
Skal du leie ut boligen din?
Vi overtar nøkkelen og ansvaret.



Sem & Johnsen Eiendomsmegling ble etablert i 1977 av 
Adv. Camilla Sem og Adv. Tom Elliot Johnsen. Eventyret som startet 

i det tidligere postkontoret på Briskeby har i dag utviklet seg til et 
konsern bestående av tre tradisjonelle eiendomsmeglerkontorer, 

ett prosjektmeglingsselskap, ett næringsmeglingsselskap,
samt Sem & Johnsen Boligutleie. 

Til sammen omsetter disse over 2 600 boliger i året. 

Sem & Johnsen



Et naturlig førstevalg
Markedsundersøkelser av Opinion gjort for Aftenposten 

har gjentatte ganger vist at Sem & Johnsen Eiendomsmegling 
er det meglerhuset markedet har best inntrykk av.

Vi står for kvalitet og yter det lille ekstra, og vår ambisjon er alltid å være 
det naturlig førstevalg av utleiemegler i Oslo og Akershus.



Sem & Johnsen Boligutleie
Vi leverer en profesjonell utleietjeneste som gir utleiere og 

eiendomsbesittere den tryggheten og «flyten» de søker i et utleieforhold. 
Vi håndterer de problemer som måtte oppstå. Vi har høy fagkunnskap 

og er nøyaktige gjennom hele fasen av utleieprosessen. 

Vårt mål er å gi våre utleiere stabile leieforhold, med leieinntekter 
som kommer punktlig uten at man trenger å bekymre seg. 



Vi bistår deg som allerede har et 
leieforhold, en tom bolig eller flere 

boliger du ønsker å leie ut.
Vi gir tips og råd ved kjøp 

av ny utleiebolig.



Dedikerte utleiemeglere
Lang erfaring
Høy kvalitet

Stort kontaktnett
Personlig service

Sem & Johnsen Boligutleie



DET LILLE EKSTRA!

Sem & Johnsen Boligutleie



Utleiemarkedets matchmaker
Vi er engasjerte og erfarne meglere med høy kompetanse og stort nettverk.

Vi kjenner markedet og er eksperter på å matche riktig leietager til riktig bolig!

Ola Sisselberg
Daglig leder/Eiendomsmegler

Pauline Isene
Eiendomsmegler

Ane1e Dahl
Fagansvarlig / Eiendomsmegler



Hvem er vi?

Daglig leder/Eiendomsmegler
95 70 11 74 / os@sem-johnsen.no

Ola har jobbet i eiendomsmeglerbransjen siden 2005. Han har siden 2007 arbeidet med 
utleie av eiendom hos blant annet Privatmegleren. Ola har en meget stor portefølje og et omfattende kontaktnett 

som består av ambassader og store norske og internasjonale firmaer. 
Han har stor arbeidskapasitet og påtar seg både små og store oppdrag over hele Oslo samt Asker og Bærum. 

Han har vært sentral for oppstarten av Sem & Johnsen Boligutleie hvor han i dag er daglig leder.

Ola Sisselberg



Hvem er vi?

Eiendomsmegler
93 66 81 67/pi@sem-johnsen.no

Pauline er utdannet eiendomsmegler fra BI og har jobbet som utleiemegler siden 2002. 
Hun er faglig dyktig, har stort kontakt-nett og administrerer høy portefølje. Hun besitter kunder med store leiligheter 

og hus Oslo Vest og i Bærum, samtidig som hun jobber mye mot investorer som eier bygårder og leiligheter
i og utenfor Oslo. Hun jobber tett med relocation selskapene, ambassadene 

og de største firmaene. Pauline er dedikert i alt hun gjør, flink til å håndtere problemsaker, 
effektiv og har god gjennomføringsevne.

Pauline Isene



Hvem er vi?

Fagansvarlig / Eiendomsmegler
91 35 47 10/ ad@sem-johnsen.no

Anette er utdannet eiendomsmegler fra Handelshøyskolen BI. 
Hun har 17 års erfaring fra eiendomsmeglerbransjen, hovedsakelig som fagansvarlig. Hun har erfaring fra de 
fleste fagområder innen eiendomsmegling og har vært med på oppstarten av eiendoms-meglingsforetak, 

nå sist Sem & Johnsen Boligutleie AS. Anette er i dag fagansvarlig og megler for vår utleieavdeling. 
Anette er faglig dyktig og strukturert i sitt arbeid. Hennes fremste kvaliteter er god 

gjennomføringsevne samt effektivitet og nøyaktighet.

Ane$e Dahl



Vi kjenner markedet og 
setter riktig markedspris

Vi $lbyr gra$s befaring og $ps om hva som gjør din bolig 
a7rak$v og egnet som utleiebolig.



Riktig leietager

Vi sørger for annonsering, markedsføring og visninger.
Bilder av profesjonell fotograf.

Kvalitetssikring av potensielle leietagere som inkluderer kredi:- og referansesjekk.



En sikker leieavtale

Vi tilbyr gratis befaring og tips om hva som gjør din bolig 
attraktiv og egnet som utleiebolig.



Vi krever inn og følger opp husleie 
slik at du som utleier får husleien inn på konto 7l fast 7d.

Vi følger opp leieforholdet og håndterer problemer som må:e oppstå, 
om det er reparasjoner, naboklager eller manglende husleie.

Vi tar all kommunikasjon med leietager.

Trygg forvaltning



Hjelp til å finne utleieboliger

Vi har egen prosjektavdeling som selger nybygg i og utenfor Oslo,
og kan gi :ps om gode utleieobjekter.



Vi gjør utleie enkelt!

Vi tar oss av hele utleieprosessen 
fra begynnelse 4l slu5! 





Vi overtar nøkkelen og ansvaret.


