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Din tid er et budget, hvor du ikke kan låne og ikke kan gå i minus - brug din tid på det, som giver værdi. 

Slår døgnets 24 timer ikke helt til? Savner du mere nærvær med dine børn, din mand, venner og veninder
eller mere energi generelt? Kunne du kort sagt godt bruge noget mere tid og overskud i din dagligdag? 

Så kan det være, at du skal i gang med at rydde op!  

Sæt dit rod på plads kan hjælpe dig. Her får du nemme tips til at få bedre styr på hverdagen i det hele taget og
gode råd i særdeleshed. Til at organisere alt fra kælderen og kalenderen til bil og børneværelse, så du virkelig
kan mærke forskellen. For rod er en tidsrøver, rod koster penge, og rod står i vejen. Måske kan du få mere luft
og mindre stress ved at luge i dine aftaler eller omorganisere din mailboks. Eller måske trænger stuen til en
overhaling, for at både store og små bedre kan være der. Du kan undgå mange konflikter ved at få styr på
rodet og samtidig få overskud til det, der virkelig betyder noget for dig og beriger din dagligdag. Et hurtigt
overordnet råd: Spørg dig selv før du køber, gemmer eller siger ja til noget: Har jeg brug for det, gør det mit

liv nemmere, gør det mig glad/lykkelig? 

Sæt dit rod på plads er en praktisk håndbog. Her er ingen løftede pegefingre, men facts og enkle metoder til at
få rodet sat på plads og din energi til at flyde. Læs bogen fra ende til anden eller brug den som opslagsbog til

praktisk problemløsning der, hvor udfordringerne er størst.

 

Forlaget skriver:

Din tid er et budget, hvor du ikke kan låne og ikke kan gå i minus -
brug din tid på det, som giver værdi. 

Slår døgnets 24 timer ikke helt til? Savner du mere nærvær med dine
børn, din mand, venner og veninder eller mere energi generelt?
Kunne du kort sagt godt bruge noget mere tid og overskud i din

dagligdag? 

Så kan det være, at du skal i gang med at rydde op!  

Sæt dit rod på plads kan hjælpe dig. Her får du nemme tips til at få
bedre styr på hverdagen i det hele taget og gode råd i særdeleshed.

Til at organisere alt fra kælderen og kalenderen til bil og
børneværelse, så du virkelig kan mærke forskellen. For rod er en
tidsrøver, rod koster penge, og rod står i vejen. Måske kan du få

mere luft og mindre stress ved at luge i dine aftaler eller
omorganisere din mailboks. Eller måske trænger stuen til en

overhaling, for at både store og små bedre kan være der. Du kan
undgå mange konflikter ved at få styr på rodet og samtidig få

overskud til det, der virkelig betyder noget for dig og beriger din



dagligdag. Et hurtigt overordnet råd: Spørg dig selv før du køber,
gemmer eller siger ja til noget: Har jeg brug for det, gør det mit liv

nemmere, gør det mig glad/lykkelig? 

Sæt dit rod på plads er en praktisk håndbog. Her er ingen løftede
pegefingre, men facts og enkle metoder til at få rodet sat på plads og
din energi til at flyde. Læs bogen fra ende til anden eller brug den

som opslagsbog til praktisk problemløsning der, hvor udfordringerne
er størst.
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