
Många känner att de saknar det där extrautrymmet, där de kan förvara allt som inte får plats eller hör 
hemma i själva bostaden. Men ofta finns utrymmet faktiskt, bara du använder det smartare. Hur då? Få 
upp sakerna på väggen för att komma åt dem. Organisera för att hitta.  

Mitt bästa tips för att komma igång är att organisera lite i taget. Börja med att investera i en flexibel 
förvaringslösning, med funktioner för alla typer av saker. Sedan sorterar du efter användningsområde. 
Ju fler prylar som kommer på plats, desto lättare blir det. När du blir av med alla kartonger, sportprylar 
och trädgårdsredskap från golvet, rymmer förrådet eller garaget hur mycket som helst. Dessutom är dina 
saker alltid nära till hands och enkla att hitta. 

Här är mina tips för hur du organiserar smart och frigör yta i dina extrautrymmen. Bättre förvaring där 
brukar dessutom betyda mer plats inne i bostaden. Inte så dumt.  

Elfas Förvaringsexpert: :  

Kom igång genom att organisera lite i 
taget 

Förenkla återvinningen och sätt de flexibla hyllplanen så att du får plats för kärl i olika storlekar. Bara att ta med 
och tömma när det blir fullt. Även saker du inte behöver så ofta ska vara enkla att komma åt. Ett hyllplan åt julen, 
ett åt påsken.   

Christine Dalman, Elfas 
förvaringsexpert, delar med sig 
av sina bästa tips för garage 
och förråd.

När trädgården kallar är det skönt att hitta redskapet 
du behöver direkt. Med trådhyllor faller jorden från 
krukor och annat rakt igenom. Enkelt att sopa under. 

Låt inte stök stå i vägen för kul. Förvara cykeln, skidorna och de 
andra hobbyprylarna synligt på väggen, så kommer du snabbt 
iväg när du känner för det.  

TIPS FÖR SMART FÖRVARING FÖR GARAGE OCH FÖRRÅD

5 TIPS FÖR FÖRVA RING 
I GA R AGE & FÖRR Å D

1  SKAPA SEKTIONER för varje 
användningsområde så ser du tydligt 
vilka prylar som hör ihop.  

2  TUNGT NERE, lätt uppe. Du vill inte 
riskera att få den där stenkrukan i 
huvudet när du ska lyfta ner den.  

3   VILL DU FÅ PLATS MED BILEN 
OCKSÅ? Använd bara den övre delen 
av kortsidans vägg till förvaring, så 
kan du köra ända in.   .   

4  FÅ ORDNING PÅ 
ÅTERVINNINGEN. Använder du 
särskilda kärl för olika sorters avfall 
blir sorteringen enklare. 

5         FÖRVARA BÅDE SNYGGT OCH 
SÄKERT. En hylla på väggen tippar 
inte och är lätt att städa under. 

Bra-att-ha-grejer som glasburkar, servetter, ljus och extra 
hushållspapper behöver inte ta onödig plats i köksskåpen. Sätt 
upp en förvaringsskena med lådor och krokar för alla småsaker, 
så får du verkligen full användning för din väggförvaring. 

Eftersom vårt hyllsystem saknar stolpar, kan du 
till och med få upp långa parasoll och klumpiga 
dynor på väggen. Det finns alltid något annat du 
kan ställa på golvet.  

Hittar du verktygen på en gång är chansen större 
att det du tänkt fixa blir av. Var sak på sin plats 
blir viktigare ju mindre prylarna är.     


