
Fagansvarlig MNEF

Lars  Berge

Mobil: 48 99 20 04
E-post: lb@aktiv.no

Om Lars
Relevant utdanning:
Eiendomsmegler fra BI
Diplommarkedsfører fra NMH
Antall år i bransjen:
15
Antall solgte boliger:
Omring 1000
Områdeerfaring:
Hovedsakelig Oslo, men også
eiendommer i Akershus og
fritidseiendommer i andre
områder.
Boligtyper:
Leiligheter, delte boliger og
eneboliger.
Også bred erfaring knyttet til
prosjektsalg og eiendom for
utvikling.

Din megler

Mitt mål er å gjøre deg som kunde 100% fornøyd ved å
levere kvalitet i alle ledd. Du skal alltid stå i sentrum 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.

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.

Noen av mine kunders tilbakemeldinger

«Lars er en veldig pålitelig og engasjert boligmegler. Han har god kunnskap om
nærområdet og boligmarkedet. Det var veldig beroligende å bruke Lars ved salget
av min første bolig. Til og med i et vanskelig boligmarked klarte Lars å selge
leiligheten min til en god pris. Lars er dyktig og meget erfaren, jeg kan trygt
anbefale han til salget av din bolig!»
- Marius Teie, Oslo

«Lars Berge var vår megler i forbindelse med salg av vår bolig. Vi valgte å jobbe
videre sammen med Lars fremfor andre fordi han fremsto som mer troverdig og
engasjert i vår bolig. Lars Berge og Aktiv var ikke rimeligst av de tilbudene vi
vurderte, men pris ble sekundært da profesjonalitet og tillit var viktig for oss. Vi er
veldig fornøyd med den jobben som Lars gjorde, og kan trygt anbefale Lars og
Aktiv til andre.»
- Geir og Cecilie Kvelland Syversen, Oslo

«Lars gjorde en kjempejobb i forbindelse med salget av vår bolig, og vi kunne ikke
ha vært mer fornøyd. Det at han har meget god faglig kompetanse og lang
erfaring, i tillegg til en flott personlighet og behagelig væremåte, gjør at han
skaper høy tillit. Dette var viktig for oss som selger, men også for de potensielle
kjøperne som var på visning. Salgsprosessen var veldig ryddig, med tett
oppfølging og gode råd underveis. Høy kvalitet på prospekt og annonser. Til
syvende og sist, så oppnådde han en meget bra pris langt over våre forventninger.
Tommelen opp for Lars!»
- Stine Gundersen og Harald Marius Svendsen, Oslo



Kort om Lars

Jeg heter Lars Berge og er eiendomsmegler, partner og fagansvarlig hos Aktiv Eiendomsmegling
avdeling Carl Berner. Min utdannelse består av fullført eiendomsmeglerutdannelse på
Handelshøyskolen BI og en bachelorgrad i markedsføring. I tillegg har jeg tatt diverse kurs i regi
av bl.a. Norges Eiendomsmeglerforbund.
Min arbeidserfaring strekker seg tilbake til 2002 og omfatter Foss & Co, Obos eiendomsmeglere
og Aktiv Eiendomsmegling avd. Carl Berner. Sistnevnte var jeg med å starte opp i 2005.

Jeg har et stort nettverk med boligkjøpere
og interessenter, og har svært god oversikt
over boligmarkedet. En personlig og tett
oppfølging fra megler er avgjørende for
både kjøper og selger, og fokuset på
kundetilfredshet og god kvalitet i
meglingen setter jeg høyt.

Aktiv har Norges mest tilfredse kunder
basert på Norges kundebarometer, nå for
5. år på rad! Selv kan jeg kan dokumentere
svært gode referanser og resultater over
flere år. Jeg er opptatt av detaljer og
anerkjenner at dette er svært viktig for å
oppnå en best mulig pris. Min erfaring
omfatter nær 1000 boligsalg.

Aktiv Eiendomsmegling består av omkring
60 kontorer. Aktiv avd. Carl Berner, kjedens
største kontor målt på omsetning de siste
2 årene. I tillegg har vi internt i kjeden fått
utmerkelse for beste kontor på kvalitet 3.
året på rad. Dette er vi svært stolt av, og
jeg er overbevist om at dette også gjør at
våre kunder føler seg trygge i forbindelse
med eiendomshandelen

Utvalgte solgte eiendommer

Askergata 2, Oslo

Bra/P-rom: 56 m²/ 55  m²

Prisantydning:

2.700.000,-

Solgt for:
3.150.000,-

Marstrandgata 1, Oslo

Bra/P-rom: 65 m²/ 65  m²

Prisantydning:

4.100.000,-

Solgt for:
4.800.000,-

Sinsenveien 18, Oslo

Bra/P-rom: 52 m²/ 52  m²

Prisantydning:

3.000.000,-

Solgt for:
3.570.000,-

Liljeveien 1F, Oslo

Bra/P-rom: 200 m²/ 187  m²

Prisantydning:

8.000.000,-

Solgt for:
9.200.000,-

Malerhaugveien 11, Oslo

Bra/P-rom: 40 m²/ 40  m²

Prisantydning:

2.900.000,-

Solgt for:
4.085.000,-


