
Hur ska man förhålla sig  
till att köpa eller sälja en  
(placerings)bostad just nu? 
Bostadsmarknaden och särskilt bostäder i placeringssyfte 
för exempelvis uthyrning är på inget sätt hopplös även 
om det finns klara utmaningar. I lågräntetider som vi sett 
tidigare under flera år sökte var och varannan ålänning en 
investeringslägenhet eller ett annat objekt (t.ex. skogsmark) 
utöver sin bostad i syfte att placera kapital på längre sikt. 

Efter välbesökta visningar var det tidigare ofta säljaren  
som dikterade villkoren. Nu är rollerna för många objekt 
ombytta då intresset för just investerings-och placerings-
bostäder inte längre intresserar den stora massan i samma 
utsträckning som tidigare, kanske delvis som en följd av 
högre räntor. Man satsar i första hand på den egna  
bostaden och sedan först därefter och i mån av möjlighet 
kanske man ser sig om efter ”en bit skog” eller en annan 
fastighet eller bostad i placeringssyfte. 

Den kloke fastighetsinvesteraren agerar 
på lång sikt och låter sig inte påverkas 
av massorna eller av enskilda, tillfälliga 
händelser.

Det har sagts att ”ett kvartal” för en fastighetsinvesterare 
är 25 år. När den stora massan avvaktar agerar i stället 
den kloke och modige investeraren, vilket historiskt sett 
belönat många som vågat agera när andra backat tillbaka. 
Om man ska följa Warren Buffets placeringsråd ska man 
fortsättningsvis hålla sig till ungefär samma strategi som 
man haft tidigare. D v s om din strategi tidigare varit att 
köpa en investeringsbostad per år, fortsätt göra det och om 
du tidigare placerat i en fastighet vartannat eller vart tredje 
år, håll dig till detta.  

Historiskt sett har ofta de bästa affärerna gjorts när den 
stora massan avvaktat och varit nervösa. De modiga agerar 
redan idag. 

En bra adress och ett bra läge är alltid  
en bra adress och ett bra läge. 

En bostad med fina attribut i ett unikt läge är alltid en 
bostad med fina attribut i ett fint läge. En klok placerare 
köper värde på lång sikt och många investerare och  
placerare är särskilt ivriga i tider som dessa även om det 
råder viss osäkerhet, vilket därmed gör att man självfallet 
såsom alltid ska agera ansvarsfullt. 

Frågan är om du saknar mod eller självförtroende i år för att 
göra din kanske livs första och bästa investering i en  
bostad eller ett annat placeringsobjekt? Är du orolig för 
priset eller för att utsikten från strandtomten du övervägt 
att köpa blir för bra för dig?

Vilket tror du kommer vara ditt eget favoritobjekt när 
någon frågar dig det om 25 år? Det första objektet du köpte 
såklart! För om du aldrig skulle ha köpt ditt första objekt 
skulle du aldrig ha kunnat köpa ditt andra eller tredje 
objekt.

När det är aktuellt med försäljning av 
din bostad, ett placeringsobjekt du haft 
i några år eller en bit mark kan du vända 
dig till oss. Vi får ut bästa möjliga pris 
för ditt objekt.

Ps. Om du vill kan jag förresten ge dig min syn på det 
enskilt största misstaget vid försäljning av ett objekt. Jag 
kan också kostnadsfritt berätta för dig hur man med vår 
hjälp kan undvika det misstaget. Beroende på hur stort 
misstaget är kan det få förödande konsekvenser för just din 
försäljning. Ibland till och med så stora att det inte går att 
reparera. Om du övervägt att sälja snart mejla oss på  
info@lyyski.ax så ser vi till att jag eller någon av mina  
kollegor kommer hem till dig på ett kort första kostnadsfritt 
besök där vi berättar vad som är det allra viktigaste innan vi 

trycker på ”publicera-knappen” för ditt 
objekt. 
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