HÖGSTA
PRIS FÖR
DIn BOSTAD

GRATTIS TILL
ETT BRA VAL!
Du har valt en mäklare som tycker att vackra bilder är
avgörande för att tända intresset för din bostad. Med den
här broschyren ger vi dig några enkla tips på hur du kan
förbereda ditt hem på bästa sätt inför fotografering och
visning – Du tjänar på att vara väl förberedd.

allmänna råd

VARDAGSRUM

• Se till att rummen är välstädade och ha ett
begränsat antal saker framme.

• Plocka undan fjärrkontroller.

• Fundera över om några möbler bör
ställas undan.

• Puffa upp soffkuddarna, och ha inte för
många kuddar i soffan. Ofta är det lagom
med 2–4 stycken.

• Kolla så att glödlamporna fungerar.

• Förbered spis eller kamin så att den kan
tändas upp.

• Fräscha blommor och färsk frukt ger ett
gott intryck på bilder.

• Tända stearinljus ger ett trevligt intryck.

• Plocka bort spår efter husdjur.

UTOMHUS

• Ställ undan foton på nära och kära.
• Ett vackert golv fungerar oftast bra helt
utan mattor.

• Flytta undan bil och annat från
garageuppfarten.
• Det är bra att gräset är nyklippt.

SOVRUM

• Ta bort cyklar, stegar, sopor och annat
intill husväggen.

• Bädda gärna sängen med ljust och
enfärgat överkast.

• Ställ trädgårdsmöbler på plats.

• Städa undan kläder.
• Plocka bort lösa saker från nattduksbordet.

• Städa ute även vintertid och skotta undan
snö framför ytterdörren.

• Glöm inte att städa barnrum också.

• Rulla undan soptunnor.

BADrum
• Plocka bort hygienartiklar som schampon,
krämer och tandborstar från tvättställ,
hyllor och duschutrymmen.
• Ta bort använda handdukar och häng fram
rena, ljusa och matchande istället.
• Ställ undan tvättkorg, toalettborste
och sophink.

KÖK
• Ta bort köksmaskiner, disk och annat från
köksbänken. Större maskiner kan stå kvar
men dra gärna ut sladden om den syns.
• Torka av bord och bänkskivor, och håll dem
så tomma som möjligt.

KONTAKT
GAMLESTADSVÄGEN 18A
415 02 GÖTEBORG
TEL: 031-68 10 66
E-POST: INFO@SE360.SE
WWW.SE360.SE

• Städa bort allt från kylskåpsdörren.
• Om det finns öppna utrymmen under köksbänken är det bra om de är rena och tomma.
• En ljus duk och en blomma på köksbordet
är trevliga detaljer.

fullt fokus på dig

