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På kontoret i Drammen møter du tre innfødte drammensere 
som til sammen sitter på 25 års erfaring innen kjøp og salg 
av alle typer eiendom. I ryggen har vi en av Norges beste 
meglerkjeder. Med førstehåndskunnskap kan vi si at Aktiv 
Eiendomsmegling har markedets beste verktøy for kjøp og 
salg av eiendom. Dette kommer både oss og deg som kunde 
til gode - enten du er kjøper eller selger. Vårt virkeområde er 
Drammen og alle nærliggende kommuner. 

Vi vil jobbe hardt for å beholde vårt renommé i markedet og 
fortsatt ha førsteplassen der vi er best på kundetilfredshet!

Vi har landets mest tilfredse boligkunder  
– for 6. året på rad av fem av de største eiendoms-
meglerkjedene som er målt, se kundebarometer.com
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e-post: thomas.f.h@aktiv.no
direktenr: 92 82 79 13  
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direktenr:  91 62 71 47  

Ole Anders Bjerkedok
Daglig leder/Partner MNEF
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DIN BOLIGDRØM 
ER VÅRT FOKUS



OM DRAMMEN
Drammen er en by i vekst. I dag er Drammen en av byene som opplever 
høyest tilflytting i landet. Som forstad til Oslo er avstandene små, men 
området opplever samtidig flere spennende nyetableringer innen næring 
og utdanning. Mye har også skjedd med det rent estetiske med selve byen. 
Flertalls millioner har blitt investert for å legge til rette for trivsel, opplevelse 
og kultur, slik at borgerne har fullverdige tilbud og gode forutsetninger for 
å få storbyfølelsen. 



| Tlf: 99 33 77 58 | www.konstruktiv.no

Ø N S K E R  D U  R A S K E R E  S A L G  
O G  H Ø Y E R E  P R I S  p å  d i n  b o l i g ?

Ved å style boligen din på en delikat og innbydende måte, oppnår du at boligsalgs- 
annonsen blir lagt merke til av de potensielle kjøperne. Vi tilbyr både fullstyling, del- 
styling og interiørrådgivning ved salg av bolig. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!        

928 22 474 | Se mer på www.dinboligstylist .no

DET MODERNE 
LIV KREVER 

SITT KJØKKEN

HTH KJØKKENFORUM DRAMMEN
Bjørnstjerne Bjørnsons gata 92 • 3044 Drammen
Tlf: 3130 1600 • info@drammen.hth.no

Livet krever sine rammer. HTH skaper 
det gode kjøkken, som utstråler kvalitet 
og flott design. Et HTH kjøkken rommer 

smarte løsninger som gjør opplevelsen 
av kjøkkenet fullkomment.

www.hth.no

VELKOMMEN SOM KUNDE I SKUE SPAREBANK!

Lokal og kompetent bank 
som strekker seg litt lenger for deg.

Se mer på skuesparebank.no
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