
LOKALFÖRÄNDRING
Vi stöttar när ni ska gå vidare



Förenklat frånträde 
Att lämna en hyreslokal innan kontraktstiden går ut kan 
kännas besvärligt, men det är därför Nordic PM finns  
– för att göra det svåra lite lättare!  
 
Vi hjälper er att hitta en ny hyresgäst, som kan ta över 
kontraktet eller andrahandshyra lokalen under återstoden 
av er avtalstid. 

Delad glädje är dubbel glädje! 
Kanske trivs ni i befintliga lokaler, men er verksamhet är 
inte i behov av hela ytan? Då kan vi ta fram en flexibel 
delningslösning och ser över möjligheten att ge någon 
annan chans att nyttja den lediga ytan istället. 

Behöver er verksamhet frånträda lokalen innan 
ert avtal löpt ut? Vi på Nordic PM hjälper er!

Vi för även dialogen med fastighetsägaren angående 
eventuella omförhandlingsmöjligheter av ert befintliga 
avtal. 

Kontraktsinnehavaren i fokus
Nordic PM är en engagerad helhetspartner inom uthyrning 
och levererar skräddarsydda lösningar för hyresgäster, 
oavsett behov. Huvudfokus är alltid att snabbt och effektivt 
komma till en så kostnadsbesparande utväg som möjligt 
för er som kontraktsinnehavare. 

I och med vårt stora breda kontaktnät och väletablerade 
uthyrningsmetoder har vi goda möjligheter att hitta en 
skyndsam lösning för våra uppdragsgivare. 
 



Always on site!
Nordic PM är aktiva i hela Sverige och hjälper hyresgäster och fast-
ighetsägare på plats, från norr till söder. Vårt kompetenta kontaktnät 
med stor geografisk bredd ger oss möjlighet att alltid kunna erbjuda 
uthyrningstjänster med närvaro, engagemang och flexibilitet. 
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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.

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

Våra motton, ”Always on Site” och ”Vi förvaltar och  
utvecklar fastigheter som om de vore våra egna”, 
avspeglar 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 och hur vi 
kan hjälpa er? Vi berättar gärna mer om hur vi kan  
skräddarsy våra servicetjänster för att effektivisera 
och förenkla din vardag.

Kontakta oss så berättar vi mer! 
 

Om Nordic PM


