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Örebroporten utvecklar
miljöer som stärker Örebro
munfullmäktige. Underställningsplikten
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.

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
drygt 360 000 kvadratmeter.
VÅR VISION

Nya möjligheter

Örebroporten erbjuder ett rikt utbud av
lokaler. Vi har både gammalt och nytt i
vårt bestånd och strävar efter att skräd
darsy och anpassa oss efter kundens
behov.
KOMMUNALA FÖRETAG
Kommunägda företag följer samma
regelverk som privatägda aktiebolag.
Bolaget regleras genom bolagspolicy och
bolagsordning som fastställs av kommun
fullmäktige. Bolagsordningen beskriver
bland annat vad bolaget får göra och
vilka beslut som ska underställas kom

Nyckeltal
Nettoomsättning, mkr

2014

2013*)

2012

2011

2010
246

340

319

317

261

Underhåll, mkr

28

28

93

80

67

Driftnetto, mkr

239

221

158

130

123

49

82

29

22

27

Resultat efter finansiella poster, mkr
Direktavkastning, %

8,1

8,1

6,9

6,7

7,0

Synligt eget kapital, mkr

533

508

456

240

231
2 112

Balansomslutning, mkr

4

NYTTA FÖRE MAXIMERING
Utöver att ge avkastning på ägarens kapi
tal ska bolaget även tillgodose andra vik
tiga allmänna intressen.
Samhällsnyttan är en av de viktigaste
grundpelarna för ett kommunägt aktie
bolag. 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
samhällsnytta enligt bolagspolicy och
bolagsordning.

3 338

3 126

2 835

2 323

Investeringar, mkr

274

394

479

196

243

Soliditet, %

16,0

16,2

16,1

10,3

10,9

Årsarbetare

33

31

30

22

20

VÅR AFFÄRSIDÉ

Uthyrbar area, tusental kvm

362

362

376

321

303

Utveckla miljöer
som stärker Örebro

Bruttolåneränta, %

3,50

3,39

3,49

3,58

2,86
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*) Omräkning har skett av 2013 i enlighet med nya redovisningsprinciper,
BFNAR 2012:1 (K3). Övriga jämförelseår har inte omräknats.

Definitioner se sidan 29.

2014 i sammandrag
• Försäljning av 6 procent av aktierna i
Gustavsvik Resorts AB till Gustavsviks
Intressenter AB. Efter försäljningen
äger Örebroporten 45 procent och Gus
tavsviks Intressenter AB 55 procent.
Syftet med ägarstrukturen är att tillsam
mans med privata intressenter bidra till
framtida utveckling.
• Beslut har skett i Gustavsvik Resorts
styrelse att investera 90 mkr i en ny
attraktion i upplevelsebadet. Detta har
resulterat i utbyggnad med fyra nya vat
tenrutschbanor och djungelinspirerad
tematisering av badanläggningen som
invigdes i början av februari 2015.
Detta kommer åter att placera Gustavs
vik som ett av de främsta upplevelseba
den i Sverige.
• Kommunfullmäktige beslutar att omoch tillbyggnad ska ske av Konserthuset
för att möta Svenska Kammarorkestern
och Länsmusikens behov. Konserhuset
får både en inre och yttre ansiktslyft
ning. Det centrala i projektet är att
skapa en konsertsal med avsevärt större
volym för att förbättra de akustiska för
hållandena.
• Nybyggnationen fortsätter av Handels
högskola, aula och kontor vid Univer
sitetsplatsen. Byggnationen ska invigas
hösten 2015 och kostnaden är beräknad
till 300 mkr.

• Nytt bolag, Mariebergs Utvecklings AB
har förvärvats tillsammans med Lindin
Förvaltning AB och AB Lokalhusman i
Örebro. Örebroporten äger 50 procent av
bolaget och de andra delägarna 25 pro
cent vardera. Syftet med samarbetet är
att utveckla Marieberg, där fastigheten
Rävgräva 1:52 bedöms vara strategiskt
belägen.
• Fortsatta omfattande u nderhållsarbeten
har genomförts under året vad gäller
Rudbecksskolan och Virginska skolan.
• Medborgarhuset har fått förnyade
ventilationsinstallationer som ersatt de
ursprungliga från 60-talet.
• Beslut har fattats att bygga ut hockey
arenan med nya sittplatser för att uppnå
kraven från SHL.
• Tillbyggnad av kontor och lager har
skett invid Pappersbruket. Detta har
inneburit att Röhnisch har kunnat flytta
hela sin verksamhet hit.
• Utdelningar har erhållits från Gustavs
vik Resorts AB och Örebroläktaren AB
med 0,5 mkr respektive 0,6 mkr.
• Örebroporten fick Örebro kommuns
byggnadspris för ny- och ombyggnad
av Idrottshuset. Arkitektoniska grepp
som förenar det gamla med det nya och
adderar den gamla byggnadens volym
på ett underbart sätt.
• Örebroporten och danska arkitektbyrån

•
•

•

•

•

Juul & Frost har fått ett internationellt
omnämnande för att med framgång
använt metoden Open BIM för projek
tering av Handelshögskolan, kontor och
aula vid Universitetsplatsen.
Ny styrelse har tillsatts av Kommunfull
mäktige och tillträtt per 1 januari 2015.
Ny vd kommer att rekryteras under
2015. Nuvarande vd har anställnings
avtal som löper till 2015-12-31.
Västerporten har utrett att tillsammans
med privat aktör bilda ett bolag för
nybyggnad av förskola och bostäder.
Syftet med detta är att bredda ägandet i
Vivalla.
Gestaltningsförslag för utveckling av
Vivalla centrum har tagits fram. Arbetet
med omdaning av centrum påbörjas
under 2015.
Mark har sålts av Västerporten till
Teltek i Vivalla som ska expandera och
vill uppföra egen lokal i området.
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VD-ORD

En ägare som vill satsa i en kommun på stark uppgång

”Den som tar över efter mig
kan se fram emot ett roligt jobb”
Dåtid. Nutid. Framtid. Kommande
utmaningar. Hur stärker Örebro
porten Örebro? Och hur ska
företagets nye vd vara för att ta
sig an framtiden på ett bra sätt?
Det var några frågor som vd Per
Cardesjö och Lennart Bondeson,
styrelseordförande, samtalade
om på Örebroportens kontor en
morgon i december.

Per Cardesjö, vd.

6
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VD-ORD

Låt oss börja med året som varit. 		
Hur ser ni på det?

Per, du lämnar ju Örebroporten som vd
under 2015. Vilka krav ställs det på den vd
som ska leda Örebroporten in i framtiden?

Per Cardesjö (PC):
– Året har karaktäriserats av samarbetsanda.
Vi och det privata näringslivet har närmat
oss ännu mer. Näringslivet vill jobba med
oss, det har blivit än tydligare. Och jag är
säker på att vi kommer samarbeta ännu mer
i framtiden i olika projekt. Samarbetspro
jekten ger oss ett naturligt nätverk, som ger
konkreta och informella kontakter som gör
att vi kan jobba ihop på ett fruktbart sätt.

2014
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PC:
– Både Kulturkvarteret och ett nytt rese
centrum är viktigt för Örebros framtid. Det
gäller att hitta en långsiktig finansiering,
och det gäller att våga satsa. Även i de här
projekten tror jag att det privata näringslivet
kan vara en viktig pusselbit för att ro pro
jekten i land.

Resultat efter finansiella poster.

2008

LB:
– Om Kulturkvarteret tas det beslut 2016.
Det gäller att få ihop idéerna och skapa ett
område som lyfter Örebro. På samma sätt
som Conventum har gjort, och även det
projektet föregicks fullt naturligt av mycket
diskussioner.

2007

Kulturkvarteret kring Konserthuset och
utvecklingen av ett nytt resecentrum är två
andra projekt som väcker både känslor och
debatt. Hur ser ni på utvecklingen där?

PC:
– Oavsett vem det blir, kommer han eller
hon, att ha ett starkt företag i ryggen. Vi är
ett företag med drygt 30 medarbetare som är
mycket kunniga. Dessutom har vi en ägare
som vill framåt, som vill satsa. Den som tar
över kan se fram emot ett roligt jobb.

2006

LB:
– Många utvecklingsprojekt står för dörren.
Österportsområdet är ett som vi räknar med
att utveckla under en tioårsperiod. Där letar
vi efter en lämplig partner, och det kan bli
aktuellt att vi bildar ett bolag tillsammans
med bland annat ÖBO och privata intres
senter för att utveckla området. Generellt
sett kan man säga att vi ska främja närings
livet även i fortsättningen. Socialt ansvar
och sociala krav i upphandlingar är andra
frågor som kommer att beröra inte bara oss,
utan även andra fastighetsbolag.

PC:
– Jag tror att vi kommer att bli ännu mer
involverade i universitet. Universitet vänder
sig idag oftare till oss än till sitt eget fastig
hetsbolag. Idag är det stenhård konkurrens
mellan universiteten i Sverige. Jag tror att vi
kan vara med och stärka Örebro universitets
roll ännu mer i det sammanhanget.

2005

Om vi blickar in i framtiden.
Vilka blir de viktigaste uppgifterna och
utmaningarna för Örebroporten?

Lennart Bondeson, styrelseordförande.

LB:
– I Örebroporten går affärsnytta och sam
hällsnytta hand i hand. Samhällssidan och
den sociala delen av vår verksamhet växer
och den nya vd:n måste vara väl insatt i
sådana frågor. Jag tror också att den som tar
över efter Per ska vara beredd på att sam
arbeta ännu mer i olika projekt. Inte enbart
med det privata näringslivet, utan också över
kommungränserna.

2004

Lennart Bondeson (LB):
– Jag delar Pers uppfattning. Gustavsvik är
kanske det mest omfattande projektet, och
det pågår fortfarande. Innan det startade
2010–2011 hade kommunen försökt sälja
anläggningen länge. Samarbetet mellan Öre
broporten och näringslivet löste upp många
knutar, och exploateringen tog fart på allvar.
Det hade kommunen inte lyckats med själv.
– Det vi har gjort i många år är att vi
utvecklar Örebro. Därmed tar vi också
ansvar för tillväxten. Örebro är en kraftfull
tillväxtkommun med en befolkningsökning
på 1 500–2 000 människor per år. Tillväxten
ställer stora krav på utveckling av lokaler,
arenor och kontor, och det ansvaret tar
Örebroporten.

PC:
– Han eller hon kommer ju att komma från en
annan generation, och bara det innebär en för
ändring som är nödvändig. Förutom att kom
plettera de kompetenser som finns i företaget,
tror jag det är viktigt att min efterträdare är
engagerad i och intresserad av integrationsfrå
gor. Integrationen kommer att bli allt viktigare
även för oss som fastighetsbolag.

*) Omräkning har skett av 2013 i enlighet med nya
redovisningsprinciper, BFNAR 2012:1 (K3). Övriga
jämförelseår har inte omräknats.
Örebroporten Fastigheter AB . 2014
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HYRESGÄSTER

Claes Röhnisch, ägare och styrelseordförande Röhnisch.

En framgångssaga har flyttat in
Trångboddheten är ett minne blott.
Sportklädesföretaget Röhnisch
huserar numera i nybyggda, öppna
och ändamålsenliga lokaler på Pappersbruksallén. Vägg i vägg med ett
annat av företagets varumärken,
Ullmax.
– Vi har fått det precis som vi vill
ha det och är mer effektiv som organisation nu, säger Claes Röhnisch,
ägare och styrelseordförande.
2015 fyller framgångssagan Röhnisch 80 år
som företag. Och visst kan man säga att de
8
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nya lokalerna är en present i förtid. För nu
står Röhnisch även lokalmässigt väl rustade
inför framtiden.
– Vi har gott om lagerutrymme och kla
rar ökade volymer. Lokalerna är ändamåls
enliga och ljusa. Och tack vare att vi har
vissa funktioner gemensamma med Ullmax
står vi starka även administrativt, säger
Claes Röhnisch.
Företaget har bara bott några veckor i
sina nybyggda lokaler när vi hälsar på. Tidi
gare höll man till på Hemmansvägen, men
blev trångbodda när verksamheten växte.
Ullmax, som då inte ägdes av Röhnisch,
fick flytta.
– Örebroporten projekterade Ullmax

nya lokaler här intill och det var då vi fick
kontakt. När ägarbilden i Ullmax ändrades
och vi köpte företaget ville vi sitta ihop av
effektivitetsskäl. Jag kontaktade Örebropor
ten och vi kom fram till att det smartaste var
att bygga nytt. Vi förhandlade om ytor och
här sitter vi nu och är hur nöjda som helst,
säger Claes och fortsätter:
– Hela byggprocessen har varit osed
vanligt smidig. Vi har fått vara med och
påverka och fått gehör för våra önskemål.
Till exempel har vi ett höglager och mycket
fria ytor, det gör lokalerna effektiva och
lättarbetade. Dessutom är vi dockade till
Ullmax lokaler, vilket var en förutsättning
för att vi skulle flytta hit.

HYRESGÄSTER

Röhnisch är företaget som har gått sin egen
väg i sportklädesbranschen. 2002 togs
beslutet att man enbart skulle tillverka klä
der för kvinnor.
– Det var ett bra beslut, även om det tog
lite tid att vänja sig. Under devisen Women
only har vi skaffat oss en stark position på
marknaden med snygga, prisvärda kläder
med bra passform.
Naturligtvis har Claes ofta fått frågan om
Röhnisch inte ska börja tillverka killkläder
också. Vad svarar han då?
– Women only, säger han med ett leende.
Vi kommer att fortsätta med enbart damklä
der. Och vi kommer att förbli ett familjefö
retag.

Röhnisch konkurrerar med de stora dra
karna; Nike, Adidas, Reebok och Puma.
Givetvis har man långt ifrån samma resurser
som dem, men…
– … de har en jätteskuta att driva och
vända, medan vi når ut på marknaden
snabbt och enkelt med vår betydligt mindre
farkost.
Merparten av medarbetare på Röhnisch
är kvinnor. På design- och inköpssidan
arbetar enbart kvinnor. Av en mycket enkel
anledning.
– Vi gör enbart kläder för tjejer. Och
tjejer vet vad tjejer vill ha, säger Claes Röh
nisch.

RÖHNISCH
Röhnisch är ett svenskt familjeföretag som
gör tränings- och golfkläder för kvinnor.
Det grundades 1945 av Hellmut Röhnisch.
Hellmut var Sveriges första SM-mästare
i gymnastik och gift med Margareta Röhnisch. Margareta deltog i den svenska
OS-truppen i gymnastik i Berlin 1936.
Företaget fokuserade i starten på gymnastikredskap och breddade sig till att även
inkludera gymnastikkläder. Röhnisch har
huvudkontor och lager i Örebro, showroom
i Stockholm och tillverkar och marknadsför
tre varumärken; Röhnisch, Stay In Place
(sport-bh) och Ullmax. Företagets produkter
finns i cirka 1800 butiker runt om i världen.
Golfkollektionen säljs i cirka 20 länder och
träningskollektionen i åtta.
Källa: www.rohnisch.se och Claes Röhnisch.

Örebroporten Fastigheter AB . 2014
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HYRESGÄSTER

Börje Sääf

Mannen som fyller 		
Mellringe med glädje
Det sägs att vissa människor kan fylla ett rum med sin blotta närvaro.
Börje Sääf gör mer än så. Han fyller en hel stad, Mellringestaden. 		
På sitt speciella sätt.

Börje Sääf.

10
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I hela sitt yrkesliv har Börje jobbat inom
det sociala. Det började på ett hem för
utvecklingsstörda i Uppsala 1970. Två
år senare kom han till Örebro och bör
jade så småningom jobba med så k allad
uteterapi för patienter på dåvarande
Mellringekliniken.
– Det var en terapigrupp som städade,
reparerade och utförde andra jobb. Rik
tiga jobb.
Mellringeklinikens verksamhet finns
inte kvar, inte terapigruppen heller. Men
Börje är kvar på Mellringe. Och det är
här Örebroporten kommer in i bilden.
– I samband med att ”Porten” tog över
Mellringestaden stötte jag ihop med Per
Cardesjö och vi diskuterade vad som
skulle hända med fastigheterna. Och när
kommunen ville lägga ner den socialpsy
kiatriska arbetsverksamheten (service
gruppen) pratade jag med Rolf Karlsson
om vi kunde göra något annat här ute
inom det sociala.
Sedan dess har Börje, via sitt företag,
varit anlitad av Örebroporten. Dagtid dri
ver han, i samarbete med Arbetsförmed
lingen, Försäkringskassan och omsorgen,
arbetsträning för en grupp vuxna med
olika typer av funktionsnedsättning.
– Många har passerat revy genom
åren. Just nu är vi tio-tolv stycken. Allt
vi gör är riktiga jobb, från städning och

utkörning av mat till att sopa trappor och
snickra soffor, säger Börje, som kallar
gruppen för mina grabbar.
– För mina grabbar är det jätteviktigt
att få vara i en verklig arbetsmiljö och
utföra riktiga arbetsuppgifter som passar
deras förutsättningar. Vad skulle de göra
utan det här?
Förutom dagverksamheten, sköter
Börje sporthallen kvällstid och helger.
Sport ligger honom varmt om hjärtat.
Han har en bakgrund som maratonlöpare,
och för sitt engagemang inom inne
bandyn har han blivit utsedd till Årets
idrottsledare i Örebro län. Det som ligger
honom allra varmast om hjärtat är dock –
människor.
– Jag älskar människor. Människor är
en utmaning, inte minst i mitt jobb. Mina
grabbar får mig att vakna med ett leende.
Jag har det bästa jobb man kan ha. Att
få se en människa växa, som jag får hela
tiden, är fantastiskt.
Börje Sääf är energisk, pådrivande och
utstrålar glädje. En kreatör och inspiratör.
Samtidigt har han ett fascinerande djup,
är insiktsfull och har en befriande själv
distans. Hans engagemang omfattar allt
detta. Men vad gör jobbet med honom?
Kan han lämna det när han stänger dörren
till sporthallen på kvällen?
– Jo, det kan jag. Men mitt jobb rym

HYRESGÄSTER

Receptet bakom lyckat samarbete

Prestigelöshet 			
och gemensam bild
Fastighetsägaren Patrick Hjalmarsson är en från det privata näringslivet som har arbetat ihop med
Örebroporten i olika projekt.

mer mycket känslor, så visst kan tankarna
komma lite när som helst. Fast jag släp
per nog jobbet mer nu än tidigare.
Han borde vara väl medveten om sitt
eget värde för verksamheten och för sina
grabbar.
– Jag ser det inte så, tänker inte på
mitt värde eller att jag är värdefull. Jag
tänker att det är vi som har det bra, vi
som har det roligt, vi som skapar det här.
Jag tänker också att utan Per och Rolf
hade vi inte haft det vi har idag. Jag kän
ner stor glädje för det, och jag tycker
det är häftigt att Örebroportens personal
alltid möter mig och mina grabbar med
full respekt. Jag vet, det kan tyckas själv
klart, men det är det inte. Inte överallt,
men här.
Börje är 64 år och den yrkesmässiga
refrängen närmar sig.
– Tja, säger han, allt har en början och
ett slut. Så var det när jag sprang maraton
och så var det med innebandyn. Men det
jag håller på med nu, jag ser inte slutet
på det.
– Fast jag vet förstås att det blir ett slut
på det här också. Då ska jag hålla på med
min frimärkssamling och min Märklintågbana. Och så ska jag fortsätta med
stugan. Och läsa. Jag läser varje dag, mest
deckare. Det är svårt att tro, men jag har
lärt mig sitta still i alla fall.

– Det har fungerat bra. Örebro är unikt med
sitt samarbete mellan kommun och näringsliv
i utvecklingsfrågor. Jag är säker på att andra
kommuner riktar sina blickar åt vårt håll.
Patrick Hjalmarsson är styrelseordfö
rande och ägare till Karaffen Förvaltnings
AB. Samarbetet mellan honom och Öre
broporten började 2008 i samband med
utvecklingen av Behrn Arenas bandy- och
ishockeyhall.
– Vi hade köpt mark bortanför bandy
hallen för att bygga bostäder. Per Cardesjö
frågade mig om vi ville vara med och bygga
kontorshuset vid hockeyhallen och bilda ett
utvecklingsbolag kring projektet. Det gjorde
vi och bygget genomfördes. Nu ska vi också
vara med och bygga det nya kontorshuset vid
Rudbecksgatan. Det projektet var Örebropor
ten med och initierade, men har nu lämnat
över till oss och andra att driva vidare.
Patrick Hjalmarsson är en av intres
senterna i Gustavsviksprojektet, även det
ett lyckat samarbete mellan kommun och
näringsliv. Han ger sin förklaring till varför
samarbetet med Örebroporten fungerar bra:

– Det är ingen prestige, utan ge och ta på
ett positivt sätt. Vi har också en gemensam
bild av hur vi ska utveckla Örebro. Vi drar
åt samma håll.
Vad har ni lärt av varandra?
– Jag har fått en annan syn på hur man
kan se saker i ett större perspektiv. Att man
istället för att se något utifrån en liten tomt
ser till utvecklingen för en hel stadsdel. Jag
har bidragit med energi och har visat att
även det privata jobbar för Örebros bästa.
Och att det offentliga och näringslivet kan
komma överens.
Det ena samarbetet har lett till nästa.
Utvecklingen av Österport, området kring
den förre detta bussdepån i Örebro, har
påbörjats. Här har Asplunds Fastigheter,
ÖBO, Örebroporten och BJC Fastighetsut
veckling, där Patrick är involverad, för avsikt
att bilda ett gemensamt utvecklingsbolag.
Karaffen äger fastigheter även i Köping
och Stockholm. Där har Patrick inte stött på
samarbeten som det i Örebro.
– Det är i alla fall ingen som har kon
taktat mig. Blir det aktuellt skulle jag gärna
göra något liknande i andra kommuner där
vi finns. Samarbete mellan kommun och
näringsliv är framtidens melodi. Och här i
Örebro är det Per Cardesjö som är pappa
till det.

Patrick Hjalmarsson,
Karaffen Förvaltnings AB.
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HYRESGÄSTER

Gunilla Nordberg, verksamhetschef Tunstall.

Experter på trygghet

Tar emot 18 000 larm om dagen
På Västra Bangatan huserar
världens största företag inom larm
och larmmottagning för äldre och
funktionshindrade. Varje dag tar
operatörerna på Tunstall emot
18 000 larm från 150 av Sveriges
kommuner.
– Medmänskligt bemötande och
hög kompetens är väldigt viktigt.
Operatörerna är utbildade undersköterskor och mycket erfarna,
berättar verksamhetschefen
Gunilla Nordberg.
Tunstall är väletablerat och firar 20-års
jubileum i Sverige i år. Huvudkontoret
ligger i Malmö och man har stora trygg
hetscentraler i Stockholm och Örebro.
– Centralen i Örebro är den enda i
Sverige som drivs i Tunstalls egen regi.
Anledningen till det är att det är dyrt att
ha larmmottagning i egen regi på grund
12
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av den tekniska utvecklingen. De analoga
larmen är på väg bort och ersätts av digi
tala larm via bredband och GSM. Ändå
behövs det personal som bevakar larmen,
och det krävs många tusen larm för att det
ska bli lönsamt att driva en central i egen
regi, berättar Gunilla
Trygghetscentralen i Örebro har växt
enormt sedan hon började på Tunstall
2001.
– Då var vi 13 personer, hade 16 kom
muner anslutna och 8 500 larm. Idag är vi
160 personer, 150 kommuner och 75 000
anslutna larm.
De 18 000 larm som Tunstall tar emot
dagligen berör allt från informationslarm
där någon vill veta vad klockan är till
larm om någon som har ramlat ur sängen
eller har bröstsmärtor. De vanligaste larm
orsakerna (23 procent av alla larm) är
att få hjälp att gå på toaletten eller hjälp
upp ur sängen. De akuta larmen står för
5 procent.
– Vi gör inga utryckningar utan tar

bara emot larmen. Från de anslutna kom
munerna får vi uppgifter om personer
med trygghetslarm och vad de lider av
för besvär eller sjukdomar. När en person
ringer har operatören full koll på vem det
är, tar reda på vad det gäller och kan sedan
söka dem som rycker ut. Det finns 8 500
personalgrupper i Sverige som jobbar
gentemot kunden.
Tunstall erbjuder olika typer av tjänster
och system som är kopplade till trygghet.
Det kan vara bärbara larm, som gör att
brukaren kan röra sig fritt, sensorer, larm
knappar och elektroniska lås och elektro
niska nycklar till brukarens bostad.
I larmcentralen på andra våningen står
Tunstalls värdeord på en skylt: Professio
nell larmmottagning, livskvalitet, välbe
finnande och självständighet.
– Vi är experter på det vi gör. Våra
tjänster underlättar och förbättrar vården
och skapar förutsättningar för brukarna
att bo kvar hemma längre, säger Gunilla
Nordberg.

ENERGI

Stadsbyggnadshusen renoveras

Nytt ansikte – och solavskärmning
som producerar energi
Stadsbyggnadshusen i Örebro är
på väg att både få ett modernt
utseende och en fasadbeklädnad
som minskar energiförbrukningen
– och även producerar el!

Avskärmningarna
producerar el via
inbyggda solceller.

Hösten 2013 gjordes en översyn av bland
annat värme, ventilation och fasader på
Stadsbyggnadshusen.
– Husen var slitna och det var pro
blem med klimatskal, isolering, fönster
och mycket annat. Dessutom fanns det
mycket synpunkter på husens exteriör
och att de behövde få ett modernare utse
ende.
Håkan Bjurström på Clarus Arkitek
ter fick i uppdrag att ta fram förslag på
de nya Stadsbyggnadshusen, som både
skulle vara häftiga och funktionella.
– Under arbetet väcktes idéer om hur
man inte bara skulle minska energiför
brukningen, utan också tillföra energi,

förklarar Lars-Erik Gustavsson, teknisk
chef på Örebroporten.
Uppgraderingen och förnyelsen av
Stadsbyggnadshusen är ett komplext
projekt som består av flera delprojekt, där
fasadrenoveringen är ett.
– En del som vi tittar på är fasta sol
avskärmningar som minskar kylbehovet i
fastigheten och därmed reducerar energi
förbrukningen. Avskärmningarna produ
cerar dessutom el via inbyggda solceller.
Vi talar om 90 000 kilowattimmar per år
för de båda byggnaderna tillsammans,
säger Lars-Erik Gustavsson.
Projekteringen pågår. Preliminär
byggstart är september-oktober 2015.

Skiss: Clarus Arkitekter
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ENERGI

Anders Gustavsson, energiingenjör

”Energibesparingar kan 							
finansiera en ombyggnad”
Anders Gustavsson har ett relativt
nytt yrke. Energiingenjör står det på
visitkortet. Vad innebär det?
– Jag samordnar drift- och energifrågor, kan man säga. Jag är en
länk mellan projektledaren på ena
sidan och drift och förvaltning på
den andra.
Energisnåla byggnader med bra driftseko
nomi är något alla fastighetsägare strävar
efter. Men det är få förunnat att ha en
energiingenjör till sitt förfogande för att nå
dit. En person som samarbetar med projekt
ledare, drifttekniker och förvaltare när det
gäller anpassningar av befintliga byggnader
och tar tillvara driftsfrågor redan i starten av
nya projekt. Varför behövs det, strävar inte
alla mot samma mål?
– Absolut, men projektledaren och drift
teknikern har lite olika fokus. Projektleda
ren är ofta inriktad på att bygga energisnålt

på ett övergripande plan. Teknikern står för
finjusteringar och lokala anpassningar av
inneklimatet, förklarar Anders.
Inneklimatet är knäckfrågan i de flesta
byggnader. Hur varmt ska det vara? Hur ska
ventilationen ställas in? Det kanske låter
enkelt. Men problemet är att vi upplever
inneklimatet individuellt.
– Grunden är att det ska vara hälsosamt
att vistas i en lokal. Men folk klär sig olika
och har olika fysiologiska förutsättningar,
och det är sådant som påverkar hur innekli
matet upplevs. Därför är det i princip omöj
ligt att göra alla helt nöjda.
Jobbar ni på samma sätt med inneklimat
och energifrågor i både nya och befintliga
byggnader?
– I befintliga byggnader har vi mål
sättningen att ta hänsyn till byggnadens
värmelagringsförmåga för att få ett jämnare
inneklimat och lägre energianvändning. Vi
vill använda de befintliga systemen smar
tare. Vi håller just nu på med att utveckla

ett eget styrsystem som vi ska prova och
utvärdera mot flera befintliga lösningar. Det
styrsystem som fungerar bäst kan vi sedan
använda oss av i flera byggnader.
Innebär det att det inte behövs några
anpassningar?
– Vi kommer alltid att behöva finjustera,
men betydligt mindre än nu. Styrstrategin
blir en bas man kan utgå ifrån.
I nybyggnadsprojekt är det möjligt att ta
hänsyn till anpassning av energi och klimat
redan på projektstadiet.
– Det går att simulera inneklimat i 3D,
och även andra potentiella problem i en
byggnad. Vid nybyggnationer vet vi redan
på projekteringsstadiet hur stor energian
vändningen kommer att bli. Tack vare olika
simuleringar kan man tidigt se vilka anpass
ningar som krävs och vilka kostnader det
medför. Istället för att bara titta på kostna
den för en ombyggnad så måste man få med
driftkostnaden av byggnaden i ett längre
perspektiv. Faktum är att energibesparingen

Mikael Karlsson, teknik- och säkerhetsansvarig

”Rätt inneklimat sparar miljoner”
Mikael Karlsson och Anders
Gustavsson delar inte bara rum på
Örebroporten, de samarbetar också
dagligdags kring energifrågor.
– Jag jobbar specifikt med byggnadernas tekniska förutsättningar
och våra tekniska lösningar. Till
exempel när det gäller anpassning
av inneklimatet efter temperaturen
utomhus, säger Mikael.
14
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Tänk dig att du jobbar på ett kontor. Dagen
har varit molnig, stundtals har det regnat
och utetemperaturen har legat runt 15 gra
der. Trots det småkyliga vädret har det varit
varmt och skönt inomhus.
Imorgon ska vädret slå om, det ska bli
stekhett. Det vet du, det vet SMHI, men
inte värme- och ventilationsanläggningen
i byggnaden. Jo, det gör den faktiskt. Tack
vare ett dataprogram som bygger på SMHI:s
prognos ställs innetemperaturen gradvis och
automatiskt om under dagen, så när det är

som varmast ute är det svalt inne.
Mikael Karlsson förtydligar:
– Vi har gjort ett eget dataprogram som
utifrån SMHI:s prognos beräknar innetem
peraturen efter vädret utomhus. Vi ligger
steget före, och vinnare är både ekonomin
och miljön.
– Vi har också ett nytt tänk kring våra
styrsystem. Där använder vi de befintliga
och moderna system som finns, men adderar
en ny mjukvara som också styr värmeför
ändringar, men på detaljnivå. Det gör att vi

ENERGI

kan hjälpa till att finansiera en ombyggnad,
säger Anders.
Kommer utvecklingen att gå mot anpass
ning ända ner på individnivå?
– Tekniken finns, men följden kan bli
att det drar mer energi istället, och det vill
ingen. Jag tror det kommer att gå åt andra
hållet, mot enklare system som tillåter
dygnsvariationer i temperatur mellan när
folk är på jobbet och inte. Där kan vi spara
mycket. Vi är på väg dit och de hårdare
energikraven trycker på utvecklingen.
Han fortsätter:
– Vi kommer också att få se andra
metoder att ta tillvara energi. Mer lågtem
peratursystem. Med energibrunnar kan man
exempelvis lagra energi i berggrunden och
ta upp den vid behov. Det går även att lagra
energi i byggnadsstommen och använda den
senare. Allt sådant här kan man ta hänsyn
till vid ny- och ombyggnation, och det finns
stora pengar att spara på sikt.

alltid har rätt klimat i våra lokaler.
– 2014 var första året som vi jobbade
med de här systemen. Vi använder dem
i tre-fyra hus och det har slagit väl ut.
Förhoppningen är att energianvändningen
kommer att minska med i snitt 20 procent
i dessa byggnader. Fungerar detta som vi
hoppas kommer vi att installera mjukvaran
på fler byggnader vilket kommer ge stora
besparingar i hela vårt fastighetsbestånd.

Örebroporten kan slå klimatmålen
Enligt ”Klimatplan för Örebro kommun”
(antagen 2010) gäller följande klimatmål för
Örebroporten:
• En minskning av energianvändningen
2008–2020 med 20 procent på el och
20 procent på fjärrvärme.
• Årlig produktion av 300 MWh el via sol
paneler (har tillkommit senare).
– Vi ska försöka nå lägre. Framför allt vad
gäller fjärrvärmen där vi redan har låga
nivåer, säger Anders Gustavsson.

Anders Gustavsson och
Mikael Karlsson, Örebroporten.
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MEDBORGARHUSET

Medborgarhuset

Modern
mångsidig
mötesplats
I ett högt tempo byggdes det klart;
Medborgarhuset, ansett som en av
Sveriges vackraste moderna byggnader. Influerat av den världsberömde
arkitekten Le Corbusiers ideal, med
röd sandsten, teak, obehandlad
betong, koppar och glas som dominerande material. Fyra våningar
högt. En byggnad som har många
beundrare. Med all rätt. Vi slog följe
med Ulf Wennlöf, projektledare på
Örebroporten, och gick på upptäcktsfärd.

Byggår: 1957-65, klart till Örebros 700-årsjubileum 1965
Arkitekter: Erik och Tore Ahlsén
Belönat: Tilldelades 1967 Kasper Salin-priset, Sveriges
mest prestigefulla arkitektpris
Innehåller teater, butiker, konferenslokaler, kontor
16
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Medborgarhuset
belönades med
Kasper Salinpriset 1967.

Caféets möbler är specialgjorde och består av funktionella detaljer som
gör dem flexibla och lätta att använda. På Teatercaféets väggar finns en
emaljerad målning som symboliserar ett dygn.

Medborgarhuset är rikt utsmyckat med originalkonst,
bland annat av örebromålaren Karl Axel Pehrson.

MEDBORGARHUSET

Det pratas fortfarande om Medborgarhuset, allra mest i arkitektkretsar
där byggnaden är en ikon. I vissa böcker nämns Medborgarhuset som
”en byggnad som man bör se innan man dör”.

Trappan ner till Teatercaféet på nedre våningen
med originalputs på väggarna. En sober och
elegant lösning, trappan liksom smyger in i
rummet. Caféet är intimt, men tar mycket folk.

I husets bottenplan ligger bland annat en blomsteraffär och en smörgåsbutik, omtalad för sina fantastiska
smörgåstårtor.

I en intervju svarar Erik Ahlsén på frågan vad som är det förnämsta med Medborgarhuset? ”Hela idébakgrunden och utformningen. Organisationsarbetet har gått ut på
att göra det möjligt för folk att träffas i olika sammanhang, att komma tillsammans
spontant, eller i föreningsarbete, i kontakter, i diskussioner.”

Örebroporten Fastigheter AB . 2014
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Kjell Engman.

Kjell Engman tillbaka i Örebro

Glaskonst med en extra dimension
– Glas, säger Kjell Engman, det ger
en dimension extra. Det går att göra
osynligt, det leder ljus och det kan
reflekteras mot något annat material.
Han sitter och berättar i Globen i
Brunnsparken, hans femte utställning
i Örebro. Och när man lyssnar kan
man inte låta bli att undra om det är
glaset som ger den extra dimensionen eller Kjell Engman själv?
Eftermiddag och bara några timmar kvar
till kvällens vernissage. Det mesta av
utställningen ”Fallen Angel” är klart, bara
finjusteringarna återstår. Kjell Engman är
cool och avslappnad, van vid mediabevak
ning och stor uppmärksamhet kring sina
18
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utställningar. För femte gången ställer han
ut i Örebro, dit han kom från Stockholm
i sjunde klass och bodde till 1969. Sedan
1978 är han verksam vid Kosta Boda, där
hans fantastiska glasskulpturer får liv.
I Örebro väljer han nya utställnings
lokaler varje gång. Slottet, Varmbadhuset,
Kembels skofabrik, Svampenterminalen och
nu, Globen.
– Jag väljer udda, spännande lokaler. Ju
ruffare miljö, desto större blir kontrasten
med glaset. Här i Globen är det den åttkan
tiga formen och bjälkarna som gör miljön
unik. Här spelade jag förresten blues och
dansade på 60-talet, säger han och ler.
Kjell Engman provade olika material
och tekniker i början av sin karriär. På
Konstfack kom han i kontakt med keramik
och glas, det material han fastnade för och

som blev grunden för hans framgång som
konstnär. Och det var på Kosta Boda han
började utforska och experimentera med
nya tekniker.
– Det utvecklades ett idéskapande och
samarbete mellan formgivare och glas
arbetare som har gett bra resultat. Jag har
jobbat med samma killar i 30 år. Vi jobbar
nära varandra, dom är som kompisar och vi
behöver inte säga så mycket till varandra.
Dom vet hur jag vill ha det.
Glas är ett nyckfullt och levande material
som smälter vid 1 200° C och har en arbets
temperatur på omkring 1 000° C.
– Ibland vill man ta i det, men det är
ingen bra idé, säger Kjell. Det stelnar fort
och för varje gång det värms upp krymper
det ihop. Många gånger är det slumpen som
avgör slutresultatet. Jag har en idé om hur

Storinvestering
gör Gustavsvik
till Sveriges bästa
upplevelsebad – igen!
”Vi ska vara störst och bäst –
och vi ska vara unika.”
Det sa Magnus Nilsson, vd för
Gustavsvik Resorts, i vår årsredovisning 2013. Nu har man tagit
ett stort steg på väg genom
en investering på 90 miljoner i
upplevelsebadet.

det ska bli, men många gånger får jag agera
efter stundens ingivelse eftersom glaset
beter sig som det gör.
Globen är fylld av Kjell Engmans karak
täristiska skulpturer plus en del målningar
där glas finns med som en ingrediens i moti
vet. Han vill att utställningen mer ska vara
ett äventyr än en traditionell utställning.
Som vanligt jobbar han mycket med ljud
och ljus för att förstärka intryck och upp
levelser. ”Fallen Angel”, vad är bakgrunden
till utställningens namn?
– Lucifer var ärkeängel i himlen, men
gjorde uppror, blev utslängd och hamnade
på jorden. Där blev han en fallen ängel, en
djävul, den onde. Men vad är egentligen en
fallen ängel, och vem är det i så fall? Och
vem avgör vem som är ond och god? Har du
något svar?

För tio år sedan, 2004, utsågs Gustavs
vik till Sveriges bästa upplevelsebad.
Sedan dess har nya upplevelsebad
byggts och befintliga bad har uppgra
derats. Det har gjort att Gustavsvik har
fått stenhård konkurrens och i vissa fall
blivit omsprungna av andra anlägg
ningar.
Det var dags att göra något. Och det
har Gustavsvik gjort. Genom investe
ringen på 90 miljoner har Gustavsvik

blivit ett helt nytt bad. ”Det är en
gigantisk skillnad” som Magnus Nils
son uttrycker det.
Fyra nya vattenrutschbanor har
byggts, varav en dubbelracebana där
man kan tävla mot varandra. Tema
miljön ”Lost City”, inspirerad av en
asiatisk djungel, är en attraktion som
kommer att locka massvis med besö
kare. Ett nytt lekrum för mindre barn
har också byggts i anslutning till ”Lost
City”.
Vad kommer då detta att innebära?
Jo, att Gustavsvik seglar upp i toppen
bland Sveriges upplevelsebad på nytt.
Magnus Nilsson går naturligtvis längre
än så när han säger:
”Vi kan med stolthet säga att vi är
Sveriges bästa upplevelsebad!”
Fotnot: 90 miljoner kronor är den största investeringen i besöksnäringen i närområdet 2014.
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UTMÄRKELSER

Idrottshuset.

Idrottshuset fick Örebro kommuns byggnadspris
En fungerande och vacker enhet där det
gamla möter det moderna. Det är en av
anledningarna till att Örebroporten har fått
Örebro kommuns byggnadspris 2014 för
ombyggnaden av Idrottshuset.
– Vi har jobbat hårt för att samman
länka de båda delarna, och resultat är
fantastiskt. Jag är mycket stolt, säger Jan
Hellqvist, projektledare på Örebroporten.
Han lyfter särskilt fram Håkan Bjur
ström, arkitekt på Clarus, som en stor
anledning till det lyckade resultatet.
– Det är alltid en balansgång att arbeta

med en k-märkt byggnad. Speciellt när
man, som i det här fallet, ska renovera en
befintlig äldre del och samtidigt bygga en
helt ny. Håkans kunskap, idéer och inten
tioner har gjort det möjligt att få till en
anläggning som förenar det gamla och det
nya på ett underbart sätt.
Det kommunen framför allt trycker
på i sin motivering är det arkitektoniska
grepp som valdes för att addera den nya
byggnadens stora volym utan att den
ursprungliga byggnadens karaktär går
förlorad. En utmaning som Clarus löste

genom att placera en nästan identisk ny
byggnad lite förskjuten mot det ursprung
liga gamla Idrottshuset. Mellan de båda
delarna placerades en skivliknande volym
som hanterar mötet mellan den nya och
gamla delen. En enkel, sofistikerad och
mycket lyckad lösning.
– Idrottshuset har varit ett stort projekt
och priset är en belöning till alla som varit
inblandade. I år är det extra prestigefullt
att få priset, eftersom konkurrensen var
tuff med bland annat Studentcity och
Campus USÖ, säger Jan Hellqvist.

Örebroporten prisbelönt för smart projekteringsmetod
Örebroporten och den danska arkitekt
byrån Juul & Frost har fått ett internatio
nellt omnämnande för projekteringen av
Handelshögskolan vid Örebro universitet.
– Metoden går ut på att all information
om projektet finns i ritningarna och är till
gänglig för alla samtidigt. Det minimerar
fel och sparar tid och pengar, säger Ulf
Wennlöf, projektledare på Örebroporten.
Den internationella sammanslutningen
BuildingSmart står bakom projekterings
metoden OpenBim (Building Information
Modelling) och delar varje år ut utmär
kelser till projekt som med framgång har
använt metoden. I år tilldelades Juul &
20

Örebroporten Fastigheter AB . 2014

Frost en Special Mention Award för att, i
samarbete med Örebroporten, ha använt
metoden under bygget av Handelshög
skolan, kontor och aula i Örebro.
–Vi är föregångare i Sverige och det är
första gången BIM används för ett stort
projekt i Örebro, förklarar Ulf Wennlöf.
Tidigare har varje yrkeskategori i ett
byggprojekt haft sin ritning. Det har inte
funnits någon direktsamordning av den
information som finns på ritningarna, utan
den har skett manuellt.
– Det säger sig självt att det har gett
upphov till fler fel och att det har gått åt
massor av tid i onödan för att synkroni

sera ritningarna. Med BIM är det tvärtom,
ritningarna uppdateras hela tiden och
all information finns tillgänglig för alla
involverade. Alla jobbar i samma ritning,
man jobbar rationellt och metodiskt, vilket
underlättar för att hålla både tidsmässiga
och ekonomiska kalkyler säger Wennlöf
och fortsätter:
– Det blir allt vanligare att arbeta enligt
BIM. Vi kommer att jobba efter den i våra
projekt, när det passar. Alla tjänar på BIM,
det är ett modernt och effektivt sätt att
projektera.

VÅRA MEDARBETARE

Örebroportens medarbetare
Personalen samlade i Medborgarhusets trappa, ned till bassängfoajén.
Högst upp, från vänster: Ulf Petterson, Per Cardesjö, Jonas Ahlin.
Lennart Sjögren, Ulf Wennlöf, Arne Pettersson.
Åke Bengtsson, Birgitta Gustafsson, Anders Gustavsson.
Andreas Landerdahl, Lars-Erik Gustavsson, Otto Åhman, Jan Hellqvist.
Karin Domfors, Susanne Odelberg-Johnson, Mikael Karlsson Jonas Schyllberg.
Kristofer Svedberg, Gunnar Ellström, Tom Axelryd.
Marita Hallgren, Marie Hedengren, Rolf Karlsson.
P-O Persson, Björn Norén, Lukas Johansson, Lena Biman, Alexandra Karlsson, Erica Qvist.
Saknas på bilden gör Lisbeth Sandberg och Markus Johansson.

Skulpturen heter
”Kära min Hannele. Sist skrattade du.
Till sist skrattar ingen.”
Hjalmar Bergman, ur boken
Jag, Ljung och Medardus.
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VÅRA MEDARBETARE

Alexandra Karlsson, drifttekniker

Fixaren som klarar av att
ha många bollar i luften
Pappa lastbilschauffören var en riktig fixare. Gick något sönder r eparerade
han det själv, ofta med lilla dottern som nyfiken assistent.
– Han väckte mitt intresse för teknik, jag ville också bli en fixare, säger
Alexandra Karlsson, nybliven drifttekniker på Örebroporten.
När vi träffas har Alexandra bara jobbat
några veckor. Rent praktiskt har hon inte
varit i gamet länge, men med en tvåårig
utbildning till drifttekniker med inriktning
på fastigheter i ryggen, har hon givetvis de
kvalifikationer som krävs.
– Jag har alltid fixat med grejer, satt ihop
saker, skruvat och monterat. Det är jättero
ligt. Har någon sagt ”vi köper nytt”, har jag
alltid svarat ”nej, vi ger det chansen”. Och
så har jag satt igång och klurat hur det ska
fixas för att fungera igen. Meka med bilar,
däremot, det är inte min grej, det lämnar jag
till andra.
Efter att ha gått handelsprogrammet på
gymnasiet jobbade Alexandra i butiker och
på mackar. Och blev det problem med något
tekniskt var det hon som ryckte ut. Föga
förvånande började hon leta efter en teknik
utbildning och fann den – utbildningen till
drifttekniker i Västerås. Samtidigt flyttade
hon till Eskilstuna och jobbade på Coop vid
sidan av utbildningen. Efter föräldraledighet
fortsatte hon studera och jobba samtidigt.
Och sedan dök den upp – annonsen där
Örebroporten sökte drifttekniker.
– Jag svarade, men hörde inget på länge.
Men till slut fick jag komma på intervju,
säger Alexandra.
Fler och fler tjejer bli drifttekniker. I
Alexandras klass i Västerås gick fyra-fem
tjejer, varav tre gick klart och fick jobb
direkt.
Under den första tiden på jobbet har
Alexandra gått runt med sina kollegor i
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f astigheterna för att förstå byggnaderna och
få en bred inblick i jobbet.
– Sedan är det meningen att jag ska
jobba mer specifikt med vissa områden
och fastigheter. Det fascinerande är att alla
fastigheter är till synes lika, men ändå så
olika när man lär sig dem. Varje fastighet
har olika förutsättningar, det är en av tjus
ningarna med det här arbetet.
Och andra är?
– Att klura och fixa med händerna, och
hitta lösningar, vad det än handlar om.
Efter bara en kort tid på jobbet känner
Alexandra att hon har hittat rätt:
– Drömjobbet inom teknik? Det har jag
just nu. Jag är överlycklig, vi har roliga
fastigheter och jag har bra arbetskamrater.
Och det blir inte sämre av att jag gillar
fotboll och vi sköter Behrn Arena. Jag får
väl börja hålla på ÖSK nu, fast PSG är mitt
favoritlag.
Alexandra har en bakgrund som fotbolls
spelare i Yxhult. Bollsinnet har hon nytta
av även som drifttekniker, ett yrke där det
gäller att ha många bollar i luften. Och inte
tappa dem.
– Drifttekniker är ett kvalificerat och
ansvarsfullt arbete, säger hon. Jag är
utbildad för att ta stort ansvar.

VÅRA MEDARBETARE

Erica Qvist, projektledare

Fullträffen som 			
Erica aldrig ångrar
Närmast som en blixt från klar himmel upptäckte hon det – att matte, kemi,
fysik och biologi var kul. Och senare att bygg var hennes grej.
– Jag gillar matte, teknik och problemlösning. Och det är kreativt också. Jag
har aldrig ångrat att jag utbildade mig till byggingenjör, säger Erica Qvist, projektledare på Örebroporten.
Erica skulle inte bli byggingenjör, långt
därifrån. I Lindesberg, där hon är uppväxt,
drömde hon som liten om att bli polis eller
hårfrissa. Senare gick hon ekonomiska
programmet på gymnasiet, tog ett sabbatsår
efter studenten, men tröttnade på att bara
vara ledig eftersom det inte fanns några
jobb att få. Det blev Komvux, och när Erica
läste in basåret på det naturvetenskapliga
programmet, kom insikten om att matte,
kemi, fysik och biologi var roligt. Det ledde
till att hon sökte utbildningar till dataingen
jör och byggingenjör – och kom in på bygg.
– Det visade sig vara en fullträff. Det
är en bred utbildning med inriktning på att
bygga hus, och utan den hade jag förmodli
gen inte varit där jag är idag, säger hon.
Efter att ha varit arbetsledare på Peab
och byggledare på JM började Erica på Öre
broporten 2009. En fullträff även det. Under
fem år har hon arbetat med projekt av varie
rande storlek, från elevboende i Grenadjär
staden till terminalhallar på Örebro Airport,
kontorsvåningar på Medborgarhuset och
centrumanläggning i Vivalla.
– Vi jobbar med våra egna projekt, men
hjälper varandra i det dagliga arbetet. Till
sammans har vi hög kompetens och behöver
vi tillföra kunskap anlitar vi konsulter.
Vad är utmaningen som projektledare?
– Att ta sig an olika projekt i olika typer
av fastigheter. Det är också en drivkraft, att
hitta lösningar vad det än gäller. Ibland är
vi med tidigt i projekten, ibland är det redan

bestämt vad som ska göras. Det är roligast
att vara med tidigt, vi jobbar för att vara det i
alla projekt.
Hur är en bra projektledare?
– Strukturerad, ordningsam och stress
tålig. Man ska kunna se möjligheter, men
också kunna säga ifrån. Att ta hjälp av andra
är som sagt viktigt.
Hur stämmer det här på dig?
– Strukturerad och ordningsam, det är jag.
Stresstålig för det mesta. Ser möjligheter gör
jag absolut, men det gäller även att kunna se
vad som inte är möjligt och varför. Säga ifrån
– ja! Ta hjälp av andra har jag inga problem
med.
Privat bor Erica i Adolfsberg med sambo
och två barn. Ofta hittar man henne i löpar
spåret eller på gymmet. För tränat har hon
alltid gjort, ända sedan hon spelade hand
boll i LIF Lindesberg i division 2.
– Träna är avkoppling. Jag mår bra av att
röra på mig, jag springer gärna tillsammans
med andra, men även själv för att få tystna
den och lugnet.
Tränandet har gjort Erica till en klassiker,
en tjejklassiker. Den tog hon 2013, men
någon repris ingår inte i hennes planer.
– Nej, nu har jag ju gjort den. Fast jag
kan tänka mig att köra Tjejvasan igen, med
bättre förutsättningar. Slutar att träna gör jag
aldrig, det är alldeles för kul.
Nej, varför sluta med det som är roligt.
Vare sig det gäller träna eller att vara pro
jektledare.
Örebroporten Fastigheter AB . 2014
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ÖREBROPORTENS STYRELSE 2015

Vad tycker styrelsen?
Vi ställde frågor till Örebroportens styrelsemedlemmar
om utmaningar, utveckling och vad de ska bidra med i
styrelsearbetet. Här är några svar.
ORDINARIE LEDAMÖTER

Vilken är Örebroportens främsta styrka och
vilken är företagets största utmaning?
– Styrkan är företagets mycket kompetenta och
sammansvetsade medarbetare, samt det stora för
troende som finns hos näringsliv och allmänhet.
Utmaningen är att fortsätta arbeta otraditionellt
och nyskapande i ett växande Örebro samt klara
de sociala, miljömässiga och ekonomiska målen.

Lennart Bondeson (kd)
ordförande, -53

Daniel Granqvist (m)
2e vice ordförande, -72

Hur ser du på Örebroportens
roll idag och i framtiden?
– Örebro är en stad som växer
och förändras, Örebroporten
har en viktig roll som motor
i det arbetet. Att skapa fler
möjligheter och omvandla
strukturer i samverkan mellan
kommun och privata aktörer.

Mats Sjöström (s)
1e vice ordförande, -42

Magnus Larsson (m), -71

Ulrika Sandberg (s), -72

Vad kommer du framför
allt att bidra med i
styrelsearbetet?
– Jag kommer att bidra
med nya ögon och idéer
om att utveckla bolaget
på ny otrampad mark.

Per-Åke Sörman (c), -76
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Johan Åqvist (fp), -52

SUPPLEANTER

Bo Johansson (s), -44

Ann-Kristin Spåls (mp), -73

REVISORER
Stefan Tärnell, KPMG, -57

LEKMANNAREVISORER
Erik Johansson (m), -33
Anders Sandberg (s), -49

ÖVRIGA SOM DELTAR PÅ
STYRELSENS SAMMANTRÄDEN:

Maria Westerholm (v), -68

Per Cardesjö, vd, -49
Birgitta Gustafsson, vice vd, -59
Susanne Odelberg-Johnson,
ekonomichef/sekreterare, -61

FAKTA STYRELSEN
∙ Örebroportens styrelse väljs av kommunfullmäktige. Styrelsen består av sju
ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
∙ Ledamöter och suppleanter speglar det partipolitiska styrkesförhållandet i 		
kommunfullmäktige.
∙ Nomineringar av ledamöter och suppleanter görs av respektive politiskt parti.
∙ Suppleanter kallas alltid till sammanträdena och deltar i det löpande styrelse
arbetet.

Entrén till nya Idrottshuset.
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EKONOMISK SAMMANFATTNING

U T D R A G 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
Belopp inom parentes avser föregående år.

FINANSIERING OCH ANVÄNDNING 		
AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Synligt eget kapital:
504,4 mkr
Bolagets synliga egna kapital uppgick vid
årsskiftet till 504,4 (473,8) mkr. Solidi
teten var vid samma tidpunkt 16,0 (16,2)
procent. Räntebärande skulder uppgick
till 2 588 (2 388) mkr. Genomsnittlig
ränta för året är 3,5 (3,4) procent och den
volymvägda genomsnittliga räntebind
ningstiden 6,66 (7,34) år. I den genom
snittliga räntan ingår en avgift till kommu
nen med 0,35 (0,35) procent.
Bolagets upplåning finansieras via Öre
bro kommun, som ansvarar för att säker
ställa bolaget det lånebehov som krävs.
Säkring av ränterisk görs genom ränte
swapar som effektivt säkrar kassaflödes
risk i räntebetalningar.

INVESTERINGAR

Årets investeringar: 274 mkr
Årets investeringar i fastigheter uppgick till 263,2 (380,8) mkr. Bland annat färdig
ställdes nybyggnationen av Idrottshuset. Pågående projekt vid årsskiftet uppgick till
215,5 (78,3) mkr, vilket främst utgörs av nybyggnation av Handelshögskola, aula och
kontor (Universitetsplatsen), samt till- och ombyggnation av Konserthuset.
Investeringar i andra materiella anläggningstillgångar uppgick till 10,5 (13,4) mkr.

Årets investeringar anläggningstillgångar
Åtgärd
Nybyggnation, Handelshögskolan
Nybyggnation, kontor och lager
Ny- och ombyggnation, Konserthuset
Utbyte ventilation, Medborgarhuset
Virginska skolan, byte tak och invändig ombyggnation
Vårlöken, invändig ombyggnation
Övriga investeringar
Totalt

Fastighet
Universitetet 6
Pappersbruket 13
Klockaregården 6
Nålmakaren 3
Tågmästaren 24
Vårlöken 18

Belopp (mkr)
105
34
33
32
17
11
42
274

UTDELNING OCH ÅRETS RESULTAT

Utdelning:
16,5 mkr
Styrelsen kommer att föreslå bolagstäm
man en utdelning med 16,5 mkr. Årets
vinst uppgår till 41,8 mkr.
MILJÖ

Energiexpert förstärker driftorganisationen

13 %
10 %
50 %
16 %
11 %

Årshyra per löptid i procent
Årshyra på kontrakt som löper ut under 2015
Årshyra på kontrakt som löper ut under 2016
Årshyra på kontrakt som löper ut under 2017
Årshyra på kontrakt som löper ut under 2018
Årshyra på kontrakt som löper ut under 2019
och senare
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Målsättningen är att tillhandahålla lokaler med en god inomhusmiljö och minsta
möjliga miljöpåverkan. Vid ombyggnationer väljs miljövänliga material och
översyn sker av ventilations-, värme- och elanläggningar för en effektivare
energianvändning. Målet är att sänka energiförbrukningen samt att minska kol
dioxidutsläppen utan att sänka kvaliteten på inomhusmiljön.
Driftorganisationen har förstärkts med en energiexpert som uteslutande
arbetar för energieffektiviseringsmöjligheter och nya systemlösningar. Samtliga
fastighetstekniker utbildas fortlöpande i energi- och systemteknik.
Örebroporten har under flera år som ett led i att bidra till kommunens klimat
plan, ställt högre krav på byggnaders energiprestanda vid ny- och ombyggnad än
vad Boverkets byggregler (BBR) kräver. Så också under 2014.
Utväxling av belysning/ljuskällor som innehåller kvicksilver har intensifierats
under året till förmån för allt mer LED-belysning.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

RISKANALYS

Säkrade hyresintäkter, låg vakansgrad

Uthyrningsbar yta:
362 000 kvm
Vid årsskiftet uppgick det förvaltade
fastighetsbeståndet till en uthyrningsbar
area på 362 000 kvadratmeter.
FASTIGHETERNAS VÄRDE

Marknadsvärde: 		
drygt 3,6 mdkr

Hyresintäkterna är säkrade genom en
stor andel långa hyresavtal. Å
 rligen
görs en inflationsjustering av hyresav
talen. Hyror från kommunala hyresgäs
ter utgör en väsentlig del av hyresin
täkterna.
Örebroporten Fastigheter AB har till
viss del möjlighet att påverka driftöver
skottet genom att under en tid minska
löpande underhållskostnader. Kostna
den för media utgör cirka 53 procent av
driftskostnaderna, varav 12,3 procent
vidaredebiteras till kunderna som til�
lägg på hyran.
Örebroporten Fastigheter ingår
från och med 2015 i den gemensamma
elupphandlingen som gäller för Örebro
Kommun, Örebroporten Fastigheter
AB och Futurum Fastigheter AB. Den
totala energimängden för år 2015 är
prislåst till 100 procent t.o.m. kvartal
3 och 75 procent för resten av året. Att
allt inte är prislåst är att det kommer in
vindkraftsproducerad el från Kumbro
Vind AB under hösten. Prislåsningar
som är gjorda för 2016 och 2017 täcker
energibehovet till 70 procent.
På kort sikt är driftkostnaderna att
betrakta som mer eller mindre fasta. En
förändring av driftskostnaderna med en
procent påverkar resultatet med cirka
0,7 mkr.

Bolagets största enskilda kostnad är
räntekostnaden. Bolagets finansierings
verksamhet styrs av en finanspolicy
som årligen fastställs av styrelsen.
Denna innehåller bemyndiganden och
mandat, samt en definition av koncer
nens risksyn och hur exponering för
de finansiella riskerna skall hanteras. I
bolagets låneportfölj finns räntederivat
som är ett flexibelt sätt att förlänga lån
med kort räntebindningstid. Per årsskif
tet är 20,8 procent av bolagets finansie
ring exponerad mot rörlig ränta.
Med den fördelning av räntebind
ningstider som gäller vid utgången av
2014 skulle en förändring av ränteläget
med en procent på helårsbasis påverka
bolagets kostnader med cirka 5,6 mkr.
Detta motsvarar cirka 4 procent av
bolagets kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av rörelse
kapital.
Efterfrågan på lokaler har varit fort
satt god och bolaget har en låg vakans
grad. Vakansgraden uppgår till 2,5 (2,2)
procent av uthyrningsbar yta.
Nedskrivning har skett av p ågående
projekt med 10 mkr. Ledningens bedöm
ning är att det per årsskiftet inte finns
något ytterligare nedskrivningsbehov
av bolagets fastigheter.

Det bokförda värdet av bolagets förvalt
ningsfastigheter var vid årets slut 2 930
(2 866) mkr. Extern värdering av bestån
det har gjorts av Svefa i december 2014.
Marknadsvärdet uppgår till 3 625 mkr.

Dotterbolag/intressebolag
Bolag
Ägarandel
Västerporten Fastigheter i Örebro AB
100 %
Örebroporten Förvaltning AB
100 %
Gustavsviks Utvecklingsbolag AB
51 %
Gustavsvik Resorts AB
45 %
Örebroläktaren AB
45 %
Marieberg Utvecklings AB
50 %
Örebroporten Fastigheter AB . 2014
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R E S U LTAT R Ä K N I N G
2014

2013**)

2012

2011

2010

Nettoomsättning

339 895

319 224

316 659

261 001

245 670

Driftskostnader

-68 476

-67 388

-62 930

-49 881

-56 071

Underhållskostnader

-28 343

-27 605

-92 841

-79 596

-66 865

-3 902

-3 560

-2 989

-1 625

250

239 174

220 671

157 899

129 899

122 984

Belopp i tkr om inte annat anges

Fastighetsskatt
Driftsnetto
Av- och nedskrivning i förvaltningen

-86 023

-61 669

-49 015

-44 349

-37 477

Bruttoresultat

153 151

159 002

108 884

85 550

85 507

Administrations- och försäljningskostnader

-13 315

-13 827

-17 597

-15 260

-13 608

35

541

10 423

8 075

-1 172

-6 559

-421

-

4 822

-

133 312

145 295

101 710

83 187

70 727

1 378

10 500

-

-373

-

530

1 965

2 512

3 676

3 042

Finansiella kostnader

-85 706

-75 771

-74 858

-64 410

-47 143

Resultat efter finansiella poster

49 514

81 989

29 364

22 080

26 626

9 195

-10 502

-3 445

-450

-7 130

-16 925

-12 887

-4 233

-5 796

-5 197

41 784

58 600

21 686

15 834

14 299

2014

2013**)

2012

2011

2010

2 929 722

2 866 297

2 457 191

1 960 694

1 784 766

58 912

67 617

68 379

71 540

68 028

215 540

90 444

188 090

62 656

97 198

Finansiella anläggningstillgångar

91 510

63 965

78 521

63 225

65 073

Kortfristiga fordringar*)

42 489

37 904

42 622

165 013

96 719

72

71

15

-

-

3 338 245

3 126 298

2 834 818

2 323 128

2 111 784

Bundet eget kapital

211 587

212 279

212 960

12 960

12 960

Fritt eget kapital

292 812

261 536

212 255

200 569

192 735
33 950

Resultat vid försäljning av fastigheter
Övriga rörelseintäkter/kostnader
Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag
Finansiella intäkter

Bokslutsdispositioner
Skatt

Årets resultat

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter
Inventarier och övriga anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar

Kassa och bank

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

36 050

43 500

39 800

35 200

123 507

107 173

40 731

42 313

47 402

2 590 529

2 391 544

2 202 780

1 898 000

1 697 900

83 760

110 266

126 292

134 086

126 837

3 338 245

3 126 298

2 834 818

2 323 128

2 111 784

*) Koncernkonto ingår i posten
**) omräkning har skett av 2013 i enlighet med nya redovisningsprinciper, BFNAR 2012:1 (K3). Övriga jämförelseår har inte omräknats.
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FLERÅRSÖVERSIKT
Belopp i tkr om inte annat anges

Resultaträkningen

Hyresintäkter
Övriga intäkter
Driftkostnader
Underhållskostnader
Driftnetto
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Redovisat resultat efter skatt
Utdelning

Balansräkningen

Fastigheternas bokförda värde
Fastigheternas marknadsvärde
Nedskrivningar /reversering nedskrivningar byggnader
Uppskrivningar byggnader och mark
Fastighetsförvärv
Ny- och ombyggnader fastigheter
Övriga investeringar anläggningstillgångar
Fastighetslån
Balansomslutning

1)

2)
3)

2014

2013*)

2012

2011

2010

333 937
5 958
68 476
28 343
239 174
85 706
49 514
41 784
16 500

313 447
5 777
67 388
27 605
220 671
75 771
81 989
58 600
11 200

312 277
4 382
62 930
92 841
157 899
74 858
29 364
21 686
10 000

258 826
2 175
49 881
79 596
129 899
64 410
22 080
15 834
10 000

243 382
2 288
56 071
66 865
122 984
47 143
26 626
14 299
8 000

2 929 722
3 625 000
-10 000
263 166
10 490
2 588 000
3 338 245

2 866 297
3 364 000
2 300
50 000
140 000
240 761
13 403
2 388 000
3 074 919

2 457 191
3 173 000
2 500
200 000
196 487
274 267
8 133
2 198 000
2 834 818

1 960 694
2 635 000
24 527
156 905
13 650
1 898 000
2 323 128

1 784 766
2 472 000
-2 401
45 486
183 741
13 431
1 697 900
2 111 784

139 904
190 493
-300 850
110 538

133 535
148 775
-294 335
145 616

67 576
38 594
-456 911
418 332

57 772
69 454
-204 907
135 453

57 319
30 659
-230 322
199 663

362 000
8 746
98,9
8,07
922
189
78
8 093
10 014
7 149
33

362 000
7 996
99,2
8,07
866
186
76
7 918
9 293
6 597
31

376 500
10 517
99,3
6,93
829
167
247
6 526
8 428
5 838
30

320 850
13 826
98,2
6,70
807
155
248
6 111
8 213
5 916
22

302 750
19 300
99,2
7,03
804
185
221
5 895
8 165
5 608
20

532 518
15,95
50,81
9,5
4,2
2,58
3,50
6,66

507 745
16,24
34,44
17,0
5,3
2,90
3,39
7,34

456 259
16,1
33,8
8,4
4,0
2,05
3,49
7,58

239 471
10,3
123,1
9,4
3,9
2,03
3,58
7,44

230 716
10,9
76,3
12,0
3,6
2,36
2,86
7,46

Kassafödesanalys

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Kassaflöde från finansiering

Fastighetsrelaterade nyckeltal och diverse fakta

Uthyrbar area, m²
Vakant area, m²
Ekonomisk uthyrningsgrad i %
Direktavkastning i %
Hyresintäkter per kvm, kr
Driftkostnader per kvm, kr
Underhållskostnader per kvm, kr
Bokfört värde per kvm, kr
Marknadsvärde per kvm, kr
Låneskuld per kvm, kr
Årsarbetare

Finansiella nyckeltal

Synligt eget kapital
Soliditet i %
Balanslikviditet i %
Räntabilitet på eget kapital i %
Räntabilitet på totalt kapital i %
Räntetäckningsgrad, ggr
Bruttolåneräntor i %
Räntebindningstid volymvägd, år
Definitioner
1) Nettomsättningen minus drifts- och underhållskostnader
samt fastighetsskatt
2) 2014 enligt styrelsens förslag
3) Inkluderar mark och markanläggningar
4) Driftnetto delat med bokfört värde på fastigheterna

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

5) Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver
minskat med 22% schablonskatt
6) Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen
7) Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder
8) Resultat efter finansiella poster delat med genomsnittligt
synligt eget kapital

9) Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader delat
med genomsnittlig balansomslutning
10) Rörelseresultat plus avskrivningar och finansiella
intäkter delat med räntekostnad
11) Räntekostnad delat med vägd genomsnittlig räntebärande skuld

*) omräkning har skett av 2013 i enlighet med nya redovisningsprinciper, BFNAR 2012:1 (K3). Övriga jämförelseår har inte omräknats.
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GEOGRAFISK ÖVERSIKT FASTIGHETER

GEOGRAFISK ÖVERSIKT FASTIGHETER

1. Mellringestaden

2. Atomen

3. Biogasbussdepå

4. Svampenterminalen

5. Kexfabriken

6. Grenadjärstaden

7. Skebäck

8. Tybblelundshallen

9. Örebro universitet

10. Eyrafältet

11. Birgittaskolan

12. Brunnsparken

13. Stadsbyggnadshusen

14. Virginska skolan

15. Conventum/Medborgarhuset

16. Rudbecksskolan

17. Rådhuset

18. Konserthuset

19. Västra Bangatan/Ringgatan

20. Folkets hus

21. Aspholmen

22. Bista

Virkeshandlaren 3

Behrn Arena, Eyrabadet, Idrottshuset

Speditören, del av 3 och 7

23. Örebro Airport
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ÖREBROPORTENS FASTIGHETSINNEHAV

ÖREBROPORTENS FASTIGHETSINNEHAV
Uthyrbar yta
Area m2

Fastighet
Täby
Råberga 5:15
Summa Täby

––––––––––––––––––––––––––––– Bokfört värde –––––––––––––––––––––––––––––
Byggnad
Mark
Markanl.
Totalt

10 300
10 300

81 198
81 198

-

2 089
2 089

83 287
83 287

Boglundsängen
Atomen 1
Summa Boglundsängen

4 100
4 100

4 280
4 280

10 795
10 795

110
110

15 185
15 185

Mellringestaden
Athena 5 och 19
Summa Mellringestaden

43 600
43 600

323 580
323 580

37 650
37 650

4 957
4 957

366 187
366 187

Aspholmen/Örnsro/Adolfsberg
Virkeshandlaren 3 och 11
Nikolai 3:266 (Brunnsparken)
Målaren 15
Målaren 14
Summa Aspholmen/Örnsro/Adolfsberg

10 912
5 760
11 280
8 155
36 107

14 867
6 348
49 933
35 240
106 388

12 252
4 206
7 410
5 603
29 471

91
91

27 119
10 645
57 343
40 843
135 950

Grenadjärstaden
Grenadjären 3 m fl
Summa Grenadjärstaden

11 900
11 900

55 560
55 560

2 414
2 414

2 850
2 850

60 824
60 824

27 850
750
7 200
9 500
6 500
2 750
31 800
9 400
3 200
25 000
20 000
15 700
4 000
3 400
17 200
5 065
189 315

174 214
5 740
20 222
55 828
39 488
13 573
312 395
112 558
10 849
213 301
196 458
84 198
9 396
10 984
211 030
36 318
1 506 552

59 420
15 703
6 438
24 543
1 743
3 030
2 575
45 267
2 900
5 500
27 700
194 819

3 207
2 916
9
284
8 013
9 695
9 016
33 140

236 841
5 740
35 925
65 182
64 040
15 316
312 679
115 588
13 424
221 314
206 153
129 465
9 396
13 884
225 546
64 018
1 734 511

2 000
2 000

4 430
4 430

2 906
2 906

-

7 336
7 336

Skebäck/Österplan/Universitetet
Tofsmesen 1 (Birgittaskolan)
Almby 11:332 (Friidrottshallen)
Pappersbruket 13 och 14 (Wadköpings utb center/Tambox/Kembels)
Universitetet 6
Summa Skebäck/Österplan/Universitetet

9 300
6 900
24 500
40 700

102 236
43 879
113 121
259 236

34 835
28 239
8 558
71 632

2 771
16 365
19 136

137 071
46 650
157 725
8 558
350 004

Norr
Rodret 6 och 8 (Bussdepå och Biogasmack)
Nikolai 3:241 (Svampenterminalen)
Summa Norr

9 700
14 300
24 000

72 755
14 230
86 985

40 308
10 355
50 663

38 790
38 790

151 853
24 585
176 438

362 022

2 428 209

400 350

101 163

2 929 722

Centrum
Tågmästaren 24 (Virginska skolan)
Kexfabriken 1
Kexfabriken 2
Kexfabriken 3
Vårlöken 18
Vårlöken 19
Nålmakaren 3/Bryggaren 15 (Medborgarhuset/Conventum Kongress/Bibliotek)
Stinsen 20 (Conventum Arena)
Klostret 12 (Folkets hus)
Nikolai del av 3:17 och 3:329 (Behrn Arena, fotboll) 1)
Nikolai 3:238 m fl (Behrn Arena ishall & bandy) 2)
Teknisten 2 (Rudbeckskolan)
Klockaregården 6 (Konserthuset)
Nikolai 3:279 (Eyrabadet)
Nikolai 3:272 (Idrottshuset)
Rådhuset 5
Summa Centrum
Bista
Speditören 7
Summa Bista

Summa Örebroporten Fastigheter AB
1)
2)

inkl läktare och fotbollsplan
inkl läktare och isytor
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VÄSTERPORTEN

Västerporten
utvecklar
miljöer som
stärker
Örebros
västra
stadsdelar
Västerporten Fastigheter
är ett kommunalt bolag
med sitt bestånd i Örebros västra delar. Bolaget
utvecklar och förvaltar
cirka 54 000 kvm lokalyta
på Boglundsängen, Vivalla
centrum och Vivallaskolan.
Syftet med Västerporten är
att skapa nya arbetsplatser,
arbetstillfällen och mötesplat
ser på väster i Örebro. Bolaget
ska bidra till detta bland annat
genom att samverka med olika
aktörer. Genom att utveckla
befintliga byggnader och
bygga nya ska Västerporten
göra det möjligt för människor,
organisationer och föreningar
att mötas och utvecklas. Detta
skapar i sin tur möjligheter för
nya jobb.
Västerporten ägs till 100
procent av Örebroporten
Fastigheter AB som är ett hel
ägt kommunalt fastighetsbolag.
AFFÄRSIDÉ
Västerportens affärside är att
utveckla miljöer som stärker
Örebros västra stadsdelar.

Michael Blixt, förvaltningschef på Västerporten.

Vår vision börjar bli verklighet
– Det finns en enorm energi
och förertagaranda hos många
i Vivalla, säger Michael. Det är
deras drivkraft och entreprenörskap som vi måste ta fasta på och
hjälpa dem att ta de första stegen
för att uppfylla sina affärsidéer.
– Företag, mötesplatser och arbetstillfällen
börjar skapas. Vår vision är på väg att bli
verklighet, säger Michael Blixt, förvalt
ningschef på Västerporten.
Visionen, det är ett levande Vivalla
med positiva förtecken. Ett område som
utvecklas i symbios med människorna
som bor där; deras butiker och företag,
deras samverkan och drivkraft.
Under 2014 har Michael arbetat i prin
cip heltid med utvecklingsfrågor i Väster
porten. Han har sett många nya idéer
födas bland Vivallas invånare, och en del
har också omsatts i praktiken. Som de tre

somaliska kvinnorna som säljer afrikanska
kläder och ska starta en egen butik under
2015. Som restaurangen och food courten
som är på gång att förverkligas.
För Västerportens del är nyckeln till
framgång att komma nära Vivallaborna.
– Jag upplever att vi har lyckats med
det. Vi är lyhörda för deras behov och
önskemål. Det leder till ökad acceptans,
att vi anses som trovärdiga och ses som en
viktig samarbetspartner. Vi lär av varan
dra, därför har vi kommit långt på två år.
Satsningen fortsätter i Vivalla. På de
följande sidorna kan du läsa mer om olika
projekt som är i startskedet eller på väg att
bli verklighet.
– Mediabevakningen ger en ganska
ensidig bild av Vivalla. Det som sällan
kommer fram är den starka framtidstro
som finns här. Jag vet, för jag upplever
den varje dag, säger Michael Blixt.

Västerporten Fastigheter i Örebro AB . 2014
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Inspirationsbilder för den kommande food courten.

Hur smakar Vivalla?
Snart får vi svaret. Ett nytt restaurangkoncept ligger i startgroparna och kommer
att se dagens ljus under 2015.
Det är den tidigare pizzerian i Vivalla
centrum som ska byggas om till en ljus

och öppen restaurang med insyn i köket.
– Det blir en food court, det vill säga
mat från flera länders kök under ett och
samma tak. Ombyggnaden startar under
våren 2015, förklarar Mikael Blixt.

– Vi är många som ser fram emot att
restaurangen öppnar. Att äta mat från till
exempel Somalia och Irak ska bli en upp
levelse. Jag hoppas att många örebroare
hittar till den nya food courten.

Örebro folkhögskola i effektivare lokaler
Efter flytten från Västra Mark för några
år sedan finns Örebro folkhögskola
numera i Vivalla centrum, där man
delar lokaler med NBV och Svenska
kyrkan. Nu planeras en ombyggnad och

34

omdisposition av de befintliga loka
lerna som gör att de kommer att kunna
utnyttjas bättre och effektivare. Vissa av
ytorna är gemensamma, och i och med
omflyttningen kommer hyresgästerna
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att kunna använda dessa ytor oberoende
av varandra och vid olika tidpunkter
på dygnet. Allt är planerat att stå klart
hösten 2015.

VÄSTERPORTEN

Framgång för
arbetsmarknadsprojekt
Hur kan privata företag i byggsektorn bidra till arbetsmarknaden i Vivalla och övriga Örebro?
Med den frågeställningen som
grund presenterade Västerporten
och de andra kommunala fastighetsbolagen sina framtida byggplaner vid en arbetsmarknadsdag
i april.
– Åtta av de inbjudna entreprenörerna
visade extra stort intresse att gå vidare.
Tre av dem har startat byggservice
skolan, en form av yrkesskola, berättar
Michael Blixt.
Det är NA Bygg, Krafft Måleri och
Tranab (markbyggnad), som i samar
bete med Arbetsförmedlingen, står för
utbildningen. Den är totalt sex månader
lång och man måste ha byggbakgrund
för att få vara med. De tre företagen
och Arbetsförmedlingen har satt ihop
en utbildning inom respektive område:
bygg, måleri och mark. Efter sex måna

Expansion
för Vivalla
Frukt & Grönt

der valideras deltagarnas kunskap för att
då kunna intyga att kunskapsnivån mot
svarar gymnasieutbildningens.
– Vi tillhandahåller lokaler och är
katalysatorn för utbildningen. Tanken är
att företagen sedan ska hitta egna upp
drag, även hos de privata fastighetsbola
gen, säger Michael.
Intresset var stort vid antagningen.
Hela 22 sökande, samtliga utlandsfödda,
i åldern 25–45 år hade anmält sig. Efter
en urvalsprocess tillsammans med
Arbetsförmedlingen antogs sex elever,
två per område. Deras första uppdrag
blev att renovera sina egna utbildnings
lokaler i Vivalla företagsby.
Meningen är att eleverna ska vara
anställningsbara efter utbildningen. Det
har gått mycket fortare än så. Redan två
månader efter starten i oktober stod det
klart att en elev per yrkeskategori kom
mer att få jobb i sin bransch efter avslu
tad utbildning.

Vivalla har
fått en egen
familjecentral
Den 1 september invigdes Vivallas nya
familjecentral med BVC, barnmorskemot
tagning, social rådgivning och öppen för
skola. De nya lokalerna har snabbt blivit
en succé och betyder mycket för nyblivna
föräldrar i Vivalla, Lundby och andra när
liggande områden.
Tidigare har öppna förskolan endast
haft ett litet utrymme. Men efter en
omflyttning av verksamheter och lokaler i
Vivalla centrum blev en stor samlingssal
intill vårdcentralen och den tidigare öppna
förskolan ledig.
Ytan för den gamla samlingssalen
dockades ihop med öppna förskolans tidi
gare lokaler. En ny dörr mot distriktsskö
terskorna och barnmorskorna på vårdcen
tralen har möjliggjort ett nära samarbete i
den nya familjecentralen. I lokalerna finns
också kommunens sociala rådgivning som
en viktig faktor i samarbetet.

Majid Atroushi, butiksägare.

Majid Atroushi, som tidigare drev
populära Ali Baba på Storgatan i Öre
bro, finns numera i Vivalla centrum
med sin nya butik Vivalla Frukt &
Grönt.
Verksamheten går mycket bra
och Majid behöver mer butiks- och
lageryta för att expandera. Under 2015
kommer en liten expansion att ske.
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Ett Folkets
Hus på gång
i Vivalla!

Framgångsrika kvinnor
Försäljningen av afrikanska kläder har
blivit en stor framgång för de soma
liska kvinnorna Ladan Osman, Farhan
Mohamad och Abdihakim Mohamed.
Efter att ha provat sin affärsidé i en
så kallad minibutik i Vivalla centrum
under våren 2014 såg de ganska snart
att idén bar och önskade att få en
egen butik. Västerporten hade en tom

restaurang i väntan på ombyggnad,
vilken tillfälligt erbjöds kvinnorna.
Nu tar de nästa steg och kommer
under 2015 att erbjudas en permanent
butik intill den nya food courten i
centrum. Från början sålde Ladan,
Farah och Abdihakim enbart kläder för
kvinnor. I den nya butiken kommer de
även att ha plagg för barn och män.

Unikt gym i Vivalla centrum
Ett unikt gym planeras i Vivalla centrum.
Unikt, så till vida, att 40 procent av
lokalytan enbart kommer att vara till för
kvinnor.
– Vad jag vet finns det inget liknande i
Sverige, säger Michael Blixt.
Efterfrågan på ett gym i Vivalla har
länge varit stor, många har framfört en
önskan om att vi på Västerporten ska
jobba för en etablering av ett gym i
Vivalla. Under året har förhandlingar

Skiss: Nya gymmet.
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pågått för att hitta en bra lösning i Vivalla
med en extern entreprenör som ska hyra
och driva det nya gymmet.
För att tillmötesgå en önskan från
väldigt många muslimska kvinnor vill
den externa entreprenören att 40 procent
av gymmets 950 kvadratmeter reserveras
enbart för kvinnor. Här kommer också ett
antal nya arbetstillfällen att skapas, entre
prenören vill ha lokalt förankrad personal.
Det nya gymmet planeras att ligga på
baksidan av Vivalla centrum granne med
badet. Baksidan av Vivallacentrum byggs
ut med en ny byggnad med helglasad
fasad plus att en del av garaget under
centrum byggs om till toppmoderna loka
ler med de senaste träningsmaskinerna.
Byggstart blir enligt planerna hösten
2015.
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Vivalla har ett rikt föreningsliv med
drygt 70 föreningar som är i stort
behov av lokaler. Nu är problemet
på väg att lösas då föreningslivet
valt att gå vidare med en satsning
på ett Folkets Hus. En Folkets Husförening är under bildande i Vivalla.
– Vi tittar på att bygga ett Fol
kets Hus i två etapper. Den första i
entréhallen mellan fritidsgården och
skolan. Den andra i anslutning till
den befintliga kulturarenan, säger
Michael Blixt.
När frågan om föreningslokaler
i Vivalla utreddes kom man fram
till två möjliga lösningar. Dels ett
Föreningarnas Hus, dels ett Folkets
Hus.
– Eftersom Föreningarnas Hus
redan finns i Örebro valde vi och
föreningslivet att gå vidare med det
andra spåret. På Vivallaskolan finns
redan en jättefin kulturarena och i
foajén finns plats som är outnyttjad.
Med det som utgångspunkt gick
vi vidare med ritningar, förklarar
Michael Blixt.
I ett första skede planerar vi att
bygga ett mindre antal lokaler i foa
jén och i nästa fas planeras det för
en större triangelformad byggnad i
två plan intill kulturarenan.

Skiss: Folkets hus.
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VÄSTERPORTENS STYRELSE 2015
ORDINARIE LEDAMÖTER

Yusuf Abdow, ordförande (s), -64

Behcet Barsom (kd), -66

Carin Melin (fp), -45

Elisabeth Malmqvist (c), -85

Tomas Eriksson (m), -60

SUPPLEANTER

Karin Sundin (s), -72

REVISORER
Stefan Tärnell, KPMG, -57

LEKMANNAREVISORER
Erik Johansson (m), -33
Anders Sandberg (s), -49

Jonas Karlsson (s), -71

Leyla Parsa (m), -77

ÖVRIGA SOM HAR DELTAGIT PÅ
STYRELSESAMMANTRÄDE UNDER 2014
Per Cardesjö, vd, -49
Michael Blixt, förvaltningschef, -64
Andreas Landerdahl, ekonomichef/sekreterare, -79
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VÄSTERPORTEN · EKONOMISK SAMMANFATTNING

FLERÅRSÖVERSIKT
Belopp i tkr om inte annat anges

2014

2013 *

41 697
304
13 964
5 397
21 900
5 662
8 676
5 353

39 922
102
12 490
5 352
21 442
5 294
9 875
6 631

222 275
322 400
2 617
12 273
290
210 000
256 997

216 773
306 200
205 442
16 108
737
210 000
255 831

13 853
-13 789
-64

27 266
-222 287
195 021

53 900
620
99,3
9,94
774
259
100
4 124
5 981
3 896
3

53 000
305
99,6
9,86
753
236
101
4 090
5 777
3 962
2

32 955
12,8
257,6
27,9
5,6
3,38
2,72
5,85

29 245
11,4
246,2
39,1
5,9
3,66
2,54
7,15

Resultaträkningen
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Driftkostnader
Underhållskostnader
Driftnetto
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Redovisat resultat efter skatt

1)

Balansräkningen
Fastigheternas bokförda värde
Fastigheternas marknadsvärde
Fastighetsförvärv
Ny- och ombyggnader fastigheter
Övriga investeringar anläggningstillgångar
Fastighetslån
Balansomslutning

2)

Kassafödesanalys
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Kassaflöde från finansiering

Fastighetsrelaterade nyckeltal & diverse fakta
Uthyrbar area, m²
Vakant area, m²
Ekonomisk uthyrningsgrad i %
Direktavkastning i %
Hyresintäkter per kvm, kr
Driftkostnader per kvm, kr
Underhållskostnader per kvm, kr
Bokfört värde per kvm, kr
Marknadsvärde per kvm, kr
Låneskuld per kvm, kr
Årsarbetare

3)

Finansiella nyckeltal
Synligt eget kapital
Soliditet i %
Balanslikviditet i %
Räntabilitet på eget kapital i %
Räntabilitet på totalt kapital i %
Räntetäckningsgrad, ggr
Bruttolåneräntor i %
Räntebindningstid volymvägd, år

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

* Omräkning har skett av 2013 i enlighet med nya redovisningsprinciper, BFNAR 2012:1 (K3).
Definitioner
1) Nettoomsättning minus drifts- och underhållskostnader
samt fastighetsskatt.
2) Inkluderar mark och markanläggningar.
3) Driftnetto delat med genomsnittligt värde på fastigheterna.
4) Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minskat
med 22% schablonskatt.
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5) Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
6) Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.
7) Resultat efter finansiella poster delat med genomsnittligt
synligt eget kapital.
8) Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader delat
med genomsnittlig balansomslutning.
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9) Rörelseresultat plus avskrivningar och finansiella intäkter
(inkl. räntebidrag) delat med räntekostnad.
10) Räntekostnad delat med vägd genomsnittlig räntebärande
skuld.

VÄSTERPORTEN · EKONOMISK SAMMANFATTNING

VÄSTERPORTENS FASTIGHETSINNEHAV

Uthyrbar yta
Area m2

Fastighet

–––––––––––––––––––––––––––– Bokfört värde –––––––––––––––––––––––––––––
Byggnad
Mark
Markanl.
Totalt

Elektronen 2
Neutronen 1
Rörströmsälven 23
Rörströmsälven 29
Långseleån 12

8 400
15 200
14 000
16 100
200

13 460
40 918
49 967
73 467
60

6 589
14 415
11 701
10 940
36

722
-

20 049
56 055
61 668
84 407
96

Summa

53 900

177 872

43 681

722

222 275

15 %
10 %

43 %

12 %
19 %

Årshyra per löptid i procent
Antal kontrakt som löper ut under 2015
Antal kontrakt som löper ut under 2016
Antal kontrakt som löper ut under 2017
Antal kontrakt som löper ut under 2018
Antal kontrakt som löper ut under 2019
och senare
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