FOTOGRAFENS TIPS
Det är bilderna på er bostad som lockar till sig många spekulanter till visningen. Här nedan
kommer en del förberedelse tips inför fotograferingen ni har inbokad.
Tänk på att det är viktigt att det är välstädat och ordnat i alla rum. Ett stökigt rum ser oftast mindre ut
och ger ett sämre helhetsintryck för spekulanten.
Fotografen kommer i de flesta fall att börja i badrummet eftersom dörren till badrummet sedan kan
hållas stängd. Har ni lådor och kassar med saker från övriga utrymmen ställer ni det nära badrummet
och efter att badrumsbilden är tagen ställer ni snabbt in allt där.
På så sätt hålls bostaden fri från det som inte ska vara med på bild.

BAD

KÖK

- Ta bort alla persoliga hygienartiklar.

- Köksbänken ska vara ren och snygg och utan
köksmaskiner så som kaffe/vattenkokare, mikro
etc. Stora öppna ytor ger rymd i bilden.

- Se till att hyllor och eventuella bänkskivor
är städade och rena.
- Känns duschdraperiet ofräscht eller väldigt
färgstarkt, ta bort eller byt ut det.
- Toalettpapper, toalettborste och sopkorg tas bort
+ Ljusa matchande handdukar är fint, MEN ibland
tar fotografen bort dem beroende på hur bilden blir
bäst, med handduk eller utan.
+ Finns ytor att placera ut tex en liten grön växt
och små ljuskoppar så blir det fint.
+ Ljuskopp på handfatet skapar stämning.

HALL
- Ta bort alla kläder, skor och väskor från hallen.
Om dörrmattan är smutsig eller sliten, ta bort den.
+ Ställ fram ljuskoppar och fin växt om det finns
byrå att ställa dem på.

- All disk ska vara undanplockad och ställ även
undan diskmedel/borste/disskställ.
- Övriga bänkar ska vara städade.
- Öppna utrymmen under diskbänken ska
vara renstädade och tomma.
- Ta bort kylskåpsmagneter och lappar från
kyl/frys.
- Töm ev kryddhylla ovanför spisen om det
är kryddburkar i olika storlekar och färger.
+ Färska kryddor tex basilika i kruka, skål
med färsk frukt eller grönsaker.
Värmeljuskoppar i små grupper om 2-3st.
En pepparkvarn och mortel kan vara fint.
+ Färska blommor efter säsong är fint att ställa
fram på bord och bänkar.

BARNRUM

SOVRUM

- Rensa och plocka undan lösa leksaker.

- Sängen skall vara bäddad med överkast, helst ett
ljust enfärgat med matchande kuddar.

- Sängen skall vara bäddad med överkast, helst
ett ljust enfärgat med kudde och kanske något fint
gosedjur.
- Hyllor och bänkar i barnrummet får inte se
röriga ut.
- Mattor med motiv, t.ex vägar eller
disneymotiv tas bort. Enfärgade, ljusa mindre
mattor är bra.
+ Ha gärna någon fin växt i fönstret.

- Småbord skall vara renstädade. Men gärna någon bok
som matchar kuddar möbler och tapeter.
- Inga kläder framme.
+ Växter, stearinljus kan vara fint.

UTOMHUS
- Ha ingen bil parkerad på uppfarten/carport.

VARDAGSRUM
- Plocka undan fjärrkontroller, och dölj alla sladdar.
- Se till att det inte är allt för mycket prydnadssaker.

- Ställ undan trädgårdsredskap, jordsäckar, cyklar,
leksaker och studsmatta (kanske kan få stå hos
grannen).
+ Ställ i ordning på uteplatsen, ta fram dynor/
plädar och se till att det finns fräscha växter för
årstiden.

- Är vardagsrummet övermöblerat?
Kanske en fåtölj kan tas bort?
- Det stora vardagsrumsbordet kanske kan
bytas mot ett mindre, etc. Stora öppna ytor
skapar rymd.
- Snygga till kuddar/plädar i soffan.
- Finns stora högtalare, stor äldre Tv-apparat
så ta gärna bort dem om möjligt.
- Se till så att inte allt för stora växter täcker
fönstren.
- Ett vackert golv ska visas upp, bedöm om matta
skall tas bort.
+ Fruktfat, blommor och stearinljus/ljuskoppar
skapar stämning.

LYCKA TILL, VI SES!

