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MARKNADSRAPPORT APRIL 2020 
 

ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER  

 

Alla kurvor pekar nedåt – Nytt Hems tankar om bostadsmarknaden 

Effekten av Covid-19 syns nu tydligt i statistik och undersökningar gällande bostadsmarknaden. Enligt 

Valueguard sjunker priserna, främst i Stockholm. I SEB:s Boprisindikator rasar svenskarnas prisförväntningar 

med 67 enheter, från plus 47 till minus 20 och enligt Konjunkturinstitutet föll även Hushållens 

konfidensindikator jämförelsevis mycket i april. Tillsammans med det stora fallet i mars har indikatorn 

sjunkit med mer än 25 enheter på två månader. 

 

Är detta en korrekt bild av bostadsmarknaden eller är det en effekt av en situation som ingen har varit 

med om tidigare och som det är svårt att förhålla sig till? Vi är mitt inne i en historisk pandemi som 

kommer få stora ekonomiska effekter med kraftigt ökad arbetslöshet som följd. Självklart kommer detta 

även påverka bostadsmarknaden. 

Du håller i din hand vår rapport över den 

svenska bostadsmarknaden för april. 

Förmodligen är du lika intresserad av 

specialkunskap, fakta och trender som vi. 

Vårt fokus är försäljning av 

nyproducerade bostäder och de 

aspekter som påverkar denna bransch. 

Här analyserar vi Stockholm, Göteborg 

och Malmö samt hushållens förhållning till 

kapital och boende.  
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Hur ska vi reagera när en stor del av det samhälle vi känner stänger ner? När friska företag tvingas gå i 

konkurs och antalet varsel ökar lavinartat? De flesta av oss reagerar med passivitet. Vi sitter still i båten 

och väntar på signaler om vart vi är på väg. Det är det vi nu ser på bostadsmarknaden. Därför bör man 

vara försiktigt med att dra för stora slutsatser av de kurvor som nu pekar brant nedåt. De ekonomiska 

effekterna är ännu inte överblickbara. När kan samhället återgå till mer normalt tillstånd? Hur stor blir 

arbetslösheten? Hur påverkas bankernas utlåning och hur stora blir deras kreditförluster? Hur slår krisen 

på den generella riskviljan? När vi har tydligare svar på dessa frågor får vi också större möjlighet att 

prognostisera bostadsmarknaden.  

Generellt kan man säga att ingen vill ta risk på bostadsmarknaden idag. Det kan hanteras på två olika 

sätt. Det ena ör att först kapitalisera sitt nuvarande boende för att därefter investera i ett nytt, dvs sälja 

först och köpa sedan. Det ser vi idag ske genom att utbudet ökar.  

Det andra är att flytta fram sin tidshorisont. Istället för att planera en boendeförändring i närtid lägger 

man flyttplanerna på hyllan och bor kvar i något eller några år till. 

Båda dessa metoder ser vi i försäljningen av nyproduktion. De projekt som har inflyttningsklara bostäder 

säljer till de som har sålt sitt nuvarande boende medan de projekt som har långt till inflyttning och som 

har icke bindande bokningsavtal väljs av köpare som kan vänta ut marknaden. 

 

Bostadsmarknaden står emot coronakrisen väl mätt utifrån marknadsstatistik t.o.m. tredje veckan i april 

SBAB har tittat på data från Booli och sedan coronautbrottet har utbudet av bostadsrätter gått upp 

relativt mycket i Sverige och särskilt i storstadsområdena. Utbudet ligger samtidigt så här långt ungefär i 

paritet med hur det såg ut 2019 och 2018. Under samma period har medelbudpremien och antalet 

budgivare per objekt sjunkit och andelen prissänkta objekt ökat. Samtidigt har medelutgångspriset ökat. 

Annonstiderna har gått upp med några dagar, vilket återspeglar en trögare marknad. Förändringarna i 

kvadratmeterpriserna mätt utifrån både utbudspriser och slutpriser är samtidigt måttliga med en något 

större nedgång i Stockholm den allra senaste tiden. 

Vi samarbetar med Erik Olsson 

Fastighetsförmedling för att kunna 

erbjuda våra kunder ett 

helhetskoncept. Detta gör att vi är 

en stor aktör även på 

successionsmarknaden.  
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- Sedan coronakrisen blev mer uttalad i Sverige från slutet av mars har kvadratmeterpriserna på 

bostadsrätter fallit något framförallt i Stockholms län men också i Sverige som helhet. Det är troligen ett 

resultat av just coronakrisen. Men det är i sammanhanget små effekter vi pratar om så här långt. Trots att 

vi är mitt inne i en period med omfattande smittspridning och social distansering ligger 

kvadratmeterpriserna mätt utifrån både utbudspriser och slutpriser tre veckor in i april högre eller i paritet 

med hur det såg ut i inledningen av året och jämfört med samma period närmast tidigare år, säger 

SBAB:s chefsekonom Robert Boije. 

- Vid en mer kortvarig kris står vår tidigare bedömning fast att det i första hand är omsättningen av 

bostäder som går ned men att fallet i bostadspriserna blir måttligt. Hur antalet nya varsel och 

arbetslösheten utvecklas framöver blir helt avgörande för hur bostadsmarknaden kommer att påverkas 

den närmaste tiden, säger Robert Boije. 

Även för småhusen har utbudet gått upp relativt mycket men coronakrisen har så här långt inte satt 

något större avtryck i vare sig annonstider eller kvadratmeterpriser. 

 

 

STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm sjönk i mars med 1,7 procent jämfört med föregående 

månad. Index för villor steg med 0,1 procent.   

Enligt SEBs boprisindikator sjönk Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna som ett medelvärde 

av de två senaste månaderna med 38 enheter från 49 till 11. 

 

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Coronakrisens effekt på bostadsmarknaden i Stockholm börjar nu synas på priserna. Utbudet ökar och 

efterfrågan minskar. I början av året var det fler som vågade köpa först och sälja sedan vilket gav en 

utbudsbrist. Nu är det åter metoden att sälja först och köpa sedan som gäller. Det ger ett överutbud 

vilket bidrar till den prisnedgång vi nu ser på Stockholmsmarknaden. Antalet försäljningar har minskat 
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vilket indikerar att prisnedgången är större än siffrorna visar då köpare och säljare ännu inte har mött 

varandra prismässigt. En svårare fråga är hur prisbilden kommer att se ut på lite längre sikt. Att priserna 

nu går ner är logiskt men frågan är om de kommer stanna på den nya nivån när samhället börjar gå 

tillbaka till det normala eller om de börjar stiga i takt med att frågetecknen rätas ut. Den låga räntan 

talar för en återhämtning medan den stigande arbetslösheten och osäkerheten avseende hur länge 

Covid-19 kommer påverka samhället talar för en stillastående eller till och med fortsatt negativ 

utveckling.  

 

STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Det känns lite som att våra kunder sitta stilla i båten för tillfället. I april har vi haft mycket få 

visningsbesökare, intresseanmälningar och telefonsamtal. Glädjande har andra hälften av april visat på 

ett ökat besöksantal på visningarna. Om det beror på det fina vädret eller tristess efter veckor i karantän 

får vara osagt. Det positiva är att intresset för bostäder och nyproduktion fortfarande finns kvar. 

Merparten av kunderna vill dock fortsätta att avvakta tills en klarare bild av de ekonomiska 

konsekvenserna av Covid-19 framträder då de är osäkra på försäljningen av sitt eget boende.  

 

Då riskviljan är extremt låg hos spekulanterna för tillfället är det av stor vikt att bokningsavtal används i 

större utsträckning och under längre tid i projekten. Intresset och viljan att förvärva en nyproducerad 

bostad finns fortsatt hos spekulanterna men många vågar i dagsläget inte teckna bindande avtal om 

de inte har sålt sitt eget boende och tillträdet är i närtid. 



 

 Nytt Hem Marknadsrapport april 

 

5 

GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg sjönk med 0,8 procent jämfört med föregående månad. 

Villaindex sjönk med 1,4 procent.  

Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna som ett medelvärde av de två senaste månaderna 

sjönk med 35 enheter från 46 till 11. 

 

GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Utbudet ökar kraftigt i Göteborgsområdet. Coronaeffekten visar sig nu i utbudet av bostadsrätter till 

salu i Göteborg och Västra Götaland. Kurvan går spikrakt upp, med 33% nya bostäder som lagts ut på 

Hemnet, mot samma period förra året, visar Hemnets statistik. På en månad har utbudet ökat med 

57%. Säljarna vill ha samma pris som grannen fick för en månad sedan men köparna vill köpa billigare 

och avvaktar prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden.  

Utbudet i Göteborsområdet ligger på 855 lägenheter varav Hisingen har fått ett ökat utbud från en 

vecka sedan från 266 bostäder till salu till 324 bostäder. Hisingen har flera nyproduktionsprojekt som har 

ett tillträde till sommaren/hösten, vilket kan vara anledningen till ett ökat utbud just här. Man vill sälja sitt 

befintliga boende i god tid så att man kan lösa finansieringen för den nya bostaden till hösten. Vi ser 

också att fler säljer sin nyproducerade bostad och har inte ambition att flytta in i den nya lägenheten. 

Detta bidrar till ökat utbud på den lokala marknaden. 

Många mäklare försöker hitta en strategi för att behålla sina förmedlingsuppdrag, då flera ”kör fast” 

och kan riskera att förlora uppdragen till annan mäklarfirma. Försäljningsprocessen tar mycket längre 

tid och det gäller att ha tålamod.  

Prisutvecklingen på bostadsrätter i stor Göteborg under senaste 12 månaderna är 3,9%, i innerstaden 

ligger samma siffra på 4,2%. Prisutvecklingen på villor i stor Göteborg har under samma period varit 

3,6%.  
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GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

 Intresseanmälningar och visningar är färre just nu. De som ändå kommer på privata visningar är 

ganska positiva men avvaktande. Man har frågor om tidplaner och vill förhöra sig om vad som händer 

vid olika scenario. Spekulanterna tar inga beslut just nu, utan samlar in information och vill gärna gå 

hem och läsa på. Svårt att få återkoppling av personer som vi varit i kontakt med både när det gäller 

intresseanmälningar men även från dem som varit på personliga visningar. Känns som att de ”går 

under jorden” och vill inte ha fortsatt kommunikation. 

Det som är viktigast just nu är ett högt förtroende för byggherren, tillit till tidplan, tydliga avtal och låga 

trösklar, d.v.s att inleda med bokningsavtal. Att spekulanter ser andra köpa är mycket centralt, därför 

leder bokningsavtal snabbare till konvertering till bindande avtal jämfört med om man startat med 

bindande avtal. 

Förhoppningsvis kommer intresset tillbaka så fort Folkhälsomyndigheten ser positiva indikationer på att 

Coronaviruset inte längre fortsätter sin spridning. I Göteborg har vi ännu inte sett några större ökningar 

av antal fall av smitta som i Stockholm. Fordonsindustrin verkar komma i gång med sin produktion igen 

och detta ger framtidstro på att alla varsel inte leder till arbetslöshet.  

 

 

MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätten i Malmö har sjunkit med 1,5% medan priserna för villor i Malmö har 

stigit med 0,3%.  

Enligt SEBs boprisindikator sjönk Skåningarnas förväntningar på bostadspriserna som ett medelvärde av 

de två senaste månaderna med 38 enheter från 57 till 19. 

 

MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Utbudet har ökat under den sista månaden och vi är på nivåer som kan jämföras med början av 2018. 

Enligt Erik Olsson fastighetsförmedling såldes fler bostäder mars månad 2020 jämfört med 2019 men de 
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tror att i april månad kan det bli färre försäljningar. Det är med största sannolikhet med anledning av att 

oron för Covid19 har ökat mer under april månad jämfört med hur det var föregående månad.  

Många vill försöka sälja sina bostäder men den ekonomiska oron gör att det är färre visningsbesökare 

och budgivare. Köparna är mer avvaktande än tidigare och vi ser att detta kan leda till prissänkningar 

samt färre sålda bostäder framöver och det syns även i SEBs Boprisindikatorn där väldigt många tror på 

lägre priser. 

 

MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Intresset för nyproduktion har svalnat den senaste månaden. Covid-19 har lett till ekonomisk oro hos 

spekulanterna vilket gjort dem mer avvaktande än tidigare. Utbudet har enligt Booli varit relativt 

oförändrat den senaste månaden men i april har vi även på nyproduktionsmarknaden sett ökat 

utbud likväl som på successionsmarknaden. Det är betydligt fler spekulanter som vill ha bokade 

privatvisningar för att minska smittrisken. 

 

 

HOX INDEX – COVID-19 BAKOM FALLANDE BOSTADSPRISER I MARS 

Efter drygt ett år av stadig uppgång på bostadsmarknaden börjar vi nu se effekten av Covid-19, med 

snabbt sjunkande priser. Nedgången är särskilt tydlig för bostadsrätter i Stockholm.  

 

I mars går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ned med 0,5 procent. Bostadsrättsindex 

sjunker med 1,0 procent och villaindex går ned med 0,1 procent. I Stockholm går bostadsrättsindex 

nedåt med 1,7 procent medan villaindex ökar med 0,1 procent. I Göteborg sjunker såväl 

bostadsrättsindex som villaindex med 0,8 respektive 1,4 procent. I Malmö går bostadsrätterna nedåt 

med 1,5 procent och villorna ökar med 0,3 procent.  

 

VAD ÄR HOX INDEX?  

Det är ett kvalitetsjusterat index från 

Valueguard som mäter prisutvecklingen 

på bostadsrätter och villor i Sverige. 

Beräkningen görs genom en 

regressionsanalys, med nya värden för 

varje månad.  
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Justerat för säsongseffekter går HOXSWE nedåt med 0,4 procent. Efter säsongsjustering går 

bostadsrättsindex för riket ned med 1,3 procent medan villaindex sjunker med 0,1 procent. 

 

Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter i Stockholm och Göteborg på 

halvmånadsbasis. I Stockholm var priserna den första halvan av mars på i princip samma nivå som i 

februari. Under den andra halvan av mars sjönk priserna med 4 procent för att sedan sjunka ytterligare 2 

procent den första halvan av april. I Göteborg var priserna den första halvan av mars på ungefär 

samma nivå som i februari. Under den andra halvan av mars sjönk priserna med nästan 2 procent för att 

fortsätta falla med ytterligare 2 procent under den första halvan av april.  

 

I denna turbulenta tid har Valueguard sett ett ökat behov bland många aktörer på bostadsmarknaden 

av information för att kunna följa den snabba utvecklingen på bostadsmarknaden närmare. 

Valueguard har därför tagit fram ett dagsindex, där de kan se att nedgången i Stockholm började den 

11 mars, samma dag som WHO klassade Covid-19 som en pandemi.  

 

Antalet försäljningar i riket under mars låg ungefär på samma nivå som 2019. Jämfört med 2018 var årets 

försäljningar cirka 15 procent fler, 2018 års utbud påverkades dock av amorteringskravets införande. 

Antalet försäljningar är dock något färre under slutet av mars jämfört med första delen av månaden. 

 

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel har sedan andra halvan av mars tagit ett stort kliv 

nedåt till negativa nivåer och ligger nu runt -45. Indikatorn visar på differensen mellan de som tror på 

uppgång och nedgång på bostadsmarknaden de kommande tre månaderna och det innebär att 45 

procentenheter fler mäklare i panelen tror på en nedgång än en uppgång. 
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SEB:S BOPRISINDIKATOR - HUSHÅLLENS BOPRISFÖRVÄNTNINGAR RASAR 

SEB:s Boprisindikator faller kraftigt i april med 67 punkter till minus 20. Det är den största förändringen 

under en enskild månad som uppmätts under boprisindikatorns 17-åriga historia. Raset gäller hela 

landet och alla regioner visar kraftiga nedgångar. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om 

ett år ligger kvar runt en halv procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ökar från förra 

månadens 4 procent till 7 procent. 

 

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 33 enheter jämfört med förra månaden och 

ligger nu på 22 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 

42 procent, att jämföra med 8 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har 

minskat med två enheter och ligger denna månad på 27 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan 

andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna 

mätning på minus 20 vilket är en nedgång med hela 67 enheter från förra månaden.  

 

- Det här är en historisk nedgång. Aldrig tidigare har vi sett ett så stort och snabbt fall i 

Boprisindikatorn. Ännu har vi inte sett fallande bostadspriser i statistiken men det här visar att det 

är vad hushållen förväntar sig och till viss del kan sådana förväntningar blir självuppfyllande. Trots 

stabiliserande åtgärder från regering, riksdag, myndigheter och banker, får vi räkna med att 

kombinationen av ekonomisk tvärnit och fallande hushållsförtroende kommer att resultera i en 

rejäl sättning på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. 

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,48 procent om ett år 

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att 

reporäntan kommer att ligga på 0,48 procent. Det är en marginell minskning från förra månaden då 

hushållen i genomsnitt trodde på 0,50 procent. 

  

VAD ÄR SEB:S BOPRISINDIKATOR?  

SEB:s Boprisindikator definieras som 

skillnaden mellan andelen som tror på 

stigande priser och andelen som tror på 

fallande priser. 
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- Svenska folket fortsätter att ligga över både Riksbankens och marknadens förväntningar på 

ränteutvecklingen. Visserligen sker en liten nedjustering den här månaden men en halv procents 

reporänta om ett år är ändå klart högre än Riksbankens egen prognos som säger att den ska 

ligga runt nollan under ett par år framöver. Coronavirusets framfart skapar dessutom ett tryck 

nedåt på reporäntan så möjligen ligger hushållens förväntningar för högt, säger Jens Magnusson. 

 

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan 

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att 

binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning på tre procentenheter 

jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta 

på sina bostadslån ökar med en enhet jämfört med förra månaden och ligger nu på 19 procent. De 

som enbart har rörlig ränta ökar med två procentenheter och ligger nu på 26 procent medan de med 

fast ränta ligger på 23 procent vilket är på samma nivå som föregående månad. 

 

Boprisindikatorn minskade mest i Skåne och Stockholm 

På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det 

bidrar till statistik stabilitet men vid särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever den här 

månaden, innebär det också en påtaglig eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser 

med siffrorna för riket. Störst minskning ser vi i Stockholm och Skåne med vardera 38 enheter till 11 

respektive 19. I Västra Götaland minskade indikatorn med 35 enheter från 46 till 11 och i Svealand utom 

Stockholm med 34 enheter från 51 till 17. I Norrland minskade den från 42 till 11 och i Östra Götaland från 

36 till 15. 
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HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR  

 

Konfidensindikatorn fortsätter nedåt 

Hushållens konfidensindikator föll återigen jämförelsevis mycket, till 73,9. Tillsammans med det stora 

fallet i mars har indikatorn sjunkit med mer än 25 enheter på två månader. I april bidrog samtliga 

frågor i indikatorn till nedgången förutom förväntningarna på den svenska ekonomin på tolv 

månaders sikt som blev något mindre pessimistiska. Hushållens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget 

dämpades ytterligare och är den fråga som bidrar mest negativt till indikatorns låga nivå. 

 

Hushållen har under flera år blivit allt mer pessimistiska i sina förväntningar på arbetslösheten i Sverige 

på tolv månaders sikt. Denna trend förstärks ytterligare i april där förändringen i nettotalet återigen 

var jämförelsevis stor. Risken för att själv bli arbetslös bedöms ha ökat, framförallt bland män. Bland 

kvinnor är det fortfarande något fler som svarar att arbetslöshetsrisken har minskat jämfört med dem 

som har svarar att den har ökat.  

Planerna för hushållens kommande kapitalvaruinköp är återhållsamma och en större andel hushåll än 

normalt anger att det är troligt att de kommer att kunna spara något det närmaste året. Det är även 

ovanligt många hushåll som säger att deras egen ekonomiska situation är sådan att de sparar i 

nuläget.  

Andelen hushåll som bedömer det som troligt att de kommer att köpa eller byta bil inom tolv 

månader minskade i april jämfört med januari. Samtidigt är hushållens planer på att köpa bostad eller 

fritidshus det närmaste året oförändrade.  

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt sjönk jämförelsevis mycket, från 3,1 procent i 

mars till 2,6 procent i april. Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt är i stort sett 

oförändrad. Däremot har förväntningarna på den rörliga bostadsräntan på två och fem års sikt 

justerats ned något. 
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NYTT HEM 

Vi finns representerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Förutom mäklare har vi även andra 

specialister inom nyproduktion av bostäder – allt för att vi ska fungera som samarbetspartner över ett 

nybyggnadsprojekts hela tid. 

 

För närvarande hanterar vi försäljningen av ca 80 projekt bestående av totalt ca 4 700 bostäder. Det gör 

oss till den största aktören på förmedling av nyproduktion i våra tre största städer. 

 

Förutom månatliga rapporter kan vi erbjuda specifika rapporter som går på djupet inom geografiska 

områden, utvalda målgrupper eller typ av bostadsbyggande. Kontakta oss för mer information. 

 

nytthem.se 

 

 

 

ODENGATAN 82                      ODINSGATAN 2             SÖDRA FÖRSTADSGATAN 34 

113 22  STOCKHOLM                      411 03  GÖTEBORG             211 43  MALMÖ 

0709-230 240                       072-200 75 70              0709-230 240 

stefan.strahle@nytthem.se                      marie.guregard@nytthem.se            stefan.strahle@nytthem.se 

  

mailto:stefan.strahle@nytthem.se


 

 Nytt Hem Marknadsrapport april 

 

13 

 



 

 Nytt Hem Marknadsrapport april 

 

14 



 

 Nytt Hem Marknadsrapport april 

 

15 

  



 

 Nytt Hem Marknadsrapport april 

 

16 

  



 

 Nytt Hem Marknadsrapport april 

 

17 

  



 

 Nytt Hem Marknadsrapport april 

 

18 

  



 

 Nytt Hem Marknadsrapport april 

 

19 

  



 

 Nytt Hem Marknadsrapport april 

 

20 

  



 

 Nytt Hem Marknadsrapport april 

 

21 

 


