
Örebro söker talanger  
som letar efter  

ett nytt spännande liv
Välkommen hit. Du har allt vi vill ha. Vi vill göra vår stad ännu bättre  

och vi vill göra det tillsammans med dig. Massor av roliga jobb  
och en ny spännande stad väntar på dig.



Kom och gör Örebro till din stad
Här hos oss i Örebro är det lätt att kombinera en spännande karriär 
med ett bra liv. Här finns det massor av intressanta jobb och Örebro är 
en fantastisk stad för dig som verkligen vill ta plats och göra karriär på 
en lokal eller global arbetsplats. Här kan du förverkliga dina idéer och 
skapa ett liv i en stad där du hela tiden är nära stordåd, nära världen 
och nära ett härligt, tryggt och roligt liv utanför jobbet. Hos oss får du 
samtidigt mer tid över och dessutom mer bostad för pengarna. 

Lägenhet, villa mitt i city  
eller herrgård
Kvadratmeterpriset för en villa i Örebro är 20 564:-. Det betyder att du 
kan köpa två fina innerstadsvillor i Örebro för samma pengar som ett 
hus i exempelvis Sundbyberg. 

I Örebro är året 26 dagar längre
I Örebro bor du och din familj billigare, ni pendlar kortare tid och ni 
får mer tid över till ett bra liv utanför arbetet. Som ett exempel – den 
genomsnittlige örebroaren lägger 20 minuter per dag på att ta sig till 
jobbet. En stockholmare spenderar nästan tre gånger så lång tid. Det 
blir 26 dagar mer restid per år. Du får nästan en månad mer att göra 
precis vad du vill med om du bor här.

Ett kort med kort om Örebro

En av Sveriges vackraste städer
Människor som besöker vår stad är rörande överens – Örebro 
är väldigt fint. Hela 95 % av de som besöker vår stad skulle 
rekommendera en vän att också åka hit. En siffra som är bland 
de högsta i landet.

Flyg till Thailand eller snabbt till Stockholm
Det är nära till världen från Örebro. Det är femton minuter från 
city till incheckningen mot Thailand, Kreta eller varför inte  
affärsmötet i Köpenhamn. Tåget eller bilen till mötet, shopping-
en eller släkten i Stockholm tar under två timmar.

Högklassig mat & dryck för alla smaker
Flera av Örebros över 300 restauranger och krogar är nationellt 
uppmärksammade. Du kan äta italienskt, amerikanskt, indiskt, 
asiatiskt, sushi och tapas eller besöka stadens Saluhall – allt på 
samma gata.

www.flyttatillorebro.se


