
FACILITY MANAGEMENT
Ett avtal - En kontakt - En faktura



Nordic PM hjälper er att hitta rätt leverantörer och 
erbjuder en paketerad helhetsleverans av de service-
tjänster er verksamhet behöver. 

Genom den servicelösning som Nordic PM kan erbjuda 
slipper ni hålla reda på flera olika avtal och leverantörer 
utan har endast en kontaktyta hos oss. Tjänstepaketet 
kan dessutom alltid skalas upp eller ner under hela avtal-
stiden utifrån era behov och förutsättningar. 

Vårt breda erbjudande innefattar både inre och yttre 

stödtjänster från beprövade och stabila samarbetspart-
ners. Besparingar, förbättringar och flexibla villkor för 
våra kunder är alltid utgångspunkten och våra kundan-
svariga handlar kontinuerligt upp nya ramavtal med 
kvalitetssäkrade leverantörer.  

Vi kan kostnadsfritt se över era behov i förhållande till den 
service ni idag betalar för och sammanställer hur ett 
samarbete med oss kan gynna er verksamhet. Dessutom 
sköter vi såklart bytesprocessen, oavsett om ni väljer en 
helhetsleverans eller ett mindre antal serviceinsatser. 

Vi hjälper er hitta rätt leverantör

Biovation Park Södertälje
Totalförvaltning på uppdrag av fastighetsägande  
Offentliga hus. 
“Partnerskapet för att driva Life Science Co-Working 
konceptet har fungerat över förväntan. Allt från konfe-
rensrummen, printlösningen och kaffemaskinerna till 
bokningssystem, receptionsdrift och städningen kan vi 
enkelt anpassa och samla allt på ett enda driftavtal. 
Man märker att Nordic PM har ett mer långsiktigt och 
annorlunda tänk när det gäller samarbeten än de mer 
säljinriktade leverantörer vi arbetat med tidigare.” 

Point Properties
Totalförvaltningsuppdrag av Point properties centrum-
fastigheter.

”Vår fastighetsportfölj av centrumfastigheter är geogra-
fiskt utspridd och har väldigt skilda behov. Vi är glada att 

Citat från några av våra kunder
ha Nordic PM som en så nära, rikstäckande samarbets-
partner som kan hjälpa oss med helhetsförvaltningen 
oavsett ort. Vi får hjälp med allt från löpande inköp 
och service på köpcentrumfastigheterna, lösningar för 
laddstolpar i garagen till helhetstänk kring leveranser 
för våra kontorshyresgäster. Att samla allting och bli en 
prioriterad kund har underlättat vår expansion enormt!”

Saneco Bygg
Totalleverans av facility management på uppdrag av 
Saneco Bygg AB.

”Vi har expanderat snabbt och vår organisation genom-
syras av snabba beslut och raka puckar – därför är vi 
extremt nöjda med Nordic PM som på ett kostnadsef-
fektivt sätt hjälpt oss med kontorsdriften. Att vi även kan 
bolla fastighetsrelaterade frågor med dem som, lösning-
ar för laddstolpar, har också underlättat enormt!”  

För fastighetsägare 

Nordic PM bistår med en flexibel produktleverans  
av såväl yttre som inre skötsel. 

Vi koordinerar de olika serviceinsatser som ni  
efterfrågar och levererar en komplett lösning anpassad  

för just er fastighet, allt under ett och samma avtal. 
        

För hyresgäster       

Nordic PM tar ett helhetsgrepp över de stödtjänster  
som er verksamhet är i behov av. 

 
Skräddarsyd leverans av det urval som ni önskar till  
er kontors- eller butikslokal. Ni slipper administrera  

flera olika avtal och fakturor.

Ett avtal - En kontakt - En faktura
Alla tjänster under ett och samma tak



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

Vi är fastighetskonsulter med lång erfarenhet och bred 
kompetens inom fastighetsbranschen. 

Vårt tjänsteutbud är huvudsakligen uppdelat i fyra 
affärsområden: fastighetsförvaltning, lokaluthyrning,  
fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner.  
 
Vi kan även hjälpa till med att samordna en mängd ser-
vicetjänster och produktleveranser för kontoret.

För att jobba så effektivt och proaktivt som möjligt 
skräddarsys varje uppdrag utifrån fastighetens och kon-
torets specifika behov – därför kan vi garantera högkvali-
tativa leveranser till konkurrenskraftiga priser. 
       

Våra motton, ”Always on Site” och ”Vi förvaltar och ut-
vecklar fastigheter som om de vore våra egna”, avspeg-
lar i korthet det synsätt och den metodik som präglar 
hur våra medarbetare tar sig an det dagliga arbetet med 
fastigheterna.

Vill du veta mer om hur Nordic PM jobbar med service-
tjänster för kontor och hur vi kan hjälpa er, berättar jag 
gärna mer om hur vi kan skräddarsy vårt erbjudande för 
att effektivisera och förenkla din vardag.

Kontakta mig redan idag 
Joel Uvesjö, 070 - 816 35 55 
joel.uvesjo@nordicpm.se
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