
Förbered bostaden inför fotografering och visning

När fotografen kommer på plats är det bra om han/hon kan lägga all tid på det bostadsfoto-
grafen gör bäst; att ta bilder av er bostad som lockar många spekulanter till visning. För att 
ni ska få ut mesta möjliga av fotograferingen vill vi därför tipsa om hur ni bäst förbereder 
bostaden inför fotografering och visning.

Allmänt

• Det är viktigt att alla rum ser upprymda och välstädade ut.

• Tänk på att för mycket saker ser rörigt ut i bild och att övermöblering får rummet att 
kännas mindre. Överväg om några saker eller möbler bör ställas undan.

• Se till att tavlor inte hänger snett och att mattor ligger på som de ska. Vackra golv gör sig 
ofta bra på foto helt utan mattor.

• Se till att alla lampor fungerar.

• I rum med vacker utsikt är nyputsade fönster naturligtvis ett plus.

Vardagsrum:

• Räta upp och släta ut soffkuddar.

• Göm undan fjärrkontroller och eventuella sladdhärvor på golvet.

• Förbered eventuell eldstad så att den är lätt att tända upp.

• Levande ljus och en vacker blombukett ger rummet atmosfär.

Kök:

• Se till att köket är fritt från disk, disktrasor och dylikt.

• Rensa köksbänkarna från praktiska prylar som inte är dekorativa.

• Se till att rostfria ytor är blanka.

• Ta bort kylskåpsmagneter, familjekalendrar, shoppinglistor och dylikt.

• Färska örtkryddor eller ett fruktfat ser trevligt ut.
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Sovrum:

• Släta ut överkastet.

• Plocka undan lösa prylar och kläder.

Badrum:

• Plocka undan hygienartillar (tandborstar, schampoflaskor, städmedel etc).

• Ljusa, färgmatchande handdukar gör sig bra på bild.

Hall:

• Ställ undan skor och ytterkläder.

Balkong/uteplats/trädgård:

• Klipp gräset.

• Ställ undan trädgårdsredskap, cyklar mm.

• Arrangera utemöblerna, gärna med dynor eller någon filt till sittgruppen.

Bildfixarbyråns bostadsfoto
www.bildfixarbyrån.se/bostadsfoto
mail: foto@bildfixarbyran.se
tel: 0760 479 177

2(2)


