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7 konkreta tips till dig som vill köpa
fritidshus
Vill du kunna lämna stan ibland för att komma närmare
naturen och alla de möjligheter till avkoppling och
friluftsaktiviteter som finns där? Många av oss vill idag ha en
egen plats, utöver hemmet, där vi kan tillbringa helger,
semestrar och kanske även jobba på distans.
Landsbygden, kusten, skogen eller kanske en mysig småstad? Att välja miljö,
läge och vilket fritidshus som passar dig bäst handlar förstås mycket om dina
behov och önskemål, tycke och smak, samt hur mycket pengar du kan eller
vill köpa för.
Amanda Dahlgren och Angelica Molin, två duktiga mäklare med stor

erfarenhet av fritidshus, ger här några konkreta tips om vad som är bra att
tänka på för att du ska lyckas välja ett hus som verkligen passar dina behov –
och för att det ska bli en så bra affär som möjligt.

1. Fråga dig först hur du vill använda fritidshuset. Räcker det med en enklare
sommarstuga eller vill du kunna vara där året runt? Hur stort behöver det
vara? Vilka aktiviteter och vilken närservice vill du ha tillgång till när du är
där? Vill du på sikt ha möjlighet att kunna använda huset som
permanentboende?
2. Hur långt är du beredd att åka? Ligger huset längre bort kommer du
sannolikt vara där färre gånger per år, men i gengäld kanske längre tid varje
gång. Vill du alltid ta bilen eller är det viktigt att kunna resa dit med tåg eller
flyg? Bostadssajten Boneo erbjuder ett smart kartsök som utgår ifrån önskat
avstånd till din vanliga bostad.
3. Hur ser din budget ut? Faktorer som styr priset är förstås läge, storlek och
standard, tomten och närhet till sjö eller hav. Finns det kommunalt vatten
och avlopp eller är det på gång framöver – och vad kommer det då att kosta?
Vad säger banken?
4. Gillar du att renovera själv eller vill du kunna koppla av helt när du är
ledig? Du som vill renovera själv kan spara mycket pengar på inköpspriset,
men tänk på att ha en budget och tidsplan för upprustningen. Tålamod och

händighet är också bra i så fall.
5. Vill du hyra ut fritidshuset när du inte är där? Möjligheten till uthyrning
kan ofta påverka den ekonomiska kalkylen en hel del. Kanske har du råd med
ett finare hus om du kan, och vill, hyra ut det? Glöm inte att tänka igenom
hur det ska fungera i praktiken med exempelvis uthyrning, nycklar, städning,
försäkring och annat.
6. Du vinner mycket på att lära känna marknaden via datorn eller surfplattan
hemma. Gå gärna på många visningar och var inte rädd för att ställa frågor.
Snart har du mer koll på vad du vill ha, hur marknaden fungerar och vad som
är viktigt att tänka på.
7. Var väl förberedd inför köpet med ett lånelöfte från banken. Det kan gå
fort när du väl har hittat vad du söker, och då är det ofta en stor fördel att
kunna slå till snabbt.
Här på vår webbplats kan du se hela vårt utbud eller komma i kontakt med
våra mäklare i de områden du tycker är mest intressanta. De kan ge tips och
ställa frågor för att ringa in dina behov, och de berättar gärna mer om sina
områden och lediga objekt. Med rätt vägledning ökar dina chanser att hitta
det där fritidshuset som passar just dig perfekt.
Välkommen till oss. Välkommen hem.
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