Norra Station
Norra Sveriges nya samlingsplats för kreativitet,
samverkan och inspiration!

café//coworking//
galleri//kommunikation
orangeri//kafferosteri

Norra Station är en kreativ plats för arbete, möten, nätverkande, föreläsningar, utbildning,
kultur och mycket mer. Det är också en arena för dig som vill utveckla ditt företag och hitta
nya affärsmöjligheter tillsammans med andra. Vi finns i Östersund på Hamngatan 11. Vår idé
är enkel. När människor trivs händer nya spännande saker. Hela tiden.
Hos oss hittar du bland annat:
• En skön, välkomnande miljö med café, galleri, lounge och lokaler för möten och konferens.
• Co-working med fasta och flexibla arbetsplatser.
• Curious Club, vår community för gemenskap, kunskap och inspiration.
• Matupplevelser och kulturhappenings.
Välkommen!

co-work
Arbeta i en inspirerande miljö,
med gemenskap och skön atmosfär
På Norra Stations tre våningar har du alla möjligheter att jobba, mötas och
umgås med andra i en kreativ miljö. Här finns lokaler med smarta lösningar och ett nätverk av entreprenörer som samverkar för att utveckla sina
affärer.
Du kan välja mellan fasta och flexibla arbetsplatser. Du bestämmer själv
hur ofta du vill sitta här – från några dagar i månaden till heltid, utifrån vad
som passar just dig och ditt företag bäst. Då ingår bland annat bredband,
skrivare, kaffe och tysta rum för den som behöver sitta ostörd en stund.
Samtidigt får du medlemskap i Curious Club. Det är vår community för
gemenskap, kunskap och inspiration. Som sätter lite extra färg på din
vardag med temafrukostar, föreläsningar, workshops, kulturhappenings
och mycket annat.

Här får du även tillgång till:
• Fantastiska co-workers
• Utrustade konferensrum
• Låsbara skåp
• Gemensamma ytor, pentry, lounge
• Möblering från Kinnarps Östersund
• Skärmförvaring
• Dusch och omklädningsrum
• Takterass
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möten
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Skapa kreativa möten med
fokus på helhetsupplevelsen
Norra Station erbjuder en unik inramning för såväl mindre möten som större evenemang. Här är det kombinationen av inspirerande lokaler och en medveten matkultur som tillsammans ger helhetsupplevelsen. Vi skräddarsyr
ditt möte, konferens eller mingel för upp till 60 personer.
Här hittar du spännande och innovativa ytor som går att boka för olika ändamål – det mysiga caféet, läckra galleriet eller moderna loungevåningen. Loungen med köksö, soffor och långbord kan enkelt göras om för exempelvis föreläsningar och mingel. Utrustade konferensrum, mötesrum och tysta rum. Vi har lösningarna för dig.
1.
2.
3.
4.

Grand Lounge – Plats för 45 personer, TV, musikanläggning, pentry
Green Room – Plats för upp till 18 personer, TV, Whiteboard
Yellow Room – Plats för 6 personer, TV, Whiteboard
Red Room – Plats för 4 personer, Whiteboard

Är du intresserad och vill boka/veta mer?
Kontakta Linda Carlander, 063- 14 58 00 (kl. 8-15), linda.carlander@norra-station.nu
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café

Njut av nyrostat kaffe och måltider med
hållbarhet och kvalitet
På Norra Station café och kafferosteri serveras närproducerade och hållbara bakverk
och måltider. Råvarorna är noga utvalda från lokala leverantörer med omtanke och
välmående som främsta ledord. Omtanke om dig som gäst, men även producenten,
det ekologiska systemet, djuren och jorden.
Norra Station är en plats för hållbara koncept och idéer. För oss är det viktigt med
ursprung och kunskap om tillverkningsprocesser och goda smaker. Det vill vi dela
med oss av och hoppas att du ska känna när du besöker oss. Caféet är också navet
för många av de aktiviteter och kulturhappenings som anordnas på Norra Station.

galleri
Upplev konst och kultur på
nyskapande Galleri LUX
LUX är en nyskapande konst- och kulturarena. Här kan du uppleva vår tids konst och kultur i utställningar med både nya och etablerade begåvningar inom konst, konsthantverk, design och
form. Syftet är att visa bild, foto och film och förmedla spännande konstupplevelser i en modern
tillgänglig miljö. Vi vill skapa mer intresse, större engagemang och ökad nyfikenhet hos både dig
som besökare och hos invånare i regionen att ta del av alla de företeelser som sker inom konst och
kulturområdet.
LUX är inte ett traditionellt galleri. Det är en demokratisk plattform för nya
konstupplevelser och för samtal och debatt. Som vidgar perspektiv och leder till
nya erfarenheter för många människor med olika bakgrund. Bakom galleriet står
Jämtlands Läns Konstförening.

The Curious Club
Ditt medlemskap i Norra Station ger dig också
en plats i vår community The Curious Club.
Här anordnas återkommande föreläsningar,
temafrukostar, kulturhappenings och mycket
annat.
Som medlem har du extra förmånliga priser på
de utbildningar och evenemang som anordnas.
Du har också möjlighet att hyra våra lokaler
om du vill ordna egna event för kunder eller
medarbetare.

Våra partners:
Kinnarps Östersund
Östersunds Kafferosteri
Telo-Gott
Berghs School of Communication
Grand North
Kulitur
Jämtlands Läns Konstförening
Diös Fastigheter
Xelent
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Entré Co-work

Våning 2

TAKTERRASS
TAKTERRASS
CAFÉ
ORANGERIET

Här står den gemensamma skrivaren.
Närhet till tysta rum och mindre mötesrum.
Utgång till takterassen.
Skärmförvaring och låsbara skåp.

Antal arbetsplatser
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Antal tysta rum
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Våning 3 /
Grand Lounge

ARBETSYTA
Grand lounge
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Närhet till lounge, pentry och konferensrum.

Antal arbetsplatser

Antal mötesrum
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Vilket
medlemskap
passar dig?

FIXED

FLEX

För dig som vill ha
en fast plats

Passar dig som vill ha
en flexibel plats

3.500kr/mån

2.200kr/mån

Minst 6 mån

Minst 6 mån

3 mån

3 mån

Fast arbetsplats
Flexibel arbetsplats
24/7 access
WIFI & skrivare
Eget låsbart skåp
Postadress på Prästgatan 40
Konferensrum ingår*
Medlem i community
Kaffe/Te
20% rabatt i café
Synlig på gemensam fasadskylt och webb
Arrangera egna event på Norra station
Kontraktstid
Uppsägningstid

* FIXED 6 tim/mån, FLEX 4 tim/mån.
Övriga medlemskap har 20% rabatt på bokning av konferensrum.
Avser plats i något av Norra Stations konferensrum.

POWER UP

PART TIME

WALK IN

Ge dina medarbetare ett
inspirerande miljöombyte.
8 dagar i månaden.

4 eller 8 dagar i månaden.

Om du bara behöver
kontor för en dag.

1.800kr/mån

Kan bokas*

800/1450kr/mån

Kan bokas*

250kr/dag

Kan bokas i mån av plats
Kan köpas

Minst 6 mån

Minst 3 mån

3 mån

3 mån

Vad kan Norra Station
erbjuda mig?
Hör av dig till: apply@norra-station.nu så berättar vi mer om Norra Stations verksamheter.
Mer info:
Följ oss i sociala medier
facebook.com/norrastationosd
Instagram: @norrastationosd

apply@norra-station.nu
www.norra-station.nu

