
Hall:
Plocka undan kläder, skor, mös-
sor, vantar, hjälmar och annat 
som inte ska vara med på bild.  

Kök:
Ta undan disk, diskställ, borstar, 
svampar, diskmedel och köks-
handdukar. Bänkskivor och bord 
bör vara fria från tidningar, kom-
ihåg-lappar och saker som inte 
hör hemma i ett kök. Rensa bort 
lappar och kylskåpsmagneter 
från kylskåpet.

Vardagsrum/allrum:
Plocka undan fjärrkontroller, 
dvd-fodral, tidningar och andra 
tillbehör så att de inte kommer 
med på bild. Se till så eventuella 
soffkuddar och plädar ligger 
snyggt i soffan/fåtöljen.   
Stäng av TV och datorer.

Sovrum:
Bädda och använd gärna ett 
överkast till sängen. Plocka 
undan kläder, leksaker, motion-
scyklar, tidningar, böcker m.m 
som inte bör vara med på bild.

Bad/dusch/wc:
Ställ undan schampoflaskor, 
tvålar, rakhyvlar, tandborstar, 
badsaker, krämer, tvättsvampar 
mm. Plocka gärna också undan 
tvättkorgen, tvätt, badrockar och 
handdukar. Om man önskar ha 
med handdukar för att piffa upp, 
bör dessa hänga rakt och vara i 
matchande färger.

Trädgård:
Städa på uteplatsen och rätta till 
utemöblerna. Om årstiden och 
vädret tillåter låt gärna sittdynor 
få vara kvar på utemöblerna. 
Plocka undan torkställningen.

Övrigt:
m Kontrollera så all belysning i 
bostaden fungerar och tänd upp 
innan fotografen anländer.

m Rulla upp persienner och rul-
lgardiner i fönstren och dra ifrån 
gardinerna.

m Stäng av TV och dator.

m Försök att möblera så 
”luftigt” som möjligt. För mycket 
möbler gör att rummet känns 
mindre.

m Försök gömma undan 
sladdar, kablar och batteriladd-
are eftersom dessa inte gör sig 
bra på bild.

m Använd klädkammare, gard-
erober, förrådsutrymmen mm till 
att få bort dessa saker. 

m Se till så att ni slipper flytta 
möbler och saker från rum till 
rum under fotograferingen då 
detta gör att själva fotograferan-
det kommer att ta längre tid.

m Husdjurens matskålar och 
leksaker ska plockas undan. 
Kattens “låda” ska inte heller 
vara med på bild. Ta gärna bort 
eventuella hundsängar.

m Fräscha färska blommor i vas 
och levande ljus gör sig alltid bra 
på bild och får rummet att se 
gemytligt ut.

Att göra innan Din bostad ska

fotograferas!
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En normalstor villa tar ca 1 timme att fotografera


