2019-09-06 14:54 CEST

Bostadspriserna på flera håll nära
rekordnivåerna 2017
Liza Nyberg, VD på Svensk Fastighetsförmedling, kommenterar Svensk
Mäklarstatistiks släpp av de senaste tremånaderssiffrorna över
prisutvecklingen på bostadsrätter och villor i Sverige.
– Återigen ser vi prisökningar i storstäderna. Det visar att marknaden håller
på att stabiliseras och att den nedgång vi sett snarare var en prisjustering än
en bostadsbubbla. Vi ser att antalet spekulanter på visningarna ökar trots
utbudsrekord på Hemnet under augusti. Det finns ett uppdämt behov av att
byta bostad. Jag tror på en fortsatt positiv prisutveckling framöver, men den
kommer att ske lugnt och stilla. Det finns fortfarande flertalet faktorer som
hämmar bostadsmarknaden, såsom det osäkra ränteläget, kreditkraven,

reavinstskatten samt ett framdeles överskott av nyproducerade bostäder.
Pressmeddelande från Svensk Mäklarstatistik
https://www.maklarstatistik.se/pressmeddelanden/bostadspriserna-fortsatteuppat-under-augusti/

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker
och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala
butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700
medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och
i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat
mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32
000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag
av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.
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