PRESSEMEDDELELSE, den 21. marts 2013

Største antal danskejede fritidshuse i Sverige nogensinde
Danskerne udgør fortsat den største gruppe af udenlandske ejere af fritidshuse i Sverige. 11.969 danske
familier udlever drømmen om en ødegård med langt til nærmeste nabo. Dermed er antallet af danskejede
fritidshuse igen steget i 2012 og det største antal nogensinde. Det viser statistikken over udenlandsk ejede
fritidshuse, der netop er udsendt af Statistiska Centralbyrån (SCB).
Danske Torpare, der repræsenterer de danske familier med hus i Sverige, mærker også, at interessen for
fritidshus i Sverige fortsat er stor fra danske familier, der vil væk fra den stressede hverdag og opleve roen i
den uberørte natur i Sydsverige. Mere end 160 nye medlemmer er allerede kommet til i 2013 i foreningen
Danske Torpare.
”For danskere er det et godt tidspunkt at investere i et svensk fritidshus lige nu. Der er masser af
danskeregnede fritidshuse til salg i Sydsverige og i danskernes foretrukne del af Småland er priserne faldet
med 13 % det seneste år. Så muligheden for at gøre et rigtig godt køb er til stede netop nu. Det er stadig
sådan, at du får meget mere for pengene i Sverige sammenlignet med i Danmark. Der er ofte langt til
naboen, og det er ikke usædvanligt, at der er 10.000 kvm. grund med til fritidshuset” siger Lars Arent,
sekretariatschef i Danske Torpare.
De seneste år har Danske Torpare oplevet, at det klassiske familiekøb af en ødegård får konkurrence af en
ny form for ejerskab, hvor danske familier i fællesskab danner en forening, der køber en ødegård. Når flere
familier i fællesskab køber en svensk ødegård åbner det mulighed for at blive medejer af en stor ejendom.
Det giver flere mulighed for at prøve kræfter med en tilværelse tæt på naturen som mange danskere i disse
er inspireret af efter at have set DR´s tv-serie ”Bonderøven” om livet på landet.
I Danske Torpare har den større interesse for foreningsejerskab betydet nye netværk og kurser om det at
stifte en forening og købe hus i Sverige.
For mere information kontakt venligst sekretariatschef Lars Arent, telefon + 45 31 67 48 60
Link til pressemeddelelsen fra SCB - http://www.scb.se/Pages/PressRelease____353035.aspx

FAKTA OM DANSKE FRITIDSHUSEJERE I SVERIGE
- Danske Fritidshusejere omsætter for ca. 970 mio. svenske kroner årligt i Sverige.
- I gennemsnit kommer medlemmerne i deres fritidshuse over 15 gange om året, og de opholder sig totalt
43 døgn per år i huset i Sverige.
- Danske fritidshusejere står med mere end 1,7 mio. overnatninger årligt for næsten 60 % af alle danske
turistovernatninger i Sverige.
Danske Torpare er en interesseorganisation etableret i 1980 for danskere med fritidshus i Sverige og har
omkring 10.500 medlemmer, hvoraf størstedelen har hus i Sydsverige. Læs mere på www.torpare.dk.

