Ryddetips før fotografering
Noe en bør tenke på når en skal selge bolig er at en tar vekk personlige pyntegjenstander, som for eksempel
familiebilder. Skap et større rom, fjern møbler om nødvendig. Bilder på samme vegg skal henge på lik linje, enten øverst
eller nederst.
HAGE/GÅRDSPLASS:
• Markiser /persiennene er trukket "nesten" tilbake
• Velstelt rundt hele huset, gressplenen er klippet, utemøbler, rene og pene.
• Utemøbler settes opp på en pen og ryddig måte, sett frem blomster/lys på bord, puter i stoler sofa og gjerne
store lykter eller planter i krukker.
• Unødvendig rot langs husveggen/uteområdet ryddes bort.
• l vinterhalvåret, måkes snø bort på terrasse, balkong, uteareal, trapp og evt. utemøbler.

ENTRE/HALL:
• Rydd vekk klær og sko, personlige effekter
• Fjern møbler for å skape større rom
• Sett gjerne igjen et par pene sko og en fin
jakke på knaggen.
• Pynt med enkel pyntegjenstand/lys/blomst
på kommoder.
• Puter/pledd i stol eller benk.

TOALETT/BAD:
• Ta bort alle personlige hygieneprodukter og klær.
• Ta bord toalett børste og dopapir.
• Sett gjerne frem et par dekorative flasker.
• Sett gjerne frem pene såpedispensere ved vasken
eller badekar.
• Sett gjerne frem stearinlys og en liten grønn
plante.
• Heng opp et par håndklær i lik farge.
• Tenk helhetlig på farge med tanke på lys,
dispensere og håndklær.

STUE:
• Fjern alle personlige pyntegjenstander og
familiebilder.
• Rydd i bokhyller og sørg for at det kun er noen
få bøker i lik farge og enkelte pene
pyntegjenstander.
• Rydd vekk fjernkontroller og annet løse
gjenstander.
• Unngå overmøblering, fjern møbler for å skape
luft og «større rom».
• Pene nøytrale gardiner, eventuelt ta vekk
gardiner.
• Sett gjerne frem blomster, pen pyntegjenstand
og/eller stearinlys på bord og kommoder.
• Pynteputer i sofa skaper koselig atmosfære,
og gjerne et pent pledd.
• Peis: gjør klar for opptenning – ta ut gammel
aske.

KJØKKEN:
• Gardiner henger riktig, eventuelt ta vekk gardiner
for å få inn mest mulig lys.
• Rydd vekk alt på kjøkkenbenken (kjøkkenmaskiner,
kaffetrakter, oppvask, oppvaskkost m.m.)
• Kjøleskapsdøren fri for papirer etc. - Flasker,
søppel. papir ryddes bort.
• En fruktkurv/krydderplante eller andre
interiørtvarer tar seg pent ut på kjøkkenbenken.
• Sett gjerne frem pyntegjenstand, plante og
stearinlys på spisebord.

SOVEROM:
• Ta bort alle personlige effekter
• Re opp sengen med nytt sengetøy/sengeteppe
helst ensfarget som passer til resten av interiøret
• På nattbordet kan det for eksempel legges en bok
eller et magasin.
• Barnerom ryddes, men sett gjerne frem noen få
fine/kule leker.
• Nytt sengetøy/sengeteppe helst ensfarget

LYKKE TIL MED SALGET!

