Hur är egentligen läget på bostadsmarknaden? Missa inte premiäravsnittet torsdag 23 april kl 15.00 av vår nya programserie ”Hur
är läget?”. Vår VD Liza Nyberg rätar ut alla frågetecken kring bostadsmarknaden, live på Facebook.
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Premiär för ”Hur är läget?” på Facebook
live.
Vi ställer inte in. Vi ställer om.
Oron i samband med Coronapandemin påverkar oss på många olika sätt. Från
en dag till en annan ändrades mycket i våra liv men för många av oss finns
behovet av att byta bostad kvar. Vi har därför anpassat våra rutiner för att
förhindra smittspridning, vi har utvecklat våra tjänster så man kan träffa en
mäklare och även gå på visning digitalt. Vi har inte ställt in utan ställt om.
Det vi nu märker från våra kunder och omvärld är att man undrar hur

bostadsmarknaden mår just nu. Vi har varit tillgängliga och gett goda råd till
våra kunder i över 80 år och det vill vi fortsätta med. För att ge möjlighet att
på ett enkelt sätt ställa frågor om bostadsmarknaden startar vi nu vår
livesändning på Facebook.
På torsdag den 23 kl 15:00 är det premiär, missa inte den!
https://business.facebook.com/svenskfast/posts/10158197436942937

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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