
Checklista inför fotografering
Inför fotograferingen vill man att bostaden ska 
vara i toppskick, och det kan vara svårt att komma 
ihåg allt. Därför har vi satt ihop en checklista till 
hjälp.

Hallen
 □ Rensa bort skor och ytterkläder
 □ Snygga till i garderoben och på hatthyllan

Badrummet
 □ Rengör handfat och toalett noga
 □ Rengör dusch och/eller badkar
 □ Putsa speglar och kranar
 □ Rengör kakel
 □ Rensa bland flaskor och saker
 □ Byt handdukar

Köket
 □ Plocka undan på bänkar och bord
 □ Rensa bort onödiga köksmaskiner som står framme
 □ Gör rent utanpå kyl och frys (rensa även bort  

magneter och kom ihåg-lappar)
 □ Putsa kranar och fläktkåpa
 □ Putsa fönster
 □ Se till att ha färska frukter och fräscha växter

Sovrummen
 □ Bädda rent och snyggt
 □ Se till att inga kläder ligger framme
 □ Snygga till i garderoben
 □ Vädra ut
 □ Putsa fönster
 □ Rensa bort överflödiga saker
 □ Se till att ha fräscha växter

Vardagsrummet
 □ Plocka undan överflödiga möbler och saker i t.ex. bok-

hyllor och på soffbord
 □ Putsa fönster
 □ Dekorera soffan med kuddar och ev. plädar
 □ Se till att ha fräscha växter

Arbetsrummet
 □ Se till att det är ordning och reda bland papper och 

sladdar
 □ Putsa fönster

Tvättstugan
 □ Plocka undan tvätt
 □ Rensa tvättkorgen
 □ Plocka och torka av bänkar, fria ytor och maskiner

Förråd, vind & källare
 □ Rensa och snygga till på hyllor
 □ Skapa fria ytor på golvet

Tomten
 □ Städa bort ev bråte
 □ Klipp gräset
 □ Snygga till i rabatter och klipp häcken
 □ Gör fint på ev. altan/uteplats
 □ Skotta om det har snöat

Generellt
 □ Göm undan de sladdar som går
 □ Se till att alla lampor fungerar
 □ Släng/byt ut hängiga växter
 □ Plocka undan spår efter ev. husdjur såsom matskål  

och sandlåda
 □ Rensa bort saker och möbler som belamrar
 □ Ställ undan personliga foton och dylikt
 □ Reparera/byt ut enklare inredningsdetaljer som är 

trasiga
 □ Dra upp persienner och dra isär gardiner


