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Förord 

Örebro stadskärna utvecklas. Tillsammans vill vi visa att vi är en stad med ett 

vinnande koncept. Varje dag drivs vi av visionen att vara den lilla storstaden med 

personlig puls, på det sätt som är unikt för oss. Genom våra mål och att ha 

handlingskraft når vi ett framgångsrikt resultat.  

 

Utveckling av stadskärnan är en pågående resa som aldrig får ta slut, därför valde vi 

att symbolisera vår målsättning att bli årets stadskärna 2013 med en väg som 

fortsätter även efter att tävlingen avslutats. Vi har uppfyllt målsättningen med att 

fortsätta på den vägen, därför är vi fortsatt stolta och vi ansöker om utmärkelsen 

året stadskärna 2015. 

 

 

Underskrifter från styrelse, medlemmar, politiker, tjänstemän och övriga 

samarbetspartners. 
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1. BAKGRUND – PROBLEMBESKRIVNING/UTGÅNGSLÄGE 
Det händer och har hänt mycket i Örebro stadskärna de senaste åren. Många 

aktörer arbetar för stadskärnans bästa. Motorn i detta arbete, att få alla att dra åt 

samma håll är City Örebro med alla medlemmar, styrelse, VD och anställd personal. 

 

City Örebro har gjort en resa från 2007 då föreningen fick en nystart och Stina 

Storm började som VD. Utgångsläget 2007 var handelssiffror på minus, uppgivna 

handlare och fastighetsägare som sedan flera år valt att stå utanför föreningen. 

Samarbetet med kommunen bestod i att man gav ett litet marknadsstöd till 

föreningen, men något avtal fanns inte sedan flera år tillbaka.  

 

Under 2009 blev flera av stadens fastighetsägare medlemmar och City Örebro 

fortsatte att genomföra attraktiva evenemang, stadsvandringar med fokus på rent 

snyggt och tryggt, skaffa en bättre hemsida och uppdaterade 

kommunikationsverktygen. Organisationen utvecklades till att också arbeta med 

strategiska mål inom stadsutveckling ihop med kommunen. 

 

 
Samverkan i stadskärnan är ett brett spektrum. 

 

År 2011 tog ledningen i organisationen City Örebro ett modigt beslut att genomföra 

en oberoende utvärdering av sig själv, en utvärdering som gav organisationen ett 

gott betyg både från medlemmar och samarbetspartners. Under 2012 fick 

organisationen sin första QM-certifiering (Quality Mark) av organisationen Svenska 

stadskärnor och en andra plats i tävlingen om årets stadskärna.  

 

Den utmaning som möter oss idag och i framtiden är både den strukturomvandling 

som sker inom detaljhandeln, men kanske ändå mer de förändrade 

konsumtionsmönster som flyttar över köpkraft från detaljhandel till tjänster och 

upplevelser. En av organisationens stora utmaningar inför framtiden blir att skapa 

en organisation som både hjälper till att utveckla förutsättningarna för 



7 
 

stadskärnans kommersiella aktörer att bedriva verksamhet i city samtidigt som 

stadens plats som offentligt och attraktivt rum bevaras och utvecklas med fokus på 

trygghet, trivsel och tillgänglighet. Ett bredare perspektiv behövs också på vilka 

kommersiella aktörer som bör vara än mer delaktiga i utvecklings- och 

styrelsearbetet. Sedan några år tillbaka har flera representanter för 

upplevelseindustrin och övrig besöksnäring valts in i styrelsen såsom t ex 

Ordförande i Svensk Turism AB/Vd:n för Gustavsviks Resorts AB och en av Visitas 

ledamöter i deras huvudstyrelse/Hotelldirektör i Örebro. Från kommunens sida 

sitter Stadsbyggnadschef/Programdirektören Åsa Bellander och Näringslivs-

strategen Ola Westin i vår styrelse för att fånga upp kommunens viktiga 

beröringspunkter gällande stadsutveckling och samverkansarbetet i stort. 

 

Samarbetsforum har startats upp för att fånga upp restaurangbranschen specifika 

frågor och alltfler företag inom tjänstenäringen blir medlemmar. Det är inte alltid 

lätt, men samverkan är det enda rätta. Vi fortsätter envist att driva våra frågor och 

vi ser att även om det i mångt och mycket är samma frågeställningar så flyttar vi 

fram positionerna och det finns en ökad förståelse och vilja att hitta gemensamma 

lösningar. Samverkan är ett fint ord, men det är faktiskt bara när vi gör något som 

vi förtjänar att säga att vi jobbar med det. Den kommer inte av sig själv och det 

handlar om att koppla ihop aktörer med varandra, på riktigt. Det blir därför allt 

viktigare att lyfta fram medlemsnyttan på ett tydligare sätt. 

 

1.1  Örebro stadskärna är guld värd för Örebro 

I den här ansökan kommer vi att visa på all den utveckling som sker i Örebro som 

helhet, men med särskilt fokus på stadskärnan och City Örebro. Det är viktigt att 

staden som helhet harmoniserar med stadskärnan och i Örebro är stadskärnan värd 

sin egen unika status. Det är stadskärnan som är ansiktet utåt, den plats som 

många identifierar med vår stad och som besökande bedömer staden utifrån. 

1.2 Örebro stad är 750 år 

Örebro är en stad med anrik historia som sträcker sig 750 år tillbaka. Redan under 

medeltiden möttes flera av landets viktigaste vägar i det som idag är Örebro och den 

viktigaste var Eriksgatan som följde rullstensåsen. Där åsen korsade Svartån blev 

det en grusbank som gjorde att man kunde ta sig över. Med tiden byggdes även en 

bro som vilade på gruset, örerna, därav namnet Örebro. Vid den nya bron växte 

snart en köpstad upp. Den blev en knutpunkt för både handel med järn och som 

marknadsplats. Senare i tiden, under 1800-1900-talet, blomstrade kex- och 

skoindustrin i Örebro. År 1854 brann staden och på grund av skadorna planerades 

staden om utifrån ett rutnät, vilket fortfarande präglar stadskärnans struktur. 

 

På 1200-taler började bygget av en försvarsborg. Byggherre var troligen 

kung Magnus Eriksson. Under Hertig Karls tid, 1550–1611, byggdes borgen om till 

ett renässansslott. Ytterligare ombyggnationer har ägt rum genom årens lopp. Den 

senaste större exteriöra förändringen ägde rum i slutet av 1800-talet, då slottet 

byggdes om i en historieromantisk stil. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Eriksson
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_IX
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slott
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Slottet, Svartån, den vackra arkitekturen, en stadig befolkningstillväxt, 

handelstraditionen samt det historiska arvet skapar unika möjligheter för en 

levande stadskärna. År 2015 firar Örebro 750 år och detta kommer att firas med en 

mängd olika aktiviteter och evenemang under hela året.  

 

1.3 Örebro 150 år av utveckling  

I mars 1854 var den stora stadsbranden i Örebro. Branden kom på många sätt att 

bli slutpunkten för det gamla Örebro. På eländet följde bättre tider och den unga 

industrins kugghjul arbetade allt snabbare. Örebro var på väg in i en högkonjunktur 

och en ny stadsplan etablerades av stadsarkitekten Fridolf Wijnbladh. De gamla, 

smala och krokiga gatorna ersattes med raka, breda gator enligt tidens ideal och i 

centrum uppfördes moderna, påkostade stenhus. 

Det som satte fart på industrin var en stor tändsticksfabrik, som sedan följdes av en 

livlig småindustri inom alla möjliga branscher. Örebros roll som ort med goda 

kommunikationsmöjligheter fick ett stort uppsving när järnvägen kom till staden. 

Tack vare detta etablerade SJ lokverkstäder i staden, som gav ännu fler jobb. Mot 

slutet av samma sekel började skoindustrin växa fram. När den blomstrade som 

mest, låg mer än hälften av landets skofabriker i Örebro län! Ungefär samtidigt 

startades även Sveriges första kexfabrik i Örebro och staden blev under många år 

känd som "Kex- och skostaden". Under denna period av industriell expansion, 

ökade Örebros folkmängd mycket snabbt. Från 1850 års 5000 invånare till 15 000 

1890, 30 000 1910 och 50 000 år 1950, alltså en tiodubbling på 100 år! 

Genom att Hjälmarens vattennivå sänktes med drygt 1,5 meter under slutet på 

1800-talet, kunde nya bostadsområden uppföras på de tidigare sankmarkerna öster 

och väster om rullstensåsen. Stadens expansion fortsatte ytterligare efter andra 

världskriget, och 1967 bodde det 90 000 invånare i Örebro. 
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1.4 Örebro idag  

Idag är Örebro befolkningsmässigt landets sjunde största kommun och den sjätte 

största tätorten. Här bor drygt 140 

000 personer på en yta av 1 380 

kvadratkilometer (landareal). I 

kommunen finns invånare från cirka 

160 olika länder. Örebro ligger 

centralt i Sverige och i det 

demografiska centrat med cirka 20 

mil till Stockholm och 30 mil till 

Göteborg, bor hela 70 procent av 

Sveriges befolkning. I Örebro finns 

bl.a. universitet, universitetssjukhus, 

SCB, logistik, mötesindustri och än idag mycket handel. Örebro är inte bara en 

logistik- och handelsstad. De senaste åren har det även blivit en kunskapsstad och 

en stad för tjänster och kulturliv. 

Örebros befolkning växer med drygt 2000 invånare per år. En efterföljande 

utmaning är att vi kommer vara 150 000 inom en snar framtid. Det är utgångsläget 

och inget vi betraktar som ett problem, även om det är en utmaning att vara en stad 

som växer så snabbt, därför säger vi att vi växer så det knakar. 

1.5 City Örebro knep andraplatsen 2013 - Vad hände sedan? 

I maj 2013 fick Örebro silver i tävlingen, att vi förlorade guldet skapade dock inte en 

känsla som avspeglades på negativt sätt i vårt city. Vi talade om en resa som var 

viktig i sig, men med den stolthet som finns för vår stadskärna vill visa att vi 

fortsätter vår resa och att den är guld värd! Det är vårt utgångsläge. Vi har sedan 

dess redan genomfört flera större förändringar och utvecklingen har gått framåt.  

 

City Örebro har under visionen: ”Örebro skall upplevas som den lilla storstaden 

nära till allt, med personlig storstadspuls” genomfört flera interna 

utvecklingsåtgärder. Till de interna åtgärderna hör att City Örebro har reviderat 

målen, förnyat QM, har ny leverantör av medlemsregister, bytt kontor och anställt 

en marknadsansvarig. 
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Något City Örebro lyft fram de senaste två åren är våra medlemsförmåner för att få 

fler medlemmar och skapa förståelse för vad man får som medlem. Vi tog nya grepp 

inom marknadsföringen genom att pröva att ge ut ett livsstilsmagasin och vi har 

startat en City Örebro App. Under 2014 har medlemmar från galleriorna Vågen och 

Krämaren tecknat enskilda avtal då gruppmedlemsskapet sades upp av 

fastighetsägaren. I kvarteret Hållstugan (Gamla Stan) och Saluhallen har däremot 

nya gruppmedlemsskap tecknats. 

Värdskap är en viktig fråga för alla aktörer i stadskärnan. Under 2013 genomfördes 

ännu en kostnadsfri utbildning, tack vare EU-bidrag och i samarbete med gallerian 

Krämaren. Utbildningen var i tre steg med Annika R Malmberg och byggde på tre 

olika teman: service, bemötande och säljutveckling. Ca 160 personer deltog vid 

varje tillfälle. 2014 fortsatte vi erbjuda utbildningar i service och bemötande till 

rabatterat pris i samarbete med flera olika utbildningsföretag. Vi erbjuder även 

olika utbildningspaket specialanpassade för våra medlemmar i företagsekonomi 

och Excel genom ett samarbete med Consensus.  

 

Ett nytt utskott har startats, en kvalitetsgrupp, med populärnamnet ”Sopgrupp” för 

ett renare och snyggare city. Majoriteten av citys fastighetsägare köper numera 

renhållning, snöröjning, sandning och sopning av kommunen. Samordningen leder 

till att skräpet inte sopas/blåser över på en yta som skulle vara någon annans 

ansvar, utan numer är städningen en gemensam fråga. Det kanske kan tyckas 

självklart, men för att få den bästa kvalitén behöver frågan vara ett gemensamt 

ansvar. I praktiken går det till så att fastighetsägarna köper trottoarstädningen av 

kommunen. Uppföljningen har sedan dess blivit mer noggrann med kvalitets-

vandringar som genomförs 2-3 ggr/år av Citys ”sopgrupp”. 

Inom evenemangsdelen har City Örebro bl.a. tagit över ansvaret för det traditions-

enliga Valborgsfirandet framför slottet med en brasa på en flotte i Svartån, tal, 

körsång och ett av Sveriges största valborgsfyrverkerier. Enbart detta arrangemang 

lockar 30 000 besökare och under 2015 blir detta en självklar del av stadens 750-

års firande. 
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Fram till och med 2012 genomfördes detta event skett på ideell basis med ett visst 

ekonomiskt stöd från kommunen. 2013 tog City Örebro över ansvaret efter 

uppvaktning av aktörerna själva. Detta arrangemang finansieras främst av Örebro 

Kommun och Adolf Lindgrens stiftelse med ett mindre bidrag från näringslivet för 

att säkerställa att denna uppskattade tradition kan leva vidare med omkring 30 000 

besökare varje år. 

Det kanske allra viktigaste som skett sedan vår förra ansökan är att kommunen har 

tagit ett extra steg för att visa styrkan i samarbetet och att det fr.o.m. 1 januari 2014 

finns ett indexreglerat tillsvidare avtal om 2 miljoner med kommunen. Det råder en 

total politisk enighet om stödet till City Örebro. Dessutom har Örebro nu landat i 

varumärkesarbetet för hela Örebro och där har City Örebro spelat och spelar en 

viktig roll för såväl framtagande som implementering. 
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1.6 Tidslinje 

1991 Visionsarbetet City 2000 inleds av Örebro kommun 

1992  City Örebro och Centrumledningsbolaget i Örebro AB bildas. I detta 

skede är det enbart en organisation som arbetar för södercity. 

Norrcity har en egen organisation. 

1994 Första Vd:n anställs. 

1995 Norrcity inkluderas i City Örebros verksamhetsområde

 (Ägare; Föreningen Örebro Köpmän 40 %, Örebro Läns 

Fastighetsägares serviceaktiebolag 40 %, ÖrebroBostäder 10 %, 

Örebro Kommun 10 %) 

1996  Kvalitetsprogram för stadskärnan 

1996  Vinner utmärkelsen årets stadskärna 

1998  3-årigt avtal med kommunen 

2001-2003  Bolaget fortlever och anordnar evenemang. Diskussioner om 

nedläggning/ upplösning av bolaget pågår. Långsiktiga avtal med 

kommunen upphör. Fastighetsägarna säger upp sina avtal och bolaget 

säljs till slut för 10 kr till några enskilda företagare. Flera byten på 

VD-posten. Medlemsavhopp. 

2005      Nya ägarstrukturen för Centrumledningsbolaget påbörjar ett 

förnyelsearbete för att åter få med kommunen och fastighetsägarna i 

bolaget. Föreningen City Örebro tar över som ägare av bolaget.  

2006    Kommunen startar på nytt ett visionsarbete Stadsliv 2015 

2007          Ny VD rekryteras för City Örebro 

2009  Stadgeförändring har genomförts där en medlem=1 röst genomförs. 

Alla medlemmar är nu delägare av City Örebro 

2010          Nytt 3-årigt avtal med kommunen  

2011  City Örebro blir delägare i Örebrokompaniet 

2012  City Örebro får QM och firar 20 år av utvecklingsarbete för 

stadskärnan. 

2013  2:a plats i tävlingen om årets stadskärna 

2014  Nytt tillsvidareavtal med kommunen och förnyat QM 

2015  Örebro 750 år och marknadsafton fyller 50 år 

2015  City Örebro ansöker om utmärkelsen årets stadskärna 
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2. SAMVERKANSORGANISATION  
City har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 

utföra gemensam marknadsföring av Örebro city i syfte att få fler besökare och 

kunder till centrala Örebro.  

 

Föreningen skall vidare fungera som den naturliga länken och vara språkrör för 

Fastighetsägare, handel, restaurangnäring samt övrig kommersiell servicenäring 

gentemot den offentliga förvaltningen, när det gäller stadens framtida utveckling 

och gestaltning, dess kommersiella utbud, funktion och aktiviteter. 

 

Medlemmarna deltar i verksamheten genom aktivt deltagande i kontinuerliga 

möten, marknadsföringsaktiviteter samt genom årlig medlemsavgift till föreningen 

och dess dotterbolag. (ur stadgarna, 2009) 

 2.1 Organisationsform/ägare/intressenter 

City Örebro är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar dvs. ”en medlem 

en röst”. Centrumledningsbolaget i Örebro AB är servicebolaget där personalen är 

anställd och det är i bolaget som affärsverksamheten sker, detta bolag ägs av City 

Örebro ekonomiska förening. Örebro Kommun ställer sig bakom vårt arbete för en 

levande stadskärna genom ett samarbetsavtal som från och med 1 januari 2014 

löper tillsvidare. 

2.1.1 Våra medlemmar 

Våra medlemmar utgörs av fastighetsägare samt besöksnäring där handel utgör en 

stor andel, men en allt större andel utgörs av stadens hotell, restauranger, fik, 

teatrar m.fl. är medlemmar. Allt fler kommersiella tjänsteföretag ansluter sig 

numera som medlemmar. Sedan 2008 har vi även fått stödmedlemmar, s.k. 

”vänföretag” i form av näringsidkare som inte finns representerade i någon av ovan 

nämnda branscher, men som ändå anser att stadskärnan är viktig för deras 

anställda och för den allmänna tillväxten i Örebro.  

 2.1.2  Intressenter 

Kommunen är inte medlem/delägare av bolaget, men är en av vår viktigaste 

samarbetspartner/ intressent med representanter i vår styrelse och med total insyn 

i bolaget. 

 

Det finns fler intressenter förutom City Örebros medlemmar, kommunen och 

politiker som vi samverkar med. Det är offentliga organisationer som 

Regionförbundet, kommunala bolag som Örebrokompaniet, Polisen, Brandkåren, 

Landstinget, Länsstyrelsen och Länstrafiken. Via exempelvis ÖreBrå, Örebro 

Brottsförebyggande råd driver vi ett aktivt arbete för att ta tag i trygghetsfrågor som 

vi gemensamt ser är viktiga för att skapa en trygg och trevlig stad.  I samband med 

planering inför olika större evenemang genomförs s.k. LOTS-möten för att 

gemensamt fånga upp frågor kring tillgänglighet, eventuella avstängningar, frågor 

rörande tillståndsproblematik etc. Örebro Universitet och Studentkåren är viktiga 

intressenter och samarbetspartners, även om undervisningslokalerna inte ligger 

direkt i city. Vårt samarbete med Örebro Universitet och studentkåren har 

utvecklats under 2014 med gemensamma aktiviteter och kampanjer gällande 

Örebro som shopping, event och studentstad. Svenska kyrkan, särskilt Nikolai 
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församling mitt i stadskärnan är en samarbetspartner. De lånar ut lokaler för 

medlemsmöten och tänker kreativt kring city utveckling. De har konserter, 

medverkar i evenemang, har drop-in dop mm. 

 

Föreningslivet är en stor intressent i stadskärnan. Alltifrån hembygdsföreningen till 

idrottsföreningar. ÖSK, Forward, ÖIK, KIF, Röda korset, Studentkåren, Hjärt-

lungsjukas förening, Hilda-bröstcancerförening är exempel på föreningar som på 

olika sätt och i olika sammanhang samverkar med City Örebro. Inom näringslivet 

och besöksnäringen är alla som är verksamma i stadskärnan berörda. Intressenter 

och samarbetspartner är också olika analysföretag som AQ Analys, WSP, Sweco, 

HUI, Kairos future, United Minds m.fl. På ett eller annat sätt är också alla besökare 

och boende i stadskärnan också intressenter. 

 

I närheten av city finns Wadköping, Stadsparken, Gustavsvik, Vasastan, 

Universitetssjukhuset och Svampen som också påverkas och påverkar vad som 

händer i stadskärnan. Vid olika typer av events lyfter vi fram stadskärnans aktörer 

och samarbetspartners såsom jul, marknadsafton, sommarscen m.m.  

 

Företag som City Örebro har mycket kontakt med förutom ovanstående är 

marknadsknallar, leverantörer kopplat till event, media, företag inom den kulturella 

sektorn, reklam- och PR bolag, fotografer och föreläsare. City Örebro är medlem i 

Svenska stadskärnor och Sveriges Centrumledare förening.   

  

2.2 Management/styrelse/ledning 

City Örebro har en anställd VD som är direkt underställd styrelsen. City Örebros 

styrelse har representanter från handel, fastighetsägare och övrig besöksnäring 

såsom hotell och upplevelsebad. Kommunen representeras av Stadsbyggnadschef 

och Näringslivsstrateg. Sedan 2012 har City Örebros styrelsemöten kompletterats 

med ett arbetsutskott som tillsammans med VD förbereder ärenden inför 

styrelsemöten dessutom har styrelsen infört återkommande informella 

frukostmöten för att på ett enkelt sätt hålla varandra informerade under enklare 

former. Vidare finns ett antal arbetsutskott där representanter för styrelse och 

medlemmar hanterar löpande ärenden utifrån styrelsens mandat.  

2.2.1 Den dagliga verksamheten 

Den dagliga verksamheten I City Örebro ansvarar VD med medarbetare för. 2014 

består kontoret av 3 heltidstjänster och 3 deltidstjänster. Utöver det har kommunen 

en anställd från Samhällsbyggnad som finns på plats på City Örebro någon dag i 

veckan samt en ungdom med nystartsjobb som arbetar med kommunikation och 

som administrativ assistent. Ekonomi samt bokföring sköts av ekonomikonsult 

en/två dagar i veckan. När vi är alla samlade är vi 9 stycken på plats: Stina, Nina, 

Emelie, Åsa, Charlotte, Mattias, Anne, Marina och Max. I oktober 2014 

genomfördes utvecklingsarbete med feedback och värderingar inom kontoret. För 

att få gruppen att fungera maximalt valdes i en gemensam process tre värdeord som 

ska leda oss framåt: ”Engagerade, Lyhörda och Modiga.” 
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2.2.2 Styrelse 

City Örebro styrelsesammansättning 2014: 

Erik B Löfgren Cognosco   Ordförande 

Stina Storm VD City Örebro 

Patrik Hanberger Clarion hotell 

Åsa Bellander Stadsbyggnadschef/Programdirektör, Örebro kommun 

Björn Åqvist Ordförande Fastighetsägarna/AB Carlsson Åqvist 

Per Brogren Asplunds fastigheter 

Magnus Nilsson Gustavsvik Resort AB 

Monica Ljungström Lindex 

Magnus Pojen  McDonald´s 

Marie Jansson Hemköp 

Ola Westin Näringslivsstrateg, Örebro kommun 

Anna Andersson Åhléns 

Lars Fernström Alecta 

Marina Ahrens City Örebro   Sekreterare 

Anne Pettersson City Örebro/Örebro kommun Adjungerad 

Åsa Wern  City Örebro, ekonomicontroller Adjungerad 

2.3 Avtal 

För medlemmarna finns flera olika sorters avtal. Samtliga avtal innehåller de 

åtaganden parterna tagit på sig. Avtalet gäller för ett kalenderår i taget och förlängs 

automatiskt om endera parten ej säger upp avtalet senast tre månader före utgången. 

 

Som medlem i City Örebro betalas en fast årsavgift samt en verksamhetsavgift som 

baseras på affärsläge/kommersiell yta/hotellstorlek/serveringstillstånd. Dessa avgifter 

har f.n. ett maxtak på 15 000. Fastighetsföretag betalar en årlig medlemsavgift efter en 

modell där årsavgiften beräknas på det totala antalet kommersiella kvadratmeter i city. 

Dessutom har majoriteten av fastighetsägarna valt att bidra årligen med olika former 

av tilläggsavtal som rör Parkeringsbonus, marknadsföringsbidrag samt sponsring 

gällande trygghetsprojekt och andra viktiga projekt/investeringar. 

 

Gruppavtal finns också där fastighetsägare även betalar för sina hyresgäster. För de 

som vill stötta City Örebros arbete, t.ex. då verksamheten inte finns geografiskt i 

stadskärnan finns möjligheten att bli vänmedlem.  

 

City Örebro har ett tillsvidareavtal med kommunen. Utöver detta har kommunen 

finansierat en deltidstjänst som brobyggare mellan kommunen och City Örebro 

 

2.4  Finansiering City Örebro, (Centrumledningsbolaget i Örebro AB) 

Det finns mycket mer att utveckla kring finansieringen i Örebro för att vi ska kunna dra 

ännu mer nytta av varandra och få ännu mer för de medel som används. Men vi 

utvecklas ständigt vilket bl.a. City Örebros omsättning är ett mått på. 

City Örebros finansiering sker genom medlemsavgifter, samarbetsavtal med 

kommunen, marknadsförings-, uppdrags- och eventförsäljning. 
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Inför 2015 har en genomgång gjorts med fastighetsägarna så att deras 

sammanlagda intäkter kopplade till medlemsavtalen höjs betydligt. Grundprincipen 

är att avtalsintäkterna från kommunen ska motsvaras av en lika stor andel från 

näringslivet. Förutom detta kommer ytterligare intäkter från olika projekt, sålda 

event och uppdrag 

City Örebros omsättning i tkr 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2,5 Mkr 3,4 Mkr 3, 1 Mkr 5,4 Mkr 6,8 Mkr 8,1Mkr 9,0 Mkr 

2.4.1 Samfinansiering av fysiska åtgärder 

Ombyggnation av gator och torg är till olika delar samfinansierade av kommun och 

fastighetsägare. Det kan ske på flera olika sätt som via avtal för ombyggnaden, via 

planavtal eller via exploateringsavtal. 

 

Vinter- och julljus finansieras till lika delar av fastighetsägare och kommun. 

Parkeringsbonusen är samfinansierad så att kommunen står för en tredjedel, 

handeln en tredjedel och fastighetsägare och parkeringsbolag för en tredjedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julljus på Köpmangatan. Samfinansiering uppskattad av många. 
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3. ARBETSPROCESSEN- SAMVERKANSPROCESSEN ÖVER TIDEN 
Att våga genomföra och testa är viktigt för samverkansorganisationen, att utvecklas och 

gärna vara först. City Örebro är den organisation där olika parter möts dagligen. 

Politiker, fastighetsägare, hela besöksnäringen och övriga kommersiella aktörer i city 

har sina roller, men möts i en gemensam syn på vikten av en attraktiv stadskärna. Det 

blir effektivare och mer lönsamt när organisationen involveras i upplägg och ev. 

genomförande i alla frågor som rör stadskärnan allt från ombyggnation av gator och 

torg till sopning av gator och genomförande av event såsom exempelvis Marknadsafton 

och Open Art. 

3.1 Varför ska jag vara medlem i City Örebro? 

Vi arbetar aktivt med rekrytering av nya medlemmar och har bl.a. tagit fram en folder 

som vi använder. En utmaning 2014 var bl.a. att rekrytera nya medlemmar i galleriorna 

Vågen och Krämaren som tidigare hade ett gruppmedlemsskap. En rekryteringsfolder 

har tagits fram, där vi berättar om syftet med City Örebro och de olika förmåner som 

tillkommer vid medlemskap. Till det hör bl.a. anslutning till presentkortslösning, 

medlem i parkeringsbonus, kostnadsfri marknadsföring i City Örebros mobil-App, bli 

inbjuden till kurser och seminarier, vara delaktig i olika utvecklingsprojekt, bemannat 

kansli, årskalender, nyhetsbrev och dessutom ges alla medlemmar möjlighet att vara 

med och påverka stadskärnans framtidsfrågor genom vårt nätverk som arbetar för 

utveckling av stadskärnan. Varje år bjuds alla medlemmar in till föreläsning om mätbar 

stad där vår årliga kartläggning av citys kommersiella verksamheter presenteras av 

HUI tillsammans med nyckeltalen för övriga externa handelsplatser i Örebro. 
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3.1.1  Regelbundna medlemsmöten 

Vi har regelbundna möten med våra medlemmar i form av frukostmöten första 

tisdagen varje månad. Det är inarbetat sedan många år att ha mötena vid den 

tidpunkten. Sedan 2013 har vi provat att ha mötena hos olika aktörer. Om möjligt 

placerar vi i grupper för att underlätta nätverkandet, vid utvärdering visar det sig att 

våra medlemmar uppskattar detta. Varje månad tar vi upp aktuella frågor och 

informerar om kommande evenemang. 

Fyra gånger per år genomförs fastighetsägarträffar där även kommunen finns 

representerad. Vid detta tillfälle tas specifika frågor som engagerar fastighetsägarna 

upp exempelvis viktiga investeringsbehov rörande fysisk stadsmiljö såsom olika 

gestaltningsfrågor, utbud och kvalitetsfrågor både sådana frågor som rör löpande 

renhållning och reparation och underhåll som behöver samordnas gemensamt. Här 

förs även diskussioner och avrapportering av olika projekt där fastighetsägare 

engagerat sig. 

3.1.2  Vardag på City Örebro – den 28 april 2014 

Den 28 april 2014 är en vanlig dag på City Örebro. Marina är på plats tidigt för att 

kunna uppdatera de olika informationskanalerna, hon har koll så att det senaste finns i 

appen och skickar påminnelse till medlemmarna om nästa veckas medlemsmöte som 

äger rum hos medlemsföretaget, Sushi Yama. 

Hos Emelie går telefonen varm, hon jobbar som eventassistent och håller på att styra 

upp valborgsfriandet, körsångsledaren kommer på möte. Nina som är eventansvarig är 

och ordnar med veckans fika samtidigt som hon svarar på mail och planerar för möte 

med ansvarig för 750-årsjubileet.  

Stina, VD på City Örebro sitter redan i möte med Marianne och Hans, två av våra 

fastighetsägare. Hans passar på att prata om några cykelparkeringar med Anne som 

jobbar som brobyggare med kommunen och håller på att förbereda svar på en remiss 

om byggnation.  

Åsa sköter ekonomin och har nyss startat faktureringen för nya medlemmar. Charlott, 

som ansvarar för presentkorten, gör ett besök vid presentkortsautomaterna. Vår 

praktikant arbetar med informationen till alla marknadsknallar inför marknadsafton 

och har lagt upp informationsblad för kuvertering. 

Dagen fortsätter för samtliga med ett lunchmöte med centrumledaren för Vågen. 

Vårstädning planeras, en pressvisning av design för nya papperskorgar sker, nya 

planeringsmöten genomförs för ”hemsidan ”trygga orebro.se” som ska lanseras till 

hösten där folkhälsoutvecklare och brottsförebyggande rådet är involverade. Möten är 

en stor del av verksamheten.  

3.1.3  Politik  

I kommunen råder en politisk enighet om stadskärnans betydelse för utveckling av 

kommunen. Detta befästs bl.a. genom det långsiktiga avtalet med kommunen.  
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I den politiska plattformen för 2015-2018 står det att Örebro har en vacker och 

tillgänglig stadskärna som ska utvecklas ytterligare och även framöver ha en stark 

cityhandel och vi ska sträva efter utmärkelsen Årets stadskärna. 

Kvalitetsfrågor är viktiga för både kommunen som blev årets kvalitetskommun 2013 

och City Örebro som är stolta över QM. 

Vi får bekräftat att vi har politisk förankring, då Mälardalsrådet lyfter det som en viktig 

framgångsfaktor för Örebro när det gäller exempel som Live at Heart i en rapport om 

utveckling av stadslivet. 

Många politiker är starkt engagerade i stadskärnan nedan följer exempel på det: 

En stad är ju inte bara natur, gator och byggnader. Inte heller bara dess invånare 

och dess besökare. En stad är något mer. Och genom arrangemang som lockar 

människor till Örebro utvecklas Örebro. När man delar med sig av sina erfarenheter, 

av sitt skapande och av sina tankar om framtiden händer det också något med 

platsen där mötena sker. Därför är det viktigt att locka hit talangerna och 

kreatörerna, och det är viktigt att de är här så mycket som möjligt och delar med sig 

av sig själva. För när de åker har staden förändrats lite grann, de lämnar efter sig en 

annan stad än den de kom till. För det handlar ju när allt kommer om kring om 

möten mellan människor. (bloggat 4 sept. 2014 av Björn Sundin (S) kommunalråd 

Samhällsbyggnad om festivalen Live at Heart) 

Färgade lyktstolpar ska leda besökare till Örebros vackra stadskärna och Hälsans 

stig ska göra örebroarna friskare. Båda förslagen kommer från Vänsterpartiet och 

antogs igår av programnämnd samhällsbyggnad. I dag ligger resecentrum i Örebro 

avskilt och besökare har svårt att hitta vägen till Örebros stadskärna. Med motionen 

”Öppna upp stadens hjärta – Open the Heart of Sweden” vill Vänsterpartiet ge 

besökare en naturlig väg för att lättare upptäcka Örebro. Motionen bifölls i dag av 

programnämnd samhällsbyggnad. – Det blir en öppnare stad för alla och framför 

allt blir det mer tillgängligt för teckenspråkiga besökare och turister som inte talar 

svenska och som därför har svårare att fråga om vägen, säger Murad Artin (V) 

oppositionsråd. (Från Vänsterpartiets hemsida 4 juni 2014) 

Örebroarna ska trivas och känna sig trygga i centrum.  En viktig faktor är då att det 

är snyggt och städat. Städningen av centrala Örebro behöver förbättras såväl under 

vanliga helger som under de helger som det är särskilt mycket aktiviteter i centrum. 

Vi vill öppna en dialog med näringsidkare och fastighetsägare för att samordna 

städningen av centrum.  Örebros stadskärna bör bli mer levande och sjuda av liv och 

rörelse. Vi vill uppmuntra till fler uteserveringar genom att förenkla regelverket för 

restauranger och caféer. Det kommer att öka Örebros attraktivitet som sommarstad 

och turiststad. Vi vill också arbeta för en ökad torghandel eftersom det skapar ett 

aktivt stadsliv. (moderaterna .se från 28 april 2014) 

3.1.4  Citypaketet 

Citypaketet är ett kommunalt genomförandeprojekt med olika konkreta punkter som är 

politiskt prioriterade. Projektet handlar om att utveckla Örebro city, där en viktig del är 

att arbeta med utveckling av våra torg: Stortorget, Våghustorget och Järntorget. 



20 
 

Kommunens Samhällsbyggnadsdirektör har lett möten för att samordna de olika 

handfasta åtgärderna som kommunala förvaltningar genomfört.  

En central part i detta och medverkande på mötena har också varit City Örebro. Det har 

funnits ett behov av en samordnande grupp redan från 2008, då många 

stadsmiljöinvesteringar gjordes i city. Denna grupp har haft olika former och syften och 

fortsätter lyfta viktiga frågor. 

3.1.5  Örebro stadskärna engagerar  

Utvecklingen av Örebro stadskärna engagerar många örebroare. Stadskärnan är allas 

och det märks på många sätt. Media uppmärksammar ofta utveckling och händelser i 

city och det skrivs insändare. Kommunen träffar ofta allmänheten i olika dialogforum. 

Det finns många fler exempel; bloggare skriver om city, det sker enkätundersökningar, 

diskussioner startas i sociala media och guideböcker och broschyrer ges ut om staden. 

 

I full fart på motorvägen över Närkeslätten, snörök som blåser över asfalten, lastbilar 

i långa rader förbi Kumla och Hallsberg. Bilar i diket borta vid Brändåsen. Senare 

blinkande ljus i alla färger på en balkong i city, två duvor som trycker sig emot 

varandra utanför fönsterrutan i mitt trapphus. Människor som hukar sig i kylan och 

den lätta vinden, mössor, vantar och uppdragna luvor på sina tjocka jackor. Långa 

bilköer genom Örebro där det dova mullrandet bedövar mig. Unga kafégäster som 

sitter i matt varmt ljus i värmen bakom en julstjärna och skrattar och äter 

morotskaka från samma tallrik. Ett pensionärspar som sakta hasar sig fram genom 

snön och över halka med en ”dramaten” i händerna som dom drar och ritar långa 

smala spår bakom sig. En tjej som står med ansiktet mot snöflingorna och plockar ut 

städverktyg ur en pickup och två andra fast yngre med varsin rosa plastkasse från en 

modebutik i sin händer som snabbt trippar över Stortorget. Å så den där tonåringen 

som stod vid Storbron helt för sig själv och såg ut över Slottet inne i sin uppdragna 

luva. Som om hon fastnat i en målning. 

(Källa: pelleblohm.wordpress.com/tag/orebro/) 

3.1.6 City Örebro och socialt ansvar  

Många engagerar sig i City Örebro och City Örebro ställer också upp och engagerar sig i 

samhällsfrågor. Det kan gälla kampen mot ungdomsarbetslösheten, integrationsfrågor 

och välgörenhet. Två exempel är matchning.nu och ”en annan mamma”. 

Sedan 2013 är City Örebro engagerat i arbetet mot 

ungdomsarbetslösheten i Örebro. Det sker i projektet 

matchning.nu som är en medveten satsning för att få 

arbetsgivare att på ett enkelt och smidigt sätt våga 

prova på att ”anställa” en ung person under en 

provperiod på upp till tre månader. Arbetsgivaren ska 

ha minsta möjliga ”besvär” vid rekryteringen. De 

skriver in sina önskemål direkt i ett matchnings-

program via projektets hemsida. De arbetssökande 

skriver på liknande sätt in sina meriter. De båda 

grupperna matchas mot varandra, och arbetsgivaren 

får förslag på en eller flera lämpliga ungdomar. Projektet matchning.nu drivs av Örebro 

kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen Örebro. Samarbetspartners är City 

Örebro och Conventum. 
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Sedan flera år så är Citys verksamheter engagerade i välgörenhet i samband med Mors 

dag. Det sker under rubriken ”en annan mamma”. Det är en insamling till Kvinnohuset 

i Örebro. Det går att bidra genom att köpa en knapp, som säljs i flera butiker i City 

Örebro, eller skänka via bankgiro.  

3.1.7 Belöning av de bästa 

Varje år anordnar City Örebro en branschfest där vi belönar de som gjort bäst insatser 

under föregående år. Det är också ett sätt att hitta samarbeten och utbyta erfarenheter 

under trevliga former. Pris delas ut i kategorierna: Årets café, Årets bemötande, Årets 

fastighetsägare, Årets butik och Årets nykomling. 

3.2 Mål, kort- och långsiktiga 

City Örebros fyra mål är: 

 Det skall löna sig att vara medlem 

 Vidareutveckla och bibehålla en attraktiv stadskärna 

 En upplevelsestad för handel, event och besöksnäring 

 Ökad samverkan mellan parterna 

3.3 Vision/Verksamhetsplan/Åtgärdsprogram 

3.3.1 Vision 

En styrka som identifierats är Citys tydliga vision. Vi har en tydlig vision av hur vi vill 

att stadskärnan ska upplevas. Med vår vision vill vi visa att vi är lite kaxiga, men med 

känsla. Vi är stolta över att ofta kommunicera visionen i media och bland medlemmar. 

Den stämmer också bra överens med kommunens vision om att bli Skandinaviens mest 

attraktiva medelstora stad och samspelar md regionens ”Heart of Sweden”. Örebro är 

Sveriges hjärta i alla avseenden. 
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3.3.2  Verksamhetsplan/Åtgärdsprogram 

Handlingsplanen är vår verksamhetsplan med åtgärder. Planen är uppbyggd utifrån 

våra mål med aktiviteter som är kopplade till uppföljning av hur tidplanen ligger till 

och prioritet. 

 

 

 3.3.3  Övriga planer och program  

Kommunen arbetar med flera program, bl.a. beträffande stadsplanering. City Örebro 

svarar på samråd men är ofta tidigare insatt i processen och är en del av de som ordnar 

forumen för samråd. City Örebro tar del av alla kommunens detaljplaner som berör city 

och informerar medlemmar om dem och skriver remissvar.  

3.3.4  Näringslivspolitiskt program 

Under 2014 tas ett Näringslivspolitiskt program fram. Örebro kommuns Tillväxtråd har 

på uppdrag av den politiska ledningen arbetat fram ett förslag till näringslivsprogram 

för Örebro kommun. Tillväxtrådet består av företagsrepresentanter och kommunala 

tjänstemän. Programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar 

för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat över de kommande 

två mandatperioderna till år 2022. 

I förslaget står bl.a. att detta vill vi uppnå; 

Framtidens Örebro präglas av ett hållbart, vitalt och diversifierat näringsliv där 

konkurrenskraften är god hos företagen och många entreprenörer startar nya 

företag. Kommunen får många etableringsförfrågningar och efterfrågan på mark 

och lokaler är hög. Kommunen är känd för sitt goda läge och entreprenöriella klimat 

och här samlas många företag som erbjuder kunskapsintensiva produkter och 

tjänster som kräver välutbildad personal.  
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Många nationella och internationella möten och kongresser hålls i staden vilket 

bidrar till känslan av att bo och verka i en internationell miljö. I Örebro är det 

mångkulturella en tillgång för näringslivet. Stadens intressanta mix och sociala 

stabilitet gör att investerare attraheras och söker sig hit. Företagen erbjuds 

innovativa miljöer som leder till kunskapsförnyelse och god konkurrenskraft. 

Lönesumman och den genomsnittliga utbildningsnivån är lika eller högre i Örebro än 

i motsvarande städer av Örebros storlek. Relationen mellan näringsliv, kommun och 

civila samhället har karaktären av partnerskap där roller och förväntan på varandra 

är tydliga. Det finns en god samverkan mellan aktörerna på alla nivåer. En 

gemensam vilja att driva på utvecklingen i regionen ytterligare genomsyrar klimatet. 

3.3.5  Handlingsplan för stadens byggande 

Handlingsplanen ska vara en vägledning i hur kommunen bedömer olika förslag och 

idéer till ny bebyggelse. Den lyfter fram viktiga frågor som kommunen önskar att 

byggherrar, fastighetsägare och andra aktörer har i åtanke när de kommer med sina 

förslag. 

 

Örebro kommuns översiktsplan beskriver strategier och planer för framtida mark- och 

vattenanvändning, samt för bebyggelsens bevarande och utveckling. Handlingsplanen 

för stadens byggande ska tydligare visa hur detta ska genomföras i praktiken. 

Handlingsplanen visar i vilken ordning kommunen vill att nya stadsdelar byggs ut. Den 

förtydligar kommunens inställning till två viktiga principer i dagens stadsplanering; 

förtätning och blandning. 

 

Det handlar framförallt om att skapa en mer hållbar och attraktiv stad. 

Handlingsplanen ska visa var och hur staden bör förtätas, såväl i innerstaden som i 

befintliga och nya stadsdelar. Blandning behövs för att staden ska bli mer fysiskt och 

socialt varierad. 

3.3.6  Stadsliv Örebro 

Stadsliv är en vision, från 2008, som målar upp en önskebild av framtiden för Örebro 

stadskärna. Siktet är inställt på år 2016. Vi vill genom denna idéskrift skapa en 

gemensam känsla för hur framtidens stadsliv kan se ut. En saluhall, en badbar Svartå, 

ett kulturens hus, bilfria torg, lekskulpturer för barn och ett mer upplyst slott. 

Fantasifulla förslag och önskemål för Örebros stadskärna finns hos många.  

 

Syftet med Stadsliv Örebro var att skapa en framtida helhetsbild av stadskärnan för 

information, marknadsföring och inspiration, bidra till förnyelse av stadskärnan, stärka 

Örebro som stad genom att peka på idéer och möjligheter för utveckling av 

stadskärnan, ge vägledning när vi måste fatta beslut i nya frågor och när vi står inför 

oförutsedda problem.  

 

Många av idéerna i visionen har blivit handlingsplaner och utvecklingsprojekt som nu 

är förverkligade. 
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Soldäcket, ett av de projekt som gick från vision till verklighet 

3.3.7 Planeringsunderlag för norrcitys utveckling 

Norrcity har en egen identitet. Syftet med planeringsunderlaget för utveckling av 

Norrcity är att stärka stadsdelens kvaliteter, skapa ett fokus på framtida helhetsbild av 

Norrcity för information, marknadsföring och inspiration. Idéerna ska uppmuntra till 

förnyelse av Norrcitys stadskärna samt stärka Norrcity som stadsdel genom att väcka 

idéer och möjligheter för utveckling av stadsdelen. Utvecklingsplanens huvuddrag 

handlar om Örebro Business District, välkomnande entré, nya arbetsmöjligheter och 

arbetstillfällen, smart trafiksystem, personligt, annorlunda och exklusivt utbud, 

förnyelse av stadskärnan, samverkan i norrcity samt service och utbildningsstråk. 

3.3.8  Fördjupad översiktsplan för Järnvägsområdet. 

Örebro kommun vill utveckla området längs järnvägen, minska järnvägens störningar 

och barriäreffekt och skapa ett bättre resecentrum. Syftet är att utveckla staden, och 

förändra resecentrum och andra mötesplatser, i området kring järnvägen. Ett annat 

syfte är att klara ett ökat resande med tåg och buss, både i staden och i Örebroregionen. 

 

Planen visar var vi vill vara 2035, det vill säga om 20 år. Många projekt kommer 

emellertid att genomföras tidigare, inom 10 år. För att matcha utvecklingen av nya 

järnvägsförbindelser västerut mot Karlskoga, Karlstad och Oslo handlar planen även 

om framtiden efter 2035. 
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3.3.9  Parkeringsriktlinjer 

Parkering är en viktig fråga för stadskärnan och det finns övergripande riktlinjer 

för hur kommunen ser på parkering i stort för stadskärnan. I riktlinjerna står 

det om stadskärnan att ” angöring och ärenden till stadskärnan är prioriterade 

med korta gångavstånd, tidsreglering som inbjuder till besök och ärenden upp 

till 3 timmar och låga avgifter”. Till parkeringsriktlinjerna finns en 

handlingsplan med 18 åtgärder som tas upp med jämna mellanrum för 

avstämning i citys parkeringsgrupp. 

 

3.3.10  Stadsmiljöprogram 

Sedan 1996 har kommunen arbetat med program och policys för möblering i 

stadskärnan. Det handlar om uteserveringar, tillfällig möblering m.m. Sedan dess har 

frågorna blivit allt mer komplexa och vissa delar behöver egna program som t.ex. för 

uteserveringar. Men arbete pågår för att uppdatera alla delar som handlar om 

cykelparkeringar, bänkar, skyltar m.m.  

Under 2015 får vi nya sorteringskärl med unik design för Örebro. En del av vardagens 

stadsmiljö.  
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Sedan tidigare finns ett program för kvalitetskrav för uteserveringar. Ett 

belysningsprogram och policy för reklam och skyltar är under framtagande som 

separata delar. 

 

3.4 Arbetsområden 

3.4.2  Utskott och torgråd 

För att hantera olika frågor finns tre utskott inom City Örebro: 

 

Marknadsutskott: Detta utskott arbetar med att utveckla och ta fram förslag på event 

och fungerar som en referensgrupp för vår marknadsföring. I denna grupp samordnas 

även förslag på öppettider. 

 

Parkeringsutskott: City Örebro leder sedan 2010 en parkeringsgrupp som arbetar med 

fokus på fysisk tillgänglighet för parkering med bil, cykel och turistbuss. I denna grupp 

sitter fastighetsägare och kommunala tjänstemän med. 

 

Kvalitetsgrupp: En kvalitetsgrupp som har fokus på snyggt, rent och tryggt och som 

diskuterar och tar fram förslag på helhetslösningar för en snyggare och renare stad. 

Denna grupp består, (förutom City Örebro), av fastighetsägare samt tjänstemän på 

Tekniska förvaltningen. Ett tydligt resultat av gruppens arbete är att Örebro Kommun 

idag har ett samarbetsavtal där majoriteten av citys fastighetsägare köper städning, 

sandning och snöröjning av kommunen. Gruppen genomför kvalitetsvandringar 3 

ggr/år med fokus på att city ska vara rent och snyggt och att samarbetsavtalet fungerar 

tillfredställande. Vandringarna fotodokumenteras och presenteras på gemensamma 

möten med uppföljning.  

 

På kommunens uppdrag leder City Örebro dessutom tre torgråd för de tre stora torgen, 

Järntorget, Stortorget och Våghustorget, i stadskärnan, där de verksamma runt torget 

träffas för att diskutera olika frågor och hur var och en kan bidra till att öka torgets 

attraktivitet. 

 

 

3.4.3  Samverkan för Ett ännu tryggare Örebro  

Det finns en gemensam kraft i Örebro att jobba för ett ännu tryggare Örebro. Staden 

har inte varit förskonad från kriminalitet där stadskärnan blir en plats även för 

kriminella element och vi har tyvärr fått uppleva flera uppmärksammade fall av grövre 

brottslighet i Örebro. På plussidan ligger dock att uppklarandeprocenten är relativt hög 

i kommunen. Media har målat upp sin bild av 

Örebro. Det innebär att trygghet och säkerhet är 

något som vi i Örebro arbetar med oavbrutet. Vi 

riktar framför allt in oss på förebyggande 

arbete.  Från och med oktober 2014 finns allt 

samlat under www.tryggaorebro.se, en sida som 

http://www.tryggaorebro.se/
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sköts av Brottsförebyggande rådet och administreras av City Örebro. 

 

 

3.4.2.1  Örebro brottsförebyggande råd 

Örebro brottsförebyggande råd (ÖreBrå) verkar för att, genom fördjupad och 

effektiviserad samverkan, minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna i 

kommunen. ÖreBrå är ett samarbete mellan Polisen, Örebrobostäder AB (Öbo), City 

Örebro, SOS Alarm, Länsförsäkringar, Örebro universitet, Örebro föreningsråd, Örebro 

kommun, McDonalds och Fastighetsägarna Örebro län.  

 

ÖreBrå arbetar med grannsamverkan som är ett effektivt sätt att skydda ditt hem och 

öka säkerheten i bostadsområdet. Med grannsamverkan minskar risken för inbrott och 

skadegörelse betydligt. Grannsamverkan samordnas av Örebro kommun och polisen.  

 

Skydd mot rån i handeln är en viktig fråga för bl.a. stadskärnan. Örebro 

brottsförebyggande råd ansvarar för säkerhetscertifiering av butiker. För att bli 

certifierad ska butiken uppfylla flera kriterier, bl.a. ha säkerhetsansvarig, låsbara 

kassalådor, sedelboxar, rörpost eller system för sluten kontanthantering, 

larmmöjlighet, säkerhetsanpassade dörrar och rutiner för säkerhetsarbete. Inom 

Brottsförebyggande rådet finns en besiktningsman som kontrollerar att samtliga krav 

är uppfyllda och i så fall förses butiken med dekalen "Säkerhetsskyddad". 

Ombesiktning sker sedan vartannat år. 

Brottsförebyggande rådet arbetar också med medling, trygghet för äldre, utbildning om 

hot och kränkningar på nätet. Skadegörelse och klotter behöver också förebyggas. För 
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att minska skadegörelse och klotter samarbetar ÖreBrå, kommunens fastighetsbolag 

Futurum AB, Polisen, City Örebro samt privata fastighetsägare och fastighetsförvaltare 

i Örebro kommun. 

 

3.4.3 Tryggare city nattetid 

För att minska våldsbrott i city och öka tryggheten för framförallt kvinnor finns det 

ordningsvakter under fredag- och lördagskvällar och nätter i ett geografiskt avgränsat 

område i city. Området är fastställt som ett paragraf 3-område vilket betyder att 

ordningsvakterna får göra ingripanden. Finansieringen av ordningsvakterna sker i ett 

samarbete mellan Örebro kommun och det lokala näringslivet där City Örebro 

samordnar arbetet och finansieringen. 

 

3.4.4  Ett trivsammare Örebro som är rent och snyggt  

Städningen av gator och torg, som görs oftare nu än för några år sedan är viktig  

för trivseln i stadskärnan. City Örebro tog initiativ till ett samarbetsavtal mellan 

kommunen och citys fastighetsägare. Idag köper majoriteten av 

citys fastighets-ägare renhållning, snöröjning, sandning och 

sopning av kommunens Tekniska förvaltning. Det finns mer att 

göra. Fågelträck är ett problem för alla större städer och ingen har 

kunnat hitta någon annan lösning än att oftare ta bort spillningen. 

  

 

 

 

 

 

 

Det är ju inte bara hur väl vi städar, som avgör hur det ser ut på gator och torg. Minst 

lika viktigt är att invånare och besökare inte skräpar ned. 2014 hade Örebro kommun 

en designtävling i hur nya återvinningskärl (”papperskorgar”) skulle kunna utformas. 

Kommunen har inte bestämt färgen ännu men formen och funktionen, med olika fack 

för olika sorters avfall. Det har varit en process med förankring hos berörda aktörer och 

detta är ett sätt att göra design som en del av vardagsmöbleringen istället för något vid 

sidan av. De nya kärlen kommer att placeras ut 2015, lagom till 750-årsjubileumet. Då 

blir vi först i landet med att ha samtliga kärl i city designade för sopsortering med fyra 

fraktioner inklusive pant och cigarettfimpar. 

På sommaren finns också cityvärdar som ser till att det hålls snyggt genom ett 

samarbets- och arbetsmarknadsprojekt som Örebro kommun och City Örebro driver 

tillsammans. 
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3.4.5 Ett tillgängligare Örebro i bred bemärkelse 

”Ett city för alla” är parollen. Tillgänglighet är ett ord med bred betydelse och som för 

City Örebro täcker in flera delar. 

City Örebro samverkar för att öka tillgängligheten till 

city med alla transportslag som tåg, buss, bil, cykel. Med 

vår Parkeringsbonus får kunderna parkeringspengar 

tillbaka när de parkerat i något av Citys parkeringshus 

och handlat i någon av anslutna verksamheterna i city. 

Samordnade öppettider är också en tillgänglighetsfråga.  

Tillgänglighet handlar också om att underlätta för personer med funktionshinder att 

kunna uppleva stadskärnan. Den som går till fots kanske med rullator, käpp eller 

barnvagn ska också uppleva staden tillgänglig. 

Att de med kognitiva nedsättningar också ska kunna ta till sig citys erbjudanden är 

viktigt. Här finns mycket kvar att göra, men goda symboler som den för 

parkeringsbonus eller appen underlättar.  

3.4.5.1 Tillgänglighet för funktionshindrade 

Att arbeta med tillgänglighet för funktionshindrade är ett ständigt pågående arbete där 

det finns mycket mer vi kan göra. I city handlar det bland annat om hur man ska hitta 

till och i verksamheten samt vilken service man får. Vi har tagit fram en checklista som 

butiker, restauranger och övrig besöksverksamhet kan använda sig av. Den har vi delat 

ut till medlemmar samt publicerat på hemsidan. Vi har också tipsat om de kostnadsfria 

webutbildningarna via Svensk Handel och Konsumentverket.  

Kommunen har arbetat och arbetar mycket med att göra offentliga platser i city 

tillgängliga för alla. Det handlar bl.a. om ledstråk, tillgång till offentliga toaletter och 

den gemensamma lösningen med en trottoarpratare som är godkänd av City Örebro 

och handikapporganisationerna. Skylten finns att köpa hos City Örebro till ett 

förmånligt pris. 

Vid ombyggnationer av gator ser vi alltid till att det finns ledstråk, att plattsättning och 

kanter rättas till. 

Ett exempel på en av allra mest tillgängliga byggnationerna har varit tillkomsten av 

Rättscentrum i city 2013 där allting är anpassat för funktionshindrade. T.ex. har alla 

informationstavlor och skyltar i fastigheten taktil text eller punktskrift. Även inomhus 

har orientering och tillgänglighet anpassats för personer med funktionsnedsättning. 

Till 2015 vill Örebro bli en av de mest tillgängliga städerna i Europa och kommer att 

ansöka om den europeiska utmärkelsen; Access City Award. Det handlar inte om att 

vinna utan för att få en objektiv analys av vår tillgänglighet som sedan ska ligga till 

grund för en handlingsplan och vidare uppföljning. 

3.4.5.2  Cykelstad med bra kollektivtrafik  

Örebro är en cykelstad. Cykeln är ett attraktivt sätt att ta sig fram på i Örebro och det 

finns cirka 218 kilometer separerade gång- och cykelvägar i staden. Det är enkelt, 

snabbt och smidigt att cykla till stadskärnan. Andelen som cyklar av de boende i 

Örebros innerstad är lika hög som i Köpenhamn vilken anses vara en mycket 
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framgångsrik cykelstad. Att Örebro är en cykelstad av internationell klass har vi också 

bevisat genom medverkan i flera internationella projekt. För att skapa mervärde för 

cyklisterna finns också ett flertal cykelpumpar på strategiska platser som Stortorget och 

Järntorget.  

Under 2014 invigdes ett cykelparkeringsgarage och city dammsögs på fler utrymmen 

för fler cykelställ. En utvärdering av 10 olika cykelställ som placerades ut i city gjordes 

och på så vis kom man fram till vilken typ som var mest populär. Det framkom bl.a. det 

var viktigt att kunna låsa fast cykeln i ramen. 

För att få fler att välja bussen när de 

ska någonstans i Örebro arbetas det 

ständigt med att förbättra resandet 

med våra bussar. Ett viktigt steg på 

vägen är ett nytt och bättre linjenät 

som gäller från och med den 16 

februari 2014. Det är framtaget efter 

att örebroarna själva fått komma med 

synpunkter och förslag. Med det nya 

linjenätet blev det lättare att byta 

mellan olika busslinjer, tidtabellerna 

blev enklare och turtätheten ökade vid 

många av våra hållplatser. Alla 

stadsbusslinjer har en gemensam 

knutpunkt intill Örebro slott, vid 

Järntorget.  

Örebro har 61 lila stadsbussar som 

drivs med biogas. Alla stadsbussarna i Örebro har lågt golv utan trappsteg, som gör det 

lättare för personer med rullator eller rullstol att komma ombord. Många av 

hållplatserna har också anpassats för att underlätta resandet för bland annat synsvaga 

och rörelsehindrade. Stadsbussarna har dessutom namn efter personer som betytt 

mycket för staden. 

 

Flextrafiken är en liten smidig buss 

som alla är välkomna att resa med. 

Den passar särskilt bra för dig som 

reser med färdtjänst eller gör 

sjukresor. Flextrafiken trafikerar inte 

en särskild linje utan endast de 

flexpunkter som resenärer ringer och 

bokar.  
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3.5 City Örebros presentkort 

Sedan november 2010 har City Örebro ett presentkort som gäller i olika verksamheter 

runtom i city. Vid halvårsskiftet 2014 var 120 verksamheter anslutna till kortet. 

Presentkortet köper kunden i en automat på Krämaren, 

Gallerian Vågen eller på Galleria Oscar C. Det går även 

bra att göra företagsbeställningar via City Örebros kansli. 

Presentkortet är en medlemsförmån, så enbart 

medlemmar i City Örebro kan ansluta sig till kortet. City 

Örebro står för alla fasta kostnader och det enda de 

anslutna verksamheterna betalar är 1,50 kr/köp 

(kortavgift). Presentkortet innebär att verksamheterna 

slipper hantera kontanter vid köp, vilket är tryggt, och det 

bästa av allt är att vi vet att pengarna stannar i city. Vi 

gör månadsvis uppföljning, men nedan följer 

uppföljning per årsbasis. 

 

Försäljning i tkr 

2010  337 

2011  1562 

2012  4100 

2013  5495 

2014  7800 

 

 

 

4. MARKNADSFÖRING, EVENEMANG OCH VARUMÄRKET 

4.1 Marknadsföring av stadskärnan 

Stadskärnan är en viktig del av besöksnäringen och uppskattas av besökare. Turismen 

har utvecklats i Örebro de senaste åren och vi ser en mycket positiv trend.  

När jag tittar i statistiken finns ett tydligt mönster. Allt fler människor besöker 

Örebro för att handla, äta och uppleva. Trots att Örebro inte är en storstad globalt 

sett, så ser vi att allt fler människor kommer hit för att uppleva just staden. 

Weekendresor, dagbesök och affärsresor. De ökar! (Eva Lilja, Näringslivsdirektör 

Örebro kommun) 

Turismomsättning i Örebro 2007-2014 i mkr 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1622 1737 1927 1948 2040 2015 2144 
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4.1.2  City Örebros marknadsföring 

City Örebro tar ett ansvar för marknadsföringen av stadskärnan i Örebro till örebroare 

och besökare på plats.  

I organisationen finns ett marknadsutskott. De marknadsföringskanaler city använder 

till sig av är: tidningsannonser främst i samband med lönehelger, bl.a. i Na och 

Örebroarn, den egna hemsidan, Facebook, på plats vid olika event, banderoller, 

nyhetsbrev och via City Örebros egen App, ”Upplev Örebro”. 

I april 2014 lanserade City Örebro Appen som fungerar för både Android och iOS 

system. Appen har ambitionen att innehålla allt som man behöver för att uppleva 

stadskärnan med evenemangskalender med delningsfunktion, karthjälp till parkering, 

toaletter, offentlig konst, m.m. finns. Dessutom innehåller Appen allt som ska locka till 

shopping med bra erbjudanden, tävlingar, alla medlemmar har egna sidor och ges 

möjlighet att kommunicera via Appen som en medlemsförmån. I samband med SM 

veckan lade vi upp aktuell information löpande för att underlätta för alla besökande.  

4.1.3 Örebrokompaniets marknadsföring 

Örebrokompaniet är kommunens marknadsföringsbolag. De 

leder och samordnar platsvarumärket för hela Örebro. Örebro 

och stadskärnan behöver marknadsföras utanför Örebro, vilket 

är Örebrokompaniets ansvar. De ansvarar också för 

turistbyråverksamheten.  

Marknadsföringskanaler som Örebrokompaniet använder sig av 

är hemsida, Facebook, broschyrer samt försäljning av 

besökspaket. Det finns också en kostnadsfri tjänst via 

Convention Bureau för att få större möten och kongresser till 

Örebro. 

4.2  Evenemang  

I Örebro city genomförs evenemang av olika aktörer. Det kan 

vara mindre enskilda restauranger som har en spelning, butiker 

som ordnar kalas, föreningar som ordnar en tillställning mm. City Örebro är en aktör 

som samarbetar med andra och vi genomför även egna event. Vi kan i förekommande 

fall bistå med hjälp kring tillståndsansökan och ge tips och råd till aktörer för att 
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planerade aktiviteter ska bidra till att göra stadskärnan levande och tillgänglig. Vi 

driver olika projekt från ide´generering till genomförande och utvärdering. City Örebro 

förvaltar också en mobil scen som alla som vill ordna ett uppträdande i city kan hyra.  

Utvecklingen inom arrangemang både av att förädla traditionella evenemang och 

händelser som Valborg och Open Art som att pröva nytt som ”Bilar på stan”. Det finns 

en bas i de evenemang som återkommer. Det finns också händelser som är viktiga som 

engångsarrangemang. Där höjer vi ribban rejält 2015 i Örebro då vi anordnar SM-

veckan, melodifestival m.m.  

 

Alla händelser och arrangemang som City Örebro arrangerar utvärderas efter 

genomfört projekt. Oftast med ett enkätutskick. Därefter tas beslut, bl.a. i 

marknadsgruppen om ev. förändringar inför nästa gång. 

 

 

4.2.1  Hindersmässan 

Hindersmässan är Örebros mest långlivade tradition. Den hölls för första gången på 

1300-talet som en marknad där bergsmännen från Bergslagen sålde sitt järn vidare. 

Idag är järnförsäljningen ett minne blott, men Hindersmässan lever kvar. 

Med ett besökarantal på cirka 80 000 under 4 dagar är Hindersmässan ett av Örebros 

mest omfattande och återkommande evenemang. Förutom den stora marknaden som 

täcker nästan hela centrum så arrangeras konferenser, utställningar och seminarier. 

Den stora torghandelsmarknaden och placering av knallar sker i ett samarbete mellan 

City Örebro och kommunen. 
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4.2.2  Mode & Design-weekend 

Varje år genomförs mode- och designdagar i Örebro. För att få aktiviteterna så samlade 

som möjligt, kunna lägga mer krut på färre dagar och få en bättre marknadsföring 

prövades det under 2014 att hålla det hela på en 

weekend istället för en hel vecka.  

Mode- och designweekenden är till för alla 

trendintresserade örebroare, inte endast för en 

exklusiv skara. Under veckan är det modeshow, 

modevisningar, föreläsningar och erbjudanden för 

alla. 

Det hela började med årliga vårmodeshower i slutet 

av 90-talet. Nu har det växt så pass mycket att det 

också innefattar design och livsstil. Från 2013 har 

flera vernissager och samarbeten med konstnärer 

utvecklats. Ett samarbete har också etablerats med 

Svensk Form i Örebro. 

Under 2013 och 2014 kom ”pop up stores”. Under mode& design finns tillfälle för nya 

aktörer eller de som enbart finns på nätet att visa upp sig på riktigt. Ett samarbete finns 

med gymnasieskolorna; Virginska skolan och Plusgymnasiet. De ordnade 2014 en 

frisyrvisning på Köpmangatan.  

4.2.3  Valborg 

Sedan 2013 arrangerar City Örebro valborgsfirandet vid Örebro slott. Detta firande 

lockar mellan 25-30 000 besökare och har blivit en uppskattad tradition. Tidigare 

sköttes arrangemanget av ideella krafter, men ansvaret ligger numera på City Örebro 

efter att tidigare arrangörer uppvaktat City Örebro och kommunen togs beslutet att 

fr.o.m. 2013 står City Örebro som arrangör av valborgsfirandet. Det skedde inga större 

förändringar kring själva arrangemanget första året, men nya samarbeten har 

etablerats med Kvinnerstaskolan och Vuxsam under 2015 kommer detta arrangemang 

vara en del av 750 års firandet och planer finns på att utöka arrangemanget till att 

involvera de kommersiella aktörerna mer framöver. Under 2014 hade butiker och 

verksamheter utökade öppettider. 
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4.2.4 Marknadsafton 

Marknadsafton har varje år, sedan 1965, haft mer än 40 000 besökare 

Marknadsafton i Örebro är en folkfest och en stor 

happening för hela regionen. Butikerna i city har 

kvällsöppet till 22.00. På fik och uteserveringar samlas 

man för en stunds paus och på gator och torg sker 

mängder av aktiviteter från norr till söder. Med 

livemusik, karuseller, knallar, butiksfynd och andra 

aktiviteter finns något kul för alla åldrar och smaker. 

Det är ca 120 knallar på plats under Marknadsafton. 

Allting roddas av City Örebro och sedan 2013 finns ett utökat samarbete med Funballz 

som har aktiviteter för barn vid Järntorget. 2015 fyller Marknadsafton 50 år och 

ambitionen är att fortsätta utveckla denna aktivitet med fokus på folkfest och 

medlemsnytta, då det är den dag som ger störst omsättningseffekt för alla 

verksamheter i city under hela året. 

4.2.5  Örebro Open Art 

Stadskärnan har under flera somrar förvandlas till en gigantisk utomhusutställning och 

konsten har fått möjlighet att möta en publik utanför de traditionella konstscenerna. 

Örebro stadskärna har utvecklats till en av landets mest spännande temporära 

konstarenor. Familjära miljöer bjuder plötsligt på överraskande upplevelser, möten 

som berör, väcker nyfikenhet och stämmer till eftertanke.  

Open Art har arrangerats i Örebro i 2008, 2009, 2011 och 2013. Varje år har ett 70-tal 

konstnärer från hela världen deltagit. Evenemanget har växt och från att ha varit ett 

projekt och en idé driven av eldsjälar har det nu fått en egen organisation med 

målsättning att ha ett återkommande Open Art vartannat år. Nästa gång blir 2015. 

Open Art är en del av Örebro kommuns organisation men samarbetar med näringslivet. 

City Örebro ses som en viktig samarbetspartner som underlättar genomförande och 

planering samt hjälper till med information och initierar samarbete med citys 

kommersiella aktörer.  

  

     

Många av konstverken finns i och utanför citys gallerior, i och på citys shoppingstråk 

och flera av Citys medlemmar går in som sponsorer. Förutom själva konstevenemanget 

finns också OpenArt Academy, som är ett konstsymposium. Academy innefattar 
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samtal, presentationer och föreläsningar. Syftet är att inspirera och följa framväxten av 

konst-verken från konstnärernas perspektiv. Utöver detta finns OpenArt Kids där målet 

är att barnen ska få möta konst på ett lekfullt sätt genom bl.a. kreativ verkstad. 

4.2.6 Sommarscen 

Under sommaren 2010 etablerade City Örebro konceptet med sommarscen och 

livemusik i city. Evenemanget har fortsatt växa.  

Sommarscen är en populär aktivitet på sommar-torsdagarna med barnallsång och 

lokala artister vid sex tillfällen i juli/augusti. Clownen Nico är på plats vid varje tillfälle. 

Varje kväll avslutas med en ”Headline”, dvs. signade artister som lockar en lite större 

publik. Under en säsong uppträder totalt ett 30-tal band. Samarbeten med Open Art 

Kids, Våffla to go, Max hamburgare, Röda korset, Saluhallen, Komtek, KFUM 

Volleyboll har utvecklats sedan 2013. De är på plats med olika aktiviteter eller 

försäljning. Vid vår sista sommarscen 2014 hade vi beachvolleybollturnering och 

skapade en mysig sandstrand med hjälp av 70 ton sand framför scenen på Stortorget i 

Örebro.  

Sommarscen på Stortorget 2014 

Sommaren i Örebro city erbjuder även uteserveringar i mängd, sommarshopping, 

Örebros egen glass, paddling av kanot på Svartån, fiske och kräftfiske i Svartån och 

mycket mer.  

4.2.7  Live at Heart 

Live at Heart är en aktivitet riktad mot musikbranschen i Sverige och nationellt. Det är 

en mötesplats för musiker, arrangörer, bokningsbolag, talangscouter, media m.fl. Live 

at Heart i Örebro är musikens Almedalen. Sedan uppstarten 2010 har Live at Heart 

utvecklats från en nationell företeelse till en internationell sådan. Inspirationen till Live 

at Heart kommer från ”South by Southwest” som årligen genomförs i Austin, Texas. 

Finansiering sker med bidrag från offentliga institutioner, som Örebro Kommun, 

Landstinget i Örebro m.fl. Till detta tillkommer marknadsintäkter från det lokala 

näringslivet, biljettförsäljning mm. 
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City Örebro har en gratisscen på Våghustorget med 

spelprogram torsdag-lördag. Under dagarna är det 

ständigt folk på plats och många passar på att äta lunch på 

Våghustorget. Främst är det artister som intar scenen för 

att ge ett smakprov inför deras andra spelningar under 

festivalen.  

En samhällsekonomisk beräkning har gjorts på effekterna 

av Live at Heart. Nyckeltalen bygger på statistik, samt beräkningar efter modeller från 

Tillväxtverket och Svensk Turism. De samhällsekonomiska intäkterna 2013 var 3 

484 500 kr. Live at Heart befinner sig i ett initialt utvecklingsläge. De 

samhällsekonomiska intäkterna, har stora möjligheter att öka väsentligt, men det krävs 

en medveten planering och professionellt hanterande för att uppnå optimal effekt. 

 

4.2.8  Shoppingkväll 

City Örebro har under tre år anordnat en Shoppingkväll med extraöppet i city i slutet av 

november. Vi har kommit fram till att torsdag, dagen innan ”Black Friday” är den dag 

som fungerar bäst. Evenemanget syftar till att locka in fler besökare till stadskärnan 

och att gemensamma aktiviteter och festlig stämning ska locka till shopping. Under 

Shoppingkvällen tänds julbelysningen och Goodiebags delas ut till de som shoppar i 

city. Medlemmarna ställer upp med exklusiva erbjudanden och håller extraöppet. Allt 

samordnas av City Örebro främst för handeln.  För att skapa en trevlig stämning rullas 

röda mattan ut längs hela Köpmangatan och DJ med högtalare finns utefter gatan. 

Genom ett samarbete med Örebro Universitet och Studentkåren går det den kvällen 

gratisbuss mellan Universitetet och city mellan 

18.00–21.00, för att locka in studenterna till city. 

(De 50 första fick varsin Goodiebag på bussen).  

 

2014 hade vi dessutom premiär för vår tomtestol 

där man kunde vinna city presentkort genom att 

lägga upp en ”cityselfie” på sitt Instagramkonto 

och #cityorebro så att bilderna hamnar i City 

Örebros App-flöde.  
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Det här är en återkommande aktivitet som vi utvärderar varje år för att få svar på 

förbättringsmöjligheter. Tidigare år har vi fått en del kritik just för att kunderna inte 

stannar hela kvällen, men julen 2014 var det kunder ända fram till 21.00 och alla var 

väldigt nöjda med kvällen. Vi har ex. vis fått info från ett stort kedjeföretag som hade 

bäst resultat på omsättningen för hela Skandinavien, en skobutik hade som mest kö 

mellan kl.20-21 och en annan butik som tyckte att de låg utanför aktiviteten hade tänkt 

stänga redan kl. 20.00 men blev ”tvungna” att ha öppet till 21.00 just för att det var så 

mycket folk.  En slutsats vi kan dra av detta är att det tar några år för att arbeta in ett 

evenemangskoncept och att det fungerar med tävlingar och Goodiebags som delas ut i 

slutet av kvällen.  

 

4.2.9  Jul i city  

Julen i stadskärnan är en alldeles speciell och mycket trevlig del av året. Det är en 

härlig stämning med sinnen som lockas av pepparkakor, saffran och glöggdoft över hela 

city. För att inte tala om julmusten, vars hemliga recept förvaras hos familjeföretaget 

Roberts i Örebro. Körer sjunger julsånger, julklappar inhandlas, julbord serveras och 

butiker och verksamheter pyntar. Det ordnas flera evenemang och allt inramas av en 

mycket dekorativ och fantastiskt vinter- och julljusbelysning. Julmarknader anordnas i 

Wadköping och i kvarteret ”Gamla stan” på Stallbacken inne i city. På rådhuset kan vi 

varje dag se på lucköppning i fönstren med nya upplysta konstverk. Sedan 2012 har 

City Örebro presentkortsvärdar när det är som mest tryck i julhandeln för att allt ska 

fungera så smidigt som möjligt.  

1:a advent startar den populära julskyltningen med 

julskyltstävling. Den har växt från ha varit enstaka 

butiker till att bli ett maxantal. 2014 blev det rekord 

med 24 deltagare. Det bjuds alltid på glögg i city 

under julen. Ofta sker något extra på torgen. 2013 

kunde barnen spela hockey med Örebro hockeys 

maskot och göra isskulpturer på Järntorget. Häst & 

vagn gick mellan Järntorget, Wadköping och 

Stallbacken.   

Den andra advent går örebroarna man ur huse för 

att se på och delta i ”O, Helga Natt” på Stortorget 

som spelas in för att varje år sändas i tv4 på 

julafton. Det är Sveriges största julkonsert utomhus. ”O, Helga Natt” är en jul-
allsångsshow utomhus på Stortorget i Örebro. Allsång varvas med framträdanden på 
scenen av två riksartister, en klassisk tenor, lokalartist samt kör och orkester. 
Snittpubliksiffran är 25 000 personer. Under tolv år har cirka 325 000 personer upplevt 
showen live samt närmare 3,5 miljoner i TV sedan 2009.  Exempel på medverkande 

riksartister som varit med är Carola, Sean Banan, Sofia Källgren, Raymond Björling, 
Loa Falkman, Charlotte Perrelli, Barry Banks, Malena Ernman, Brolle, Måns 
Zelmerlöw, Avi Klemberg, Shirley Clamp, Thomas Di Leva, Eric Gadd, Molly Sandén, 
Ola Salo och Jasmine Kara. Varje år utses dessutom "Årets O, Helga Natt lokalartist" av 
Sveriges Radio Örebros lyssnare efter audition och uttagning.  
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City Örebros luciatåg kommer varje år den 13 december och tomtenatta inträffar några 

dagar före julafton. Exempel på sådant som hänt då är att den populära tomtefamiljen 

varit runt i city och bjudit på pepparkakor mm, paketgarderob på Oscar C i samarbete 

med ÖSK och vi har bjudit alla som handlat i city på en julgran.  

På självaste julafton tar julkören ton på rådhustrappan och julfriden infinner sig i city. 

 

4.2.10 SM-veckan 2015 

Ett evenemang som inträffade 2015 som är värt att lyfta fram är att Örebro var arrangör 

för SM-veckan vinter 2015,v.5. Det är den sydligaste vinterveckan som anordnats och 

25 idrotter deltog samtidigt. Den ägde rum på flera arenor och i Örebro finns många av 

dem i stadskärnan: Idrottshuset, Conventum, Strike eller nära som Tegelbruket och 

Trängen. 

För första gången fanns det en SM-by vinter, och det mitt på Våghustorget i 

stadskärnan. Där kunde örebroare och besökare uppleva SM-veckan live på 

storbildsskärm. Det fanns också uppvisning av sporter, hyllningsceremonier, 

sponsortält och en SM-eld. 

Invigning av SM-elden på Våghustorget 28 januari 2015 

 

4.2.11  Kungliga besök 2010, 2013, 2014 och 2015 

De senaste åren har Örebro haft flera 

besök från kungafamiljen. Prins Daniel är 

född i Örebro och kunglig glans har funnits 

över Örebro ända sedan Bernadotte valdes 

till tronföljare i Örebro 1810. Det är 

självklart att vi visat upp stadskärnan vid 

deras besök. 2010 var hela kungafamiljen i 

Örebro för att fira 200-årsjubileet av 

tronföljarvalet med pompa och ståt på 

Järntorget. 

 

2013 var kungaparet i Örebro och fick bl.a. 

en vandring med guidning av Open Art, 
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med en avslutning anordnad på Stortorget av City Örebro med vår ansökan till årets 

stadskärna 2013 som gåva.  

 

2014 var Prins Daniel i sin födelsestad för att se på allt som ägt rum i sin födelsestad. I 

januari 2015 besökte kungen Örebro i samband med SM-veckan. Vi hoppas på fortsatt 

kungliga besök åren framöver. 

 

4.2.12 Sammanställning och övriga evenemang  

Utöver de evenemang som vi beskrivit har många andra event ägt rum och äger rum i 

stadskärnan i Örebro Tillsammans skapar alla evenemangen en storstadskänsla, ett city 

som är öppet, tolerant, händelserikt, levande, fräscht och välkomnande. 

Evenemangen har också utvecklats under åren. City Örebro har sammanställt en lista 

på de 30 största eventen i stadskärnan oavsett arrangör.  

 

Ett av de nya evenemangen som City Örebro skapade 2014 var en aktivitet som 

bilbranschen finansierade: ”Bilar på stan”. Det var en bilmässa på Drottninggatan 

tillsammans med nybils-handlarna och MRF i Örebro. Evenemanget blev så bra och 

uppskattat att det 

efter utvärdering 

återkommer 2015. 

 

 

 

 

Event Description Event provider Type of organisation When How long How often Since when

1. Hindersmässan-market Outdoormarket Municipality Public Administration January 1 week every year ever, since 14 th century

2. Valentines day Extra offers Shops Private February 1 day every year

3. Fashion and DesignweekendFashion shows and extra offers City Örebro City centre managementMarch 4 days every year 2007

Spring with easter and Valborg

4. Valborg at the castle Traditional bonfire celebration City Örebro City centre management 30-apr 1 day every year

5. Mothers day -"another mum"Collecting for charity City Örebro and privatePrivate non proft initiativeMay A month every year 2011

6. Springrun Spoprtsevent Sportsorganisation Sportsorganisation May 1 day every year

7. Metallsvenskan Musicfestival Private Private May 2 days every year 2009

8. Marknadsafton Outdoormarket and extra offers City Örebro City centre managemnetBeginning of June1 day every year 1965

Studenten

Summer:

9. Childrens summer at the squareActivities for children City Örebro City centre managemnetJuly-August every Thursday duringsummerevery year 2010

10. Summerstage Musicfestival City Örebro City centre managemnetJuly-August every Thursday duringsummerevery year 2010

11. Örebro fotballcup Sportsevent Sportsorganisation Sportsorganisation June or July 4 days every year 1978

12. Open Art Outdoor art Municiplaity Public Administration June-Sept 3 months every other year2008

13. Bridgefestival Tournament Organisation Organisation July 10 days every year 2008

14. Örebro Pride Seminars and parade Non profit organisationCitizen initiative End of Aug 1 day every year 2012

Autumn

15. Crayfishing in Svartånriver Fishing Municipality Public Administration Aug 2 days every year 

16. Autumnstreetmarket Fleamarket City Örebro City centre managemnetSept 1 day every year

17. Live at heart Seminars and Musicfestival Private Sept 1 week every year 2010

18. Örebroday for universitystudentsFestival for new students Örebro studentkår Sept 1 day every year

19. Örebro race day Fomel 1 race in citystreets Örebrokompaniet Public Administration Sept 1 day 2014 first year2014

20. Cars in the city New open air car show City Örebro City centre managemnetSept 1 day 2014 first year2014

21. Senior festival Events fpr elderly people Municipality Public Administration Oct 1 week every year 2009

22. Pink October Collecting for charity Bröstcancerförening NGO Oct A month every year

23. Beer and Whiskeyfestival Food and drinkfestival Conventum Private Oct 2 days every year 2006

24. Culturenight Culturefestival Scenit NGO November 1 day every year

25. Ladies night show Musicshow and extra offers Private company Private November 2 days every year 2006

26. Shoppingnight Extra offers City Örebro City centre managemnetEnd of November1 day every year

Christmas

27. City hall Chistmascalender Art Municipality Public Administration 1-24 dec 24 days every year 2007

26. Skyltsöndag Tradtional Xmas shoppingday competionCity Örebro City centre managemnetFirst Sunday Dec 1 day every year since shopping began…

27. O Holy Night Musicshow Soul Private Second Sunday Dec1 day every year 2002

28. Lucia Traditional parade City Örebro City centre managemnet 13-dec 1 day every year

29. Christmas Choir Music City Örebro City centre managemnet 24-dec 1 day every year

30. New years eve by the castleTraditional fireworks Municipality Public Administration 31-dec 1 day every year
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4.3 Varumärket Örebro  

Arbetet med Örebros varumärke har pågått i flera år och involverat representanter från 

många olika delar av Örebro. Över 350 beslutsfattare har medverkat i allt från öppna 

diskussioner till målinriktade workshops. Tusentals Örebroare har också engagerat sig 

till exempel i samband med öppet hus i början av 2013 och via sajten och appen ”This is 

Örebro”. City Örebros VD har suttit i styrgruppen. 

Allt började med en bister sanning. Flera undersökningar pekade på samma resultat, 

trots att Örebro blomstrande inom flera områden hade svenskarna en mycket vag bild 

av Örebro. Detta gällde både det geografiska läget och vad livet här präglades av. Slottet 

och Svampen (vattentornet) var egentligen det enda man riktigt kände till. 

Örebrokompaniet fick i uppdrag av Örebro kommun att driva arbetet med att ta fram 

ett starkt, särskiljande och attraktivt platsvarumärke för Örebro. 

Under processen har många tongivande profiler inom kommun, politik, näringsliv, 

kultur, idrott och föreningsliv samarbetat i workshopform, i styrgrupper och i 

arbetsgrupper. Arbetet har bedrivits i flera steg och i juni 2014 lanserades den nya 

varumärkesplattsformen. 

 

 

4.3.1 Stadskärnans sinnen som varumärke 

Sedan 2011 har City Örebro haft ett aktivt tänkande kring att alla sinnen är viktiga att 

ha med för upplevelsen och marknadsföringen av stadskärnan. Alla våra sinnen är 

aktiva när vi upplever stadens rum. 

 

Synintrycken är förstås många. Örebro har en vacker stadskärna med vackra byggnader 

och torg. Vi har hörsel, där musikbranschen i Örebro står för ett stort utbud, med allt 

från svenska kammarorkestern till lokala punkband. Det kan också vara att höra någon 
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av stadens fontäner. Ljud som också hör Örebro till är jublet när det blir mål på Örebro 

arena. 

 

Att smaka på Örebro innehåller naturligtvis Champis och Julmust som har sitt 

ursprung i Örebro. Smakmässigt finns mycket att bjuda på, då vi har närheten till 

Grythyttan och utbildning på hög nivå. Cajsa Warg, som skrev den första kokboken 

kommer från Örebro och i Wadköping går det att lukta på olika kryddor i hennes hus. 

Ernst som fixar och lagar mat i tv är örebroare. Roy Fares, som är expert på sötsaker, 

kommer från Örebro. Ost, öl, choklad etc. finns tillverkning av i Örebro. Under 

rubriken ”Smaka på Örebro” kan du ta en promenad i Örebro city med ett färdigt paket 

som går att köpa på Turistbyrån. 

 

 
Känsel kan vara mycket som att klättra på ankan vid Järntorget eller sitta på ett 

solvarmt trädäck vid Svartån. Du kan också känna stadens handelshistoria på kläder 

och skor i någon av stadens butiker. 

 

Dofter som finns är magnolia från magnoliaträden i stadskärnan, eller kaffedoft från 

något café. Konstupplevelser som finns i Örebro kan ofta förmedlas av flera av sinnena 

och allt gör sig bäst vid ett besök. 
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4.3.2 City Örebros varumärke  

Örebros varumärke matchar City Örebros 

varumärke väl. City Örebro har sedan flera år 

tillbaka en grafisk profil och våra illustrationer 

är en viktig del av det. Genom att använda vårt 

manér visar vi tydligt att det är City Örebro 

som är avsändare. Det ska synas att det är 

Örebro och återspegla den mångfald som city 

representerar. 

 

En känsla förmedlas lättast via ett collage av 

upplevelser som i den film vi tagit fram till 

bl.a. ansökan Årets stadskärna2015. Filmen 

innehåller också originalmusik. 

4.3.3  Örebro 750 år 2015 

År 2015 fyller Örebro 750 år och det kommer 

att firas med en mängd olika aktiviteter och 

evenemang. Jubileumsåret är en unik möjlighet att lyfta fram 

allt positivt Örebro har att erbjuda. Målet är att stärka den 

lokala stoltheten bland örebroarna samt stärka 

platsvarumärket Örebro.  

För att kunna nå ut till och involvera så många örebroare som 

möjligt kommer jubileet att inrikta sig på tre olika områden: 

samarbeta med existerande evenemang, finansiera nya 

projekt med en jubileumsfond samt anordna en jubileumsfest 

under augusti 2015.  

Jubileumsfesten kommer att arrangeras i centrala Örebro under en vecka i augusti 

2015 med en mängd aktiviteter och evenemang för alla örebroare att delta i. 
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5. FYSISKA FÖRÄNDRINGAR/PROJEKT 

Efter det att de stora centrala torgen samt Köpmangatan och Kungsgatan rustades upp, 

2008-2011, har Örebro kommun och City Örebro fortsatt arbeta med att göra 

innerstaden attraktiv för alla örebroare och besökare. Det är många olika saker som gör 

att centrala Örebro upplevs som attraktivt. Stora förändringar som ny utformning av 

torg och gator är lätta att lägga märke till, men många små förändringar gör sitt till. 

Större nybyggnationer på kvartersmark ansvarar fastighetsägarna för och det sker ett 

bra informationsutbyte med City Örebro. Byggnationerna är viktiga i en stad som 

växer. Stadskärnan är en del av staden och vi berättar i detta avsnitt om de 

byggnationer som skett sedan 2012 i centrala Örebro. 

5.1 Projekt för att ändra attityden till att parkera i P-hus 

Till city kommer du vare sig det är med bil, buss eller 

cykel eller om du går. Resevaneundersökningar visar 

att city är ett hållbart alternativ jämfört med många 

andra besöksmål då fler går, cyklar och använder 

kollektivtrafiken jämfört med bil. 

Åker du bil är parkeringen viktigt och vi har tagit itu 

med parkeringsfrågan. I Örebro finns inget 

kommunalt parkeringsbolag så här är samverkan med 

näringslivet en helt avgörande fråga. 

 

Ett påstående vi stod inför 2007 från besökarna var ”Det finns inga parkeringar” En 

lösning på det blev att kommunen och fastighetsägare med parkeringshus gemensamt 

finansierade ett digitalt parkeringsledningssystem för att visa var det finns lediga p-

platser. Senaste anslutna P-hus var 2012. 

Ett annat påstående vi stod inför 2012 från besökarna var ”Det är för dyrt att parkera” 

En lösning på det blev att ta fram något vi kallade shoppingbiljetten. Det innebär att vi 

kan erbjuda ”fri” parkering till citys shoppingkunder. Den som parkerar i något av  

 

 

Örebros centrala P-hus får 20 kr i 

rabatt när kunden handlar för 

minst 200 kr i någon av de över 

100 anslutna verksamheterna. 

Det handlar om att skapa en 

attitydförändring. Därför har vi 

2014 genomfört en ordentlig 

marknadsföring av konceptet, 

kallat parkeringsbonus.  
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5.2  Saluhall öppnade 2013 

Örebroarnas dröm blev verklighet när Örebro Saluhall öppnade på Kungsgatan 2013. I 

Saluhallen kan man köpa hem fräscha råvaror från stolta handlare som gärna delar 

med sig av både kunnande och inspiration. Det går även att bli serverad en komplett 

middag, vällagad lunch, något gott att äta i farten eller ta med hem. I saluhallen finns 

också en Mat- & vinstudio där det arrangeras allt från teambuilding kring spisen och 

provningar av mat och dryck till intressanta föreläsningar. 

5.3  Konst och annat som förgyller 

Open Art förgyller ju city vartannat år, nästa gång år 2015, och det är av tillfällig 

karaktär. Några konstverk blir dock kvar och en del köps in av kommunen. Förra 

gången köptes t.ex. Rubber Duck in som kom tillbaka i fontänen på Järntorget i 

september 2014. 

Andra mer oansenliga är de ”smådjur” som sedan 

2013 finns utplacerade kring Stortorget. På Gamla 

gatan finns sedan 2014 gatlyktor i form av bikupor. 

Bilden intill visar när de sätts på plats.  

Konstverk är alltid en del av ombyggnationer och 

förnyelsen av stadskärnan. 2014 fanns totalt ett 40-tal 

offentliga konstverk i city. Samtliga ingår med 

information om konstnär, tillkomstår och ägare i 

Konstkartan i City Örebros app. 

 

5.4 Restauranger och ännu fler uteserveringar  

För att få en levande stadskärna har arbetet med restauranger och uteserveringar legat 

högt på agendan i Örebro. Restaurangnäringen har blivit en allt större del av 

stadskärneutvecklingen, under 2014 öppnade t.ex. ett helt nytt krogkoncept i Örebro, 

Makeriet som satsar på att bli ett nöjespalats för mat, möten och fest.  

 

City Örebro arbetar med att skapa knyta ihop våra olika medlemsföretag för att skapa 

mervärde såsom handel, tjänsteföretag och restauranger för att skapa event som ger en 

större shoppingupplevelse. Flera av våra aktiviteter och projekt gynnar restaurang-

näringen och nu jobbar vi med att sälja in medlemsnyttan tydligare till denna bransch 

som ofta är vinnare av våra aktiviteter, men denna bransch som helhet tenderar att inte 

vilja teckna medlemskap, ”aktiviteter händer ju ändå”.  Vi har haft studier gjorda på 

kvällsekonomi och det har gjorts förstudier för förbättringsområden kring 

restaurangnäringens nätverk.  

 

Sammantaget har restauranger haft låga förväntningar och dåliga erfarenheter av 

kommunen. Under 2014 har ett aktivet arbete bedrivits för att skapa en bättre dialog 

med restauranger och caféer. Det syftar till att olika myndigheter ska samordnas t.ex. 

brandkår, miljö, och tillstånd. Sakta, men säkert kan vi notera en mer positiv 

inställning till samverkan hos dessa aktörer. 

 

Flera ombyggnationer har gjorts i stadskärnan för att underlätta för uteserveringar. 
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Utöver torgen så har Klostergatan byggts om under 2012. Fler områden har 

möjliggjorts för serveringar med alkoholtillstånd. 

 

I Örebro stadskärna finns 2014 över 130 restauranger och över 70 uteserveringar. Bara 

Järntorget har 2014 fått tre nya uteserveringar. Omsättningen i restaurangbranschen 

mäts årligen. 

 

5.5  Servicecenter- en ingång till kommunen mitt i city  

När Tingsrätten fick nya lokaler i Rättscentrum blev det lediga lokaler mitt i city. 

Kommunen har tidigare haft sin kundservice utspridd på olika ställen. Från och med 

2014 finns det en serviceingång, Servicecenter på Drottninggatan 5. De svarar på alla 

kommunala frågor, oavsett om de handlar om bygglov, kulturskola, barnomsorg eller 

hemvård. Etableringen i centrala Örebro är en del i arbetet med att göra Örebro 

kommun mer öppen och tillgänglig. 

5.6  Förtätning  

Örebro växer så det knakar. I utbyggnaden av staden är förtätning den rådande 

stadsbyggnadsfilosofin. Detta finns det många exempel på i stadskärnan. 

Påbyggnationer har skett av bostadsvåningar i norrcity. På norrcity bebyggs också 

under 2014 flera lucktomter. Det är kvarteret Stenen och kvarteret Husaren som 

omgestaltas. 
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Kvarteret Stenen med ny spännande arkitektur som bryter mot den befintliga.  

5.6.1 Kvarteret Husaren  

Örebrobostäder AB skapar ett nytt och spännande kvarter på norrcity med plats för liv 

och rörelse båda dag- och kvällstid. Kvarteret kallas Husarens gränd och ligger i 

korsningen Fredsgatan/Slottsgatan. Här byggs kommersiella lokaler, kontor och 47 

unika bostäder i form av bostäder och radhus i två plan, så kallande townhouses, högst 

upp. Arkitekter är Juul-Frost och totalentreprenör är NA Bygg AB. Kvarteret är klart 

för inflyttning hösten 2016 och under hösten 2015 startar uthyrningen av bostäderna. 

Investeringen uppgår till ca 350 miljoner. 
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5.6.2 Kvarteret Lodet  

På Storgatan i centrala Örebro har det byggts bostäder. Det är Brf Lodet som består av 

totalt 33 bostadsrättslägenheter varav 25 är nyproduktion och 8 är ombyggnation i 

äldre fastighet. 

5.6.3 Kvarteret Stinsen 

I kvarteret Stinsen mitt i city planeras för kontor och hotell i 26 våningar. Planerad 

byggstart är 2015 och investeringen uppgår till ca 200 miljoner koronor. 

5.6.4 Gamla Postterminalen 

I direkt anslutning till Resecentrum uppförs attraktiva kontor på 39 000 kvm BTA. En 

investering på ca 1 miljard. 

5.6.5  Studentcity  

Örebrobostäder satsar på centrala studentlägenheter 2014 i kvarteret Maskinisten. Det 

blir ett nytt hörn och en ny profil i en av citys entréer. Projektet består av två delar, ett 

nybyggt hus med 89 ettor samt en nyrenoverad del med 51 ettor och tvåor med kök. 

Totalt blir det 140 superfräscha studentlägenheter mitt i staden med adress 

Rudbecksgatan 40. 

 

5.6.6 Rättscentrum 

Med verksamheter spridda på olika platser i staden hade Örebro Tingsrätt, 

Kriminalvården, Polisen och Åklagarmyndigheten behov av nya lokaler där de kunde 

samla sina olika funktioner och uppnå synergieffekter. Lösningen blev en nybyggnation 

i kvarteret Porten. I dag finns de fyra rättsvårdande myndigheterna i moderna lokaler 

som uppfyller högt ställda krav på säkerhet och miljö. Ägare är Norrporten. Byggstart 

var år 2010 och byggnaden färdigställdes 2013. Bruttoarean är ca 20 000 kvm. Den nya 
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byggnaden består av två huskroppar ovanpå en gemensam entrévåning. Förbindelser 

med det intilliggande polishuset finns både ovan och under jord. Norrporten har 

investerat cirka 500 miljoner kronor i projektet där Skanska har varit totalentreprenör. 

Fastigheten har en hög miljöprofil och har som tredje fastighet i Sverige nått den 

högsta nivån när det gäller miljöcertifieringen LEED. Certifieringen är ett kvitto på 

mycket högt ställda krav på energiförbrukning, materialval, inomhusklimat, 

lokalisering och vatten-användning.  

5.7  Microparker och lekmiljöer 

I Örebro kommun har man som mål att, under 2014 och kommande år, anlägga parker 

i miniformat, så kallade microparker. Tanken med parkerna är att lyfta små, ibland lite 

bortglömda, ytor och av dem skapa attraktiva platser för möten, lek, upplevelser eller 

en stunds vila. 

 

Örebroarna har fått rösta på olika förslag till hur de två första mikroparkerna ska 

utformas. De finns i hörnet av Köpmangatan/Bondegatan på Krämarens baksida och 

vid Kyrkogatan/Nikolaigatan nedanför Nikolaikyrkan.  

I parken vid Krämaren kommer det också finnas ett lektema ”Alice i underlandet” med 

bl.a. figurer ur boken och en rutschkana. 
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5.7.1 Skateparken 

En helt ny skateboardpark i Drottningparken i Örebro ligger i startgroparna och 

kommer att stå klar 2015. Den är designad av en av Europas främsta designer av 

skateboardparker, Janne Saario från Finland.  Skateparken byggs av Örebro kommun. 

Ett samarbete har skett med lokala skateboardsåkare och kommunala förvaltningar. 

5.8 Järnvägsgatan  

Under 2014/2015 får Järnvägsgatan en rejäl uppfräschning med bänkar, trädstativ, nya 

cykelställ, ny belysning och anpassning för funktionshindrade med bl.a. utökade 

ledstråk för synskadade.  

5.9  Föreningarnas hus 

På Slottsgatan finns sedan 2014 Föreningarnas hus etablerat. Föreningarnas Hus är en 
central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling av det civila samhället i 
Örebro. I Föreningarnas Hus kan föreningar/organisationer hyra kontor eller 
verksamhetslokaler samt använda fria nyttigheter som kostnadsfria möteslokaler, 
gemensamt pentry, posthantering, skrivare och kopiator samt fri tillgång till 
bredband/WiFi. 

6. MÅLUPPFÖLJNING  
För att mäta City Örebros mål har vi indikatorer. Vi har dels en bruttolista och sedan 

sådana tal vi följer mer specifikt. Detta berör alla områden och de enligt kriterierna 

uppsatta uppföljningsområdena om stadskärneutbudets utveckling, händelser och 

arrangemang, besöksutveckling, fastighetsutveckling och attitydundersökningar. 

Det finns en del statistik på kommunövergripande nivå som vi också använder till 

måluppföljning generellt. Vartannat år mäts örebroarnas bedömningar NRI (Nöjd 

Region-Index), NII(Nöjd Inflytande-Index), NMI (Nöjd Medborgar-Index) och NKI 

(Nöjd Kund-Index). 2013 års NMI-mätning kan du 

se i stapeldiagrammet här nedan, där värdet 100 är det högsta möjliga. 
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6.1.  Befolkningstillväxt 

Örebro är en stad som växer. Befolkning i Örebro ökar stadigt. År 2013 passerade vi 

140 000. På 10 år är et en ökning med 10 %. 

 

 

6.2 Stadskärneutbudets utveckling 

Stadskärnans utbud har förändrats de senaste åren i samband med handelns 

omvandling. Vi ser mer av service och tjänstenäring. Vi har sedan 2008 genomfört en 

kartläggning av Örebros olika handelsplatser där man kan se omsättningsutveckling 

inom detaljhandel och restaurangbransch, antal årsanställda, m.m. Sedan 2014 

kartlägger vi även övrig kommersiell service med stadskärnans utbud separat. Antal 

butiker mäter vi via HUI varje år och sedan 2014 mäter vi även antal restauranger och 

övrig kommersiell service i stadskärnan separat. 

 

Antal butiker  

2008 210  

2009 219  

2010 271  

2011 262  

2012 268 Antal restauranger  

2013 270 2013 130 

6.3  Nya etableringar och renoveringar 

I stadskärnan tillkommer många nya etableringar och det sker omstruktureringar, som 

flyttar och ägarbyten. Men här vill vi lista vi några av de som tillkommit senaste året. 

En del är medlemmar i City Örebro andra inte. Några Popupstores har också funnits. 

 

För att nämna några nyetableringar i form av butiker finns; Pure Love, Asperum, 

Pinkroom Volt, Anyday, Linnea på söder, English shop. Nya restauranger är Texas 
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125 000

130 000
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Befolkningsutveckling Örebro
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Longhorn, Chandani och Makeriet. Utöver det har Hennes och Mauritz, Indiska, 

Hemköp, kvarteret Hållstugan och Saluhallen genomfört stora renoveringar. 

 

 

En framtidsplan är att kommunen och City Örebro kommer att arbeta mer intensivt 

med ett proaktivt etableringsarbete. 

6.4 Kvällsekonomi 

Utveckling av stadskärnan pågår hela dygnet. Kvällsekonomin sätter särskild fokus på 

hur stadskärnan lever på kvällen och natten. Redan 2011 tog City Örebro initiativ och 

arbetade med ekonomistudenter vid universitet för att skriva om begreppet 

kvällsekonomi och med Örebro som exempel. Det var ett naturligt steg efter att i många 

år arbetat med ett brett perspektiv på vad stadskärneutveckling handlar om.  

Begreppet har sin bakgrund i framför allt engelska studier och engelsk praxis som 

”Purple flag”.  

 

Vi kan sammanfatta det som att kvällsekonomin syftar till att skapa och tillhandahålla 

ett brett, tillgängligt och flexibelt utbud som gör att fler människor i större utsträckning 

utnyttjar stadskärnan kvällstid. I uppsatsen undersöks vilka faktorer det finns för 

kvällsekonomi i Örebro och de skriver bl.a. 

Örebro stadskärna har en vacker stadskärna och det finns ett utbud av aktiviteter 

som kan utökas. En efterfrågan på kvällsaktiviteter finns vilket har visat sig bland 

annat av att fler besöker de olika evenemangen som sker på kvällstid. Örebros 

geografiska läge underlättar för en kvällsekonomi. Närhet och ett koncentrerat 

centrum med gemensamma mötesplatser är viktiga faktorer för att kvällsekonomi 

ska fungera, vilket kan utvecklas mer i Örebro. Örebro har ett etablerat samarbete 

där aktörer gemensamt arbetar för att göra staden attraktivare även under kvällstid. 

 

Kvällsekonomin lyfts på flera sätt i denna ansökan, t.ex. hur vi lyfter 

restaurangnäringen utifrån ett tillväxtperspektiv genom olika aktiviteter och möten 

riktade specifikt till denna grupp och där vi varje år tar fram nyckeltal för branschen 

som helhet. Flera av våra aktiviteter syftar till att ge alla kommersiella aktörer ”klirr i 

kassan” och en av restaurangbranschens absolut viktigaste aktivitet är vår aktivitet 

marknadsafton som de senaste åren fyllt uteserveringar och slagit nya kassarekord. 

Sedan 2008 har vi på olika sätt engagerat oss i trygghetsfrågor för att stärka 

upplevelsen av en trygg och trevlig stadskärna även kvällstid. Vi har sedan 2010 arbetat 
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extra med att växla upp belysningen i stadskärna både utifrån ett trygghets- och 

upplevelseperspektiv. 

6.5  Utmärkelser 

Olika utmärkelser är ett intyg på att man är på rätt väg. Det finns priser som delas ut 

inom stadskärnan som årets café, årets butik, årets bemötande m.fl. Andra priser inom 

kommunen är Byggnadspris, Miljöpris o.s.v. Dessa priser delas ut 

på City Örebros branschfest eller på Örebrogalan, anordnad av 

kommunen. 

Örebro nöjer sig inte med lokala utmärkelser utan har sedan 

2011 bl.a. fått dessa utmärkelser på nationell nivå. 

Årets friluftskommun (2012, 2013 och 2014) 

Sveriges Kvalitetskommun (2013)  

Årets förebyggande kommun (2012) 

Sveriges bästa kommunwebb (2011) 

Årets idrottsstad (2011) 

Årets föreningsvänligaste kommun (2011) 

Fairtrade City (sedan 2007)  

6.6  Örebro universitets- och studentstad 

Högskolan i Örebro, som bildades 1977, blev universitet 1999 och heter nu alltså 

Örebro universitet. Örebro har under senaste decenniet satsat hårt på att utveckla 

längre professionsinriktade utbildningsprogram såsom psykolog-, jurist- och 

läkarprogram och nu står civilingenjörsutbildning högst upp på dagordningen. Genom 

denna satsning har intresset från studenter runt om i landet ökat markant. Söktrycket 

har fördubblats på bara fem år och till höstterminen 2014 sökte drygt 44 000 studenter 

en utbildning vid Örebro universitet. Totalt är det cirka 17 000 studenter som studerar 

här och 4 av 5 av de som börjar läsa vid Örebro universitet kommer inte från Örebro 

län. Så man kan klart säga att Örebro universitet numer är ett riksrekryterande 

lärosäte. 

 

Utbildningarna har mycket god kvalitet och studenter som tar examina vid Örebro 

universitet är mycket konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Det visar undersökning 

efter undersökning. Det är nästan bara studenter som tar sin examen vid ett lärosäte i 

Stockholmsområdet som klår örebrostudenterna i det avseendet. 

 

Universitetet har också ungefär 500 doktorander och nästan 1300 anställda. Av dessa 

är cirka 130 professorer vilket är en mycket stark utveckling med tanke på att 

universitetet fick sin första egna professur 1996. Under 2013 publicerade universitetets 

forskare ungefär 350 artiklar i internationella tidskrifter och genomslaget för dessa är 

nog så gott vid en jämförelse med betydligt äldre och forskningstunga universitet. 

Så det är mycket lätt att konstatera att Örebro universitet har utvecklats från att vara en 

regional högskola till att bli ett universitet av nationell och internationell betydelse och 
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med en årsomsättning som för flera år sedan passerade miljardstrecket är universitetet 

ett lärosäte som starkt bidrar till även regionens utveckling. 

Örebro är en växande studentstad och det senaste tillskottet är läkarutbildningen, från 

2011. För studenterna som bor på campus spelar även city en stor del i deras liv. På 

kvällen tar de cykeln ner till uteserveringarna och klubbarna. Det är inte för inte som 

Örebro blev utsedd till Årets Studentstad 2010/2011. Sedan länge finns ett mycket väl 

fungerande samarbete mellan våra studenter, universitet, kommun och näringsliv. Det 

innebär bl. a. att vi kan erbjuda en av de bästa introduktionerna, praktik under 

utbildningen, uppsatsstipendier och bra möjligheter till jobb när studierna är klara. 

Örebrogåvan ger Örebro kommun till den som är inflyttad student, medlem i Örebro 

studentkår och har folkbokfört sig i Örebro. Örebrogåvan är City Örebros presentkort 

laddat med 1 000 kr.  

Örebrodagen, som har en 15-årig tradition, är en dag när studenter, sektioner och 

föreningar, vid Örebro universitet tävlar i lekfulla former i centrala Örebro. Det syftar 

till att skapa en arena där studenter och allmänhet möter varandra genom att det 

arrangeras något positivt och roligt mitt i stadskärnan. Det ska vara en trevlig händelse 

både för studenter och för Örebros invånare. Att studenterna känner sig hemma i 

Örebro är viktigt, därför har kommunen en anställd studentlivskoordinator som har ett 

nära samarbete med City Örebro. 

Universitetet innebär många möjligheter och i framtiden hoppas vi på fler utbildningar 

och rektorns vision om ett studenternas hus mitt i city. 

 

6.7 Tillsammans 

Tillsammans når vi så mycket större effekt är en del av syftet med citysamverkan. Allt 

är inte alltid mätbart i kvantitativa mått. Men en av grundtankarna är att samverkan 

ska ge mer ”klirr i kassan” hos alla. 

 

Vi bevisar det varje dag. T.ex. när det fanns anledning att inviga Hälsans stig i en slinga 

runt slottet och konstverket Rubber Duck på Järntorget. Samtidigt som 

landshövdingen inviger kom föreningarna med ideella krafter. Hjärtlungsjukas 

förening, Njurföreningen och Sällskapet Gamla Örebro var närvarande. Butiker och 

restauranger hade erbjudanden och fanns på plats med hälsotema. Politiker närvarade. 

Media kom. Vi sparade kostnader på att utnyttja samma teknik till båda invigningarna, 

en på förmiddagen och en vid lunch. Det var så fiffigt att samma vecka var det 

Seniorfestival och internationella konstveckan, därför blev målgrupperna allt från 

förskoleklasser till äldre pensionärer. Det blev en happening, mitt i det kalla 

höstregnet. Vi har alltså med gemensamma krafter finansierat något effektivare genom 

att vi gör det tillsammans. Föreningsliv, konst, ett stadsbyggnadsprojekt, kommunala 

basverksamheter för barn och äldre, butiker och restauranger samordnas. De ideella 

krafterna är mycket viktiga för stadskärneutvecklingen. Effekterna blir så mycket större 

när vi genomför saker ihop.  

 

 

 

 

http://orebrostudentkar.se/
http://orebrostudentkar.se/
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6.8 Besöksutveckling 

Varje år tar Örebro emot mer än tre miljoner besökare. Anläggningarna Conventum 

kongress och Conventum arena invigdes under 2000-talet och bidrar, med andra 

aktörer, till möjligheten att ta emot stora kongresser och arrangemang. Många hotell 

finns dessutom på gångavstånd från anläggningarna. 

 

Sålda hotellrum Örebro 

2009  242 373 

2010  253 856 

2011  255 860 

2012  256 165 

2013  257 2 

6.9 Fastighetsutveckling 

Örebro är en expanderande stad och är därför på många sätt attraktiv för 

fastighetsbranschen och genom Fastighetsägarna Mittnord finns också ett särskilt 

intresse för stadskärnan, vilket de tagit fram rapporter om. 

 

Det byggs i Örebro och det behöver byggas. Kommunen deltar exempelvis på den årliga 

fastighetsmässan i Cannes och på Business Arena för att hitta ännu fler som vill 

investera i Örebro. Men många exempel finns 

redan, vilket går at ta del av i olika nyhetsbrev 

mm som City Örebro följer. 

 

Fastighetstidningen utsåg 2013 det kommunala 

bostadsbolag Örebrobostäder (ÖBO) till årets 

fastighetsägare. 

 

Fastighetsindex är ett index över utvecklingen av 

fastighetsmarknaden som presenteras halvårsvis 

av NAI Svefa. 

 

NAI SVEFA FATSIGHETSINDEX 

År: Halvår 2012:1 2012:2 2013:1 2013:2 2014:1 2014:2 

Index 43 48 49 43 43 44 

Placering (jfr andra orter) 13 9 11 12 12 12 

 

6.10 Attitydundersökningar 

Både kommunen, City Örebro och flera aktörer involverar allt fler örebroare i dialogen om sin 
stad. Det gör vi ofta i samband med arrangemang och öppna möten. Det är ett sätt att fånga 
känslan. Det kan också vara genom bilder som via #cityörebro eller #thisisörebro 
De som gör undersökningar är förutom vi själva kommunens återkommande 
medborgarundersökning, olika mätetal och siffror som örebrokompaniet tar fram. 
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6.11  Örebro som modell för analys av cykelstäder 

Företaget Spacescape har utvecklat en ny metod för att analysera cykelstäder. Modellen 

kombinerar forskningsbaserade analysmetoder med undersökningar av de lokala 

cyklisternas preferenser och leder fram till såväl politiskt, lokalt och vetenskapligt väl 

förankrade förslag på fysiska åtgärder i cykelnätet. Analysens bredd av kartlagda 

cykelstadskvaliteter och detaljeringsnivå gör troligtvis cykelstadsmodellen världsunik. 

Örebro har använts som exempel. Spacescapes, som både analysen och företaget heter, 

analys har lett fram till tre rekommendationer för Örebro  

– Prioritera förtätning inom 3 km från stadens 

mitt: Hög täthet och samlad lokalisering av handel 

och arbetsplatser ökar närheten och minskar 

bilberoendet.  

– Öka närheten mellan cykelstråk: Fler cykelstråk 

minskar maskvidden i cykelnätet, kortar avstånden 

och ökar cykeltillgängligheten till staden.  

– Utveckla en mångfald av cykelstråkskategorier: 

Lokal vägvalsfrihet mellan olika sorters cykelstråk 

ökar tillgängligheten för olika grupper.  

Dessa tre rekommendationer har i sin tur 

konkretiserats i ett framtida cykelnät med de fyra 

stråkkategorierna: Örebro express, Örebro direkt, 

Örebro rekreation och Örebro stadsliv. Utifrån målet 

om ett sammanhängande gatunät med hög 

trafiksäkerhet har länkar med behov av förbättrad cykelnätsstandard och helt nya 

cykelstråk identifierats. Projektet har finansierats av Delegationen för hållbara städer 

och Örebro kommun. Den utvecklade analysmodellen har sin grund i ”Cykelstaden – en 

idéskrift om stadsplanering för mainstreamcyklistens återkomst”, ett FoU-projekt 

finansierat av Vinnova och ARQ. Samtliga analyser har noggrant granskats av 

kommunens cykelexperter  

 

6.12 Handelsutredning 2014 

Med jämna mellanrum gör Örebro kommun analyser av hela Örebro som handelsstad. 

Den senaste gjordes våren 2014. I samband med genomförandet denna gång har WSP 

som konsult också hållit ett antal workshops och kunskapsseminarier med tjänstemän, 

politiker och företrädare för handeln och fastighetsägarna. City Örebro har varit 

delaktiga i såväl dessa seminarier samt haft insyn i kriterierna som ställdes upp inför 

upphandlingen. 

 

För Örebro City rekommenderar utredningen att: City bör ges möjlighet att befästa 

och förstärka positionen som den mest diversifierade handelsplatsen med inriktning 

mot shopping, nöjen, service och upplevelser. Stadskärnan är en central mötesplats 

för alla målgrupper. Arbeta med att förstärka och utveckla kommersiell täthet, 

struktur och tillgänglighet. Utnyttja och förstärk de goda stadskvaliteterna. 
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6.13 Mätbar stad/Handelssiffror 

Örebro med sin tradition, är en levande handelsstad med ett stort och varierande 

utbud. Det är viktigt att mäta och följa upp positionen som handelsstad. Örebro är en 

av få städer som också mäter stadskärnans reella omsättningssiffror varje år. Sedan 

2007 finns siffror på omsättning som visar resultatet av en medveten satsning och tro 

på en växande handel i stadskärnan jämte externhandeln.  

 

 

 

 

 

 

Örebro City har en andel på 25 procent av omsättningen i kommunens sällanköps-

varuhandel. Vid en jämförelse med andra större städer där HUI har genomfört 

motsvarande kartläggningar framgår att stadskärnan har en normal marknadsandel i 

sällanköpsvaruhandeln. 

 

  

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Handelsomsättning i stadskärnan i Mkr 1962 1887 1845 2083 2436 2251 2281 

Andel av total detaljhandel i Örebro i % 25 22 20 23 24 21 21 

47%

31% 30%
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7. FRAMTID- HUR VI SER PÅ UTVECKLINGSARBETET FRAMÖVER  
Med våra ledord trygghet, tillgänglighet och trivsel ser vi framtiden an med god 

tillförsikt. Nya utmaningar möter oss. Vi diskuterar nuläge och framtidsfrågor i City 

Örebros styrelse om att möta framtidens konkurrens genom att ”öka trafiken” av 

människor. För centrumutvecklingen finns samma trend över hela landet. Det handlar 

om att få en tillväxt av personer som rör sig i city. Hur kan vi stärka centrum ännu mer? 

Så här ser City Örebros styrelses plattform ut för fortsatt dialog kring stadskärnan.  

 

7.1  SWOT-analys 

För att vara en QM-märkt samverkans organisation för stadskärnan behöver SWOT-

analyser göras. Det innebär att styrkor, svagheter, möjligheter och hot analyseras. City 

Örebro genomförde en större SWOT-analys med en större skara 2012. En uppföljning 

på den gjordes 2014 med City Örebros personal. Nedan finns en sammanfattning av 

dem. 
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7.2 Arbete med omvärldsfrågor 

VD på City Örebro ingår sedan tidigare i Svenska stadskärnors Key City Group och i en 

undergrupp kring ”mätbar stad” (omsättningsmätning och jämförelser kring nyckeltal 

tillsammans med Stockholm och Linköping). KCG har även en undergrupp med tema: 

marknadsföring och event som skapats för att underlätta kunskapsöverföring även i 

dessa frågor mellan Sveriges större aktiva städer, där Örebro ingår. 

 

Som en del i arbetet med "Årets stadskärna" och som en del i kommunens utveckling av 

olika handelsområden reste City Örebros vd Stina Storm samt Örebro kommuns 

stadsbyggnadschef Åsa Bellander på en studieresa anordnad av Svenska Stadskärnor 

till New York den 5-9 februari 2014. Slutsatserna av den resan var att vi är på god väg 

med vårt arbete. 

 

VD på City Örebro är certifierad omvärldsstrateg och i organisationen har vi analyserat 

konsekvenserna av segregation, tillgänglighet, miljöfrågor mm. 

7.3  Kulturkvarteret 

Örebro kommun ska undersöka möjligheterna att utveckla området kring Konserthuset 

i Örebro till ett kulturkvarter. Visionen är att delar av Örebros kulturutbud i framtiden 

ska samlas i området, bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan. I området ska det 

även finnas en scen för dans, teater och konserter, restauranger och bostäder. 

Redan under 2014 började Konserthuset byggas om och det ska stå färdigt hösten 2015 

och ombyggnationen är en förutsättning för planerna på ett kulturkvarter. 
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7.4  Framtidens Gustavsviksområde  

Gustavsvik har börjat bygga för framtiden enligt en framtagen plan. De kommer att 

utveckla det befintliga upplevelsebadet till att återigen bli Sveriges största inomhusbad, 

vidare skall badet tematiseras för att förstärka upplevelsen ytterligare. Campingplatsen 

skall bli Sveriges första 6-stjärniga! Den ska fyllas med nya aktiviteter bl.a. ny häftig 

aktivitetspark. Stugbyns gäster skall ha möjlighet till ”bad-in/bad-out”, vilket innebär 

stugor byggda på pålar i badbar sjö. Gymmet skall utvecklas till att bli ett av Sveriges 

förnämsta. Vidare ska Gustavsvik Resorts, tillsammans med näringslivet, skapa 

förutsättningar för utvecklandet av ett aktivitetshotell i direkt anslutning till badet. 

Man räknar med fördubbling av besöksantalet till 1 000 000 besökare år 2020. 

Närheten till stadskärnan gör att satsningen också kommer citys verksamheter till del 

genom fler besökare. 

7. 5 Fortsatta projekt  

Stadskärnan utvecklas och det pågår många projekt som rör såväl fysiska platser, som 

evenemang, social utveckling och allt som hör till citysamverkan. För att nämna några 

mer övergripande är det följande: 

 

* Brottsförebyggande rådet i projekt för ökad jämställdhet i offentliga miljöer. 

* Vi fortsätter delta i dialogen om varumärket för Örebro. 

*Jul- och vinterbelysningen blir finare för varje år. Kommunen hjälper till med samma 

summa pengar som fastighetsägarna. 

* City Örebro Appen utvecklas 

* Örebro 750 år 2015.  

* Utredning kring framtida resecentrum 

* Nytt hotell i gamla NA-borgen. 

* Besöksräknare 

* Ny hemsida för City Örebro 
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7.6  Tankar om stadskärnans framtid 

Urbaniseringen fortsätter och vi bor och jobbar i städer. Vi är beroende av staden för 

att träffa vänner och kollegor, shopping, nöje, koppla av, kultur, service och resande. 

Som individ och familj behöver vi jobben, som företagare behöver vi staden för vår 

tillväxt. Att arbeta med stadskärneutveckling är en mycket komplex fråga som kräver 

engagemang, kunskap och entreprenörsanda. Det är bredden av olika frågor som 

skapar behovet av oss som samlande kraft för stadskärnan i City Örebro. 

 

Samarbetet medför kreativ marknadsföring och en samlande kraft för hur just vår 

stadskärna kan bli ännu bättre. Samtalet är oftast den bästa metoden vi använder oss 

av när vi vill åstadkomma förändring. 

Stadskärnan handlar inte bara om handel, det inkluderar all verksamhet, även den 

offentliga sektorn. Det går inte att vrida tillbaka klockan och låta det handla om att 

bevara. Det sker förändringar. T.ex. så behöver viss handelsyta krympa för att överleva. 

Det betyder inte att shoppingen försvinner, men den kommer se annorlunda ut och den 

kommer finnas i ett sammanhang där utökad kommersiell service kommer ta större 

plats i det totala utbudet. Samverkan är alltid ett nyckelord. Det finns en lång tradition 

av att prata om samverkan. För oss har det varit viktigt att samverkan leder till 

handling. Vi är överens om visionerna om den lilla storstaden med personlig 

storstadspuls. Vi har en långsiktig ekonomi samt tydlig och stabil organisation.  

Men det är inte förrän vi är där ute i verkligheten och genomför projekten som 

samverkan prövas på riktigt. Prata går ju alltid, men vi måste också våga göra. Det 

räcker inte hela vägen med att ha ett bra system. Det blir fel ibland, men oftast succé. 

Hur vi än gör eller om det finns klagomål eller prestige finns det ingen som tror att 

något annat än att mer samverkan är nyckeln. Vi vet att vi kan visa upp goda exempel 

på bra lösningar. Vi var första stad som investerade i ett presentkort för hela 

stadskärnan, inte bara ett köpcentrum eller galleria. Vi har lanserat parkeringsbonus 

för en hel stad, något som bara är möjligt via samverkan. Det är inte olika aktörer som 

städar våra gator och torg, utan här sker gemensam upphandling mellan privata och 

offentliga aktörer. Örebro stadskärna kommer fortsätta att bejaka mångfald, utveckla 

den egna personliga pulsen och blir förhoppningsvis en magnet för att attrahera 

människor att, besöka, jobba, bo och leva här. För Örebro är och blir precis det vi 

örebroare gör det till! 
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8. KÄLLOR OCH HÄR FINNS MER ATT LÄSA OM ÖREBRO 
Örebro kommun  www.orebro.se  

City Örebro   www.cityorebro.com 

Platsmarknadsföring Örebro www.rebro.se 

Örebrokompaniet  www.orebrokompaniet.se 

Officiell turistguide för Örebro www.orebrotown.se  

Sida om trygghetsarbetet  www.tryggaorebro.se 

Vågen gallerian  www.vagengallerian.se 

Krämaren galleria  www.kramaren.se 

Privat webbplats om Örebro www.toallyorebro.se 

Gustavsvik   www.gustavsvik.se 

Conventum   www.conventum.se 

Utmärkt Örebro, tidskrift om Örebro http://hkm.se/tidningar/utmarkt-orebro/ 

 

 

http://www.orebro.se/
http://www.cityorebro.com/
http://www.orebrotown.se/
http://www.vagengallerian.se/
http://www.toallyorebro.se/

