Tips inför fotografering
Bra bilder är i många fall en förutsättning för att du ska hitta rätt köpare till din bostad.
Nedan finner du tips på vad du kan göra inför fotograferingen.

Allmänna tips

Badrum

• Rensa! Plocka undan så mycket grejer, möbler och prydnadssaker du kan. Det är viktigt med städade rum. Ett
rum med mycket saker kan upplevas mindre än vad det
egentligen är. Fundera över om några möbler behöver ställas undan.

• Rensa bort alla hygienartiklar (schampo, tandborstar m.m.)
och andra lösa prylar från badrummet.

• Det är viktigare att torka av blanka, synliga ytor än
att dammsuga.

• Se till att ha fräscha handdukar i matchande färger.
• Ställ undan toalettborste, tvättkorg och sophink.
• Dra undan duschdraperiet.
• Fäll ner toalocket.

• Se till att glödlampor fungerar och tänd gärna upp alla
lampor inför fotograferingen.

Sovrum

• Blommor och frukt ger ett fräscht intryck.

• Bädda gärna sängen med ett ljus överkast. Ett par
kuddar på sängen är också trevligt.

• Om det är lite sämre väder kan levande ljus ge ett hemtrevligt intryck.
• Spår efter husdjur, såsom hundkorg, matskålar m.m. bör
plockas undan.
• Plocka undan fotografier på nära och kära.
• Rena vackra golv blir ofta bra utan matta.

• Plocka bort kläder och andra lösa detaljer.
• Rensa nattduksbord.
• Städa barnens rum och plocka undan överflödiga leksaker.
Trädgård
• Plocka bort skräp, skrot och leksaker från trädgården.

Kök
• Rensa kylen från papper, vykort och magneter.

• Ställ iordning utemöbler och rensa ev. uteplats/balkong
från onödiga prylar.

• Se till att ha så mycket tomma bänkytor som möjligt,
större fina köksmaskiner kan stå kvar men göm sladden.

• Se till att gräset är nyklippt.

• Plocka bort all disk, diskborstar och liknande.

• Städa ute även vintertid. Se till att skotta bort snö, plocka
undan pulkor, snöskyfflar och dylikt.

• Ev. utrymmen under diskbänken bör vara tömda.
• Korg med färsk frukt ger ett trevligt intryck, liksom ljus duk
och blommor på köksbordet.

• Flytta gärna undan bilen från uppfarten.

Inför visningen
• Se till att blommor och frukt är fräsch.

Vardagsrum

• Torka av fönsterbrädor, lister och andra öppna ytor.

• Plocka undan fjärrkontroller.

• Putsa fönster och speglar.

• Puffa upp kuddar i soffan.

• Se till att det luktar fräscht i hela huset.

• Förbered gärna spisen så att den kan tändas - det skapar
stämning och atmosfär.

• Tänk på att många spekulanter öppnar både dörrar och
skåpsluckor, ha därför ordning i garderober och köksskåp.

• Tänd ljus och lampor.

Obs! Om du har önskemål rörande fotograferingen, framför
detta direkt till fotografen.

Hur blev resultatet?
Så fort bilderna är efterbearbetade finns bilderna i vårt datasystem. För att se dina bilder går du in på:
www.husfoto.se/kundbilder. Använd sedan din personliga kod som du fått av fotografen.
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