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Nedgången är bruten 
Försäljning av lägenheter tillbaka till normalnivå 
 
Efterfrågan på nybyggda lägenheter ökar. Efter höstens neråtgående tendenser är försäljningen 
tillbaka till mer normala nivåer. Det visar HSBs senaste kvartalsrapport om 
lägenhetsförsäljning i och omkring Stockholm.   
 
Sedan årsskiftet 2008-2009 har intresset för att köpa nya bostadsrättslägenheter ökat. Siffrorna pekar 
på att höstens markanta nedgång är bruten. Efter årets första kvartal kan HSB i Stockholms län slå fast 
att lägenheter säljs i en takt som snarast liknar ett normalår. Om tendensen från första kvartalet håller i 
sig kommer HSB sälja cirka 400 nya lägenheter i Stockholmsområdet under 2009.  
 
– Kurvan pekar uppåt och ligger på samma nivåer som 2002-2003 säger Håkan Falk, vd för HSB 
Bostad. En anledning är säkerligen Riksbankens räntesänkningar som bidrar till att stimulera 
efterfrågan.  
 
Hösten 2008 handlade om svarta rubriker. Intresset för nyproduktion avtog och diskussionen 
fokuserade mer på rätten till återköp än försäljning. Sista kvartalet 2008 reflekterade nedgången där 
fler lägenheter lämnades tillbaka än såldes. Nu verkar trenden ha vänt. Siffrorna för årets första tre 
månader pekar uppåt och tecknar en ljusare bild av framtiden än vad man trott i vintras. Något som 
HSB ser positivt på för Stockholmsregionen på lång sikt. 
 
– Stockholmsregionen växer hela tiden och behovet av nya bostäder inom de närmaste 10-15 åren är 
väldigt stort säger Håkan Falk. För utvecklingen av Stockholmsregionen är det centralt att 
bostadsmarknaden fungerar.  
 
HSB har åtskilliga projekt i Storstockholmsområdet som kommer att innebära att flera hundra 
nybyggda lägenheter kommer att bli färdiga för försäljning och inflyttning under de kommande åren.  
 
För ytterligare information kontakta: 
Håkan Falk, vd HSB Bostad, 08 7853966, 0708-853666, hakan.falk@bostad.hsb.se 
 
 
Det här är HSB Stockholm 
HSB Stockholm är en ekonomisk förening som ägs av sina drygt 150.000 medlemmar. Föreningen har ca 420 bostadsrättsföreningar, med 
drygt 60.000 lägenheter, i sexton av kommunerna i Stockholms län. Vi äger och förvaltar ca 3.500 hyreslägenheter belägna i Stockholms 
innerstad, närförort och grannkommuner. Besök oss gärna på www.hsb.se/stockholm. 
 
Det här är HSB Bostad 
HSB Bostad är ett produktionsbolag som ägs av HSB föreningarna i Stockholms län. Bolaget bedriver produktion och försäljning av 
nyproducerade bostäder. HSB Bostad har under de senaste åren färdigställt ca. 500-700 lägenheter per år. 


