
Ryddetips
-før fotografen kommer
Ryddeprosessen før fotografering er ofte hektisk, derfor anbefaler 
vi å IKKE bruke mye tid på å vakse vinduer eller gulv dersom det 
ikke er veldig nødvendig. Benytt heller tiden på å rydde. 

Vinduer blir ofte ganske lyse på bildene, 
så det er faktisk ikke så ille selv om de ikke er skinnende rene. 

Fjern personlige gjenstander, bilder mm. 

Har du plassmangel kan du bruke et ekstra soverom/kontor til 
lagringsplass.

Vi trenger ikke alle vinkler, ofte holder det å ta ett bilde pr 
soverom. Derfor er det mulig å rydde kasser/leker/rot opp etter 
den ene veggen som ikke blir synlig i rommet. (Bare 3 av 4 vegger 
blir synlig).

Må ting flyttes under fotograferingen bør tingene pakkes 
sånn at det er enkelt og raskt å flytte på.

Fotografen kan komme tidlig, ikke vent til siste liten! 
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Få boligfototips, informasjon og 
inspirasjon på www.boligfotoagder.no

Rom som kan nedprioriteres
og ikke trenger bilder:

- Boder
- Matbod
- Ganger 

- Råkjeller
- Vaskerom

(hvis det ikke er veldig flott!) 
- Roterom/hobbyrom

Vi vil gjerne ha bilde 
av Entré

Kjøkken:
Rydd kjøkkenbenken så mye som mulig 
Ta bort unødvendige kjøkkenredskaper, såpe-
flasker, kluter etc.
Ta bort synlig rot over skap, hyller og lignende.
Pynt med blomster og lys.

Bad:
Rydd vekk så mye som mulig på vaskeservanten. 
Tannbørster, kremer, hygieneprodukter etc.
Pynt med håndklær, såper og stearinlys. 

Soverom:
Re opp sengen, bruk gjerne sengeteppe 
og pynteputer.
Fjern ting som blir synlig under senga. 
Prøv å fjerne kabler som ikke trenger å være der.

Stue:
Få bedre romfølelse ved å 
fjerne store mørke tepper.

Store “Godstoler” stjeler 
mye oppmerksomhet og bør ofte fjernes.

Rydd bort unødvendige kabler, 
fjernkontroller og nips.

Pynt med blomster og lys.

Rengjør peisen, legg frem ny ved.

Ute:
Kjør vekk biler og tilhengere. 
Flytt sykler og store leker.


