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Eyraporten
– hemmaborgen även för ditt team
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Du behöver inte vara
sportintresserad för att trivas
Eyraporten blir en unik arbetsplats i Örebro. Direkt på Behrn Arenas södra läktare
byggs tre våningar kontorslokaler med utsikt över ÖSK Fotbolls, KIF Örebros och
Örebro Black Knights gemensamma hemmaplan.
Läget är naturligtvis en dröm för varje sportintresserad. Men det är inget krav för
att uppskatta Eyraportens moderna och effektiva lokaler samt den speciella mixen
av hårt arbete, ambitioner och lekfull kreativitet som genomsyrar all verksamhet på
den klassiska idrottsarenan.
Sådant smittar av sig.
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Det här är Eyraporten
• Tre våningsplan med moderna kontorslokaler som byggs
bakom befintlig läktare.
• Lokaler från cirka 200 kvm och uppåt. Totalt 6 000 kvm.
• Generöst utrustade hubbar på varje våningsplan som disponeras
gemensamt. Här finns bland annat coffee lounge, lunchrum,
naturliga mötesplatser, mötesrum och worklounge-ytor.
• På Eyraportens båda kortsidor finns terrasser med utsikt mot
arenan, lämpliga för både spontana och planerade möten.
• Mötesdelen ligger högst upp. Här har du som hyresgäst tillgång
till ett stort antal kontors- och mötesrum av olika storlek och
utformning.
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Ett nytt koncept...
En modern arbetsplats ska även utveckla medarbetarna samt öppna
för olika sätt att arbeta, samarbeta och n ätverka.
Eyraporten genomsyras av den tanken. Här hyr du inte lokaler,
du köper ett koncept som ger smarta, yteffektiva lokaler för
din kärnverksamhet. Men utöver det ingår dessutom stora och
generöst utrustade gemensamma hubbar.
Hubbarna blir de naturliga mötesplatserna för arbetsmöten,
avkoppling och nätverkande över gränserna. Här finns reception,
konferens- och grupprum samt kök och café med matplatser och medarbetarlounge. Men här finns även mer avskilda
platser för arbete och informella möten samt ytor för mer
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lekfull avkoppling som exempelvis pingis eller fotbollsspel.
Som sagt, Eyraporten är inte ett vanligt kontor med stängda
dörrar – även om ni givetvis, när ni vill, kan stänga dörren om
er ibland. Men vi tror att konceptet lockar med öppenheten,
de naturliga mötena och möjligheten att utveckla idéer och
medarbetare över gränserna.
En sak är klar, Eyraportens profil ger ert eget varumärke en
positiv laddning. Chansen är stor att talangerna ni söker, era
framtida strategiska medarbetare, också vill jobba här.

...med all inclusive
Eyraporten är helt och hållet byggd, designad och utrustad
för att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Det gäller även de små detaljerna.
Som att gott kaffe och te i hubbarna ingår i hyran. Liksom
välservade kopieringsmaskiner och möjlighet till kontors
service och städning när det behövs.
På Behrn Arena händer det dessutom saker hela tiden,
särskilt matchdagar. Så bli inte förvånad om era kunder vill
ha sin kick-off eller sina kundmöten på er hemmaplan!

Visionskiss på Hubb.
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Plan 3 – kontorsplanet närmast läktaren. Här finns en balkong som hyresgästerna kan nyttja och den gemensamma hubben för fika/lunch.
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Plan 4 – mittenplanet, där du enkelt når plan 3 och 5. Även här finns gemensam hubb för fika och ytor för arbete/möten.

Plan 5 – här finns mötesavdelningen med 22 mötesrum i olika storlek och utformning. Här har du som hyresgäst tillgång till två terrasser
för avkoppling eller varför inte ett utomhusmöte.
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Eyrafältet – en arenastad
som ger Örebro energi
Runt de klassiska idrottsarenorna har det på några
få år växt upp en levande stadsdel med service och
bostäder.
Om du jobbar på Eyrafältet kan börja dagen med att simma
några längder i Eyrabadet eller köra ett pass på något av de
två gym som finns i området.
Lunchmöjligheterna är många med både snabb- och

restaurangmat, och på caféerna i närheten finns det färska
brödet till frukosten eller eftermiddagsfikat.
Här finns också cykel- och sportaffär, kiosk, spelbutik, frisör, mäklare, inredningsbutik... Ja, utbudet fortsätter att växa.
Kort sagt, Eyrafältet har blivit precis som planerat: en
centralt belägen stadsdel som binder ihop citykärnan med
universitetsområdet.

Cykel, buss eller bil
Det är lätt att ta sig till och från Eyraporten. Det ligger
intill Rudbecksgatan, en av stans viktigaste trafikleder som
kopplar ihop centrum med Örebro universitet. Använder du
bil finns det p-platser i området.
Lika enkelt är det att åka buss. Tre busslinjer har hållplats
vid Orvar Bergmarks plats: 2:an, 3:an och 10:an.
Ännu enklare är det att cykla eller promenera. Ska du upp
på stan, handlar det bara om några minuters promenad.
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Örebroporten Fastigheter AB
Örebroporten Fastigheter AB ägs till 100 procent av Örebro kommun. Bolagets
uppdrag är att aktivt utveckla miljöer som stärker Örebro. I dagsläget förvaltar
Örebroporten cirka 400 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Bland aktuella
projekt, förutom Eyraporten, finns Kulturkvarteret – nya lokaler för bland annat
Stadsbiblioteket och Kulturskolan i anslutning till Konserthuset – samt upprustning och ombyggnad av KF:s 100 år gamla skofabrik på Pappersbruksallén till
moderna kontorslokaler.
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