NORDIC PM

Din fastighetskonsult

“Vi förvaltar och utvecklar fastigheter
OM NORDIC PM
Vi på Nordic PM är fastighetskonsulter och hjälper till med
det mesta som rör förvaltning, utveckling, uthyrning,
skötsel, drift, administration, förvärv och försäljning av
fastigheter.
För att göra ett bra jobb krävs fokus och engagemang
från vår sida. Vi vill vara närvarande och vakna så att
både uppdragsgivare och hyresgäster ser oss som en
värdefull partner. Bäst blir det när vi är på plats.
Vi är övertygade om att vi uppnår vårt bästa resultat
genom ett aktivt arbete i fastigheterna. Det är där
och då som värdena skapas för våra uppdragsgivare,
samtidigt som vi blir en vaken och kreativ partner för
hyresgästerna.
Med vår långa erfarenhet och breda kompetens inom
fastighetsbranschen kan vi erbjuda:
FASTIGHETSFÖRVALTNING
TEKNISK FÖRVALTNING & FASTIGHETSDRIFT
EKONOMISK FÖRVALTNING
LOKALUTHYRNING
FASTIGHETSUTVECKLING
FASTIGHETSANALYS & TRANSAKTIONER

Vi kan även hjälpa till med att samordna en mängd
servicetjänster och produktleveranser för kontoret.

AFFÄRSMODELL
Vår affärsmodell är enkel. Vi skräddarsyr anpassade
lösningar med de tjänster som behövs för varje enskilt
uppdrag. Kunderna vet därmed vad de kan förvänta sig
och inga extra kostnader tillkommer. Vi erbjuder allt
från tillfälliga insatser till långsiktiga helhetslösningar,
inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.

NORDIC PM:S MOTTON
”Always on Site” och ”Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna” karakteriserar vårt
synsätt i det dagliga arbetet med fastigheterna.

som om de vore våra egna“
Jeanette Öhrn vd, Nordic PM
NORDIC PM:S KÄRNVÄRDEN
Våra kärnvärden är viktiga på riktigt. Vi är stolta över dem
och de finns med oss i allt vi gör!
Professionalitet
Våra medarbetare skall alltid ställa sig frågan: Hur skulle
jag göra om jag själv ägde denna fastighet?
Flexibilitet
Uppdragen anpassas efter rådande förutsättningar och
kunderna väljer delar de vill ha hjälp med.
Snabbhet
Vi vill vara nära våra kunder och finnas snabbt på plats för att
leva upp till vårt motto ”Always on Site”.
Nytänkande
Vi är kreativa och har förmåga att hitta såväl okonventionella som fruktsamma lösningar.

NORDIC PM:S ORGANISATION
Vi omger oss med duktiga medarbetare som tar ansvar
och sätter stolthet i sitt kunnande. Vår organisation är
kompetent och välutvecklad och anpassas i uppdragen
så effektivt som möjligt för kundens räkning.
Organisationen rymmer de flesta arbetsrollerna
inom fastighetsförvaltning och kan erbjuda tjänster
inom ekonomisk-, kommersiell-, teknisk- och bostadsförvaltning samt uthyrning och fastighetsutveckling.

NORDIC PM:S VISION
Vad vi menar med vår vision är att skapa en bättre vardag
för de människor som är verksamma i våra uppdragsgivares fastigheter.

Nordic PM tillhandahåller och erbjuder de rätta
förutsättningarna för ett framgångsrikt och effektivt
arbete för våra fastighetsägande kunder.
Läs mer om våra affärsområden i broschyren.

Fastighetsförvaltning

Med ett brett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning och ekonomisk
förvaltning skapar vi värde för såväl fastighetsägare som hyresgäster.
Vi är ett fullserviceföretag som förser våra fastighetsägande
kunder med alla tjänster inom fastighetsförvaltning. I våra
uppdrag återfinns såväl alla slags kommersiella fastigheter
som samhällsfastigheter och bostäder.
Tack vare lång erfarenhet ur fastighetsägarperspektiv vet vi
vad som krävs för att allt skall fungera - från marknadsmässiga hyror och god ekonomisk kontroll över fastighetsbeståndet,
till verksamhetsanpassade lokaler och nöjda hyresgäster.
Genom vår filosofi att alltid vara närvarande i förvaltningsarbetet hålls dialogen med hyresgästerna levande.

Genom att vara proaktiva fångar vi upp förändringar och nya
behov i ett tidigt skede och det är därför vi har valt ”Always
on Site” som motto.
- Vi förvaltar varje fastighet som om den vore vår egen.
- Vi arbetar målinriktat med varje uppdrag.
- Vi arbetar aktivt med att öka fastigheternas driftnetto.
- Vårt fokus ligger alltid på resultat och hög avkastning.
Vårt förvaltningsarbete syftar till att förbättra fastigheternas
driftnetto och kassaflöde med bibehållen hög servicenivå
till hyresgästerna. Vår organisation skräddarsys inför varje
uppdrag för ett så effektivt och proaktivt arbete som möjligt.

Ekonomisk förvaltning

Vi kan ta ekonomiskt ansvar för såväl enstaka
fastigheter som hela fastighetsportföljer.
Vårt tjänsteutbud omfattar alla tänkbara tjänster inom
ekonomisk förvaltning, för såväl stora som små ägare av
kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter och bostadsfastigheter.

samarbete med fastighetsförvaltningen, och varje uppdrag
tilldelas en uppdragsansvarig som regelbundet rapporterar
till uppdragsgivaren.
Några exempel på tjänster vi gärna hjälper till med:
●
●

Vi anpassar våra tjänster efter kundernas önskemål och
bland våra erfarna och kompetenta medarbetare finns bl.a.
bolagsekonomer, ekonomiansvariga, redovisningsekonomer,
leverantörs-, kund- och hyresadministratörer.
Vårt arbete med ekonomisk förvaltning sker alltid i nära

●
●
●
●
●
●

Hyresavisering, avräkning och övrig fakturering
Leverantörsreskontra
Lönehantering
Moms- och inkomstdeklarationer
Budget & prognos
Löpande redovisning, delårs- och helårsrapportering
Bolags- och koncernredovisningar
In och utbetalningar

Teknisk förvaltning & Fastighetsdrift

Våra tekniska förvaltare och drifttekniker kan hjälpa
våra kunder genom att ta ansvar för att fastigheterna
har alla nödvändiga serviceavtal för den tekniska
driften, sköta avtalsupphandlingar med underentreprenörer samt se till att fastigheterna uppfyller
samtliga myndighetskrav.
Vi kan erbjuda smidiga helhetslösningar för felanmälan, med
uppföljning och rapportering, och vi har mycket god vana
från planering och budgetering av drift- och underhållsplaner, inklusive kvalitetssäkring, utvärdering och uppföljning av
kostnader.

Våra kompetenta medarbetare arbetar alltid proaktivt för
att identifiera möjligheter till driftoptimering av de olika
tekniska installationerna, vilket ofta leder till stora energioch kostnadsbesparingar för fastighetsägarna.
Vi kan tillsyn, skötsel, felavhjälpande och planerat underhåll
och SBA-arbete på våra fem fingrar och arbetar med mycket
hög närvaro och tillgänglighet i fastigheterna.
Tillsammans med den övriga förvaltningsorganisationen
utgör vår tekniska personal en viktig länk mellan hyresgästerna och fastighetsägarna, vilket bidrar till att skapa en
bättre vardag för de människor som är verksamma i våra
uppdragsgivares fastigheter.

Lokaluthyrning

Vi tar hand om hela eller delar av
uthyrningsprocessen. Du bestämmer!
Vår uthyrningsorganisation är väl organiserad och vår långa
erfarenhet av fastighetsförvaltning är en stor tillgång i vårt
arbete med uthyrning. Vår uthyrningsverksamhet omfattar
såväl kontors-, industri- och lagerlokaler som lokaler för
utbildning, vård och omsorg, butiker och restauranger.
Vi kan agera som fastighetsägarens representant genom hela
uthyrningsprocessen, från marknadsföring och visning till
avtalsförhandling och kontraktsskrivning.
Vi erbjuder även alla omkringtjänster som t.ex. ritningshantering, kostnadsberäkning och projektledning för lokalanpassning.

Vi prioriterar alltid affärsmässighet och effektivitet i våra
analyser inför marknadsföringsplanering och de aktiviteter
som behövs. Detta för att så snabbt som möjligt hitta rätt
hyresgäster till rätt hyresnivå. I vår verktygslåda ingår bl.a.
annonsering via de största kanalerna; Objektvision, Lokalguiden, Lokalnytt m.fl.
Vid behov förstärker vi marknadsföringen genom exempelvis telemarketing, riktad annonsering, vepor, fönsterfolier
eller iordningställande av visningsytor. Vi kan även ta fram
säljblad och broschyrer, 3D-visualisernigar, m.m.
Vår affärsmodell präglas av flexibilitet och anpassas för varje
uppdrag. Vi kan erbjuda såväl ett heltäckande uthyrningsansvar som enstaka punktinsatser för att stötta en uppdragsgivares befintliga uthyrningsorganisation.

Vi har betydande erfarenhet av fastighetsmarknaden
och med lyhördhet och engagemang erbjuder vi våra
uppdragsgivare kreativa och värdeskapande lösningar inom:
●
●
●

Fastighetsanalys & Transaktioner

●
●

Behöver du hjälp med försäljning, förvärv eller
förvaltning av hela fastighetsportföljen?
Vi kan erbjuda fastighetsägare hjälp med transaktioner av
såväl enstaka kommersiella fastigheter som hela fastighetsportföljer. Fastigheters värdeutveckling är i hög grad beroende
av möjligheterna att tillvarata förädlingspotentialen och genom
att förändra utnyttjandegrad och användningsområde kan vi
medverka till att uppnå bättre avkastning på investerat kapital.

Försäljning och förvärv av fastigheter och bolag
Strategisk rådgivning
Informationsinsamling och sammanställning
av material
Genomförande av försäljningsprocesser
Transaktionsstöd och avslut

Vi kan ansvara för hela försäljningsprocessen, från initial
analys och upprättande av prospekt och marknadsföring,
till avslut av affären.
Hela vår förvaltningsorganisation har mycket god vana från
arbete med att ta fram underlag vid due-diligence processer.
Vår målsättning är att vara proaktiva och ge våra kunder nya
uppslag till möjliga transaktioner.

Fastighetsutveckling

Känsla för kvalitet. Öga för detaljer.
Fokus på avkastning.
Vill du få hjälp Nordic PM erbjuder ett brett spektrum av
tjänster inom fastighetsutveckling, anpassade för att möta
alla våra kunders behov. Vi är engagerade och affärsinriktade samarbetspartners som identifierar möjligheter
till lönsamma förbättringar för såväl hyresgäster som

konceptualiserings- och förädlingsprocesser för såväl
restaurangverksamheter som lokalerna de bedrivs i.
Vårt förädlingsarbete höjer värdet på fastigheterna och
vi arbetar med fokus på kvalitet och avkastning och kan
erbjuda olika kombinationer av tjänster efter vad som passar
bäst för varje kund. Ingen uppgift är för liten och ingen
möda besparas för att uppnå optimalt resultat.

fastighetsägare.
Det kan röra sig om allt från analysuppdrag, upphandlingar
eller hyresgästanpassningar av lokaler till omfattande
moderniseringar och förändringar av hela fastigheter från
tomma skal till att inhysa intäktsbringande verksamheter.

Genom vårt arbetssätt, kontaktnät och vår långa erfarenhet
har vi ett gediget kunnande beträffande alla aspekter av
fastighetsförädling, modernisering och effektivisering.
Vi delar gärna med oss av dessa kunskaper och våra
projektledare kan bistå under hela processen, från tomma
lokaler till dess att hyresgästerna flyttar in.

Som en del i vårt utvecklingsarbete kan vi även erbjuda
unik kompetens i form av kvalificerad rådgivning vid

Våra inköpare och kundansvariga har mångårig branschvana och handlar kontinuerligt upp nya och bättre ramavtal
via kvalitetssäkrade och stabila leverantörer. Vi jobbar hela
tiden för kostnadsbesparingar, förbättringar och flexibla
villkor för våra helhetskunder.

Servicetjänster för kontor

Då vi redan finns på plats i många fastigheter har vi helt
andra möjligheter än andra utspridda aktörer med fokus på
hållbarhet och miljö.
Nägra av de tjänster vi gärna hjälper till med:

En kontakt – ett avtal – en faktura!

●
●

Vi på Nordic PM kan hjälpa er samordna en mängd olika
servicetjänster och produktleveranser för ert nya kontor.

●
●
●

Istället för att hålla reda på olika avtal och leverantörer får
du en paketerad leverans från oss, som kan skalas upp eller
ned under avtalstiden, beroende på hur era behov och
förutsättningar förändras.

●
●
●

Lokalvård
Kaffemaskiner
Konferensrum & Teknik
Skrivare
Reception & Bemanning
Frukt & Växter
Byggservice
Laddstolpslösningar mm

Vi kan såväl ta helhetsansvar för ett fastighetsbestånd som att gå in och stötta med punktinsatser
i en kunds befintliga organisation. Vi åtar oss gärna kortare uppdrag där fastighetsägarna kan testa
oss för att se vad vi kan göra för dem.
Ett mindre pilotprojekt ger utmärkta möjligheter till att se hur vi arbetar, och kan bli en början på ett
fruktsamt och långsiktigt samarbete.
Varmt välkommen att kontakta oss redan idag, för att höra vad vi kan göra för dig i morgon.

0771-40 46 40 | info@nordicpm.se | nordicpm.se

