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Nattliga fester och hög musik stör mest

Har du fester hemma på nätterna? Då är du inte en populär granne, det visar
Bobarometern från Svensk Fastighetsförmedling. Barnskrik och rök från
grillen är däremot inget man blir osams med grannarna om. 27 procent av
svenskarna blir osams med grannarna om fester på nätterna. Andra saker som
irriterar är hög volym från tv, radio och musikspelare (17 procent) samt att
man inte hjälper till och håller gemensamma utrymmen rena (15 procent),
enligt de 2459 svenskar som deltagit i Bobarometern från Svensk
Fastighetsförmedling. Ovanligt inte hälsa på grannarna Trots att man kan bli
osams med grannarna om många saker verkar grannsämjan vara god i
Sverige. 62 procent av de som svarat på undersökningen anger att de brukar
småprata med grannarna och 25 procent säger att de hälsar. Dessutom ser tre
procent grannarna som sin närmsta bekantskapskrets och nio procent brukar
fika eller äta middag med grannarna. Endast en procent anger att de inte
hälsar på grannarna. – God grannsämja är viktigt för att man ska trivas med
sitt boende. Därför är det roligt att se att så pass många verkar ha en bra
kontakt med dem som man bor nära, säger Niclas Strahner, chef, extern
kommunikation på Svensk Fastighetsförmedling. Bland de saker som man blir
minst osams med grannarna om hamnar barnskrik och rök från grillen
(vardera 1 procent). Inte heller att grannarna smiter från gårdsstädningen
eller har ovårdad trädgård stör i särskilt stor utsträckning. När det handlar om
vilka egenskaper en granne inte ska ha svarar 38 procent av de medverkande
påflugen. Högljudd (31 procent) är inte heller en uppskattad egenskap.
Däremot verkar det inte spela någon roll om grannen är snackig, skrytig, tyst
eller slarvig. Om Bobarometern Bobarometern är en undersökning från
Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet mäter svenskarnas attityder i
olika boendefrågor. I den senaste undersökningen medverkade 2 459
respondenter. Hela Sverige är representerat. Fältperioden var den 19
september till den 17 oktober 2005. Läs mer på
www.svenskfast.se/bobarometern. För ytterligare information och
kommentarer kontakta: Niclas Strahner, chef, extern kommunikation, tfn 070
298 38 01 Om Svensk Fastighetsförmedling Svensk Fastighetsförmedling ska
vara det självklara valet för människors boendefrågor i alla livssituationer.
Kedjan består av fristående, samverkande experter på det lokala boendet och



finns representerad runt om i landet genom 180 bobutiker – från Kiruna i
norr till Trelleborg i söder. Varje år förmedlar Svensk Fastighetsförmedling
drygt 25 000 villor, fritidshus och bostadsrätter till ett värde av cirka 25
miljarder kronor. Läs mer på www.svenskfast.se

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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