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Jørgen  Eriksson

Mobil: 93 80 25 87
E-post: je@aktiv.no

Om Jørgen
Relevant utdanning:
BI Norwegian Business School:
Antall år i bransjen:
9
Antall solgte boliger:
Over 550
Områdeerfaring:
Primaert Oslo øst, men har også
erfaring på salg av fjellhytter/
sommerhytter og boliger i
Baerumsområdet.

Boligtyper:
Leiligheter, Hytter, Tomannsboliger
og Eneboliger.

Din megler

Jeg er en serviceinnstilt, positiv og hardtarbeidende person
som trives meget godt i jobben som megler. Jeg har jobbet
hos Aktiv på Carl Berner i 9 år, er medeier og har
Eiendomsmeglerutdannelse fra BI i Oslo. Jeg jobber med
eiendomsmegling fordi jeg ønsker å bidra til at hver enkelt
kunde får en salgspris de kan være stolte av. Min ambisjon
er alltid å sikte mot nye rekorder og sammen med selgere
og kjøpere sikre en trygg og effektiv prosess fra første møte
og til neste gang dere skal selge. Om du synes dette høres
interressant ut og er nysgjerrig på hva jeg kan tilby av
løsning for akkurat deg, ta kontakt for en kostnadsfri og
uforpliktende befaring, eller bare en hyggelig boligprat.
Aktiv Carl Berner ble i 2011, 2012 og 2013 kåret til årets
kontor på kvalitet av Aktiv Eiendomsmegling og kjeden
Aktiv Eiendomsmegling ble av norsk kundebarometer kåret
til best på kundetilfredshet i sin bransje, for sjette året på
rad! Vi lover å gjøre vårt beste for å fortsette og tilfredsstille
våre kunder og opprettholde vår anerkjennelse.

Best resultat for kunden – hver gang

Jeg har meget god lokalkunnskap og et stadig voksende
kontaktnett. Sammen med min stå på vilje vil jeg dermed
være din foretrukne megler.

Mitt mål er å gjøre deg som kunde 100% fornøyd ved å
levere kvalitet i alle ledd. Du skal alltid stå i senter av mitt
fokus, og sammen skal vi arbeide for å oppnå en best mulig
pris for din bolig og samtidig bestrebe en best mulig
salgsprosess.

Jeg har meget god lokalkunnskap og et stadig voksende
kontaktnett. Sammen med min stå på vilje vil jeg dermed
være din foretrukne megler. Mitt mål er å gjøre deg som
kunde 100% fornøyd ved å levere kvalitet i alle ledd. Du skal
alltid stå i senter av mitt fokus, og sammen skal vi arbeide
for å oppnå en best mulig pris for din bolig og samtidig
bestrebe en best mulig salgsprosess.



Din megler

Noen av mine mange kunders tilbakemeldinger (fra
Facebook eller eiendomsmeglerguiden)

Bolig solgt for Espen Harstad Getz
Etter befaringer med 5 forskjellige selskaper var det ingen tvil om at Jørgen var
den riktige megleren for meg. Han hadde en tydelig og helhetlig plan for hvordan
akkurat min bolig skulle selges og hvordan vi skulle oppnå det resultatet jeg
ønsket. Strategien for hele prosessen, fra markedsføring via visning til budrunde
var smart og gjennomtenkt. Ingenting ble satt til tilfeldighetene.

 I tillegg til å være en god eiendomsmegler er han en fantastisk trivelig fyr, noe jeg
synes er viktig når megleren skal representere min bolig (og meg) ovenfor
potensielle kjøpere.

 Jørgen var alltid tilgjengelig og ekstremt hjelpsom gjennom hele prosessen.
Uansett når eller hva det var kunne jeg få tak i Jørgen for et svar eller tips. Blant
annen var han en uvurderlig støttespiller når jeg pusset opp boligen før salget, der
han kom med forslag og råd basert på sin erfaring med lignende salg.

 Som et resultat av en gjennomtenkt og vel utført jobb oppnådde vi en pris langt
over det jeg trodde skulle være mulig. Det er ingen tvil om at hans jobb var
avgjørende for dette. Jeg kan med sikkerhet si at jeg ringer Jørgen neste gang jeg
skal selge bolig – og det anbefaler jeg andre å gjøre også.

Bolig solgt for Peder Ottosen Rustad
Ble satt i kontakt med Jørgen av et familiemedlem og fra første samtale fremstod
han som solid ved at han hadde en klar plan for salget. Han var gjennom hele
prosessen lett å få tak i per telefon og epost. Jørgen var flink til å veilede en
førstegangsselger gjennom prosessen og hadde klare råd om hvordan forskjellige
ting burde gjøres samtidig som han lyttet på ønskene mine i forbindelse med
salgsprosessen. Før og i budrunden bidro Jørgen til at vi som selgene beholdt
roen ved å holde tett kontakt, og ved å gi løpende info og gode råd. Det totale
inntrykket og resultatet gjør at han er lett å anbefale videre til andre selgere.

Bolig solgt for Tim Gurrik
Jeg endte opp med å velge Jørgen som megler etter samtaler og befaring med
totalt 3 meglere. Til tross for at Jørgen var marginalt dyrere enn de andre var det
magefølelsen som avgjorde, noe jeg utvilsomt tjente på ved salget. Jeg kjøpte
samme leilighet av Jørgen noen år tidligere og hadde den gang inntrykket av at
han var på "min side" som kjøper. Dette er en god/verdifull egenskap da tillit etter
min mening er avgjørende ved boligkjøp. Under budrunden fikk jeg inntrykk av at
han virkelig sto på og brukte både taktikk og teknikk for å sikre best mulig
resultat for meg som selger. Jørgen er ryddig og profesjonell, faglig dyktig og lett
tilgjengelig, et naturlig valg for meg ved neste boligsalg. Anbefales!

Bolig solgt for Christian Slaastad Bjølgerud
Jørgen Eriksson er en megler med høy profesjonalitet fra start til mål. Jørgen er
strukturert og tydelig på sine råd i forbindelse med hva man bør gjøre, og til
hvilken tid. Han holder alle avtaler og har en høy grad av service. Både etter
visning og dagen etter siste visning er Jørgen utrolig god på forventningsstyring
og holder meg til en hver tid oppdatert på hva som skjer. I budrundene kommer
Jørgen sin struktur og tilbakemelding virkelig frem i sitt lys i tillegg fremstår han
her som en utrolig god selger som aldri gir seg før han har fått ut det som er
mulig å få til. Jørgen vil jeg gi mine BESTE anbefalinger - har selv brukt han i mine
2 siste salgsprosser i Oslo. Jørgen er er ærlig, strukturert og en utrolig god selger.

Bolig solgt for Christian Slaastad Bjølgerud
Jørgen er en fin fyr som så og si alltid tar telefonen når du ringer (hvis han ikke
gjør det, ringer han tilbake innen svært kort tid). Han er nøye med og hente inn all
informasjon om leiligheten, så hvis en potensiell kjøper lurer på noe, har han
svaret. Hvis potensielle kjøpere ikke kan komme på oppsatt visningsdag,
arrangerer han privatvisninger i fleng. Jeg er superfornøyd med Jørgen og jobben
han gjorde for meg. Leiligheten gikk mye over takst og det er nok takket være den
gode og grundige jobben som ble gjort i forkant av salget.



Kort om Jørgen

Jeg heter Jørgen Eriksson og er eiendomsmegler, partner og fagansvarlig hos Aktiv
Eiendomsmegling, avdeling Carl Berner. Min utdannelse består av fullført
eiendomsmeglerutdannelse på Handelshøyskolen BI. I tillegg har jeg tatt diverse kurs i regi
av bl.a. Norges Eiendomsmeglerforbund.
Min arbeidserfaring strekker seg tilbake til 2008.  Jeg er opprinnelig
fra Sverige, men har nå bodd i Norge i 17 år og trives meget godt i dette nye landet.

Utvalgte solgte eiendommer

Siloveien 6, Oslo

Bra/P-rom: 61 m²/ 61  m²

Prisantydning:

3.280.000,-

Solgt for:
3.650.000,-

Olaf Schous vei 18, Oslo

Bra/P-rom: 53 m²/ 53  m²

Prisantydning:

3.400.000,-

Solgt for:
3.450.000,-

Nordahl Bruns gate 18 A, Oslo

Bra/P-rom: 28 m²/ 28  m²

Prisantydning:

2.200.000,-

Solgt for:
2.190.000,-


