
Söker du (eller vet du någon som söker) 
kontorslokaler i centrala Nora?
Vi på Productor står nämligen i valet och kvalet. 

Å ena sidan vet vi att behovet av bostäder är stort i staden. 
Å andra sidan tycker vi nästan det är lite synd att blåsa ut så 

gedigna kontorslokaler som ryms på den adress som huserat 
Bergslagens Sparbank i drygt 100 år.

Allt man kan behöva finns ju här. Banken flyttade ut så sent 
som 2019, och fram till dess bedrevs här full verksamhet. Så 
låsbara kontorsmoduler finns. I lite olika storlekar. 
Handikappentré likaså. Samt någon parkeringsplats. Fiber och 
nätverk är draget, och pentry- samt konferensutrymmen väntar 
bara på en rejäl städning och lite ny utrustning. 

Ja, och så ska entrén och fönstren ut mot gatan förstås 
snyggas till lite.

Merkurius 2.
K V A R T E R E T



Inflyttning skulle kunna ske ganska snart.
Det finns dessutom goda förutsättningar att få sitt kontor lite 
anpassat. Avseende såväl utrymmen som hyrestid. 

Exakt hur vi ska lägga upp det vet vi faktiskt inte just nu. Men 
det känns som sagt som att det skulle vara fiffigt att behålla en 
del av de lösningar banken genomfört under åren. Som de 
låsbara modulerna på nedervåningen (perfekt för en- eller 
fåmansföretagaren), och de färdiga arbetsrummen för lite fler 
personer. Samt konferensrummet med plats för riktigt många.

Vem ska hyra in sig här då? Tja, det vet vi inte riktigt heller. 
Och det är kanske just därför du håller det här bladet i din 
hand. Kanske har du under året som gått insett att du inte 
måste vara på plats på kontoret i t ex Örebro varje dag, men att  
jobba hemifrån inte håller i längden. Eller så sitter du/ni i lokaler 
som helt enkelt inte längre känns som den bästa lösningen.

Låter det här intressant? I så fall hoppas vi att du hör av dig. 
På www.merkurius2.se hittar du ett formulär. I det kan du ange 
vilken form av kontor eller kontorsplats du är intresserad av, 
samt kort beskriva din/er verksamhet och behov. Så ordnar vi 
med visning, när vi snyggat till entrén och de där markiserna.

Väl mött!

Productor Förvaltning
Katrinelund 470
715 92 Stora Mellösa

Telefon: 0587-808 20
E-post: info@productor.se


