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Uppåt på 
mäklarfronten

Trädgården

Ska du sälja? Städat och snyggt inne, men hur ser din 
trädgård ut? Inför en husförsäljning är det lika viktigt att 
styla trädgården som huset! 

Ska du köpa? Tänk på att din trädgård ökar möjligheterna 
för ditt boende och kan bli ett extra rum.

Vår trädgårdsarkitekt Camilla Lengstrand och vår fl orist 
Camilla Brettmo kan ge dig tips och inspiration om hur 
du förvandlar din trädgård. Kontakta oss redan idag!

Mer än bara mäklartjänsten!

Camilla Lengstrand Camilla Brettmo

– ett extra rum

0303-74 66 90  •  0303-642 80  •  0303-925 00
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ALE TORG   0303-74 94 96

ALE. Trycket är stort 
och prisnivån är i 
rekordnivå.

Mäklarna har återi-
gen fullt upp i Ale.

– Du får fortfarande 
mycket hus för peng-
arna när du väljer Ale 
och de förbättrade 
kommunikationerna 
skapar förväntningar, 
säger Joakim Olsson 
på Fastighetsbyrån.

Hösten 2008 bromsade bo-
stadsmarknaden in. I finans-
krisens kölvatten fick mäklar-
na slicka sina sår, men i Ale 
återhämtade sig intresset för 
husaffärer snabbt.

– Vi har fortfarande en väl-
digt låg räntenivå, vilket gör 
det billigt att bo i friköpta 
hus. Du får ett bra boende för 
samma pengar som en trea i 
Göteborg. Det har götebor-
garna upptäckt och därför 
har vi många från 031-om-
rådet på våra visningar, säger 
Joakim Olsson.

Fastighetsbyrån i Ale har 
under årets inledande måna-
der gjort fler affärer än vid 
samma period föregående år.

– Detta trots att försälj-
ningen stannade upp under 

den stränga vintern. Snön har 
förhalat många affärer, men 
nu är det ett ruskigt bra tryck. 
Prisnivån är uppe i rekordni-
våerna från tiden före finans-
krisen och många spår en fort-
satt värdeökning med tanke 
på väg- och järnvägsutbygg-
naden, säger Joakim Olsson.

Kollegorna på Svensk Fast-
ighetsförmedling är inne på 
samma spår.

– Efter en trög inled-
ning har marknaden verkli-
gen vaknat till liv. Så mycket 
kundbesök som vi gör just nu 
har vi inte gjort på många år. 
Det kommer att visa sig när 
vi summerar det andra kvar-
talet, säger mäklare Lars-Er-
ik Ericsson. 

Han anser också att det 
skulle gå att öka trycket yt-
terligare.

– Jag tycker att kommunen 
borde marknadsföra väg- och 
järnvägsutbyggnaden bättre. 
Sprid budskapet om framti-
dens kommun redan nu. 

Lars-Erik Ericsson spår 
en markant prisökning i Ale, 
mycket beroende på den för-
bättrade infrastrukturen.

Förutom bättre tider kan 
Svensk Fastighetsförmedling 
också glädja sig åt att vara 

marknadsdominerande. Av 
den mäklade marknaden i Ale 
hade Lars-Erik Ericsson med 
kollegor en andel av 47% per 
sista mars i år.

Fastighetsbyråns Joakim 
Olsson gläds åt bättre tider...

...liksom marknadsdominan-
ten Lars-Erik Ericsson på 
Svensk Fastighetsförmed-
ling.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


