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Personlig tillit och starkt varumärke
Reg. fastighetsmäklare Bo-Göran
Kling och Daniel Johansson startade Mäklarhuset i Vänersborg för
fem år sedan. Innan jubileet i sommar hann man även starta upp
Mäklarhuset i Trollhättan.
Hårt arbete, hög personlig service och stort engagemang har på fem år givit resultat. Idag är
Mäklarhuset en flitigt anlitad byrå i regionen.
– Vi köpte reg. fastighetsmäklare Sven Erik
Johanssons mäklarfirma i juni 2004. Tillsammans med Sven-Erik, som verkat i Vänersborg i över 40 år, har vi sedan haft ett gott
samarbete. Det kändes självklart att starta i
Vänersborg, men lika fullt naturligt att utvidga med ett kontor även i Trollhättan.
För många är Tvåstad en arbets- och bostadsmarknad. Genom att vi också kunde knyta till
oss reg. fastighetsmäklare Mats Thorin, med
över 15 år erfarenhet av mäkleri i Trollhättan,
har vi fått en flygande start. Mats har gjort ett
jättejobb och snabbt etablerat oss på marknaden i Trollhättan, förklarar Bo-Göran Kling.
Mäklarhuset Trollhättan öppnade dörrarna
i april 2009 i den centrala hörnfastigheten på
Spannmålsgatan 12 och ägs gemensamt av
Bo-Göran, Daniel och Mats.

tjänst utöver det vanliga. Det är tjänster som
kan vara till nytta för både säljare och köpare.
– Genom att båda kontoren är under samma
”tak” ger det ett mervärde för kunden. Exempelvis får objekten en vidare exponering,
då vi kan erbjuda en kraftfullare marknadsföring än vad våra kollegor kan erbjuda. Vi
arbetar på att framledes samköra våra mäklarprogram för att kunna ge kunden bästa service. Då kan vi hjälpa en kund i vänersborg
som söker något i Trollhättan och vice versa.
Likaså kommer båda kontorens objekt synas
på respektive hemsida och vi kommer ha ett
gemensamt spekulantregister, vilket också är
ett plus säger Bo-Göran.
Mäklarhuset Vänersborg och Trollhättan erbjuder mäkleri av såväl villor, bostadsrätter och
fritidshus som gårdar och hyresfastigheter.

Fakta:
Mäklarhuset

Först med full öppenhet
Trovärdighet, tillit och öppna kort är viktigt
för Mäklarhuset. Mäklarhuset var också först
i Sverige, i augusti 2006, med att alltid erbjuda öppen budgivning, något som troligen blir
lagstiftat i framtiden. Budgivare kan välja att
vara anonym, men säljaren och köparen får en
budgivningslista redovisat innan underskrift
och färdig affär. De flesta är icke anonyma,
Kvalificerade mertjänster
Kontoren eftersträvar att erbjuda en mäklar- om alla väljer att vara icke anonyma så får

Mäklarhuset bildades 1973 och förmedlade bostäder i Göteborg med omnejd. 1998 utvecklades Mäklarhuset till en rikstäckande kedja av skickliga fristående fastighetsmäklare. Idag är Mäklarhuset den tredje största
mäklarkedjan i Sverige.
Mäklarhuset har ungefär 400 medarbetare, varav 300 är mäklare. Moderbolaget ägs gemensamt av de över 130 fristående kontoren, från Norrland till Skåne och huvudkontoret ligger i Göteborg.

”Det kändes självklart att starta i Vänersborg, men lika fullt naturligt att utvidga med ett kontor även i Trollhättan.” Fr v: Linda Dalgren, Linda Hansson, Mats Thorin, Daniel Johansson,
Michaela Eklund, Bo-Göran Kling.
både blivande köpare o säljare en komplett
budgivningslista. Mäklarhuset strävar efter
att skicka ut en komplett budgivningslista till
alla som deltagit i budgivningen.
– Efter en nedgång på bostadsmarknaden
hösten 2008 har den åter stabiliserats. Den
låga räntan bidrar till ökad försäljning och vi
har sedan i våras haft mycket objekt till salu.

Hamngatan 9, Vänersborg
Tel: 0521-680 85
www.maklarhuset.se/vanersborg

Bostäder i Turkiet
Mäklarhuset Vänersborg förmedlar även lägenheter i Alanya på den turkiska solkusten.
– Vi samarbetar med ett danskt företag som
bygger nyproducerade bostäder som förenar
skandinaviska krav på kvalitet med genuint
Medelhavsklimat. Vi hjälper kunden med en
trygg affär, säger Daniel.

Spannmålsgatan 12, Trollhättan
Tel: 0520-820 50
www.maklarhuset.se/trollhattan

Wikström växer i Vänersborg

Wikström VVS-Kontroll stärker sin position i Vänersborg. På bilden ansvarig för filialen, energiingenjör Lars Larsson, projektledare Anders Lindegren och projekterare Bengt
Karlsson.

Flyg till Bromma
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Vi tar dig från Trollhättan till Bromma på 1 timma, och därifrån
kan du nå hela 16 destinationer i Sverige och utomlands.

Wikström VVS-Kontroll AB erbjuder
alltid partnerskap från idé via genomförande till färdig installation.
Nu finns även dotterbolaget DELTAte representerat i Vänersborg.
Senaste medarbetaren i Vänersborg är
Bengt Karlsson, med närmare 30 års erfarenhet av projektering.
– Inom DELTAte, som är marknadsledande
i Sverige på alternativa ventilationslösningar
som självdrag och naturlig ventilation, har
jag en mycket fri och ansvarsfull roll. DELTAte är ett genuint kunskapsföretag.
DELTAte, som jobbar för en hållbar utveckling, har bland annat projekterat unika
ventilationslösningar för bl. a. Akzo Nobels
huvudkontor i Stenungssund samt omtalade Vargbroskolan i Storfors. DELTAte har
även projekterat ventilationsinstallationen i
Restad Gårds Företagshus.
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Lång erfarenhet
Wikström VVS-Kontroll AB, med anor
från 1950-talet, är ett brett företag inom
VVS- och energibranschen. Företaget har
ca 50 medarbetare och huvudkontor i Göteborg. Sedan 2006 är företaget etablerat i
Vänersborg, med kontor på Restad Gård.
Wikström VVS-Kontroll verkar inom energidiagnoser/analyser/deklarationer, projektering, projektledning, injustering av
värmesystem, besiktning och kontroll, mätningar och utbildning. Företaget erbjuder
alltid ett totalansvar och ett helhetsgrepp
vilket underlättar för kunderna.

Tel: 0521-72 36 10
www.wikstromvvskontroll.se



