
FUNDERAR DU PÅ HUR DU SKA 
VÄLJA FASTIGHETSMÄKLARE?



Pernilla Berglund
Fastighetsmäklare
070-375 12 21

pernilla.berglund@lansfast.se

Pernilla är en målmedveten fas-
tighetsmäklare med hög servi-
cenivå. För henne är det viktigt 
att du som kund känner att du 
är i fokus och får de råd och tips 
du behöver för att kunna genom-
föra en trygg och säker bostad-
saffär, samtidigt som hon ser till 
att ni får rätt förutsättningar för 
att få maximalt betalt.

Stefano Pierrou
Fastighetsmäklare

072-2288034
stefano.pierrou@lansfast.se 

En bostadsförsäljning är troli-
gen den största affären i våra 
liv. Det är ett stort ansvar där 
vi jobbar nära dig som kund så 
du hela vägen är informerad 
om vad som händer. Stefano är 
väldigt engagerad och kommer 
göra allt han kan för att din 
bostadsaffär ska bli precis så 
bra som du önskar.

Elin Ahlgren
Fastighetsmäklare
073-093 68 18

elin.ahlgren@lansfast.se

Elin har en positiv inställning 
och ett stort engagemang i var-
je affär, kunnig och seriös. En 
person som ”brinner” för sitt 
jobb och angelägen om att göra 
ett bra jobb samt skapa förtro-
ende så ni som kund ska känna 
er trygg genom hela processen.

Maria Wallström
Fastighetsmäklare
076-878 58 66

maria.wallstrom@lansfast.se

Maria är en kunnig och erfaren 
mäklare. Hon har varit verksam 
på Gävles marknad sedan 2005 
och har under åren fått många 
återkommande kunder som både 
säljer och köper genom henne, 
det får man inte om man inte gör 
ett bra jobb från början till slut.

Henrik Gunnarsson
Fastighetsmäklare
070-811 41 52

henrik.gunnarsson@lansfast.se

Henrik har varit verksam sedan 
2005 och har arbetat både 
som mäklare och kontorschef 
på några av de största mäklar-
firmorna i Stockholm, Uppsala 
och sedan 2016 i fantastiska 
Gävle! Hans yrkesbakgrund har 
hjälpt honom att utforma det 
effektiva arbetssätt som han 
jobbar efter idag.

Adam Forsström
Fastighetsmäklare
073-801 38 89

adam.forsstrom@lansfast.se 

Med hög tillgänglighet och 
ett empatiskt bemötande gör 
Adam alltid sitt bästa för att 
göra sina kunder nöjda. Adam 
har flera års erfarenhet inom 
säljbranschen vilket han dagli-
gen har stor nytta av i sitt ar-
bete som mäklare.



Jessica Norin
Administrationsansvarig

026-150246
jessica.norin@lansfast.se

Matilda Handell
Mäklarassistent
070-3750150

matilda.handell@lansfast.se

Kajsa Höök
Mäklarassistent
076-1351765

kajsa.hook@lansfast.se

Lise-Lott Eriksson
Mäklarassistent
072-453 03 06

lise-lott.eriksson@lansfast.se

Assistentgruppen består av oss fyra strukturerande, engagerade, lyhörda, glada & drivna tjejer!

Philip Grabert
Fastighetsmäklare
070-375 08 08

philip.grabert@lansfast.se

Startade sin bana som mäklare 
i Stockholm vilket har givit 
honom många verktyg och in-
fallsvinklar som gör att han sär-
skiljer sig på Gävles marknad. 
Jobbar i ett högt tempo och är 
en duktig förhandlare.

Elna Nilsson
Fastighetsmäklare/ 

Franchisetagare
070-9184880

elna.nilsson@lansfast.se

Elna är en engagerad, till-
gänglig och lyssnar alltid, 
försöker lösa utmaningar på 
bästa sätt för alla. Hon har 
hög energi och är målinrik-
tad.

Drottninggatan 35, 803 11 Gävle
026-15 02 40

gavle@lansfast.se
www.lansfast.se/gavle



På Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får vi hela tiden kontakt med 
människor som vill köpa eller sälja bostad. De vänder sig till oss därför att vi kan 
erbjuda en helhet med fastighetsförmedling, försäkringar, lånelöfte och bolån, 
något både köpare och säljare vinner på. Vi tillhör nämligen Länsförsäkringar 
som ägs av sina kunder och styrs av sunda värderingar om närhet, nytta och 
långsiktighet. Du kommer att märka det i kontakten med oss.

Så om du vill sälja, värdera eller köpa bostadsrätt, hus, tomt eller fritidshus här 
i trakten har du kommit rätt. Ring, mejla eller kom in till oss på Drottninggatan 
35 i Gävle, så pratar vi om hur vi kan hjälpa dig till en riktigt, riktigt bra 
fastighetsaffär. Om du är ny i trakten tipsar vi gärna om utflyktsmål, för vi kan 
området väldigt bra.

En värdering hos oss är helt kostnadsfri, det är ett sätt för dig att få en inblick 
i hur försäljningen av din bostad går till och vad du kan förvänta dig av våra 
mäklare!

VÄLKOMMEN TILL DIN LOKALA 
MÄKLARE I GÄVLE!

lansfast.se/gavle 026-15 02 40 gavle@lansfast.se Drottninggatan 35 Gävle


