
Det har skett en markant skiftning 
när det gäller fastighetsförmedling 
och då gäller det främst nya mark-
nader som har öppnats upp. I och 
med digitaliseringen och teknikut-
vecklingen så ligger hela världen 
öppen för potentiella köpare och 
detta är något som Mäklarföreta-
get RE/MAX har anammat. 

Ute på Hälsö, med det böljande blå havet som 
utsikt, ligger ett av deras kontor sedan två år 
tillbaka och i det bohuslänska landskapet äls-
kar de att tillbringa så mycket tid som möjligt. 
Dock har ägarna till RE/MAX Warberg & Co, 
Jörgen och Karin Warberg, självklart kvar sitt 
huvudkontor i centrala Göteborg, på Berzelii-
gatan 20. Det är en speciell livsstil att vara mäk-
lare för att du jobbar hela tiden, dygnet runt. 
Folk har alltid massa frågor.

– Vad tror du om räntorna nu och vad tror 
du om prisutvecklingen eller vad säger du om 
reavinstbeskattningen? Det � nns alltid någon 
som har en fråga och man är alltid till tjänst.
Som tur är jobbar min fru Karin med mig, som 
mäklarassistent och det blir då aldrig tjafs om 
att man jobbar för mycket och på obekväma ti-
der. Det är ju en vald livsstil, berättar Jörgen. 

HAR VARIT I BRANCHEN I 46 ÅR
Han har en välrenommerad bakgrund inom 
mäklaryrket och han har varit i branschen i 46 
år. Jörgen startade redan när han var 22 år som 
mäklare på SEB Garnisonen 1974 och däre� er 
gick han vidare till fastighetsmäklarhuset Bjur-
fors 1982. 1984 startade han det egna företaget 

Bjurfors Göteborg AB. De har förmedlat otro-
liga husprojekt, som exempelvis redarfamiljen 
Broströms villa. För några år sedan kom möj-
ligheten, att bli en del av RE/MAX, europas och 
världens största mäklar� rma. 

– Jag blev erbjuden att komma med i denna 
kedja och självklart tog jag chansen. Man får så 
mycket med detta namn i både utbildning och 
teknik och det � nns ingen fastighetsmäklare i 
hela världen som har bättre nätverk och kun-
skap än RE/MAX. 

DUKTIGA OCH UTBILDADE
 MÄNNISKOR FÅR JOBB I SVERIGE
Framförallt är det de internationella kunderna 
som Jörgen och Karin nu kan knyta till sig, i 
och med att de är en del av RE/MAX. Dukti-
ga, erfarna och spjutspetsutbildade människor 
från exempelvis Barcelona, London eller Dubai 
får ett jobb på Volvo, SKF eller Astra Zene-
ca och e� ersom det är så svårt att få bostad i 

Göteborg åker de o� a 
hem igen till sina län-
der. Väl där går de in 
till sin närmaste fast-
ighetsförmedlare, som 
då o� a är ett RE/MAX 
kontor, e� ersom det 
är den största aktören 
i världen. Kollegorna 
där nere hjälper oss 
med direktkontakt och 
vi båda letar fram en passande bostad. Sedan 
kan de äntligen få sitt e� erlängtade jobb i Sve-
rige! Bland annat kan de nu erbjuda en lägen-
het i nybyggt parhus på Öddö, Strömstad för 
3,9 MKR,  en tomt med havsutsikt på Öckerö 
för 3,9 MKR eller varför inte en villa i Tvååker, 
Varberg för 2,5 MKR?
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Villkoren för 
mäklaryrket 
har förändrats 


