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Entréen ønsker deg velkommen hjem
Har du opplevd å komme hjem, du åpner døra og så kjenner du at energien forsvinner ved
synet av kaoset som møter deg? Sko, jakker, reklame, annen post, bager, nøkler, aviser og

noe du ikke helt hva er – er strødd utover rommet. Kanskje du har hatt en leterunde på
morgenen etter nøklene til bilen, og blitt skikkelig stressa fordi du var redd for å komme for

sent til møtet fordi du ikke fant nøklene? Jeg har opplevd begge disse situasjonene, men
det var mest før. Ikke så ofte nå, heldigvis.

For det kan endres og en inngang, entré, gang eller vindfang – uansett hva du kaller det hos
deg – er et veldig viktig rom for energien i huset ditt. En annen viktig oppgave som entreen

har er å ønske dine gjester velkommen inn i hjemmet ditt.

I feng shui så snakker de om at inngangspartiet er husets munn og entreen er husets hals.
Her kommer vi inn, og her går vi ut. Akkurat som pusten vår. Pusten går inn og ut, og

trenger åpne kanaler for å strømme fritt. Er det rotete og kaotisk så er det til hinder for god
energi (pust) å komme inn i hjemmet ditt. Derfor er dette det første rommet vi rydder i nå.

Det trenger ikke være så grundig for en god del av det som oppbevares her vil vi rydde
gjennom senere.

Hadde gangen kunnet snakke, så tror jeg den hadde sagt at den følte seg overarbeida og
oversett til tider!
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Så hva kan du gjøre for å skape en gang med mer orden og bedre energiflyt på en rask
måte? Her finner du 9 tips som er ganske lette å få til uten de store investeringene. Er du på
flyttefot eller skal bygge hus, så ta med tid til planlegging av en gang med gode
oppbevaringsløsninger og smusstoppere.

9 TIPS TIL EN RYDDIG GANG
1. Tøm gangen og sorter grundig  Gi vekk alt som dere ikke bruker, passer eller liker. Det

er garantert andre som kan bruke jakka di.
2. Få bort alt som ikke skal være i gangen. Du trenger ikke oppbevare ytterjakker for

hele året her. Har du liten plass, så pakk vekk det som ikke behøves hele året. Verktøy
trenger du ikke å ha her, heller ikke rengjøringsutstyr.

3. Ha NOK plass til skoene. Bruk høyda fra gulv til tak. De fleste undervurderer antall
sko som skal lagres. I snitt har vi 12 par hver (5 personer x 12 = 60 par sko). Bruk
gjerne trådhyller fra Elfa, de tåler fukt. Obs Bygg kjører titt og ofte 40-50% rabatt på alt
av Elfa-deler. Alternativer er Biltema, Clas Ohlson, Jula og Ikea. Pensko kan være på
soverommet om det ikke blir plass i gangen.

4. Gi alt en fast plass. Både for alle gjenstander og personer i familien. Har barna egne
skuffer/hyller og knagger i en passe høyde, så er det lett for de å sette på plass sko
og sykkelhjelm når de kommer hjem. Merk skuffene og hyllene som tilhører barna.

5. Bruk multifunksjonelle møbler. For eksempel en sittebenk som har skuffer til
hansker og skjerf eller hyller for sko.

6. Bruk veggen, sørg for nok knagger og et fast sted hvor du kan legge de små tingene
fra deg på.

7. Legg til rette for at støv og skit stopper ved inngangsdøra.  På utsida en matte eller
rist, med mulighet for å koste og trampe smuss av seg. Innenfor, bruk en matte med
høyt smussopptak og som tåler fukt og slitasje.

8. Oppbevar mest mulig i skap og skuffer.  Det gir et ryddig inntrykk og forenkler
renholdet. Renhold tar ofte tid fordi vi må rydde først!

9. Bor du med andre?  Gå foran som et godt eksempel og minn de andre på jakka osv
på en hyggelig måte.  

De andre gjør som du gjør, ikke som du maser om

OPPGAVE

Fjern alt rot som ligger i entré/gang. Finner du mye der som ikke hører hjemme der,
så samle det i en eske, sekk, kasse til senere.
Sorter gjerne lett gjennom tøy og legg i søppelsekk det som skal gis bort og legg ut
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for salg det som skal selges.
Støvsug opp sand og smuss fra gulv og matte, og vask over gulv, benker, hyller og
kommoder samt dør.
Ser du det er noe som du vil endre eller knagger eller annet du vil kjøpe inn – så lag
en plan for når du skal få det gjort.
Trenger du enkel snekkerhjelp og ikke kan gjøre det selv – så legg ut en forespørsel i
lokal facebookgruppe for oppdrag/småjobber sjekk ut anbud.no.

Lykke til!

Har du fullført denne leksjonen? I så fall kan du merke den som fullført.
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