
De tre elementen från vårt DNA 
som man vill ha i synfältet när 
man tittar på utsikten!
Välkommen till min fastighetskrönika och säljkolumn! 
Jag heter Tomas Lyyski och den här krönikan ska såklart 
handla om fastigheter men också om försäljning utifrån 
mina erfarenheter från nu och tidigare, blandat med fast-
ighetsupplevelser samt småningom hur man kan investera 
i fastigheter istället för eller förutom att lägga pengar på 
börsen eller i byrålådan!

Det här är tänkt att fungera som bonusmaterial gällande 
försäljning, fastigheter och investeringar och jag hoppas 
att ni en dag säljer eller köper ett objekt via mig eller rent 
av blir mina framtida investeringspartners i kommande 
fastighetsprojekt. Jag får ofta frågan från fastighetsägare 
om vad som är viktigt för köpare och vad köpare letar efter 
och känner in när de ska köpa ett hus och då passar det 
bra att låta detta premiäravsnitt handla om några av de 
absolut viktigaste faktorerna för en husköpare och särskilt 
en sak (utsikten) som innehåller tre olika element åtmins-
tone delvis nedärvt i vårt DNA och som vi tilltalas av. 

Vad söker nästan alla spekulanter efter när de köper ett 
hus? När man ska sälja ett hus är det förutom läget några 
andra viktiga faktorer som ska finnas och som man kan 
tänka på inför en försäljning. Dessa grundläggande saker 
gäller oftast också när man ska planera ett hus eller köpa 
en tomt där man tänker bygga ett hus man ska sälja. Det 
finns också många demografiska skillnader på vad man 
tittar efter men vissa element har vi i ryggmärgen. ”Läge, 
läge och läge” är som sagt sant men det kan man till stor 
del söka upp på förhand eller uppleva genom att passera 
adressen på söndagspromenaden. 

Om det alltså endast vore för läget hade man inte behövt 
komma på visning och känna efter, titta in och leta efter 
den heta köp-knappen eller? 

Jag vill alltså här lyfta fram utsikten som 
oerhört viktig, d v s vad ser man när man 
tittar ut från fönstret? 

Låt oss ta utsikten ett steg längre, d v s vad är en bra 
utsikt? Jag kommer särskilt att tänka på vad en klok per-
son en gång sade till mig: ”Människor älskar Savannens 
element och det finns till och med nedärvt i vårt DNA”. De 
tre elementen (när man tittar på utsikten) och om man går 
till Savann-tänket är träd, gräs och vatten. Med andra ord 
bör vi i utsiktfältet ha åtminstone ett (eller några) träd, lite 
eller lagom mycket gräs och någon form av vatteninslag.

Om du som säljare sitter på en fin sjö- eller havstomt 
är du såklart lyckligt lottad men har du inget naturligt 
vattendrag vid din tomt kan du försöka skapa någon form 
av vattenelement i form av en damm, en pool eller något 
annat i kombination med elementen träd och gräs. Det är 
inte alltid bara den fina utsikten som är viktig för en köpa-
re – en dålig utsikt kan förstöra en hel affär, d v s om man 
från objektet ser något mindre tilltalande kan detta som 
enda sak göra att en köpare backar ur, garanterat. 

Vad gäller övriga faktorer är köket inte 
lika viktigt som utsikten men nog med  
på topplistan för många köpare. 

Detsamma gäller badrum. De flesta köpare landar oftast 
i köket och stannar längst kvar där (förutom köparens 
rådgivare som är med på visning och går till pannrummet 
för att kontrollera oljepannan). Ser man träd, gräs och 
något vattenelement när man tittar ut från ditt hus? Vi 
tar gärna emot fina bilder på er utsikt innehållande alla 
tre Savann-element! Om du sitter på en guldgruva eller 
en orrkoja eller kanske något mittemellan, låt oss veta så 
lägger vi ut också ditt objekt inom 168 timmar från den 
första kontakten. Säg att du vill nyttja vårt 168-timmars 
erbjudande så hjälper mitt gäng dig! 

Fortsättning följer…

Tomas Lyyski
VD, AFM

Ps. Min intention är att 
vi ska skjutsa ut ännu fler 
objekt än ifjol och att allt 
ska vara sålt före sommaren 
är slut.


