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Stabilare bostadsmarknad i Östersund 2012 

De nya bolånereglerna tillsammans med de finansiella oroligheterna i södra Europa gjorde 

att Östersunds, liksom övriga Sveriges bostadsmarknad under 2011 till stor del 

kännetecknades av oro och försiktiga spekulanter.  De nya bolånereglerna gjorde också att 

vissa, mindre kapitalstarka spekulanter, fick svårare att få finansiering till sitt boende.  Enligt 

Svante Andreasson, marknadsansvarig på Storsjömäklarna, så har dock 2012 inletts betydligt 

stabilare.  

– Vi märker stor skillnad på marknaden nu jämfört med hösten 2011 då spekulanterna var 

både färre och passivare. I januari och februari 2012 har det varit betydligt bättre fart på 

marknaden med fler och betydligt aktivare spekulanter på visningarna. Bostadspriserna styrs 

av utbud och efterfrågan och de nya bolånereglerna tillsammans med finansiell oro gjorde 

att efterfrågan minskade något 2011 vilket också innebar att säljarna inte fick riktigt lika bra 

betalt som de har fått tidigare. Nu när den finansiella oron har lagt sig så ser folk att de 

faktiskt inte har fått mindre pengar i plånboken utan snarare tvärtom då räntan har gått ner 

något.  

Enligt januaristatistiken från Mäklarstatistik så har villapriserna i Östersund gått ner med 5 % 

och bostadsrättspriserna med 12% under det senaste året.  

- Prisnedgången på villor följer ganska väl prisutvecklingen i riket medan bostadsrätterna har 

sjunkit något mer i Östersund än i övriga Sverige men vi tror nu att Östersunds 

bostadsmarknad har stabiliserat sig och det känns som att både köpare och säljare har 

anpassat sig till en något lägre, men fortfarande bra prisnivå.  Man ska dock komma ihåg att 

vi fortfarande befinner oss på höga nivåer i Östersund med kvadratmeterpriser som ligger 

långt över Sundsvall och i nivå med Gävle som är en betydligt större stad.  

- Att köpa en bostad är för de allra flesta en långsiktig investering och historiskt sett så har 

eget ägt boende varit en mycket bra investering. Alla tjänar på en stabil bostadsmarknad och 

det som ytterst kommer att avgöra hur bostadspriserna kommer att utveckla sig i Östersund i 

ett längre perspektiv är hur väl vi och politikerna i Östersund lyckas med att skapa en 

attraktiv stad för människor att bo, studera och jobba i.  

För ytterligare information kontakta 
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