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For mange er gangen et ganske vanskelig rom. Det er det første inntrykket
du får av et hjem. Men det blir ofte mindre prioritert og ender derfor opp
uorganisert og uinspirerende. Å begynne året med å organisere gangen er
en fin måte å redusere stress og skape forutsetninger for en mer harmonisk
hverdag. Essem Design ønsker å gi sine beste tips for hvordan du enkelt kan gå
fra kaos til orden i gangen.
Nytt år og en ny start i hjemmet. Det nye året kan være en god påminnelse om å
rydde og organisere hjemmet. For mange er gangen det rommet i hjemmet som får
minst oppmerksomhet – noe som gjør at det ofte ender opp i rot. Struktur i gangen
er avgjørende for å holde ting rent og ryddig, som yttertøy og løse gjenstander som
nøkler og post.

For mer informasjon, kontakt Robert Bladh, administrerende direktør og markedssjef, robert@essem.se
Om Essem Design:
Essem Design er synonymt med hjemmets første rom – gangen. Essem Design er det personlige selskapet
som skal utvikle, produsere og promotere bærekraftig, funksjonell og godt utformet ganginnredning for
private og offentlige miljøer i et globalt marked.
https://www.essem.se/no/

Gå gjennom gangens lagringsplasser
Å gå gjennom lagringsplassene dine er et godt første skritt mot en mer organisert
gang – finnes det nok oppbevaringsløsninger for alle dine eiendeler? Hvis ikke,
er dette et viktig første aspekt å fikse. Det finnes mange ulike måter å skape mer
oppbevaringsplass på, blant annet ved å legge kurver på toppen av hattehyllen,
utnytte vegger ved å plassere ekstra kroker eller annen veggoppbevaring.

På bildet er Essem Designs
veggoppbevaring Ulrika, som
fungerer utmerket til å holde
orden og oppbevare løse
gjenstander.

Kategorisering og merking av eiendeler
For å lykkes med å holde gangen strukturert på sikt er det viktig at alles eiendeler har en anvist plass. Kategorisering og merking av eiendeler gjør det lettere å
holde gangen i god stand. Vi foreslår å tildele egne lagringsplasser til alle familie
medlemmer; f.eks hver sin egen krok eller hylle i garderoben.

Å tildele alle hver sin krok
er en god måte å strukturere
gangen på. På bildet er
Essem Designs Mama krok.

Lagre ting etter årstid
Det nye året er her og snart kommer våren. Å gå inn i en ny årstid er en flott påminnelse om å organisere gangen og sørge for at du bare holder sesongens antrekk
framme. De tingene du bruker daglig kan oppbevares ute på klesstativene. Resten av
eiendelene dine oppbevares derimot bedre i et lukket skap eller i oppbevaringsbokser.

Hattehyllen er der for å
oppbevare hverdags
gjenstandene og gjøre
dem mer tilgjengelige.
På bildet vises Essem
Designs klassiske Nostalgi
hattehylle.

Gå gjennom, sorter og rydd eiendelene dine
For å gjøre hverdagen enklere bør det som brukes daglig være lett tilgjengelig,
resten kan imidlertid settes bort. Dette gir et mer harmonisk og luftig inntrykk av
gangen. Oppbevaring av nedpakkede ting tar mindre plass og gir i stedet rom til
at hverdagstingene blir mer tilgjengelig.

Essem Designs Clothing
House er det perfekte
portable klesstativet for å
enkelt få oversikt over sine
eiendeler.

