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Förändring i fastighetsmäklarförordningen och nya föreskrifter
Nya föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare föranledda av förändringar i fastighetsmäklarförordningen samt uppdaterade föreskrifter om krav för registrering
som fastighetsmäklare gäller från och med den 15 oktober 2008. Dokumenten finns under Författningar på nämndens webbplats, se www.fastighetsmaklarnamnden.se/forfattningar .
Nytt faktablad
Det finns ett nytt faktablad med information om vad som gäller för den som är etablerad fastighetsmäklare i en EES-stat eller i Schweiz och som vill vara tillfälligt verksam som fastighetsmäklare i Sverige. Du kan läsa mer om detta under Registrering på nämndens webbplats, se
www.fastighetsmaklarnamnden.se/registrering .
Enkäter
Under november månad kommer FMN att genomföra motsvarande tre undersökningar som vi
gjorde i slutet av år 2007. En undersökning vänder sig till dig som fastighetsmäklare. Vi gör ett
slumpmässigt urval av 1 000 fastighetsmäklare som får möjlighet att svara via en webbenkät.
Urvalet görs bland de mäklare som har meddelat oss sin e-postadress (ca 75 % av samtliga). En
annan undersökning vänder sig till allmänheten där 1 000 personer blir uppringda och får svara på
ett antal frågor. Urvalet görs så att det speglar befolkningen i riket. Den tredje undersökningen görs
via vår webbplats. Besökare får möjlighet att besvara en enkät som genereras slumpmässigt. Blir
intressant att se resultatet och göra en jämförelse med föregående år. Återkommer med en sammanfattning. Undersökningarna kommer även i år att på vårt uppdrag genomföras av Mistat AB.
Annonsering
FMN arbetar vidare med att på olika sätt fästa konsumenternas uppmärksamhet på att det finns
mycket matnyttig information att hämta på nämndens webbplats. Under november kommer det att
finnas tre införanden i Dagens Nyheter med s.k. pluggannons. Ju mer konsumenterna kan om vad
som gäller i samband med en bostadsaffär desto bättre är det för alla inblandade parter.
Trevlig november
Thomas Carter
Informatör
Fastighetsmäklarnämnden
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