Tips och strategier för att skapa ordning hemma!
1. Rensa stegvis i kategorier.
Gör en ordentlig utrensning så sparar ni tid för kommande år. Men kom
ihåg att ta en sak i taget, annars blir det kaos. Börja med kläder och skor,
sedan tidningar och papper. Därefter går ni in i badrummet och köket.
Fortsätt sen med leksaker, hobbyprylar och inredningsdetaljer.
2. Tänk alltid- behålla-skänka-sälja-återvinna-slänga
Tänk i första hand hållbara lösningar innan ni slänger något. Rensningen
går fortare och blir mer strukturerad om ni bildar fem hörn. Behålla?
Skänka? Sälja? Återvinna? Slänga? Ta hjälp av varandra och låt en
fokusera på att ta beslut medan de andra assisterar med att sortera och
packa i påsar eller kartonger.
3. Åk till återvinningen så fort som möjligt
När ni gjort det stora jobbet med att rensa återstår det att få iväg de
saker som inte längre ska vara kvar. Det är lätt hänt att grejerna blir
stående i hemmet om detta inte görs direkt – så se till att komma iväg så
fort som möjligt. Be någon om hjälp om ni inte har möjligheten att göra
det här själva
4. Var sak har sin plats
Sträva efter att alla föremål hör hemma någonstans. Lär alla i familjen att
använda saker ska läggas tillbaka på sin plats. Märk upp lådor eller
platser för att lättare veta vart saker ska stå.
5. Hur rör du dig och vart är högarna?
Den ordning som är enklast att hålla är den som utgår från dig och din
vardag. Tänk på hur du rör dig i ditt hem och var högarna brukar samlas
och skapa en ordning utifrån detta. Sitter du i soffan och läser tidningen
så kan du ställa pappersåtervinningen där så slipper du bära iväg
tidningen eller skapa en tråkig tidningshög. Genom att tänka i nya banor
och på hur en sak kan ha flera användningsområden så kan du minska
antalet saker i ditt hem utan att förlora några funktioner. Till exempel

kan du ha en tidningsåtervinning som fungerar både som sidobord och
tidningsställ.

