TJÄNA PENGAR
PÅ DIN RENOVERING

Renovera smart

Tips till dig som vill göra
en bostadskarriär

Information från
HelpHero.se

I HEMMET
BÖRJAR VÅR
HISTORIA
HITTA INSPIRATION.
Ordet renovering kommer från latinets renovare som
betyder återställa och förnya.
Detta är också den första frågan du måste ställa dig
själv innan du sätter igång med ditt
renoveringsprojekt: Vill du återställa bostaden till sitt
ursprungliga skick eller förnya den?
Ibland är det nödvändigt att renovera. Det kan handla
om något så simpelt som att kökskranen har gått
sönder eller att det har blivit sprickor i badrumskaklet.
En renovering behöver däremot inte alltid gå ut på att
plåstra om bostaden – du kan också tjäna pengar på
den. Genom att renovera strategiskt får du en bostad
som du trivs i och en bostad som du dessutom kan
göra vinst på.

KOM
IGÅNG MED
BUDGETEN
SKRIV NER EXAKT VAD DU
VILL GÖRA OM I HEMMET.

Tänk på att en renovering
generellt brukar kosta
10 – 15 procent mer än vad du
har kalkylerat från början.

HUR MYCKET
KAN DU
GÖRA PÅ
EGEN HAND?
DET FINNS MÅNGA FRÅGOR ATT STÄLLA
SIG INNAN RENOVERINGEN KAN BÖRJA.
Om du kavlar upp ärmarna och hjälper till kan du hålla nere
kostnaderna. Riv exempelvis ner inredningen i köket. Hjälp
till att måla. Överlåt sedan större uppgifter åt hantverkaren.
Det är nämligen viktigt att renoveringen är
fackmannamässigt gjord. Dels för att det höjer värdet på
själva renoveringen, men också för att det är något som
försäkringsbolagen tittar på om det skulle uppstå en skada
i bostaden. Särskilt viktigt är detta om du ska renovera
badrummet. Det måste vara fackmannamässigt byggt för
att skador ska täckas av hemförsäkringen.
Badrumsföretaget som du anlitar ska ha ett
våtrumscertifikat.

JÄMFÖR
OLIKA
FÖRETAG
DET ÄR VIKTIGT ATT
KÄNNA SIG TRYGG.
Se till att företaget som du tänker
anlita har F-skatt annars kan du inte
använda rotavdraget. Be om
referenser. En skicklig hantverkare
är aldrig rädd för hänvisa dig till
tidigare kunder. Kontrollera också
att hantverkaren har en
ansvarsförsäkring.
Om du ska betala ett fast pris är det
bra att avtala om vad som ska gälla
vid tilläggsbeställningar.
> Ta alltid in offerter från flera olika
företag innan du anlitar någon.

KÄNNS
DET RÖRIGT?
LÄS PÅ.
HA INTE FÖR
BRÅTTOM.
PLANERING
ÄR A OCH O.

RENOVERA,
STYLA,GÅ
MED VINST
DET ÄR FULLT MÖJLIGT ATT GÖRA EN
BOSTADSKARRIÄR.
Om du rådfrågar en mäklare om vad det är som
påverkar priset på en bostad mest kommer du
förmodligen få höra något i stil med:
”Läget, läget och läget.”
Detta är en gammal sanning som fortfarande gäller.
Har du havsutsikt eller bor centralt kommer ditt
objekt att väcka intresse på bostadsmarknaden.
Bortsett från detta finns det faktiskt en hel del som
du kan göra invändigt i huset eller lägenheten för att
öka värdet.
Idag satsar många på homestyling innan visningen.
Mäklaren brukar erbjuda ett kostnadsfritt besök från
en professionell stylist som kan berätta om sin
vision. För en tvåa i Stockholms innerstad brukar en
helstyling med möblemang börja på runt
20 000 kronor.
Något som är betydligt viktigare än styling, är att din
bostad är i gott skick (allra helst nyskick). Svenskar
tittar först på kök och sedan på badrum när de ska
välja bostad. Prioritera därför dessa rum.
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ÖKA INTRESSET FÖR DIN BOSTAD.
När du renoverar för att sälja är det i regel bra att renovera
neutralt för att attrahera så många köpare som möjligt.
Enligt mäklare brukar vita väggar kunna höja priset på en
bostad med uppemot 50 000 kronor vid en försäljning.
Bygg (eller renovera din) altan om du bor i en villa.
Investeringen brukar ligga på mellan 60 000 – 150 000
kronor, men värdeökningen av utgiften ligger på så mycket
som 80 – 200 procent.
Fräscha upp ytskikten. Stora tomma ytor påverkar
helhetsintrycket. Om du har repiga golv eller smutsigt kakel
i badrummet kan det vara en god idé att snygga till detta.
Även små förändringar som att byta beslag på
köksluckorna gör att bostaden upplevs som mer påkostad
och genomtänkt. Att byta luckor i köket brukar ge en
värdeökning på 25 000 – 50 000 kronor.
Anlita en städfirma innan visningen.
Vill du ha hjälp med din renovering?
Du hittar mer information på HelpHero.se

