
coworking

medlemskap

konferenser

entreprenörskap

här finns vi

Ta del av ett business community i världsklass. läs  om

med teknik i framkant och plats för upp till 100 personer

myOffice kom till av ett grundmurat

Välkommen!
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coworking Coworking är ett kreativt och innovativt sätt att arbeta 
på – hos oss gör vi det i en business community där allt 
från entreprenörer i små företag till globala jättar med 
satellitkontor sitter tillsammans. Här finns alla förut-
sättningar att skapa nya kontakter, samarbeta, få ett 
större nätverk och därmed fler och roligare jobb. 

Det handlar också om att på ett smart och hållbart  
sätt dela på ytor, reception, städning, kaffe, skrivare, 
konferensrum, wifi, larm och annat du inte vill lägga 
onödig tid och pengar på – här är allt nyckelfärdigt. 
Och, kanske viktigast av allt –  omgiven av denna  
struktur finns verkligt bra förutsättningar att fokusera 
på den egna verksamheten och få den till nya höjder. 

Här får du tillgång till ett kontor med en enastående 
mix av intressanta entreprenörer, företag, föreläsning-
ar, frukostar och mycket annat som inte finns på ett 
vanligt kontor. Vi erbjuder en mängd möjligheter  
– det är vad vi kallar ”power for business”. 

Välkommen till myOffice!
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Studio 10
• Nätverksträffar, föreläsningar och event
• Höghastighets-WiFi
• Kaffe
• Generösa medlemsrabatter på till  

exempel restauranger, butiker, bilhandlare, 
skönhetssalonger med mera

• Medlemspriser på konferensrum
• Medlemspriser på spa och relax
• Concierge service
• Tillgång till hyra av elbil (t ex Tesla och 

BMW)
• Tillgång till parkering med laddstolpar
• Receptionservice vardagar kl 8-17
• Utskrifter (för motsvarande 100 kr/mån)
• Tillgång till Labytor och lobby 24/7
• 3 fria h/mån i valfritt konferensrum
• 3 fria h/mån i spa och relax
• Post- och paketservice

Studio 15
• Nätverksträffar, föreläsningar och event
• Höghastighets-WiFi
• Kaffe
• Generösa medlemsrabatter på till  

exempel restauranger, butiker, bilhandlare, 
skönhetssalonger med mera

• Medlemspriser på konferensrum
• Medlemspriser på spa och relax
• Concierge service
• Tillgång till hyra av elbil (t ex Tesla och 

BMW)
• Tillgång till parkering med laddstolpar
• Receptionservice vardagar kl 8-17
• Utskrifter (för motsvarande 100 kr/mån)
• Tillgång till Labytor och lobby 24/7
• 3 fria h/mån i valfritt konferensrum
• 3 fria h/mån i spa och relax
• Post- och paketservice

Studio 20
• Nätverksträffar, föreläsningar och event
• Höghastighets-WiFi
• Kaffe
• Generösa medlemsrabatter på till  

exempel restauranger, butiker, bilhandlare, 
skönhetssalonger med mera

• Medlemspriser på konferensrum
• Medlemspriser på spa och relax
• Concierge service
• Tillgång till hyra av elbil (t ex Tesla och 

BMW)
• Tillgång till parkering med laddstolpar
• Receptionservice vardagar kl 8-17
• Utskrifter (för motsvarande 100 kr/mån)
• Tillgång till Labytor och lobby 24/7
• 3 fria h/mån i valfritt konferensrum
• 3 fria h/mån i spa och relax
• Post- och paketservice

Studiomedlemskapet är för er som behöver eget kontorsrum.  
Rummen är 10-20 kvadratmeter stora och ger er den avskildhet ni ibland  

behöver. Samtidigt har ni gemenskapen med de övriga företagen i huset. Om 
företaget har flera medarbetare går det givetvis att mixa medlemskap  

i myOffice Lab med medlemskap i myOffice Studio.

Medlemskap i 

myOffice Studio
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Lab 1
• Tillgång till huset 24/7
• Receptionservice vardagar kl 8-17
• Tillgång till hyra av elbil
• Nätverksträffar, föreläsningar och event
• Kaffe
•	 Höghastighets-Wifi
• Utskrifter (för motsvarande 100 kr/mån)
• Generösa erbjudanden på till exempel 

restauranger, butiker, bilhandlare,  
skönhetssalonger med mera

• Medlemspriser på konferensrum
• Medlemspriser på spa och relax

Lab 2
• Tillgång till huset 24/7
• Tillgång till parkering med laddstolpar
• Receptionservice vardagar kl 8-17
• Tillgång till hyra av elbil
• Nätverksträffar, föreläsningar och event
• Kaffe
• Höghastighets-WiFi
• Utskrifter (för motsvarande 100 kr/mån)
• Generösa erbjudanden på till exempel 

restauranger, butiker, bilhandlare,  
skönhetssalonger med mera

• 3 fria h/mån i valfritt konferensrum
• 3 fria h/mån i spa och relax
• Medlemspriser på konferensrum
• Medlemspriser på spa och relax
• Post- och paketservice
• Concierge service
• Eget förvaringsskåp

Lab 3 mySpace
• Tillgång till Labytor och lobby 24/7
• Receptionservice vardagar kl 8-17
• Nätverksträffar, föreläsningar och event
• Kaffe
• Höghastighets-WiFi
• Utskrifter (för motsvarande 100 kr/mån)
• Medlemsrabatter på till exempel  

restauranger, butiker, bilhandlare,  
skönhetssalonger med mera

• 3 fria h/mån i valfritt konferensrum
• 3 fria h/mån i spa och relax
• Medlemspriser på konferensrum
• Medlemspriser på spa och relax
• Consierge service
• Tillgång till hyra av elbil
• Tillgång till parkering med laddstolpar
• Fast plats i kontorslandskap
• Tillgång till 1.000 Mbit/s

Lab-medlemskapet är för dig med det lilla företaget, som drivs  
av entusiasm och en bärande ide. Allt kanske inte har kommit på plats.  

Affärsidén förfinas och utvecklas i mötet med kunder och andra människor.  
Då är myOffice Lab den perfekta miljön. Du har inget eget rum, när du kommer 

tar du helt enkelt en ledig plats och sätter igång. (Lab 3 har egen plats)

Medlemskap i 

myOffice Lab
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Nätverksmedlemskap

• Nätverksträffar, föreläsningar och event
• Utskrifter (för motsvarande 100 kr/mån)
• Receptionservice vardagar kl 8-17
•	 Höghastighets-Wifi
• Kaffe
• Generösa medlemsrabatter på till  

exempel restauranger, butiker, bilhandlare, 
skönhetssalonger med mera

• Medlemspriser på konferensrum
• Medlemspriser på spa och relax
• Tillgång till hyra av elbil
• Tillgång till parkering med laddstolpar

Kanske har du behov av ett riktigt bra nätverk?  
Och få tillgång till fantastiska föreläsningar och event? 
Då ska du bli Nätverksmedlem och dra nytta av spräng- 

kraften i ett business community i världklass.

Medlemskap i 

myOffice Network
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Stockholm
• Upp till 5 personer
• 27 tums skärm
•	 Wifi
•  Anteckningsmaterial
•  Vatten
•	 Beställ	gärna	till	fika	och	eller	

lunch

Mötesrummet för det mindre 
sammanträdet utrutat med en 
interaktiv skärm och penna – 
perfekt anpassat för kreativa 
processer eller genomgångar.

Paris
• Upp till 12 personer
• 86 tums skärm
•	 Wifi
•  Anteckningsmaterial
•  Vatten

London
• Upp till 10 personer
• 70 tums skärm
•	 Wifi
•  Anteckningsmaterial
•  Vatten

Utrustat med en 70-tumsskärm 
och 2 whiteboardtavlor. Passar 
de	flesta	möten.	Kan	bokas	
tillsammans med New York.

Captain Suite
• Upp till 12 personer
• 70 tums skärm
•	 Wifi
•  Anteckningsmaterial
•  Vatten

Med inspiration från Dallas ger 
vi er möjligheten att känna er 
som JR Ewing i denna unika 
konferenslokal. Perfekt för 
styrelsesammanträden – stora 
som små. För dig som vill 
erbjuda dina mötesdeltagare en 
miljö med wow-känsla. 
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Dubai
• Upp till 50 personer
• 85 tums interaktiv skärm
•	 Wifi
•  Anteckningsmaterial
•  Vatten

Vårt största konferensrum med 
upp till 55 sittplatser i biositt-
ning – anpassat för större 
möten eller workshops. Möble-
ringen	är	enkel	att	flytta	om	och	
anpassa. Skärmen har samma 
unika funktioner som den i New 
York. I anslutning till Dubai lig-
ger såväl en luftig terrass som 
Spa, relax och isbar. Perfekt när 
man vill avrunda konferensen 
med avkopplande bubbelbad 
och något gott att dricka.

New York
• Upp till 20 personer
• 70 tums touchskärm
•	 Wifi
•  Anteckningsmaterial
•  Vatten

Passar	de	allra	flesta	mötes-
behov med sin storlek och 
utrustning. En interaktiv skärm 
på 70 tum med den senaste 
tekniken erbjuder i princip 
oändliga möjligheter för ditt 
möte. Anteckna, spela upp ljud 
och bild, spegla din datorskärm 
eller telefon med HDMI eller 
trådlöst. Dessutom kan du an-
vända skärmen som en digital 
whiteboard och spara ner eller 
mejla ut anteckningarna under 
eller efter mötet.

Tokyo
• Upp till 100 personer
• Projektor
•	 Wifi
•  Anteckningsmaterial
•  Vatten

Den kreativa miljön för den 
kreativa företagaren. Boka in 
den största ytan för ett föredrag 
eller ett event. Med projektor, 
mikrofon och upp till 100 plat-
ser kan allt hända.

Relax och isbar
Slappna av efter konferensen 
med ett bad i vår bubbelpool 
eller ta en kylande dryck i vår 
isbar. 
• upp till 12 personer i Relaxen 
• Upp till 40 personer i Isbaren

Få ut det mesta av konferensen. Bäst görs det i en kreativ miljö. 
Hit kan ni komma ett par stycken – eller hela styrkan på upp till 100 personer. 

Vad passar er? Har du frågor ska du inte tveka att maila eller ringa oss.

Boka direkt på www.myofficesweden.se eller  
ring 019-18 40 43 vardagar kl 8-17.

Kreativa konferenser på 

myOffice Konferens
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Oscar Jönsson, född och uppvuxen i Malmö någon gång i slutet på  
1800-talet, fick 9 barn. Ett av barnen, Bertil Oscarsson, var en driftig pojk  

som genom slit och skicklighet blev en lysande murarmästare. Genom sitt  
ihärdiga arbete tog han tillsammans med sin bror över AB Fabriksskorsten  

som var specialiserade på murningsarbeten på höga byggnader. De blev  
vida kända för sitt arbete och fick uppdrag över hela landet. 

I mitten på 1950-talet skulle 
det uppföras ett 58 meter högt 
vattentorn i Örebro, senare mer 
bekant som Svampen. Ett vatten-
torn, innovativt i konstruktion 
och design, som uppfördes med 
unik teknik för sin tid. Här var 
Bertil med som en viktig kugge i 
uppförandet. 

Under åren som Bertil hade 
uppdrag i Örebro fick han en 
son, Håkan Oscarsson. Eftersom 
Håkan växte upp i Örebro valde 
han att stanna kvar när pappa 
Bertil och övriga familjen flyt-
tade tillbaka till Skåne. Håkan 
ärvde sin fars entreprenöriella 
gener och startade en med tiden 

lyckosam elfirma, Oscarssons 
El, som såg dagens ljus 1969. 
Håkan fick i sin tur en son, Tony 
Oscarsson, som växte upp med 
entreprenörsskapet pulserande i 
blodet. 1989 tog han över pappa 
Håkans elfirma. 

Långt senare, en regning kväll 

i november 2012, satt Tony med 
grannen och samtalade. Som 
kreativa entreprenörer insåg 
de att de kommit något riktigt 
spännande på spåren, så spän-
nande att de faktiskt skissade 
ned sina tankar på en servett. 
Förvisso bara några streck, men 
det är faktiskt det som är fröet 
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November 2012. Första tankarna på 
myOffice ritades ned på en servett.

December 2016. Här sätter Tony 
Oscarsson första spadtaget i jorden.

Sommaren 2018. Huset blir  
färdigt och är redo för de  

första medlemmarna.

Juni 2017. Cirkeln sluts, har man gener 
från en farfar som var murarmästare blir 
det självklart en gedigen insats när man 
ska bygga – oavsett om det gäller en 
skola i Guatemala eller ett coworking-hus 
i Örebro.

till myOffice. Tony kunde inte 
släppa tanken. Och genom gran-
nen fick han ett erbjudande från 
Gustavsviks Intressenter AB, att 
förvärva en tomt vid Stenback-
evägen i Örebro. Tony blev eld 
och lågor och anlitade arkitekter 
som gjorde ritningar på löpande 
band för att tillfredsställa stads-
byggnadskontoret. Efter ett otal 
ritningar, tre bygglov och fyra år 
senare var allt godkänt.

Första spadtaget togs under 
pompa och ståt en kall dag i 
december 2016. Strax efter, 
under jul- och nyårshelgerna är 
Tony och fru Anna med sonen 
Douglas i USA som deltar på 
ett träningsläger för duktiga 
juniorer i amerikansk fotboll. 
På lägret träffar Tony en annan 
förälder från Sverige som har er-
farenhet av ett liknande projekt 
som myOffice. Med dennes hjälp 
föll de sista bitarna på plats. 
Framförallt fick Tony insikt om 
styrkan av co-working och hur 
det ska utveckla projektet hem-
ma i Örebro. 

Två av alla råd han fick satte 
lite djupare spår i arbetet. Det 
ena var att åka till Miami för ett 
studiebesök på the LAB Miami 

där co-working-konceptet är  
etablerat fullt ut. Det andra 
rådet var, som den andre för-
äldern uttryckte det: ”Tony, gör 
precis tvärtom än den snålaste 
fastighetsägaren du känner”. 
Bättre råd kunde Tony knappast 
fått – under våren 2017 klarnade 
allt och han såg helheten med 
myOffice. Och det märks när 
man kommer dit, de lever som 
de lär med myGIFT som är en 
bärande del i myOffices DNA, 
där GIFT står för Generositet, 
Innovation, Flexibilitet och 
Tillväxt. 

Arbetet med huset fortskrider, 
sakta men säkert med grund, 
väggar och tak. Slutligen, under 
sommaren 2018 är färg, lister, 
digital utrustning och all inred-
ning på plats. Huset är redo för 
att tas i bruk. Den som får lyck-
an att bli den första medlem-
men är Håkan Jacobsson. Efter 
honom står en kö av intresse-
rade entreprenörer och företag 
som Inkubera, Adecco, Pilotage 
för att nämna några. Huset fylls 
på och i slutet av 2019 finns det 
bara lediga LAB-medlemskap 
medan alla STUDIO-medlemskap 
är slut. Även om det i skrivan-
de stund närmar sig fullt på 

medlemskapen är det nu arbetet 
börjar – huset ska sjuda av 
liv med events, föreläsningar, 
nätverkande och affärer – ett 
enda fyrverkeri av co-working i 
världsklass. 

Men Tony stannar inte här, ser 
han några år framåt finns det sju 
stycken myOffice-hus till runtom 
i Sverige. Nummer två är redan 
på projekteringsstadiet. Här står 
det inte still …

––––––––––––––––––––––––––

I sann myOffice-anda stöttar 
myOffice organisationen ”Bottle 
School Project”. För varje hus 
som myOffice bygger, bygger 
myOffice även en skola någon-
stans i världen där det saknas 
resurser. I första hand har  
myOffice bidragit med pengar  
– men de har även varit med 
i själva byggandet. Därför var 
Tony och Anna med och gjorde 
sin del av det tunga arbetet i 
Guatemala där skolan byggdes. 
Cirkeln sluts, har man gener 
från en farfar som var murar-
mästare blir det självklart en 
gedigen insats när man ska 

bygga – oavsett om det gäller 
en skola i Guatemala eller ett 
coworking-hus i Örebro. Så kan 
det gå när entreprenörskap går 
från generation till generation.
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myOffice	ligger	en	kort	promenad	från	centrala	 
Örebro. I vårt coworking space kan du ta del i en  
växande  business community med event och nätverk 
i en sprudlande och omväxlande arbetsmiljö. 

Receptionen är bemannad vardagar klockan 8-17.  
Det	finns	sju	kreativa	konferenslokaler,	en	svalkande	
isbar och en skön relaxavdelning. 

I	närområdet	finns	ett	flertal	restauranger.	En	av	
våra grannar är Gustavsvik – norra Europas största 
badanläggning. En annan granne är ett hotell. På 
gångavstånd	finns	det	möjlighet	till	tennis,	badminton	
squash,	padel	och	pingis.	På	bara	2	km	avstånd	finns	
Örebro City Golf & Country Club med två banor på 18 
respektive 9 hål.

myO�ce
019-18 40 43 
www.myofficesweden.se
info@myofficesweden.se
Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro

Kontakta oss gärna. Välkommen!

Mot 
centrum
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