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VÅR &PLANTERINGSDAGS!
Pallkragar
120x80 cm

Ord 249:-

179:Blåbärsplantor

99:Ord 169:-

Vardag
Lördag
Söndag

9-18
9-16
10-16

Lantmannagatan 4, Kungsbacka
Tel. 0300-757 55 www.solhagagarden.se

TOMVÄGEN 125, 439 74 FjÄrås

Levererar
Sand,
Tel.
0300-540
304

Makadam, Jord mm.
Levererar
0300-540Sand,
304
Lars-Olof 0709-54 00 35
Makadam,
Jord38 mm.
Christer 0706-53
00

NY BRANSCH. Anna Johannesson startade Ordningsguiden för ett år sedan. Det finns många vinster med jobbet menar hon. Bland annat att se hur fint det blir och att möta
FOTO: CHRISTINA NORDWALL
människor och ta del av deras livsöden. ”Mitt jobb är att pusha på och ta beslut. Ge ork, inspiration och bidra med fysisk styrka”.

Ordning och reda
Känns förrådstömningen övermäktig? Vill du ha bättre ordning i bostaden?
Dela upp det i mindre delar och rensa med jämna mellanrum.
– Organisera i olika zoner. Det behöver inte vara krångligt att hålla ordning
hemma, säger Anna Johannesson på företaget Ordningsguiden.

A

nna är proffs på att
hålla ordning och arbetar med att hjälpa privatpersoner att
rensa, sortera och organisera i sina hem. Det kan handla om allt från att hjälpa en kund
att få ordning på hemmakontoret
till att tömma ett helt förråd, eller
förbereda inför en flytt.
– Det är egentligen tre delar i
företaget: Jag hjälper folk att rensa, sortera och skapa ordning. Jag
hjälper de som vill rensa själva att
köra bort det de inte vill ha kvar,
och jag ger konsultationer om hur
man skapar en bra ordning.
Bra system
Rensa bort det som inte används
och skapa ett bra system för det
som är kvar. Det är nyckeln till att
hålla en bra ordning.
– Ordning betyder olika saker
för olika människor. Det gäller att
hitta den ordning som passar en
själv. Ordning för mig är att skapa
en enkel vardag, säger Anna som

menar att det är bra att organisera utifrån de vanor man redan har.
Att tänka igenom vad man använder rummet till är en bra början. Då blir det lättare att se vilka
funktioner som behövs. Om du till
exempel brukar sitta och läsa tidningen på en viss plats är det smidigt att ha tidningsåtervinningen
i närheten.
– Tänk igenom hela rutinen:
brukar du slänga nyckeln på byrån
i hallen kommer det inte att fungera med ett nyckelskåp på väggen. Ordna i stället en snygg box
att lägga nycklarna i på hallbyrån.
Tänk praktiskt i första hand och
estetiskt i andra, säger Anna som
också rekommenderar att organisera i olika zoner.
– Tänk efter när du har en ny
sak: till vilken zon hör den här saken? Passar den i kökszonen eller
ska den till penna- och papperszonen?
Det är också bra att ha ett huvudförråd och ett vardagsförråd. Till exempel passar balen av

Använd de
fina sakerna
som finns
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vardags istället för att
samla dem i
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En delad papiljott är Annas tips för att samla upp hårstrån i handfatet.

Utkommer:

toalettpapper i huvudförrådet och
några av rullarna i vardagsförrådet
i badrummet. Eller, samla ihop husets alla pennor i en låda i huvudförrådet och ha bara några få framme där du brukar behöva tillgång
till en.
– Vardagsförrådet är det du använder just nu, säger Anna som
helst hade sett att man inte behövde något huvudförråd alls.
– Använd de fina sakerna som
finns hemma till vardags istället för
att samla dem i ett skåp.
Mindre zoner
Och även om man håller ordning
kan det vara nödvändigt att rensa
ibland ändå. Då är tricket att rensa i mindre zoner istället för att tänka att man ska tömma hela garaget.
– Snickarbänken en gång, skohyllan i hallen en annan. Det ska ta
max en till två timmar, då blir det
gjort. Dela upp i olika högar och gå
efter de fyra s:en: spara, sälja, skänka och slänga.
Ett annat bra tips som Anna de-

lar med sig av är att sätta äggklockan och praktisera 15-minutersstädning. Alla i hushållet hjälps åt och
städar effektivt i 15 minuter. Är
man fyra personer blir det faktiskt
en timmes städning totalt.
Vägen till ordning och reda ser
olika ut för olika människor. Att hålla koll på viktiga papper med hjälp
av flikar i pärmar kan vara den bästa lösningen för en medan att samla dem i en låda är bättre för någon
annan. En universallösning som däremot borde hålla vardagsröran på
avstånd för alla bjuder Anna på här:
– Gå aldrig tomhänt!
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Sara Jakobsson
0733-80 73 91
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arbetat på Saab och
Ericsson
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0300 -101 75
Christina
Nordwall
0300 -52 13 62
christina.nordwall@norrahalland.se

Tänk efter ett varv till: hur brukar du göra? Om saker brukar
samlas på tvättstugebänken
kanske en förvaring ska ordnas där.
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