
Vill du veta mer?
Ring oss på 

031-704 45 20 
eller maila till 

support@nordiclife.se 
www.nordiclife.se

Modern och trygg fastighetsförvaltning. 

NordicLife har en lång och gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning. 
Vi arbetar alltid utifrån varje kunds unika behov med fokus på de boen-
de och på lokalhyresgästerna. Gemensamt för vårt arbetssätt är våra 
värdeord: personlig förvaltning, helhetssyn och kundnöjdhet. 
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 I NordicLifes förvaltningsmodell kan varje kund välja mellan olika  
helhetslösningar eller mer kundspecifika förvaltningsuppdrag enligt nedan.

Besöksadress: Victor Hasselbladsgata 11a · 421 31 Västra Frölunda
Postadress: Box 9001 · 400 91 Göteborg
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