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Swedbank Kommersiella Fastigheter 

ett strategiskt samarbete.  

NordicLife Förvaltning erbjuder förvaltnings

bostadsrättföreningar och samfälligheter

Fastigheter Region Väst är en av 

tillhörande rådgivning. 

- Våra respektive tjänsteportföljer kompletterar varandra oerhört väl vilket innebär att vi nu kan 

erbjuda våra respektive, och ofta geme

oavsett var i processen de befinner sig

Förvaltning AB. 

Samarbetet kommer primärt fokusera på kunskapsutbyte, rådgivning och stödjande verksa

både kort och lång sikt inom respektive företags tjänsteutveckling.

- För både befintliga och nya hyresvärdar, fastighetsinvesterare och 

viktigt för oss att redan i transaktionsskedet kunna 

rekommendation för det efterföljande förvaltningsskede

samarbete säger Niklas Wählisch

 

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Magnus Ersman, NordicLife Förvaltning

magnus.ersman@nordiclife.se / 0709 

Niklas Wählisch, Swedbank Kommersiell

niklas.wahlisch@swedbankkf.se 
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 Fastigheter Region Väst ingår samarbete 

NordicLife Förvaltning AB 

Fastigheter Region Väst och NordicLife Förvaltning AB har i dagarna inlett 

altning erbjuder förvaltnings- och byggservicetjänster till bl.a. fastighetsägare

och samfälligheter med fokus på Västsverige. Swedbank Kommersiell

är en av regionens starkaste aktörer inom fastighetstransaktioner och 

Våra respektive tjänsteportföljer kompletterar varandra oerhört väl vilket innebär att vi nu kan 

erbjuda våra respektive, och ofta gemensamma, kundsegment fler helhetslösningar och starkare stöd 

i processen de befinner sig säger Magnus Ersman, förvaltningschef på NordicLife 

Samarbetet kommer primärt fokusera på kunskapsutbyte, rådgivning och stödjande verksa

både kort och lång sikt inom respektive företags tjänsteutveckling. 

hyresvärdar, fastighetsinvesterare och ombildningsprojekt

i transaktionsskedet kunna tillhandahålla eventuella köpa

efterföljande förvaltningsskedet. Denna möjlighet har vi  nu i och med detta 

Niklas Wählisch, Regionansvarig på Swedbank Kommersiell Fastigheter 

entuella frågor, vänligen kontakta: 

us Ersman, NordicLife Förvaltning AB 

magnus.ersman@nordiclife.se / 0709 - 15 55 55 

Swedbank Kommersiella Fastigheter Region Väst 

 / 0761 - 91 95 89 

Box 9001, 400 91 GÖTEBORG 

704 45 20                      support@nordiclife.se                    www.nordiclife.se 

amarbete med 

har i dagarna inlett 

fastighetsägare, 

Swedbank Kommersiella 

starkaste aktörer inom fastighetstransaktioner och 

Våra respektive tjänsteportföljer kompletterar varandra oerhört väl vilket innebär att vi nu kan 

nsamma, kundsegment fler helhetslösningar och starkare stöd 

, förvaltningschef på NordicLife 

Samarbetet kommer primärt fokusera på kunskapsutbyte, rådgivning och stödjande verksamhet på 

ombildningsprojekt är det ofta 

köpare en trygg 

enna möjlighet har vi  nu i och med detta 

på Swedbank Kommersiell Fastigheter Region Väst. 
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NordicLife Förvaltning AB 

NordicLife Förvaltning har gedigen erfarenhet av proaktiv och kundorienterad fastighetsförvaltning 

med fokus på Västsverige. Företaget förvaltar idag alla typer av fastigheter såsom bl.a. 

hyresbostadshus, kontorshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. 

Inom ekonomisk och administrativ förvaltning  tillhandahåller NordicLife bl.a. juridisk rådgivning,  

hyresförhandlingar, utbildningar samt fullservice inom löpnande bokföring. NordicLife har därtill stor 

kunskap och ett brett tjänsteutbud inom teknisk förvaltning och daglig fastighetsservice för både 

inne- och utemiljöer.  

Med egna bygg- och fastighetstekniker hjälper de även uppdragsgivare inom bl.a. projekt- och 

byggledning, förfrågningsarbeten, besiktningar, underhållsplaner m.m. 

Kontakt: www.nordiclife.se / magnus.ersman@nordiclife.se 

 

Swedbank Kommersiella Fastigheter Region Väst 

Swedbank Kommersiella Fastigheter Region Väst är specialiserade på ägarledda företag och 

kommersiella fastigheter, med ett uppskattat försäljningsvärde på 10–100 miljoner. I Region Väst har 
företaget en stark lokal förankring samtidigt som företaget är en del av ett nationellt nätverk. 

 

Sedan 2006 genomför företaget varje år ett hundratal bolags- och fastighetsöverlåtelser med . Detta 

med stor kunskap och erfarenhet av att bedöma värdet på olika typer av verksamheter och 

kommersiella fastigheter.  

 

Swedbank Kommersiella Fastigheter Region Väst erbjuder bl.a. 

• Expertkompetens kring bolags- och fastighetsaffärer.  

• Ett stort nätverk och spekulantregister med mer än 2.000 potentiella köpare av kommersiella 
fastigheter och företag. 

• Väl utarbetade och strukturerade processer som ger stabilitet vid överlåtelser och säkerställer 

en god affär.  

• Långsiktiga kundrelationer som utgångspunkt i varje affär. 

 

Kontakt: www. swedbankkf.se / niklas.wahlisch@swedbankkf.se 


