Sammanfattning 2007
Örebroporten Fastigheter AB

Conventum Arena under uppbyggnad
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Det här är:
Örebroporten
Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag.
Vår affärsidé är att aktivt utveckla miljöer som stärker Örebros näringsliv.
Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka
218 000 kvm.
Örebroporten erbjuder ett rikt utbud
av lokaler till Örebros näringsliv.
Vi har både gammalt och nytt i vårt
bestånd och strävar efter att skräddarsy och anpassa oss efter kundens
behov.
KOMMUNALA FÖRETAG
Kommunägda företag följer i huvudsak samma regelverk som ett privatägt aktiebolag. Härutöver regleras ett
kommunägt aktiebolags verksamhet
av särskilda s.k. ägardirektiv, som
fastställs av kommunfullmäktige och

Elgströmska huset, Mellringe
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som bl.a. beskriver vad ett kommunägt bolag får göra. Ägardirektivet kan även föreskriva att vissa beslut av det kommunägda aktiebolaget
skall underställas kommunfullmäktige. Genom underställningsplikten ges
möjlighet till demokratiskt inflytande
på principiellt viktiga frågor eller
frågor av stor ekonomisk betydelse.
Den demokratiska kontrollen av
kommunägda aktiebolag underlättas
även genom att offentlighetsprincipen gäller för dessa på samma sätt
som inom kommunen.

Genom regleringen med ägardirektiv skall således ett kommunägt
aktiebolag – utöver att ge rimlig
avkastning på ägarens kapital – även
tillgodose andra viktiga allmänna intressen såsom t.ex. att medverka till
att kommungemensamma program
och inriktningsmål uppfylls.
NYTTA FÖRE MAXIMERING
Samhällsnyttan är således en av
de viktigaste grundpelarna för ett
kommunägt aktiebolag vilket ger en
unik position med stora möjligheter
att verka för en god utveckling i
linje med politiskt fattade beslut.
Ett kommunägt företags resultat
går alltså inte att mäta endast i
ekonomiska termer. Resultatet är en

Vy över bygget av Conventum Arena
kombination av ekonomisk vinst och
uppfyllelsen av övrig samhällsnytta
enligt ägardirektivet.
Det finns omkring 1 700 företag där
en kommun har en ägarandel. Av
dessa ägs ungefär 1 200 till 100%
av kommunen och ytterligare 250
är majoritetsägda. Det totala antalet
kommunägda företag är ungefär
detsamma idag som för 30 år sedan
vilket visar att företagsformen är
ändamålsenlig för många verksamheter. Det startas kontinuerligt nya
kommunägda företag och i ungefär
samma takt har andra slagits samman till större eller sålts till följd av
förändringar i omvärlden eller verksamheten. Störst minskning har skett
inom de kommunala bostadsföretagen vilket är en trend som pågått
sedan 1980-talet. I övrigt kan man
se en trend att antalet kommunägda
företag ökar sedan 1999.
Källa KFS, I samhällets tjänst. Utgivningsår 2004
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2007:
Sammanfattning
• Mässan påbörjas och påverkar
stadsbilden. Bygget slutförs mars
2008.
• Norra läktaren färdigställs under
februari månad. Läktaren AB’s
verksamhet startas, Örebroporten
är delägare.
• Västra läktaren färdigställs under
våren, bl.a. Admit, Träna Plus
Mer, ÖSK Elit AB och ÖSK-föreningar flyttar in.
• Elgströmska huset och Kexfabriken färdigställs. Läs mer sid.
10–11 resp. 14–15.
• Diskussioner kring hotellbyggnationen i Medborgarhuset
pågår under hela året med olika
infallsvinklar.
• Beslut fattas av kommunfullmäktige i december kring Vinterstadion genom ägardirektiv att
Örebroporten ska renovera och
utveckla arenan med bl.a. inbyggd
bandyplan, kommersiella lokaler
samt parkeringsgarage.
• Efter många turer i TruckStopprojektet bestämde fullmäktige
via ägardirektiv att Örebroporten
skall överta markområdet TruckStop vid E18/E20 och förädla det.

Interiör Conventum Kongress
• Markområde i Grenadjärstaden
säljs till HSB.
• Örebros nybildade marknadsföringsbolag – Örebrokompaniet

NYCKELTAL
ÅR

2007

2006

2005

162

158

140

Driftnetto, mkr

77

79

77

Resultat efter finansiella poster

37

24

36

Direktavkastning, %

6,5

7,6

9,2

Nettoomsättning, mkr

Synligt eget kapital, mkr

196

175

156

Balansomslutning, mkr

1539

1309

1189

Investeringar, mkr

253

176

396

Soliditet, %

12,7

13,4

13,1

Antal anställda

19

20

15

Uthyrbar area, tusental m2

206

203

187

Bruttolåneränta, %

3,90

3,42

3,73

Definitioner se sid. 24

 2007

AB – flyttar in i nya lokaler i
Medborgarhuset.

Medborgarhuset

VD har ordet:
2007 händelsernas år
Det har hänt mycket under 2007. År 2006 beskrevs som all time high i
fastighetsbranschen och trenden fortsatte även år 2007. Men året har också
inneburit höjda räntor, oro på börserna runt om i världen och att inflationen
har tagit fart. Något som påverkar oss och ger högre kostnader.
Våra projekt har debatterats mer
än vanligt i media i år. Det hetaste
projektet har varit utvecklingen av
Medborgarhuset. Förslaget att bygga
hotell i de två översta våningsplanen
skapade ringar på vattnet som innebar
uppmärksamhet i media på riksnivå
och en utredning kring vårt agerande
i förhållande till kommunallagen.
Utredningen visade att vi agerat både
affärs- och marknadsmässigt.

SPARA MILJÖ, ENERGI, PENGAR
Vi jobbar hårt med energibesparingar. Investeringar som kostar men
lönar sig i ett större perspektiv både
för oss och för miljön. Ett av våra
mest spännande projekt är Vinterstadion där vi undersöker möjligheterna
till en effektivare energiförbrukning.

Vi säljer mycket och tendensen pekar
på att det kommer bli mer. I år sålde
vi Lägerhyddan och förrådsområdet
– där HSB ska bygga bostäder – i
Grenadjärstaden. Området ser idag
väldigt annorlunda ut jämfört med
när vi tog över det. Det har förändrats
från ett militärområde till ett nytt
kontors- och bostadsområde.
Mellringestaden har under åren
förändrats avsevärt, från sjukhusområde till en utvecklad och fungerande
stadsdel. Vårt senaste projektet var
om- och tillbyggnation av Elgströmska huset, som blev klart för
inflytt under december månad 2007.
Ett modernt och genomtänkt demensboende med sammanlagt 80 lägenheter i fyra plan.
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Per Cardesjö
VD Örebroporten Fastigheter AB

FRAMÅT
År 2008 kommer att bli ett spännande år, det är jag övertygad om.
Conventum Arena blir klar under
våren, vi ser fram emot projekten
Vinterstadion och TruckStop. Vi står
inför att börja sälja delar av Vivalla
företagsby, ett område vi har utvecklat under lång tid.
PERSONAL
Vi har genom åren haft en väldigt
låg sjukfrånvaro på Örebroporten,
den trenden har hållt i sig under året
med en frånvaro på ca 1%. Ett gott

Tomtmark, Skebäck
betyg och en indikation på att man
trivs hos oss. År 2007 har inneburit
en del förändringar i organisationen.
Vi har både nytillskott i personalstyrkan och de som har lämnat oss.
Förändringar i personalen är ofta
utvecklande och leder till att andra
kan växa i organisationen. Jag tror
att det är förändringar som kommer
att göra oss till ett bättre företag.

som vi idag i princip förädlat klart.
Vi ska verka inom samhällsnyttan,
vi ska gynna Örebro. Det är därför
som vi stolt visar upp t.ex. Behrn
Arena, Oscaria hallen och Kexen,
fastigheter som är till gagn för
Örebroarna och dessutom bär sig
ekonomiskt. Så ska vi jobba.

VÅR IDÉ
Örebroporten är ett kommunägt
bolag. Vår affärsidé är att aktivt
utveckla miljöer som stärker Örebros näringsliv. Vårt primära mål är
inte att förvalta fastigheter utan att
stimulera utvecklingen. Något man
kan se tydligt i t.ex. Grenadjärstaden
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Kexfabriken:
Från fabrik till kontor

Entréplan, Kexfabriken

Kexfabriken på Ribbingsgatan i Örebro är en byggnad med anor. Fabriken
grundades år 1896, den är tillbyggd och ombyggd i många omgångar, delar
har rivits, gjorts om och anpassats. Nu har huset byggts om igen.
I början av 1900-talet fanns det
två stora kexfabrikanter i Sverige,
Örebro kexfabrik och Göteborgskex.
Fram till 50-talet var Örebro kexfabrik den större av de två. Men redan
år1928 hade Göteborgskex köpt en
mindre aktiepost i bolaget och sakta
men säkert tog Göteborgskex över.
År 1967 köptes fabriken upp och år
1976 lades den ner. Slutligen hamnade huset i det kommunala bolaget
IBBs ägo.
År 2003 bildades Örebroporten
Fastigheter AB genom fusion mellan IBB och Grenadjärstaden AB.
Kexfabriken följde med in i det nya
bolaget.

10 Kexfabriken

SKIFTANDE VERKSAMHET
Sedan fabriken lades ner har verksamheterna i huset varit många och
skiftande. Det har funnits bilverkstad, kommunal dagverksamhet och
fackförbund. Kommunens lönekontor har haft sina lokaler där liksom
Örebrobudet, Örebrohälsan och
Vägverket.
SE HUSET SOM EN HELHET
“Vi har tagit ett helhetsgrepp om
huset. Vi har byggt om och rustat det
enhetligt och med ett tydligt framtidstänkande. Vår arkitekt i projektet
är Tom Axelryd. Han har skapat ett
sektionsindelat hus som kan anpassas efter hyresgästens behov. Att se

framåt är viktigt. Det måste finnas
en plan ifall hyresgästen behöver
byta lokal.” säger Jan Hellqvist,
projektledare, och fortsätter: “Det
är ett svårt hus eftersom det finns
en mängd olika byggnadstekniska
lösningar att ta hänsyn till.”
SEKTIONSINDELAT
Lösningen för Kexen är tre separata trapphus. Vi har byggt en ny
inglasad huvudentré mot Ribbingsgatan. På så sätt har husets ansikte
vänts mot gatan istället för som förut
varit riktat mot Laurentiusgården. I
och med den nya entrén och ett nytt
hisschakt har huset delats i två med
en hiss i varje sektion. Varje entré
har nu fått ett eget portnummer. Den
nya entrén och interiören präglas av
öppenhet med glasade partier som
skapar luft och rymd.

Plan 1, Kexfabriken
SAMLAT SOCIALKONTOR
Kexen har i och med ombyggnationen fått nya hyresgäster. Örebro
kommuns socialkontor är nu samlade på ett ställe tillsammans med
försörjningsstöd. Det ger möjlighet
för samnyttjande av besöksrum och
reception. Vi har jobbat hårt med att
lösa problem i arbetsmiljö och säkerhetstänkandet i lokalerna är högt
utan att inkräkta på trivsel.
NYTT CAFÉ
Den gamla kexboden där man förr
kunde köpa kexbräck har fått ett nytt
liv och inrymmer numera Lé Café.
Det går inte att köpa bräck men däremot en kopp kaffe och en kaka.

MÄRKT MED LILLA Q
“q” är i grunden en skyddsbestämmelse för att skydda ett kulturhistoriskt värde. Betydelsen av q kan vara
olika och får sin särskilda definition
i varje enskild plan. I planen för
Kexfabriken betyder q att byggnaden inte får rivas. Att byggnaden
har ett kulturhistoriskt värde beror
på att Örebro kexfabrik har ett stort
symbolvärde. Det var en av de viktigaste industrierna som tillsammans
med skoindustrin gjorde Örebro känt
i landet. Det var också den stora
arbetsplatsen för kvinnor. Hela 80%
av 136 anställda år 1906 var kvinnor. Då fabriken grundades tio år
tidigare var endast 20–30 personer
anställda, det var en industri som
växte explosionsartat.

DET HÄR HAR VI GJORT PÅ
KEXFABRIKEN
-Grundförstärkning av pålar
-Bytt och renoverat tak
-Bytt merparten av avloppstammarna
-Bytt värmestammar
-Bytt vattenledningar
-Nytt ställverk och nya elledningar
-Tilläggssisolerade ytterväggar
-Ny värmeundercentral för fjärrvärme
-Utökat antal parkeringsplatser
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Kliszow, Grenadjärstaden

Grenadjärstaden:
En nygammal stadsdel

Lund, Grenadjärstaden, såld och ombyggd till bostäder

Det går fortfarande att se spår efter militära övningar i skogsdungarna kring
det gamla I3-området, numera Grenadjärstaden. Området som helhet är ca
45 000 kvm stort mätt i lokalyta och bestod av lagerlokaler, kasernhus och
övningsområden. Under de år Örebroporten förädlat Grenadjärstaden har
området utvecklats till ett nytt bostadsstadsområde i Örebros norra kant.
Av det stora Grenadjärområdet är
det mesta förädlat och sålt. Under år 2007 har Örebroporten sålt
Lägerhyddan och förrådsområdet
det sistnämnda till HSB som ska
uppföra bostadsrätter. Kvar i vårt
bestånd finns några fastigheter vid
Beväringsgatan och kaserngården.

öppnare och mer välkomnande.

SKIFTANDE BESTÅND
Idag sprudlar området av en annan
sorts liv än det gjorde förr. En skola
samsas på området tillsammans med
företag, hyresrätter, bostadsrätter
och villor. Den gamla känslan och
de ståndsmässiga husen bevaras men
området mjukas upp med nya hus
och planteringar. I takt med att mer
och mer färdigställs blir området

För Örebroportens del är det ett bra
exempel på hur vi vill jobba. En
långsiktig plan, att se möjligheterna
i området, hitta anpassade och kreativa lösningar.

För tillfället jobbar vi med förädling
av kaserngården. Ett förslag ska
tas fram i samspråk med boende
i området. Målet är en gård som
är både funktionell och vacker för
verksamma och boende.

GRENADJÄRSTADEN – KORT HISTORIK
Historien bakom Grenadjärstaden sträcker
sig långt bakåt i tiden. Livregementets
grenadjärer bildades 1904 efter att
tidigare ha hetat Livregementet till fot,
I3. Regementet har sitt ursprung i de
ryttarfanor som sattes upp i Uppland,
Södermanland, Västmanland, Närke och
Värmland. Upplandsfanan bildades redan i
början av 1500-talet.
1912 flyttade regementet till kaserner i
Örebro. Tre huvudkaserner uppkallades
efter Livregementets stora segrar vid slagen i Lund, Kliszow och Narva. Kasernerna
tillsammans med kanslihuset inramade
en stor kaserngård i klassisk regementsarkitektur från början av seklet. Livregementets grenadjärer avvecklades år 2000
och sedan dess har området ett helt annat
användningsområde än det militära.
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Elgströmska huset:
Ett nytt demensboende

Allrum, Elgströmska huset

Hus G byggdes under tidigt 60-tal som en del av Mellringe mentalsjukhus.
Efter mentalsjukhusets nedläggning användes hus G till Vitsippans vårdboende och därefter som korttidsboende för studenter. Nu har huset fått ett
annorlunda användningsområde och ett nytt namn.
Vi har tillsammans med Helena
Ljungne, Arktis Arkitekter AB, gjort
en totalrenovering. Allt från det
gamla huset har rivits förutom
betongstommen och vissa delar av
fasaden. Huskroppen har byggts till
med nya delar. Taket är helt nytt, det
gamla kuverttaket är ersatt med ett
sadeltak vilket ger en bättre avrinning för regn och snö. El, värme,
telefoni, vatten och avlopp, ventila-
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tion, hissar, allt är bytt och optimerat
för den nya verksamheten.
HEMKÄNSLA OCH ARBETSMILJÖ
Demensboendet består av åtta
avdelningar med tio lägenheter per
avdelning. De generösa nya fönstren
är monterade lågt för att rullstolsburna lätt ska kunna se ut. Materialen i inredningen är valda med
omsorg. Helena Ljungne har jobbat

med mjuka färger och kontraster
som skapar lugn och underlättar
seende för de med nedsatt syn. Persiennerna är ljusa för att reflektera
så lite som möjligt. Badrummen i
lägenheterna är stora och rymliga,
handfaten är höj- och sänkbara. Det
finns aktivitetsrum på alla våningar,
hyresgästen har satsat extra på två
s.k. hypofysladdningsrum d.v.s.
värme- och ljusrum som stimulerar
hypofysen. Färger och möbler går
igen på varje plan så de boende ska
känna igen sig i huset.
På varje avdelning finns det besöksrum, kök och matsal. I souterrängplan ligger personalens lokaler

Aktivitetsrum, Elgströmska huset
med omklädningsrum, kontor och
lunchrum med egen uteplats. Vi
har jobbat hårt med att skapa både
hemkänsla och god arbetsmiljö. För
ökad brandsäkerhet har vi installerat
en boendesprinkleranläggning i hela
huset. Samtliga låsanordningar för
in- och utpassering är digitala och
sköts med ”taggar” och låskort.
HELHETSTÄNKANDE
Utemiljön är speciellt anpassad för
vårdtagarna med en lättillgänglig
promenadslinga i egen trädgård.

Konstnärlig utsmyckning bidrar till
en harmonisk och behaglig inne- och
utomhusmiljö. Infarterna mot huset
är breda och väl tilltagna.

Mellringe mentalsjukhusområde invigdes
1963 och var ett av de sista mentalsjukhusen som uppfördes i Sverige.
I och med renoveringen av hus G är
området helt och hållet omgjort. Mellringestaden står öppet och blomstrande
och består bland annat av elevboende,
skola, bostäder, idrottshall och en 18 håls
golfbana.
Elgströmska huset invigdes den 15 december 2007.
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Energijakten:
Lägre energikostnader
Energi kostar. Örebroporten lägger ner mycket tid på att hitta rätt lösning
för rätt fastighet. Målet är att hålla de kreativa dörrarna öppna och undvika
att köra fast i gamla hjulspår. Det händer mycket på energifronten och det är
garanterat ett spännande område. Rolf Karlsson, förvaltningschef, berättar
om Örebroportens energisatsningar.
Vi jobbar hårt med att få ner energiförbrukningen i våra fastigheter.
Enligt “Lagen om energideklaration
för byggnader” som trädde i kraft
2006 ska alla specialbyggnader
över 1 000 kvm, samt byggnader
med nyttjanderätt, energideklareras
senast 31 december 2008. Specialbyggnader kan t.ex. vara simhallar,
skolor, vårdbyggnader o.s.v.
ENERGIDEKLARATION
Energideklarationen för med sig att
det är än mer aktuellt att göra en
översyn på energiförbrukningen.
Det ger en bra nuvärdesbeskrivning
av fastigheterna eftersom man gör
en grundlig genomgång av respektive hus, vilket system som används,
hur hög förbrukningen är och i
vilket skick fastigheten är som helhet. Vårt sätt att arbeta med de här
frågorna är att jobba nära en entreprenör. Entreprenören får i uppdrag
att göra en energideklaration med
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rekommendationer på åtgärder som
vi sedan tar ställning till om de ska
utföras. Det är ett arbetssätt vi trivs
bra med, det innebär ett tätt samarbete i förtroende med entreprenören
genom hela processen med analys
och förslag.
NYA LÖSNINGAR
Ett av våra mest spännande projekt
just nu är Vinterstadion. Där gör vi
en förutsättningslös genomlysning
av vad som är optimalt för anläggningen. Vi undersöker möjligheterna
att utnyttja olika alternativ, om det
t.ex. går att använda sig av grundvatten eller den snö som blir när
man spolar isarna. Det ligger mycket
energi lagrad i isen som kanske
kan tas tillvara. Grundtanken är att
bygga med lågtempererade system
eftersom det ger möjlighet att nyttja
fler olika energislag. Om det slår väl
ut så kan det bli en bra grund för andra fastigheter vid t.ex. renoveringar.

SAMMANKOPPLADE SYSTEM
Vi arbetar överhuvudtaget med ett
lite okonventionellt synsätt. En av
de första frågorna vi ställer oss är
“Vad är ditt energibehov?” vi angriper problemet från det hållet och
försöker jobba fram välskräddade
lösningar.
Ett exempel är EDB vars stora
serverhallar kräver stabilt klimat. Vi
har tagit fram ett förslag som kan
bli “EDB-standard” för datahallar.
Idén är att man använder så mycket
gratis energi, t.ex. utomhusluft, som
möjligt och kylmaskiner för värmetopparna. I vårt klimat är det inte så
många dagar då utomhusluften är
för varm för att kunna användas som
kylmedel. Resultatet blir ett energisnålt och effektivt system där den
traditionella kylningen bara går på
vissa dagar.
Över lag tror vi på möjligheterna att
alternera system, vare sig det gäller
uppvärmning eller nedkylning. Har
man flera system integrerade kan
man hela tiden låta det mest effektiva systemet jobba. Det blir flexibelt
och välanpassat. Ibland är fjärrvärme

bäst, men inte året runt. Om fjärrvärmen kombineras med t.ex. gasturbiner och värmepumpar får man en
mycket anpassningsbar lösning.
SÄNKA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN
Vårt mål är att sänka energiförbrukningen samt minska koldioxidutsläppen utan att sänka kvaliteten på
inomhusmiljön. Generellt får vi en
genomsnittlig energieffektivisering
på ca 10-20% i varje hus vi ser över.
Sammantaget gör det stor skillnad.
Det finns besparingar att göra och
det är viktigt att tänka långsiktigt.
FÄRDIGDEKLARERADE HUS
Stadsbiblioteket är ett av våra färdigdeklarerade hus. I våra ombyggnationer löper energideklarationen
jämsides med byggarbetet som t.ex.

FAKTA
Av den totala energianvändningen i Sverige går ca 40% till byggnader. Därför är det viktigt
att minska onödig energianvändning. I juni 2006 antog Sveriges riksdag miljömålet att
minska energianvändningen med 20%, med utgångspunkt i 1995 års användning, till år 2020
och med 50% till år 2050. Det är fastighetssägarens ansvar att deklarationen blir gjord.
Deklarationen utförs av ett ackrediterat oberoende kontrollorgan. Det nationella ackrediteringsorganet Swedac, utfärdar ackrediteringar till lokala entreprenörer. Ett av kraven är att
företaget har minst en certifierad energiexpert.
När deklarationen är klar får fastighetsägaren en energideklarationsrapport där resultatet
redovisas. Enligt lag måste en sammanfattning, där byggnadens energiprestanda jämförs
med ett referensvärde, placeras väl synlig i entré eller trapphus.
Läs mer om energideklaration på www.boverket.se.

i fallen Kexen och Medborgarhuset.
Samtliga system ses över. Det rör
sig om värme, ventilation, fönster,
belysning, isolering o.s.v. Det här är
en stor satsning från vår sida.

Ventilationsrum, Kexfabriken Ribbingsgatan
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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 kommu-
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nens behov av rörelsefastigheter för
särskilda verksamheter.
FASTIGHETSBESTÅNDET
Vid årsskiftet uppgick det förvaltade
fastighetsbeståndet till 25 (25) fastigheter. Den uthyrningsbara arean
uppgick till 205 500 (203 100) kvadratmeter. Den vakanta uthyrbara
arean uppgick till 4,5 (2,8) procent
och den ekonomiska vakansen till
4,1 (1,8) procent.
Fastigheterna 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 förvärvades LB Kiel
Eyravallen AB, organisationsnummer 556626-3983 från HSH N
Nordic Finance AB. LB Kiel Eyravallen AB ägde fastigheterna Nikolai 3:17 och 3:329 (Behrn Arena)
vilka före förvärvet hyrts (finansiell
leasing) av Örebroporten Fastigheter
AB. LB Kiel Eyravallen AB namnändrad till Fastighets AB Örebroarenan har under året fusionerats med
Örebroporten Fastigheter AB.

Fasad Conventum Arena
INVESTERINGAR
Årets investeringar i fastigheter
och byggnader uppgick till 248,2
(165,7) mkr. Under året färdigställdes nybyggnation av Västra läktaren
(Behrn Arena), ny- och ombyggnation av demensboende i Mellringe
(Elgströmska huset), samt merparten
av ombyggnationen i Kexfabriken 3
för kommunal verksamhet.
Sammanlagt har investeringar för
191,0 (92,8) mkr avslutats. Pågående projekt vid årsskiftet uppgick
till 114,0 (53,6) mkr vilket utgörs
främst av nybyggnation av Conventum Arena.

Försäljningar har skett för 52,8
(86,5) mkr, med en realisationsvinst
om 34,1 (9,4). Försäljningarna
avser en byggnad och markområden
avseende del av fastigheterna Grenadjären 3 och Olaus Petri 3:180.
Investeringar i andra materiella
anläggningstillgångar uppgick till
5,1 (9,9) mkr.
FASTIGHETERNAS VÄRDE
Det bokförda värdet av bolagets
förvaltningsfastigheter uppgick vid
årets slut till 1 222 (1 060) mkr. Extern värdering av beståndet har gjorts
av Svefa i slutet av 2007. Värdering-

en för samtliga förvaltade fastigheter
uppgår till 1 521 (1 252) 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.
INTRESSEBOLAG
Örebroläktaren AB, organisationsnummer 556700-1242, ägs tillsammans med Spelarinvest, ÖSK
Elitfotboll AB och KIF Örebro.

ÅRETS INVESTERINGAR
Åtgärd
Nybyggnation Conventum Arena
Färdigställande av Norra Läktaren
Om-nybyggnation för demenscenter (Elgströmska huset)

Fastighet

Belopp (mkr)

Stinsen 19

105,0

Nikolai 3:17 och 3:329

2,9

Athena 5

56,8

Ombyggnation för socialkontor och försörjningsstöd

Kexfabriken 3

27,8

Ombyggnation Medborgarhuset för Destination Örebro

Nålmakaren 3

7,8

Ombyggnation för elevboende, Mellringe
Nybyggnation Västra läktaren, Behrn Arena
Övriga investeringar

Totalt

Athena 5

2,2

Nikolai 3:17 och 3:329

31,6
14,1

248,2
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Örebroporten Fastigheter AB och
Spelarinvest äger 45% vardera av
bolaget. Örebroläktaren AB hyr lokaler för konferens- och restaurangverksamhet i Norra läktaren (Behrn
Arena), vilken blev färdigställd i
början av 2007.
RESULTAT
Resultat efter finansnetto uppgick
till 36,7 (24,4) mkr. Resultat efter
finansiella poster exklusive realisationsvinster och reversering av
nedskrivningar uppgick till 1,1
(15,0) mkr. Årets resultat efter skatt
uppgick till 24,9 (16,1) mkr.

(175,4) mkr. Soliditeten var vid
samma tidpunkt 12,7 (13,4) procent.
Räntebärande skulder uppgick till
1 198 (1 035) mkr. Antalet långivare
är 7 (7) stycken. Den vägda genomsnittsräntan vid årsskiftet är 3,90
(3,42) procent och genomsnittliga
räntebindningstiden 1,4 (2,3) år. I
bolagets låneportfölj förekommer
derivat. Finansverksamheten regleras av bolagets finanspolicy.

Samverkan sker även med våra
hyresgäster genom att bland annat
bygga ut möjligheterna för källsortering och återvinning i fastigheterna.

FINANSIERING
Bolagets synliga egna kapital
uppgick vid årsskiftet till 184,0

LÅNEFÖRFALL
ANDEL LÅN MED FÖRFALL:
5 år eller senare, 22%
inom 1 år, 33%
inom 4–5 år, 0%
inom 3–4 år, 7%
inom 2–3 år, 3%

inom 1–2 år, 35 %
Samtliga lån har kommunal borgen som säkerhet.
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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 det närmaste året pågå med att
energideklarera samtliga fastigheter
och samtidigt göra en översyn av
energiförbrukningen. Målet är att
sänka energiförbrukningen samt att
minska koldioxidutsläppen utan att
sänka kvaliteten på inomhusmiljön.

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.
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 drifts-

kostnaderna. På kort sikt är driftkostnaderna att betrakta som mer
eller mindre fasta. Kostnaden för el
är till övervägande del prissäkrad för
år 2008-2009. Bolaget är inte fullt
ut exponerat för prisökningar för
el, värme och vatten då cirka 39%
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. Med den fördelning av
räntebindningstider som gäller vid
ingången av 2008 skulle en förändring av ränteläget med en procent
på helårsbasis påverka bolagets
kostnader med cirka 6,4 mkr. Detta
motsvarar 25,7 procent av bolagets kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av
rörelsekapital.
Fastigheternas marknadsvärde
med 1 521 mkr grundar sig på en
extern värdering som gjordes av
Svefa under år 2007. Efterfrågan
på lokaler har varit fortsatt god
och bolaget har en låg vakansgrad.
Vakansgraden uppgår till 4,5 procent
av uthyrningsbar yta. Ledningens
bedömning är att det per årsskiftet
inte finns något nedskrivningsbehov
av bolagets fastigheter.

HYRESKONTRAKTENS LÖPTIDER
Antal kontrakt

Hyra, bedömt helårsvärde (tkr)

Totalt %

2008

181

38 640

22

2009

72

18 296

11

2010

72

22 951

13

2011

16

18 138

10

2012–

49

75 434

44

390

173 459

100

Totalt

UTSIKTER FÖR 2008
Under 2008 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 kunna skapa förutsättningar för
företag att kunna etablera sig respektive att ha möjlighet att expandera
i befintliga lokaler eller i helt nya
lokaler inom Örebro kommun.
Nybyggnationen av Conventum
Arena kommer att färdigställas i
början av året.

att kunna bli genomförd i början av
året.
Enligt beslut i Kommunfullmäktige kommer bolaget att under
året förvärva idrottsanläggningen
“Vinterstadion” från Kommunfastigheter. Bolaget har fått i uppdrag att
renovera idrottsanläggningen samt
utveckla området med kommersiella
lokaler och bostäder. Bolaget har
också fått i uppdrag att fortsätta exploateringen av TruckStopområdet
invid korsningen E18-E20.
För år 2008 bedöms vinsten efter
finansnetto exklusive realisationsresultat till cirka 13 mkr.

Försäljning avseende markområde i
Skebäck för byggnation av bostäder
har försenats på grund av omfattande utredningar kring marksanering. Då kostnaderna för saneringen
i princip fastställts beräknas affären

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

146 109 297
24 948 618

171 057 915
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras
så att i ny räkning överförs

171 057 915

171 057 915
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RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

2007

2006

2005

Nettoomsättning

162 015

157 638

140 332

Driftskostnader

-38 395

-39 750

-35 643

Underhållskostnader

-43 554

-35 128

-24 926

Fastighetsskatt

-3 478

-3 803

-3 072

Av- och nedskrivningar i förvaltningen

-23 014

-23 225

-27 451

Bruttoresultat

53 574

55 732

49 240

Administrations- och försäljningskostnader

-11 622

-10 610

-10 201

Resultat vid försäljning av fastigheter

34 111

9 387

1 934

-

-736

-2 167

76 063

53 773

38 806

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Finansiella intäkter

4 118

4 184

26 260

Finansiella kostnader

-43 494

-33 601

-29 564

Resultat efter finansiella poster

36 687

24 356

35 502

Bokslutspositioner

-9 043

-7 183

-8 200

Skatt

-2 695

-1 091

945

24 949

16 082

28 247

Årets resultat

Täby flygplats

22 Resultaträkning

BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

2007

2006

2005

1 222 170

1 060 172

1 023 403

33 775

32 933

26 573

TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter
Inventarier och övriga anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar

113 980

53 554

20 035

Finansiella anläggningstillgångar

42 409

40 807

43 411

Kortfristiga fordringar

94 995

22 818

13 875

Kassa och bank

32 133

98 929

61 760

1 539 462

1 309 213

1 189 057

12 960

12 960

12 960

171 058

153 113

137 031

16 143

13 000

8 167

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar

36 095

16 010

14 919

Långfristiga skulder

1 196 116

973 193

929 000

Kortfristiga skulder

107 090

140 937

86 980

1 539 462

1 309 213

1 189 057

Summa eget kapital och skulder

Behrn Arena
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RESULTATRÄKNINGEN
Belopp i tkr

2007

2006

2005

162 015

157 638

140 332

Resultat efter finansiella poster

36 687

24 356

35 502

Redoviast resultat efter skatt

24 949

16 082

28 247

1 222 170

1 060 172

1 023 403

-1 500

0

10 500

Nettoomsättning

BALANSRÄKNINGEN
Fastigheternas bokförda värde

1)

Nedskrivningar/reversering nedskrivningar byggnader
Fastighetsförvärv, ny- och ombyggnad

248 160

165 746

388 915

Taxeringsvärde

452 272

408 923

384 094

Bokfört värde på fastigheter utan taxeringsvärde

735 348

605 264

439 499

Fastighetslån

1 198 240

1 034 500

931 349

Balansomslutning

1 539 462

1 309 213

1 189 057

205 500

203 100

187 027

9 200

5 700

7 407

95,9

98,2

98,7

19

20

15

DIVERSE FAKTA
Uthyrbar area, m2
Vakant area, m

2

Ekonomisk uthyrningsgrad i %
Årsarbetare

NYCKELTAL
Synligt eget kapital

2)

195 641

175 433

155 871

Soliditet i %

3)

12,7

13,4

13,1

Balanslikviditet i %

4)

118,7

86,4

87,0

Räntabilitet på eget kapital i %

5)

19,8

14,7

25,4

Räntabilitet på totalt kapital i %

6)

5,6

4,6

6,4

Driftnetto

7)

76 588

78 957

76 691

Direktavkastning i %

8)

6,53

7,58

9,23

Räntetäckningsgrad, ggr

9)

2,39

2,49

3,35

Bruttolåneräntor i %

10)

3,9

3,42

3,37

Ränta efter subventioneri %

11)

3,84

3,28

3,54

Definitioner
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) Nettoomsättningen minus drifts- och underhållskostnader samt fastighetsskatt
8) Driftnetto delat med genomsnittligt bokfört värde på fastigheterna
9) Rörelseresultat efter finansiella poster plus avskrivningar och finansiella kostnader minus räntebidrag delat med finansiella kostnader minus räntebidrag
10) Räntekostnad delat med genomsnittliga räntebärande skulder
11) Nettoräntekostnad delat med genomsnittliga räntebärande skulder

FASTIGHETSINNEHAV
Bokfört värde tkr
Area m2

Byggnad

Mark

Markanl.

Totalt

6 200

26 549

0

0

26 549

0

0

0

0

0

0

1 322

Summa Täby/Marieberg
VIVALLA FÖRETAGSBY

6 200

26 549

0

0

26 549

1 322

Atomen 1

3 500

2 292

377

111

2 780

0

Protonen 1

12 500

13 160

3 175

2 958

19 293

10 920

Elektronen 1

7 850

12 703

3 558

550

16 811

21 359

Elektronen 2

0

0

0

0

0

728

Neutronen 1

0

0

1 020

0

1 020

2 732

Neutronen 2

2 800

14 396

1 380

543

16 319

8 897

26 650

42 551

9 510

4 162

56 223

44 636

Fastighet

Tax. värde, tkr

TÄBY/MARIEBERG
Råberg 5:15
del av Törsjö GA:4

Summa Vivalla företagsby
MELLRINGESTADEN
Athena 5

43 200

317 039

11 424

13 334

341 797

42 488

Summa Mellringestaden
GRENADJÄRSTADEN

43 200

317 039

11 424

13 334

341 797

42 488

Grenadjären 3

13 100

53 168

2 717

3 595

59 480

42 233

Summa Grenadjärstaden
CENTRUM

13 100

53 168

2 717

3 595

59 480

42 233

Tågmästaren 24

27 850

99 880

14 420

4 000

118 300

0

Kexfabriken 2

7 200

21 548

1 803

0

23 351

37 000

Kexfabriken 3

8 750

62 678

6 437

901

70 016

36 400

Vårlöken 18

6 500

10 176

5 142

48

15 366

34 200

Vårlöken 19

2 400

10 012

1 743

0

11 755

13 837

Nikolai 3:17 och 3:329

4 600

121 846

0

5 137

126 983

0

25 200

262 754

0

0

262 754

132 600

3 150

9 044

2 575

0

11 619

9 485

400

2 478

0

0

2 478

0

0

3 015

0

3 015

0

86 050

600 416

35 135

10 086

645 637

263 522

Nålmakaren 3/Bryggaren 15
Klostret 12
Del av Nikolai 3:272
Stinsen 19

Summa Centrum
BISTA/NASTA
Bleckslagaren 6

4 700

1 835

3 409

1 774

7 018

12 269

Klädeshandlaren 2*

12 000

40 606

3 878

0

44 484

39 800

Summa Bista/Nasta
SKEBÄCK

16 700

42 441

7 287

1 774

51 502

52 069

0

0

4

0

4

197

Pappersbruket 9
Pappersbruket 13

Summa Skebäck
SUMMA FÖRVALTNING

25 600

50 710

32 130

2 622

85 462

45 605

25 600
217 500

50 710
1 132 874

32 134
98 207

2 622
35 573

85 466
1 266 654

45 802
492 072

12 000

40 606

3 878

0

44 484

39 800

205 500

1 092 268

94 329

35 573

1 222 170

452 272

Avgår:
* Ägd av Fastighets AB Klädeshandlaren (dotterbolag)

Summa Örebroporten Fastigheter AB
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Mellringestaden

Vivalla företagsby

Grenadjärstaden
Lillån

Lundby
Boglundsängen

Kexfabriken

Bettorp

Vivalla

Mellringe
Hagaby

Hjärsta

Ringstorp

Baronbackarna
Björkhaga

Varberga

Hjärsta

H

Markbacken

Oxhagen

Rynninge

Folkets hus
USÖ

Rosta

Västhaga

Solhaga

LMAR N

Karlslund
Åby
Örnsro

Skråmsta
Bista

Garphyttan

Gustavsvik

Tysslinge

Västra Bangatan/Ringgatan

Gräve
Latorpsbruk

Almby

Sörby

Aspholmen
Nasta

ÖREBRO

Sörbyängen
Ladugårdsängen

Tybble
Örebro universitet

Vintrosa
Atletippen
Pilängen

Vintrosa

Adolfsberg

Örebro Airport

Berglunda

Marieberg

Täby
Mosås

Oscaria hallen
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M

Norra Bro

Örebro
flygplats

Conventum Arena

Brickebacken

Södra Ladugårdsängen

Almbro

Behrn Arena

Från vänster:
Anna Ågerfalk, Michael Eriksson, Ann Green, Susanne Odelberg-Johnson, Roger Andersson, Lena Johansson, Peter Öhman,
Svante Gyrulf, Gun Carlestam Lewin, Per Cardesjö, Göran Pettersson, Börje Gustafsson (Saknas gör Rickard Löf)
Örebroportens styrelse består av
följande personer:

Göran Pettersson (kd), f 1942
Peter Öhman (s), f 1955

LEDAMÖTER
Svante Gyrulf (m), f 1947
Ordförande,
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 Levin (v), f 1940

Revisorer i bolaget väljs av bolagstämman för en period av fyra år. I
enlighet med bolagsordningen utser
kommunfullmäktige i Örebro även
lekmannarevisorer.

SUPPLEANTER
Rickard Löf (m), f 1970
Vice ordförande

REVISOR
Gunilla Andersson, f 1962
Auktoriserad revisor, Ernst & Young
AB.

LEKMANNAREVISORER
Erik Johansson (m), f 1933
Anders Sandberg (s), f 1949.
Övriga som deltagit på styrelsens
sammanträden under 2007 är:
Per Cardesjö, f 1949
Verkställande Direktör,
Michael Eriksson, f 1957
Sekreterare
Susanne Odelberg-Johnson, f 1961
Ekonomichef
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Örebroporten Fastigheter AB

Västra Bangatan 13, Box 335 20, 701 35 Örebro
tel: 019-676 22 30 · fax: 019-676 22 49
info@orebroporten.se · www.orebroporten.se

