
Hur du kan dominera med ditt 
objekt i flödet och lite om hur du 
ska köpa ett objekt denna vår!
Välkommen till min vårkrönika angående fastighetsmark- 
naden på Åland. Det finns utmaningar också på fastighets- 
marknaden och många objekt kan, om inte attributen är i 
skick säljas för betydligt lägre pris än förväntat. Det  
betyder dock inte att du inte kan sälja ditt objekt för  
toppeuro denna vår. Som fastighetsmäklare har jag sett 
många säljare som lyckats dominera flödet och därmed 
belönats med fina slutpriser oberoende årstid och marknad.  

Många på Åland känner osäkerhet på 
grund av högre räntor och utmanande 
omvärldsfaktorer. 

Som fastighetsmäklare på Åland kan jag förstå oron, men 
jag vill också påminna om att fastigheter med fina attribut 
som inte överprissätts från början belönas i slutändan. De 
som inför försäljningen också fokuserar på viktiga element 
(fråga mig om vilka) för objektet kan erhålla ett bättre slut-
pris än de trodde var möjligt. Här är några inledande tips 
för att navigera på den nuvarande fastighetsmarknaden.

Våren är en underbar årstid för fastighetsförsäljning, då 
vädret blir varmare och fastigheterna därmed visar sig från 
sin bästa sida. De fastigheter som ger ett superbra första 
intryck kommer ofta att belönas, så det är viktigt att se till 
att fastigheten är i toppskick både utvändigt och invändigt. 
Vi hjälper alltid till med råd och tips för dig inför försäljning- 
en så att ditt objekt kan visa sig från sin bästa sida.

En av de vanligaste orsakerna till att fastigheter inte säljer 
är överprissättning. Prissätt tillsammans med mig fastig- 
heten på ett realistiskt sätt och gör gärna en jämförelse 
med andra objekt i området. Vi har lång erfarenhet av pris-
sättning och hjälper gärna till för att hitta det lämpligaste 
utgångspriset för ditt objekt så att det kan säljas för bästa 
möjliga pris på kortast möjliga tid.

Att vara ute i god tid kan också vara  
avgörande för en lyckad försäljning. 

Jag rekommenderar att du kontaktar mig och mitt team 
nu och börjar förbereda din försäljning omgående för att  
se till att fastigheten är i toppskick inför påskvisningen.  
Ju tidigare man börjar, desto större chans att fastigheten 
blir såld inom din önskade tidsram. 

Att fatta beslut kan vara svårt, men på denna marknad 
belönas som jag tidigare sagt den modige som vågar fatta 
beslut. Detta gäller både Säljare och Köpare. Den som kan 
fatta beslut snabbt belönas och det gamla finska uttrycket 
att ”de snabba äter upp de långsamma” gäller. Ibland är  
det bästa beslutet förvisso att vänta med att sälja eller 
köpa, men fatta då, oberoende ett beslut och vela inte. 
Människor runt dig behandlar dig som du behandlar dem 
och detta gäller också inom fastighetsvärlden – om du  
hela tiden behöver mera tid och mera information och  
mera betänketid kommer motparten också att begära  
detsamma av dig, jag lovar. Vi har verktygslådan för att  
du ska kunna ta det bästa och klokaste beslutet för dig  
och ditt objekt som du ska sälja eller köpa. 

Genom att ha en positiv inställning,  
se till att fastigheten är i toppskick,  
sätta ett realistiskt pris och fatta beslut 
kan man öka chansen för en lyckad  
försäljning eller köp. 

Vi på Lyyski Fastigheter är här för att hjälpa till och stödja 
dig genom hela processen. Vi har lång erfarenhet av fastig-
hetsmarknaden på Åland och kan hjälpa dig att ta fram den 
bästa strategin för att sälja eller köpa ett objekt. Var inte 
rädd för att ta kontakt med oss i god tid för att planera och 
förbereda inför vårförsäljningen. Tillsammans kan vi hitta 
möjligheterna på den åländska fastighetsmarknaden. 

Ps. Vi väntar inte på att någon skulle köpa ditt objekt, utan 
tar kontroll över din försäljningsprocess med bra förbere- 
 delse, en superpresentation och en 

förhandlingsarsenal som leder till 
att köpare och säljare är överens 
om och med vår hjälp kan avsluta 
en affär. 
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