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Det här är
Örebroporten
Örebroporten Fastigheter AB är det kommunala fastighetsbolaget som skapar rum för näringslivet och kommunala
verksamheter inom Örebro kommun. Vårt uppdrag är att
förvalta och utveckla kontors- och industrilokaler, vare sig
det handlar om beﬁntliga eller nya lokaler.
Vår strävan är att alltid vara den fastighetsförvaltare
som ﬁnns nära kunden och som kan skräddarsy miljöer för
bland annat industri, transport, handel och kontor. Genom
att kreativt och vidsynt arbeta tillsammans med kunden kan
vi skapa lokallösningar som utvecklar näringslivet i Örebro.
Ambitionen är att erbjuda prisvärda lokaler med god service
som kan utveckla hyresgästernas verksamhet.

Varierande bestånd
I vårt fastighetsbestånd ﬁnns både nya och äldre fastigheter
i varierande storlek. Vivalla Företagsby är ett exempel på
moderna industri- och kontorslokaler. I Grenadjärstaden har
vi skapat ett modernt område för ett blomstrande näringsliv
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i traditionsrika byggnader som tidigare hyste ett helt
regemente. Vi har förädlat området genom att sälja
byggnader och mark för att upplåta plats åt verksamheter
och bostäder. Mellringes gamla sjukhusområde har på ett
varsamt sätt förvandlats till ett område som givit ny plats
för helt annan verksamhet. Här ﬁnns bland annat skolor,
sporthall, vårdboende, industribyggnader, kontorslokaler och
golfbana.
Behrn Arena har på några år utvecklats från att ha varit
en gammal fotbollsarena till att bli modern multiarena med
kontor, butikslokaler och toppmoderna idrottsfaciliteter.

Ny mässhall i city
Mitt i stan ﬁnns kongresscentret Conventum som har allt en
modern kongressplats bör innehålla. Dessutom uppför vi nu
en mässhall på den centrala tomten intill Conventum, som
beräknas att stå klar under våren 2008.

Sammanfattning
av 2006
– Bytesaffären mellan IL Recycling AB och Örebroporten
avslutades. IL övertog en fastighet vid Törsjö i
Marieberg och Örebroporten övertog IL:s fastighet i
Skebäck för vidare förädling av området.
– Lokaler i Skebäck för Wadköpings Utbildningscenter
färdigställdes i augusti.
– Försäljning av en kasern (Lund) i Grenadjärsområdet för
ombyggnation till hyresrätter.
– Oscariahallen färdigställdes invid Virginska skolan i
Örebro.
– Total ombyggnation av en byggnad vid Kexfabriken för
kommunal verksamhet har påbörjats.
– I mitten av december sattes spaden i jorden för den nya
Citymässan i Örebro. Placeringen blir central i hörnet
Änggatan-Östra Bangatan. Våren 2008 beräknas den ca
4800 kvadratmeter stora mässan inklusive 116
garageplatser stå klar.

Nyckeltal
2006

2005

2004

158
79
Resultat efter ﬁnansiella poster, mkr 24,4
Direktavkastning, %
7,58
Synligt eget kapital, mkr
175
Balansomslutning, mkr
1309
Investeringar, mkr
176
Soliditet, %
13,4
Antal anställda
19,9
Uthyrbar area, tusental m2
203
Bruttolåneränta, %
3,42

140
77
35,5
9,2
156
1189
396
13,1
14,7
187
3,73

120
59
25,9
9,1
124
860
54
14,4
12,3
152
3,9

Nettoomsättning, mkr
Driftnetto, mkr

Deﬁnitioner se sidan 20.

– I Mellringestaden påbörjades arbetet med en till- och
ombyggnad av en tidigare vårdbyggnad med ett 80-tal
nya platser för demensboende.
– Under hösten förhandlade Örebroporten med HSH N
Nordic Finance AB om att lösa ett tidigare ingånget
ﬁnansiellt leasingavtal avseende Behrn Arena. I början
av 2007 avslutades affären genom att Örebroporten
förvärvade bolaget som äger Behrn Arena.
– Örebroporten intensiﬁerade arbetet på Behrn Arena och
färdigställde till största del Norra läktaren och startade
nybyggnationen av Västra läktaren.
– Ny styrelse i december.
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2006 – ett år fyllt
av intressanta projekt
Året som gått har varit ett riktigt bra år i fastighetsbranschen, en bidragande orsak är bland annat de låga
räntorna. Självklart har det också varit ett gott år för
Örebroporten. Vi har ett resultat efter ﬁnansiella poster på
drygt 24 miljoner kronor och har ökat vår underhållsvolym
till drygt 35 miljoner kronor.

Citymässan påbörjad
År 2006 har inneburit ett ﬂertal högintressanta projekt.
Bygget av den nya mässhallen bakom Conventum är ett både
spännande och komplicerat jobb. Behrn Arena har fortsatt
att utvecklas, Norra läktaren har i princip färdigställts och

nybyggnation av Västra läktaren har påbörjats. Oscariahallen intill Virginska skolan står klar. Dessa projekt är
tydliga exempel på hur vår verksamhet spänner mellan både
det affärsmässiga och det samhällsnyttiga.
Örebroporten har fortsatt avyttra fastigheter i samma
utsträckning som tidigare år. Vår målsättning är att ständigt
utveckla varje område och byggnad genom förädling och i
viss utsträckning försäljning. År 2006 sålde vi bland annat
ﬂera fastigheter inom Grenadjärstaden, Lund, gamla Sjukan
och exploateringsmark samt Mellringe Herrgård med en
reavinst på 9,4 miljoner kronor. Grenadjärstaden rymmer
nuförtiden både hyresrätter, bostadsrätter och företag.

Per Cardesjö
VD, Örebroporten
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Frisk personal
Örebroporten har vuxit kraftigt de senaste åren. Under 2006
utökades vår personalstyrka från 15 till 20 anställda. Det
som gör mig extra glad är vår väldigt låga sjukfrånvaro.
Mindre än 1 procents frånvaro tyder på att man trivs med
att arbeta på Örebroporten.
Vi ser framåt med tillförsikt. Örebroporten kommer att
fortsätta i samma anda som förut. Vi ska färdigställa gamla
Kexfabriken för kommunal verksamhet och bygga demensboende i Mellringe med cirka 80 lägenheter. Vi hoppas på att
fortsätta utveckla Skebäcksområdet och starta upp HSB’s
radhusområde med 80 bostäder utefter å-promenaden.
Det nya året innebär även ett svårare ekonomiskt klimat.
Högre räntor och energikostnader, en överhettad byggmarknad och stora projekt utan hyresintäkter förrän 2008 är
faktorer som kommer att vara kännbara för Örebroporten.
Örebroporten har inför 2007 fått en ny styrelse. Svante
Gyrulf (m) har utsetts till ny styrelseordförande.

Per Cardesjö

Överst från vänster: Per Cardesjö, Gun Carlestam Lewin,
Börje Gustafsson, Rickard Löf och Michael Eriksson. Nere från
vänster: Roger Andersson, Susanne Odelberg-Johnson,
Svante Gyrulf, Göran Pettersson och Anna Ågerfalk. (Saknas gör
Ann Green, Lena Johansson och Peter Öhman).

Styrelse och företagsledning
Örebroportens styrelse bestod fram till den 19 december
2006 av följande personer: Roger Andersson (s), ordförande,
f 1945, Eva Jonsson (s), vice ordförande, f 1950,
Gun Carlestam Lewin (v), ledamot, f 1940, Reine Svahn (m),
ledamot, f 1936, Robert Asplund (fp), ledamot, f 1972,
Ulf Bladh (kd), suppleant, f 1940, Staffan Fareld (s),
suppleant, f 1947 och Ann Green (mp), suppleant, f 1962.
Efter det politiska styresskiftet i Örebro kommun ser
styrelsen från och med den 20 december 2006 ut som följer:
Svante Gyrulf (m), f 1947, Anna Ågerfalk (fp), f 1968,
Börje Gustafsson (c), f 1937, Ann Green, (mp), f 1962,
Roger Andersson (s), f 1945, Lena Johansson (s), f 1961,
Gun Carlestam Lewin (v), f 1940, Rickard Löf (m), Vice
Ordförande/suppleant, f 1970, Göran Pettersson (kd),
suppleant, f 1942 och Peter Öhman (s), suppleant, f 1955.
Revisorer i bolaget väljs av bolagsstämman för en period
av fyra år. I enlighet med bolagsordningen utser kommunfullmäktige i Örebro även lekmannarevisorer.
Revisor: Hans Warén, f 1964, auktoriserad revisor, Deloitte
AB. Lekmannarevisorer: Erik Johansson (m), f 1933 och
Anders Sandberg (s), f 1949.
Övriga som deltagit på styrelsens sammanträden
under 2006 är: Per Cardesjö, Verkställande
Direktör, f 1949, Michael Eriksson, Sekreterare, f 1957 och
Susanne Odelberg-Johnson, Ekonomichef, f 1961.
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Vi förändrar oss
för miljöns skull

Som fastighetsbolag lägger vi ner ett stort engagemang på
att både skapa goda miljöer för våra hyresgäster och att
bidra till en bättre miljö. Att välja miljövänliga material och
energieffektiva system när vi bygger om eller bygger nytt är
en självklarhet för oss.
Vi har påbörjat en genomgång av energianvändningen
i samtliga fastigheter för att kunna sänka energiförbrukningen. Genom att ta reda på var och när värme och
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ventilation behövs som bäst kan vi effektivisera energianvändandet och i slutänden bidra med vår lilla del till
minskade utsläpp av koldioxider.
Tillsammans med våra hyresgäster arbetar vi också fram
miljöåtgärder när det exempelvis handlar om källsortering
och återvinning.
I det löpande underhållet pågår ständig optimering av
våra anläggningar.

Oscarssons El

Elföretag
satte bomärket i strategiskt läge
Oscarssons El startades 1969 av Håkan Oscarsson. Det
gamla elföretaget har ﬂyttat runt i Örebro, men sedan
sommaren 2005 röjde man ur sin dåvarande lokal i Hjärsta
och ﬂyttade till Vivalla Företagsby.
På Argongatan bland små- och medelstora företag
hittade man sitt lagom stora kontor, verkstad och lager.
Granne med Djurkliniken och Förenade Kyl har elföretaget
stadgat sig i en 324 kvadratmeter stor lokal.

Nära till E18/E20
– Placeringen av vårt nya kontor kan inte vara bättre när det
handlar om logistik, förklarar Tony Oscarsson. Vi behöver
sällan snurra runt i stan för att komma till våra kunder,
utfart och infart till E20 ligger precis i närheten. Dessutom
är det lätt för våra kunder att hitta hit.
Det gamla elföretaget verkar ha hittat ett bra fäste att
fortsätta växa långsamt och klokt.

Gott om plats i det nya
– Det är inte klokt så mycket onödigt man samlar på sig
under många år i samma lokal, säger Tony Oscarsson som
tog över pappans företag i början av 90-talet. Vi har ungefär
100 kvadrat mindre lokaler nu än tidigare, men när vi
slängde en massa saker vid ﬂytten blev det plötsligt gott
om plats.
Oscarssons El delar dessutom sin lokal med ett annat
företag som Tony Oscarsson äger.
– Vi driver också Marinconsult där vi bland annat
chartrar ut större båtar och monterar avancerad båtutrustning, berättar Tony Oscarsson.
Trots allt är det elföretaget som är basen i verksamheten. Sakta och klokt har företaget vuxit till att idag vara
närmre tio personer anställda. Med sina proﬁlmärkta bilar
åker installatörerna runt i Örebro med omnejd och
installerar el, larm, styr- och reglerteknik, tele och data.

Tony Oscarsson
Ägare, Oscarssons El

Information Oscarssons El
Oscarssons El är ett elföretag som funnits i över 35 år.
Företaget har bott på ﬂera adresser i Örebro, men har
nu ﬂyttat in i nyrenoverade lokaler på Argongatan,
Vivalla Företagsby.
Yta:
Byggår:

324 kvm
2006
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Peter Hagström och Alexander Törnqvist
Delägare, digiPlant
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digiPlant

Militärt torkrum
blev hipp och kreativ smältdegel
Kreativa människor bor bäst i kreativa lokaler. Det är inte
för inte som många reklambyråer, designers och andra
idésökare gärna har en udda utformad arbetsplats.
Webbföretaget digiPlant är just den sortens företag som
mår bra av att beﬁnna sig i en miljö där lokalen underblåser
kreativiteten. Högst upp under taknockarna i en av de gamla
kasernbyggnaderna, Kliszow, i Grenadjärstaden har
företaget hittat sin plats som stimulerar.
Fram till oktober 2005 har digiPlant suttit i lokaler som
förvisso var ståtliga. Men adressen Köpmangatan i centrala
Örebro innebar förutom trångboddhet också minimalt med
parkeringsplatser för kunder och anställda.

Som alltid är det viktigt att komma överens med sina
grannar. digiPlant har en handfull musikproducenter som
korridorgrannar. Även om det sällan leder till något direkt
samarbete så är det ändå fruktsamt med kreativa samtal
över en kopp kaffe.
– Det är skönt med en puls och känslan av att det inte är
ett 9-5-jobb någon av oss på våning fyra har. Man kan sitta
och arbeta väldigt sent en kväll eller helg och ändå ﬁnns det
alltid någon som är här, konstaterar Alexander.

Torkrummet blev kontor
När Örebroporten presenterade förslaget om att bygga om
vindsvåningen i kasernen Kliszow så tändes en glimt i de
båda ägarna Alexander Törnqvists och Peter Hagströms
ögon. Här fanns chansen att skapa något som var både hippt
och funktionellt.
– Till att börja med var det meningen att kontoret skulle
se ut på ett helt annat sätt. Men så såg vi att det fanns ett
gammalt torkrum på andra sidan väggen och då insåg vi
möjligheterna med att göra kontoret ännu större, säger
Peter Hagström.
Helt lätt var det inte att förändra lokalerna. Byggentreprenören Peab hittade inga exakta ritningar på huset
och därför blev det rätt mycket borrande på känn när
dörröppningen till ”torkrummet” skulle tas upp. De tjocka
väggarna mellan rummen, murstocken och bibehållna
takbjälkar får lokalen att kännas gammal i allt det nya.

Som konsultföretag har digiPlant en hel del kundmöten på
sitt eget kontor. Då är det viktigt att kundens första intryck
skapar dynamik och förväntningar.
– De allra ﬂesta som kommer hit säger ”wow”, berättar
Peter. Det inglasade konferensrummet, de frilagda takbjälkarna och inredningen gör intryck på den som kommer
hit för första gången.
På köpet har digiPlant fått högre självkänsla, behagligare
arbetsmiljö och kan dessutom höja sin egen prestationsförmåga.
– Våra nya lokaler blev bättre än vi hade förväntat oss.
Då känns det också roligare att gå till jobbet, säger
Alexander och Peter.

Kanonutsikt
– Vi lyckades övertala Örebroporten att skära ut gipsskivorna och behålla de gamla takbjälkarna, säger Alexander
Törnqvist. Vårt inglasade mötesrum och de sex arbetsplatserna i det stora inre rummet med fönster och utsikt över
halva Örebro är ett riktigt lyft för företaget.

Information digiPlant
digiPlant är ett webbföretag som bland annat arbetar
med utformning och uppbyggnad av webbaserade
lösningar. Företaget har ﬂyttat in i den gamla
militärkasernen Kliszow som gjorts ultramodern med
bland annat musikstudios och webbyrå.
Yta:
Byggår:

106 kvm
2005
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Wadköpings utbildningscenter

En utmärkt plats att utbilda
inom framtidens transporter
På öster i Örebro, ett stenkast från småbåtshamnen, ligger
Wadköping Utbildningscenters nya lokaler för utbildning
inom handel, service, logistik och traﬁk.
Nytt är precis vad det ser ut som. Men skenet bedrar.
De nya utbildningslokalerna ligger nämligen i IL Returpappers gamla lokaler. IL-lokalerna har gjorts om till perfekta
utbildningslokaler, och i den gamla kontorsbyggnaden har
man skapat lektionssalar där de teoretiska lektionerna hålls.

Den stora bredden på utbildningar gör också att elevstrukturen är väldigt blandad. Handelsprogrammet låg tidigare
i lokaler på Slottsgatan i centrala Örebro under Risbergska
skolans paraply. På den utbildningen gick det många tjejer
med invandrarbakgrund och på transportutbildningen gick
många killar. Tillsammans med Komvux har blandningen
av människor från olika kulturer blivit välgörande för skolstrukturen.

Gott om traﬁkplats

Skydd för fordon

– Vi är väldigt nöjda med både placering och utformning,
säger Krister Ottosson som är rektor på Wadköping
Utbildningscenter. Terminalen ligger på gångavstånd från
skolans huvudbyggnad, de stora ytorna gör att vi får plats
med alla våra stora fordon och kan övningsköra med
lastbilar, bussar, bilar och truckar.
Namnet på den nya anläggningen är Terminalen. Men
fortfarande är det svårt att inte säga IL.
– Vi jobbar på det, skrattar Krister Ottosson. IL sitter lite
för hårt inpräntat i skallen än så länge.
I Örebro kommuns skolfastigheter mittemot slussen är
det idag ett gytter av elever som går på den växande skolan.
Det helt nya gymnasieprogrammet Handel & Logistik ﬁnns
här, liksom KY-utbildningar inom logistik, traﬁklärarutbildning, specialutbildningar och Komvux.

På det mer än tusen kvadratmeter stora Terminalenområdet
har eleverna många möjligheter att lära sig allt som har med
transport och logistik att göra. Övningsredskapen är bussar,
lastbilar, släp, truckar och väl tilltagna verkstäder. Stora
skärmtak skyddar fordonen från regn och snö.
– Allt är som gjort för vår undervisning, säger Krister
Ottosson. Det kunde inte ha blivit bättre med yta och alla de
beﬁntliga lokalerna där IL Returpapper hade sin verksamhet.
Branschen skriker efter arbetskraft och skolan har som
ambition att skapa ännu tätare band med näringslivet. I Skebäck händer det mycket nytt, och det växande utbildningscentret gör sig redo att ta emot ännu ﬂer sökande elever.

Näringslivsnära
Transport- och traﬁkutbildningen låg tidigare i Örebroportens lokaler på I3-området innan möjligheten med
Wadköping Utbildningscenter öppnade sig.
– Vi har den mest näringslivsnära skolan i den här
regionen, konstaterar Krister Ottosson. Örebroregionen
är ur logistisk synpunkt strategiskt placerad i landet, så
det är helt perfekt att vår skola också utbildar människor
till branschen.

Information
Wadköpings utbildningscenter
Wadköpings Utbildningscenter är en näringslivsnära
skola som utbildar elever bland annat inom traﬁk,
logistik, handel och service. Det stora utbildningscentret har en stor utbildningsanläggning i den så
kallade Terminalen, IL Returpappers gamla lokaler
i Skebäck.
Yta:
Byggår:
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2 300 kvm
2006

Krister Ottosson
Rektor, Wadköping Utbildningscenter
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Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden
Örebroporten Fastigheter AB ägs till 100 procent av Örebro
Rådhus AB, organisationsnummer 556005-0006. Örebro
Rådhus AB ägs av Örebro kommun till 100 procent.

Verksamheten
Bolaget har till ändamål att inom ramen för en allmänt inriktad
och kompetensenlig kommunal näringspolitik komplettera
marknadens utbud av lokaler för näringsverksamhet genom
att förvärva, utveckla, överlåta eller upplåta fastigheter för att
i första hand tillgodose hantverkets och industrins behov av
sådana lokaler.
På kommunens uppdrag ska bolaget även lämna näringslivet en god service i frågor om mark- och lokalutnyttjande
samt tillgodose kommunens behov av rörelsefastigheter för
särskilda verksamheter

Fastighetsbeståndet
Vid årsskiftet uppgick det förvaltade fastighetsbeståndet till
25 (24) fastigheter. Den uthyrningsbara arean uppgick till
203 100 (187 027) kvadratmeter. Den vakanta uthyrbara
arean uppgick till 2,8 (4) procent och den ekonomiska
vakansen till 1,8 (1,3) procent.
Fastigheterna Nikolai 3:17, 3:329 (Behrn Arena),
Nålmakaren 3 (Medborgarhuset) och Bryggaren 15

(Conventum) ägs av HSH N Nordic Finance AB. Leasingkontrakt har under 2005 övertagits från Örebro kommun
avseende fastigheterna. Kontrakten har karaktären av
ﬁnansiella leasingavtal bland annat till följd av att äganderätten övergår till Örebroporten Fastigheter AB vid
kontraktens utgång. Därav redovisas byggnaderna som
anläggningstillgång med motsvarande skuld i balansräkningen.
I januari 2007 har Örebroporten Fastigheter AB förvärvat
LB Kiel Eyravallen AB (under namnändring till Örebroarenan
AB), organisationsnummer 556626-3983. Bolaget äger och
förvaltar fastigheterna Nikolai 3:17 och 3:329 (Behrn Arena)
som före förvärvet förhyrts (ﬁnansiell leasing, se ovan).

Investeringar
Årets investeringar i fastigheter och byggnader uppgick till
165,7 (388,9) mkr. Under året färdigställdes nybyggnation
av idrottshall för Virginska skolan, ny-och ombyggnation för
Tullängsskolan samt ombyggnad av lokaler för nya hyresgäster i Vivalla.
Sammanlagt har investeringar för 92,8 (91,0) mkr
avslutats. Pågående projekt vid årsskiftet uppgick till
53,6 (20,0) mkr vilket utgörs främst av nybyggnation Västra
läktaren och färdigställande av Norra läktaren vid Behrn
Arena, ny- och ombyggnation i Mellringe för demensboende
samt ombyggnation av fastigheten Kexfabriken för

Årets investeringar
Åtgärd

Byggnad

Förvärv fastighet i Skebäcksområdet (bytesaffär med IL Recycling)
Nybyggnation idrottshall, Virginska skolan
Ny- och ombyggnation för Wadköpings utbildningscenter
Färdigställande Norra läktaren, Behrn Arena
Nybyggnation Västra läktaren, Behrn Arena
Ombyggnation för kommunal verksamhet
Övriga

del av Pappersbruket 13
Tågmästaren 24
del av Pappersbruket 13
Nikolai 3:17 och 3:329
Nikolai 3:17 och 3:329
Kexfabriken 3

Totalt
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Belopp (mkr)
44,1
28,4
16,8
21,2
8,3
14,0
32,9
165,7

Förvaltningsberättelse

kommunal verksamhet. Bolaget har under året genomfört
en bytesaffär med IL Recycling AB avseende fastigheterna
Törsjö 2:51 och Pappersbruket 13. Anskaffningsvärdet för
Pappersbruket 13 uppgår till 45,1 mkr.
Försäljningar har skett för 86,5 (4,5) mkr, med en
realisationsvinst om 9,4 (1,9) mkr, varav bytesaffären med
IL Recycling omfattar 45,1 mkr. Försäljningarna avser
en byggnad och ﬂera markområden avseende del av
fastigheten Grenadjären 3, samt försäljning av Mellringe
Herrgård avseende del av fastigheten Athena 5.
Investeringar i andra materiella anläggningstillgångar
uppgick till 9,9 (25,5) mkr.

Fastigheternas värde
Det bokförda värdet av bolagets förvaltningsfastigheter
uppgick vid årets slut till 1 060 (1 023) mkr. Extern
värdering för större delen av beståndet har gjorts av Svefa
under 2005. Värderingen för samtliga förvaltade fastigheter
uppgår till 1 252 (1 242) mkr.

Dotterbolag
Fastighets AB Klädeshandlaren ägs till 100 procent
av Örebroporten Fastigheter AB. Dotterbolaget äger
fastigheten Klädeshandlaren 2. Hyreskontrakt är tecknat
med Johnson Pump AB fram till och med 2013-12-31.

Resultat
Resultat efter ﬁnansnetto uppgick till 24,4 (35,5) mkr.
Resultat efter ﬁnansiella poster exklusive realisationsvinster
och nedskrivningar uppgick till 15,0 (24,9) mkr. Årets
resultat efter skatt uppgick till 16,1 (28,2) mkr.

Finansiering
Bolagets synliga egna kapital uppgick vid årsskiftet
till 175,4 (155,9) mkr. Soliditeten var vid samma tidpunkt
13,4 (13,1) procent. Räntebärande skulder uppgick till
1 035 (931) mkr. Antalet långivare är 7 (7) stycken. Den
vägda genomsnittsräntan vid årsskiftet är 3,42 (3,73)
procent och genomsnittliga räntebindningstiden uppgår
till 2,3 (2,7) år. I bolagets låneportfölj förekommer derivat.
Låneportföljens sammansättning överensstämmer med
bolagets ﬁnanspolicy.

Låneförfall
Andel lån med förfall:
�����������������
���������

�����������

Intressebolag
Örebroporten Fastigheter AB har under året bildat
Örebroläktaren AB, organisationsnummer 556700-1242,
tillsammmans med Spelarinvest, ÖSK Elitfotboll AB och KIF
Örebro. Örebroporten Fastigheter AB och Spelarinvest äger
45 % vardera av bolaget. Örebroläktaren AB kommer att
hyra lokaler för konferens- och restaurangverksamhet i
Norra läktaren, vilket blir färdigställt i början av 2007.

�����������
�����������
�����������

I början av 2007 förfaller en låneskuld med 59,5 mkr till
betalning i samband med förvärv av LB Kiel Eyravallen AB.
Samtliga lån har kommunal borgen som säkerhet.

15

Förvaltningsberättelse

Miljö
Målsättningen är att tillhandahålla byggnader och lokaler med
en god inomhusmiljö och minsta möjliga miljöpåverkan. Vid
ombyggnationer väljs miljövänliga material och översyn sker
av ventilations- och elanläggningar för en effektivare energianvändning. Arbete kommer de närmaste åren pågå med att
energideklarera samtliga fastigheter. Samverkan sker även
med våra hyresgäster genom att bland annat bygga ut
möjligheterna för källsortering och återvinning i fastigheterna.

Riskanalys
Hyresintäkterna är säkrade genom en relativt stor andel
långa hyresavtal. Årligen görs en inﬂationsjustering av
hyresavtalen. Hyror från kommunala hyresgäster utgör en
väsentlig del av hyresintäkterna.

Hyreskontraktens löptider

Antal kontrakt:

Hyra, bedömt
helårsvärde

Totalt %

2011-

187
70
76
17
49

17 894
36 185
21 900
9 753
70 089

12
23
14
6
45

Totalt

399

155 821

100

2007
2008
2009
2010

Fakturerade intäkter till Örebro Kommun 2006 uppgår till 62 %
av nettoomsättningen.
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Örebroporten Fastigheter AB har till viss del möjlighet att
påverka driftöverskottet genom att under en tid minska
löpande underhållskostnader.
Kostnaden för el, värme och vatten utgör cirka två
tredjedelar av driftskostnaderna. På kort sikt är driftkostnaderna att betrakta som mer eller mindre fasta. Kostnaden
för el är till övervägande del prissäkrad för år 2007. Bolaget
är inte fullt ut exponerat för prisökningar för el, värme och
vatten då cirka 27 % vidaredebiteras till kunderna som
tillägg på hyran. En förändring av driftskostnaderna med en
procent påverkar resultatet med cirka 0,4 mkr.
Bolagets största enskilda kostnad är räntekostnaden och
nivån på marknadsräntan kan ändras snabbt. Bolagets ﬁnansieringsverksamhet styrs av en ﬁnanspolicy som årligen
fastställs av styrelsen. Denna innehåller bemyndiganden och
mandat, samt en deﬁnition av koncernens risksyn och hur
exponering för de ﬁnansiella riskerna skall hanteras.
Derivat används för riskspridning i syfte att skydda den
underliggande portföljen. Örebroporten Fastigheter AB
räknar med att räntenivån kommer stiga under de närmaste
åren. Med den fördelning av räntebindningstider som gäller
vid ingången av 2007 skulle en förändring av ränteläget med
en procent på helårsbasis påverka bolagets kostnader med
cirka 5 mkr. Detta motsvarar 21 procent av bolagets
kassaﬂöde från den löpande verksamheten.
Fastigheternas marknadsvärde med 1 252 mkr grundar
sig främst på en extern värdering som gjordes i slutet av år
2005. Efterfrågan på lokaler har varit fortsatt god och
bolaget har en mycket låg vakansgrad. Vakansgraden
uppgår till 2,8 procent av uthyrningsbar yta. Ledningens
bedömning är att det per årsskiftet inte ﬁnns något
nedskrivningsbehov av bolagets fastigheter.

Förvaltningsberättelse

Medarbetare
Vid årsskiftet hade Örebroporten Fastigheter AB 20
medarbetare, vilket är en ökning med 5 personer sedan
förra årsskiftet. Detta är en effekt av större fastighetsförvärv och nyproduktioner som genomförts under de
senaste åren.
Personalomsättningen har historiskt varit mycket låg hos
bolaget, vilket är ett tecken på hög trivsel. Örebroporten
Fastigheter eftersträvar att ha en så jämn fördelning som
möjligt mellan män och kvinnor. Vid årskiftet var 30 procent
kvinnor och 70 procent män. För att rekrytera och behålla
bra medarbetare är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Örebroporten Fastigheter erbjuder en attraktiv
arbetsmiljö i en organisation som är ﬂexibel och snabb till
beslut. Stämningen i företaget är lättsam och positiv. Vid
nyrekrytering läggs stor vikt vid personliga egenskaper
och kvaliteter.
Friskvård är en viktig del i bolagets personalpolicy.
Personalen erbjuds årligen en hälsoundersökning samt att
samtliga anställda får använda en timme per vecka till
friskvårdsaktiviteter.

Utsikter för 2007
Under 2007 kommer arbetet fortsätta med att skapa
förutsättningar för att kunna överlåta enskilda byggnader
och markområden till hyresgäster eller entreprenörer som
på ett bättre sätt kan utveckla dessa områden. Bolaget
kommer också att vara aktivt i näringslivsetableringar i
Örebro kommun. Målsättningen är att skapa förutsättningar
för företag att etablera sig respektive att ha möjlighet att
expandera i beﬁntliga lokaler eller i helt nya lokaler inom
Örebro kommun.

I januari 2007 har Örebroporten Fastigheter AB förvärvat LB
Kiel Eyravallen AB (under namnändring till Örebroarenan AB)
som förvaltar fastigheten Nikolai 3:17 och 3:329, Behrn
Arena. Detta bolag kommer sannolikt att fusioneras med
Örebroporten Fastigheter under året.
Försäljning planeras av ytterligare markområden i
Grenadjärstaden för byggnation av bostäder, samt en
fastighet i Vivalla. För nybyggnation av bostäder kommer
även markområde i Skebäck att säljas.
Norra och Västra läktaren Behrn Arena och ombyggnation för kommunal verksamhet i Kexfabriken kommer
att färdigställas under året. Ny- och ombyggnation för
demensboende i Mellringe kommer att färdigställas i slutet
av året. Nybyggnation av mässhall kommer pågå hela
året och färdigställas under 2008. Ombyggnation och
anpassningar för nya hyresgäster i Medborgarhuset fortgår
under kommande år.
För år 2007 bedöms vinsten efter ﬁnansnetto exklusive
realisationsresultat till cirka 12 mkr.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

137 030 395
16 081 729
153 112 124

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning överförs

153 112 124
153 112 124
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Resultaträkning (förkortad version)

Belopp i tkr

2006

2005

2004

Nettoomsättning
Driftskostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Av- och nedskrivningar i förvaltningen
Bruttoresultat

157 638
-39 750
-35 128
-3 803
-23 225
55 732

140 332
-35 643
-24 926
-3 072
-27 451
49 240

119 719
-27 863
-30 774
-2 016
-16 932
42 134

Administrations- och försäljningskostnader
Resultat vid försäljning av fastigheter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-10 610
9 387
-736
53 773

-10 201
1 934
-2 167
38 806

-7 831
10 345
44 648

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter ﬁnansiella poster

4 184
-33 601
24 356

26 260
-29 564
35 502

5696
-24 432
25 912

-7 183
-1 091

-8 200
945

-3 435
-3 193

16 082

28 247

19 284

RESULTATRÄKNING

Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat
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Balansräkning (förkortad version)

Belopp i tkr

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

1 060 172
32 933
53 554
40 807
22 818
98 929

1 023 403
26 573
20 035
43 411
13 875
61 760

638 036
4 196
65 284
114 196
15 832
22 485

1 309 213

1 189 057

860 029

12 960
153 113
13 000
16 010
973 193
140 937

12 960
137 031
8 167
14 919
929 000
86 980

12 960
108 784
3 207
15 863
651 300
67 915

1 309 213

1 189 057

860 029

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Förvaltningsfastigheter
Inventarier och övriga anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Flerårsöversikt • Nyckeltal

Belopp i tkr

2006

2005

2004

157 638
24 356
16 082

140 332
35 502
28 247

119 719
25 912
19 284

2006

2005

2004

1 060 172
1,60
165 746
408 923
605 264
1 034 500
1 309 213

1 023 403
2,26
388 915
384 094
439 499
931 349
1 189 057

638 036
2,11
54 165
247 391
370 222
653 300
860 029

2006

2005

2004

203 100
5 700
98,2
19,9

187 027
7 407
98,7
14,7

151 641
10 987
97,3
12,3

2006

2005

2004

175 433
13,4
86,4
14,7
4,6
78 957
7,58
2,49
3,42
3,28

155 871
13,1
87,0
25,4
6,4
76 691
9,23
3,35
3,73
3,54

124 053
14,4
56,4
22,6
6,0
59 066
9,13
2,97
3,90
3,60

RESULTATRÄKNINGEN
Nettoomsättning
Resultat efter ﬁnansiella poster
Redovisat resultat efter skatt
Belopp i tkr

BALANSRÄKNINGEN
Fastigheternas bokförda värde
Av- och nedskrivning byggnad i % av ansk. värde
Fastighetsförvärv, ny- och ombyggnad
Taxeringsvärde
Bokfört värde på fastigheter utan taxeringsvärde
Fastighetslån
Balansomslutning

1)

Belopp i tkr

DIVERSE FAKTA
Uthyrbar area, m2
Vakant area, m2
Ekonomisk uthyrningsgrad i %
Årsarbetare
Belopp i tkr

NYCKELTAL
Synligt eget kapital
Soliditet i %
Balanslikviditet i %
Räntabilitet på eget kapital i %
Räntabilitet på totalt kapital i %
Driftnetto
Direktavkastning i %
Räntetäckningsgrad, ggr
Bruttolåneräntor i %
Ränta efter subventioner i %

Deﬁnitioner

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

1) Inkluderar mark och markanläggningar
2) Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minskat med 28% schablonskatt
3) Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen
4) Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder
5) Resultat efter ﬁnansiella poster delat med genomsnittligt synligt eget kapital
6) Resultat efter ﬁnansnetto plus ﬁnansiella kostnader delat med genomsnittlig
balansomslutning
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7) Nettomsättningen minus drifts- och underhållskostnader samt fastighetsskatt
8) Driftnetto delat med genomsnittligt bokfört värde på fastigheterna
9) Rörelseresultat efter ﬁnansiella poster plus ﬁnansiella kostnader minus räntebidrag delat
med ﬁnansiella kostnader minus räntebidrag
10) Räntekostnad delat med genomsnittliga räntebärande skulder
11) Nettoräntekostnad delat med genomsnittliga räntebärande skulder

Fastighetsbestånd

Bokfört värde, tkr
Fastighet

Area m2

Byggnad

Mark

Markanl.

Totalt

Tax. värde,
tkr

6 200
0
6 200

27 100
0
27 100

0
0
0

0
0
0

27 100
0
27 100

0
341
341

3 500
12 500
7 850
0
2 800
26 650

2 434
13 745
13 221
0
12 615
42 015

378
3 175
3 558
1 020
1 380
9 511

114
3 117
550
0
598
4 379

2 926
20 037
17 329
1 020
14 593
55 905

5 897
10 680
15 581
1 537
8 116
41 811

40 600
40 600

262 041
262 041

11 424
11 424

11 047
11 047

284 512
284 512

53 081
53 081

15 000
1 800
16 800

56 827
0
56 827

3 880
0
3 880

4 105
0
4 105

64 812
0
64 812

41 424
0
41 424

27 850
7 200
8 750
6 500
2 400
3 000

100 745
21 923
21 064
10 385
8 803
60 141

14 420
1 803
6 438
5 143
1 743
0

3 803
0
943
53
0
2 068

118 968
23 726
28 445
15 581
10 546
62 209

0
27 000
30 400
32 400
10 745
0

25 200
3 150
400
84 450

259 089
7 604
2 517
0
492 271

0
2 575
0
3 000
35 122

0
0
0
0
6 867

259 089
10 179
2 517
3 000
534 260

150 600
0
0
0
251 145

4 700
12 000
16 700

1 917
40 455
42 372

3 409
3 878
7 287

1 880
0
1 880

7 206
44 333
51 539

8 519
26 332
34 851

0
25 500
25 500

0
51 472
51 472

4
32 126
32 130

0
2 775
2 775

4
86 373
86 377

111
12 491
12 602

216 900

974 098

99 354

31 053 1 104 505

435 255

1 800
12 000

0
40 455

0
3 878

203 100

933 643

95 476

TÄBY/MARIEBERG
Råberga 5:15
del av Törsjö GA:4
Summa Täby/Marieberg
VIVALLA FÖRETAGSBY
Atomen 1
Protonen 1
Elektronen 1
Neutronen 1
Neutronen 2
Summa Vivalla företagsby
MELLRINGESTADEN
Athena 5
Summa Mellringestaden
GRENADJÄRSTADEN
Grenadjären 3
del av Olaus Petri 3:180
Summa Grenadjärstaden

1)

CENTRUM
Tågmästaren 24
Kexfabriken 2
Kexfabriken 3
Vårlöken 18
Vårlöken 19
Nikolai 3:17 och 3:329 (Behrn Arena)
Nålmakaren 3/Bryggaren 15
(Medborgarhuset/Conventum)
Klostret 12
Del av Nikolai 3:272
Stinsen 19
Summa Centrum
BISTA/NASTA
Bleckslagaren 6
Klädeshandlaren 2
Summa Bista/Nasta

2)

SKEBÄCK
Pappersbruket 9
Pappersbruket 13
Summa Skebäck
Summa förvaltning
Avgår:
1) Ägd av Örebro Kommun
2) Ägd av Fastighets AB Klädeshandlaren (dotterbolag)

Summa Örebroporten Fastigheter AB

0
0

0
44 333

0
26 332

31 053 1 060 172

408 923
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Vårt upptagningsområde

Vivalla Företagsby:
Mellringestaden:

Industri- och
kontorslokaler.

Grenadjärstaden:
Ett ﬂertal fastigheter med kontor, gym,
elevboende och kommunal verksamhet.

Här ﬁnns skola, äldreboende,
elevboende, demenscentrum,
sporthall, industri, golfbana och
kontor.

Örebro Airport:
Kontorslokaler m.m.

Folkets hus:
Kommunal verksamhet, såsom ungdomsverksamhet och Språk och Framtid (SFI).
Dessutom butikslokaler.

Virginska skolan:

Behrn Arena:

Utbildningsverksamhet med ett ﬂertal
olika inriktningar.

Idrottsarena med restaurang,
konferenslokaler, butiker och kontor.

Conventum:
Mässcentrum och konferensanläggning.
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Citymässan

En mässa
i svensk toppklass
I december 2006 sattes spaden i jorden för Örebros nya,
moderna och centrala mässhall. När den nya mässhallen
står klar under första halvåret 2008 så har stan berikats
med ett kongress- och mässområde i svensk toppklass.
Det som växer fram på hörntomten vid Änggatan/Östra
Bangatan är en 4 800 kvm stor mässhall inklusive 116
garageplatser. Mässan kommer att kunna ta emot cirka
5 000 besökare. Mässhallen är byggd för att kunna anpassas
efter en stor mängd olika evenemang, såsom mässor,
konserter, idrottsevenemang, middagar och företagsevent.
Den stora mässhallen kommer att ha en takhöjd på tolv
meter och ha en golvyta på 74 x 52 meter. Här ﬁnns informations- och kassadiskar, café, toaletter och garderob.

Vid konserter kan mässan ta upp till 3 800 sittande personer
och dessutom ﬁnns det plats för en VIP-avdelning för 500
personer. Scenen kommer att vara 60 kvm.
Om det dukas till fest i nya mässhallen kan upp till 2 500
gäster plus en VIP-del för 500 personer inredas.
En trappa upp, över entrédelen, ligger restaurangen som
har plats för 200 gäster. Från matsalsdelen har man utsikt
över mässhallen.
I en separat entré görs i- och urlastningen till evenemangen på mässan. Här kan även större fordon passera
utan att behöva vända.
Avtal har tecknats med Komgrexum AB och Örebro
Kommun som kommer driva verksamheten i den nya mässan.

Fakta
Byggherre:
Örebroporten Fastigheter AB
Entreprenör: NCC
Totalyta: 4 800 kvm
Max antal besökare: 5 000
Färdigt: våren 2008
Kostnad: Ca 125 miljoner kr
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Örebroporten Fastigheter AB
Västra Bangatan 13, Box 33520, 70135 Örebro
tel: 019-676 22 30 · fax: 019-676 22 49
info@orebroporten.se · www.orebroporten.se

