
Checklista – Inför en fotografering
Under Mitt Notar finner du Notars Vänner. Här kan du tillsammans med en mäklare boka in 
visningsstädning. Din bostad städas då precis som det ska inför en visning och fotografering.

Hela bostaden
 ■ Köp gärna blommor, kryddor och växter som du kan ha hemma inför fotograferingen.  

Bostaden ser genast mycket större, fräschare och trevligare ut.  

 ■ Fotografen behöver ha alla lampor på så se till så att alla lampor fungerar. 

 ■ Självklart ska ditt hem se hemtrevligt ut så om du har fina ljusstakar hemma får du gärna fylla 
dem och tända ljusen innan fotografering.  

 ■ Göm eller ställ bort personliga prydnadssaker i alla rum. 

 ■ Ställ undan personliga fotografier, bilder och ramar. 

 ■ Tänd gärna eldstaden om en sådan fungerar och finns. 

Köket
 ■ Plocka undan i köket så att det inte ligger lösa föremål framme så som kastruller, disk,  

sladdar, fettfläckar, burkar osv.   

 ■ Ta bort disktrasor, förkläden och handdukar

Badrummet
 ■ Ta bort handdukar, morgonrockar, tandborstar, flaskor, tvålar osv i badrummet.  

 ■ Gör rent duschkabiner, handfat, toalett, kakel och speglar.

Sovrummet
 ■ Bädda samtliga sängar och lägg på överkast. Lägg undan kläder och tofflor.  

 ■ Om du har stora garderober så organisera och städa gärna, vik kläderna och utrymme. Stora 
garderober är alltid attraktiva i en bostad.  

Hallen
 ■ Ta bort ytterkläder, väskor, vantar, halsdukar och skor i hallen.  

 ■ Damma och städa vardagsrummet. Gör rent bord, hyllor och ta bort fjärrkontroller, sladdar 
och andra prylar som kan stöka till. 

Trädgård/balkong/Tomt
 ■ Om du har en balkong eller trädgård så se gärna till att det ser trevligt och städat ut.  

 ■ Plantera gärna en liten blomma.
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