RENSA & ORGANISERA

Var sak på sin plats. Det sparar dig energi och tid, vilket förenklar ditt liv.
Det behöver dessutom inte vara extremt jobbigt att få ordning, det handlar om hur man planerar att göra det.
Det här paketet hjälper dig steg för steg.

1. Vilket område?

Välj ett rum eller ett specifikt område i hemmet som du vill/behöver
få ordning i t.ex. klädkammaren, kontoret, sovrummet, garaget osv.
TIPS! Känns ett rum alldeles för stort att börja med så dela upp
det i mindre bitar t.ex. kökets helhet kan delas upp i ett skåp /dag.
Tänk då på att stegen behöver göras för varje område (ex. skåp)
innan köket är organiserat i sin helhet.

4. Rengör

Dammsug, damma och torka nu det tomma området.

5. Organisera i området

Det är lättare att hitta saker om det finns i organiserade kategorier
i rummet/skåpet/lådan.
T.ex om det är städskåpet du rensar så kan rengöringsmedel stå
på en plats, batterier/lampor i en sektion i lådan, plåster och
förband i en annan sektion osv.

2. Placera ut åtgärdszonerna.

Dessa lappar (s.k. åtgärdszoner) i detta paket hjälper dig att sortera
samtidigt som du rensar. Placera ut dom i ett eller flera rum alt.
större yta som inte är i närheten av området du rensar.
T. ex. kan åtgärdszonen ”Slänga” placeras i närheten av trottoaren
(så att det blir lätt att lasta in det i bilen) eller dörren (då det ändå
ska ut och INTE sparas för senare slängning.

6. Ställ på plats

Var sak har sin plats. Ställ tillbaka alla saker du lagt i åtgärdszonen
”Behålla”

Klart!

3. Ta ut & Sortera

Nu tar du ut en sak i taget från det valda området och beslutar dig
för om saken ska behållas, slängas, återvinnas, placeras i ett annat
rum, säljas eller om du är osäker.
Lägg saken inom zonen för just den åtgärden du beslutat dig för.
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Det är snyggt, rent och organiserat.
Du har bara det du behöver ha och använder, dessutom vet du
vart det finns.
Det bästa är att du nu bara kan följa resterande åtgärdszoner.

SLÄNGA
Trasigt, fläckigt, utgånget,
inte använt på 6 månader osv.
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ÅTERVINNA
Trasigt, fläckigt, utgånget,
inte använt på 6 månader osv.
Har du för avsikt att genomföra ett sådant projekt du har i
åtanke? Om svaret är nej, lägg den i Slänga-zonen.
Eller ska kan någon annan få chansen att använda detta? Se
då till att personen får detta alt. återvinningscentralen.
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BEHÅLLA
Jag gillar det, behöver det & använder det.
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INTE MIN
Denna sak tillhör inte mig och jag behöver
lämna tillbaka det till personen i fråga så snart
som möjligt.
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SKÄNKA/SÄLJA
Det här använder inte jag men någon annan
kanske kan få nytta av det.
En god gärning eller win/win för oss båda.

©UNIQE.SE

ANNAT RUM
Denna sak har gått vilse och behöver placeras i
sin rätta miljö.
Jag lägger det här tillsvidare, så riskerar
jag inte att påbörja ett till projekt någon
annanstans i hemmet just nu.
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URSÄKTAR INTE RÖRAN
Att det ser ut så här just nu får du ta, jag utför något som kommer
göra det hela bättre.
Det tar mig både energi och tid, vill du att det ska vara finare så är
jag tacksam om du hjälper mig men jag ursäktar inte en god sak.
Tänker du klaga så vet du vart dörren är, jag ringer när jag är klar.
Om jag orkar.
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