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ROM FOR DIN 
BOLIGDRØM

Vi hos Aktiv Eiendomsmegling er levende opptatte av 
å yte best mulig service, enten du skal kjøpe eller selge 
bolig. Alle boligkunder er forskjellige, og har ulike behov 
og framtidsvisjoner. Ved hjelp av vår lokalkunnskap og 
mange års erfaring fra bransjen, kan du føle deg trygg på 
at ditt endelige valg blir det riktige.

Å være eiendomsmegler er en livsstil. Vi vet hvor viktig 
tilgjengelighet er i en salgsprosess. Derfor svarer vi alltid 
på dine henvendelser. Våre medarbeidere er trivelige, og 
vi holder alltid det vi lover. 

Ingen eiendommer er for store eller for små for oss.  
Alle slags boligprosjekt, nye eller eldre, næringseiendom, 
sjøeiendom og fritidseiendom, er velkomne. 
 
Vi har to avdelinger i Vest-Agder — en i Kvinesdal og en i 
Lyngdal. Slik er vi alltid i nærheten når du trenger oss.  

Tar du turen innom Aktiv Lyngdal vil du se at vi har en litt 
annen atmosfære enn andre eiendomsmeglerkontor; vi 
deler lokalet med caféen Møter & Mat. Der kan du blant 
annet få fersk, malt kaffe og deilige bakevarer. Hva med 
å sitte i ro og fred med en kopp kaffe og en liten bunke 
prospekter? Eller få veiledning fra en av våre medarbeidere 
over en varm lunsj?

Ikke nok med det, både i Lyngdal og Kvinesdal er vi 
samlokalisert med Kvinesdal Sparebank. Om du skulle 
bestemme deg for å kjøpe bolig, kan du - om du ønsker - 
få hjelp med det økonomiske her.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende boligprat!



Vi har landets mest tilfredse boligkunder  
– for 5. året på rad av fem av de største eiendomsmeglerkjedene 
som er målt, se kundebarometer.com



HURRA!
– kundene har talt 

Vi megler frem dine verdier

Vi takker for tilliten våre kunder har vist oss. Vi er stolte av våre meglere som nok en gang lever opp til forventningene 
og setter kunden i fokus hver eneste dag. 

Aktiv Eiendomsmegling er bransjevinner kundetilfredshet* på Norsk Kundebarometer for femte året på rad. Det betyr at 
vi er eiendomsmeglerkjeden med de aller mest fornøyde kundene i hele landet. Mange dører skal åpnes og mange nøkler 
skal overleveres også i tiden fremover. Dette gjør oss ydmyke og stolte. Vi takker igjen for tilliten kundene har vist oss, 
og lover å gjøre vårt aller beste for fortsatt å tilfredsstille våre kunder.

www.aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling har landets mest fornøyde boligkunder – for femte året på rad.

* Av fem av de største eiendomsmeglerkjedene 
 som er målt, se kundebarometer.com 

« En meget dyktig megler som stiller 
 opp personlig i alle stadier av pro-
 sessen med salg av din bolig. Han er 
 ærlig, pålitelig og gjør det han kan 
 for å yte sitt aller beste for sine kun-
 der. Anbefales på det sterkeste.» 

 - Espen Wold

« Han er en engasjert eiendomsmegler 
 som bryr seg om menneskene han 
 møter. Jeg følte meg trygg på at han 
 forvaltet salget av leiligheten min på 
 en god måte.»

 - Halvard Furnes

« Kunnskapsrik og veldig dyktig megler. 
 Gir trygghet og sier tingene som de er. 
 Tilgjengelig og behjelpelig. Kan på  
 det varmeste anbefale henne.»

 - Tom Arne

« Han er punktlig, holder tidene som er 
 sagt. Blid, hyggelig og ærlig. 
 Gir hele tiden informasjon om utviklin-
 gen i saken. Er veldig fornøyd. Derfor 
 tok vi kontakt med han for salg av 
 eiendom nr 2 :-)»

 - Aud Lauritzen

Noen av våre fornøyde kunders tilbakemeldinger:
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D I N E  D R Ø M M E R  –  V Å R  U T F O R D R I N G

Vil du bli kunde i Norges 
mest fargerike bank? 

“Å ha en bank hvor en kjenner den som en 
snakker med, og den gode servicen et fan-

tastisk personale gir, er hovedgrunnen til 
at jeg har vært trofast kunde i alle år.” 
Bent Sandvand, Paulsen Hotell.

“Det me liker me BANKEN er at veien til topps 
er kort, så har me utfordringer, så kan me 
få hjelp kjapt. Me lever i eit svingende 
marked, så me trenger fleksible med-

spillere.” Tor Sigve Vik, Sinneshyttå.

Kontakt:

Lasse Hagnes
Rådgiver i Kvinesdal Sparebank avd Lyngdal

T: 45 25 35 25

E: lh@kvinesdalsparebank.no

Bank, bolig, møter & mat!
En bank er ikke lenger bare en bank. I alle fall ikke etter at vi 
etablerte oss i Rom Sagbruks splitter nye lokaler ved Handelsparken 
i Lyngdal. Her er det bank, bolig, møter & mat. 

Konseptet vi er en del av kalles Møter&Mat og skal være 
den naturlige møteplassen for bankkunder, næringsliv, 

naboer, handlende og andre fra hele Listerregionen. 
Møter&Mat skal inspirere til å jobbe på tvers av kjente 
stier og bidra til økt kreativitet og samhandling. Vi 
ønsker å skape nye muligheter for alle som tror på 
ideen om at «nye løsninger kan skapes på tvers av 
og over en kopp kaffe». Har du tenkt nytt nå mens du 

står overfor et så viktig valg som kjøp av bolig? Har du 
noen ideer du ønsker å drøfte med oss?

Vi håper du kommer en tur innom og tar diskusjonen. Tar 
du med denne annonsen til samtalen så får du en gratis kaffe!

Sagt om BANKEN

Du finner 
oss i Handels-
parken!



Naveråsen 4 | 4580 Lyngdal  
Tlf:95885744  mail:pekriste@online.no

Prosjektering av boliger, 
fritidsboliger, tilbygg og naust

arild@advkarlsen.no

Agnefestveien 10 
4580 Lyngdal

Tlf: 38 34 02 00

Advokatfirmaet Karlsen AS
MNA

LYNGDAL 38 33 08 50 
FARSUND 38 39 55 10
VANSE 38 39 61 00 
KVINESDAL 47 82 70 00
FLEKKEFJORD 47 82 70 00

Lyngdal | 38330700 | Lyngdal@byggvell.no

Din lokale byggevareleverandør:
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Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no

www.konstruktiv.no
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