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TRUDE BERNTSEN HAR JOBBET i eiendomsmeglerbransjen i over ti år. I noen av disse årene har markedet 
vært «trått», og det har krevd mye hardt arbeid å fine de riktige kjøperne. Andre år har vært hektiske, med 
«køer» på visningene og tøffe budrunder. Men enten markedet går opp eller ned, anstrenger Trude seg hver 
dag for å skape en trygg bolighandel, der både selger og kjøper blir fornøyd – og får realisert sine drømmer. 
Konkurransen blant eiendomsmeglerne er tøff. Mange lar seg friste av meglere som kan love et «kupp», eller 
muligheter til å tjene seg rike. Den fristelsen er det selvsagt mulig å forstå. 

MEN NÅR DU VELGER NORDNORSK får du minst like gode muligheter til økonomisk gevinst. I tillegg bidrar 
du til at vi skaper en solid eiendomsbransje i landsdelen, med kompetanse om både marked og økonomi – og 
med verktøy som sikrer en trygt gjennomført prosess når store verdier skal skifte eier. 
Dessuten bidrar du til langsiktighet. Når markedet går opp, er det flust av aktører å velge blant. 
Noen er nasjonale. Noen er internasjonale. Men når markedet går nedover igjen, pleier de fleste av disse å 
forsvinne. De som står igjen, er de med lokal forankring. De som hver dag har anstrengt seg for å gjøre både 
selgere og kjøpere fornøyd.

I OVER TI ÅR HAR TRUDE GÅTT PÅ JOBB FOR Å 
REALISERE ANDRES BOLIGDRØMMER. SELV BLIR 

HUN BARE FORNØYD NÅR ALLE ER FORNØYD

HER BOR VI

Svolværgeita er en fjelltopp på sørvestsiden av Fløyfjellet, 
569 m.o.h, like utenfor Svolvær i Lofoten. Den øverste delen 
består av to ca. 20 meter høye «horn» med mindre enn to 
meters avstand. 
Svolværgeita er et yndet sted for fjellklatrere. Opp gjennom 
årene har klatrere fra hele verden vært der og hoppet mel-
lom hornene. «Geita» ble for første gang besteget i 1910, men 
selve hoppet ble ikke gjennomført før på 1930-tallet
Fjellformasjonen har fra gammelt av bl.a blitt kalt «Kjerringa 
og kallen», fordi man sett fra den ene siden kan tolke fjellet 
som en mann med armen rundt sin kone.
Helt opp til forrige århundre har enkelte fiskere ofret sin første 
“Lofot-torsk» under Lofotfisket til dette utspringet i Fløyfjellet, 
som kan ha hatt religiøs betydning i førkristen tid. 


