Hyresgästrådgivning
Exempel på tjänster

Norem har lång erfarenhet av att arbeta med verksam
heters lokalbehov och -projekt. Norem hjälper företag
och organisationer oavsett storlek och bransch kring
förändringsbeslut på lång och kort sikt. Det kan handla
om att omsätta företagskultur och utmaningar till lokal
behov. Vi utgår från verksamheten och arbetar i tät dialog
med kunden i syfte att skapa nya värden för organisation,
medarbetare och slutkunder. Norems långa erfarenhet i
kombination med välutvecklade modeller och processer
ger möjlighet till snabb start, en effektiv process med
attraktiva, hållbara och effektiva lokallösningar.

` Avtalshantering (hyra m m)
` Lokalsökning
` Arbetsplatsutformning
` Lokalprojekt
` Flyttprojektledning
` Förändringsledning
` Lokalstrategier
` Investeringskalkyler

I våra lokalprojekt tillsätter vi projektledare som är
100 procent dedikerade till Ert projekt. Norems projekt
ledare arbetar fokuserat med struktur och tydlighet
oavsett projekt. Effektiv uppföljning och återkoppling
är en viktig del i vårt arbete.

` Gestaltningsprogram
` Beslutsunderlag

BOSTÄDER
KONTOR
RETAIL
KOMMERSIELLA
BYGGNADER
INDUSTRI

André Eldh

SKOLA OCH UNIVERSITET

Senior Fastighetskonsult & Projektledare
andre.eldh@norem.se
+46 706-72 63 58

HÄLSA, SJUKVÅRD
OCH OMSORG
KULTUR
IDROTT

Norem tillför värde i varje fastighetskrona
Norem är ett konsultföretag med heltäckande tjänster i hela
fastighetsprocessen. Vi är ett modernt företag med lång
erfarenhet. Våra seniorkonsulter har mer än 30 års erfarenhet
från fastighetsbranschen och besitter specialistkompetenser.
Vi har uppdrag och kunder över hela landet och i många
olika branscher. Våra kunder är såväl privata entreprenörer,
investerare, fastighetsägare eller brukare som offentliga
kommunala, regionala eller statliga verksamheter där vi tillför
stöd och rådgivning i hela fastighetsprocessen. www.norem.se
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Norems övergripande
process för lokalprojekt
Uppstart

Analys

Ledningsworkshop
Projektets mål

Kvantitativ- och
kvalitativ analys

Framgångskriterier

Beläggning

Guidelines

Behov

Begränsningar

Intervjuer
Problemformuleringar
Kravspecifikation

Output
Projektstruktur
Budget och tidplan
Vision och kriterier

Genomförande

Design

Kontraktsförhandlingar
Lokalsök

Etablering

Flytt

Lokalanpassning

Skapa arbetsgrupper

Inredningsdesign
Kommunikation
Data/tele, AV
Säkerhet
Flytt
Beslut budget

Aktionplaner
Flyttning/Avveckling
Ny lokal, regler
och anpassning
Förvaltning
FM-tjänster
Uppföljning

