Dags att se över hallen?

Skiftande säsonger eller när våra behov ändrar sig. Barn växer, barn flyttar
hemifrån eller hallen är helt enkelt sliten. Finns många orsaker till att se över
hallens funktioner och design. Att hallen också är det första intrycket dina
gäster får hör man ofta, och nåt ligger det väl i det. Eller?
Sortera, rensa och se över dina förvaringsbehov.
Innan du går igång är det en bra idé att se över dina behov av förvaring. Har du möjlighet att
förvara vantar, mössor och vinterstövlar någon annan stans under sommarhalvåret och vice versa,
är det ju toppen, men annars får du planera för detta i din förvaring.
Hallens förvaring ska främst vara praktisk och gärna både dold och öppen. Om du kan, försök att
placera den öppna klädförvaringen, så att den inte syns från andra rum i bostaden. Inte så roligt att
sitta i vardagsrummet och titta på en massa kläder i hallen.

Gör det enkelt för barnen.
Har du barn så se till att det finns krokar i rätt höjd, där de kan hänga sin skolväska och jacka
annars är chansen god att allt hamnar på golvet.
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Förvaring innanför dörren.
En bra avställningsyta i form av hyllplan, byrå eller avlastningsbord precis innanför dörren där du
kan slänga det du har i handen när du kommer genom dörren är perfekt. Häng också upp ett
nyckelskåp eller krokar så hittar du snabbt nycklarna nästa gång du går ut.

Upp åt väggarna.
Utnyttja väggytan så mycket det bara går. Ju mera fri golvyta ju större och prydligare ser din hall ut.
Har du en liten hall är det a och o att få så mycket upp på väggen som möjligt.

Belysning.
Hallens belysning är jätteviktig. Du behöver främst bra allmänbelysning i form av en takarmatur
men det kan vara lika viktigt att ha belysning inne i garderoben. Glöm inte heller den stämningsfulla
belysningen i form av en bordslampa eller vägglampa. Du kan också välja att ha dimmer på din
takbelysning som skapar en mysig atmosfär.

Sittplatsen.
Har du möjlighet att få in en sittplats är det en bra idé. Om du har ont om plats finns det
sittbänkar/pallar med förvaring.

Färger och design.

Vilka färger och vilken design du ska välja är ju helt upp till dig och vi kan bara ge dig ett par
ledtrådar till hur vi tänker när vi jobbar hos våra kunder.
Hallen är ett genomgångsrum, alltså ingen plats du uppehåller dig i längre tid av gången. Därför är
det ett bra rum att ta ut svängarna. Hitta din favorittapet eller färg och kör på. Du vet, den där
tapeten du ändå inte vågade att använda i vardagsrummet, men som passar så bra till resten av
bostaden.
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Använd gärna mörkare kulörer och mönster som är mer förlåtande. Hallen ska kunna ta emot en
del smuts och knuff.

Kom ihåg lista.
Alltid bra att ha en lista med diverse funktioner för hallen:
Bra förvaring, öppen och dold. Barnvänlig.
Avlastningsyta.
Sittplats
Nyckelskåp eller krokar.
Postfack
Laddningsstation
Spegel
Skoförvaring
Skohorn
Dörrmatta

Hoppas du har fått lite tips och idéer.
Lycka till!
Dorte & Maria

Bilder: Myhres & Coey, HTH, Smålandsvillan.
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