
Fjellhytte ved slalombakker og skispor.
Orren 31, 68060 Sysselbäck

Hytte P-rom: 110 kvm - Bta: 126 kvm - Bra: 117 kvm Eiet tomt 784 kvm Pris 2.550.000,-

www.mbeiendom.no







Eier Glad Eiendom AS

Type eiendom Hytte

Adresse Orren 31
68060 Sysselbäck
Sverige

-Romslig og hyggelig familiehytte med god standard
-5 soverom - 12 sengeplasser
-Ski-in-ski-out. Rett ved skibakken
-Gode leieinntekter via Branäs booking
-Flott turterreng og skiløyper like utenfor døren
-Meget populært ferieområde
-Carport til scooter
-Scooterløyper
-Flott fiske- og padleforhold i Klarälven
-Fullt møblert.

Beliggenhet,
adkomst

Mona Bjerke Eiendom AS har gleden av å presentere denne koselige
hyttedrømmen i det veletablerte og populære området Orren på
Branäsberget, rett ved alpinanlegget og flere langrennsløyper. Denne
innholdsrike hytten går over 1, 1/2-plan og har nok plass til også de største
familiekonstellasjonene. Hytten holder meget god standard og selges fullt
møblert.

Hytten ligger med gangavstand til servicekontor, som kan tilby skiutleie og har
egen skiskole. På anlegget finner man også dagligvare, afterski og restaurant.
Det er rundt 300 meter til nærmeste skitrekk.

Eiendommen ligger ca 22 mil fra Oslo, ca 17 mil fra Hamar, ca 7 mil fra Flisa, ca
17 mil fra Karlstad. Det er ca 20 km til det koselige tettstedet Sysslebäck med
supermarked, restaurant, bank, mm.

Adkomst fra Oslo:

Kjør E6 mot Gardermoen, ta av ved Kløfta og følg Rv 2 til Kongsvinger, følg
deretter Rv 20 til Flisa og videre Rv 206 mot Sverige. Ta til venstre etter
Bograngen mot Sysslebäck. Ta til høyre etter passering av Klarälven og følg Rv
62 forbi Sysslebäck til Branäs skianlegg. Ta til høyre over Klarälven og til vestre
skiltet mot Branästoppen. Når man ankommer Branästoppen kjør rett frem. Ta
til høyre inn mot Orren og Aspen hyttefelt. Kjør deretter andre til venstre inn i
Orren stugby. Hytten ligger på venstre hånd.

Nærområdet Hytten ligger i et veletablert og populært hytteområde rett ved Branäs
Skianlegg, ca. 2 mil syd for Sysslebäck sentrum. Branäs er et populært
alpinanlegg og er et av Sveriges mest hurtig voksende sentra. Det er totalt 21
heiser på anlegget, hvorav en gondolbane med varmestue. 30 nedfarter med
ulik vanskelighetsgrad, snowboardpark og langrennsløyper. Scooterkjøring
langs "läder" er også svært populært.

Klarälven (Trysilelva) renner like ved hoved-velkomstsenteret, med fiske,
bading, padling og rafting om sommeren. Det er også fine jakt og
turmuligheter i nærheten.

Besøk nettsiden www.branas.se og les mer om aktivitetene på anlegget og



området for sommer- og vinter aktiviteter.

Forøvrig om Branäs og nytt fra hytteforeningen:
Nye storinvesteringer for å øke snøkapasiteten ytterligere i bakkene.
Branäs vant nok en gang Stora Barnsemesterpriset, og har dermed vunnet
denne prisen 10 av de 12 siste årene!
Utleie har økt med 8% fra foregående år, noe som høyere enn
landsgjennomsnittet, og høyere enn økning i antall senger tilgjengelig i Branäs
NGI (Nöjd gästindex) sist sesong var på 8,52 av 10, det nest høyeste på 10 år.
(2017)
Branäs er nå det 5. største skianlegget i hele Sverige!
Det planlegges nye sykkelstier i området

For flere bilder fra Branäs:
https://www.instagram.com/branasskidort/

Her er en drone-film fra Orren-området:
https://vimeo.com/168644375

Type, eierform og
byggeår

Hytte Selveier, oppført i 2007

Bygninger og
byggemåte

Bygning i reisverk over 1 1/2-plan. Inntilbygget scootercarport. Torvtak.

Antall rom (evt.
senger)

Oppholdsrom: 1, Soverom: 5, Bad: 1, Ekstratoalett: 1, Antall rom: 6, Antall
senger: 12

Arealer og fordeling
per etasje

Primærrom: 110 kvm, Bruksareal: 117 kvm, Bruttoareal: 126 kvm

1.Etasje: Entre, stor gang, stue, åpen kjøkkenløsning, 3 soverom, bad med
dusj, servant og wc. Plass til vaskemaskin og tørketrommel. Adkomst til
badstue fra badet. Stor utvendig bod.
2.Etasje: Trapperom, 2 soverom, wc.

Standard Hytte type Olabu, over 1 1/2 plan.
Vegger: I 1.etg. malt panel i lys, moderne stil på alle rom bortsett fra bad som
har fliser. I 2.etg oljet panel og malte vegger.
Gulv: Parkett på alle gulv bortsett fra bad/toalett og bod som har fliser.
Himling: Panel.

Vinduer er overmalt i 2018, men de er fra byggeåret og trenger å bli pusset og
malt grundig. 2 av sprossene er skiftet ut.

1.etg:
Entre/vindfang: God plass for avhenging av tøy og plassering av sko.
Gang: Gang med god plass. Kan også brukes som for-stue.
Stue: Romslig, lys og innbydende stue med utsikt til bakken. Store vinduer for
godt utsyn og mye lys. Peisovn sentralt i rommet for hygge og varme. God
plass til spisebord.
Kjøkken: Kjøkken med åpen løsning mot stue. Innredning med
kirsebærfargede profilerte fronter. Hvit benkeplate. Oppvaskkum, ventilator,
integrert komfyr med keramisk topp samt opplegg for oppvaskmaskin.
Bad: Lyst, pent bad innredet med servant med underskap, toalett og
dusjkabinett. Fliser på vegg og gulv
Badstue: Stor badstue med adkomst fra badet.



3 soveom: Soverom med god størrelse.
Bod: Stor, utvendig bod. Flislagt gulv med varmekabler. Opplegg for
vaskemaskin i dette rommet.

2.etg:
Trapperom/gang.
2 Soverom: Store soverom.
Wc: Fliser på gulv og oljet panel på vegg. Innredet med servant og toalett.

Oppvarming Elektrisitet og vedfyring. Panelovner i flere rom. Ny varmepumpe fra 2015
med "ring hytta varm" funksjon. Varmekabler i gang, bad og bod.

Parkering Stor parkeringsplass på egen tomt med biloppstillingsplass til flere biler.
Carport til scooter.

Areal og eierform
(opplysninger om
evt. feste)

Areal: 784 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage Naturtomt, gruset oppkjørsel og gårdsplass.

Vei, vann og avløp Privat vei, vann og avløp.
Se punkt under kommunale avgifter.

Reguleringsplan Reguleringsplan for Branäs, 4:108 m.fl. Gräsmyren av 23.05.2006 akt
1737-P06/16 17PE og 1737-D111
Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen
budgivning. Be om kopi fra megler.

Tinglyste rettigheter
og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen
budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Ferdigattest Det er ikke søkt byggetillatelse og det foreligger ikke ferdigattest. Ønskes det å
bygge ut må det søkes. Kontakt megler eller kommunen.

Prisantydning 2 550 000,- NOK

Beregnet totalkostnad
2 550 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
925,- Ca i NOK.*
38 250,- Ca i NOK (Dokument/stempel-avgift 1,5% forutsatt privatkjøp og
salgssum: NOK 2 550 000,-)
--------------------------------------------------------
39 175,- (Ca omkostninger totalt i NOK)
--------------------------------------------------------
2 589 175,- (Totalpris inkl. omkostninger) Dette kan variere iht. kurs da
stempelavgiften vil bli beregnet av norsk kjøpesum omregnet til SEK.

*Ekspedisjonsgebyr i SEK er 825,-Dette vil bli beregnet etter kjøp av slagssum
beregnet i SEK. Avgiften kan dermed variere i forhold til valutakursen.

NB! Stempelavgiften (dokumentavgift) er 4,25% dersom eiendommen kjøpes
av et firma.
Dersom eiendommen skal pantsettes må det betales 2% av pantebeløpet som
skal settes som pant på dette objektet.



Verdi møbler og løsøre er satt til NOK 100.000,- (inkludert i prisantydning).

Denne eiendommen har registrert et pantbrev pålydende SEK 1.788.000,-

For finansieringsbistand kan Fryksdalen sparbank kontaktes. De krever minst
25% egenkapital. Kontakt megler.

Takst /
tilstandsrapport Eiendommen er ikke taksert og prisantydning er meglers vurdering og

sammeligninger med andre salg i området.

Energiforbruk og
energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Eiendommen har ikke energiattest. Det bør derfor legges til grunn at
eiendommen har energimerke G.

Man kan regne ca SEK 28.000,- i strøm pr år om hytten går i utleie i gjennom
hele året

Forsikring Tryg Hansa
Polisenummer: 043013158

Kommunale avgifter

Driftskostnader i nok (2017):
Veidrift ekstern: 3.850,- Branäsvägarnas SMF (Samfällighetsforeningen).
Vedlikehold vei og snerydding fra dalen til fjellet/Branäsberget.
Hyttevel/Branäs SMF: 5.300,- Vedlikehold vei og snerydding i hyttegrendene,
søppelhåndtering og belysning.
Kommunale avg.: 8.380,- Vann- og avløpsavgift: Beregnet forbruk ca 100
kubikk, avregnes årlig.
Fiber: 4.700,- Kabeltv/internett. + Evt eget abonnement.
Eiendomsskatt: 1.500,-
Forsikring 3.500,- Prisen på forsikring varier etter hvilket kundeforhold/avtaler
man har privat.

I tillegg må strømkostnad medberegnes. Dette varierer, men går hytten i utleie
hele sesongen kan man regne ca. SEK 28.000,-

Taxeringsverdi (grunnlag for kommunale avgifter i 2018) sek 2.216.000,-

NB! Vi gjør oppmerksom på at eiendommen må formuebeskattes etter norske
regler hvis du er bosatt i Norge.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som
følger av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer / avgifter.

Pliktig medlemsskap
i velforening/sameie

Ja

Leieinntekter Meget godt utleieobjekt, som går i utleie via Branäs booking.
Denne hytten går per i dag i utleie via Branäs Fritidssenter AB.

Denne hytten går i utleie og har gjort avtaler/utleie for denne og kommende
sesong. Den har utleieavtale med Branäs Booking. Når hytten går i utleie via
Branäs Booking så forplikter eier seg til 8 uker utleie i løpet av sesongen.
Branäs Booking forsøker så godt det lar seg gjøre å være fleksible med hensyn



til utleie og ønske om eget bruk så ikke utleie skal være til hinder for eier av
hytten. Det er 12 måneders oppsigelsestid på avtalen. Kontakt megler.
Utleieavtalen selger har i Branas er gjeldende ut sesongen 2019-20. Om man
sier opp avtalen innen 30.04.2019 fristilles hytten fra sesongen 2020-21
(01.05.2020)

Generelt om utleiemuligheter: Om du ikke ønsker å leie ut selv kan Branäs
Fritidssenter AB formidle utleie helt eller delvis gjennom vintersesongen.
Dette kan gi et godt bidrag til finansiering eller inntekt. Branäs Fritidssenter AB
opplyser at de har hatt ca 80 % utleiedekning for hyttene på området de siste
årene. Utleieinntekter for denne hytten (12 senger) frem til 31.10.2018 før
bookingavgift er trukket fra er ca. SEK 130.000,-. Bookingavgift er 25%. Ta
kontakt for mer informasjon og kalkyler for utleie. Tallene er et snitt. Det er
Branäs Fritidssenter AB som står for all utleie.

Oppgjør Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for
megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen
finner sted.

Arealangivelser i
salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra selger. Megler har ikke kontrollmålt.

Andre opplysninger Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller
brann/feievesen.

Beteckning:
Torsby Branäs 4:180
Nyckel 170210743

Registreringer på eiendommen:
Avstyckning 2012-01-25 Akt 1737-11/125
Fastighetsreglering 2015-07-03 Akt 1737-15/31
Gemensamhetsanläggningar GA:6, GA:7, GA:62

Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre
annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker
løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning. Hytten går i utleie men kan overtas når
som helst. Muligheter for bruk må sjekkes mot branas.se sine booking sider.

Solgt 'som den er' Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Opplysninger om
innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra selger av
eiendommen, og ikke kontrollmålt av megler. Opplysninger i salgsoppgaven er
godkjent av selger. Budgiver oppfordres til å befare eiendommen nøye, gjerne
med bygningskyndig. Undersøkelsesplikten er omfattende i svensk
eiendomshandel.
(Det er norske lover som ligger til grunn for utførelsen av eiendomsmeglingen
Eml. Dog gjelder svenske budregler.)

Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av eiendom i Sverige:
Når du kjøper en eiendom i Sverige har du en omfattende undersøkelsesplikt.
Det er derfor svært viktig at du går nøye igjennom bygningen/eiendommen og
gjør nødvendige undersøkelser grundig. Som kjøper kan du ikke gjøre
gjeldende en mangel som du ble kjent med eller burde vært kjent med ved
undersøkelsen/besiktigelsen. Selger er ikke ansvarlig for de feil og mangler
som er mulig å oppdage, eller som burde forventes med hensyn til



eiendommens alder, pris, tilstand og bruk. Dersom kjøperen får mistanker om
feil eller mangler ved eiendommen, så er han pliktig til å gjøre nærmere
undersøkelser vedørende dette. Kjøpers undersøkelsesplikt er regulert i
Jordabalken 4:19.

Selgers opplysningsplikt ved salg av eiendom i Sverige:
Selgeren av eiendom i Sverige skal opplyse om alle feil og mangler ved boligen
som han kjenner til og som man ikke kan forvente ut ifra boligens tilstand og
alder.
Eiendommen kjøpes som den er. Det betyr at selgeren ikke er ansvarlig for feil
og mangler som kjøperen burde ha oppdaget under sin besiktigelse.Selgeren
har under normale
omstendigheter 10 års ansvar overfor kjøperen for skjulte feil og mangler. Se
Jordabalken 4:19

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at
eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle
mistenkelige transaksjoner.























BUDSKJEMA

For eiendom

Orren 31, 68060Sysselbäck

Gnr.

Oppdragsnummer 1-18-0043

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :

Kjøpesum Kr. _____________________________

+ omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgave

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK :

Låneinstitusjon Referanse & tlf.nr.

Egenkapital: kr

Totalt kr

EGENKAPITALEN BESTÅR AV : Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

KRYSS AV HER DERSOM DU ØNSKER : En uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig
Et uforbindtlig tilbud på boligkjøperforsikring

ØNSKET OVERTAGELSESDATO

NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE FOR

UNDERTEGNEDE FREM TIL OG MED DEN

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 (akseptfrist)

EVENTUELLE FORBEHOLD (eks. finansiering, salg av egen bolig etc.) :

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er
bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres
innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgiving.

Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til
hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.

Navn: Navn:

Personnr: Personnr:

Postadresse: Postadresse:

Postnr / poststed: Postnr / poststed:

Tlf.arb Tlf.arb

Tlf.priv Tlf.priv

E-mailadr: E-mailadr:

Dato: Dato:

Sign: Sign:

Legg ved legitimasjon her Legg ved legitimasjon her

Besøksadresse
Lindbergbakken 3

Telefon
23 90 50 11

Telefaks E-mail:
mona@mbeiendom.no

Mona Bjerke Eiendom AS
Orgnr. 815242602



Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling §
6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på
eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning:

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og
motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra
budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID, eller MinID. Med skriftlige
bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist,
overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig o.l. Normalt vil ikke et bud med
forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren
ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke
sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige
interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist
som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig
grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megler vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så
snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel er kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av
budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å
bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Viktige avtalerettslige forhold:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet
ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller
budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke
ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger
en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.



Fra 01.01.14 gjelder nye regler for budgivning. Benytt 
“Gi bud”-knappen på eiendommens annonse for å registrere 
ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden 
TryggBudgivning.no som er integrert i meglersystemet. 
Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk 
inn i budjournalen på den respektive eiendommen.
 
Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID. 
Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke 
på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett 
eller smarttelefon. 

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke 
å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. 
Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering 
pr. SMS om at budet er mottatt.
 
Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt 
med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som  
du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også 
automatisk inn i meglersystemet.

tryggbudgivning.no

NYTT BUDREGLEMENT

- den enkleste 

og mest  sikre 

måten å by på 

bolig i dag!

GI BUD MED BANKID

På eiendommens 
annonse vises det 
en “Gi bud”-knapp 
for elektronisk 
budgivning.

IDENTIFISER MED BANKID

Innlogging fungerer på 
samme måte som i din 
nettbank. Du kan også 
bruke BankID App (iOS/
Android) eller BankID  
på mobil.

REGISTRERING AV BUD

Nettsiden hjelper deg 
med korrekt utfylling 
av budmeldingen.

ELEKTRONISK SIGNERING

BankID lar deg signere 
budmeldingen elektronisk.
Budmeldingen overføres 
til eiendomsmegleren.

BUDRUNDEN

Etter signering vil du 
motta en SMS-kvittering.
Gi budforhøyelser med 
BankID eller ved å svare 
på SMS-kvitteringen.

LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER 
OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS

Lykke til!



 
 
 
 

 
SELGE ELLER LEIE UT EIENDOM? 

 
Skal du selge, leie ut eller refinansiere  

din bolig-, fritid- eller næringseiendom, 
ta kontakt for en rask, uforpliktende verdivurdering  

og tilbud på våre tjenester! 
 

Med vennlig hilsen 

Mona Bjerke eiendom AS 

 

   Mona Bjerke 
                          Daglig leder / eiendomsmegler MNEF 

                                                      Tlf. 23 90 50 11 – mob. 926 39 061 
                                                                  mona@mbeiendom.no 

 

                                          www.mbeiendom.no 
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