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Örebroporten utvecklar miljöer
som stärker Örebros näringsliv
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 224 000 kvm.
Örebroporten erbjudet 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 privatägda aktie
bolag. Härutöver regleras ett kommunägt
aktiebolags verksamhet av särskilda
ägardirektiv som fastställs av kommun
fullmäktige. Direktivet beskriver bland
annat vad ett kommunägt bolag får göra.
Ägardirektivet kan även föreskriva att vissa
beslut av det kommunägda aktiebolaget
ska underställas kommunfullmäktige.
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Underställningsplikten ger möjlighet till
demokratiskt inflytande i principiellt vik
tiga frågor eller frågor av stor ekonomisk
betydelse. Örebroporten har en politiskt
sammansatt styrelse med representanter
från både opposition och majoritet.
Genom regleringen med ägardirektiv
ska således Örebroporten – utöver att ge
rimlig avkastning på ägarens kapital – även
tillgodose andra viktiga allmänna intres
sen. Till exempel att kommungemensamma
program och inriktningsmål uppfylls.
Nytta före maximering
Samhällsnyttan är en av de viktigaste
grundpelarna för ett kommunägt aktiebo
lag. Det ger Örebroporten en unik position
med stora möjligheter att verka för en god
utveckling i linje med politiskt fattade
beslut. Örebroportens resultat går alltså
inte att mäta endast i ekonomiska termer.
Resultatet är en kombination av ekonomisk
vinst och uppfyllelsen av övrig samhälls
nytta enligt ägardirektivet.

2008 i sammandrag
• Förvärv av Vinterstadion (Hockey- och
bandyarena) från Örebro Kommun, med
uppdrag att utveckla arenan.
• Det första spadtaget på Östra Läktaren på
Behrn Arena tas i mitten av s eptember.
• Planerna på ett nydanande och inno
vativt energisystem på Vinterstadion
omkullkastas på grund av för höga kost
nader. Projektet fortsätter dock i mindre
omfattning, bland annat genom att till
varata solenergi med hjälp av solfångare
på det nya taket över bandyplanen.
• En ny biogasbussdepå på Bettorps indu
striområde planeras och ska stå klar till
hösten 2009. Depån får plats för ca 140
bussar och innebär ett stort steg mot
framtidens kollektivtrafik.
• Kommunfullmäktige ger Örebroporten
i uppdrag att bygga Örebros nya fri
idrottshall. Projektet inleds under 2009.

Nyckeltal

• Diskussionerna fortsätter om hur loka
lerna i Medborgarhuset ska användas.
Hela ytan, 5 500 kvadratmeter, kommer
förmodligen att hyras ut som kontor.
• Färdigställande och invigning av Con
ventum Arena.
• Avtal har tecknats om lösen av leasing
avtal med HSH N Nordic Finance,
vilket innebär att fastigheterna Nålma
karen 3 och Bryggaren 15 kommer att
förvärvas i början av år 2009.

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Nettoomsättning, mkr

189

162

158

140

120

115

Driftnetto, mkr

106

77

79

77

59

59

22

37

24

36

26

24

Resultat efter finansiella poster, mkr
Direktavkastning, %

8,03

6,5

7,6

9,2

9,1

9,1

Synligt eget kapital, mkr

214

196

175

156

124

105

Balansomslutning, mkr

1631

1539

1309

1189

860

808

85

253

176

396

54

25

13,1

12,7

13,4

13,1

14,4

13,0

19

19

20

15

12

10

Investeringar, mkr
Soliditet, %
Antal anställda
Uthyrbar area, tusental m2

224

205

203

187

152

164

Bruttolåneränta, %

4,50

3,90

3,42

3,73

3,9

4,66

Tre fastigheter sålda
Under 2008 sålde vi följande fastigheter.
del av Almby 11:331
Tomtmark i Skebäck som ska användas för
att bygga ett åttiotal radhus. Miljösanering
ska genomföras under sommaren/hösten
2009. Köpare:HSB.
Köpeskilling: 34 815 000 kr.
Bleckslagaren 6
Fastigheten är en industrifastighet i Bista
med adress Handelsgatan 1. Hyresgäster är
Plåtspecialisten och Norrlandspall. Såld till
Aspholmen Fastigheter AB.
Köpeskilling: 12 400 000 kr
del av grendadjären 3
Kruthusets historia sträcker sig ända
tillbaka till början av 1900-talet då Liv
regementets grenadjärer flyttade till nya
kaserner. Huset uppfördes 1910 och har
efter försäljningen blivit café (läs artikel
här intill). Det består av ett rum och har en
tomt på 340 kvm.
Köpeskilling: 1 150 000 kr.

Definitioner se sidan xx.
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Förvaltningsavdelningen. Från vänster: Michael Holm, Ulf Pettersson, Björn Norén, Jan Elfström, Rolf Karlsson, Per-Olof Persson, Gunnar Ellström, Arne Pettersson.

Fastighetsavdelningen. Från vänster: Jonas Ahlin, Ulf Wennlöf, Karin Meijer, Jan
Hellqvist, Birgitta Gustafsson.

VD Per Cardesjö: Vi står trygga mitt i
År 2008 har inte varit nådigt. Inte
mot oss. Inte mot någon som hanterar stora summor kapital och är
beroende av skeenden på finansoch kapitalmarknaden som inte går
att påverka. Men det finns saker vi
själva kan göra.
	Vi har varit förutseende och gjort
vad vi har kunnat för att förebygga
sådant som kan skada oss. Det ska
också sägas att det som har hänt
under finanskrisen till viss del spelar
oss i händerna.
Örebroporten har lån på drygt 1,2 miljar
der kronor. Vårt räntenetto uppgår till 50
miljoner, vilket motsvarar cirka 26 procent
av den totala omsättningen på cirka 189
miljoner. Det säger sig självt att vi är ett
räntekänsligt företag. En räntehöjning
med 1 procent betyder 12 miljoner i ökade
räntekostnader. Att jämföra med våra perso
nalkostnader som är 11 miljoner kronor.
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Jag skriver detta för att ge en bild av den
ekonomiska värld vi lever i. Och det är extra
viktigt att göra det i år, ett år som har präg
lats av finanskrisen, begynnande lågkon
junktur och signaler om recession.
Offensiva och aktiva
Med det här som utgångspunkt, och med
de förutsättningar som omvärlden har ställt
oss inför, har vi agerat offensivt. Vi har varit
oerhört aktiva.
Idag har cirka 60 procent av våra lån
rörlig ränta och cirka 65 procent fast. Hur är
det möjligt? Jo, vi har låst räntan i räntetak.
Det innebär att vi har köpt tak på den rörliga
räntan. Vilket i sin tur betyder att vi kort
siktigt är trygga, tack vare räntetaken är vi
skyddade mot kraftiga ökningar av räntan.
Vi arbetar löpande med detta och följer vår
finanspolicy.
Hur motverkar vi då det här?
• Inflationen spelar oss i händerna. Histo
riskt sett går inflationen upp när räntan
gör det samma. Och våra hyreskontrakt
är inflationsskyddade. Inflationen har
det senaste året legat på cirka 4 procent,

vilket motsvarar en hyreshöjning på cirka
sex miljoner. Detta ska jämföras med
en långsiktig räntehöjning på 1 procent,
som alltså motsvarar 12 miljoner i ökade
räntekostnader. Inflationen motverkar
alltså hälften av räntehöjningen.
• För att få den maximalt bästa räntan har
vi gjort en hel del omplaceringar av våra
lån.
• Lägre byggpriser. Byggmarknaden har
varit överhettad under en längre tid. Nu
har prisnivån gått ner som en följd av
finanskrisen, och det gynnar oss i våra
byggen.
• Vi har långa avtal på el, ända fram till
2012. Priset ligger i genomsnitt på
47 öre/kWh för 2009.
Stora utmaningar väntar
Den närmaste framtiden kommer att ställa
oss inför stora utmaningar. Vi startar omfat
tande projekt som kräver ökad upplåning
– Östra läktaren och Vinterstadion på Behrn
Arena, gasbussdepån och den nya friidrotts
hallen. Under 2009 räknar vi med att räntan
går ner och stabiliseras. Vi drar nytta av

Ekonomi och administration. Från vänster: Andreas Landerdahl, Marita Hallgren, Marie Hedengren, Susanne Odelberg-Johnson, Sofia Bergqvist.

Företagsledningen. Från vänster: Birgitta Gustafsson, Rolf Karlsson, Susanne
Odelberg-Johnson, Per Cardesjö.

finansoron
detta, eftersom cirka 60 procent av våra lån
har löpande ränta.
Det stora hotet idag är uthyrningsgraden
av våra fastigheter och lokaler. Idag har vi
cirka 3 procent ekonomisk vakans. Lediga
lokaler innebär att hyresnivåerna sjunker,
och det drabbar oss. Här kan jag känna en
viss oro inför 2009.
Samma sak gäller fastighetspriserna. Vi
har ett uppdrag att sälja fastigheter i vårt
bestånd. Det är inte lika lätt idag, på grund
av finanskrisen. Priserna kommer att sjunka,
och det kommer att visa sig under nästa år.
Vi fortsätter bygga
Örebroporten är också ett producerande
bolag. De senaste tre åren har vi byggt för
cirka 500 miljoner kronor. Och vi fortsätter
att bygga under 2009.
Vi har börjat bygga om Östra läktaren på
Behrn Arena och ska äntligen inleda byg
get på Vinterstadion. Båda dessa projekt
måste rubriceras som riskprojekt med tanke
på de tider vi befinner oss i. De beräknade
hyresintäkterna på Östra läktaren ligger på
tre m
 iljoner per år, och här kan det bli svårt

att hyra ut alla lokaler. Tomterna vid Vinter
stadion kommer att säljas till NCC under
2009.
Gasbussdepån på norr i Örebro ska stå
klar hösten 2009. Här har vi ett projektavtal
med Örebro kommun. Depån är ett viktigt
miljöprojekt för kommunen, och vi ser fram
emot att vara en del av det. Den kommer att
ha plats för ett 70-tal stadsbussar som kom
mer att tankas med biogas. Dessutom finns
det plats för 70 bussar i regiontrafik.
Under 2009 kommer vi också att inleda
bygget av Örebros nya friidrottshall, ett
projekt som har föregåtts av mycket debatt.
Vi ser det som mycket positivt att vi nu har
fått kommunfullmäktiges förtroende att
genomföra projektet.
Vad som händer med Medborgarhuset vet
vi inte just nu. Totalt står 5 500 kvadratmeter
tomma idag, och hela den ytan kommer
förmodligen att hyras ut som kontor.
Liten organisation, hög kompetens
Avslutningsvis vill jag tacka mina med
arbetare. Örebroporten idag är ett mycket
bra företag med ordning och reda och

p ersonal med hög kompetens. Vi är en liten
organisation där alla sitter tillsammans i
gemensamma lokaler. Alla känner alla, och
vi kan enkelt hjälpa varandra om det behövs.
Det kommer att behövas. Inte bara nästa
år, utan även i framtiden. Därför
känns det skönt att veta att vi har en
bra ekonomi och medarbetare som
vet vad som krävs, både praktiskt
och mänskligt, för att vi ska
fortsätta vara framgångsrika.
Som sagt, vi står trygga.

Per Cardesjö
VD, Örebroporten
Örebroporten Fastigheter AB . 2008
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Mötesplats
med idrott och
affärer i fokus
Steg för steg växer den fram,
Örebros nya mötesplats för idrott,
event, fritid och affärer. Först Östra
läktaren, sedan bandyhallen och så
småningom Orvar Bergmarks plats.
– Vi kan känna oss stolta över det
som sker och är på gång på Eyra
fältet, säger Jan Hellqvist, projekt
ledare på Örebroporten
Östra läktaren blir en ny och efterlängtat
läktare för alla som ser allsvensk fotboll. Det
blir också ett spännande affärsläge med ett
stort flöde av människor.
– Östra läktaren kommer att ha 600 stå
platser och 1 300 sittplatser, berättar Jan,
och fortsätter:
– På baksidan av läktaren, mot ishallen,
blir det butikslokaler i bottenplanet, kontor
på plan två och loger ut mot fotbollsplanen
högst upp.
Butikslokalerna innebär ett perfekt skylt
läge för den som etablerar sig här.
– Vi söker flera hyresgäster. För ett före
tag med kontaktintensiv verksamhet är det
ypperliga lokaler. Även kontoren erbjuder
stora möjligheter. Kontorsdelen är på cirka
1000 kvadratmeter.
Vilka är de stora fördelarna med att eta
blera sig på Östra läktaren?
– Närheten till hela arenaområdet och
skyltläget mot Rudbecksgatan, som är ett
av Örebros mest trafikerade stråk. Och så
kommer man att bli granne med Orvar Berg
marks plats, som kommer att bli en mycket
fin och naturlig samlingspunkt.
På första uppslaget i årsredovisningen får
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Östra läktaren på
Behrn Arena ska
stå klar under 2009

du en känsla av hur platsen kommer att se
ut. En stor öppen torgyta med en trappa upp
mot Vinterstadion och med planmarkeringar
som symboliserar olika sporter inlagda i
betongen.
– Man kommer att kunna åka bil här,
men det blir på gångarnas villkor. I samband
med matcher och evenemang stängs gatan
mellan Östra läktaren och Vinterstadion av,
säger Jan.
Taket över bandyplanen på Vinterstadion
står närmast på tur att byggas. Bygget beräk
nas börja i mars 2009 och ska stå klar i okto
ber-november. Men det är inte bara bandyn
som får bättre förutsättningar att träna och
tävla tack vare taket. Även skridskon och

konståkningen välkomnar förändringen.
– Vi ska inte glömma allmänheten och
skolorna som givetvis får det bättre och
trevligare i och med ombyggnaden.
Den nya bandyhallen blir en så kallad
kall hall, med plats för cirka 2 000 åskådare,
varav huvudläktaren mot Rudbecksgatan tar
1 500. Men det finns utbyggnadsmöjligheter:
– Det går att öka publikkapaciteten med
ungefär 2 500 personer, 1 500 mot Rud
becksgatan och 1 000 mot Restalundsvägen,
säger Jan Hellqvist.
De högt satta målen när det gäller att
utvinna och lagra energi för att värma upp
Vinterstadion och Ishallen har tyvärr fått
stryka på foten på grund av för höga kost

Illustration: SWECO FFNS

nader. Tanken var att man, med hjälp av ett
genialt system, skulle lagra energi i taket
över det underjordiska garage som skulle
byggas mellan östra läktaren och Vintersta
dion. Nu finns inte den möjligheten längre.
– Men vi kommer ändå att försöka
återvinna så mycket energi som möjligt,
bland annat tack var solfångare på taket
över bandyplanen, säger Rolf Karlsson på
Örebroporten.
Solfångarna, som täcker en yta på 200
kvadratmeter, ska ligga under taktäckningen
på taket över bandyplanen.
– Behovet av varmvatten är stort på
Vinterstadion och Ishallen. Vi bygger sol
värme som komplement till det ordinarie

systemet. Det innebär att vi kan ta hjälp av
kylmaskinerna för att smälta is som produ
ceras. Idag används fjärrvärme för att smälta
isen, och genom att producera varmvatten
med hjälp av solenergi bygger vi bort en del
av fjärrvärmeberoendet.
Eftersom lagringsmöjligheterna i garage
taket har försvunnit innebär det att den sol
energi som återvinns måste omsättas direkt.
– Det är naturligtvis synd att förutsätt
ningarna för det innovativa energiprojekt
som vi hade planerat nu har försvunnit,
säger Rolf Karlsson. Nu gör vi vad vi kan
för att ändå dra nytta av solenergin. Och
man vet aldrig, kanske når vi ända fram en
annan gång.
Örebroporten Fastigheter AB . 2008
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Marie Hedengren, receptionist

Livet på landet –
och längtan efter smågrisar
Restaurang, äldrevård, dagmamma. Och nu – receptionist
på Örebroporten.
Marie Hedengren vet vad som gäller när det gäller service.
Inte minst efter att ha fött upp nästan 2 000 griskultingar.
Visserligen står det receptionist på visit
kortet. Men Marie Hedengren är och gör
mycket mer än så. Registrerar fakturor,
fixar frukost, tar hand om posten och
mycket annat, förutom att vara den första
kunden träffar på kontoret eller i telefonen.
– Jag är rak, ärlig och positiv, försöker
hjälpa till med det jag kan. Och får natur
ligtvis tåla en del, för alla samtal är ju inte
snälla. Det märks direkt vilka ”vibbar” det
är i luften när någon ringer.
Hon började på Örebroporten 2003, i
samband med sammanslagningen mellan
Örebro Grenadjärstaden AB och Industri
byggnadsbolaget (IBB), där hon hade
jobbat sedan 1998.
– Det har sina fördelar att ha varit med
ett tag. Jag känner entreprenörerna och har
förstås stenkoll på alla gamla fastigheter,
även om jag inte jobbar med det dagligen.
När arbetsdagen är slut flyr Marie
Örebro. Det är inte så dramatiskt som det
låter. Hon bor på en gård i Berga mellan
Asker och Sköllersta, har gjort det sedan
80-talet. Kanske började dragningen åt
landet redan i barndomen, vars somrar

Marie tillbringade i sommarstugan på en
lantgård utanför Nora.
– Den där lantgården skötte jag redan
när jag var fem-sex år, säger hon och skrat
tar. Men jag var med och hjälpte till redan
tidigare och det satte ju sina spår. När jag
var fyra var jag med och lastade hö, ram
lade ner och bröt armen.
Det sägs att bondsöner bara får tag på
tjejer från stan, för bonddöttrar vet hur
mycket jobb det är på en lantgård. Om det
stämmer eller inte ska vara osagt. Hur som
helst, bondsonen Eric fick tag på Marie
(eller om det var tvärtom), uppväxt i stan,
men till hälften bonntös sedan somrarna på
lantgården. När gården i Berga kom i deras
väg slog de till. Det blev också starten för
några hektiska år som grisuppfödare.
– Vi byggde om ladugården för gris
uppfödning, köpte en galt och tjugo suggor
och födde upp smågrisar. Dem behöll vi i
sex-sju veckor, tills de vägde 20-25 kilo.
Sedan sålde vi dem vidare för vidareupp
födning till slaktsvin.
Marie räknar snabbt i huvudet:
– Två grisningar per år, tolv kultingar i

snitt på tjugo suggor. Det blir 480 kultingar
per år. I fyra år. Grisuppfödningen var på
sätt och vis också ett serviceyrke; att sköta
om allt, se till att det fungerade, att grisarna
mådde bra. Det var en jätterolig tid, jag
längtar tillbaka. Smågrisarna var som
bebisar.
Efter fyra år sålde Erik och Marie djur,
grisboxar och övrig inredning.
– Nu har vi bara en bortskämd katt.
Men en av mina söner har hästar och får, så
vill jag sköta djur igen är det inga p roblem.
Jag gillar att vara bland djur, och har ridit
tidigare, bland annat. När jag rider nu
skrattar barnbarnen ihjäl sig. Du sitter som
en hösäck, säger dom.
Det märks att Marie tycker om livet
på landet och värdesätter det högt. Någon
längtan till stan har hon inte.
– Inte än i alla fall. Jag vet faktiskt inte
vad jag skulle i stan att göra. Visst, det
finns mycket att göra, men behöver man
göra så mycket? Och så skulle jag sakna
tystnaden som finns på landet.

Örebroporten Fastigheter AB . 2008
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Kembels skofabrik – industrilokal
med oändliga möjligheter
Under 50-talet hade skoindustrin
sin glansperiod i Örebro. En av de
största skofabrikerna var Kembels,
som ägdes av kooperationen.
När skoindustrin föll, föll även Kembels.
Men med rätt hyresgäst finns alla möjlig
heter för att de tomma ytorna i skofabriken
återfår sin forna glans.
I en tom lokal krävs det ofta ett vant öga
för att fullt ut se möjligheterna. När man
står inne i Kembels-fabriken är det tvärtom.
Möjligheterna sköljer över en. Det ruffa
taket, plankgolven, ljuset som strömmar
in från otaliga fönster. De gamla hissarna,
pelarna, trapporna som leder mellan vissa
av våningarna. Här går det att göra storverk!
Vilka lokaler skulle inte detta kunna bli för

12

Örebroporten Fastigheter AB . 2008

den hyresgäst som till fullo vill utnyttja
potentialen.
En som ser potentialen, och som definitivt
har ett vant öga, är Jonas Kjellander, arkitekt
på SWECO FFNS. Han har ritat lite på hur
lokalerna skulle kunna utformas.
– För det första har lokalen all den charm
som finns i gamla industrilokaler. Det är
en charm som man sällan kan skapa i nya
lokaler. Charmen är ett miljöinslag som man
får på köpet i Kembels.
Han fortsätter:
– Sedan har vi förstås öppenheten, den
höga takhöjden i vissa våningar, de grova
takstolarna som verkligen tål att exponeras.
Kombinera allt detta med ett modernt inrett
kontor, med allt vad det innebär. Till exem
pel glaspartier, konferensrum i entresolplan

och annat. Det skulle kunna bli hur bra som
helst; funktionellt, snyggt och unikt.
Jonas Kjellander ser framför sig ett
kontorslandskap med konferensrum i m
 itten
och kontor längs sidorna, Kanske inget
ovanligt i sig, men i den här miljön skulle
det bli spektakulärt.
– Jag kan också tänka mig att man öppnar
mellan våningarna, då skulle man ytterligare
utnyttja lokalernas rymd.
Han ser även att man kan kombinera
kontor och administration med avdelningar
för service och underhåll.
– Ofta lägger företag serviceavdelningen
på en helt annan plats än kontor och admi
nistration. Det blir sällan riktigt lyckat. I
Kembels finns möjligheter att samordna
båda verksamheterna. I nedre våningen

kan man ha verkstadslokaler för reparation
och service, och utomhus finns plats för en
fordonspark. Som jag ser det, finns det även
möjlighet att bygga större garage.
En annan som ser möjligheterna med
Kembels är Arne Pettersson, drifttekniker
på Örebroporten. Han skötte huset under sin
tid på Industribyggnadsbolaget (IBB), före
gångaren till Örebroporten.
– Lokalerna skulle passa för olika
typer av verksamheter. Det viktiga är man
utnyttjar helheten och att man behåller det
genuina med byggnaden.
Kembel väntar på rätt hyresgäst. Vem ser
möjligheterna?

Örebroporten Fastigheter AB . 2008

13

Per-Olof Persson,
fastighetsreparatör

Rika möten
med oerhörd
fattigdom
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Till vardags jobbar Per-Olof Persson som fastighetsreparatör.
På fritiden arbetar han sedan länge för att förbättra de eländiga förhållandena för människorna i Bolivia, ett av jordens
fattigaste länder.
– Jag försöker göra skillnad för människor, säger han. Både
på och utanför jobbet.
Ingen kallar honom något annat än P-O.
Värme, vatten och ventilation är några
av hans arbetsuppgifter. ”Vi ska se till att
huset fungerar”, som han själv beskriver
sitt arbete.
– Vi åtgärdar inte bara fel, utan arbetar
även med anpassningar av våra fastigheter
för att de ska passa hyresgästerna behov.
Han gillar den dagliga kontakten med
människor i jobbet, och den frihet det
innebär att vara fastighetsreparatör på
Örebroporten.
– Ingen talar om exakt vad jag ska göra
hela tiden, men jag ser till att det som ska
göras alltid blir gjort.
Det ligger i hans natur, praktiskt lagd
som han är.
– Jag är bra på problemlösning, och jag
vågar lösa saker. Ibland handlar det om
vanliga grejer, ibland om udda saker, som
att jaga duvor som har smitit in på någon
vind. Så är det här jobbet, ingen dag är den
andra lik.
Innan P-O kom till Örebroporten 2003
arbetade han på Virginska skolan, och
innan dess i Baronbackarna, där han var
med och byggde upp ett föreningskoope
rativ för arbetslösa, invandrare och miss
brukare. Det var där han kom i kontakt
med ABF, ett möte som kom att förändra
hans eget liv och hans syn på livet i
stort. ABF drev ett folkbildningsprojekt i
Bolivia, något som lockade P-O:s intresse
för humanitära och sociala frågor.
– Totalt har jag varit där fyra gånger,
och jag föreläser också om fattigdoms
problematiken här hemma. Att vara på
plats är en stark upplevelse. Bolivia är som

Mexiko, landet kommer att vara fattigt så
länge inte övriga världen gör något.
Många människor i Bolivia söker sig till
storstäderna. Men många kommer aldrig
längre än till slumstäderna några mil från
det hägrande målet. En sådan slumstad
ligger utanför La Paz.
– Där har jag stött på familjer med
åtta-tio barn, varav kanske bara fem upp
når vuxen ålder. Sjukdomarna härjar och
misären är enorm.
Här hemma arrangerar P-O bland annat
utställningar för att informera om situa
tionen i Bolivia. En gång byggde han upp
en 60 meter lång gruvgång i källaren under
Örebroportens lokaler där ungdomar fick
prova på hur det är att vara nere i en trång
och rökig gruva. P-O har varit där själv,
fast i verkligheten. I Bolivias värsta gruva.
– Den är det värsta jag har gjort. Jag
var nere 700 meter under marken, firade
mig först ner med rep i ett svart hål. Där
nere öppnade det sig, och sedan var det ett
30 meter högt stup som jag skulle ta mig
nerför, och sedan vidare ner i underjorden.
Han fortsätter:
– Där nere arbetar människor sju dagar
i veckan, tolv timmar om dagen. De dör i
stendammslunga, medellivslängden bland
gruvarbetarna är 35-40 år. Jag förändrades
som människa efter den upplevelsen, fram
för allt insåg jag hur många det är som har
det värre än en själv, till och med när man
har sina värsta stunder.
I Bolivia finns inga socialbidrag, ingen
arbetslöshetskassa, inga pensioner. Men en
otrolig kampvilja.
– Och ju mer nedtryckta människorna

är, desto större tycks kampviljan bli. Jag
undrar hur de orkar, men de gör det på
något sätt.
Skatter, bistånd och narkotika är de
tre största inkomstkällorna i Bolivia. De
enorma naturtillgångarna (kaffe, guld,
litium och andra metaller) skulle kunna
vara ytterligare en, och de skulle kunna
förvandla Bolivia till ett mycket rikt land.
Men naturtillgångarna förädlas inte i
landet, och inkomsterna går befolkningen
förbi.
– Naturtillgångarna exploateras av
västvärlden. Vår rikedom bygger på andras
fattigdom, konstaterar P-O.
Men, som alltid, finns det en strimma av
hopp. P-O tror på att informera här hemma.
Främst till ungdomar, som han menar kan
påverka situationen. Han gläds över att
handeln med rättvisemärkta produkter har
ökat.
– Jag har träffat ”strulungar” på föreläs
ningar och utställningar och fått dom med
på mitt resonemang. Och kan dom känna
för människor i Bolivia, kan dom känna för
människor här hemma också.
Göra skillnad för människor. Genom att
väcka en känsla, en tanke som leder vidare.
– Ska jag byta jobb någon gång ska jag
jobba med Bolivia. Det ligger mig nära
hjärtat, och jag har många vänner där. Jag
vill engagera mig, vill inte bli 80 år och
känna att jag inte bidrog till något.
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Biogasbussdepån – ett steg 			
mot fram tidens kollektivtrafik
Till hösten står den klar – den nya
depån för biogasbussar på Bettorps
industriområde.
– Det är ett stort energi- och miljö
projekt som gör att Örebro är med i
utvecklingen av framtidens kollektivtrafik.
Biogasbussar finns faktiskt bara i ett fåtal
andra städer i Sverige, säger Ulf Wennlöf,
projektledare på Örebroporten.
Minst 70 000 kvm, plats för 140 bussar
och den 1 oktober 2009 som stoppdatum
för bygget. Det är biogasbussdepån i
sammanfattning.
– Ett 70-tal nya biogasbussar kommer
att samsas med cirka 70 dieselbussar på
anläggningen. Det är stadstrafikens samt
liga bussar plus en del bussar som kör i
regional trafik, berättar Ulf Wennlöf.
Depån kommer att byggas på den mark

där I3:s gamla skjutbana en gång låg.
Fastigheten heter kvarteret Rodret och
bygget av den nya anläggningen är på väg
att starta på plats.
Anläggningen kommer att innehålla
uppställningsplatser för bussar, verkstäder
och administrativa byggnader. Tankningen
kommer att ske inne på depån, medan
själva biogasanläggningen ska ligga på en
tomt intill och byggas av Swedish Biogas.
För kommunen, som är beställare, är
biogasbussdepån ett viktigt miljöprojekt
med betoning på effektiv och ren energi.
Projektet, som innebär en investering på
160 Mkr, är ett partneringprojekt mellan
Örebroporten och NCC. Sedan tidigare
finns biogasbussdepåer i Linköping, Eskils
tuna och Helsingborg. Hösten 2009 sällar
sig Örebro till den skaran.

ROOF Arkitekter AB
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Kruthuset har blivit café
Länge var det en fotostudio. Men
nu har Kruthuset i Grenadjärstaden
bytt skepnad. Annika Åkerström
var ute och rastade hunden, mötte
en man som planterade buskar –
och på den vägen är det.
Annika Åkerström är från Hälsingland och
har drivit café förr. Nu gör hon det igen.
Ett alldeles underbart litet café med mycket
personlighet och hemkänsla. Att
öppna café igen var inget hon
hade planerat. Men så föll
alla bitar på plats:
– Jag var ute med
hunden i Grenadjär
staden och började prata
med en man som plan
terade buskar. Han berät
tade att Örebroporten hade

dragit igång försäljningen av Kruthuset, att
kontrakt snart skulle skrivas, men att inget
var klart. Jag frågade om jag fick titta, och
det kunde han ordna.
– Så fort jag kom in i lokalen tänkte jag
”här ska det vara café”. Storleken och mil
jön var perfekt. Även läget. Jag har jobbat
på kontor i Grenadjärstaden tidigare, vet att
det finns ett 40-tal småföretag i området,
men inget ställe där man kan fika och äta
lättare luncher.
Annika fick möjlighet att köpa
huset, och den 1 oktober slog
hon upp portarna till Café
Kruthuset. Och det har gått
över förväntan. Kunderna
börjar hitta dit i allt större
utsträckning, många efter
tips från kompisar och
vänner som har prövat och
gillat vad caféet erbjuder.

Bland de trevligaste gästerna hittills var en
grupp äldre militärer med minnen från det
forna regementet.
– En hade varit här tidigare, och sam
lade ihop kompisarna och kom hit igen. De
låg inne under andra världskriget och hade
med sig fotografier och andra minnen som
de diskuterade. Så bjöd dom in mig, jag
fick sätta mig mitt bland dom och fick mig
en riktig historielektion, säger Annika, som
är mycket nöjd med sin nygamla roll som
egenföretagare.
– Jag trivs med att utveckla idéer och
har längtat tillbaka till att driva något eget.
Och så gillar jag mötet med människor, och
här är det möten hela tiden. Det ger näring
till livet.

Örebroporten Fastigheter AB . 2008
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Karin Meijer, hyresadministratör

Tänk vad
slumpen kan göra!
– Det var bara att kasta sig in, säger
Karin Meijer och får det att låta hur
självklart som helst. Och kanske var
det så också, den där dagen för drygt
tre år sedan när representanten från
Poolia sa:
”Vi har ett jobb här som kan vara
något för dig.”
Slumpen är oberäknelig, det är själva grejen
med slumpar. På gott och ont påverkar den oss,
och spelar oss förhoppningsvis i händerna.
Karin Meijer arbetade på Ericsson under
storhetstiden. Tio år hann det bli; i produktio
nen, som inköpsassistent och som planerare av
materialflöde, innan hon blev uppsagd.
– Jag klarade den första neddragningen,
men blev uppsagd vid den andra. Så här i efter
hand var det bra för min utveckling, det var
dags att byta jobb.
Hon blev innesäljare på ett dataföretag, blev
uppsagd efter två år och kom i kontakt med
bemanningsföretaget Poolia. Dags för slumpen
att träda in.
– När Poolia sa att det fanns ett jobb på
gång, lyssnade jag förstås. Det var jobbet som
hyresadministratör på Örebroporten. Jag hade
ingen som helst erfarenhet av det, men det var
inget att tveka på. Dessutom var det bråttom,
och får man chansen så…
Idag är det Karins namn som står på alla
hyresavier, hon skriver hyreskontrakt, sätter
hyresnivåer och bevakar hyresinbetalningar.
– Jag har hand om 500 hyreskontrakt och
har daglig kontakt med våra hyresgäster. Det
är ett jobb som passar mig. Flexibel, det är jag
sedan Ericsson-tiden, och social är jag också.
Det gäller att kunna ta folk.
18
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Hon fortsätter:
– Det som också är roligt, är att vi gör
publika projekt. Det innebär att folk läser om
oss och har åsikter om det vi gör.
Karin bor sedan nio år med sin familj i
Adolfsberg. Hennes söner simmar och spelar
fotboll; det blir med andra ord en hel del skjut
sande till träning och matcher.
– Och så går dom på Komtek, ett slags
tekniklek. Min nioåring är en riktig uppfinnare,
en tänkare som gillar knep och knåp.
En del knep och knåp blir det också när
huset renoveras. Något som sker konstant,
enligt Karin.
– Det är jättekul med inredning och reno
vering, det har blivit ett intresse, vi vill ha fint
och trivsamt.
Den pågående utbyggnaden börjar bli klar,
och där ingår faktiskt en egen biograf.
– Biograf och biograf, ett biorum i alla fall.
Vi ser en hel del film ihop, och då blev det
naturligt att inreda ett rum speciellt för det.
Karin ser sig som en problemlösare. Det har
hon nytta av i jobbet, där hyresjuridik är en del
av uppgiften.
– Det kan vara ganska komplicerat, alla
hyresobjekt har lite olika reglar. I de flesta fall
kommer man överens om det juridiska, men
ibland ställs saker och ting på sin spets, och
då gäller det att ha på fötterna. Det kan handla
om hur ett hyreskontrakt ska skrivas, vad som
gäller vid uppsägning och omförhandling av
hyran, och vad som är rätt hyresnivå. Det är
viktigt att veta hur man formulerar sig för att
det ska bli rätt juridiskt. Likaså exakt vad man
menar i ett kontrakt, det måste ju vara klart för
alla berörda.
I det fallet får inget lämnas åt slumpen.

Örebroporten Fastigheter AB . 2008
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Fö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e
Om inget annat anges redovisas alla
belopp i tusental kr. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Ägarförhållanden
Örebroporten Fastigheter AB ägs till 100
procent av Örebro Rådhus AB, organisa
tionsnummer 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 kompetensen
lig kommunal näringspolitik komplettera
marknadens utbud av lokaler för närings
verksamhet 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 rörelse
fastigheter för särskilda verksamheter.
Fastighetsbeståndet
Vid årsskiftet uppgick det förvaltade
beståndet till 25 (25) fastigheter. Den
uthyrningsbara arean uppgick till 224
150 (205 500) kvadratmeter. Den vakanta
uthyrbara arean uppgick till 5,3 (4,5) pro
cent och den ekonomiska vakansen till 3,2
(4,1) procent.
Fastigheterna Nålmakaren 3 (Med
borgarhuset) och Bryggaren 15 (Conven
tum) ägs av HSH N Nordic Finance AB.
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 anlägg
ningstillgång med motsvarande skuld i
balansräkningen.
I början av januari kommer de finan
siella leasingavtalen att lösas och fastig
heterna förvärvas från HSH N Nordic
Finance AB.
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Årets investeringar

Fastighet

Belopp (mkr)

Nybyggnation Conventum arena

Stinsen 19

20,1

Förvärv Vinterstadion

Kexfabriken 3

33,9

Nybyggnation Östra Läktaren

Nikolai 3:329

7,3

Ny ventilationVirginska skolan

Tågmästaren 24

5,5

Övriga investeringar fastighet /inventarier
Totalt

Investeringar
Årets investeringar i fastigheter och
byggnader uppgick till 77,0 (248,2) mkr.
Under året färdigställdes nybyggnation av
Conventum Arena, Örebros nya mäss- och
eventanläggning. I början av året förvär
vades Vinterstadion (hockey- och bandya
rena) av Örebro kommun.
Sammanlagt har investeringar för 146,4
(191,0) mkr avslutats. Pågående projekt
vid årsskiftet uppgick till 18,7 (114,0) mkr
vilket utgörs främst av nybyggnation Östra
Läktaren (Behrn Arena).
Försäljningar har skett för 48,4 (52,8)
mkr, med en realisationsvinst om 6,6 (34,1)
mkr. Försäljningarna avser Bleckslagaren
6, del av Grenadjären 3 (Kruthuset) och
markområde i Skebäck, Almby 11:331.
Investeringar i andra materiella anlägg
ningstillgångar uppgick till 8,0 ( 5,1) mkr.
Fastigheternas värde
Det bokförda värdet av bolagets förvalt
ningsfastigheter uppgick vid årets slut till
1 358 (1 222) mkr. Extern värdering av
beståndet har gjorts av Svefa i slutet av
2008. Marknadsvärdet för samtliga förvaltade
fastigheter uppgår till 1 739 (1 521) mkr.
Dotterbolag
Fastighets AB Klädeshandlaren ägs till
100 procent av Örebroporten Fastigheter
AB. Dotterbolaget äger fastigheten Klädes
handlaren 2. Hyreskontrakt är tecknat med
Johnson Pump AB fram till och med
2013-12-31.

18,2
85

Intressebolag
Örebroläktaren AB, organisationsnum
mer 556700-1242, ägs tillsammans med
Spelarinvest, ÖSK Elitfotboll AB och KIF
Örebro. Örebroporten Fastigheter AB och
Spelarinvest äger 45 procent vardera av
bolaget. Örebroläktaren AB hyr lokaler
för konferens- och restaurangverksamhet i
Norra läktaren (Behrn Arena).
Resultat
Resultat efter finansnetto uppgick till 22,4
(36,7) mkr. Resultat efter finansiella poster
exklusive realisationsvinster, nedskriv
ningar och reversering av nedskrivningar
uppgick till 16,4 (1,1) mkr. Årets resultat
efter skatt uppgick till 16,1 (24,9) mkr.
Finansiering
Bolagets synliga egna kapital uppgick vid
årsskiftet till 213,6 (184,0) mkr. Soliditeten
var vid samma tidpunkt 13,1 (12,7) pro
cent. Räntebärande skulder uppgick till 1
262 (1 198) mkr. Antalet långivare är 4 (7)
stycken. Den vägda genomsnittsräntan vid
årsskiftet är 4,5 (3,90) procent och genom
snittliga räntebindningstiden 1,7 (1,4) år.
Andel lån som förfaller inom ett år uppgår
till 96 procent. Samtliga lån har kommunal
borgen som säkerhet.

Miljö
Målsättningen är att tillhandahålla bygg
nader och lokaler med en god inomhus
miljö och minsta möjliga miljöpåverkan.
Vid ombyggnationer väljs miljövänliga
material och översyn sker av ventilationsoch elanläggningar för en effektivare
energianvändning. Arbete kommer de
närmaste åren 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.
Samverkan sker även med våra hyres
gäster 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.
Örebroporten Fastigheter AB har till
viss del möjlighet att påverka driftöver
skottet genom att under en tid minska
löpande underhållskostnader.
Kostnaden för el, värme och vatten
utgör cirka två tredjedelar av driftskost
naderna. På kort sikt är driftkostnaderna
att betrakta som mer eller mindre fasta.
Kostnaden för el är prissäkrad för år 20092011. Bolaget är inte fullt ut exponerade

för prisökningar för el, värme och vatten då
cirka 37 procent vidaredebiteras till kun
derna som tillägg på hyran. En förändring
av driftskostnaderna med en procent påver
kar resultatet med cirka 0,4 mkr.
Bolagets största enskilda kostnad är rän
tekostnaden och nivån på marknadsräntan
kan ändras snabbt. Bolagets finansierings
verksamhet styrs av en finanspolicy som
årligen fastställs av styrelsen. Denna inne
håller bemyndiganden och mandat, samt en
definition av koncernens risksyn och hur
exponering för de finansiella riskerna ska
hanteras. I bolagets låneportfölj förekom
mer räntederivat som är ett kostnadsef
fektivt och flexibelt sätt att förlänga lån
med kort räntebindningstid. Under året har
kreditanskaffningen försvårats och kredit
marginalerna ökat kraftigt speciellt på lån
med lång kreditbindningstid. Örebroporten
har under året låtit låneportföljen och dess
räntebindning blivit kortare för att under
kommande året strategiskt förlänga ränte

Hyreskontraktens löptider

bindningstiden för att uppnå ett stabilt och
lågt kassaflöde över tiden. Örebroporten ser
problem avseende kapitalanskaffning med
längre kredittider som i ett korthistoriskt
perspektiv kostar mycket. Med den fördel
ning av räntebindningstider som gäller vid
ingången av 2009 skulle en förändring av
ränteläget med en procent på helårsbasis
påverka bolagets kostnader med cirka 7,4
mkr. Detta motsvarar 7,1 procent av bola
gets kassaflöde från den löpande verksam
heten före förändring av rörelsekapital.
Fastigheternas marknadsvärde med
1 739 (1 521) mkr grundar sig på en extern
värdering som gjordes av Svefa i slutet av
år 2008. Efterfrågan på lokaler har varit
fortsatt god och bolaget har en låg vakans
grad. Vakansgraden uppgår till 5,3 (4,5)
procent av uthyrningsbar yta. Ledningens
bedömning är att det per årsskiftet inte
finns något ytterligare nedskrivningsbehov
av bolagets fastigheter.

Antal kontrakt

Hyra, bedömt
helårsvärde

Totalt %

2009

205

21 557

12

2010

71

21 675

11

2011

70

50 104

27

2012

21

8 769

5

2013-

45

83 459

45

Totalt

412

185 564

100
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Utsikter för 2009
Under 2009 kommer arbetet fortsätta med
att skapa förutsättningar för att kunna över
låta 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 förutsätt
ningar för företag att kunna etablera sig
respektive att ha möjlighet att expandera
i befintliga lokaler eller i helt nya lokaler
inom Örebro kommun.
Försäljning till HSB av markområde i
Skebäck, del av Almby 11:131, för bygg
nation av bostäder har skett under året.
Örebroporten fastigheter ska enligt avtal
ansvara för marksanering av området.
Återstående kostnad för marksaneringen
är svårbedömbar men beräknas uppgå till
cirka 23 mkr.
En avsiktsförklaring har ingåtts med
NCC om att förvärva del av fastigheterna
Nikolai 3:15 och 3:21, invid Vinterstadion,
för byggnation av bostäder och kontor.
Affären kommer sannolikt att genomföras i
början av år 2009.
Under kommande år kommer ett antal
stora byggprojekt att genomföras. Nybygg
22
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nation av Östra läktaren (Behrn Arena),
ny- och ombyggnation av Vinterstadion,
nybyggnation av Bussdepå och friidrotts
hall. De sammanlagda investeringarna
beräknas uppgå till cirka 360 mkr.
Bolaget fick föregående år i uppdrag
att fortsätta exploateringen av TruckStop
området invid korsningen E18-E20. Beslut
har tagits att bolag ska bildas tillsammans
med Aspholmen Fastigheter AB, Arver
Lastbilar AB och Skanska för att gemen
samt exploatera området. På grund av
finanskrisen har tillsvidare bolagsbilning
och därmed exploatering av området skju
tits upp.

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

171 057 915
16 115 301
187 173 216

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

187 173 216
187 173 216

R e s u ltat r ä k n i n g
Belopp i tkr
Nettoomsättning

2008

2007

2006

188 850

162 015

157 638

Driftskostnader

-42 022

-38 395

-39 750

Underhållskostnader

-36 599

-43 554

-35 128

-3 927

-3 478

-3 803

Driftsnetto

Fastighetsskatt

106 302

76 588

78 957

Av- och nedskrivning i förvaltningen

-29 804

-23 014

-23 225

Bruttoresultat

76 498

53 574

55 732

Administrations- och försäljningskostnader

-10 954

-11 622

-10 610

6 649

34 111

9 387

-

-

-736

72 193

76 063

53 773

5 519

4 118

4 184

Resultat vid försäljning av fastigheter
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-55 316

-43 494

-33 601

Resultat efter finansiella poster

22 396

36 687

24 356

Bokslutsdispositioner

-4 922

-9 043

-7 183

Skatt

-1 359

-2 695

-1 091

16 115

24 949

16 082

2008

2007

2006

Årets resultat

balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
1 357 538

1 222 170

1 060 172

Inventarier och övriga anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter

36 761

33 775

32 933

Pågående nyanläggningar

18 740

113 980

53 554

Finansiella anläggningstillgångar

62 202

42 409

40 807

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Summa tillgångar

25 783

94 995

22 818

129 784

32 133

98 929

1 630 808

1 539 462

1 309 213

12 960

12 960

12 960

187 173

171 058

153 113

18 740

16 143

13 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Budget eget kapital
Fritt eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

56 378

36 095

16 010

1 261 782

1 196 116

973 193

93 775

107 090

140 937

1 630 808

1 539 462

1 309 213
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F l e r å r sö v e r s i k t
Belopp i tkr

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Resultaträkning
188 850

162 015

157 638

140 332

119 719

115 275

Resultat efter finansiella poster

Nettoomsättning

22 396

36 687

24 356

35 502

25 912

23 535

Redovisat resultat efter skatt

16 115

24 949

16 082

28 247

19 284

19 300

1 357 538

1 222 170

1 060 172

1 023 403

638 036

656 312

Balansräkning
Fastigheternas bokförda värde

1)

Nedskrivningar /reversering nedskrivningar byggnader
Fastighetsförvärv, ny- och ombyggnad

616

-1 500

0

10 500

4 500

77 026

248 160

165 746

388 915

54 165

24 516

Taxeringsvärde

458 116

452 272

408 923

384 094

247 391

253 315

Bokfört värde på fastigheter utan tax. värde

897 262

735 348

605 264

439 499

370 222

371 880

Fastighetslån

1 261 782

1 198 240

1 034 500

931 349

653 300

623 010

Balansomslutning

1 630 808

1 539 462

1 309 213

1 189 057

860 029

807 554

224 150

205 500

203 100

187 027

151 641

164 080

11 950

9 200

5 700

7 407

10 987

13 000

96,8

95,9

98,2

98,7

97,3

97,0

19

19

20

15

12,0

10

213 626

195 641

175 433

155 871

124 053

105 100

Diverse fakta
Uthyrbar area, m²
Vakant area, m²
Ekonomisk uthyrningsgrad i %
Årsarbetare

Nyckeltal
Synligt eget kapital

2)

Soliditet i %

3)

13,1

12,7

13,4

13,1

14,4

13,0

Balanslikviditet i %

4)

165,9

118,7

86,4

87,0

56,4

73,1

Räntabilitet på eget kapital i %

5)

10,9

19,8

14,7

25,4

22,6

22,0

Räntabilitet på totalt kapital i %

6)

4,9

5,6

4,6

6,4

6,0

6,6

Driftnetto

7)

106 302

76 588

78 957

76 691

59 066

59 412

Direktavkastning i %

8)

8,03

6,53

7,58

9,23

9,13

9,12

9)

1,95

2,39

2,49

3,35

2,97

2,79

Bruttolåneräntor i %

Räntetäckningsgrad, ggr

10)

4,5

3,9

3,42

3,73

3,90

4,66

Ränta efter subventioner i %

11)

4,46

3,84

3,28

3,54

3,60

4,48

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
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

24

Örebroporten Fastigheter AB . 2008

Fastighetsinnehav
Bokfört värde
Fastighet

Area m2

Byggnad

Mark

Markanl.

6 200
6 200

27 969
27 969

0
0

0
0

27 969
27 969

0
0

Vivalla företagsby
Atomen 1
Protonen 1
Elektronen 1
Elektronen 2
Neutronen 1
Neutronen 2
Summa Vivalla företagsby

3 500
12 500
7 850
0
0
2 800
26 650

2 150
12 631
13 512
0
0
14 083
42 376

377
3 174
3 558
0
1 020
1 380
9 509

110
2 803
608
0
0
486
4 007

2 637
18 608
17 678
0
1 020
15 949
55 892

0
10 920
21 359
728
2 732
8 897
44 636

Mellringestaden
Athena 5
Summa Mellringestaden

43 600
43 600

313 772
313 772

11 424
11 424

12 503
12 503

337 699
337 699

42 488
42 488

Grenadjärstaden
Grenadjären 3
Summa Grenadjärstaden

13 100
13 100

51 790
51 790

2 604
2 604

3 298
3 298

57 692
57 692

39 468
39 468

Centrum
Tågmästaren 24
Kexfabriken 2
Kexfabriken 3
Vårlöken 18
Vårlöken 19
Nålmakaren 3 / Bryggaren 15
Stinsen 19 & 20
Klostret 12
Nikolai 3:17 och 3:329
Del av Nikolai 3:272
Nikolai 3:238 mfl

27 850
7 200
9 500
6 500
2 400
31 800
9 400
3 150
4 700
400
6 100

104 724
21 174
61 002
10 567
10 169
258 393
123 730
8 763
120 260
2 439
0

14 420
1 803
6 438
5 143
1 743
0
3 016
2 575
0
0
33 890

3 754
0
3 932
42
0
0
0
0
4 745
0
0

122 898
22 977
71 372
15 752
11 912
258 393
126 746
11 338
125 005
2 439
33 890

0
37 000
53 400
34 200
13 837
132 600
5 200
9 485
0
0
0

109 000

721 221

69 028

12 473

802 722

285 722

Bista/Nasta
Klädeshandlaren 2
Summa Bista/Nasta

12 000
12 000

39 730
39 730

3 878
3 878

0
0

43 608
43 608

39 800
39 800

Skebäck
del av Almby 11:331
Pappersbruket 13
Summa Skebäck

0
25 600
25 600

0
44 866
44 866

0
28 091
28 091

0
2 481
2 481

0
75 438
75 438

197
45 605
45 802

0

0
0

125
125

0
0

125
125

0
0

236 150

1 241 724

124 659

34 762

1 401 145

497 916

12 000

39 730

3 878

0

43 608

39 800

224 150 1 201 994

120 781

34 762 1 357 537

458 116

Täby/Marieberg
Råberga 5:15
Summa Täby/Marieberg

Summa Centrum

Norr
Rodret 2
Summa Norr
Summa förvaltning
Avgår:
1) Ägd av Fastighets AB Klädeshandlaren (dotterbolag)

Summa Örebroporten Fastigheter AB

Totalt Tax.värde, tkr
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Kexfabriken

Grenadjärstaden

Vivalla företagsby

LUNDBY

BETTORP

BOGLUNDSÄNGEN

SÖDRA RUNNABY

Mellringestaden

VIVALLA

VENAN
HAGABY
HENNINGSHOLM

HJÄRSTA
MELLRINGE
RINGSTORP
HOLMEN

BARONBACKARNA

VARBERGA
RKHAGA

Folkets hus

GRENADJÄRSTADEN

RYNNINGEÅSEN

MARKBACKEN

RYNNINGE

OXHAGEN
ALNÄNGARNA

VASASTAN

SOLHAGA

VÄSTHAGA
ROSTA

KARLSLUND

Örebro flygplats

Västra Bangatan/Ringgatan

ÖRNSRO

ÅBY
SÖDERMALM
SKRÅMSTA

0

200 400 600 m

ALMBY

EKLUNDA

NASTA
ASPHOLMEN

SÖRBY

TYBBLE

SÖRBYÄNGEN
BISTA
LADUGÅRDSÄNGEN

Örebro Airport

Oscaria hallen
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Behrn Arena
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Örebroportens styrelse 2008
Örebroportens styrelse består
av följande personer:
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
Suppleanter
Rickard Löf (m),
f 1970, vice ordförande
Göran Pettersson (kd), f 1942
Bo Johansson (s), f 1944
Revisorer i bolaget väljs av bolags
stämman för en period av fyra år. I
enlighet med b olagsordningen utser
kommunfullmäktige i Örebro även
lekmannarevisor.
Revisor
Gunilla Andersson,
f 1962, Auktoriserad revisor,
Ernst & Young AB
Lekmannarevisorer
Erik Johansson (m), f 1933
Anders Sandberg (s), f 1949
Övriga som har deltagit på styrelsens
sammanträden under 2008:
Per Cardesjö, f 1949, VD
Michael Eriksson, f 1957, sekreterare
Susanne Odelberg-Johnson, f 1961,
ekonomichef

Från vänster: Michael Eriksson, Lena Johansson,
Bo Johansson, Svante Gyrulf, Göran Persson,
Per Cardesjö, Gun Carlestam Lewin,
Börje Gustafsson, Rikard Löf.
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