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EiendomsMegler 1 har inngått samarbeid
med Huseiernes Landsforbund
– En vinn- vinn situasjon for begge
parter, sier regionsleder Frode Rødder
i HL og regionssjef Rune Bertelsen
i EiendomsMegler 1.
– En av våre oppgaver er å finne gode samarbeidspartnere som skal komme våre medlemmer til gode. Vi har ønsket en avtale med en
eiendomsmegler, og for oss var EiendomsMegler 1 et naturlig førstevalg. Derfor er vi veldig tilfredse med denne avtalen. At EiendomsMegler også driver med utleie, er et stort pluss,
siden mange av våre medlemmer er boligeiere
med utleiedel, sier regionsleder Frode Rødder
i Huseiernes Landsforbund (HL). Rødder har
15 års erfaring fra eiendomsbransjen. I 10 år var
han ansatt i EiendomsMegler 1. Dermed kjenner han både bransjen og sin nye samarbeidspartner godt.
– Våre medlemmer lokalt er fra Egersund i sør
til Rennesøy i nord. At EiendomsMegler 1 er
tilstede langs hele dette beltet, er viktig for oss,
medgir han.
– EN STOR OG SERIØS ORGANISASJON
Regionssjef Rune Bertelsen i EiendomsMegler 1
er også godt fornøyd.
– HL er en stor og seriøs organisasjon som
ivaretar huseiernes interesser. En av fellesnevnerne våre er boligpolitikken. I tillegg har
de en betydelig medlemsmasse som naturligvis
er interessant å komme i kontakt med. Vi tilbyr
som kjent et bredt spekter av tjenester og prosjekter, og kan bistå både den som skal selge eller
leie ut bolig, sier Bertelsen.
DISKUSJONSPARTNERE
Bertelsen sier videre at han ser for seg HL som
en diskusjonspartner i forhold til problemstillinger knyttet til bolig.
– I Stavanger har det for eksempel vært mye
usikkerhet rundt utleieleiligheter. Det er et
typisk drøftingstema mellom oss og HL, sier
Bertelsen. Nært forestående er huseierdagen
31. oktober i regi av HL. Der vil det rettes fokus
på hvordan unge skal komme seg inn på boligmarkedet, og EiendomsMegler 1 og SpareBank
1 SR-Bank vil bidra med sin kompetanse og
sine synspunkter fra sitt ståsted.
GEVINST BEGGE VEIER
Som følge av alliansen vil HL sine medlemmer
få rabatt ved framvisning av medlemskortet.
EiendomsMegler 1 kommer også til å stille sin
kompetanse innenfor eiendomsmegling og
finansiering til disposisjon ved behov.

Rune Bertelsen, regionssjef i EiendomsMegler 1 og Frode Rødder, regionsleder i Huseiernes Landsforbund (HL).

– I tillegg kommer vi til å være synlige i hverandres medier. For HL sin del betyr det at de får
markedsføre kurs og aktiviteter i Boligavisen,
men også at HL sine eksperter kan intervjues
om aktuelle tema rundt bolig, sier Bertelsen.
– Vi har tre advokater lokalt som EiendomsMegler 1 sine kunder kan dra nytte av, og vi
håper jo at vi kan dra veksler av hverandres
kompetanse og nettverk, sier Rødder.
– Med en så stor medlemsmasse kan HL fange
opp signaler og tilbakemeldinger fra markedet.
Det kan vise seg å være verdifullt for oss. Vi er
jo opptatt av å bevare omdømme og hele tiden
prøve å bli bedre, slår Bertelsen fast.
– Det er vel heller ingen tvil om at vi håper på
flere nye medlemmer som følge av samarbeidet,
avslutter Rødder med et smil.
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FAKTA:

Huseiernes Landsforbund (HL) er en
landsomfattende interesseorganisasjon
for eiere av hus, leiligheter, sameier,
borettslag og gårdeiere. Forbundet har
snart 210.000 medlemmer på landsbasis, og 14.400 medlemmer lokalt.
HL yter juridisk, teknisk og økonomisk
rådgiving til medlemmene. Gjennom
verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten på
forsikring, boliglån, internett/telefoni,
boligalarm, varmepumper og rørleggertjenester m.m
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