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ÄLVÄNGEN. Hemverket 
fortsätter att plocka 
marknadsandelar.

Therese Krafft, ur-
sprungligen från Surte, 
förmedlade i fjol 325 
bostäder vilket var 
betydligt fl er än året 
innan och mer än någon 
annan mäklare i landet.

– Jätteroligt! Vad 
som också är kul är att 
vi märker av en ökad 
efterfrågan på våra 
tjänster i Ale kommun, 
säger Therese Krafft.

Therese Krafft har ett för-
flutet som receptionist på 
Sportlife i Rollsbo och hon 
har också verkat som simlä-
rare i Skepplanda. 2007 blev 
Therese registrerad mäklare. 
Efter sin första anställning på 
M2 i Nödinge började hon 
på Hemverket hösten 2008.

– Det var helt nystartat 
och jag har fått vara med och 
utvecklat verksamheten från 
grunden, berättar Therese.

Antalet förmedlade bostä-
der i Hemverkets regi blir 
fler och fler för varje år som 
går. Therese Krafft svarade 
själv för 325 förmedlingar 

2012, vilket var mer än vad 
någon annan mäklare i landet 
mäktade med.

– Jag tar inte åt mig äran 
på något 
sätt. Det är 
den rådande 
b o s t a d s -
marknaden 
som avgör 
r e s u l t a t e t 
och det är 
s p e k u l a n -
terna som 
hittar objek-
ten. Hemverket jobbar på 
ett helt annat sätt än tradi-
tionella mäklarbyråer. Våra 
mäklare har Sveriges lägsta 
arvoden och det är naturligt-
vis en del av förklaringen till 
varför vi lyckas så bra, säger 
Therese Krafft.

– Jag vill påstå att det 
finns en överetablering av 
mäklare. Idag finns cirka 
6 500 mäklare och skulle var 
och en av dessa genomföra 
lika många affärer som mig 
och mina kollegor, så har 
jag räknat ut att det skulle 
behövas 461 mäklare totalt i 
landet.

Förra året genomfördes 
cirka 150 000 bostadsför-
säljningar i Sverige. Med ett 

snittarvode för mäklartjänst 
på 70 000 kronor resulterar 
det i ett totalt arvode på 10,5 
miljarder kronor som kon-

sumenterna 
betalar.

– Höga 
mäklararvo-
den är dess-
värre något 
som lever 
kvar. Den 
digitala tek-
niken har 
u t v e c k l a t s 

enormt på senare år, men 
mäklarbranschen lever kvar 
i hur det såg ut för femton 
år sedan. Fastighetsbyrån 
gjorde en undersökning för 
ett par år sedan och där visade 
det sig att endast fem procent 
av de tillfrågade litade på oss 
fastighetsmäklare. Bara bil-
försäljare hade sämre förtro-
ende, säger Therese Krafft.

– Som mäklare hjälper du 
inte kunden på samma sätt 
idag som du gjorde förr. Då 
skulle man hitta köpare till 
objekten. Idag finns Hemnet 
för alla auktoriserade mäk-
larfirmor. Marknaden sköter 
sig på egen hand och bostads-
spekulanterna hittar lediga 
objekt via nätet. De stora 

aktörerna arbetar emellertid 
på som vanligt fast omvärl-
den har förändrats.

Hur tror du att dina kol-
legor i branschen uppfat-
tar din kritik?

– Jag vet att många inte 
gillar vårt koncept med låga 
fasta arvoden. Anledningen 
är väl att de ser oss som ett 
hot.

Får era kunder ut lika 

mycket pengar för sin 
bostad som hos någon 
annan mäklarbyrå?

– Vi har faktiskt toppno-
teringar i två olika bostads-
rättsföreningar i Surte när 
det gäller försäljningspris i 
år. Det är väl bevis nog.

Hur ser du på bostads-
marknaden i Ale?

– Den nya infrastruktu-
ren bidrar naturligtvis till 

en ännu större efterfrågan 
än tidigare. Hittills har det 
varit flest bostadsrätter som 
vi har förmedlat. Jag tror och 
hoppas att Hemverket får 
göra många förmedlingar i 
Ale framöver, avslutar The-
rese Krafft.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Therese Krafft, med rötter i Surte, förmedlade fl est bostäder av alla mäklare i Sverige förra 
året. 325 affärer signerade hon.

– Hemverket är på rejäl frammarsch

Therese förmedlar 
fl est bostäder i landet

Den digitala tekniken 
har utvecklats enormt 

på senare år, men 
mäklarbranschen lever 
kvar i hur det såg ut för 

femton år sedan. 
Therese Krafft

Har du svårt att 
bestämma dig?

Fråga Sarah!
Vår inredningsrådgivare hjälper dig att välja rätt.

Boka hembesök för 300 kr och få 
ett komplett inredningsförslag! 0303-74 60 85.

www.colorama.se
Erbjudandet gäller mellan 18/3-30/3 och 
kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

Hos oss hittar du golv till hemmets 
alla rum. Och just nu har vi dessutom 
laddat upp med extra bra  priser. 
Självklart hjälper vår kunniga 
personal dig att välja.

Passa på att fynda!

JUST NU!
Arena Ek Classic 3-stav 13 mm

199 kr/m2

(Ord ca pris 278 kr/m2)

JUST NU!
Marmoleum Click 30x30

409 kr/m2

(Ord ca pris 479 kr/m2)

COLORAMA ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 • MÅNDAG-FREDAG 07–18, LÖRDAG 10–14 • WWW.COLORAMA.SE

Ö
p
p
e
t 

0
7
-1

8
 

a
ll
a
 v

a
rd

a
g
a
r


