
Ett recept på vad man ska göra nu!
Välkomna tillbaka till min fastighetskrönika och säljko-
lumn som dyker upp här i Ålandstidningen ungefär en 
gång i månaden. Vi är just nu någonstans mitt i sommaren 
med stigande räntor och priser. Frågan som inställer sig 
för många är vad man ska göra nu och måste man vänta 
med att byta bostad, köpa någon investeringsbostad eller 
ett nytt sommarställe?

För att parafrasera Pippi Långstrump: 
Fastigheter är det bästa jag vet näst 
rabarberkräm.

Hade Pippi Långstrump kommit till mig och frågat vad hon 
ska göra med alla sina guldpengar hade jag sagt till henne 
att hon ska ta alla sina guldpengar och låna lika mycket 
av banken och köpa fastigheter i bra lägen för rubb och 
stubb och gärna med inslag av de tre savannelement jag 
nämnde i avsnitt ett.

Sedan kan hon sätta sig och vänta på nästa våg av 
värdeökning och medan hon väntar producerar hennes 
guldpengar små silverpengar i form av hyresinkomster 
nästan oberoende av värdet på det hon köpt.

Människor har i alla tider sökt tak över huvudet och en 
plats att bosätta sig på, vilket gör fastigheter och bostäder 
till en stabil vinnare i längden. Den läsplatta eller telefon 
du nu håller i din hand varje dag kommer inte att finnas 
kvar om 10 år, det gör däremot högst sannolikt den bygg-
nad du bor i just nu. Den finns kvar, år efter år på samma 
plats och därför är läget så viktigt – allt annat kan bytas ut 
men inte läget.

Betala hellre för mycket för ett bra läge 
än för lite för ett dåligt läge. Över- 
spendera på ett superläge och gå all in. 

Vi har exempelvis bunkrat upp med fina lägenheter på 
Skönviksvägen som fortlöpande lanseras som enskilda 
objekt hos oss och som antingen lämpar sig mycket bra 
för ett eget boende eller som investering med en löpande 
hyresinkomst.

Många av våra objekt kan i själva verket fungera som 
investeringsbostäder och inte bara för eget bruk. En sådan 
bostad fungerar dessutom som motvikt mot inflation då 
den äter upp delar av ditt lån.

Vi ser också att många ålänningar i allt högre utsträckning 
efterfrågar investeringsbostäder och många har även sett 
potentialen i att hyra ut hela eller delar av sin egen bostad 
särskilt nu under sommarmånaderna då efterfrågan på 
korttidshyra ökar markant. Jag tror också att vi kommer att 
se en ökad hyresmarknad i och med stigande byggpriser, 
vilket ytterligare talar för investeringsfastigheter av olika 
slag.

Vi ser en fortsatt fin trend och god efterfrågan på fina och 
välhållna begagnade bostäder medan den största hemes-
tereuforin tycks ha avtagit något sedan åren 2020–2021 
då många ålänningar gärna ville köpa sitt alldeles egna 
hemesterställe.

Det kan och ska man göra nu också men man kanske ska 
se på en sådan affär på ett lite annorlunda och mer kre-
ativt sätt än tidigare där man för att få ihop kalkylen gör 
som många andra och hyr ut sitt sommarställe. Med detta 
kan man visa på ökade inkomster gentemot banken så att 
det bli lättare att få ihop lånekalkylen.

Avslutningsvis, ett recept för att överleva dessa tider:

Ingredienser:
• ett uthyrningsbart objekt med fina element i ett superläge
• hyresinkomster
• tålamod
• tid
• en tsk eget sparkapital (kan vara av olika slag, tänk  
  extremt kreativt nu)
• en msk banklån

Instruktioner:
Blanda det egna kapitalet med banklånet 
och köp ett eller flera uthyrningsbar(a) 
objekt i superlägen via oss.  
Ha därefter tålamod och tid att vänta.

Ps. Juli är semestertider för många och då sover markna-
den ibland bort fina objekt som du som uppmärksam kan 
slå till på. Ta annars lite tid av semestern och preppa och 
sätt ditt hus i toppskick inför augusti och sälj det sedan 
via oss. 

Tomas Lyyski
VD, AFM

Krönikan är åter med 
nya tankar i augusti.


