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Velkommen tilbake!

Da var det vaskerommet sin tur. Et rom for rengjøring, vask av tøy og ofte enda mye mer.
Ofte er det ikke et eget rom en gang, men en del av et bad. Et vaskerom kommer i all slags
fasonger og størrelser!

Tema i denne leksjonen

Målsetting for vaskerommet
Hvordan gjør du det
Sjekkliste
Organiseringstips

Målsetting for vaskerommet

Enten du har et vaskerom som er for seg selv eller ikke, så er det ok at det er ryddig og
harmonisk her også. Faktisk om du har vaskerom sammen med badet ditt, så får du nå en
noe enklere jobb med bare ett rom og ikke to.

Uansett, målsettingen blir at vaskerommet/-kroken skal være:

Ryddig og oversiktlig
Lett å gjennomføre klesvask der
Kun lagring av det som skal være i dette rommet

Resultat du får da er et vaskerom som gleder, og ikke irriterer.

Hvordan gjør du det

Ta ut alt som er her om mulig
Sorter, sorter, sorter
Definer hva skal lagres her
Få vasket på steder du vanligvis ikke rengjør. Se sjekklista like under her.
Organiser tilbake
Systemet for klesvask – funker det?
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Nei, det er ikke sikkert du trenger enda flere kurver til å samle rene klær i. Det verste jeg har
vært med og ryddet opp i, er på et bad så lå det rene klær brettet sammen i en kurv så
lenge at klærne hadde et godt støvlag på seg. Og måtte vaskes på nytt. Ha kurver til å
samle klær i og bære på plass, men akkurat mange nok til at du har litt press på deg til å få
det unna og på plass etterhvert.

Tørkestativ – maksimum 2, helst kun 1. Ellers så blir disse stativene fort en «hvilestol» – du
behøver jo ikke å brette sammen klærne som henger der. Du henter bare ett stativ til.
Tilslutt har du 3 stativ som står med tørre klær, dag etter dag. Etterhvert begynner alle å
legge fra seg ting på stativene også, da er kaoset i gangr. Rot tiltrekker seg rot. «Tving» deg
selv til å legge sammen klærne når tørre, slik at det er du som har kontroll og ikke
klesvasken.

Her finner du sjekkliste for ekstra grundig
rengjøring av vaskerommet. Det er noen
punkter som vi sjelden tenker over, men som
er lure å få tatt av og til.

Sjekkliste rengjøring VASKEROM

Organiseringstips  for vaskerom

Har du ikke «det» perfekte vaskerommet i dag, så kan det bli mulig en dag. Hos meg så er
vaskerommet(-kroken) inne på et bad. Drømmer om et vaskerom med god plass til å brette
klær, og en krok med en vaskekum hvor jeg kan ordne med blomster og sånt. Og god
lagring for litt forskjellig som kan være der. En vakker dag! Hva er din drøm?

Her er uansett noen tips å tenke på:
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Hvilke funksjoner skal dekkes, og hvor mye skal lagres der.
Hva skal lagres, og hvilken oppbevaring funker best for disse tingene? F.eks krukker
og slikt kan godt stå på en hylle, julepynt er ofte lagret i plastkasser som gjør det
enkelt å flytte på, disse fungere også fint på hyller.
Gardiner en tar vare på kan ligge i et skap etc.
Å få satt opp vaskemaskin og tørketrommel i riktig arbeidshøyde, gir et godt
arbeidsmiljø.
Flytte dørene på maskin/tørketrommel slik at de åpnes hver sin vei forenkler jobben
med å flytte fra ene til den andre
Velg skittentøyskurver som gjør sortering enkelt og er lett å flytte på. Det er egentlig
ikke behov for så mange kurver, 2-3 holder lenge. Flere kun ved ønske om å sortere
ferdig i kurver i forkant og fordi en har plass. Ellers så er det stort sett like snart å
sortere når en legger i maskina. Smak og behag avgjør her, og om en er en liten eller
stor familie.
Arbeidsbenk med bra dybde gir god arbeidsplass til ulike oppgaver
Behold en god og dyp kum, og velg en høy kran – da er det enklere å skylle både
vaskebøtta og fylle vanningskanna til planter ved behov.
For å holde ting støvfritt og rent, sett bort ting i skap/skuffer eller bokser med lokk.
Eventuelt sett skyvedører foran et hyllesystem. Unngå i for stor grad oppbevaring i
åpne trådkurver da ting lett gir rotete inntrykk og det bakerste fort blir støvete.
Merk godt skap og skuffer. Skuffer er forresten lurt til oppvaskmidler, da ser du alt –
istedenfor kun det som står fremst i et skap.
Få alt opp av gulvet! Lettere rengjøring og et ryddig inntrykk.
Godt arbeidslys er alfa omega. Husk lys under overskap hvis det monteres over en
benk/kum.
Tenk gjennom ønsket tørkeoppheng. En stang til å tørke bluser på, et fastmontert
stativ i vegg eller tak

Som sagt, har du ikke det perfekte rommet i dag – så kan det skje en dag.

Det var alt her nå

Lykke til!
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