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4 enkle tips for å lyse opp gangen 

Gangen kan lett føles som et avsidesliggende rom – for mange forblir det et mørkt 
og uinspirerende rom. Men det finnes noen enkle grep for å lyse opp gangen og 
dermed skape et mer innbydende førsteinntrykk av boligen. Nedenfor finner du 
Essem Designs 4 beste tips for å lyse opp den dystre gangen. 

Vi går mot lysere tider og sommeren nærmer seg med stormskritt. Med det 
naturlige lyset endelig tilbake, blir hjemmet blir også lysere. For mange forblir 
imidlertid ganger mørk og dyster uansett årstid. Med mangel på vinduer og 
plass kan det være en utfordring å lyse opp gangen. Men det finnes noen enkle 
interiørtriks som kan hjelpe deg – nedenfor presenterer Essem Design noen av 
sine beste tips for å lyse opp gangen. 

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/



Åpne opp interiøret i gangen
Åpne oppbevaringsløsninger bidrar til å lyse opp gangen. Å bytte ut den tunge, 
lukkede garderoben med kroklister eller en hattehylle kan åpne opp gangen og 
slippe inn det naturlige lyset som er tilgjengelig. Det er viktig å rydde vekk de 
tingene du ikke trenger hengende.

Essem Designs klassiske 
kroklist med «skolekroker» er 
en utmerket interiørdetalj som 
er funksjonell samtidig som 
den åpner opp gangen.

Gå gjennom farge- og materialvalg i gangen
Vi vet alle at et rom med lysere vegger, tak og gulv føles romsligere og 
lettere. Men også farge- og materialvalg i interiøret har stor betydning. Blanke 
interiørdetaljer bidrar til å reflektere lys som vil gjøre at man opplever rommet 
som lysere. Aluminiumskroker eller en hattehylle i messing er gode eksempler på 
detaljer som vil lyse opp gangen.

Blanke interiørdetaljer har 
en tendens til å lyse opp 
et rom siden det reflekterer 
lyset. På bildet er Essem 
Designs Dekorativ i hvit 
og messing.



Speil reflekterer og lyser opp gangen
Speil får ikke bare rommene til å føles større enn de egentlig er – det er også en fin 
måte å lyse opp gangen. Speil fanger opp lyset som kommer inn i et rom og reflekter-
er dette videre, noe som lyser opp hele rommet. Ved å plassere et stort speil i gangen 
får du et lysere og mer praktisk rom. 

Speil får ikke bare et rom 
til å føles større – det 
lyser også opp. På bildet 
er Essem Designs speil 
Tillbakablick.

Samle lagringsplass
Å holde de ulike interiørdetaljene sammen er viktig for å åpne opp og slippe lys inn 
i gangen. En god tilnærming er såkalt vertikal oppbevaring – ved å utnytte rommets 
høyde i stedet for å spre oppbevaringen utover hele rommet, kan lys lettere komme 
inn i gangen. Dette gjør at du kan skape flere tomme rom, noe som gjør at gangen 
både føles luftigere og lysere.

På bildet er Classic 
hattehylle kombinert med 
Mama-kroker i et vertikalt 
oppsett.


