
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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Uddevalla
Almåsvägen 2
451 75 Uddevalla

Göteborg
Arena Nordstan 
Götgatan 15
404 26 Göteborg

Malmö
World Trade Center, H317
Jungmansgatan 12
211 11 Malmö

Gävle
DOSPACE  
Norra Kungsgatan 1 
803 20 Gävle

Linköping
DOSPACE  
Stora torget 3 
582 19 Linköping

Norem stöttar och hjälper till i hela lokalförsörjnings
processen åt privata och offentliga kunder över hela 
Sverige. Genom lång erfarenhet från många av Sveriges  
kommuner, statliga verk och privata organi sa tioner 
har vi tagit fram våra egna väl beprövade metoder och 
verktyg som är starka framgångsfaktorer till att utveckla 
och effektivisera lokalförsörjningsprocesser. Norems 
erfarenhet i kombination med välutvecklade modeller 
och processer ger möjlighet till snabb start, en effektiv 
process och effektiva lösningar och förslag på lokal
behov och utvecklingsplaner. Norem är i framkant inom 
lokalresursrådgivning i Sverige idag och våra egna digitala 
analysverktyg samlar och möjliggör komplexa analyser 
med ett helhetsperspektiv.

Lokalresursrådgivning
Exempel på tjänster

 ` Lokalförsörjningsstrategier

 ` Riktlinjer och policys

 ` Lokalrevisioner och investeringsplaner

 ` Kapacitetsutredningar

 ` Statusbedömningar

 ` Behovsplanering

 ` Digitalisering/systemstöd

 ` Lokalförsörjningsplanering

 ` Förstudier

 ` Organisations– och verksamhetsutveckling

 ` Internhyressystem
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