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Da er vi kommet til badet, og vår egen spaavdeling. Ofte stedet mammaer rømmer til for å
få 5 minutter alene. Helt til noen tar i den låste døra og sier «mamma»… Eller du må
skikkelig på do og det er en tenåring der inne….Da er det bare å smøre seg med
tålmodighet eller gå på det bad nummer 2.

Tema i denne leksjonen er
Målsetting for badet ditt
Hvordan gjør du det
Sminke, hud og hår
Medisiner
Håndklær
Organisering
Rengjøring
Til slutt….pynte litt

Målsetting for badet ditt

Målet er et ryddet og organisert bad med orden i tilhørende kategorier som
medisiner, sminke, håndklær og slikt. Ikke sikkert at du oppbevarer alt dette her –
men fullfør alle kategorier likevel – uansett hvor du velger å oppbevare de.
Kun ting som du bruker og liker – tenk her for eksempel hårprodukter du faktisk
bruker. Litt flaut, men jeg flytta rundt med en hårspray i 12 år. Til slutt virka den bare
ikke lenger, og blei kasta. Tror jeg brukte den 3 ganger – helt idiotisk å passe på den
da i så mange år.
Kun gode produkter av alt – dvs alt gammelt er borte. Litt som forrige punkt, men her
tenker en mer på holdbarhetsdato. Er det for  gammelt, men du liker det – så la det
likevel gå om du vet at du ikke får brukt det innen veldig kort tid.
Når du er ferdig så er alt sortert etter kategori og alt er lett å finne når du trenger det.

Resultat –
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Et bad du trives på og som det er deilig å gå inn på når du står opp. Viktig at vi trives på
badet vår. Vann er renselse, og det er her vi renser kroppen utvendig. Vel egentlig også
innvendig. Det er vel lite som er så rensende som en god dusj for å nullstille kropp og sjel.

Hvordan gjør du det

TID: Sett av tid til å få gjort rommet fullført. Vær optimist, men også realist. Å rydde
tar tid, men det er så verdt det.
Inkluder tid for rengjøring for det blir ikke det samme å organisere tilbake på et
skittent bad.
Alt skal ut! Rubbel og bit, få alt ut av skap og skuffer. Det er den eneste gode måten
og få få full oversikt og sortering på.
Sorter, sorter, sorter. På badet som med andre kategorier som klær og kjøkken, så
har vi nok minst en 30% helt bakerst som vi aldri får brukt – eller kommer til å bruke.
Holdbar, liker, bruker.  Du må lukte, lese, vurdere, huske tilbake. Stille spørsmål. Liker
jeg denne, vil jeg bruke den i dag, i morgen, snart? Hadde jeg kjøpt den i dag.
Organisering. Tenk over hva du skal ha hvor. Dette er et fuktig rom så oppbevar minst
mulig fremme. Å ha håndklær liggende på åpne hyller er ikke lurt om du ikke får
sirkulasjon ofte nok på det nederste håndkleet.
ROTESKUFFA må gå fra dette rommet også. Rot tiltrekker seg rot. Ordne heller en
skuff hvor de forskjellige tingene ligger fint sortert.
Rengjøring – se egen sjekkliste som du finner litt lenger her nede.
Sett alt på plass i henhold til den nye organiseringen du har tenkt ut
Nyt!

Sminke, hud & hår

Noen elsker sko, andre elsker å kjøpe inn stadig vekk nye hudpleieprodukter, sminke og så
videre. Det er jo så deilig med noe nytt! Og vi finner alltid en grunn til hvorfor vi «fortjener»
det. Eller?

En rotet skuff eller skap på badet kaster bort tiden din. Du får en mye bedre start på
morgenen med oversikt og enkle rutiner.

Vær ærlig, still de tre spørsmålene om du er i tvil.

1.Liker jeg dette produktet?

2.Hadde jeg kjøpt det i dag?
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3.Vil jeg bruke det i innen ett år? Eller blir denne stående halvtom de neste 6 månedene
også?

Holdbarhet må sjekkes! Om mascaraen har vært åpen i 12 måneder, så kast den. Andre
produkter som har stått åpne lenge, kvitt deg med det. Med fornuft, lukt og se – vurder helt
ærlig. Sjekk ut linken her til artikkel i KK, som forteller hvorfor det er lurt å kaste gammel
sminke og kremer.

Makeup-børster – du trenger noen få gode. Gamle, brukte børster kan du vaske i mild baby
shampo eller annen mild shampo. Fukt, påfør shampo, skyll og tørk. Visste du at mye
hudproblemer i ansikt kommer fra skitne børster? Har børsten blitt brukt til flytende
foundation og slikt, så bruk zalo for å få bort alt fettet innerst i kosten.

Finn dine favorittprodukter!

Du trenger ikke 4 fotkremer, eller 7 bodylotioner, eller 20 øyeskygger. Finn produkter som
kan brukes til flere ting. Som noen oljer, som kan brukes både på tørt hår, hud og ansikt. Og
alle disse vareprøvene… Enten så bruker du de, gi de bort – eller kast de.

Har du hatt barn som har funne sminken din og laga et lite kaos? Ta heller og legg gamle
øyenskygger og rouge i en gammel toalettmappe som de kan bruke.

Sorter også toalettmapper og sminkevesker. Gamle mapper du aldri bruker, men som bare
fyller skapet – kan du kvitte deg med.

Medisiner

Jepp, «Same procedure as every time, James»  – samme måte også her.

Sorter, sorter, sorter – Kast alle tomme esker. Samle alt som er gått ut på dato og alt du
ikke bruker lenger.

Viktig at medisiner ikke kastes i do eller søpla, men leveres inn til nærmeste apotek, som
leverer til grossist som sørger for destruering på en trygg måte.
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Dette stod på helsenorge.no

Ikke kast medisiner i do eller vasken!

Hvert år kaster nordmenn 600 tonn medisiner. Kun halvparten leveres inn til apotekenes
returordning. Kaster du medisiner i søppelet, toaletter eller vasken kan det føre til uønskede
utslipp i naturen.

Bruken av medisiner er økende, og noen hundre legemidler er allerede påvist i lave
konsentrasjoner i innsjøer og hav. Dette er en advarsel om at vår bruk av medisiner kan føre
til miljøproblemer i fremtiden.

Mange medisiner påvirkes ikke av avløpsrensing, og går direkte ut i hav og innsjøer hvor de
kan påvirke organismer i vannet. De medisinene som det er knyttet størst bekymring til er
hormonpreparater, antibiotika, smertestillende midler og medisiner mot angst.

Har du barn så er det ekstra viktig å få lagret medisiner på en slik måte at nysgjerrige små
barn ikke finner de og putter de i munnen.

Sorter alt som er medisiner i en egen låsbar boks eller skap, eller annen trygg måte hjemme
hos deg.

Håndklær og elektrisk

Samme rutine som alltid. Sorter, sorter, sorter. Hvor mange håndklær trenger dere
egentlig, sånn reellt sett?
Hørt mange unnskyldninger ute på ryddeoppdrag. Det er aldri rene håndklær i huset
så vi må ha alle! Årsaken var at alle håndklær var skitne, ikke fordi det var få… Kom av
at det ble skiftet for ofte, og vaskemaskina gikk rett og slett for sjelden. Vi må ikke
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skifte håndkle etter hver dusj. Vi kommer jo ut rene fra dusjen! Om ungdommen
bruker de som matte på gulvet til slutt, og kaster de til vask for de har vært på gulvet
– så prøv å kjøp inn en gulvmatte som du kan ha utenfor dusjen. Det funker godt for
mange, fordi en har noe tørt gå ut på fra dusjen.
Har du skuffer – prøv vertikal lagring av håndklær! Brett konmari-stilen, og sett de på
høykant. Funker godt. En annen metode er hotellmetoden, med rulling om du vil gjøre
det litt ekstra fint.
Slitte? Bort med de. Gi de heller til Dyrebeskyttelsen kan bruke de, eller bruk det som
kluter og pussefiller. Kanskje mannen eller du vil ha noen i garasjen.

Elektrisk som ikke er i bruk, bort med det.

Har du en gammel hårfjerningsmaskin som ikke brukes, en hårføner som lukter svidd etter
tre minutter, krølltang fra 80-tallet, elektrisk fotfil som du aldri har brukt men fikk i julegave
av mannen?? Lett samvittigheten din og få det ut og bort. Ta det med neste gang du skal på
butikken. Alle Coop-butikker samler inn småelektrisk, og helt sikkert på mange andre steder
også.

Organisering

Enda om vi ikke har verdens beste bad i dag, så er det viktig å være takknemlig og fornøyd
med det vi har. Uansett størrelse på badet ditt og løsninger det har idag, så sørger det for
en del essensielle oppgaver for deg. Som å få gå på do inne og ta en dusj når du vil. Gjør
det beste ut av det du har – og så lager du en plan for ditt drømmebad for fremtiden!

Når du skal sortere tilbake, så tenk organisering. Skal du endre plassering av gjenstander?
Er det på tide å bytte litt om på noe?

Sorter i kategorier
Del opp med kurver, esker ++
Bestikkinnsats kan for eksempel fint brukes til annet enn bestikk. Sjekk ut på Clas
Ohlson, Ikea, Søstrene Grene, Biltema, Nille, Europris +++.
Hverdagsprodukter kan du holde samlet på tvers av kategorier. Disse kan du godt
samle i en egen boks eller kurv, så er alt lett samlet og tilgjengelig om morgenen.
Som dagkrem, mascara og så videre.
Bruk gamle syltetøyglass til makeup-børster
Heng opp kroker på baksiden av dodør – gjerne slike som går over døra
Heng opp slike enkle plastkroker på innsiden av skapdør for å henge ting på

5/7



Makeup kan du sette i egen boks – denne på bildet er fra Søstrene Grene

Sett opp en ekstra hylle om behov
Skap under vasken. Prøv å sett en garderobestang eller dusjforheng på tvers for å
henge ting på der.
Sett opp flere kroker om nødvendig – også uten å bore – sjekk linken her. Det har
kommet mange gode kroker som kun festes med dobbeltsidig tape nå, og disse får
du tak tak i hos Biltema, Jula +++.
Kjøp magnettape (ex jula), lim opp på innsida av skapdøra på badet. Heng hårnåler,
pinsett og slikt der. Aldri mer leting!

Ta også en titt på Youtube, eller google litt. Det flommer over av kreative mennesker som
har tips til deg!

Rengjøring

Litt tips om rengjøring er kjekt. Nå når du har tømt hele badet, så er det en gylden anledning
til å få tatt et tak på steder som du ikke alltid får rengjort ellers. Sjekk ut sjekklisten for
rengjøring bad – du kan laste den ned som en pdf.

Sjekkliste BAD

Dusjvegger med mye kalk. Prøv blanding av zalo og eddik (blandingsforhold 2:1),
smør på med svamp – la virke, bearbeid, skyll og nal. Husk på at eddik er surt, derfor
er eddik en kalkfjerner. Er det fuger som er sårbare for syre så er det best å spyle
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over med vann først. På dagens bad så blir det fuget med syrebestandig fugemasse,
men er du usikker spå spyl over med vann først for å fukte fugene.
Dusjkabinett/dusjvegger etc: Legg på alltid kjemien nederst først, og så oppover. Det
er mest skitt nederst og trenger derfor lengst virketid der. Vi alle har en tendens til å
tro at alt skjer på 1-2-3 men kjemi trenger virketid for å gjøre jobben sin.
Om du bruker middel for baderom kjøpt på butikken, så sørg for at det er skumspray.
Da unngår du å puste inn spraytåke av kjemi som ikke er så bra for deg.
Vurder å finne et miljøvennlig alternativ for vask av badet. Utvalget nå for alternativ
kjemi som er både miljøvennlig og snillere, er mye større nå enn for bare 5 år siden.
Unngå universalsprayer av alle slag så langt du kan.
Alltid ha en nal til vegger for å fjerne vannet etter spyling.
Invester i gode mikrofiberkluter så behøver du kun vann til 90% av
renholdsoppgavene. Kjemi kun til spesialting som kalk, innsiden toalett og noen få
andre ting.
Forebygging kalk i dusjen nå når den er nyvaska – bruk nal etter hver dusj. Å, for et
ork tenker de fleste og orker ikke. Det er faktiske eneste måten å hindre at kalken
kommer tilbake. Og ja, jeg skjønner problematikken om en bor med flere andre som
ikke naler etter dusjen. Da er det bortkasta.
Mye av kjemi som selges til baderomsrengjøring har ingredienser som kan skremme
«hvermansen på flat mark» når du sjekker innhold og forholdsregler. Husk og les
godt på baksiden av eventuelle flasker du har for å sjekke hva du skal passe på. Er
det farlig å puste inn? Vil det etse på huden?

Gjør det hyggelig på badet

Når jobben er gjort, se om det er små ting du kan gjøre for å få det litt koseligere der.

Prøv en plante på badet – det er mange planter som trives i litt fukt og mørke. Hør i
blomsterbutikken.
Tenk spa-avdelinger – bli inspirert av blader, blogger, instagram og fine steder du har
besøkt
Lys, duft, plante er stikkord du kan tenke på

Lykke til! 
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