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Ryddetips	til	boligselgeren	

Skal du ha boligfotograf på besøk er det greit å forberede seg på forhånd. Kjøp gjerne inn friske 

blomster og urter, pynt med puter i sofa og seng og ikke minst fjern mesteparten av nips og pynteting 

du har stående fremme til vanlig. Jeg tar meg en "sightseeing runde" i boligen din sammen med deg når 

jeg kommer men om mesteparten er ryddet unna og forberedt til jeg kommer blir det en mindre 

stressende opplevelse for deg som kunde. Det er jo best om du slipper løpe rundt i huset for å rydde 

imens jeg fotograferer et annet rom. Foto pleier å ta mellom 45-90 minutter alt ettersom hvilken 

fotopakke som er valgt og størrelsen på boligen så jo mer du har ryddet og stylet på forhånd jo flere 

gode bildemuligheter blir det. 

Husk at det optimale været for interiørfoto er overskyet. Så ikke vær redd om du ikke får knallblå 

himmel på dagen jeg kommer for å fotografere -slikt kan redigeres i ettertid og skyer kan gjerne gi litt 

dramatisk effekt. 

Stue: 

-fjern avishaugen/fjernkontroll samlingen fra under stuebordet 

-rydd også under sofa, husk vi har en lavere kameravinkel  

-ta gjerne ned store, tunge gardiner 

-pynt sofa med matchende pynteputer 

-fjerne ting fra vinduskarmer 

-fjerne personlige bilder fra veggene 
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Kjøkken: 

-Rydd kjøkkenbenken og ha et par soner der du pynter med f.eks. krydderurter som fersk basilikum 

eller oregano, pene salt & pepperbørser, en oppslått kokebok eller lignende. 

-Tøm øverst på kjøkkenhyllene/kjøleskapet helt oppunder taket 

-har du glasskap; fjern fargerike kopper og forsøk holde det nøytralt og ryddig 

-dekk gjerne på spisebordet til en "god søndagsfrokost" 

-vask over overflatene men ikke rett før fotografen kommer -det tar tid å tørke! 

 

Baderom: 

-fjern dobørste og toalettrullholder, skittentøyskurv, vekt, tannbørster og andre toalettartikler som står 

fremme 

-vask over alle overflater, sørg for at det ikke er såpestriper igjen da det synes godt på blanke overflater 

-vask godt av dusjvegger og speil 

-tøm vaskemaskinen for klær 

-pynt gjerne med noen pene håndklær/såpedispensere og en grønn plante  

-sørg for at alle overflater er tørre til fotografen kommer 

 

Soverom: 

-re opp sengen og sørg for at både laken og sengetøy passer sammen i fargene 

-pynt gjerne sengen med pynteputer og sengepledd 

-rydd gulv og nattbord, gjem ting i skuffer og skap. Ikke glem å rydde under sengen. Vi bruker lav 

kameravinkel. 

-trekk opp alle rullegardiner, her skal vi vise vindu! 

-legg gjerne en bok på nattbordet 
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-har du garderobe med frostet glass bør du rydde og sortere innholdet etter farger og evt. gjemme bort 

fargerikt tøy. Man ser innholdet svært godt på bilder. 

-rydd bort mesteparten av barneleker, ha et par ting fremme som vi kan pynte med på gulvet/ på hyller.  

 

Gang: 

-Rydd bort flesteparten av ytterjakker og sko 

-ta bort dørmatten om den er slitt 

-heng opp en pen "sesong" jakke eller to på en kleshenger  

-sett opp et par rene & pene sko i gangen 

-sett gjerne en grønn plante på gulvet 

 

Uteområde: 

-Flytt søppelspann til motsatt side av gaten 

-klipp gjerne gresset/rydd i hagen  

-rydd bort leker/hageslanger/annet som kan se forstyrrende ut på et bilde 

-flytt bilen ut av innkjørselen/lukk garasjedøren 

 

Uteplass: 

-sett opp et kafébord med et par pynteputer og noe sesongbetont snacks (jordbær? kaffe? druer?) 

-rydd bort stoler som ikke skal brukes 
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Generelt: 

-støvsug overflater og om du velger vaske gulv/andre overflater, sørg for at det er tørt til fotografen 

kommer. 

-vask vinduer  

-har du blanke overflater på f.eks. kjøkken/baderomsfronter, sørg for at disse er fri for flekker og 

håndavtrykk. En lett fuktig mikrofiberklut kan gjøre stor forskjell. Ikke bruk såpe da dette setter 

merker. 

 

 

Lykke til! Se gjerne på linnlandmark.no for inspirasjon til rydding, eller sjekk finn.no/eiendom og se 

gjennom forskjellige boligannonser der. 

 

 

 

 

 

Fotograf Linn Landmark 

www.linnlandmark.no 


