
Hela familjen kastar sig ut genom dörren samtidigt. Någons jacka ligger på golvet. En högersko gömmer 
sig under byrån. De där handskarna fanns här igår, men vart har de nu tagit vägen? 

Har du någonsin funderat på hur din hall påverkar ditt humör? En städad och prydlig hall ger dig en be-
haglig känsla av kontroll. Men med en kaotisk hall är risken stor att du sparkar igång dina morgnar med 
stress och frustration medan du rotar igenom byrålådorna i panik för att hitta bilnycklarna. 

Vår förvaringsrapport* 2020 visade att hallen är det rum där svenskar är mest missnöjda med sina förva-
ringslösningar, framför allt när det gäller förvaringen av kläder och skor. Som tur är kan du göra något åt 
det. Till exempel kan du organisera din hallförvaring på ett smartare och mer utrymmeseffektivt sätt. Det 
handlar om att använda utrymmet du har klokt, och lägga till rätt funktioner för det du behöver förvara. 
En välorganiserad hall ger dig inte bara en smidigare avfärd på morgonen, utan också en behaglig känsla 
när du kommer hem igen.

Jag hoppas att några av mina tips kan hjälpa dig att hitta både utrymme och lugn i hallen i vinter!

Elfas förvaringsexpert: 

Smidigare morgnar och behagligare 
hemkomster

Hallen behöver ha plats för mer än skor 
och kläder. Skapa ett praktiskt utrymme för 
återvinning eller sätt upp en förvaringstavla som 
får fungera som familjens informationscentral. 

Spegelskjutdörrar skänker lugn genom att dölja alla 
dina saker, samtidigt som de skapar en illusion av ett 
större och ljusare rum. 

Kom ihåg att sätta upp gott om krokar för alla 
väskor, halsdukar och jackor, men även som 
en plats där dina gäster kan hänga upp sina 
ytterkläder.

Christine Dalman, Elfas 
förvaringsexpert, delar med 
sig av sina bästa tips för 
hallförvaring.

* Elfas förvaringsrapport 2020, läs den fullständiga rapporten på elfa.com

Om du har en smal hall kan du hänga upp 
kläderna på krokar eller fronthängare. På så vis 
behöver du inte samma djup som när du hänger 
kläder på en vanlig klädstång.

Om du vill komma igång med din förvaringslösning i 
hallen direkt är Elfas garderober i fasta mått en bra 
början. Besök en butik, köp med dig inredning och 
dörrar som passar ditt utrymme och lägg till mer 
inredning vid behov. 

Med ett flexibelt förvaringssystem kan du börja med det 
mest grundläggande och enkelt bygga på och förändra 
din lösning efter behov. För grunda utrymmen finns det 
lösningar som endast kräver 35 cm djup.

TIPS FÖR SMART HALLFÖRVARING

4 TIPS FÖR EN SM A RT 
FA MILJEH A LL

1  GÖR DET ENKELT FÖR BARNEN 
med deras eget utrymme i lämplig 
höjd. Här hittar de alla sina saker, 
och kan enkelt lägga tillbaka dem 
när de kommer hem.

2  HÅLL ORDNING PÅ 
SMÅSAKERNA i backar med 
avdelare eller små boxar. Krokar 
är perfekta för nycklar, väskor och 
paraplyer.

3  SORTERA EFTER SÄSONG för att 
minska mängden kläder och saker 
som du behöver förvara i hallen, 
men också för att hålla koll genom 
att regelbundet sortera dem. 

4  SKAPA LUGN MED 
SKJUTDÖRRAR som får din 
hall att kännas prydlig och mer 
välkomnande. 

Vägghängd inredning och frihängande 
skjutdörrar utan golvskena gör hallgolvet 
lättstädat.

En förvaringsskena med krokar och boxar 
håller dina accessoarer organiserade och 
lättåtkomliga.


