
Välkomna till årets sista fastighetskrönika 
och säljkolumn nu när det lider mot jul.
Dags att summera 2022 och titta framåt mot 2023. Några 
julklappar och tips blir det såklart också.  

Oberoende av vad som händer på fastighetsmarknaden 2023 
finns det några saker som garanterar att du sätter dig själv 
i förarsätet nästa år. Min julklapp till dig är 10 saker att ha 
med sig 2023 och jag blir glad för varje av nedanstående 
saker som ger dig värde. Julklapparna nedan är bra om du 
just börjat följa oss och har intresse av fastighetsmarknaden. 
Listan är också särskilt bra för dig som följt oss länge. Den är 
ovärderlig om du överväger att sälja eller köpa nästa år. 

Om du är nyinflyttad på Åland önskar jag dig varmt välkom-
men och jag hoppas att du också tar med dig några vänner 
och bekanta och introducerar Åland för dem 2023. För dig 
som inte har något som helst intresse av fastigheter garante-
rar jag att du åtminstone kan applicera 1–3 av sakerna nedan 
på något som intresserar just dig. 

1. Vad är det allra bästa med fastigheter i korta drag?  
Fastigheter är riktiga tillgångar och de är inte lätta att ersät-
ta. Sett över tid och med rätt attribut tenderar de att gå upp i 
värde och slutligen kan du med hjälp av lån få en otroligt fin 
hävstång på ditt objekt. Detta kommer också att gälla 2023 
och framåt. 

2. Hävstången nämnd ovan är en egen julklapp i sig. Låt mig 
förklara genom en julgåta. Du och jag köper ett investerings-
objekt för 100 000 euro med handpenning om 30 000 euro. 
Objektet ger oss ett årligt överskott på 3 000 euro per år i 10 
år efter att lån och övriga kostnader är betalda. Vad kostade 
objektet för oss? Svar: Det kostade oss ingenting.  
Våra 30 000 euro är återbetalda och nu äger vi bokstavligen  
objektet utan att ha någon egen insats kvar i objektet. Det 
här är hävstångskraft utan att ens ha pratat om möjlig  
värdeökning på objektet. 

3. Köpare och Säljare har befunnit sig på samma marknad 
2022 och kommer också att befinna sig på samma marknad 
2023. Med andra ord om du både ska sälja och köpa kan du 
i genomsnitt räkna med att göra en bra totalaffär. Har du 
dessutom mycket fina attribut på det du säljer kan du vara 
oslagbar också 2023.  

4. Om du ska köpa ett objekt för 200 000 euro är din  
månadskostnad bara 7 € mer per dag även om räntan gått 
upp från 2 % till 4% på ett 30-årigt lån. Räkna alltså alltid på 
just din situation för t e x en bostad och se allt över längre 
tid. Bankens lånekalkylator på webben är igång under hela 
julhelgen! Känns det ändå för dyrt? Gör det ändå om bosta-
den är din dröm och låt inte 7 € komma i vägen för detta. 

5. Håll ditt hus lika snyggt och välstädat som du gör nu till 
julen. Jag lovar att det lönar sig och betalar sig åter när jag 
bjuder in spekulanterna på din januarivisning.   

6. Se på verkligheten som den är men överdriv inte. D v s 
var alltid ansvarsfull och se över din situation men hoppa 
inte ner i en vulkan bara för att alla dina grannar gör det. 
Bildligt talat alltså. 

7. Det är objektet som sådant som ska komma högst på din 
prioritetslista och inte priset. Om objektet är rätt och har alla 
fina attribut kommer marknadskrafterna att göra att du hittar 
pengarna någonstans på marknaden. 

8. Var unik genom ditt agerande. Jag har fortfarande  
t e x aldrig fått ett bud skrivet på skrivmaskin eller genom  
telegram levererat till mig. Kanske 2023 blir det första året 
då någon levererar ett bud till mig på ett galet unikt sätt? 
Den som levererar ett bud på det galnaste sättet 2023  
kommer att få ett fint pris i slutet av nästa år.  

9. För dig som inte har det minsta intresse av fastigheter, 
hör av dig till oss så berättar vi för dig hur du kan förvandla 
dina surt förvärvade slantar till en livslång bankomat. Utan 
att spekulera. Detsamma gäller om du redan har ett intresse 
men inte vågat ta steget.  

10. Till sist, undvik alla negativa människor runtomkring 
dig. Om du ändå måste fortsätta umgås med dem, ge dem en 
varning runt julbordet och säg att 2023 är året då du inte vill 
höra något mer negativt. 

Tänk annorlunda, våga utmana och passa på att gå in på 
lyyski.ax och ge ett bud på vårt superfina pepparkakshus. 
Vinnande budets medel går oavkortat till Matbanken på 
Åland.

 
Jag önskar alla en God Jul  
och ett Gott Nytt År 2023!  
Ps. Håll utkik efter LYYSKI STORE 
inom kort. Där kanske du hittar en jul-
klapp åt dig själv eller till någon annan 
med garanterat högt värde!

Tomas Lyyski
VD, AFM
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