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Foss&Co Østfold har lang fartstid i meglerbransjen, og vi er stolte over at vi har vært med i over 20 år. 20 år med kjøp og salg av 
eiendom har gitt oss mange gode opplevelser og en solid erfaring med å realisere boligdrømmer til folk flest. Vår lange erfaring 
har gitt oss ydmykhet og en innsikt i bransjen du som kunde vil nyte godt av.
 
Og det er nettopp dette vi lever av og for – å lose deg trygt igjennom prosessen – enten du er på kjøps- eller salgssiden i bolig-
handelen. Overlat alltid denne jobben til noen som har gjort dette før. Dine interesser og krav er noe vi tar svært alvorlig. Tilbake 
lover vi engasjement, vilje til ”å stå i kampen” for dine verdier og i tillegg gi deg en positiv opplevelse av din boligtransaksjon.  
 
Derfor vender flere av våre tidligere kunder tilbake til oss og skal ha oss med på runde 2 eller 3, når boligbehovene endres  
i ulike faser av livet.

OM OSS
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Som de fleste andre i markedet er vi altetende, men har likevel et godt rykte – spesielt innen store prosjekter der flere enheter skal 
selges samtidig. Vi er også godt representer i enkeltstående salg, fritidsmarkedet og tomtemarkedet. Hos oss er alle personer og 
boliger like viktige, uansett hvilken eiendom man ønsker å engasjere oss med. I ryggen har vi en solid kjede med eget reklamebyrå, 
som sørger for flotte prospekter og solide strategier for å vise din bolig på best mulig måte. 
 
Førsteinntrykk er viktig – og avgjørende tror vi – for å finne nettopp den kjøperen som vil har din bolig. Foss&Co benytter  
profesjonelle fotografer, i tillegg til et profesjonelt markedsapparat som gjør det attraktivt å jobbe med oss.   

PROSJEKTER
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SELGE EIENDOM?  
 

Vurderer du salg av din bolig, fritidsbolig, tomt eller  
kombinert bygg? En av våre erfarene meglere stiller  
gjerne til befaring på kort varsel. Vi bistår også ved  
seksjonering, landbruksmegling, salg av uregulerte  
tomter så vel som ved innløsning av festetomter.  

Vi er #lommekjent i Østfold.

fossco.no



Du har nå fått et lite innblikk i hvem vi er. Vi tar gjerne en uforpliktende boligprat med deg slik at du blir godt kjent med 
oss. Ring oss gjerne eller send en mail så skal vi kunne gi deg de råd du trenger for en god og positiv boligtransaksjon.

HVEM ER VI?
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Kari-Mette Wernersen
Eiendomsmegler MNEF/ 
Daglig leder/Fagansvarlig 
Tlf  92 81 45 04
kari-mette.w@fossco.no 

Vidar Aakre Johannessen
Eiendomsmegler 
Tlf  99 11 55 13
vidar.johannessen@fossco.no

Ida Helene Kindahl Kleven
Backoffice 
Tlf  69 36 70 30
ida.kindahl@fossco.no

Kai Roger Hagen
Eiendomsmegler 
Tlf  90 64 73 94
kai.roger.hagen@fossco.no

Vi utfører alt av 
elektroarbeider i 

Fredrikstad omegn.

Kontakt oss for en 
uforpliktende befaring.

Ring 959 36 836
Skredderveien 12, 1617 Fredrikstad · Tlf: 69 31 58 00

Allsidig rørleggerfirma 
med erfaring på bl.a. 

små og store bolig- og 
rehabiliteringsprosjekter

Skredderveien 12, 1617 Fredrikstad · Tlf: 69 31 58 00Skredderveien 12, 1617 Fredrikstad · Tlf: 69 31 58 00

Skredderveien 12, 1617 Fredrikstad
Tlf: 69 31 58 00 · eolsen@krror.no

T: 69 28 05 50 
E: post@rgs.no
N: www.rgs.no

Mob: 906 20 175

E-post: lisleby.fl yttebyra@online.no

www.lislebyfl yttebyra.no

Pakking- Lagring - Vasking
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Hva kan vi hjelpe deg med?
G Vi utfører alt innen rørleggerarbeid.
G Vi moderniserer bad og vaskerom.

G Vi har et stort utvalg baderomsmøbler, dusj, blandebatterier og klosett.
G Vi tegner badet ditt, gir uforpliktende pristilbud og kan samordne hele 

     jobben med elektriker, mur/flis, graving, snekker etc.
G Vi tilbyr vaktmestertjenester til hytter.

Seljeveien 3, 1661 Fredrikstad • Tlf 69 36 77 77 • Mob 482 73 484 • Faks 69 36 77 79  
Mail tommper@engelsvikenror.no • Web www.engelsvikenror.no

•  Kjøkken i alle prisklasser
•  Vi designer kjøkkenet du ønsker
•  Kunder fra Foss & Co får 20% rabatt 
•  35 års erfaring

ØSTFOLDS MEST UNIKE  
KJØKKENBUTIKK

Adr Trosvikstranda 16, 1608 Fredrikstad   //   Tlf 69 30 08 40   //   www.kjokkengaarden.no

Vi gjør regnskap enkelt for deg

Revisjon  |  Skatt og avgift  |  Rådgivning  |  Regnskap

BDO bistår eiendomsbransjen med dagens og fremtidens utfordringer.

Vi er en aktiv partner og tilbyr tjenester i forbindelse med regnskap, ligningsoppgaver og 
årsoppgjør for borettslag og sameier. Vi bruker de beste teknologiske løsningene for å sikre  
robust kvalitet og effektive arbeidsprosesser.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale: 
69 30 15 15 - fredrikstad@bdo.no  



| Tlf: 99 33 77 58 | www.konstruktiv.no
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Boliglån
Mellomfinansiering
Finansieringsbevis

Sparebanken Øst er samarbeidspartner med Foss&co

Kontakt oss:
fredrikstad@oest.no
tlf. 03220
oest.no
 


