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Örebroporten utvecklar
miljöer som stärker Örebro
Örebroporten Fastigheter AB är
ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Vår affärsidé är att utveckla
miljöer som stärker Örebro. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och
förvaltar en uthyrbar area om cirka
303 000 kvm.
Örebroporten erbjuder ett rikt utbud av
lokaler. 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 samma regel
verk som privatägda aktiebolag. Härutöver
regleras ett kommunägt aktiebolags verk
samhet av särskilda ägardirektiv som fast
ställs av kommunfullmäktige. Direktivet
beskriver bland annat vad ett kommunägt
bolag får göra. Ägardirektivet kan även
föreskriva att vissa beslut av det kommun
ägda aktiebolaget ska underställas kom
munfullmäktige. Underställningsplikten

Nyckeltal
Nettoomsättning, mkr
Underhåll
Driftnetto, mkr

2010

2009

2008

2007

2006

246

200

184

157

154

67

59

37

44

35
79

123

96

106

77

27

30

22

37

24

Direktavkastning, %

7,0

6,3

8,0

6,5

7,6

Synligt eget kapital, mkr

231

212

214

196

175

2 112

2 004

1 631

1 539

1 309

Investeringar, mkr

243

391

85

253

176

Soliditet, %

10,9

10,6

13,1

12,7

13,4

20

20

19

19

20

Uthyrbar area, tusental kvm

303

281

224

205

203

Bruttolåneränta, %

2,86

2,66

4,50

3,90

3,42

Antal anställda

Definitioner se sidan 31.

Örebroporten Fastigheter AB . 2010

Nytta före maximering
Genom regleringen med ägardirektiv
ska således Örebroporten – utöver att ge
avkastning på ägarens kapital – även tillgo
dose andra viktiga allmänna intressen.
Samhällsnyttan är en av de viktigaste
grundpelarna för ett kommunägt aktie
bolag. Det ger Örebroporten en unik posi
tion 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.

Resultat efter finansiella poster, mkr

Balansomslutning, mkr
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ger möjlighet till demokratiskt inflytande
i principiellt v iktiga frågor eller frågor av
stor ekonomisk betydelse. Ö
 rebroporten
har en politiskt sammansatt styrelse med
representanter från både majoritet och
opposition.

2010 i sammandrag
• Året inleddes med en snörik och kall
vinter som medförde ökade kostnader för
snöröjning och skador med drygt 5 mkr.
• Finansiell samordning i kommunen och
kommunens bolag, vilket medfört att
bolagets finansiering sker via Örebro
kommun. Omstrukturering har skett av
bolagets derivatportfölj med en förläng
ning av räntebindningstiden till drygt 7 år.
• Kommersiella ytor i Östra läktaren fär
digställdes under våren och bland annat
Örebroporten flyttade in i sina nya loka
ler i slutet av maj.
• I början av året förvärvades Idrottshu
set, Eyrabadet och Konserthuset från
Örebro kommun.
• Schlagerfestivalens ”Andra chansen”
för första gången på Conventum arena i
Örebro.
• IL-Recycling flyttade från Tambox
fastigheten i Skebäck med en total yta
på cirka 15 900 kvm. Omfattande upp
rustning pågår av fastigheten. En av de
nya hyresgästerna är Örebro Svets AB.
• Medborgarhuset har under året fått nya
hyresgäster och är nu till fullo uthyrt.
Nya hyresgäster är bland annat Trans
portstyrelsen, Örebro läns landsting och
Åklagarkammaren.
• Ny- och ombyggnation av Ishallen med
en höjning av taket vilket kommer ge
ytterligare cirka 1 300 sittplatser och
möjlighet till byggnation av loger.
• Privat fastighetsägare förvärvade mark i
anslutning till Ishallens västra fasad för

byggnation av kontor och restaurang.
• Fjärrkylaavtal har tecknats med EON
för fastigheterna Nålmakaren 3, Bryg
garen 15 och Stinsen 20.
• Nybyggnation av biogasmack intill
Bussdepån på norr har färdigställts och
togs i drift i början av 2011.
• Installation av bergvärmeanläggning har
skett i fastigheten Råberga 5:15 invid
Örebro Airport.
• Sanering av tomtmark för bostäder i
Skebäck som år 2008 såldes till HSB har
slutförts under året. Tidigare avsättning
för saneringen var inte tillräcklig, vilket
medfört extra kostnader. Det har resulte
rat i en realisationsförlust på 8,8 mkr.
• Tybblelundshallen, Örebros nya fri
idrottshall, färdigställdes i november.
• Utbyte av konstgräsmattan, Behrn Arena,
påbörjades i december och färdigställdes
i januari 2011. Bytet kringgärdades av
problem på grund av väderproblem med
snö, blåst och kyla.
• En avsiktsförklaring har tecknats av
Örebro kommun med ett antal privata
intressenter om gemensam utveckling
av Gustavsviksområdet. Detta innebär
att Örebroporten kommer att förvärva
Örebro Fritidscenter AB under våren
2011 och samtidigt ger kommunen Öre
broporten rätt att förvärva mark i anslut
ning till Gustavsviksanläggningen.
Örebroporten kommer efter förvärvet att
genomföra en nyemission på 30-40 mkr
som riktas till privata intressenter som

•

•

•

•

•
•

sedan tillsammans bildar ett utveck
lingsbolag för framtida exploatering av
området.
Ny- och ombyggnation av Idrottshuset
påbörjas och kommer färdigställas i
slutet av 2012.
Personal från Örebroporten har under
året på uppdrag av kommunen varit del
aktiga i en omfattande utredning kring
ny organisationsform för de fastigheter
som idag ägs och förvaltas av Kom
munfastigheter. Utredningen föreslår
att det formella ägandet ska övergå till
bolagsform, vilket kommer behandlas
av kommunstyrelsen och fullmäktige
under våren 2011.
Bolaget har under hösten tagit över
förvaltningen av godsterminalen invid
Svampen, vilken kommer förvärvas från
Örebro kommun under våren 2011.
En muntlig överenskommelse finns med
ÖrebroBostäder AB om att förvärva
mark kring aulan vid Rudbecksskolan
för att bygga studentbostäder och even
tuellt skapa ett nytt kårhus och student
centrum.
I december förvärvades Kexfabriken 1
med tillträde 1 februari 2011.
I januari hölls en extra bolagsstämma
och konstituerande styrelsemöte där ny
ordförande och delvis nya styrelseleda
möter tillsattes.
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Vd per cardesjö

en trend som driver på
utvecklingen av Örebro
Örebroporten är idag mer än enbart
ett fastighetsbolag. Vi bygger, förvaltar och förädlar fortfarande byggnader. men lika mycket arbetar vi
med utveckling på olika sätt. och till
syvende och sist arbetar vi med människor. Det är för dem vi bygger, det
är de som ska befolka våra fastigheter, det är för dem vi skapar möjligheter. Därför är det helt naturligt att
det är människor och möjligheter vi
berättar om i vår årssammanfattning.
Örebroporten kan i nuläget beskrivas som ett
fastighets och utvecklingsbolag. Och apropå
utveckling, är det en trend att vi arbetar mer
och mer med det lokala privata näringslivet.
Gustavsvik är det senaste exemplet. Där
bildar vi sannolikt ett gemensamt bolag ihop
med tio privata investerare för att med kraft
utveckla ett område och besöksmål som
redan idag hör till Sveriges mest välbesökta.
Ett annat aktuellt exempel är det utvecklingsbolag som bildats kring investeringarna runt
Ishallen på Behrn Arena.
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Även historiskt har vi samarbetat med det
lokala näringslivet. Utvecklingen av Törsjöområdet i närheten av Marieberg gjordes
tillsammans med Brinova, Peab och NCC.
Tillsammans byggde vi bland annat DHLterminalen. Örebroporten ägde knappt
hälften av bolaget och när vi sålde vår andel
gjorde vi en vinst med cirka 25 miljoner
kronor. Vi har även haft ett intimt samarbete
med IL Recycling, men där har vi inte haft
något gemensamt bolag.
Utvecklingen av Eyrafältet hade aldrig
kommit så långt som det gjort om inte vi,
ÖrebroBostäder AB och privata investerare
jobbat sida vid sida. Snart har vi tillsammans
investerat cirka två miljarder kronor i ett
område som är unikt i Sverige när det gäller
idrott. Ingen annanstans i landet ligger så
många arenor för så många idrotter samlade
på det sätt som det gör i Örebro.
Vad är fördelen med att vi samarbetar med
det privata näringslivet i gemensamma bolag?
• Det blir ett helt annat driv när vi jobbar
ihop. Ett driv som kan påskynda proces
ser och som ger en bild av en kommun
där man tillsammans skapar utveckling.
• Riskerna blir mindre när flera parter är
med.

• Näringslivet vågar satsa på ett annat sätt
när Örebroporten är delägare i bolagen.
Vi är en trygg och säker part.
• Med fler delägare skapas fler kreativa
idéer kring utvecklingsfrågor i bolagen.
Idéer som även kan vara värdefulla i ett
bredare Örebroperspektiv.
Örebroportens roll i framtiden blir sannolikt
att utveckla miljöer i Örebro tillsammans
med lokala, privata intressenter. Jag är över
tygad om att det är en trend som driver på
hela utvecklingen av vår kommun och där
med stärker varumärket Örebro.
Inom ramen för det här sättet att arbeta
ska vi givetvis fortfarande vara affärsmäs
siga och vara till nytta för kommunen och
samhället. Affärsnytta och samhällsnytta
hand i hand, precis som tidigare.
År 2010 var ett år som präglades av
en hel del extrakostnader. Den kalla och
snörika vintern i början av året gjorde att
vi fick drygt fem miljoner i extrakostnader
för snöskottning av tak, skador till följd
av snön och kylan och högre energiförbruk
ning. Även Melodifestivalen innebar extrakostnader för oss. Och så avslutades året
med en ny kall vinter. Extrakostnaderna
har dock kompenserats genom låga
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genomsnittliga räntekostnader under året.
År 2010 var också ett år då vi fick en ny
friidrottshall i Örebro. Tybblelundshallen har
utnyttjats flitigt sedan den började användas
och har fått stor publicitet i friidrottsSverige.
Arbetet med Ishallen på Behrn Arena har
än en gång visat att vi är en snabbfotad orga
nisation. Dagen före nyårsafton 2009 fick jag
frågan om det var möjligt att höja taket på
hallen. Jag skickade frågan vidare till vår pro
jektledare Jan Hellqvist. Vi diskuterade och
kom fram till att det var möjligt. Vid ett extra
styrelsemöte i januari 2010 togs det formella
beslutet och nu är bygget snart klart.
I vår vision står bland annat att vi ska
se nya möjligheter. Det har vi visat många
gånger. Och det ska vi fortsätta göra. Örebro
porten ska vara en katalysator för att driva
utvecklingen i Örebro och skapa attraktiva
och lönsamma miljöer, byggnader och arenor.
Vi gör det för örebroarna. Vi gör det för
alla som besöker vår stad. Vi gör det för
idrottare, konferensdeltagare och medarbetare
i olika företag och organisationer.
Och vi gör det gärna tillsammans med det
privata näringslivet.
per carDesJÖ
Vd, Örebroporten
Örebroporten Fastigheter AB . 2010
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eyraFältet

eyraFältet

hockeyn kan bjuda
på bättre underhållning
ishockey på elitnivå kräver en hall
av motsvarande klass. Örebro
hockey är på väg, både mot den
yppersta eliten och på att få en hall
som hållet måttet.

”nya” ishallen
höjer sig en nivå till
nyårsafton 2009. ett mail dimper
ner hos Jan hellqvist, projektledare
på Örebroporten. Det är från vd:n
per cardesjö och lyder:
”Jag har pratat med Jonas kjellander. kan vi höja taket på ishallen?”
Jonas Kjellander är arkitekt på SWECO
i Örebro och den som har ritat den ”nya”
Ishallen. För nytt kommer det att kännas,
även om hallen endast är delvis nybyggd.
Under 2011 kommer Ishallen på Behrn
Arena att göras helt klar. Efter sommaren
kommer den gamla överbyggnaden att
rivas och under säsongen 20112012 kom
mer ishockeyn och konståkningen ha en
fräsch hall att träna och tävla i.

Ishallen är ytterligare ett steg i utvecklingen av Eyrafältet. Diverse mindre renove
ringar har gjorts i hallen, men i stort sett är
den i originalskick sedan invigningen 1965.
Sedan den där nyårsaftonen 2009 har
det jobbats intensivt under hela 2010. De
som ofta har åkt förbi Ishallen har sett den
förändrats, om inte dag för dag, så i alla
fall vecka för vecka.
– Vi bygger läktare i en nivå till, vilket
kommer att ge plats för ytterligare 1 300
sittande åskådare. Det gör att hallen kan
ta 5 000 åskådare. Dessutom förbereder vi
för att bygga läktare även på kortsidorna,
vilket skulle ge plats för 1 000 personer till,
säger Jan Hellqvist.
Taket på hallen kommer att höjas totalt

– Utbyggnaden betyder oerhört mycket för
oss, säger Claes E Hallqvist, ordförande i
klubben.

6,5 meter. Nya väggar har byggts utanför
de befintliga väggarna.
– Ett helt nytt hus byggs som ett skal
över den gamla hallen. Under sommaren
2011 rivs de befintliga väggarna och taket
och en helt ny hall står klar inför kom
mande säsong.
Totalt 600 ton stål bär upp det nya taket
som kommer att ligga i jämnhöjd med
taket på bandyhallen. Investeringen går
på cirka 60 miljoner kronor. Ishallen får
ett lyft i dubbel bemärkelse. Ishockeyn
och konståkningen kan ta ett rejält steg
in i framtiden. Och örebroare och tillresta
supporters blir underhållna i en rymlig och
fräsch arena.
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Närheten till den idrottsliga verksamheten
är givetvis viktig, men också att de sports
liga förutsättningarna förbättras avsevärt.
– Vi är nöjda så här långt. Men vi har
ett strategiskt mål att nå Elitserien. Och
då behövs det ytterligare förbättringar på
arenan, bland annat när det gäller sittplatser
och omklädningsrum, säger Claes E Hall
qvist.

ett lyft för Örebros konståkare
magnus sunesson, ordförande
i konståkningsklubben kk lutz,
välkomnar ombyggnaden av ishallen
på behrn arena.
– Förutom att omklädningsrum och
andra faciliteter blir bättre, får vi
helt andra möjligheter att anordna
bättre tävlingar.
Lutz-åkarna Rosanna Soufizadeh och Julia
Larsson tillhör Sverigeeliten. Bakom dem
är många på gång. Överhuvudtaget är intres
set för konståkning stort i Örebro just nu.
Det märks både hos KK Lutz och den andra
klubben i stan, Örebro Konståkningsklubb.
– De skridskoskolor som vi båda arran

8

Ishockey är underhållning, och underhållning är just vad Örebro Hockey vill
bjuda sin publik på.
– Det kan vi göra på ett bättre sätt än
tidigare när hallen byggs om. Vi får möj
lighet att i de nya kringutrymmena skapa
loger för våra sponsorer och en restaurang
i anslutning till läktaren på ena långsidan.
Örebro Hockey flyttar snart sitt kansli
till nya lokaler i Ishallen på Behrn Arena.

gerar brukar locka uppemot 200 barn, säger
Magnus Sunesson. Det är glädjande, men
det gäller att vi kan ta hand om alla också.
Normalt tränar konståkare på Behrn
Arena och Trängen. Men sedan taket
på Trängen rasade under snöns tyngd i
februari 2010 har man tvingats söka till
andra ishallar, bland annat i Nora, för att få
tillgång till istid.
– Vi behöver mycket istid. Ett hockey
lag kan vara 2025 på isen samtidigt, men
det kan inte vi. Våra åkare, framför allt de
allra bästa, behöver stora ytor för att kunna
köra sina program och övningar.
Ombyggnationen av Ishallen betyder
framför allt att miljön blir mycket bättre för
de föreningar som tränar och tävlar där.

– Rent praktiskt får vi bättre omkläd
ningsrum och förråd. Men den stora förbättringen blir miljön som helhet och kli
matet i hallen, säger Magnus Sunesson.
– Hallen blir snyggare och bekvämare
och det är bra för alla. För oss, som är i
ett läge där vi kan lyfta konståkningen,
innebär förändringen av hallen helt andra
möjligheter till bättre och mer attraktiva
arrangemang.

Örebroporten Fastigheter AB . 2010
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Eyrafältet

Eyrafältet

Idrottshuset snart i finare form
Det handlar mycket om form när
Idrottshuset nu har börjat renoveras. Fastigheten är sliten och
behöver komma i bättre kondition.
Dessutom får den en ny tillbyggnad
som följer formspråket från den
gamla delen från 1946.
Det q-märkta Idrottshuset ritades av dåva
rande stadsarkitekten Georg Arn och invig
10
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des 1946 av kronprins Gustav Adolf. Sedan
dess har arenan stått värd för tusentals
evenemang. Här har Örebro SK vunnit SMguld i handboll på 50-talet, Örebro Volley
kammat ett flertal av sina tio svenska mäs
terskap och det amerikanska showbasket
laget Harlem Globetrotters varit på besök.
Bland mycket, mycket annat.
Nu ska Idrottshuset rustas för att upp
fylla de krav som ställs på moderna idrotts
anläggningar. Dels görs en genomgripande

upprustning och modernisering av arenan
när det gäller el, ventilation, värme, avlopp
m m. Dels bygger man till en del som kom
mer att rymma två fullstora handbollsplaner
plus affärslokaler för Krafft Måleri.
– Den nya hallen kommer att ha plats
även för andra idrotter. Men det är handbol
len som har fått bestämma storleken. Den
nya hallen får också utskjutbara läktare med
plats för 2 000 personer, säger Jan Hell
qvist, projektledare på Örebroporten.

Det är Clarius Ariktekter som ritat till
byggnaden. Arbetet har skett i nära samar
bete med stadsantikvarie Eva Fransson.
– Eftersom Idrottshuset är kulturmärkt
är det mycket viktigt att den genuina käns
lan finns kvar även när vi dockar det gamla
med nya, säger Jan Hellqvist.
Tillbyggnaden mot Behrn Arena får en
liknande bågform som den gamla delen av
Idrottshuset. Mellan de båda delarna byggs
ett sex meter brett mittskepp som tydligt

avgränsar det gamla från det nya.
– Förutom att mittskeppet har en
avgränsande funktion kommer det också
att rymma utrymmen för el och ventilation.
Här kommer det också finnas möjlighet att
bygga loger.
Idag har 19 föreningar sin verksamhet i
idrottshuset. I och med renoveringen kom
mer de att få bättre förutsättningar att utöva
sina respektive idrotter, både tränings- och
tävlingsmässigt.

– Exakt hur Idrottshusets lokaler kom
mer att disponeras av föreningarna är inte
helt klart ännu, säger Jan Hellqvist. Det vi
vet är att boxningen kommer att vara kvar
i befintliga lokaler, att pingisen eventuellt
kommer att få nya lokaler i Eyrahallen och
att ÖKK (Örebro Kraftsportklubb) övertar
pingisens lokaler.
Under hösten 2012 beräknas upprust
ningen och tillbyggnaden av Idrottshuset
vara klar.
Örebroporten Fastigheter AB . 2010
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Klubben
som har
väntelista
Örebros starkaste klubb
växer med 400 kvadrat
En av Örebros största idrottsföreningar får nya lokaler i och med
upprustningen av Idrottshuset. Och
400 kvadratmeter mer utrymme.
– Vi ser verkligen fram emot flytten,
säger Bjarne Carlsson, ordförande
i Örebro Kraftsportklubb med 2 500
medlemmar.
Sedan man bröt sig loss från Örebro Atlet
klubb 1975 har ÖKK bedrivit sin verksam
het i 900 kvadratmeter stora lokaler en
trappa ner i Idrottshuset. Nu går flyttlasset,
till pingisens lokaler vägg i vägg.
– Vi får 1 300 kvadrat, helt nytt och

fräscht och egen ingång från baksidan av
Idrottshuset. Och vi får precis som vi vill
ha det, anpassat till vår verksamhet. Det
känns extra bra, säger Bjarne Carlsson.
Örebro Kraftsportklubb är en av Sve
riges ledande klubbar inom styrkelyft och
tyngdlyftning. Men det är bara ett 60-tal
av medlemmarna som är aktiv inom de
idrotterna. Huvuddelen är en blandning
av motionärer och elitidrottare som tränar
i gymmet, på löpband, roddmaskiner och
annan utrustning i lokalerna.
– De flesta av medlemmarna är 15-25
år. 600 tjejer tränar hos oss samt de flesta
toppidrottsföreningar, bland annat ÖSK
fotboll, KIF:s fotbollsdamer, volleybollen,

basketen och innebandyn, berättar Bjarne.
De 400 extra kvadratmeter som ÖKK
får i de nya lokalerna kommer helt och hål
let att användas för träning och tävling.
– Vi har saknat separata ytor för stret
ching och träning med medicinboll. Nu får
vi utrymme för det. En del av den nya hal
len kommer vi att använda som tävlingsyta
i samband med olika arrangemang. Tidi
gare har vi anordnat våra tävlingar i lilla
gymnastikhallen en trappa upp. Nu försvin
ner den i och med renoveringen. I gengäld
kommer vi att kunna ha både träning och
tävlingar i våra nya lokaler.

Drömmen nära för ÖSK:s handbollsdamer
ÖSK:s handbollsdamer slåss om en
plats i Elitserien. Och tänk om drömmen slår in – elitseriepremiär nästa
säsong i ”nya” Idrottshuset.
– Utbyggnaden av Idrottshuset är viktig,
inte bara för oss, utan för alla föreningar
som har verksamhet i anläggningen, säger
Janne Dahlkvist, en av dem som varit med
om ÖSK-damernas snabba vandring från
12
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division 2 och uppåt i seriesystemet.
Janne, tidigare ordförande i ÖSK
Handboll, ser möjligheterna med ”nya”
Idrottshuset inte bara i sin egen förenings
perspektiv.
– Vi blir väl tillgodosedda med dubbla
träningsplaner och en fullstor tävlingsplan
i den nya delen av Idrottshuset. Att det ska
pas fler arenor i samma byggnad innebär
dessutom att det kan anordnas flera arrang

emang under en och samma dag, under
samma tak. Det ger en flexibilitet som är
mycket värdefull.
Idrottshuset är ett bra exempel på hur
kommunen vill skapa bättre förutsättningar
för elitidrott i Örebro, anser Janne.
– Att flera idrotter nu samlas centralt i
Örebro i en modern anläggning med lång
idrottstradition är perfekt.

Jonas Karlsson, projektledare för
företagsnätverket Club 254 har
angenäma problem. Alla stolar på
Behrn Arena är sålda och han har
väntelista på företag som gärna vill
köpa en.
– Det är ett otroligt drag. Vi har
många deltagare på våra aktiviteter
och många som utnyttjar de förmåner som medlemskapet ger.
Club 254 är en del av Örebroläktaren AB,
ett intressebolag till Örebroporten. Ägare
till bolaget är, förutom Örebroporten, ÖSK
Elifotboll, Spelarinvest och KIF Örebro.
Club 254 syftar på de 254 stolarna i
anslutning till restaurang 4e våningen på
Behrn Arena. Genom att köpa en eller flera
andelar blir ett företag medlem i Club 254.
– Som medlem har man tillgång till
restaurangen och konferenslokalerna i
samband med match och resten av året. Vi
anordnar olika aktiviteter och träffar för
medlemmarna. Bland annat After game
med Thomas Nordahl, som är något av en
ambassadör för Club 254.
Företagsnätverket har funnits sedan 4e
våningen invigdes för snart fem år sedan.
Konceptet har fungerat mycket bra.
– I dagsläget har vi 80 medlemmar och
stolarna är som sagt slutsålda. Jag jobbar
hela tiden med hur konceptet kan utvecklas
med nya aktiviteter och genom förbättrade
funktioner och teknik i våra lokaler, säger
Jonas.
Örebroporten Fastigheter AB . 2010
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Eyrafältet

Jobbar under ytan,
syns bättre än någonsin
Större delen av Stadsnäts verksamhet sker nere i marken. Ändå syns
företaget bättre än någonsin.
I slutet av maj 2010 flyttade Örebro Stads
nät in i nya lokaler i Östra läktaren. Inte

14
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främst för att man satt trångt, utan för att
man såg möjligheten att synas bättre.
– Det rör sig mycket folk kring Östra
läktaren och Behrn Arena redan nu, och
det kommer att bli ännu fler när Ishallen är
färdigbyggd. Det, i kombination med att

vi kan exponera oss på ett bra sätt i våra
lokaler, gör att läget är fördelaktigt för oss,
säger Staffan Gustafsson, vd för Örebro
Stadsnät.
Stadsnät arbetar med att ansluta Örebros
hushåll, företag och organisationer till det
öppna, kraftfulla och mycket snabba fiber
nätet.
– Vi äger den passiva infrastrukturen.
Det vill säga rör och kablar i backen. Vi
projekterar, ansluter och ansvarar för den
fysiska fiberstrukturen, säger Staffan.
I fibernätet levereras bredbandstelefoni
digital-tv och en rad datatjänster. Nätet är
öppet, det vill säga det trafikeras inte av en
specifik leverantör. De som är anslutna till
Stadsnät väljer vilken leverantör de vill,
har tillgång till olika internettjänster och
kan byta när de vill.
Örebro Stadsnät AB ägs av Örebro
Rådhus AB och är systerföretag till Öre
broporten.
– Vi är inte bara grannar i Östra läkta
ren, utan samarbetar även en del inom olika
områden, förklarar Staffan.
Ungefär 200 kvadratmeter är Stadsnäts
nya lokaler. Här ryms fyra arbetsrum,
lunchrum, konferensrum och pausutrym
men. Det kan tyckas litet för nio medarbe
tare, men det är inget problem, eftersom de
flesta oftast befinner sig ute på fältet.
– Det här är en expansiv del av Örebro,
som kommer att utvecklas väldigt mycket
de närmaste åren. Det är en miljö där det är
positivt att finnas.
Staffan har märkt en stor skillnad jäm
fört med där Stadsnät satt tidigare.
– Folk kommer in spontant, ställer frå
gor och vill veta vad vi gör. Det hände ald
rig förr. Vi är definitivt mer tillgängliga nu.

Östra läktaren en fullpoängare för Würth
Würth vann varenda match i
fotbollsallsvenskan den gångna
säsongen. Logen på Östra läktaren
har blivit en fullpoängare för det
svenska dotterbolaget i den internationella Würth-koncernen.
– Vi har bjudit kunder till logen på
varenda match. Det har varit väl
investerade pengar, säger marknadschefen Fredrik Holm.
Würth Svenska AB är en av Sveriges
ledande leverantörer av förbrukningsma
terial, verktyg och maskiner till fordons-,
hantverks- och verkstadsindustrin. Sverige
kontor och lager ligger i Örebro. Den över
200 personer starka säljkåren opererar

över hela Sverige. Att bygga relationer och
lojalitet med kunder är oerhört viktigt och
avgörande för långsiktig framgång.
– Att ha en loge på Behrn Arena är att
investera i relationer och lojalitet. Vi bjuder
många av våra kunder till Örebro för att
visa lager och huvudkontor och diskutera
affärer. När det passar avslutar vi med att
se allsvensk fotboll.
Logen används inte bara i samband
med ÖSK-matcher.
– Vi använder den som möteslokal flera
dagar i veckan för att kunna sitta avskilt
när vi träffar kunder eller har interna
möten, säger Fredrik Holm och fortsätter:
– En fördel med logen att vi får tätare
kontakt med våra kunder än om vi bara
skulle sitta tillsammans ute på läktaren.

Tack vare logen får vi kunderna mer för
oss själva. Vi träffas ett par timmar före
match, äter och dricker något gott, tittar på
matchen och blir ofta kvar ett par timmar
efteråt också.
Ett speciellt inslag är att ÖSK-tränaren
Sixten Boström kommer till den gemen
samma konferenslokalen på Östra läktaren
före match.
– Där träffas alla företag som har loger
och deras gäster. Sixten drar laguppställ
ningen, snackar lite taktik och berättar om
förväntningarna inför matchen. Det är en
del av totalupplevelsen och bidrar till att
både vi och våra gäster känner sig extra
uppmärksammade.
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energisparprogrammet

skebäcks industriområde

Dubbelt upp för
Örebro Svets

I jakten på rätt energisystem
snålas det inte på energin
Lägre energiförbrukning, miljövänliga
byggmaterial, ”smarta” energi
system, återvinning och optimalt
utnyttjande av naturresurser. Det är
några faktorer som alla fastighetsbolag måste ta hänsyn till idag, både
när det gäller ren förvaltning och vid
renovering och nybyggnation.
– Vi jobbar intensivt med energioch miljöfrågor och följer hela
tiden energiförbrukningen i hela
vårt bestånd, säger Rolf Karlsson,
Örebroportens förvaltningschef.

De närmaste tio åren ska Örebro kommun
minska sin energiförbrukning med 20 pro
cent. Som kommunalt fastighetsbolag har
Örebroporten både varit med och utarbetat
och skrivit under kommunens miljöprogram.
Företagets arbete med energi- och miljö
frågor pågår ständigt, varje dag, i varje
fastighet.
– Vi har hög kompetens i energifrågor
och jobbar aktivt för att hitta så energisnåla
system som möjligt, säger Ulf Wennlöf,
projektledare och energitekniker på Örebro
porten.
Han fortsätter:
– När vi bygger nytt försöker vi alltid
hitta smarta energilösningar från början. När
det gäller materialval följer vi gängse praxis
och använder godkända och miljövänliga
produkter.

Nästan varje fastighet i Örebroportens
bestånd är unik på sitt sätt. Det innebär att
det kan vara stora skillnader i till exempel
energi- och ventilationssystem mellan olika
byggnader. Onekligen en utmaning.
– Våra hus befinner sig i olika faser åldersoch utvecklingsmässigt, säger Rolf Karlsson.
Vissa är moderna och har den senaste tekni
ken, medan andra ligger efter när det gäller
hur energi återvinns och utnyttjas.
Örebroporten har energideklarerat alla
sina fastigheter och gör alltid energianalyser
vid ombyggnation och renoveringar. Det
innebär att man kan sätta in rätt åtgärder för
att energi- och miljöoptimera varje fastighet.
– Varje åtgärd vi gör är inte lönsam
direkt. Men på sikt kommer vi alltid att
kunna räkna hem varje investering i energioch miljösystem, säger Rolf Karlsson.

Några av de åtgärder och
investeringar som Örebroporten gör i sitt bestånd:
Tybblelundshallen. Den nya
friidrottshallen värms upp
med fjärrvärme, en hållbar
och kostnadseffektiv energikälla.
Idrottshuset. En utredning
pågår som jämför fjärrvärme
med jordvärme för uppvärmning. Ett plus för att borra
är att man kan utvinna kyla
sommartid.
Medborgarhuset. Ventilations- och värmesystemen
har inte bytts sedan 1965, då
huset byggdes. Nu ses systemen över och ska optimeras
för dagens ändamål.
Virginska skolan. Värme
återvinningsaggregat har
satts in.
Vivalla företagsby. Renovering av befintligt ventilationssystem inom fastigheten.
Sjutton befintliga aggregat
ersätts med fyra nya med
värmeåtervinning. Dessa placeras på taket.
Örebro flygplats, terminalbyggnad. Under hösten
har befintlig elpanna ersatts
med bergvärme, Totalt 14 hål
har borrats med en längd av
vardera 200 meter. Vi kan
även få bergkyla ur denna
anläggning.

16
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Ökad efterfrågan, men för små
lokaler. Olöslig ekvation? Nej,
Örebro Svets lyckades lösa
den med hjälp av kommunens
näringslivskontor och Örebroporten. Idag finns man i nyrustade
lokaler i Tambox-huset.
– 4 000 kvadrat, dubbelt så
mycket som förut. Nu har vi rätt
kostym för verksamheten och har
inga problem att expandera här
om det skulle bli aktuellt, säger
företagets vd Bengt Olsson.
Örebro Svets är helt nya hyresgäster hos
Örebroporten. Tidigare hyrde man pri
vat, men när efterfrågan ökade, framför
allt från största kunden Atlas Copco,
blev de befintliga lokalerna för små.
– Vi hade ingen chans att expandera
där vi satt förut. Näringslivskontoret
hjälpte oss att komma i kontakt med
Örebroporten och, ja, det löste sig allde
les perfekt, säger en nöjd Bengt Olsson.
Örebro Svets & Hydraulik AB, som
är företagets juridiska namn, har över 30
års erfarenhet av tillverkning av tankar
och svetsade stålkonstruktioner.
– Vi levererar till Atlas Copco och

andra ledande industriföretag. Vår stora
produkt är hydrauloljetankar, berättar
Bengt Olsson, som varit vd och ägare
sedan 2003.
Lokalerna i Tambox-huset var slitna
och behövde en rejäl ansiktslyftning
innan Örebro Svets kunde flytta in. Idag
är de nyrenoverade och helt anpassade
till verksamheten både när det gäller el,
ventilation, lyftutrustning, kontor och
gemensamma lokaler.
Örebro Svets har haft en rejäl upp
gång i affärerna och har också utökat
personalstyrkan med åtta man, från 22
till 30.
– Vi är nöjda på alla sätt och vis,
både med lokalerna i sig och med den
expansion som blivit möjlig tack vare
att vi flyttade hit.
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skebäcks inDUstriområDe

sanerat och klart

komplex
föroreningsbild
i skebäck
byggandet av nya bostäder i skebäck
inleds sommaren 2012. saneringen av
den förorenade industrimarken är klar.
Örebroporten äger inte marken längre,
men har stått för saneringskostnaderna inför den kommande byggnationen.
– området har en komplex föroreningsbild med bland annat fyllnadsmassor som är förorenade av olja
och metaller, säger Jan hellqvist på
Örebroporten.
Byggandet av bostäder vid småbåtshamnen
i Skebäck är en del av utvecklingen av Ske
bäcks industriområde och ett resultat av att
Örebro växer ner mot Hjälmaren. HSB, som
vann tävlingen om att bygga bostäder vid små
båtshamnen, har köpt marken av Örebroporten
och har för avsikt att bygga ett 80tal bostäder.
Området vid småbåtshamnen är gammal
industrimark där det bland annat har fun
nits verkstäder, måleri, soptipp och andra
verksamheter som bidragit till att marken har
förorenats.
Det omfattande och komplexa saneringsarbetet är en av orsakerna till att byggprojektet
har dragit ut på tiden. En annan är att projektet
bromsades i samband med finanskrisen då
många intressenter drog sig ur.
SAKAB har varit saneringsentreprenör
och sanerat fastigheten från jordmassor inne
hållande olja, metaller, aromatiska kolväten
(s k PAH:er) och andra föreningar. Totalt en
volym på cirka 70 000 ton.
18
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tambox och
kembels
skapar nya
möjligheter
i skebäck
Örebro kartongbruk
avvecklas och skebäcksbron har öppnats för
allmän trafik. Det är några
faktorer som skapar
helt nya möjligheter för
stadsdelen skebäck.
Örebroportens bidrag
till utvecklingen är att
förädla tambox-huset
och kembels skofabrik
till moderna kontors-,
industri- och verkstadslokaler.
Tambox-huset har tidigare varit en wellpappfabrik som ägdes av Örebro kartong
bruk. När Tambox avvecklades köptes
fastigheten av IL. Genom en fastgihetsaffär
2006 kom fastigheten över till Örebro
portens ägande. IL har sedan dess varit en
hyresgäst hos Öreroporten.
– IL, som ägs av ett antal svenska pappersbruk, har nyttjat lokalen under många
år. De har använt lokalerna som pap
perslager och sålt sekunda pappersrullar
från pappersbruken till kunder runt om i
Europa. Nu har IL flyttat ur byggnaden,
som med åren har blivit ganska sliten. Vi
har moderniserat och rustat upp lokalerna,
och har redan fått in flera hyresgäster, säger
Birgitta Gustafsson, fastighetschef på Öre
broporten.

Nya hyresgäster är Örebros Svets (se
artikel sid 17) och Robustus, ett företag
som tillverkar slitdelar i hårdmetall. Dess
utom kommer Örebro kommuns tekniska
förvaltning att flytta delar av sin verksamhet till Tambox, som har en total yta på
hela 12 000 kvadratmeter.
Kembels skofabrik är en annan byggnad
med stor potential. Byggnaden var en av de
största skofabrikerna i Örebro under skoin
dustrins glansperiod under 1950talet och
är cirka 8 000 kvadratmeter stor.
– Utomhus finns plats för parkering.
Ytorna kan delas upp på större och mindre
kontor. Och det går att skapa nya trapphus

med hissar för att öka tillgängligheten i
byggnaden säger Birgitta Gustafsson.
– Kembelsfabriken har stor charm med
sin ruffa miljö, plankgolv och ljuset som
flödar in från otaliga fönster. Gamla hissar,
pelarna och trappor som leder mellan vissa
våningar förstärker det charmfulla intrycket
och byggnadens karaktär.
– Det går verkligen att skapa en kreativ
miljö här. För företag som vill flytta till en
ny miljö och vara med och påverka funk
tion och utseende från början är det här
lokaler med otroliga möjligheter, säger
Birgitta Gustafsson.
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tybblelundshallen

Örebros nya friidrottshall är svensk mästare
Den är redan ansedd som Sveriges,
kanske Nordens, finaste inomhushall för friidrott. Och det ligger
onekligen en del i vad Jörgen Drageryd, sportansvarig i KFUM Örebro
Friidrott, säger:
– När man kommer in i hallen blir
man sugen att röra på sig.
Den nya Tybblelundshallen, som stod
färdig under hösten, är en komplett anlägg
ning för talangfulla friidrottare i Örebro
20
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kommun. Hallen, som ligger vid Örebro
Universitet, rymmer en oval 200-meters
bana med fyra banor, en bana för 60 meter
löpning, samt ytor för stavhopp, diskus,
längd, spjut, kula och höjdhopp.
– Och så har vi en 130 meters rakbana,
det är vi ensamma om i Sverige, säger Jör
gen Drageryd, inte utan stolthet.
KFUM Örebro Friidrott driver anlägg
ningen och det är aktiviteter varje dag och
kväll i veckan. Föreningen hyr ut hallen
till egna aktiva och till andra föreningar i
kommunen. Men även privatpersoner kan

för en ringa avgift träna i hallen, som inne
håller gym, omklädningsrum och KFUM
Örebro Friidrotts kansli. Hallen har kostat
cirka 50 miljoner och mäter 7 000 kvadrat
meter.
– Och varenda kvadratmeter är genom
tänkt. Vi har fått oerhört mycket för peng
arna, säger Jörgen Drageryd.
Vad betyder då den nya hallen för frii
drotten i kommunen?
– Vi kan räkna med ett enormt upp
sving. Andra klubbar som fått en ny inom
hushall har ökat medlemsantalet med

ibland 100 procent. När vi höll till i den
gamla friidrottshallen vid mässan hade
vi 500 medlemmar i föreningen. Under
den korta tid vi har varit här har vi redan
märkt att medlemsantalet har ökat och även
intresset från andra föreningar och allmän
heten.
Jörgen Drageryd och Anders Tollstern,
före detta ordförande i KFUM Örebro
Friidrott har länge drivit frågan om en ny
inomhushall för friidrott i kommunen. Efter
lång tid och många turer har de nu fått se
sin dröm gå i uppfyllelse.

– Det finns ett enormt uppdämt behov
efter den här anläggningen, säger Jörgen.
Vi har fått en oerhört bra arena som också
kommer att ha fällbara läktare för cirka
500 sittande åskådare. Det innebär att vi
kommer att kunna arrangera ganska stora
tävlingar här. Och vi kommer helt säkert att
få anordna läger av olika slag. Jag ser det
inte som omöjligt att friidrottslandslaget
kommer hit vad det lider.
Han fortsätter:
– Hallen är ovärderlig för svensk frii
drott. Med den här hallen, utomhusarenan

vid universitet och tillgången till testverk
samhet där så småningom, har vi faktiskt
fått något av friidrottens Mecka här i Öre
bro.
Under den korta tid som hallen fun
nits har den fått mycket beröm av båda
aktiva och ledare. Den har givetvis också
uppmärksammats av Svenska friidrottsför
bundet. Det goda ryktet och hallens höga
kvalitet har gjort att Tybblelundshallen i
februari 2012 kommer att stå som värd för
inomhus-SM.
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Conventum

Finansiell samordning

Örebroportens ekonomichef i kommunens finansgrupp:

Foto: Alexander von Sydow

Ökad samordning ger billigare finansiering

Hur många koppar kaffe
serverades på Conventum 2010?

Var du en av 9 000 som gick på
Andra chansen i Conventum
Arena i mars? Kanske
besökte du Öloch Whiskyfesti
valen i november
tillsammans med
7 000 andra?
Eller deltog du i
Bridgefestivalen
i augusti ihop
med 12 000 andra
spelare?
22
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Bridgefestivalen och Kyrkomötet i maj
var de enskilt största arrangemangen i Con
ventum under 2010. Det nöjesarrangemang
som drog störst publik var Björn Skifs i
oktober med 10 000 personer.
Sedan Conventum Kongress, med plats
för 1 700 sittande deltagare, byggdes 2004
har Örebro successivt växt till en av Sveri
ges främsta värdar för stora arrangemang.
Potentialen utökades ytterligare 2008 då
den toppmoderna multiarenan Conventum
Arena byggdes för mässor, konserter, kon
ferenser, banketter och idrott.
Arkitekturmässigt möts två världar i
anläggningen. Medborgarhuset, med sin
prisbelönta 60-talsarkitektur signerad
bröderna Erik och Tore Ahlsén, White,
och 2000-talets formspråk i de båda andra
byggnaderna.
Under 2010 genomfördes 492 arrang
emang i Conventum, varav 72 kongresser/
stora möten och 341 dagkonferenser. Anta
let besökare var cirka 250 000. Förutom
att låta sig uppfyllas av nya idéer, kunskap,

erfarenhet och mycket annat, konsumerade
de en väldig massa mineralvatten. Conven
tum köpte in inte mindre än 75 000 flaskor
för att släcka deltagarnas törst.
Och så var det det där med antalet ser
verade kaffekoppar…

På gång i Conventum våren 2011
Microsoft Tech Days, cirka 3 600 besökare
Håkan Hellström, cirka 2 000 besökare
Jerry Williams, cirka 2 500 besökare
Chateau Grand Cru, cirka 3 000 besökare
Kardiovaskulärt vårmöte, cirka 3 600 besökare
Demensdagarna, cirka 3 000 besökare
Om Conventum
Conventum Kongress:
Kongresshall med 1 500 sittplatser,
2 400 stående
Conventum Konferens, Medborgarhuset:
23 konferenslokaler
Conventum Arena:
4 800 kvm till mässor, konserter,
fester och möten

Rätt svar: 325 000 kaffekoppar.

Tjuvkika inte längst ner, utan försök
gissa först.
Conventums unika atmosfär och
stora potential gör anläggningen
till en av Sveriges mest anlitade
för mässor, kongresser och konserter. Det ger bland annat antalet
serverade kaffekoppar en fingervisning om.

Örebroportens ekonomichef
Susanne Odelberg-Johnson
ingår i kommunens finansgrupp.
En stor del av all kommunal upplåning, inklusive Örebroportens
egen, sker via finansgruppen.
Den organisatoriska strukturen,
med en blandning av tjänstemän
från bolagen och kommunen i
en finansgrupp som är operativ
och en finanskommitté som är
beslutande, är unik i Sverige.
– Gemensam finansiering har varit på gång
tidigare, men har nu kommit till på grund
av finanskrisen. För Örebroportens del
innebär det att vi sannolikt kan få lägre rän
tekostnader genom att låna via kommunen,
säger Susanne.
När finanskrisen slog till på allvar var
det inte längre självklart för kommuner och
kommunala bolag att låna pengar i bank.
Givetvis gick det att låna, men det var förenat med höga räntekostnader. Inom Örebro
kommun beslutade man att förbättra sina
möjligheter och villkor på kreditmarknaden.
I januari 2010 beslutade kommunfullmäk
tige om ökad finansiell samordning mellan
kommunen och kommunens bolag. Som ett
led i detta hade kommunstyrelsen en månad
tidigare gett kommunledningskontoret i
uppdrag att genomföra en ratingprocess för
Örebro kommun samt utarbeta ett förslag
till certifikatsprogram för att bredda möjlig
heterna till kreditanskaffning för kommunen
och de bolag som ingår i kommunkoncernen.
Av ratingföretaget Standard & Poor’s
fick Örebro kommun ratingen, eller kre
ditbetyget, AA+. Det är ett högt betyg som
ger kommunen goda möjligheter att få
lägre kostnader när man anskaffar kapital
genom certifikats- eller obligationsprogram
på kreditmarknaden.

– Örebroporten är en relativt liten aktör,
men ibland kan vi behöva låna stora voly
mer och är därför intressant för investerare.
Genom att låna via kommunen, som har en
god rating, har vi lättare att få låna pengar
till goda villkor än om vi skulle göra det
själva, berättar Susanne Odelberg-Johnson.
Certifikat är korta lån ofta med en löptid
på tre månader. De som lånar ut pengarna
kan till exempel vara pensionsfonder, andra
kommuner eller företag med överlikviditet.
Det handlas med certifikaten varje dag via
kapitalmarknaden. Kommunen får låna upp
till tre miljarder kronor inom ramen för sitt
certifikatsprogram.
– En fördel för kommunen med pro
grammet är att att man kommer åt ytter
ligare en del av marknaden vid kreditan
skaffning. Man är inte enbart hänvisad till
bankerna, utan till alla typer av investerare,
säger Susanne och fortsätter:
– Målet med programmet och med
finansgruppens verksamhet är större effek
tivitet i samband med kreditanskaffning,
lägre räntor och breddade lånemöjligheter.
Det kommer både kommunen och kommu
nens bolag till del.
Sedan förra våren ägnar hon cirka tio
procent av sin arbetstid åt jobb i finans
gruppen. Förutom Susanne består den av

ÖBOs finanschef Stefan Ekfeldt, Anders
Olsson, finanschef och Mats Rodenfeldt,
ekonom på Örebro kommun.
– Min roll är främst att arbeta med
utvärdering och tillsammans med övriga
i finansgruppen hålla mig väl uppdaterad
kring finansmarknaden.
Utöver att var knuten till kommunens
övergripande finanspolicy, har Örebropor
ten också en egen finanspolicy.
– Den reglerar bland annat den ränterisk
vi får ta. Det vill säga hur stor del andel av
våra lån som vi får ta till rörlig ränta. Idag
är den andelen enligt finanspolicien 60 pro
cent, säger Susanne.

Bolag som omfattas av
kommunens certfikatsprogram:
Alla bolag som tillhör Örebro Rådhus AB
omfattas av kommunens finanspolicy och kan
låna pengar via kommunen.
Bolagen är: Örebroporten, ÖrebroBostäder
AB (ÖBO), Örebro Fritidscenter AB, Stadsnät i
Örebro AB, Kilsbergen i Örebro AB och Länsmusiken i Örebro AB. Finansgruppen rapporterar direkt till Örebro kommuns finanskommitté
som består av kommunens ekonomidirektör
Anne Andersson, Ulf Rohlén, vd ÖBO och Per
Cardesjö, vd Örebroporten. Rapportering sker
även löpande under året till kommunstyrelsen.
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Våra medarbetare

Örebroportens medarbetare
Andreas Landerdahl
fastighetsekonom

Per-Olof Persson
fastighetsreparatör

Birgitta Gustafsson
fastighetschef

Erica Qvist
projektledare

Jonas Gustafsson
förvaltare

Ulf Wennlöf
projektledare

Sofia Bergqvist
ekonomiassistent

Rolf Karlsson
förvaltningschef

Jan Hellqvist
projektledare

Per Cardesjö
vd

Gunnar Ellström
drifttekniker

Jonas Ahlin
projektledare

Susanne
Odelberg-Johnson
ekonomichef
Karin Meijer
hyresadministratör

Marita Hallgren
ekonomiassistent

Ulf Pettersson
förvaltare

Björn Norén
fastighetsreparatör

Marie Hedengren
reception

Arne Pettersson
drifttekniker

Mikael Holm
drifttekniker
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notiser

notiser

nytt förslag

Skiss: Alexander Dufva

konsthall, nytt Öbo-kontor
eller fortsatt utveckling
av rudbecksskolan

kommun och näringsliv sida vid sida

Örebroporten utvecklar gustavsvik
tillsammans med lokala entreprenörer

Över 600 000 personer besöker Gustavs
vik varje år. Upplevelsebadet lockar, men
också den femstjärniga campingen som
anses som en av de bästa anläggningarna
i Sverige. Men liksom allt som är bra, kan
även Gustavsviksområdet bli ännu bättre.
Det finns många idéer om hur området kan
utvecklas och förädlas för att locka ännu
fler, och även andra typer av besökare.
Diskussioner om utförsäljning av Gus
tavsvik, som ägs av Örebro Fritidscenter
AB, har pågått länge. Nu är det i princip
klart hur det blir.
26
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Örebro kommun, som äger 91 procent
av Örebro Fritidscenter, överlåter sin andel
till Örebroporten. I Örebro Fritidscenter
görs en nyemssion. Tio lokala intressenter
går in som delägare genom att tillsammans
satsa 3040 miljoner kronor. Efter nyemis
sionen äger Örebroporten minst 51 procent
av ”nya” Örebro Fritidscenter AB.
– De företagare och entreprenörer som
går in som delägare har alla en lokal för
ankring och ett starkt engagemang i att
utveckla Örebro, säger Per Cardesjö, vd i
Örebroporten.
Han fortsätter:
– Det är mycket positivt att vi, som
kommunalt bolag, och det privata närings
livet tillsammans driver ett sådant här
projekt. Tack vare den här lösningen får
Örebro Fritidscenter både kompetens och

kapital. Jag är övertygad om att vi kommer
att få se fler liknade lösningar i framtiden.
De tio nya delägare kommer från olika
branscher, vilket ökar förutsättningarna att
se utvecklingen av Gustavsviksområdet ur
olika perspektiv. Förutom att investera i
badet och campingen finns planer på bland
annat bostäder och kontor på och i anslut
ning till området.
Nya delägare i Gustavsvik
Per Johan Behrn, fastighetsägare.
Ulf Bergqvist, vd Luftkontroll.
Per-Olov Bertholdsson, vd BJC Group.
Benny Frengen, vd ICA Parkhallen.
Curt Gruvaeus, entreprenör.
Björn Pettersson, styrelseordförande Nethouse.
Bo Sandberg, entreprenör.
Sara Sjöborg Wik, koncernchef Myrna Invest.
Jacob Strömberg, vd Svenska Mätcenter.
Björn Åqvist, företagare, ordförande ÖSK.

arkitektbyrån clarus är
ny hyresgäst på Örebroportens gamla adress på
Västra bangatan 13. och
samtidigt aktuell i ett av
Örebroportens största
projekt för närvarande –
upprustningen och renoveringen av idrottshuset.

Rudbecksskolans lokaler ägs sedan i
november 2009 av Örebroporten, som nu
arbetar med en helhetslösning kring loka
lerna. Diskussionerna om hur skolan ska
utvecklas har pågått under en längre tid.
Skolverksamheten ska eventuellt flyttas ut
under 2012, och det görs inget åt utrym
mena innan dess.
För den anrika och spektakulära borgen
har det dock tagits fram flera förslag.

Ett av förslagen är att det kommunägda
fastighetsbolaget ÖrebroBostäder (ÖBO)
flyttar sitt huvudkontor till de övre våningarna i borgen. Förslaget innebär också att
ÖBO köper mark kring aulan och höghuset
intill för att bygga nya studentbostäder och
eventuellt skapa ett nytt kårhus och stu
dentcentrum. I borgens bottenvåning är det
tänkt att Örebro konsthall ska flytta in i en
ny inglasad byggnad.
Totalt innebär förslaget en satsning på
både om och tillbyggnad av fastigheten.
Borgen har 4 000 kvadratmeter som byggs
om och sedan är det lika stor yta i tillbygg
nad, bland annat med ett garage under
mark.
Resten av skolbyggnaden, förutom hus
kroppen närmast borgen gör Örebroporten
inget med förrän 2012.

Idéskiss: White

ett av Örebros starkaste varumärken ska bli ännu starkare. tio lokala
entreprenörer ska tillsammans med
Örebroporten utveckla gustavsviksområdet.

nya lokaler
för idrottshusets
arkitekter

kontor, konsthall, studentbostäder,
fortsatt utveckling av skolan eller
eventuellt ett nytt kårhus. Det är
några av flera förslag för hur den
anrika borgen och rudbecksskolans
övriga lokaler ska omformas och
utvecklas.

Från väster till väster, fast
närmare centrum. Så kan man
beskriva den flytt som Clarus
gjorde under året.
– Till större och mer funktionella lokaler, säger Sara
Bjurström, en av byråns fyra
delägare.
Clarus, som tagit över
Stadsnäts kontor, har sex medarbetare och har ritat bland
annat Naturens Hus samt rast
stugorna vid Ånnabodasjön
och Rävgången. För tillfället
är Idrottshuset byråns största
projekt.
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u t d r ag u r F ö r va lt n i n g s b e r ät t e l s e o c h n o t e r

Utsikter för 2011

Vi ska fortsätta 		
utveckla miljöer 		
som stärker Örebro

Driftkostnader

Fastighetsbeståndet

Uthyrningsbar yta:
302 750 kvm
Vid årsskiftet uppgick det förval
tade fastighetsbeståndet till en
uthyrningsbar yta på 302 750
(281 200) kvm. Den vakanta uthyr
ningsbara ytan var 6,5 (2,6 ) pro
cent och den ekonomiska vakansen
var 0,8 (1,2) procent.
Förvärv
• Fastigheterna Klockaregården 6
(Konserthuset), Örebro Nikolai
3:279 (Eyrabadet) och Örebro
Nikolai 3:272 (idrottshuset)
• I slutet av året förvärvades
Kexfabriken 1 med tillträde i
februari 2011.

Investeringar

Fastigheternas värde

Tybblelundshallen
och Östra läktaren 		
stora investeringar

Drygt 1,7 miljarder i
bokfört fastighetsvärde

Örebroporten investerade 229,2 (357,1)
mkr i fastigheter och materiella anlägg
ningstillgångar under 2010. Bland annat
färdigställdes Tybblelundshallen och Östra
läktaren vid Behrn Arena.
Vid årsskiftet pågick projekt för 97,2
(104,4) mkr, främst nybyggnation av Ishal
len vid Behrn Arena och garage vid Östra
läktaren.

Det bokförda värdet av Örebroportens för
valtningsfastigheter var vid årsskiftet 1 785
(1 582) mkr. Extern värdering av beståndet
gjordes av Svefa i slutet i december 2010
och marknadsvärdet bedöms uppgå till
2 472 (1 953) mkr.

Långa avtal
säkrar intäkter
Fastighet

Förfärv Kexbabriken 1

Belopp (mkr)

Kexfabriken 1

7,1

Standardhöjande åtgärder/hyresgästanpassningar Medborgarhuset Nålmakaren 3

8,5

Förvärv Konserhuset

Klockaregården 6

Förvärv Eyrabadet

Örebro Nikolai 3:279

12,5

9,7

Förvärv Idrottshuset

Örebro Nikolai 3:272

17,5

Standardhöjande åtgärder/hyresgästanpassningar Tambox

Pappersbruket 13

17,6

Färdigställande Östra läktaren

Örebro Nikolai 3:329

28,5

Övriga investeringar fastigheter/inventarier

40,5

Färdigställande Tybblelundshallen

Almby 11:332

46,6

Ny/ombyggnation Ishallen, Behrn arena

Nikolai 3:238

54,2
242,7

fastighetsförsäljningar
Fastighet

Köpare

Köpeskilling (mkr)

Del av Grenadjären 3

Tomtmark i Grenadjärsområdet

Agneta Falke & Tomas Berglund

0,1

Olaus Petri 3:118

Parkmark invid Grenadjärsområdet

Örebro kommun

0,1

Rodret 7

Tomtmark invid Bussdepån

Swedish Biogas International Örebro AB

0,5

Grenadjären 34

Byggnad i Grenadjärsområdet

Tomas Jacobsson & Peter Johansson

1,8

Grenadjären 33

Byggnad i Grenadjärsområdet

RA Kommunikationsteknik AB

1,9

Del av Nikolai 3:238

Tomtmark invid Ishallen (Behrn arena)

House of Hockey AB

2,1

Del av Athena 5

Byggnad i Mellringeområdet

Staffan Bergdahl

2,7

Grenadjären 28

Byggnad i Grenadjärsområdet

Vapnet Fastigheter AB

4,0
13,2
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Fastighetsservice
Elförbrukning
Värmeförbrukning

Vattenförbrukning
Sophantering
Övrigt

Miljö

Årets investeringar

Totalt

28

Kostnaden för el, värme och vatten
utgör cirka 59 procent av driftskostna
derna, varav 15 procent vidaredebiteras
på kunderna som tillägg på hyran.
På kort sikt är driftskostnaderna att
betrakta som mer eller mindre fasta.
Elbehovet är prissäkrat för år 20112013.
En förändring av driftskostnaderna
med en procent påverkar resultatet med
cirka 0,6 mkr.

Hyresintäkter

Försäljningar
Försäljningar har skett för 13,2
(40,4) mkr med en realisations
förlust på -1,8 (17,7) mkr. I reali
sationsresultatet ingår en förlust
med 8,8 mkr avseende tidigare års
försäljning av Almby 11:331 i Ske
bäck beroende på ökade kostnader
för marksanering.

Totalt

El, värme och 		
vatten stora poster

Hyresintäkterna är säkrade genom
en stor andel långa hyresavtal. Årli
gen görs en inflationsjustering av
hyresavtalen. Hyror från kommunala
hyresgäster utgör cirka 71 procent av
hyresintäkterna.

Hyra per löptid

Hyra på kontrakt som löper ut under 2011
Hyra på kontrakt som löper ut under 2012
Hyra på kontrakt som löper ut under 2013
Hyra på kontrakt som löper ut under 2014
Hyra på kontrakt som löper ut under 2015
och senare

Bergvärme, fjärrkyla
och effektivare energianvändning
Under 2010 har vi genomfört flera energi
projekt, varav många har varit inriktade på
injustering av värme- och ventilationssys
tem. Vi har även installerat bergvärme/kyla
och ingått avtal om leverans av fjärrkyla.
Målet är att våra lokaler ska ha en god
inomhusmiljö och skapa minsta möjliga
miljöpåverkan. Vid ombyggnationer väljs
miljövänliga material och en översyn sker
av ventilations- och elanläggningar för en
effektivare energianvändning. Vårt mål är
att sänka energiförbrukningen och minska
koldioxidutsläppen med bibehållen kvalitet
på inomhusmiljön.
Resultat

Årets resultat efter
finansnetto: 26,6 mkr

Under 2011 ska vi fortsätta jobba enligt vår
affärsidé – utveckla miljöer som stärker
Örebro.
Vi ska vara aktiva i näringslivsetable
ringar och utveckling av kommunala
fastigheter i Örebro kommun. Vi ska ge
företag möjlighet att expandera i befintliga
eller nya lokaler. Och vi ska bidra till en
positiv utveckling av Örebro kommun.
I vissa fall kommer vi att överlåta bygg
nader och fastigheter till hyresgäster och
entreprenörer som är bättre än vi på att
utveckla dessa.
Under 2011 renoveras gamla Idrotts
huset och en ny del kommer att byggas
som ska innehålla kommersiella lokaler
och idrottshallar. Ishallen, Behrn Arena,
ska färdigställas med fler sittplatser och
möjlighet till byggnation av loger.
I april 2011 kommer Örebroporten tro
ligen att förvärva 91 procent av aktierna
i Örebro Fritidscenter AB från Örebro
Rådhus AB. Uppgiften är att bredda ägan
det i bolaget och bibehålla Gustavsviks
attraktionskraft genom fortsatt utveckling
av anläggningen och närliggande verksam
heter, samt att fortsätta driva och utveckla
bad och camping. Örebroporten ska också
bilda ett utvecklingsbolag tillsammans med
de nya delägarna i Örebro Fritidscenter AB.
Det nya bolaget ska ge delägarna möjlighet
att förvärva kommunal mark i anslutning
till Gustavsvik för nybyggnation av bland
annat bostäder och arbetsplatser.
Under våren 2011 kommer vi att för
värva godsterminalen vid Svampen från
Örebro kommun.

Resultatet efter finansnetto uppgick till
26,6 (29,9) mkr. Resultatet efter finansiella
poster exklusive realisationsvinster, ned
skrivningar och reversering av nedskriv
ningar uppgick till 25,4 (14,6) mkr. Årets
resultat efter bokslutsdispositioner och
skatt blev 14,3 (6,5) mkr.
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R e s u ltat r ä k n i n g
Belopp i tkr

F l e r å r s öv e r s i k t
2010

2009

2008

2007

2006

Nettoomsättning

245 670

199 555

183 821

157 327

154 317

Driftskostnader

-56 071

-40 744

-36 993

-33 707

-36 429

Underhållskostnader

-66 865

-59 330

-36 599

-43 554

-35 128

Fastighetsskatt
Driftsnetto

Belopp i tkr

Nettoomsättning
Underhåll

2006

245 670

199 555

183 821

157 327

154 317

66 865

59 330

36 599

43 554

35 128

-3 927

-3 478

-3 803

122 984

95 663

106 302

76 588

78 957

Finansiella kostnader

47 143

38 124

55 316

43 494

33 601

26 626

29 876

22 396

36 687

24 356

14 299

6 497

16 115

24 949

16 082

1 784 766

1 582 268

1 357 538

1 222 170

1 060 172

-37 477

-34 191

-29 804

-23 014

-23 225

85 507

61 472

76 498

53 574

55 732

Redovisat resultat efter skatt

Administrations- och försäljningskostnader

-13 608

-12 053

-10 954

-11 622

-10 610

-1 172

17 703

6 649

34 111

9 387

Balansräkningen

-

-1 394

-

-

-736

70 727

65 728

72 193

76 063

53 773

Finansiella intäkter

2007

-3 818

Av- och nedskrivning i förvaltningen

Rörelseresultat

2008

250

Bruttoresultat

Övriga rörelsekostnader

2009

Resultaträkningen

Resultat efter finansiella poster

Resultat vid försäljning av fastigheter

2010

3 042

2 272

5 519

4 118

4 184

Finansiella kostnader

-47 143

-38 124

-55 316

-43 494

-33 601

Fastigheternas bokförda värde

1)

Nedskrivningar /reversering nedskrivningar byggnader
Fastighetsförvärv, ny- och ombyggnad
Taxeringsvärde

-2 401

2 401

616

-1 500

0

229 227

357 076

77 026

248 160

165 746

366 191

457 224

458 116

452 272

408 923

Bokfört värde på fastigheter utan tax. värde

1 302 623

1 045 094

897 262

735 348

605 264

Resultat efter finansiella poster

26 626

29 876

22 396

36 687

24 356

Fastighetslån

1 697 900

1 601 144

1 261 782

1 198 240

1 034 500

Bokslutsdispositioner

-7 130

-19 470

-4 922

-9 043

-7 183

Balansomslutning

2 111 784

2 003 543

1 630 808

1 539 462

1 309 213

Skatt

-5 197

-3 909

-1 359

-2 695

-1 091

14 299

6 497

16 115

24 949

16 082

302 350

281 200

224 150

205 500

203 100

19 300

6 746

11 950

9 200

5 700

99,2

98,8

96,8

95,9

98,2

20

20

19

19

20

230 716

211 974

213 626

195 641

175 433

Årets resultat

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

balansräkning
Belopp i tkr

Nyckeltal
2010

2009

2008

2007

2006

TILLGÅNGAR
1 784 766

1 582 268

1 357 538

1 222 170

1 060 172

Inventarier och övriga anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter

68 028

64 000

36 761

33 775

32 933

Pågående nyanläggningar

97 198

104 372

18 740

113 980

53 554

Finansiella anläggningstillgångar

65 073

88 235

62 202

42 409

40 807

Kortfristiga fordringar

67 812

45 726

25 783

94 995

22 818

Kassa och bank

28 907

118 942

129 784

32 133

98 929

2 111 784

2 003 543

1 630 808

1 539 462

1 309 213

12 960

12 960

12 960

12 960

12 960

192 735

178 436

187 173

171 058

153 113

33 950

27 920

18 740

16 143

13 000

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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47 402

64 775

56 378

36 095

16 010

1 697 900

1 601 144

1 261 782

1 196 116

973 193

126 837

118 308

93 775

107 090

140 937

2 111 784

2 003 543

1 630 808

1 539 462

1 309 213

Synligt eget kapital

2)

Soliditet i %

3)

10,9

10,6

13,1

12,7

13,4

Balanslikviditet i %

4)

76,3

139,2

165,9

118,7

86,4

Räntabilitet på eget kapital i %

5)

12,0

14,0

10,9

19,8

14,7

Räntabilitet på totalt kapital i %

6)

3,6

3,7

4,9

5,6

4,6

Driftnetto

7)

122 984

95 663

106 302

76 588

78 957

Direktavkastning i %

8)

7,03

6,30

8,03

6,53

7,58

Räntetäckningsgrad, ggr

9)

2,36

2,69

1,95

2,39

2,49

Bruttolåneräntor i %

10)

2,86

2,66

4,50

3,90

3,42

Ränta efter subventioner i %

11)

2,85

2,64

4,46

3,84

3,28

Definitioner
1) Inkluderar mark och markanläggningar
2) Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minskat med 26,3% 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
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Fastighetsinnehav

styrelse

Fastighetsinnehav

Örebroportens styrelse
Uthyrbar yta
Area kvm

Byggnad

Täby/Marieberg
Råberga 5:15
Summa Täby/Marieberg

6 200
6 200

26 809
26 809

0
0

Boglundsängen
Atomen 1
Protonen 1 och 7
Elektronen 1
Elektronen 2
Neutronen 1
Neutronen 2
Summa Boglundsängen

4 100
12 500
8 300
0
0
2 800
27 700

1 866
13 070
13 470
0
0
13 456
41 862

Mellringestaden
Athena 5
Summa Mellringestaden

43 600
43 600

Grenadjärstaden
Grenadjären 3 m fl
Olaus Petri 3:279 (byggnad på ofri grund)
Summa Grenadjärstaden

Fastighet

Centrum
Tågmästaren 24 (Virginska skolan)
Kexfabriken 1 (tillträde 1 feb 2011)
Kexfabriken 2
Kexfabriken 3
Vårlöken 18
Vårlöken 19
Nålmakaren 3 / Bryggaren 15 (Medborgarhuset/Conventum Kongress/Bibliotek)
Stinsen 20 (Conventum Arena)
Klostret 12 (Folkets hus)
1)
Nikolai 3:329 (Behrn Arena, fotboll)
2)
Nikolai 3:238 m fl (Behrn Arena, ishall och bandy)
Teknisten 2 (Rudbeckskolan)
Klockaregården 6 (Konserthuset)
Nikolai 3:279 (Eyrabadet)
Nikolai 3:272 (Idrottshuset)
Summa Centrum

Bokfört värde
Mark
Markanl.

Totalt

Tax.värde
tkr

0
0

26 809
26 809

0
0

378
3 888
3 558
0
2 056
1 234
11 114

110
2 503
602
0
0
374
3 589

2 354
19 461
17 630
0
2 056
15 064
56 565

0
11 662
21 359
728
3 677
8 797
46 223

307 385
307 385

12 633
12 633

12 118
12 118

332 136
332 136

18 994
18 994

11 900
400
12 300

53 190
2 939
56 129

2 413
0
2 413

4 150
0
4 150

59 753
2 939
62 692

14 195
0
14 195

27 850
750
7 200
9 500
6 500
2 750
31 800
9 400
3 200
25 000
16 200
15 700
4 000
3 400
7 500
170 750

100 717
7 200
20 769
59 920
10 522
9 836
271 196
121 571
8 489
199 901
64 856
30 381
9 542
9 456
11 784
936 140

14 420
0
1 803
6 438
5 143
1 743
0
3 030
2 575
0
5 281
22 433
0
2 900
5 500
71 266

3 455
0
0
3 664
32
0
0
0
0
3 669
1 557
0
0
0
556
12 933

118 592
7 200
22 572
70 022
15 697
11 579
271 196
124 601
11 064
203 570
71 694
52 814
9 542
12 356
17 840
1 020 339

0
2 461
31 600
52 000
34 800
14 425
26 400
61 000
15 878
0
2 610
0
0
0
0
241 174

Bista/Nasta
Klädeshandlaren 2
Summa Bista/Nasta

12 000
12 000

39 784
39 784

3 878
3 878

0
0

43 662
43 662

39 800
39 800

Skebäck/Almby
Almby 11:332 (Tybblelundshallen/friidrott)
Pappersbruket 13 (Wadköpings Utbildnings Center/Tambox/Kembels)
Summa Skebäck/Almby

6 900
25 600
32 500

45 620
61 880
107 500

0
28 091
28 091

3 471
5 553
9 024

49 091
95 524
144 615

0
45 605
45 605

9 700
9 700

76 561
76 561

16 608
16 608

48 441
48 441

141 610
141 610

0
0

314 750

1 592 170

146 003

90 255

1 828 428

405 991

-12 000

39 784

3 878

0

43 662

39 800

302 750 1 552 386

142 125

90 255 1 784 766

366 191

Norr
Rodret 6 och 8 (Bussdepå och Biogasmack)
Summa Norr
Summa förvaltning
Avgår:
Ägd av Fastighets AB Klädeshandlaren (dotterbolag)

Summa Örebroporten Fastigheter AB
1) inkl läktare och fotbollsplan
2) inkl läktare och isytor
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Styrelsen fr o m 1 januari 2011. Stående från vänster: Susanne Odelberg-Johnson, Roger Andersson, Henrik Elamsson, Per Cardesjö, Anna Ågerfalk, Jan Beime, AnnChristine Lathi, Lena Johansson och Bo Johansson. Sittande framför: Göran Pettersson.

Örebroportens styrelse bestod fram
till 2010-12-31 av följande personer:

Örebroportens styrelse består fr o m
2011-01-01 av följande personer:

Ledamöter
Svante Gyrulf (m), f 1947, ordförande
Anna Ågerfalk (fp), f 1968
Börje Gustafsson (c), f 1937
Helena Bosved (mp), f 1983
Roger Andersson (s), f 1945
Lena Johansson (s), f 1961
Gun Carlestam Lewin (v), f 1940

Ledamöter
Roger Andersson (s), ordförande, f 1945
Anna Ågerfalk (fp), f 1968
Helena Bosved (mp), f 1983
Lena Johansson (s), f 1961
Gun Carlestam Lewin (v), f 1940
Henrik Elamsson (m), v ordförande, f 1976
Bo Johansson (s), f 1944

Suppleanter
Tord Hellmark (m), f 1941, vice ordförande
Göran Pettersson (kd), f 1942
Bo Johansson (s), f 1944

Suppleanter
Jan Beime (s), f 1941
Ann-Christine Lathi (s), f 1946
Göran Pettersson(kd), f 1942

Revisorer i bolaget väljs av bolagsstäm
man för en period av fyra år. I enlighet med
bolagsordningen 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 2009 och 2010:
Per Cardesjö, f 1949, vd
Susanne Odelberg-Johnson, f 1961,
ekonomichef/sekreterare
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Geografisk översikt

Geografisk översikt
BOGLUNDSÄNGEN

SÖDRA RUNNABY

Örebro flygplats
VIVALLA

ABY

Vivalla företagsby

VENAN
HAGABY

HENNINGSHOLM

HJÄRSTA
MELLRINGE

RINGSTORP
HOLMEN

BARONBACKARNA

VARBERGA
BJÖRKHAGA

Örebro Airport

0

HJÄLMAREN

200 400 600 m

Biogasbussdepå

RYNNINGEÅSEN

GÄDDESTA

GRENADJÄRSTADEN
MARKBACKEN

RYNNINGE

OXHAGEN

ALNÄNGARNA

VASASTAN

SOLHAGA

Mellringestaden

VÄSTHAGA

Grenadjärstaden
ROSTA

KARLSLUND

ÖRNSRO

NÄSBY

ÅBY

SÖDERMALM
SKRÅMSTA

Folkets hus

Kexfabriken
ALMBY

EKLUNDA

NASTA
ASPHOLMEN

SÖRBY

TYBBLE

SÖRBYÄNGEN
BISTA

ORMESTA

LADUGÅRDSÄNGEN

0,00
ÖSTRA MARK
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0,50

0,75

1,00 km

2011-02-15

Skebäck

Västra Bangatan/Ringgatan

Nasta (Fastighets AB Klädeshandlaren)

0,25

Virginska skolan

Conventum/Medborgarhuset

Rudbecksskolan

Behrn Arena

Tybblelundshallen
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