Det är ett Smart move att flytta till en plats som är rätt. En
plats som det går bra för, som har bra energi, som känns
fin. En varm plats där människor mår bra, trivs toppen och
som är fylld av möjligheter. Det är knepigt att sätta fingret
på det, men man känner det när man är här. Det känns
bara rätt och om det känns rätt så är det ett smart move.

HÄR ÄR DET
NÄRA TILL ALLT
Om man bestämt sig för att plugga här, flytta hit företaget eller bara
bo riktigt bra i största allmänhet så får man helt plötsligt nära till det
mesta. Nära till jobbet, till stan, Oslo, Stockholm och vildmarken. Lite
längre bort ligger Thailand, Kanarieöarna, Grekland och Kroatien
men hit når man ändå snabbt via vår fina flygplats.
Eftersom många vill bo där det finns jobb och där huspriserna är bra så är
Örebro, Karlskoga, Lindesberg, Askersund, Kumla, Hallsberg, Lekeberg,
Nora, Hällefors, Degerfors, Laxå och Ljusnarsberg smarta val. Här kan
man bo precis som man vill och ändå ha nära till allt. Kanske bo på en
plats och jobba på en annan.

THE POWER
OF LOVE
Att det föds många barn här – faktiskt bland de högsta
födelseantalen i hela landet – kan betyda många sköna saker,
men väldigt tydligt är att vi har en stark tro på framtiden och
att vi fortsätter att välja det goda livet.
Medelåldern i riket är 41,3 år och ökar stadigt. Här är den 39,6 år
och på väg nedåt. Vår största befolkningsgrupp är 20-24 år och
mellan 2016-2019 ökade befolkningen med 6,2% vilket nästan är
dubbelt så mycket som snittet i Sverige som helhet.

SVERIGES
MODERNASTE
UNIVERSITET
Att vi har Sveriges modernaste läkarutbildning bredvid
Sveriges bästa sjukhus och mer än 50 forskare som fokuserar
på artificiell intelligens har satt oss på kartan och gjort Örebro
universitet allt mer populärt både bland sökande och i ranking
över världens främsta universitet.
Här finns en lång rad attraktiva professionsutbildningar, som till
exempel läkare, psykolog, jurist och civilingenjör samt forskning
inom medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap.

ÖREBRO
UNIVERSITET
I SIFFROR

15.300 studenter och 450 doktorander.
82 program, 950 kurser och 3 fakulteter.
8 institutioner och 1.500 anställda.
880 lärare och forskare samt 135 professorer.
86% av studenterna får jobb inom sitt område.
Plats 75 av världens främsta unga universitet.
Plats 3 i Sverige för vetenskaplig kvalitet.
Amy Loutfi, vicerektor för Artificiell intelligens listas
som en av världens 50 mest inflytelserika kvinnor
inom robotik.

DET SKA
SMAKA BRA
ATT INVESTERA
En sann sanning är att det är bra att investera i framtiden, det
kluriga brukar vara att komma på vad man ska investera i. Är man
inte helt säker så kan man helgardera sig här hos oss. Vi har
nämligen redan planerat inför framtiden genom att fokusera på
rätt saker.
Att investera här är att satsa sina pengar på en plats där näringsliv,
akademi, forskning och offentlig sektor har insett fördelarna med att
samarbeta. Lysande exempel är bland annat Alfred Nobel Science
Park, Örebro Universitet och Grythyttans Sense Lab.
Dessutom förväntas Örebro kommun växa med 10.000 personer de
närmsta två åren och med 50.000 personer de kommande tjugo. Det är
bra om man ska investera.

SVERIGES
BÄSTA LÄGE
FÖR LOGISTIK
Att vara landets demografiska mittpunkt har många fördelar. En av
dem är att vi rankas som ett av Sveriges bästa logistiklägen. Inom
en radie på 30 mil finns nämligen mer än 70 procent av Sveriges
befolkning.
Som grädde på moset har vi också Sveriges fjärde största
fraktflygplats med plats för världens största fraktflygplan, Nordens
logistiska järnvägspunkt i Hallsberg och de stora vägarna E18,
E20 som tillsammans med Riksväg 50 bildar en knutpunkt för
transport och logistik.

ROSIGARE
KINDER
Det sägs att närhet till naturen inte bara ger rosiga kinder, det
förlänger också livet med mer än 5 år. Vi vet inte hur sant det är men
varför chansa.
Var man än bosätter sig här hos oss så är det inte långt till naturen. Här
hittar man dramatiska berg, djupa skogar, porlande kallkällor och blöta
myrar. Dessutom mil efter mil av härliga mountainbike- och
vandringsleder, krävande klätterklippor och magiskt fina bad- och
fiskesjöar. Alldeles bredvid stan.
Här finns 280 naturreservat och 2 nationalparker, 28 mil vandringsled,
1000 km skyltade mountainbikeleder och mer än 900 km landsvägsled
för cykel.

VI HAR SPORT
FÖR ALLA
I vår region finns över 50 föreningar med elitverksamhet
inom 35 olika idrotter. Det säger en hel del om oss. Dels att vi
är duktiga på att utöva och njuta av idrott såklart, men också
att vi är enormt bra på att organisera oss över tid och att
sätta höga mål som vi också når.
Här finns elitlag inom nästan alla sporter. Amerikansk fotboll,
hockey, fotboll, dans, baseboll och roller derby för att nämna
några. I Karlskoga finns dessutom motorsport på Gelleråsen, en
2 350 meter lång racerbana som bland annat står värd för
deltävlingar i STCC-serien.
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