instruktion/FÖRVARING

FÖRBEREDELSER
För att skapa vår förvaringslösning kommer du att behöva
de här verktygen: måttband,
vattenpass, penna, såg,
hammare,
borr, skruv,
plugg (vid
behov) och
kontaktlim.

FÖRVARING I HALLEN
Hallen svämmar lätt över av allsköns
mänskliga tillbehör. Speciellt i barnfamiljer, och i synnerhet på vintern. Det
inbjuder till tråkigt tjat om att plocka
undan och hänga upp efter sig.
Vårt förslag kanske egentligen inte
bidrar till maximal ordning och reda.
Men lite bättre blir det, och den röra
som kan ﬁnnas kvar döljs bakom två
frihängda dörrar.
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<zH87H7;JJF7H generationer
sedan kunde bohaget i ett
vanligt hem rymmas i en
emigrant-koffert på väg till
Amerika. I dag bågnar många
garderober, friggebodar och
vindsförråd av ägodelar vi nästan aldrig använder.
Vi lever också i ett konsumtionssamhälle där förmågan
och viljan att köpa nytt och
rensa bort för många symboliserar lycka och framtidshopp,
medan vardagsrummets omoderna soffa och alla bra-att-hasaker på vinden är tecken på
motsatsen. Till viss del är det
en generationsfråga, till viss
del en livsstilsfråga. Det är de
eviga frågorna om Spara eller
Slösa. Slit och släng – eller
spara för att vara bra att ha.
Under tiden växer lördagsköerna både på möbelvaruhusen och vid de kommunala
grovsopstationerna.
Enkelt uttryckt: de ﬂesta av

oss har saker vi tycker om att
ha framme och titta på, men
även saker som vi vill stoppa
undan utom synhåll.
<zHLuB:?=JCvD=7 av oss går
tanke och handling inte ihop
i vardagslivet. Det blir för
många saker överallt: vi behöver förvaringslösningar. Därför
är det inte så konstigt att vi
dras till utbyggbara hyllsystem,
att det ﬁnns affärer som specialiserat sig på att sälja snygga
stapelbara förvaringsboxar
och att allt ﬂer privatpersoner
behöver hyra extra förrådskvadratmeter.
I inredningstidningarnas
värld verkar det så lätt. Böcker
och prydnadssaker står där
så prydligt och genomtänkt
medan annat överﬂöd är dolt i
enhetliga förvaringslådor med
etiketter.
I den idealiska förvaringsvärlden hänger klä>
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Av Leif Qvist

Vi utgår från att du redan har
en garderob på 60 x 60 x 210 cm
med utdragbara trådbackar.
Utöver det behövs:
• Två stycken garderobsdörrar
med gångjärn
• Spegelglas till dörrarna
• Två hyllplan av limfogskiva,
30 x 120 cm, tjocklek 18 mm
• En knoppbräda
• Fästlister för dörrar och
hyllplan
När du har allt material på plats
ska du klara dig på en dag för
att få ihop den här lösningen på
ditt förvaringsproblem. Sedan
gäller det förstås också att du
lägger någon timme på att planera hur de nya utrymmena ska
utnyttjas på bästa sätt.
Utöver beﬁntlig garderob och
hatthylla behöver du det här:
• Furulamellskivor,
2 st 25 x 120 cm: 250 kr
• Trådbackar,
5 st med skenor: 500 kr
• Gångjärn, furulister och
masonitremsor: 250 kr
• Spegelglas, 3 mm tjockt
maskinglas: 500 kr
Låt den beﬁntliga hatt-kapphyllan sitta kvar bakom dörrarna.
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UTNYTTJA DEN VANLIGA GARDEROBEN
I en vanlig lägenhetshall ﬁnns det
oftast en effektiv men lite tråkig
hatt- & jackhylla som är upp till
120 cm lång.
Det brukar också ﬁnnas en stan-

dardgarderob som håller måtten
60 x 60 x 210 cm.
Till den beﬁntliga garderoben
köper du då en trådbacksinredning med dragskenor. Där får

varje familjemedlem en eller två
egna dragbackar för att själv
hålla ordning på handskar, mösssor, halsdukar, tröjor, sockor med
mera.
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– DÖRRARNA DÖLJER OREDAN
TROLLA BORT
GARDEROBEN
– FÅ EN SPEGEL
Den beﬁntliga hatthyllan
sitter kvar. Bakom garderobsdörrarna har vi en
tvåvåningsskohylla som
är fäst på väggen samt en
bräda med knoppar och
krokar i barnvänlig höjd för
jackor och väskor. Tre stora
spegelglas, hela eller i delar,
kontaktlimmas på de tre
garderobsdörrarna. På det
sättet trollas hela garderobsarrangemanget bort
visuellt och du får en rejäl
hallspegel samtidigt.

DÖRRBLAD

SNICKRA
DÖRRARNA SJÄLV

NYTT
GARDEROBSKÅP 60X60X210 CM

”KARM”
NYTT
DÖRRAR

”KARM”
BEF.
HALLHYLLA

FÖRVARA BRÅTEN PÅ LITEN YTA
På yta om drygt en kvadratmeter kan du dölja alla kläder,
skor och stövlar med mera med garderobsdörrar – utan
att du för den skull behöver någon garderob.

”DÖRRKARM” 16X22 MM
HATTHYLLA
500X1200X22

Garderobsdörrar kan
du snickra själv med
furulister och plywood
eller masonitskivor.
Upphängningslister av
hyvlad furu skruvas fast
i yttervägg och i den
beﬁntliga garderobens
främre sidkant. Skohyllor
och en eventuell ny hatthylla fästs på samma sätt
med furulister. Dessutom
kan du fästa en klädstång
- i furustav eller metallrör
- under hatthyllan med
rörhållare.

MAGNETLÅS

GÅNGJÄRN

HYLLREGEL
16X28 MM
FURUSTAV
Ø 28 MM
ALT. RÖR 22

RÖRHÅLLARE

FURUPLY 4 MM
FURU 16X45 MM
DÖRRBLAD
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