
Det giver en mere afslappet og 
hjemlig stemning, når der er 
dæmpet musik i baggrunden. 

Find noget behagelig musik, 
som er rart og roligt at lytte til, 
og sæt det på i køkkenet eller 
stuen.

Skab værdi, 
hvis du har 
tiden til det.



Luk værktøjskassen op, 
mens Danmark er lukket i.

Gør noget. Grib penslen, fat havesaksen eller åbn værktøjskassen 
og brug noget tid på de ting, der måske har stået på din ønskeliste 
et stykke tid, og som helt sikkert vil give dit hjem større værdi. 
Både i dagligdagen - og især hvis dit hjem en dag skal sælges.

Vi har lavet denne lille inspirationsguide til de ting, der har størst 
værdi for din kommende køber og er mest vigtige, når de vurderer 
dit hjem.

Vil du have et bud på, hvad dit hjem er værd bagefter, så kontakt 
din lokale home mægler og bestil en salgsvurdering. home kan 
tilbyde dig en række gode værktøjer og muligheder, der kan skabe 
interesse for dit hjem, og vi sikrer dig naturligvis en enkel, tryg og 
sikker vurdering. Rigtig god arbejdslyst!

Hvis du er hjemme og har tid til overs, så brug den på noget, der skaber værdi. 
I disse dage er vi mange, der trænger til at bryde de monotone rytmer i hverdagen - eller bare 
få lidt adspredelse fra børnenes lektier eller hjemmearbejdspladsen. Det er der heldigvis råd for.



MEGET NEMT

KRÆVER VÆRKTØJ 

KRÆVER HJÆLP  

Her er 10 
#stayhome salgsfif 
til at give dit hjem 
mere værdi.



Dit hjem er mere værd, når du får dette fra hånden:

SALGSFIF # 1: 
RYD OP
Det er vigtigt, at der er rent og pænt, når køberne  
besøger dit hjem. Så kan de nemlig koncentrere sig 
om boligens kvaliteter uden at snuble over legeklodser, 
sko og ledninger.

SALGSFIF # 4: 
REPARER LØSE HÅNDTAG
Det er aldrig sjovt pludselig at stå med et dørhåndtag
i hånden. For hvad er der så ellers galt i boligen?
Få skruet skuffe- og skabsgreb fast i køkken og bad og 
giv de løse dørhåndtag en omgang med skruetrækkerne.

SALGSFIF # 9: 
RYD OP I KÆLDER OG PÅ LOFT
Mange glemmer at rydde op i kælderen, når der 
kommer købere på besøg. Rod forvirrer billedet af 
et ellers fint hjem. Så ud med flade fodbolde, slidte
kufferter og ting, du ikke har set på i flere år.

SALGSFIF # 16: 
RYD OP I LØSE LEDNINGER
Vi har alle sammen ledningsspaghetti her og der, 
typisk omkring køkken, senge, tv og musikanlæg. 
Men det gør, at hjemmet ser rodet ud. Der findes 
mange smarte løsninger til ledninger, skinner, 
samledåser osv. Find den, der passer bedst, og gør 
ledningerne så usynlige som muligt.

SALGSFIF # 22: 
MAL KØKKENLÅGER OG SKIFT GREB
Hver sin smag gælder i særdeleshed med køkkener.
Gør derfor alt hvad du kan for, at køkkenet er så 
lyst og neutralt som muligt. Mal låger hvide og skift
til pæne og neutrale greb, hvis du kan se, at dine
neon-pinke greb ikke vil falde i alles smag.



SALGSFIF # 27: 
FJERN KALK FRA KLINKER OG ARMATURER
Badeværelset er det sted, hvor man vasker sig, dvs. 
det skal fremstå rent og lækkert. Få evt. en ven til at 
kigge om der er noget, der kan gøres bedre. Man bliver 
tit selv blind for det. Men synlig kalk og misfarvninger 
skal som minimum fjernes. Ordnes bedst med Klorin 
eller Rodalon.

SALGSFIF # 30: 
MAL MØRKE RUM LYSE
Vi ved alle, at sort slanker. På samme måde ser lyse
rum større ud. Skift mørke farver ud med lyse, så kan
køberne bedre forestille sig, hvordan rummene kan
møbleres.

SALGSFIF # 35: 
RYD OP I GARAGEN ELLER CARPORTEN
Garagen og carporten er selvfølgelig til opbevaring 
af alle de ting, der er til overs. Men husk at det er rart 
for køber at kunne se, hvor meget plads der er, og 
hvordan der ser ud. Ryd op og smid ud. 

SALGSFIF # 36: 
MAL SLIDT TRÆVÆRK
Træværk, som ikke er vedligeholdt, giver et dårligt 
indtryk. Rens og/eller mal træværket, så det ser sundt 
og velholdt ud.

SALGSFIF # 42: 
FÅ ORDNET HAVEN ELLER ALTANEN
Slå græsset, klip hækken og ordn plantekasserne. 
Haven og terrassen er det første indtryk, man som 
køber får af dit hjem, så det er vigtigt, at den tager 
sig godt ud. Og så har du jo også selv fornøjelsen af 
noget, der er pænt at se på.




