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Pressmeddelande       
 

HittaHerrgard.se förverkligar svenskens drömboende 
 

Enligt en nyligen gjord marknadsundersökning* är det inte ett slott i Frankrike eller en 
vindsvåning i New York som är svenskens drömboende. Allra mest hägrar en herrgård på 
den svenska landsbygden med lyxigt kök och sjöutsikt. Hittaherrgard.se adresserar nu 
detta genom att  skapa en mäklarneutral plattform som bland annat publicerar samtliga 
herrgårdar som är till salu i Sverige.  
 

Idén är att sammanföra spekulanter på en helt ny arena, och den backas nu också upp av flera av 
Sveriges främsta fastighetsmäklare på området. Många med bostadsrätter i storstäderna eller villor i 
förorterna har idag en möjlighet att byta sin bostad rätt av mot en herrgård. Och det är precis vad 
många drömmer om enligt undersökningen. Problemet är bara att det är nästan omöjligt att skaffa 
sig en komplett bild av utbudet. En del finns på Hemnet, men benämns allt från herrgård och säteri 
till slott, gods eller corps de logi. Alternativet är att söka igenom mäklarnas egna websidor -  mäklare 
för mäklare – som tar mycket tid i anspråk. 
 

- Nu publicerar vi som första aktör i Sverige marknadens alla gods och herresäten på ett och samma 
ställe. Men inte bara det. Att skaffa en herrgård kräver en hel del förberedelser. Här kommer därför 
herrgårdsspekulanterna att hitta mycket annat som de behöver veta om bl a ekonomi, planering, 
underhåll och inredning, säger Ulf Ström, ansvarig utgivare för HittaHerrgard.se. 
 

Dagens  fastighetsmarknad är i huvudsak uppbyggd på att säljaren via sin mäklare bjuder ut en 
fastighet till försäljning.  Köparen förutsätts att själv hitta fram till rätt objekt. 
 

- Vårt affärsfokus är köparen som vi erbjuder en mängd paketerade mervärdestjänster inklusive det 
samlade utbudet av herrgårdar, säger EvaLouise Nilsson, marknadsansvarig på Hittaherrgard.se.  
Men även om det är köparen som står i centrum för oss, så  har vi också en tjänst som kostnadsfritt  
hjälper säljaren med processen att få tag på rätt mäklare.  Därigenom kan vi också bidraga till att på 
ett strukturerat sätt tillhandahålla fler affärer till de mäklare som vi samarbetar med.  Således en 
win-win-win situation för marknadens alla aktörer, fortsätter EvaLouise Nilsson. 
 

För ytterligare information (se även www.hittaherrgard.se ): 
 

- EvaLouise Nilsson, Markandsansvarig, Hittaherrgard.se  
 Tel: 0703-65 18 00, E-post:  evalouise.nilsson@hittaherrgard.se 
 

- Ulf Ström, Ansvarig utgivare, HittaHerrgard.se, tel:  
 Tel:0727-12 21 00, E-post: ulf.strom@hittaherrgard.se 
 
 
 

* Nylig marknadsundersökning genomförd av Reagera Marknadsanalys på uppdrag av Fastighetsbyrån: 
   http://www.fastighetsbyran.se/Pressrum/Pressmeddelanden/2011/Svenskarnas-drombostad-Herrgard-med-lyxigt-kok-och-sjoutsikt/ 
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