
Förbered din bostad inför fotografering



Förbered din bostad. Det tjänar du på!

En bra bostadsannons börjar med dig. Se till att bostaden är städad och ej övermöblerad, ha 
inte för mycket saker framme. Tänk på att bilderna bör visa bostaden, inte inredningen. Ett 
öppet och luftigt helhetsintryck ger fina och säljande bilder. Spår efter husdjur, såsom 
hundkorg, matskålar m.m. bör plockas undan. Ta bort fotografier på nära och kära för att 
personuppgiftsäkra bilderna. Förbered din bostad innan fotografen kommer. Lycka till!

•  Ta bort kläder, sladdar och övriga lösa föremål.

•  Bädda sängen med sängkläder/överkast.

•  Placera gärna några prydnadskuddar på sängen.

•  Rensa nattduksbordet från telefoner och laddare.

•  Plocka undan fjärrkontroller, tidningar,  

 sällskapsspel, prydnadssaker och liknande.

• Lägg gärna fram ett inredningsmagasin eller en bok.

• Ta vid behov bort mattor för att visa golvyta.

• Lägg fram prydnadskuddar som matchar soffan.

Sovrum

Vardagsrum

Före

Före

Efter

Efter

•  Plocka bort så mycket leksaker som möjligt i barnrum.

•  Ta gärna bort mattor för att visa eventuellt trägolv.

•  Ta bort personliga fotografier (hela bostaden).

•  Rensa saker under sängen.

• Tänd en brasa i eldstaden för att skapa en trevlig

 atmosfär (endast om den är godkänd).

• Ta bort personliga fotografier (hela bostaden).

• Rensa upp i fönster så det blir luftigt.



•  Rensa bänk och synliga bänkytor.

• Ställ gärna fram färska örter och en skål med frukt.

• Plocka undan diskställ, diskborste, disktrasa osv.

• Plocka bort alla hygienartiklar, handdukar,  

 papperskorg, tvättkorg och toalettborste.

• Lägg gärna fram rena handdukar i matchande  

 färger.

• Städa utomhus - även vintertid!

• Se till att inget täcker fönstren, dra upp persienner  

 och markiser.

• Plocka bort allt som står längs husväggen och

 arrangera utemöblerna ordentligt.

• Klipp gräsmattan och sopa bort löv från balkong  

 och altan.

Kök

Badrum

Utomhus

Före

Före

Efter

Efter

• Ta bort allt som finns på utsida kylskåp och frys.

• Minska antalet hushållsapparater framme på bänken.

• Torka av blanka ytor som kylskåp, fläktkåpa osv.

• Fäll ner toalettlocket och se till att toalettrullen är ny.

• Stäng lucka och töm tvättmaskin/torktumlare.

• Ställ gärna fram någon växt, snygga tvålar

 eller fin tvättkorg.

• Flytta gärna undan bilen från uppfarten och ställ

 soptunnor och cyklar i garaget.

• Skotta bort snö, plocka undan pulkor,

 snöskyfflar och dylikt.



Grattis till ett bra val av mäklare!
 

Vi på Husfoto hjälper mäklare som inte nöjer sig med  

vad som helst, utan vill ge sina kunder det allra bästa. 

Vi gör det genom att rekrytera de bästa fotograferna 

och ge dem marknadens absolut bästa förutsätt- 

ningar att lyckas. I den här foldern ger vi tips på hur 

du enkelt kan förbereda din bostad innan fotografen 

kommer. Bra bilder är en förutsättning för att hitta rätt 

köpare till din bostad.

Förbered din bostad innan fotografen kommer! 

www.husfoto.se


