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Tre steg
till ordning och
reda
Här är Anna Johanessons tre tips
på hur du får lite
bättre ordning i
hemmet:

1

Samma sak
på samma
plats, alltså
alla olika sorters
pennor/block/
suddgummi i
samma låda.

2

Smårensa i
stället för att
vänta på ett
storröj, du har fler
lediga kvartar än
heldagar.

3

När du
köper en ny
sak, gör dig
av med den
gamla. Alltså en
sak in, en sak ut
så slipper du
överfulla förråd.

Anna Johannesson från företaget Ordningsguiden tipsar om hur du håller ordning hemma. ”En sak in, en sak ut”, säger hon.
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Våga rensa hemma

● ●Att göra sig av med gammalt brôte är lättare sagt än gjort. Vissa,

som i åratal gått och våndats över kaoset, behöver hjälp utifrån.
● ●– Då åker jag dit och tar tag i det helt enkelt, säger Anna Johannesson, beteendevetare och ordningsexpert.
Kungsbacka. Att betala

för att få olika sysslor utförda i hemmet har blivit vanligare
på senare år.
Det
har
Anna
Johannesson, Anna Johangrundare till nesson.
Kungsbackaföretaget
Ordningsguiden, lagt märke till. Hennes verksamhet
bygger på att hjälpa folk

att organisera bland stöket.
– Ett av vår tids problem
är att vi har för mycket grejer. Vi köper nytt innan det
gamla har slitits ut. Så jag
hjälper folk att rensa, säger hon.

För det där med att rensa

bland gamla grejer är inte
det lättaste.
– Vi är ett samlande folk
sedan urtiden. Det nya är
att vi har så mycket pengar

”Ett av vår tids problem är att vi har för
mycket grejer. Vi
köper nytt innan det
gamla har slitits ut.”
Anna Johannesson
Ordningsguiden

Vi på Electrolux Home är specialister på allt som hör
matlagning till – från minsta stekspade till kompletta
kök med vitvaror och allt.
Välkommen in – vi hjälper dig hela vägen!

att vi inte hinner slita ut
något innan vi samlar på
oss ännu mer. Många inser
att de måste rensa för att få
ordning, men lyckas ändå
inte göra det. Då pushar jag
på för att de ska ta ett beslut, säger Johannesson.

Hon menar att det inte

handlar om att slänga
gamla grejer, utan att saker som inte används snarare ska komma till användning.

– Ibland kör vi saker till
tippen. Men i första hand
till hjälporganisationer
och andra platser där sakerna kan återanvändas .
Det är bättre än att samla
damm.
Hon nämner som exempel när folk vill ”spara till
barnbarnen”.
– Föräldrar kan ha behållt spjälsängen för att
deras barns framtida barn
en dag kan använda den.
Då säger jag: ”Ska ni spara
den i 20 år då?”. Då rekommenderar jag att man gör
sig av med den.

Branschen har sitt ur-

sprung i de förenta staterna, USA. För tio år sedan
började personliga organi-

satörer, som de yrkesverksamma kan kallas, dyka
upp i Sverige. De senaste
tre åren har de blivit allt
fler.

– Rut-avdraget har lett till

att fler köper tjänster i
hemmet. Trots att mitt arbete inte är avdragsgillt
enligt Rut, så har det haft
effekt. Dessutom är det en
trend att vi ska ha mindre
saker i hemmet. Det ligger i tiden att vi ska rensa
upp, säger Anna Johannesson.
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