Pressmeddelande 8 januari 2019

Stockholms Län mest rekommenderade mäklare under 2018
Rekommendationssajten Reco.se har tagit fram listan på de mest rekommenderade mäklarna i Stockholms
län under 2018. Toppar listan för helåret i Stockholm gör Erika Aspenberg på HusmanHagberg i Järfälla.
Listorna baseras på rekommendationer från både på köpare och säljare. Det gör att man som konsument får
en mer uppriktig och omfattande bild av mäklaren och kan känna sig än mer trygg i valet av sin mäklare.
På Reco.se ges konsumenter möjligheten att hjälpa varandra att hitta bra leverantörer och samtidigt undvika
de dåliga. Att välja rätt är viktigt inom alla branscher och tjänster, men valet av mäklare är nog bland det
viktigaste eftersom det för många är den största affären man gör i livet. På Reco.se sätter köpare och säljare
inte bara betyg på mäklaren de antingen köpt via eller sålt med utan de skriver också en rekommendation.
-

Det känns såklart oerhört kul och för mig är det ett bevis på att det jag gör i mitt arbete dagligen
fungerar precis så som jag önskar. Det är en kvalitetsstämpel. Jag känner mig oerhört stolt och varm
över att mina kunder känner sig väl omhändertagna och trygga med min mäklartjänst. Jag kommer
fortsätta arbeta för att skapa relationer och engagera mig i alla de jag möter, säger Erika Aspenberg,
på HusmanHagberg.

-

Bostadsmarknaden 2018 var för många tuffare och mer utmanande än kanske på många år och
speciellt i Stockholm. Därför är det extra kul att se mäklarna lyckas uppnå en så hög kundnöjdhet med
många rekommendationer från både köpare och säljare. Med så många rekommenderade mäklare
blir Reco ett viktigt underlag för alla de som ska köpa eller sälja under 2019, säger Tobias Basilius, vd
på Reco.se.

Topplista Stockholms län de mest rekommenderade mäklarna under 2018
Namn
Erika Aspenberg
Jimmy Solkarin
Sebastian Scherdin
Jonas Uhlbäck
Victor Isaksson
Mikael Lindström
Robert Persson
Camilla Alfredsson
Sara Engberg
Cesar Fuentes

Företag
HusmanHagberg Järfälla
Fastighetsbyrån Vällingby
Fastighetsbyrån Sundbyberg
HusmanHagberg Södermalm & Gamla Stan
HusmanHagberg Täby
Mäklarhuset Innerstan
Fastighetsbyrån Södertälje
Svensk Fastighetsförmedling Vällingby
Fastighetsbyrån Salem
Svensk Fastighetsförmedling Hammarbyhöjden

Antal
Reko
87
80
66
64
62
57
56
56
54
53

Snittbetyg
2018*
4,79
4,83
4,83
4,72
4,84
5,00
4,93
4,86
4,80
4,87

Snittbetyg just
nu
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
5,00
4,80
4,90
4,80
4,90

*I de fall flera mäklare har fått lika många rekommendationer avgörs vem som får utmärkelsen på den mäklare som också
har högst snittbetyg.

Bif Topp tre-lista för stadsdelar och förorter.
För ytterligare information var vänlig kontakta:
Tobias Basilius, vd på Reco.se
Tfn: 070-778 81 62
Email: tobias.basilius@reco.se
Mest rekommenderade mäklare
I urvalet för mest rekommenderade mäklare ingår samtliga mäklare på Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Erik
Olsson, Husman Hagberg, MOHV, Svenska Mäklarhuset, Våningen & Villan samt delar av mäklarkåren inom
Skandiamäklarna, Notar, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Mäklarringen, Mäklarhuset, Svenska Mäklarhuset. Därtill
varumärken med enstaka mäklarkontor.
Om Reco.se
Reco.se är Sveriges största oberoende rekommendationssajt där kunder beskriver sina tidigare erfarenheter av olika
företag. Med hög integritet och en ständig strävan efter objektivitet låter Reco.se tidigare kunder berätta vad de verkligen
tycker om olika företag utan att censurera eller plocka bort omdömen när de är mindre fördelaktiga. Varje månad
upptäcker och granskar ca 200.000 besökare vilka företag som levererar på kundernas förväntan innan de väljer att

kontakta ett företag. Reco.se startade 2007 och har idag cirka 500 000 kundrekommendationer spritt över ett 60-tal
branscher.

