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ESAB – world class welding and cutting
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ESAB is a world leader in the production of welding and cutting equipment
and consumables. Our innovative, world-renowned equipment and solutions
are developed with input from our customers and built with the expertise and
heritage of a global manufacturing leader.

We develop innovative systems and components for machine control that entail efficient,
ergonomic and safe operator environments offering real driving pleasure. A clear area of
focus for us is to ensure that nobody stands closer to the machine operator than us.
You find us in Hallsberg, Ulvsättersgatan 2
WGS 84 (lat, lon): N 59° 3.832’, E 15° 3.745’
Phone +46 582-152 30 • www.svab.se

Phone +46 584 81000 • LAXÅ • esab.com
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ICA Supermarket Ekershallen
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Örebro Saluhall – ät vad du vill, sitt tillsammans

Butiken på väster med mat för alla tillfällen.
När du har gott om tid eller bråttom.
Det vänliga bemötandet ingår alltid.

Hos oss hittar du restauranger för alla smaker. Hämta maten om du är på
språng, eller slå dig ned i vår sköna miljö och njut av både mat och atmosfär.

Öppet alla dagar kl 7-22 • Ekersgatan 14, Örebro • www.ekershallen.se

Läs mer på orebrosaluhall.se, facebook.com/orebrosaluhall

Välkommen till Kungsgatan 15!
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SHOPPING FÖR ALLA

Örebro universitet
Idag rankas Örebro universitet bland de 400 främsta i världen enligt Times Higher Education.
Örebro universitet har en stark forskning inom medicin, psykologi, miljövetenskap och
datavetenskap. Här finns en lång rad attraktiva professionsutbildningar, som till exempel
läkare, civilekonom, psykolog, jurist, lärare och civilingenjör. På Örebro universitet finns
cirka 1500 medarbetare och drygt 15 200 studenter.
Mer info på: www.oru.se

Mer än 100 butiker och restauranger. 2600 gratisparkeringar. Buss från Örebro city.
Öppettider: Vardagar 10 –20, Lördag 10 –18, Söndag 11–18. marieberggalleria.se
Välkommen!
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