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VD-ORD

Alla kurvor pekar uppåt – hur påverkas Örebroporten av det?

”Vår roll kommer inte att 
förändras, möjligtvis hur vi 
tar oss an den roll vi har”
Först blickar vi bakåt på 2015. Hur ser ni på 
det gångna året?

Jeanette Berggren (JB):
– Det har varit intensivt med många pågå
ende projekt. Slutet av året var särskilt 
spännande, när vi slutförde och leve
rerade både Novahuset på Örebro uni
versitet och Konserthuset. Vi har också 
pågående diskussioner om kommande 
stora projekt, till exempel kulturkvarteret. 
Där kan man säga att vi går i väntans 
tider. Några förstudier är igång och det 
ska bli intressant att se i vilken riktning 
de pekar. Jag tänker till exempel på en 
eventuell regionaltågdepå och på Science 
Park som vi hoppas kommer igång under 
2016. Science Park handlar om att tillföra 
ytterligare lokaler till universitetet för den 
verksamhet som bedrivs i Alfred Nobel 
Science Park, och verksamheter knutna 
till dem.

Lennart Bondeson (LB):
– Gustavsvik Resorts har utvecklats starkt 
under 2015 med bland annat det förnyade 
äventyrsbadet. Här jobbar vi intensivt och 
långsiktigt ihop med de privata intres
senterna i bolaget. Det är ett bra samar
betsprojekt som fått tid att sätta sig. Alla 
tankar och idéer måste prövas på rätt sätt.

Vilka stora projekt är avklarade? Vilka är på gång? Hur kan samarbetet mellan det offentliga 
och det privata utvecklas? Och behöver Örebroportens organisation förändras för att klara av 
framtida krav? Vi träffade Jeanette Berggren, ny vd på Örebroporten, och Lennart Bondeson, 
styrelseordförande, för att diskutera var företaget står idag och vart det är på väg.

utveckling. Det behövs en ny attraktion 
regelbundet, för att behålla besökarna och 
få fler.

JB:
– Gustavsvik står sig väldigt väl gentemot 
andra anläggningar. Med attraktioner 
både ute och inne är anläggningen mindre 
väderkänslig. Efter de stora nöjesparkerna i 
Sverige är Gustavsvik en av de största att
raktionerna i landet.

Gustavsvik är ett av flera projekt där det 
offentliga och det privata näringslivet samar-
betar. Varför har det gått så bra?

JB:
– Man får en bredare kompetens i besluts
fattandet, olika kompetenser berikar. Vi från 
det offentliga står för långsiktighet, fastig
hetsutveckling och stabilitet, de  privata till
för även tempo, iver och näsa för affärer. 

LB:
– Vi pratar alltid om samhällsnytta och 
affärsnytta och hur det kan kombineras på 
ett bra sätt. Det privata näringslivet är av 
traditionen mer fokuserat på affärsnytta, 
men i våra samarbetsprojekt står det privata 
även för samhällsnytta i och med att man 
tydligt ställer sig frågan – vad är bra för 
kommunen och för staden?

Utvecklingen av Gustavsvik har pågått 
ganska länge nu. Tar det för lång tid?

LB:
– Det kan säkert uppfattas så, men man 
ska komma ihåg att det består av många 
olika delprojekt. Och som jag sa tidigare, 
det måste få ta den tid det behöver för att 
vi ska få en optimal lösning utifrån både 
det offentliga och det privata perspektivet. 
Gustavsvik är ett unikt projekt, och det 
får gärna bli fler samarbeten med närings
livet.

JB:
– Man kan dela in Gustavsviksprojektet i 
två delar. Dels själva resorten, med det nya 
äventyrsbadet och det nya gymmet, dels 
utvecklingsdelen med att skapa förutsätt
ningar för exploatering, gestaltningspro
gram och markförsäljning, sådant som är 
på väg att bli ”verkstad”. Första spadtaget 
togs i december, av Per Johan Behrn som 
bygger bostäder nära Coop.

LB:
– 100 miljoner har investerats i badet och 
20 miljoner i gymmet, och investeringarna 
har gett avsedd effekt. Gästerna har blivit 
fler och intäkterna har ökat. Gustavsvik 
tillhör en av Sveriges mest besökta attrak
tioner. Men det måste ske en kontinuerlig 
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JB:
– Både det offentliga och det privata har 
ett stort hjärta för Örebro. Vi vill utveckla 
stan för örebroarna. Och att vi kan göra 
det tillsammans är stort.

LB:
– Den positiva utvecklingen av Örebro 
beror på att olika delar samspelar. Det 
offentliga och privata påverkar varandra 
positivt och gör att även andra aktörer får 
upp ögonen för olika samarbetsprojekt. 
Det kräver ömsesidigt förtroende och, inte 
minst, uthållighet för att lyckas.

Om vi tittar framåt, vilka nya  projekt står för 
dörren?

LB:
– Ett är flygplatsen, där det idag är både 
flygplatsbolaget och Örebroporten som 
äger fastigheter i området. Örebroporten 
kommer förmodligen att överta hela fast
ighetsbeståndet, och stå för den framtida 
utvecklingen av byggnaderna.

JB:
– Även Törsjö är ett möjligt utvecklings
område, där är det brist på detaljplanelagd 
mark för nya logistikfastigheter. När det 
gäller Brunnsparken så pågår ett plan

Fortsättning nästa sida.

Jeanette Berggren och 
Lennart Bondeson. 



Vår affärsidé

Örebroporten 
utvecklar 
 miljöer som 
stärker Örebro
Örebroporten Fastigheter AB 
är ett helägt kommunalt fastig-
hetsbolag. Vår affärsidé är att 
utveckla miljöer som stärker 
Örebro. Bolaget ägs av Öre-
bro Rådhus AB och förvaltar 
en uthyrbar area om drygt 
369 000 kvadratmeter.
Kommunägda företag följer samma 
regelverk som privatägda aktiebolag. 
Bolaget regleras genom bolagspolicy 
och bolagsordning som fastställs av 
kommunfullmäktige. Bolagsord
ningen beskriver bland annat vad 
bolaget får göra och vilka beslut som 
ska underställas kommunfullmäktige. 
Underställningsplikten ger möjlighet 
till demokratiskt inflytande i principi
ellt  viktiga frågor eller frågor av stor 
ekonomisk  betydelse.  Örebroporten 
har en politiskt sammansatt styrelse 
med representanter från både majori
tet och opposition. 

Utöver att ge avkastning på 
ägarens kapital ska bolaget även 
tillgodose andra viktiga 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 fat
tade beslut. Örebroportens resultat 
mäts inte enbart i ekonomiska termer. 
Resultatet är en kombination av 
ekonomisk vinst och uppfyllelsen av 
övrig samhällsnytta enligt bolagspo
licy och bolagsordning.

programsarbete och när det faller på 
plats går vi igång med utvecklingspro
cessen. Om arenaområdet på Eyrafältet 
ska kunna användas till annat än idrott, 
då behöver vi göra anpassningar av 
olika slag. Vi har den södra läktaren 
kvar att rusta upp på fotbollsarenan. 
Conventum har betytt jättemycket 
för Örebro, men andra städer börjar 
komma ikapp. Det pågår diskussioner 
om ett Conventum 2.0 med utveckling 
av teknik, säkerhet och tillgänglighet.

Kommer Örebroportens roll att föränd-
ras den närmaste tiden?

JB:
– Inte själva rollen, utan möjligtvis hur 
vi tar oss an den roll vi har. Våra ägare 
är tydliga med att vi ska fortsatt vara 
proaktiva, och vår styrka är att kunna 
upptäcka och fånga möjligheter. Det är 
den roll vi har, och också vill ha.

LB:
– Örebroporten är och kommer att fort
sätta vara en viktig utvecklingsfaktor 
för kommunen. Vi tar ansvar för en 
växande stad och där är Örebroporten 
ett verktyg som gör att expansionen 
kan fortsätta. Ett exempel är Marieberg 
Utvecklings AB som bildades ihop 
med privata aktörer för att utveckla 
det före detta Fordhuset. Det kommer 
i slutänden att möjliggöra att vi kan 
lösa infrastrukturproblem och få ihop 
Mariebergsområdet till en helhet.

Hur kommer Örebroportens organisation 
att utvecklas framöver?

JB:
– Den kommer att utvecklas utifrån de 
projekt vi ska genomföra, storleken på 
vårt fastighetsbestånd och hur kom
plexa våra byggnader är. Vi har ingen 
ambition att växa för växandets egen 
skull. Idag är vi en liten tight organisa
tion med massor av positiv energi. Det 
viktigaste för oss är att ha kompetens 
för att driva projekt, hålla nära och bra 
kundrelationer och att säkerställa drif

ten av våra hus. Till andra funktioner 
köper vi kompetens från andra aktörer. 
Vi har en ny ledningsgrupp som ska 
”jobbas ihop”, utöver att jag är ny 
som vd tillträdde en ny projektutveck
lingschef vid nyår. Vi stärkte också 
upp med en ny uthyrningsansvarig i 
januari. 

LB:
– Man ska komma ihåg att det har varit 
ett skifte i Örebroporten, dels har Jea
nette kommit in som ny vd, och dels 
har vi haft andra skiften. Organisatio
nen har klarat dessa förändringar på ett 
mycket bra sätt, trots hård arbetsbelast
ning. Jag tycker mig känna att det finns 
en stolthet och en glädje i att jobba på 
Örebroporten.

Örebro växer, alla kurvor pekar uppåt 
och kommunen investerar 1,5 miljarder 
per år. Vilka projekt som Örebroporten 
historiskt inte varit inblandat i, kan man 
komma att bli involverat i tack vare 
tillväxten?

JB:
– Kommunen behöver göra stora sats
ningar på skolor och förskolor och det 
byggs mycket bostäder. Örebroporten 
fokuserar främst på andra typer av 
investeringar som bidrar till ett väx
ande Örebro. Verksamhetslokaler, 
kontor, upplevelseindustrin och mötes
platser behöver också utvecklas  och 
där kommer vi in. Det som är spän
nande är att vi idag inte känner till allt 
som vi kommer jobba med närmaste 
åren. Vi kommer förmodligen utveckla 
fler samarbeten med privata aktörer, 
våra erfarenheter av samarbeten är 
goda och ger en tydlig mersmak. På 
min önskelista finns med att skapa fler 
publika platser där man kan se Örebro 
från ovan, varför inte en häftig skybar. 
Utsikt är en kvalitet som man inte ska 
föringa betydelsen av. Med god utsikt 
kan man verkligen skapa wowkänsla!

VD-ORD
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2015 i sammandrag

Open Art. Från väster: David Cerny, Man Haning Out, Conventum. Ulrika Kessl, Monument for Örebro, Örebro Rådhus och Melissa Hendersson, Multiple works, Olof 
Palmes Torg, Medborgarhuset.

• Novahuset vid Örebro Universitet har 
färdigställts under året och invigning 
var i oktober. Byggnaden är cirka 8 400 
kvadratmeter och rymmer kontor, aula, 
grupp och seminarierum, café och 
studieplatser. Arkitekturen är spän
nande och modern med många ytor som 
skapar torgkänsla. Novahuset uppmärk
sammades med kommunens byggnads
pris år 2015 och samtidigt fick Örebro 
Konserthus ett hedersomnämnande.

• Konserthuset har byggts till och reno
verats. Taket har höjts med sex meter i 
konserthallen för att förbättra akustiken. 
De allmänna utrymmena har fördubb
lats för att på ett bättre sätt ta emot sin 
publik. Invigningen ägde rum i början 
på november. Huset kommer att färdig
ställas under 2016.

• Marieberg Utvecklings AB ägs av Öre
broporten Förvaltning AB tillsammans 
med Lokalhusman i Örebro och Lindin 
Förvaltning. Bolaget har till ändamål 
att utveckla området södra Marieberg i 
Örebro. Under 2015 har ombyggnation 
gjorts för Burger King. Restaurangen 
invigdes i slutet av året.

• Gustavsvik Resorts AB ägs tillsam
mans med Gustavsviks Intressenter AB. 
Örebroporten Fastigheter AB äger 45 

procent av aktierna. Syftet med bolaget 
är att driva upplevelsebad, camping och 
tillhörande faciliteter. I början av året 
invigdes bolagets stora satsning i en 
ny vattenrutschbana och i slutet av året 
invigdes en ny gymanläggning.

• Hockeyarenan har byggts till under året, 
vilket har inneburit att läktaren har utö
kats med cirka 285 sittplatser samt flera 
kommersiella ytor.

• Den 3 september tillträde Jeanette Berg
gren som ny vd. Jeanette var tidigare vd 
på Karlskogahem. 

• Renoveringen av Rudbeckskolan har 
fortsatt under året. Anpassningar har 
också skett för att lokalerna bättre ska 
passa skolans behov. 

• Under 2015 har komplettering skett 
med ytterligare solceller på Behrn 
Arena.

• Örebroporten Förvaltning  AB har i slu
tet av året förvärvat aktier i Rörström
sälven Fastighets AB från Västerporten 
Fastigheter i Örebro AB. Bolaget äger 
efter förvärvet 50 procent av aktierna, 
resterande del ägs av Coronatus AB. 
Rörströmsälven har till ändamål att till
godose behovet av bostäder, affärs och 
verksamhetslokaler i Örebros västra 
stadsdelar.

• I januari 2016 har samtliga aktier i 
Västerporten Fastigheter i Örebro AB 
avyttrats till Örebrobostäder AB. Väs
terporten har som ändamål att genom 
fastighetsutveckling och nybyggnation 
skapa nya arbetsplatser, arbetstillfällen 
och mötesplatser i de västra stadsde
larna. 

• Örebroläktaren AB ägs tillsammans 
med ÖSK Elitfotboll AB, KIF Örebro 
DFF och Restaurang 4e våningen. Öre
broporten Fastigheter äger 45 procent 
av bolaget. I januari 2016 har 40 pro
cent av aktierna sålts till ÖSK Elitfot
boll AB.

• Långt framåtskridna planer finns att 
Örebroporten under 2016 skall förvärva 
samtliga byggnader från Örebro Läns 
Flygplats AB. Flygplatsen vill fokusera 
på själva flygverksamheten och fortsatt 
ansvara för det som är på ”airside”, och 
önskar att fastighetsförvaltningen för 
det som är på ”landside” tas över av en 
ägare med professionell fastighetskom
petens.
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Eyrafältet: Eyrabadet, Idrottshuset, Fotbollsarena, Ishall och Bandyhall.





Charlotta Nordenberg, KIF Örebro DFF

”Jättebra arena 
med ett underlag 
som är anpassat 
till vårt klimat”
Ända sedan KIF Örebro gick upp i Damall sven
skan 2003 har laget spelat på Behrn Arena.
 – En fantastisk anläggning, och den enda i 
Sverige där det spelas både allsvensk dam-  
och herrfotboll, säger Charlotta Nordenberg,  
ord förande i KIF Örebro DFF.
Charlotta Nordenberg har varit föreningens ordförande 
i fem år och på nära håll upplevt hur klubben tagit det 
sista klivet upp i den översta eliten. 2014 gjorde laget en 
rekordsäsong, slutade tvåa i damallsvenskan och spelade 
därmed till sig en plats i årets Women’s Champions Lea
gue. Bra träningsmöjligheter på en bra arena är en anled
ning till framgångarna.

– Vi trivs väldigt bra på Behrn Arena. Den är funktio
nell och jättebra på alla sätt och vis. Våra motståndare blir 
imponerade när de kommer hit, båda av arenan som sådan 
och av storleken på planen.

Det pratas ofta om konstgräsets vara eller inte vara 
och om kvaliteten på konstgräset i Sverige. Hur är det på 
Behrn Arena?

– Kvaliteten är bra. Vi har äntligen fått ett gräs som är 
anpassat till det nordiska klimatet, säger Charlotta och beto
nar samarbetet med Örebroporten och Örebro SK.

– Vi jobbar bra tillsammans och har påbörjat ett samtal 
om en samsyn på hur arenan bör utvecklas. En önskan är 
att det görs en översyn av reklamytorna. Där vill vi i fram
tiden ha LEDskärmar som ger en helt annan flexibilitet än 
dagens endimensionella skärmar. 

Liksom många andra aktiva och besökare framhåller 
Charlotta Eyrafältet där alla arenor för de stora idrotterna 
är samlade.

– Att de ligger så nära centrum är unikt i Sverige. Det 
är ett bevis för att Örebro är en av Sveriges främsta idrotts
städer inte bara när det gäller sportsliga framgångar, utan 
även när det gäller tillgängligheten till arenorna.

HYRESGÄSTER

Charlotta Nordenberg.
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HYRESGÄSTER

Simon Åström, ÖSK Fotboll

”Vi och 
Örebro porten 
har samma 
synsätt”
Örebroporten vill vara med och 
utveckla hela Örebro. Det vill ÖSK 
Fotboll också.
– Vi har samma synsätt. Det känns bra att 
ha en hyresvärd med den framsyntheten, 
säger Simon Åström, vd i ÖSK Fotboll.

Behrn Arena har utvecklats stegvis och 
nu har man snart gått varvet runt. Den 
södra läktaren, som en gång var nya läkta
ren, är nästa stora byggprojekt som ÖSK 
längtar efter.

– Vi har gjort en del småjusteringar på 
arenan den senaste tiden och bland annat 
utvecklat södra läktaren med en pubhylla. 
Örebroporten har också varit med och 
utvecklat vårt kontor i västra läktaren, 
säger Simon.

Förutom den önskade ombyggnaden av 
södra läktaren, vad kommer mer att hända 
med utvecklingen av Behrn Arena?

– Vi vill skapa fler träffpunkter för våra 
supporters. Vi tittar på fler gemensamma 
ytor i västra läktaren mot Idrottshuset, 
med bland annat en pub. Diskussioner 
pågår, och förhoppningsvis blir allt klart 
till nästa säsong startar.

Processen kring södra läktaren är i ett 
tidigt skedde. Detaljplanearbetet pågår 
och något investeringsbeslut är inte fattat.

Sålt aktiepost –   
kvar som minoritetsägare
Örebroporten har i januari 2016 sålt 
större delen av sina aktier i Örebro
läktaren AB till ÖSK Elitfotboll AB, 
men har kvar 5 procent av innehavet. 

Örebroläktaren AB

Affärsnätverk     
siktar på fler stolar
Affärsnätverket Club 254 har   
norra läktaren på Behrn Arena   
och restau rang 4e våningen som 
sitt nav.
– Vi vill gärna ha fler platser på läktaren 
och det diskuteras om att bygga ut den del 
i restaurangen som ligger närmast centrum 
till lounge med ytterligare konferens möj
lig heter, säger Magnus Wikström, mark
nadskoordinator på ÖSK Fotboll.

På Behrn Arenas norra läktare utanför 
4e våningen finns 254 platser som nyttjas 
av representanter från Örebros näringsliv. 
Verksamheten drivs i bolagsform under 
namnet Örebroläktaren AB med ÖSK Elit
fotboll, KIF Örebro DFF, Restaurang 4e 
våningen och Örebro porten som delägare. 

Som medlem i Club 254 äger man 

andelar i form av stolar och kan på så vis 
se allsvensk fotboll och andra evenemang 
på arenan, umgås med affärsbekanta 
och ha tillgång till konferensrum på 4e 
våningen.

– Det är en viss rörelse på medlemmar, 
men de flesta har kvar sina andelar år efter 
år, säger Magnus Wikström.

Förutom fler stolsplatser och en lounge 
i restaurangen hoppas Magnus också att 
lokalen på tredje våningen, som används 
som pub vid ÖSK:s matcher, kan använ
das på ett bättre sätt för Club 254:s del.

– Inför säsongen 2016 hoppas vi också 
att kunna utnyttja 4e våningen ännu mer 
som en nätverksyta än tidigare, säger han.

Fotnot: Styrelsen i Örebroläktaren AB bestod under 
2015 av: Björn Åqvist (styrelseordförande) Jeanette 
Berggren, Rolf Karlsson, Simon Åström, Mikael 
Knutsson och Håkan Svanberg.

Simon Åström och Magnus Wikström. 
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Trehundra fler kan heja   
på Örebro Hockey
Entréhuset till Behrn Arena har 
byggts ut och stod klart lagom till 
SHL-premiären mot Modo i sep-
tember. Nu tar hallen totalt 5 500 
åskådare.
 – Vi möter SHL:s krav på 
minst 4 000 sittplatser, säger  
Ulf  Wennlöf, Örebroporten.
Utbyggnaden av entréhuset mot Rud
becksgatan har gett Behrn Arena 300 
fler platser och rejält utökade biytor.

– På plan 1 har foajén blivit större 
och inrymmer supporterpub. På plan 2 
får Röda rummet och restaurangdelen 

större ytor. Och ovanpå plan 2 har det 
byggts ytterligare en sittplatsläktare med 
fyra rader, berättar Ulf Wennlöf.

Läktaren får samma utförande som 
den ovanpå Vintergatan mot Restalunds
vägen, dock med färre glaspartier. Totalt 
har hallen nu drygt 4 000 sittplatser, 
vilket uppfyller Svenska Hockeyligans 
högt ställda krav på publikplatser. Att 
Behrn Arena uppfyller alla önskemål 
på publiktryck och god stämning vet vi 
sedan tidigare. Nu kan ännu fler tillhöra 
Sveriges bästa hockeypublik. 

Pontus Gustafsson, Örebro Hockey

”Kommersiella lösningar  
ökar våra intäkter”
Örebro Hockey har inte bara haft 
sportsliga, utan även stora kom-
mersiella framgångar de senaste 
åren. En nyckelfaktor är samarbe-
tet mellan föreningen och Örebro-
porten. 

Pontus Gustafsson, general manager i 
Örebro Hockey, är nöjd med samarbetet.

– Vi har en nära kontakt, under 
de senaste fem åren har vi setts varje 
månad när det är stora projekt på gång. 
Jag är själv involverad när det handlar 
om strategiska byggmöten som gäller 
arenan och dess utveckling.

– Örebroporten jobbar snabbt och 

effektivt och skapar kommersiella lös
ningar som gör att vi ökar våra intäkter.

Vad handlar det om för lösningar?
– Till exempel loger och andra 

utrymmen som endast våra partners 
har tillgång till. Det är ytor som vi hyr 
direkt av Örebroporten. 

Utbyggnaden av entréhuset mot Rud
becksgatan är det senaste större projek
tet som genomförts. Vilka projekt pratar 
ni om för framtiden?

– Vi diskuterar om hur vi kan 
utveckla hallen genom att bygga ut mot 
Restalundsvägen. Men inga beslut är 
fattade, och skulle det ske blir det inte 
förrän runt 2017.

 Pontus Gustafsson.

HYRESGÄSTER
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SkandiaMäklarna har byggt ut

Perfekt läge för husaffärer
Bostadsmarknaden växer i Öre-
bro – och SkandiaMäklarna växer 
med den. Företaget har precis 
utökat sina lokaler vid Behrn Arena. 
Ägarna Petra Nordvall och Paola 
Ingeby är hur nöjda som helst.
 – Tillgänglighet är viktigt i vår 
bransch. Det var därför vi tog den
här lokalen från början, säger Paola.

Örebroporten har varit med som hyres
värd under den hittills sex år långa resan.

– De är bra och proffsiga och det finns 
mycket hjärta där, säger Paola.

Det finns det hos SkandiaMäklarna 
också.  Det räcker att se de läckra tjänste
cyklarna i företagets färger för att förstå 
att det här är mäklare med personlighet 
och värme. Så är också personligt bemö
tande och respekt viktigt när människor 
gör sin kanske största affär någonsin.

– Visst, konkret jobbar vi med husaf
färer. Men vi arbetar med människor i lika 
hög grad, säger Petra.

SkandiaMäklarna har precis anställt 
tre nya mäklare och utvecklas starkt på en 
expansiv marknad. Hur ser framtiden ut?

– Behovet av bostäder är stort i Örebro 
med omnejd. Och i de här lokalerna finns 
det utrymme för oss att bli fler om det 
behövs, säger Petra.

Det höjdes på många ögonbryn i mäklar
branschen 2009 när systrarna beslutade 
sig för att flytta till Behrn Arena. 

– Många undrade hur vi tänkte och vad 
vi skulle hit att göra, säger Petra.

Ja, hur tänkte ni?
– Det händer mycket i den här stadsde

len. Många åker förbi på Rudbecksgatan 
här utanför och det är lätt att svänga in till 
oss. Mitt i city måste man leta parkering, 
här är det bara att ställa sig direkt utanför 
vår entré.

Paola tillägger:
– Den här delen av Eyrafältet är en 

mötesplats. När vi säger att vi ligger mel
lan hockeyn och fotbollen vet folk direkt 
var det är. Det finns till och med de som 
säger ”vi möts vid SkandiaMäklarna”. Det 
var ju precis det vi hade hoppats på.

Från början hade företaget 200 kva
dratmeter i ena hörnet av östra läktaren. 
Idag har lokalytan växt till 320 kvadrat. 
Det är ljust, öppet och tillgängligt. Direkt 
vid entrén kan kunderna ta del av vilka 
projekt SkandiaMäklarna har på gång i 
en kombinerad utställning och informa
tionsplats. Kontorsplatserna där mäklarna 
arbetar ligger längst in i lokalen.

– Både vi och våra kunder trivs här. 
Det är kundvänligt och avslappnat. Skylt
ytorna är stora, och kunderna kan snabbt 
och enkelt se vårt utbud av bostäder, säger 
Petra.

Paola Ingeby och Petra Nordvall.

HYRESGÄSTER
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KONSERTHUSET

FAKTA,  
KONSERTHUSET
Konserthuset ritades 
av stadsarkitekt Georg 
Arn och uppfördes 
1932. Från början 
fanns även stadsbib-
lioteket i byggnaden. 
1985 genomfördes 
en renovering och 
tillbyggnad med White 
som arkitektbyrå. 
White ligger även 
bakom den nya om- 
och tillbyggnaden.



Äntligen ett  konserthus 
på samma nivå som 
Kammarorkestern

KONSERTHUSET

 När Svenska Kammarorkestern höll 
invigningskonsert i nya Konsert-
huset den 3 december skedde det 
i en byggnad som är lika högrest 
som den skulle ha varit 1932, men i 
2015 års tappning.
 – Konserthuset är pampigt igen. 
Och tekniskt och akustiskt har vi 
lyft det till orkesterns nivå, säger 
Jan Hellqvist, projektledare på 
Örebroporten.

Problemet var tydligt och hade diskuterats 
flitigt under närmare tio år. En ganska 
kort konsertsal med för liten volym ger 
för kort efterklangstid, vilket försämrar 
akustiken. Den världsberömde amerikan
ske akustikern Larry Kirkegaard, som 
varit involverad i ombyggnaden, uttryckte 
saken med träffsäker symbolik: ”Det är 
som en vacker bukett i en för liten vas.” 
Med buketten menade han Svenska Kam
marorkestern, som nu fått en scen värdig 
dess höga kvalitet.

Förutom att uppfylla huvudsyftet; att 
förbättra akustiken, har mycket annat 
gjorts som lyfter Konserthuset till en helt 
ny nivå.

Taket har höjts sex meter. Alla 39 
medlemmar i orkestern har fått sitt eget 
övningsrum. Det finns även nya ensemble

rum och plats för att hålla mindre konser
ter.  Antalet sittplatser i konsertsalen har 
ökat från 700 till 740. Och det finns bättre 
utrymmen för att ta emot publik före och 
efter konserterna och i pauser.

– Publikytorna har fördubblats och det 
finns även större ytor för restaurang och 
servering. Möjligheterna att göra mer av 
evenemangen har ökat betydligt, säger Jan 
Hellqvist.

Den bärande idén bakom projektet är 
att byggnaden ska andas 1932, men ha 
tydliga tillägg som placerar den i nutid.

– Det har vi gjort bland annat genom 
entrépartiets glasfasad mot torget och med 
dagsljusinsläppen till konsertsalen. 

Tekniskt har Konserthuset också 
genomgått en förvandling. All el och 
belysning är ny. Det finns en ny scentek
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Grattis, 
Örebro 
750 år!
Örebros jubileumsfirande under året har 
säkert inte gått någon förbi. Vad som alla 
däremot inte vet är att staden har gett öre
broarna en jubileumsgåva som ett bestå
ende minne av 750 årsfirandet.

När Örebro 1965 fyllde 700 år var det 
Medborgarhuset som lämnades som en 
bestående gåva till staden, från staden. I 
år har samma sak skett med en byggnad 
som kommer att skänka örebroare och 
besökare njutning i form av musikaliska 
upplevelser – det nyombyggda Konsert
huset. Invigningskonserten hölls den 3 
december. Läs mer om Konserthuset i två 
reportage i den här årsredovisningen. Och 
framför allt – besök det!

niklösning med LEDarmaturer som riktar 
ljuset från takstolarna. Dessutom är hela 
huset klimatkontrollerat och har ventila
tion med befuktning som skyddar orkes
termedlemmarnas dyrbara och känsliga 
instrument.

– Salen är vacker i sin enkelhet och har 
nu en konstruktion och design som lyfter 
den akustiska musiken. Det är ett hus som 
berör på många sätt, säger Jan Hellqvist.

KONSERTHUSET
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Beryl Lunder, ny vd för Svenska Kammarorkestern och Länsmusiken

Steg in i en torktumlare, kom 
ut i ett modernt konserthus
En tisdag i början av december. En 
ganska lugn dag på jobbet för Beryl 
Lunder, ny vd för Svenska Kam-
marorkestern och Länsmusiken. 
Annat var det när hon började den 
1 september.
 – Det var som att stiga in i en 
torktumlare.
Anledningen var förstås slutspurten av 
renoveringen och utbyggnaden av Kon
serthuset. Då var invigningen bara tre 
månader bort med allt vad det innebar av 
planerande och inflyttning i Konserthuset, 
som dessutom fortfarande var en byggar
betsplats. 

Nu är invigningen avklarad och 
respon sen har varit odelat positiv.

– Alla som har besökt det nya Konsert
huset har känt igen sig och samtidigt upp

täckt mycket nytt. De har nog känt att det 
här är en plats där det kommer att hända 
saker, säger Beryl Lunder.

Vad är de stora fördelarna med nya 
Konserthuset?

– Att konsertrummet har blivit en sal, 
där rymd och ljus ger alla möjligheter 
att skapa stor musik. Akustiken ska 
nu finjusteras till att bli fantastisk och 
tekniken är av superkvalitet. Det är ett 
modernt konserthus. 

– En annan fördel är att vi har fått 
lokaler som inte funnits tidigare, till 
exempel en restaurang och Skattkam ma
ren, som är till för barn och unga. Och så 
är ju huset så vackert; ett nytt hus med 
gammalt ansikte.

Förbättringen av akustiken är den 
största förändringen ur ett musikaliskt 
perspektiv. Få har sammanfattat det mer 
träffande än Svenska Kammarorkesterns 

chefsdirigent Thomas Dausgaard i presen
tationen av det nya Konserthuset: ”En fin 
konsertsal är som ett extra instrument”. 

Han fortsätter, och riktar sig både till 
musikerna och publiken:

”Att rummet ger musiken liv och 
motstånd är för oss en inspiration till att 
överskrida gränser och för er en möjlighet 
till en starkare upplevelse.”

Beryl Lunder är fascinerad över den 
kvalitetsmedvetenhet som har genomsyrat 
byggprojektet:

– Framför allt när det gäller akustiken. 
Alla som har jobbat här i huset har varit 
medvetna om målet. Det har inte spelat 
någon roll vem jag har pratat med; alla 
har sagt samma sak – vi ska skapa en 
konsertsal med akustik i toppklass. Det är 
skickligt och lyhört av Örebroporten att 
kommunicera det budskapet till NCC och 
vidare till varje hantverkare.

Beryl Lunder.

KONSERTHUSET
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NOVA

Universitetets nya ansikte
Ingen som kör in i rondellen vid 
Örebro universitet kan undvika det 
– det imponerade Novahuset med 
sin säregna form. Nu är det invigt.
 – Passar in i visionen för hela 
området, sa Jens Schollin, universi-
tetets rektor, vid invigningen den 16 
oktober.

– Ett flaggskepp för oss, sa Flemming 
Frost från Juul Frost Arkitekter.

Den danska arkitektbyrån vann 
tävlingen som föregick projektet. Enligt 
Jens Schollin var det aldrig något snack 
om saken.

– Juul Frost Arkitekter var ett lätt val. 
Deras förslag var bättre än bäst.

Projektet har tagit fem år och resultatet 
är något utöver det vanliga. Arkitekturen 

är spännande och modern med många 
öppna ytor som skapar en torgkänsla i 
stora delar av den 8 400 kvadratmeter 
stora byggnaden. Novahuset rymmer 
grupp och seminarierum, kontor, ett café, 
studiearbetsplatser och en aula för 500 
personer – Aula Nova. I byggnaden finns 
Handelshögskolan, studentföreningen 
Sesam och organisationer som jobbar med 
företagsutveckling.
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NOVA

Mette Thamdrup från Arkitekt MAA och 
Flemming Frost från Juul Frost Arkitekter.

– Det har varit en lång och fantastisk 
resa, och vi är mycket nöjda med resulta
tet, sa Flemming Frost.

Han får medhåll av kollegan Mette 
Thamdrup, som varit en av de huvudan
svariga arkitekterna i projektet.

– Byggnaden passar mycket väl in i 
stadsbilden och som en del i den helhet 
som ska skapas runt Nova.

Området där Novahuset ligger heter 

Universitetsplatsen och här kommer det 
också att byggas student och forskar
bostäder.

Örebroportens tidigare vd Per Carde
sjö, som klippte bandet vid invigningen 
tillsammans med Jens Schollin, sa:

– Det är ett enormt snyggt hus med 
hög kvalitet. Och det stämmer exakt över
ens med vår affärsidé; att utveckla miljöer 
som stärker Örebro.

Lena Flodman, Ankeby, Open Art 2015.
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Novahuset vann 
kommunens 
byggnadspris
Bara ett par månader efter invigningen fick 
Novahuset ytterligare uppmärksamhet när 
byggnaden vann Örebro kommuns bygg
nadspris 2015. 

Flemming Holst från Juul Frost Arki
tekter var en av dem som var med vid 
prisceremonin. I lokalpressen sa han bland 
annat att frågan hur huset används är vikti
gare än att det är snyggt.

”När jag kommer hit är det fullt av 
studenter. Det är meningen, att studenterna 
sitter här. Det är att lyckas.”

På frågan om hur han vill att huset upp
levs svarade han:

”Dynamiskt. Man ska känna att här kan 
det skapas, här kan det ske någonting.”

I motiveringen står det bland annat:
”Örebro har fått en ny ikonbyggnad. 

Byggnadens unika former och material 
berättar om rummen innanför och ger 
 Universitetsplatsen en ny identitet.

Arkitekten har fångat upp formerna på 
fönstren hos områdets olika byggnader och 
använt dem i den nya byggnadens fasad-
komposition.”

NOVA
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När traktorer och andra fordon och 
maski ner tog jobben från pigor och 
drängar sökte sig människor till städerna. 
Både män och kvinnor fick jobb inom 
hantverks industrin, och framför allt livs
medelstillverkningen gav anställning för 
många kvinnor. Industriell livsmedels
tillverkning var något nytt i Sverige, 
där hembakat tidigare hade varit det 
som gällde. Men nu var det nya tider. 
Människor jobbade, tjänade mer pengar 
och kunde köpa bröd istället för att baka 
själva. Det tog fabrikören och bagar

mästaren Simeon Wilhelm Lindfeldt och 
grosshandlaren Paul Genberg fasta på när 
de grundade AB Örebro Kexfabrik den 22 
oktober 1896.

Den tyskättade verkmästaren Heinrich 
Henke, som arbetade i Lindfeldts bageri, 
blev snabbt tongivande i företaget. Hans 
recept och idérikedom i kombination med 
Lindfeldts bagerikunskaper och Genbergs 
mjöl (som han handlade med som gros
sist) och affärssinne lade grunden till 
företaget. 

Genbergs systerson Paulus Källander 

tog över Örebro Kex efter Genbergs bort
gång 1914. Släkten Källander skulle sedan 
ha aktiemajoriteten i bolaget fram till 
1962. Paulus avgick som företagets dis
ponent 1956 efter att ha jobbat i företaget 
i 58 år. När han trappade ned tog sönerna 
Sven och Erik över som chefer under kor
tare perioder.

Det lär vara kontorschefen Ola Hjörne 
som gav namn åt Örebro Kex kanske mest 
kända produkt – Brago. Efter att ha prov
smakat det namnlösa kexet sa han: ”Den 
här var bra go.” 

Utan industrialiseringen kanske Örebro Kexfabrik aldrig hade 
kommit till. Det var i alla fall den som gav förutsättningar för 
företagets framgång.

Delikata kex en epok     
i Örebros historia

KEXEN

Bilder: Örebro Stadsarkiv
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KEXEN

”Lokalerna är en bra plats att möta medborgare. Här är 
det tryggt och säkert för dem vi träffar i vår verksamhet”, 
säger Sirkka Eronen. 

Jodå, kexen finns kvar ändå. I form 
av namn på konferenslokaler på 
plan 2 och 3. Pax för Singoalla!

Vad döljer sig bakom
Kexfabrikens tegelfasad?

Namnet på kexet blev Bra Go, 
vilket senare ändrades till Brago. 
Brago förde en undanskymd 
tillvaro under senare delen av 
50talet, men blev populärt igen 
på 60talet och är än idag ett av 
de populäraste kexen i Sverige.

Göteborgs Kex hade länge 
försökt få inflytande i Örebro 
Kexfabrik och 1962 lyckades 
göteborgare bli ägare efter att ha 
köpt en aktiepost från Mazetti, 
som i sin tur köpt den från famil
jen Källander. Uppköpet blev 
början till slutet för Örebro Kex. 
Namnet upphörde 1975 och alla 
produkter fick namnet Göteborgs 
Kex. När fabriken i Örebro lades 
ner den 3 december 1976 tillver
kades endast en bråkdel av det 
ursprungliga sortimentet. 

En epok hade gått i graven. 
Men kexstaden Örebro och Öre
bro Kex lever fortfarande kvar. I 
form av den välbevarade bygg
naden på norr. I form av gamla 
kexburkar (ofta i rött och gult) 
som säljs på loppmarknader, i 
antikaffärer och på auktion. Och 
då och då i form av nidramsorna 
från motståndarlagens klackar 
när något idrottslag från Örebro 
spelar. Ramsorna drar två fram
gångsrika industriepoker över en 
och samma kam: ”Trasiga skor 
och torra kex.” 

Alla som har jobbat på kexfa
briken och stått i kö till bräckbo
den på fabriksområdet vet dock 
att Örebrokexen var allt annat 
än torra. De var delikata.

Källa: Örebro Kex – En Bra Go Historia, 
Åke Johansson, Peo Sjöberg, 2015

Många örebroare har en relation till Kexfabriken, tegelhuset på 
norr. Numera finns inget av det gamla kvar, huset är urblåst och 
innehåller Vuxenutbildningsnämnden och Socialtjänsten. Av kexen 
återstår bara minnen, men det är inte så bara. Vi tog en tur i Kex-
fabriken av idag, med Sirkka Eronen som guide.
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Ljus, öppet och välkomnande – och med lite av den industriella känslan kvar i vissa av trapphusen.

Baka goda kex var en konst och ledde inte sällan till 
en njutbar fikastund. Idag finns annan konst att njuta 
av i Kexfabrikens många rum och korridorer.

Jobb eller paus? Eller både och? Hur som helst, vad vore livet utan en 
fikastund i ett trevligt fikarum.

Kexboden heter restaurangen som mättar hungriga 
magar och kaffesugna besökare. Bräckboden hette 
den lilla affären där folk kunde köpa kex när det 
begav sig.

KEXEN
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Bela Elprojekt

Framgångsrika elkonsulter    
med kulturellt drömjobb
Högst upp i ett femvåningshus på 
norr ligger elkonsultföretaget som 
varit inblandat i många av Örebros 
största byggprojekt.
 – Novahuset och Konserthuset 
är inte helt fel att ha på meritlistan, 
säger Sven Bergsten, en av delä-
garna i Bela Elprojekt.
Att Bela blev hyresgäst hos Örebroporten 
2009 berodde som så många gånger förr 
på – trångboddhet.

– Vi kontaktade de flesta av stans större 
fastighetsägare, men fick inget napp. Så 
fick vi reda på att det stod ett våningsplan 
tomt i det här huset genom Rolf Karlsson 
på Örebroporten, och, ja, nu är vi här och 
trivs väldigt bra, säger Lennart Åberg, 
företagets andra delägare.

Han beskriver Bela som ”arkitek
ter, fast vi fast vi håller på med el och 
teleinstallationer”. 

– Vi är med i ett tidigt skede av ett 
byggprojekt och tar fram byggunderlag. 
El och tele, och då speciellt belysning och 
larm, har blivit allt mer omfattande och 
står för runt 12 % av byggkostnaderna.

Sven fyller i:
– Vi arbetar enbart digitalt, ofta i 3D. 

Våra konstruktörer jobbar i CAD. Det 
kommer att utvecklas ännu mer i fram
tiden. Vi samordnar ritningar med andra 
projektörer, det vill säga vi arbetar digitalt 
i samma underlag och undviker därför att 
el och tele krockar med andra installatio
ner. Det sparar både tid och pengar. 

Bela Elprojekt har många återkom
mande uppdragsgivare, varav Örebropor
ten, Systembolaget, Region Örebro och 
Öbo är några. Det är ytterst en följd av 
god kvalitet på leveranserna. Ett bra jobb, 
helt enkelt.

– Vi är ytterst noggranna när vi tar oss 
an ett uppdrag; sätter oss in i projektet, 
lyssnar av beställaren, har en ständig dia

log även under projektet, säger Lennart.
– Oftast hittar vi ett sätt att arbeta ihop 

som passar båda parter och som bygger 
på förtroende. Det har gjort att vi ibland 
också får en roll som rådgivare. Egentligen 
är det då vi gör mest nytta, när vi kommer 
in riktigt tidigt i processen, säger Sven.

Belas verksamhet är beroende av bygg
konjunkturen. Och nu, när det byggs som 
aldrig förr, har företaget mycket att göra.

– I förhållande till folkmängd skulle 
jag tro att Örebro ligger högt på listan 
över byggprojekt som är igång eller ska 
starta, säger Lennart.

Kaffet är urdrucket och frukostmackan 
uppäten. Återstår en fråga – vilket är 
drömprojektet? De båda delägarna ler. 
Sedan svarar Sven:

– Om och när det blir, skulle det vara 
roligt att få projektera kulturkvarteret här 
i Örebro.

BELA ELPROJEKT
Ägare: Lennart Åberg 
och Sven Bergsten sedan 
1999. Grundat 1973 av 
Sten-Åke Andersson.
Medarbetare: 10
Verksamhet: Elkon-
sultföretag som arbetar 
med projektering, besikt-
ningar, kontrolluppdrag, 
utredningar och kostnads-
beräkningar.

Lennart Åberg och Sven Bergsten.

KEXEN
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SAMARBETE

Fordfastigheten – en motor    
i utvecklingen av Marieberg
Den så kallade Fordfastigheten 
mellan södra och norra delen av 
Mariebergs handelsområde har 
börjat exploaterats. 1 700 kvadrat-
meter återstår att hyra ut. Och det 
finns flera spännande idéer vad 
den ytan ska användas till.
Ett bolag, Marieberg Utvecklings AB 
(MUAB), är bildat kring utvecklingen av 
fastigheten. Örebroporten äger 50 procent, 
Lokalhusman 25 procent och Lindin För
valtning den återstående aktieposten. 

– Vi erbjöd IKEA att bygga på fastig
heten, när de var på gång att flytta för ett 
par år sedan. När flytten inte blev av fort
satte vi att titta på vad man skulle kunna 
göra med tomten, säger JanOlof Lindin, 
styrelseordförande i MUAB.

MUAB bildades och sedan dess har det 
hänt en hel del. Burger King öppnade där i 

slutet av året, macken är uthyrd till OKQ8 
och även en bilfirma finns i lokalerna.

Utvecklingen av Fordfastigheten är 
strategisk för utvecklingen av hela Marie
berg.

– Det övergripande målet för Marie
berg är att det ska bli Sveriges bästa 
externa handelsplats. Där spelar kommu
nikationer och logistik en viktig roll. Det 
finns beslut på att bygga en ny avfart från 
norra delen av Marieberg. Då hoppas vi 
att man kan ta bort riksvägen som går rakt 
genom området intill Fordfastigheten, 
och på det viset öppna området och knyta 
ihop södra och norra delen. Det finns ett 
gemensamt beslut om att det här ska ske, 
och planändringsarbetet pågår, förklarar 
JanOlof Lindin.

På Mariebergsområdet finns ett tiotal 
fastighetsägare, varav JanOlof är en.

– Som liten fastighetsägare har man 
normalt inte så många samarbetspartners, 

och det går inte att driva stora frågor 
helt själv. Genom MUAB och ihop med 
andra fastighetsägare finns mycket större 
möjligheter att påverka. Samarbetet inom 
MUAB är väldigt kul och spännande. Vi 
vill alla utveckla Örebro på ett bra sätt, 
inte minst Örebroporten som betyder 
väldigt mycket för stadens expansion och 
attraktionskraft.

Hur var det nu med idéerna kring den 
outhyrda ytan i Fordfastigheten? 

En handlar om ett av Örebros signum 
– motorsport.

– På en modern handelsplats ska det 
finnas utrymme även för upplevelser. 
Och vad skulle kunna bli en fantastisk 
upplevelse om inte ett motorsportcenter 
med utställning, aktiviteter och annat som 
profilerar Örebro som motorstad med alla 
våra välkända motorsportstjärnor, säger 
JanOlof Lindin.

JanOlof Lindin.
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SAMARBETE

Dags för de första bostäderna 
på Gustavsviksfältet!

Nytt gym lockar nya medlemmar
Över 2 400 personer har köpt medlems
kort sedan Gustavsvik öppnade sitt nya 
gym den 1 november.

– Det är 800 fler än tidigare. Men så 
har vi Örebros finaste gym också, säger 
Marcus Wirén, marknadschef på Gus
tavsvik Resorts.

Utvecklingen av gymmet ingår i 
Gustavsviks master plan som sträcker 
sig fram till 2020. Det nya gymmet är 
inbyggt i ett plan, har egna omkläd
ningsrum, egen klimatzon och egen 
entré där man kommer in med ett 
särskilt gymkort som alla medlemmar 

får. Och, givetvis, det senaste och mest 
moderna i maskinväg. Förutom gym
met, har medlemmarna tillgång till 
motionsbassängen, relaxen, spinning, 
upplevelsebadet och sommarbadet. Det 
lönar sig att träna. På många sätt.

Nu är spaden satt i marken för de 
första bostäderna i Gustavsvikpro-
jektet. Det är Behrn Fastigheter 
som bygger intill nya Coop på 
Ladugårdsängen. 
 – I maj 2017 står 105 hyresrätter 
inflyttningsklara, berättar Per Johan 
Behrn.

Behrn Fastigheter har köpt marken av 
Gustavsviks Utvecklingsbolag AB (GUAB), 
där Örebroporten är en av delägarna. 

Infarten till det nya bostadsområdet 
sker hitom nya Coop, där en rundslinga 
byggs in mot centrum. På slingans utsida 
ska BJC Group bygga bostadsrätter med 
start våren 2016 och på slingans insida 
bygger Behrn Fastigheter fyra punkthus i 
tegel (två på fem våningar och två på sex 
respektive sju våningar) med tillhörande 
lekplatser och rekreationsytor.

– Vi bygger enligt NCC:s folkboende, 
det vill säga det mesta byggs på plats, 
prefab används endast i liten utsträckning, 
förklarar Per Johan Behrn.

Bostäderna blir på 1–3 rum och kök, där 
trerummarna ligger på 64 kvadratmeter.

– Det blir ljusa, öppna lägenheter där 
vi utnyttjar ytorna mycket effektivt.

Onsdagen den 20 januari togs det  första
spadtaget för de första hyresrätterna på 
Gustavsviksfältet. Adressen: Lilla Sten
backevägen.
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NY- OCH OMBYGGNATIONER
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NY- OCH OMBYGGNATIONER

Mellringeskolans gamla 
kök blir klassrum
Vi bygger om totalt 850 kvadrat
meter. Inflyttning sker hösten 2016, 
berättar Jonas Ahlin, projektledare 
på Örebroporten.

Mellringeskolans gamla kök 
togs ur drift 2011, och har stått tomt 
sedan dess. Nu kommer markplanet 
i köket att byggas om för att ge 
barn och lärare på Mellringeskolan 
större ytor för undervisning.

– Vi kommer att bygga fem nya 
klassrum för årskurs 36 samt lärar
rum och andra ytor för dem som 
ska jobba här, säger Jonas Ahlin.

Förvandlingen 
av Rudbecksskolan
Under tre år har Rudbecksskolan successivt byggts om till en 
modern skola där det gamla och historiska finns kvar. Inger 
Berndtsson, administrativ chef, har varit med under hela resan.
 – Kvaliteten är hög, ett fantastiskt jobb har gjorts. Det går näs-
tan inte att jämföra med hur det var när allt började.

Då, 2012, var skolan nedgången och det 
mesta behövde renoveras och byggas om. 
Nu är nästan hela skolan genomgången. 
Det som återstår är att anpassa lokalerna 
till SAprogrammet och RGD/RGH (Riks
gymnasiet för döva och hörselskadade), 
som båda flyttar från Risbergska till 
Rudbecksskolan under läsåret 201617. 
Det sista steget inleds i april 2016. SA
programmet flyttar in till höstterminen, 
medan RGD/RGH börjar använda sina 
nya lokaler till vårterminen 2017.

– RGD/RGHlokalerna ska genomgå 
en mycket omfattande ljudklassning, 
berättar Inger Berndtsson.

Som administrativ chef med fokus på 
lokalfrågor och ombyggnation har hon 
upplevt förvandlingen av Rudbecksskolan 
på nära håll.

– I princip har det pågått fastighets
underhåll och ombyggnationer ständigt 
under tre års tid. Samtidigt har verksam
heten varit igång. I det stora hela har allt 
fungerat bra, mycket beroende på att vi 
har haft en bra kommunikation med Öre
broporten och övriga inblandade.

Vad är det som har åtgärdats?
2012: Ehuset anpassas till Vård och 
omsorgsprogrammet. Mhuset, som helt 
disponeras av Komvux, anpassas till deras 
verksamhet. Lokalerna i markplanet för 
Särvux (en del av Komvux) specialan
passas med egen entré, mindre lärosalar, 

hiss och tillgänglighet för rullstolar och 
permobiler. I Borgen byggs delar av 
arbetsrum och konferensrum om och 
vissa klassrum tas bort för att få plats med 
bland annat specialpedagoger.

2013: Biblioteket i Borgen flyttas till 
Bhuset. Tre klassrum byggs om. Fysik
labbet byggs om och anpassas.

2014: Bhuset renoveras, bland annat 
vad gäller ventilation och VVS.

2015: Khuset kemi och NAsalar 
renoveras, alla dragskåp byts ut, liksom 
ventilation och VVS. Caféet och matsalen 
byggs om och köket genomgår en stor 
renovering.

Även friskolan Jensen Education, som 
hyr ett och ett halvt våningsplan i en av 
byggnaderna, har fått sina lokaler renove
rade med bland annat nya ytskikt.

Borgen, en av Örebros mest välkända 
byggnader, är kmärkt och skyddas av 
olika regler och förordningar. Hur har 
renoveringen gått till här?

– Den har skett mycket varsamt. 
Eva Fransson (stadsantikvarie) har varit 
involverad i färgsättning av trapphus och 
korridorer. Även här har resultatet blivit 
mycket bra, säger Inger Berndtsson.

Fotnot: 
Särvux (Särskild utbildning för vuxna) är kommu-
nens vuxenutbildning för personer över 20 år med 
inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstör-
ning eller förvärvad hjärnskada.
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Förstudie startar kring Alfred 
Nobel Science Park i Örebro
Nu har beslutet tagits att utreda 
möjligheterna att bygga Alfred 
Nobel Science Park vid Örebro 
universitet. 
 – En förstudie startar i januari 
och vi kommer att ha underlag för 
investeringsbeslut klart på försom-
maren, säger Jeanette Berggren, 
vd på Örebroporten Fastigheter.

KOMMANDE PROJEKT

Förutom Örebroporten, universitetet och 
Alfred Nobel Science Park är även fastig
hetsbolaget Castellum Aspholmen involve
rat i det som kan komma att bli den viktiga 
länken mellan universitetets forskning och 
näringslivet.

Jens Schollin, rektor för Örebro universi
tet är nöjd över det beslut som nu har tagits.

– Det är viktigt för universitetet att ha 
en närmare samverkan och samproduk
tion med näringslivet. För det behövs en 

intellektuell och fysisk mötesplats, och 
Science Park kan bli det perfekta stället 
för att knyta universitetet och näringslivet 
närmare varandra. Det kommer att skapa 
utvecklingsmöjligheter och även resultera 
i rena utveckling och samverkansprojekt 
som knyter an till näringslivets intressen 
och universitetets möjligheter att bedriva 
forskning och utveckling, säger Jens 
Schollin.

För Örebroporten innebär det eventu

30 ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2015



Effektivare energianvändning  
i Medborgarhuset
Efter tre år är arbetet klart. Nu 
är Medborgarhuset anpassat till 
moderna energikrav.
Energiåtgärderna i Medborgarhuset är 
slutförda och det finns ett slutdoku
ment med instruktioner för drift och 
underhåll.

– Det är framför allt under det sista 
året som vi har jobbat handson med 
nya installationer, säger Ulf Wennlöf, 
projektledare på Örebroporten.

Ett omfattande arbete har genom
förts. När arbetet började fanns det 55 
tilluftsfläktar på plan 1 och 74 från
fläktar på plan 9 i huset. Alla dessa är 
borta.

– Istället har vi satt in nya aggre
gat med värmeåtervinning i källaren. 
Fem aggregat har ersatt 55, och de är 
utrustade med spjäll istället för fläk
tar. De är utrustade med direktdrivna 
och tryckstyrda fläktar. Det minskar 
energiförbrukningen med närmare 70 
procent. Dessutom har vi använt ett 
av de tre hisschakt som finns i huset 
till ventilationskanal, förklarar Ulf.

I projektet ingår även en ny fjärr
värmeundercentral, en fjärrkylunder
central, isolering av innergården på 
plan 7 samt övriga underhållsåtgärder 
i det pampiga hus som stod färdigt 
lagom till Örebros 700årsjubileumför 
50 år sedan.

ella bygget av Science Park en fortsättning 
på den idé som den danska arkitektbyrån 
Juul Frost har med det nya Novahuset och 
de intilliggande forskarbostäderna.

– Vi har tagit det första viktiga beslu
tet; att utreda möjligheterna för att bygga. 
Nu ska alla parter jobba hårt tillsammans 
för att bestämma hur Science Park ska 
se ut och vilka ekonomiska resurser som 
krävs för att projektet ska bli verklighet, 
säger Jeanette Berggren.

ENERGI
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Tipset som 
gav full 
utdelning
Det var en gång en man som fick 
ett tips. Tipset ledde till en anställ-
ning i ett av de bolag som skulle bli 
Örebroporten. Fjorton  år senare är 
han fortfarande kvar. 
 – Jag gillar folk och hus, säger 
Rolf Karlsson, förvaltningschef på 
Örebroporten.
Rolf Karlsson blickar ut från sitt rum. 
Framför honom ligger hockeyns tempel, 
bakom honom fotbollens borg. Båda 
har han och Örebroporten varit med och 
utvecklat.

– Vi har varit med och format lite av 
staden, det är klart man är stolt, säger han.

Rolf Karlsson har mycket att vara stolt 
över. Han jobbade med el och installatio
ner på Bravidas serviceavdelning när han 
fick tipset att kontakta Per Cardesjö, som 
då arbetade halvtid på ÖGAB (Örebro 
Grenadjärstaden AB), med uppgift att 
bland annat utveckla I3området. Rolf 
hamnade i hetluften direkt.

– Jag var med nästan från början i 
utvecklingen av I3området. Jag hade 
gjort lumpen där och tyckte det kändes 
konstigt att området nu hade blivit så 
öppet och man kunde åka in och ut som 
man ville, minns han.

2003 slogs ÖGAB ihop med Industri
byggnadsbolaget (IBB) och Örebroporten 

bildades. Sedan dess har många utveck
lingsprojekt genomförts, alla med syftet 
att stärka Örebro. Och Rolf har skapat 
relationer med många hus och många 
människor.

– Som installatör jobbade jag mer i 
mitt fack. Nu är jag inblandad i allt inom 
ett brett spektrum; från stopp i avlopp till 
avancerade styrsystem. Jag brukar säga  
att arbetsuppgifterna är som att sköta sitt 
eget hus, men allt är tusen gånger större.
Rolf Karlsson gillar det personliga mötet. 
Det är till nytta för båda parter, menar han.

– Givetvis, ju mer man lär känna var
andra, desto mer ökar förståelsen för vad 

var och en gör och vill uppnå. Det skapar 
en tillit som gör det lättare att jobba till
sammans.

I takt med att Örebroporten har växt,  
har Rolfs roll förändrats.

– Jag jobbar mer övergripande nu, 
med ansvar för vår förvaltning. Jag för
valtar även vissa enskilda fastigheter. Jag 
hade tänkt fasa ut mig själv från den rena 
förvalt ningen, men det är för roligt för att 
sluta helt.

När arbetsdagen är slut byter Rolf 
Karlsson kommun och åker hem till Gål
sjö utanför Askersund. Tidigare, när hans 
båda grabbar bodde hemmavid, ägnade 

Rolf Karlsson.

VÅRA MEDARBETARE
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Örebroportens personal, sittande i Aula Nova.
Nedre raden fr v: Kristofer Svedberg, Andreas Landerdahl, Lukas Johansson, Marita Hallgren, Åke Bengtsson, Karin Domfors, Ulf Wennlöf.
Andra raden: Susanne OdelbergJohnson, Gunnar Ellström, Marie Hedengren, Alexandra Karlsson, Rolf Karlsson, Erica Qvist Lindeberg, 
Jeanette Berggren.
Tredje raden: Mikael Walter, Birgitta Gustafsson, Anders  Gustavsson, Lena Biman, Markus Johansson, Lisbeth Sandberg, Jan Hellqvist. 
Fjärde raden: Lennart Sjögren, Björn Norén, PO Persson, Mikael Karlsson, Jonas Ahlin, Tom Axelryd, Ulf Pettersson.
Saknas på bilden: Otto Åhman, Thomas Harbe, Göran Köttö och Mattias Waller.

han en stor del av sin fritid åt fotboll i 
Skyllbergs IK.

– Jag var tränare när de var i ungdoms
åren och fortsatte i styrelsen när sönerna 
slutade spela, säger Rolf, som själv var 
aktiv i Stene och Yxhult tills han fyllde 
22 år.

– När jag slutade i styrelsen saknade 
jag något att engagera mig i, fortsätter 
han.

Det har han idag. Våren 2010 engage
rade han sig mer politiskt i Socialdemo
kraterna i Askersund. Inför valrörelsen 
tackade han ja till erbjudandet att bli ord
förande i Askersundsbostäder.

– Både inom idrotten och i de åtagan
den jag har nu är jag med och gör något. 
Jag är med och bidrar.

Detta att bidra, och bry sig om andra, 
är något som kännetecknar även Örebro
porten. För det går inte att bidra till Öre
bros utveckling utan att bry sig om andras 
behov; kommunens verksamheter, före
tagares, föreningars, idrottares, artisters, 
kulturarbetares eller besökare till någon 
av våra anläggningar.

– Vi är en katalysator för utvecklingen 
inom vårt område. Vi är också ett verktyg 
för politiken, som kommer till oss med 
projekt som ska genomföras. Eller så 

föds en idé inom bolaget som vi löser och 
genomför genom kreativa lösningar som 
ofta bygger på samarbete i olika former, 
och genom våra resurser och kompetens.

Han betonar laget, gruppen av olika 
personligheter som bildar Örebroporten.

– När jag intervjuar någon för en 
anställning brukar jag fråga ”jag vet att 
du kan ditt jobb, men vem är du som 
person?”. Det är viktigt att var och en 
bidrar med både kunskap och personliga 
egenskaper. 

Vi är olika som personer, men drar åt 
samma håll. Det gör oss till ett riktigt bra 
lag.

VÅRA MEDARBETARE
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INTRESSEBOLAG

Delägare av nyckelfastighet 
i södra Marieberg
Marieberg Utvecklings AB ägs av 
Örebroporten Förvaltning AB tillsam
mans med AB Lokalhusman i Örebro 
och Lindin Förvaltning AB. Bolaget 
har till ändamål att utveckla området 
för södra Marieberg i Örebro, främst 
genom ägande, förvaltning, utveck
ling och eventuell försäljning av 
hela eller delar av fastigheten Örebro 
Rävgräva 1:52, vilken bedöms vara en 
nyckelfastighet för fortsatt gynnsam 
utveckling av området både vad gäller 
geografiskt placering, attraktion och 
kommunikation. 

U T D R A G  U R  F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E  O C H  N O T E R
Belopp inom parentes avser föregående år.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Årshyra per löptid i procent
   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
   Årshyra på kontrakt som löper ut under 2020 

och senare

50 %

4 %

7 %

28 %

11 %

FASTIGHETSBESTÅND

Uthyrningsbar yta:
369 000 kvm
Vid årsskiftet uppgick det förvaltade fast
ighetsbeståndet till en uthyrningsbar area 
på 369 000 (362 000) kvadratmeter. Den 
vakanta uthyrbara arean uppgick till 2,8 
(2,5) procent och den ekonomiska vakan
sen till 1,3 (1,1) procent.

FASTIGHETERNAS VÄRDE

Bokfört fastighetsvärde:
drygt 3,4 miljarder
Det bokförda värdet av bolagets förvalt
ningsfastigheter, pågående nyanläggning 
och inventarier uppgick vid årets slut till 
3 453 mkr.

INVESTERINGAR

Årets investeringar: 346 mkr
Bolagets investeringar har varit omfattande under året och domineras av Novahuset och 
Örebro Konserthus. Årets totala investeringar i fastigheter uppgick till 307,7 (263,2) mkr. 
Investeringar i andra materiella anläggningstillgångar uppgick till 38,0 (10,5) mkr.

ÅRETS INVESTERINGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Åtgärd Fastighet Belopp (mkr)
Nybyggnation Novahuset Almby 11:332 131
Ny och ombyggnation Konserthuset Klockaregården 6 105
Nybyggnation Hockeyarenan Nikolai 3:238 27
Invändig ombyggnation/underhåll, Rudbeckskolan Teknisten 2 30
Ombyggnation/underhåll, Virginska skolan Tågmästaren 24 12
Invändig ombyggnation/underhåll, Mellringe Athena 5 13
Utbyte ventilation, Medborgarhuset Nålmakaren 3 6
Övrigt 22
Totalt 346

Bolag                                               Ägarandel
Västerporten Fastigheter 
i Örebro AB 1) 100 %
Örebroporten Förvaltning AB 100 %
Gustavsviks Utvecklingsbolag AB 51 %
Gustavsvik Resorts AB 45 %
Örebroläktaren AB 2)  45 %
Marieberg Utvecklings AB 50 %
Speditören Fastigheter AB 100 %

1) I januari 2016 har samtliga aktier i Väster porten 
avyttrats till Örebro Bostäder AB.

2) I januari 2016 har 40 procent av aktierna sålts 
till ÖSK Elitfotboll AB.

DOTTERBOLAG

Förvärv av aktier i Rörströms  älvens Fastighets AB
Örebroporten Förvaltning AB har i slutet av året förvärvat aktier i Rörströms
älven Fastighets i Örebro AB från Västerporten Fastigheter i Örebro AB. Bolaget 
äger efter förvärvet 50 procent av aktierna och resterande del ägs av Coronatus 
AB. Rörströmsälven har till ändamål att tillgodose behovet av bostäder och 
affärs och verksamhetslokaler i Örebros västra stadsdelar för kommunen, 
näringslivet och nyföretagare.
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MILJÖ
Energieffektiviseringar spar på miljön
Målsättningen är att tillhandahålla lokaler 
med en god inomhusmiljö och minsta 
möjliga miljöpåverkan. Målet är att sänka 
energiförbrukningen samt att minska kol
dioxidutsläppen utan att sänka kvaliteten 
på inomhusmiljön.

Under året har komplettering skett med 
ytterligare solceller på Berhn Arena. Vidare 
har satsningar gjorts på behovsstyrd venti
lation i nybyggnationer som renovering av 
befintliga system.

Vi har fortsatt utbytet av utomhusarma
turer från kvicksilver till LED belysning. 
I flera av våra byggnader har vi byggt in 
närvarostyrning i korridorer, klassrum och 
kontor.

I Eyrabadet har ett arbete inletts med 

att bygga isär reningsanläggningarna för 
respektive bassäng så att vi kan styra 
temperaturen efter behovet i respektive 
bassäng.

Vi har fortsatt att satsa på utveckling 
av våra egna fastighetstekniker i energi 
och systemteknik.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

RISKANALYS

Gemensam elupphandling 
med hög prissäkring
Örebroporten Fastigheter ingår från och 
med 2015 i den gemensamma elupphand
lingen som gäller för Örebro kommun, 
Örebroporten Fastigheter och Futurum 
Fastigheter. Prisökning har skett för större 
delen av volymen 2016 och cirka 70 pro
cent av volymen för åren 2017–2018. Den 
el som köps är märkt ”Bra miljöval”. Att 
låsningen inte har skett till 100 procent 
har att göra med att utrymme ska finnas 
för förnybar energi som byggs ut hela 
tiden samt att det pågår energiprojekt. 

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

Nedskrivning har skett av Olaus Petri 
3:241 (Svampenterminalen) med 13,9 
mkr. Ledningens bedömning är att det per 
årsskiftet inte finns något ytterligare ned
skrivningsbehov av bolagets fastigheter.

UTSIKTER FÖR 2016

Händelser efter balansdagen
· Under året kommer bland annat 

Konserthuset att färdigställas liksom 
markanläggning invid Novahuset, 
Örebro universitet. Fortsatt under
håll och anpassningar kommer att 
ske i våra skolor.

· Örebroporten har fått i uppdrag att 
utreda nybyggnation med universi
tetnära läge för bland annat Alfred 
Nobel Science Park. Förslag ska 
även tas fram för utveckling av 
Brunnsparken.

· Långt framåtskridna planer finns 
också att förvärv skall ske av bygg
nader från Örebro Läns flygplats för 
att fortsätta utvecklingen av flyg
platsområdet. 

· Det finns även planer att från Örebro 
kommun överföra Kvinnerstaskolans 
fastigheter till Örebroporten för att 
utveckla området.

· Örebroporten har i januari avyttrat 
samtliga aktier i Västerporten fast
igheter i Örebro AB till ÖrebroBo
städer AB. Syftet med överlåtelsen 
är att ytterligare utveckla det sociala 
perspektivet i bolaget. 

· Örebroporten har i januari avyttrat 
större delen av sitt innehav i Örebro
läktaren AB till ÖSK Elitfotboll AB. 
Bolaget äger efter försäljningen 5 
procent av Örebroläktaren AB.   

· Gustavsviks Utvecklingsbolag AB 
kommer att förmedla kommunal 
mark i anslutning till Gustasviks
anläggningen för nybyggnation av 
bland annat bostäder och kontor.

· Örebroporten Fastigheter AB arbetar 
vidare med att skapa förutsättningar 
och ingå samarbete med privata 
aktörer, för att utveckla Örebro.

UTDELNING OCH ÅRETS RESULTAT

Utdelning: 30 mkr
Styrelsen kommer att föreslå 
bolagsstämman en utdelning med 
30 mkr. Årets vinst uppgår till 
39,8 mkr efter skatt.

FINANSIERING OCH ANVÄNDNING
AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Synligt eget kapital: 555,8 mkr
Bolagets synliga egna kapital uppgick vid 
årsskiftet till 555,8 (532,5) mkr. Solidi
teten var vid samma tidpunkt 15,5 (16,0) 
procent. Räntebärande skulder uppgick 
till 2 813 (2 588) mkr. Genomsnittslig 
ränta för året är 3,2 (3,5) procent och den 
volymägda genomsnittliga räntebind
ningstiden 6,03 (6,66) år. I den genom
snittliga räntan ingår en avgift till kom
munen med 0,35 (0,35) procent. Bolagets 
upplåning finansieras via Örebro kommun 
som ansvarar för att säkerställa bolaget 
det lånebehov som föreligger. Säkring av 
ränterisk görs genom ränteswapar som 
effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebe
talningar.
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Conventum Arena, Conventum Kongress, Medborgarhuset.





R E S U LTAT R Ä K N I N G

B A L A N S R Ä K N I N G

Belopp i tkr om inte annat anges 2015 2014 2013**) 2012 2011

Nettoomsättning 344 493 339 895 319 224 316 659 261 001
Driftskostnader -65 980 -68 476 -67 388 -62 930 -49 881
Underhållskostnader -27 968 -28 343 -27 605 -92 841 -79 596
Fastighetsskatt -4 132 -3 902 -3 560 -2 989 -1 625
Driftnetto 246 413 239 174 220 671 157 899 129 899

Av och nedskrivning i förvaltningen -94 111 -86 023 -61 669 -49 015 -44 349
Bruttoresultat 152 302 153 151 159 002 108 884 85 550

Administrations och försäljningskostnader -14 358 -13 315 -13 827 -17 597 -15 260
Resultat vid försäljning av fastigheter 1 848 35 541 10 423 8 075
Övriga rörelseintäkter/kostnader -3 031 -6 559 -421 - 4 822
Rörelseresultat 136 761 133 312 145 295 101 710 83 187

Resultat från andelar i koncernföretag 450 1 378 10 500 - -373
Finansiella intäkter 189 530 1 965 2 512 3 676
Finansiella kostnader -84 968 -85 706 -75 771 -74 858 -64 410
Resultat efter finansiella poster 52 432 49 514 81 989 29 364 22 080

Bokslutsdispositioner 30 9 195 -10 502 -3 445 -450
Skatt -12 694 -16 925 -12 887 -4 233 -5 796

Årets resultat 39 768 41 784 58 600 21 686 15 834

2015 2014 2013 **) 2012 2011

TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter 3 216 788 2 929 722 2 866 297 2 457 191 1 960 694
Inventarier och övriga anläggningstillgångar 84 919 58 912 67 617 68 379 71 540
Pågående nyanläggningar 151 406 215 540 90 444 188 090 62 656
Finansiella anläggningstillgångar 60 394 91 510 63 965 78 521 63 225
Kortfristiga fordringar *) 76 671 42 489 37 904 42 622 165 013
Kassa och bank 94 72 71 15 -

Summa tillgångar 3 590 272 3 338 245 3 126 298 2 834 818 2 323 128

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 210 724 211 587 212 279 212 960 12 960
Fritt eget kapital 316 944 292 813 261 536 212 255 200 569
Obeskattade reserver 36 050 36 050 43 500 39 800 35 200
Avsättningar 135 655 123 507 107 173 40 731 42 313
Långfristiga skulder 2 814 542 2 590 529 2 391 544 2 202 780 1 898 000
Kortfristiga skulder 76 357 83 759 110 266 126 292 134 086

Summa eget kapital och skulder 3 590 272 3 338 245 3 126 298 2 834 818 2 323 128
*) Koncernkonto ingår i posten
**) omräkning har skett av 2013 i enlighet med nya redovisningsprinciper, BFNAR 2012:1 (K3). Övriga jämförelseår har inte omräknats.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

**) omräkning har skett av 2013 i enlighet med nya redovisningsprinciper, BFNAR 2012:1 (K3). Övriga jämförelseår har inte omräknats.
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Belopp i tkr om inte annat anges 2015 2014 2013*) 2012 2011

Resultaträkningen
Hyresintäkter 339 129 333 937 313 447 312 277 258 826
Övriga intäkter 5 364 5 958 5 777 4 382 2 175
Driftkostnader 65 980 68 476 67 388 62 930 49 881
Underhållskostnader 27 968 28 343 27 605 92 841 79 596
Driftnetto 1) 246 413 239 174 220 671 157 899 129 899
Finansiella kostnader 84 968 85 706 75 771 74 858 64 410
Resultat efter finansiella poster 52 432 49 514 81 989 29 364 22 080
Redovisat resultat efter skatt 39 768 41 784 58 600 21 686 15 834
Utdelning 2) 30 000 16 500 11 200 10 000 10 000

Balansräkningen
Fastigheternas bokförda värde 3) 3 216 788 2 929 722 2 866 297 2 457 191 1 960 694
Fastigheternas marknadsvärde 4 200 000 3 625 000 3 364 000 3 173 000 2 635 000
Nedskrivningar /reversering nedskrivningar byggnader -13 900 -10 000 2 300 2 500 -
Uppskrivningar byggnader och mark - - 50 000 200 000 -
Fastighetsförvärv - - 140 000 196 487 24 527
Ny och ombyggnader fastigheter 307 748 263 166 240 761 274 267 156 905
Övriga investeringar anläggningstillgångar 37 978 10 490 13 403 8 133 13 650
Fastighetslån 2 813 000 2 588 000 2 388 000 2 198 000 1 898 000
Balansomslutning 3 590 272 3 338 245 3 074 919 2 834 818 2 323 128

Kassafödesanalys
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 143 102 139 904 133 535 67 576 57 772
Kassaflöde från den löpande verksamheten 102 468 190 493 148 775 38 594 69 454
Kassaflöde från investeringsverksamhet -310 394 -300 850 -294 335 -456 911 -204 907
Kassaflöde från finansiering 207 948 110 538 145 616 418 332 135 453

Fastighetsrelaterade nyckeltal och diverse fakta
Uthyrbar area, m² 369 300 362 000 362 000 376 500 320 850
Vakant area, m² 10 459 8 746 7 996 10 517 13 826
Ekonomisk uthyrningsgrad i % 98,7 98,9 99,2 99,3 98,2
Direktavkastning i % 4) 7,84 8,07 8,07 6,93 6,70
Hyresintäkter per kvm, kr 918 922 866 829 807
Driftkostnader per kvm, kr 179 189 186 167 155
Underhållskostnader per kvm, kr 76 78 76 247 248
Bokfört värde per kvm, kr 8 711 8 093 7 918 6 526 6 111
Marknadsvärde per kvm, kr 11 373 10 014 9 293 8 428 8 213
Låneskuld per kvm, kr 7 617 7 149 6 597 5 838 5 916
Årsarbetare 33 33 31 30 22

Finansiella nyckeltal
Synligt eget kapital 5) 555 787 532 518 507 745 456 259 239 471
Soliditet i % 6) 15,48 15,95 16,24 16,1 10,3
Balanslikviditet i % 7) 100,5 50,8 34,4 33,8 123,1
Räntabilitet på eget kapital i % 8) 9,6 9,5 17,0 8,4 9,4
Räntabilitet på totalt kapital i % 9) 4,0 4,2 5,3 4,0 3,9
Räntetäckningsgrad, ggr 10) 2,72 2,58 2,90 2,05 2,03
Bruttolåneräntor i % 11) 3,18 3,50 3,39 3,49 3,58
Räntebindningstid volymvägd, år 6,03 6,66 7,34 7,58 7,44

F L E R Å R S Ö V E R S I K T

Definitioner
1)  Nettomsättningen minus drifts och underhållskostnader samt fastighetsskatt
2)  2015 enligt styrelsens förslag
3)  Inkluderar mark och markanläggningar
4)  Driftnetto delat med genomsnittligt bokfört värde på fastigheterna
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 balansom-
slutning

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.

EKONOMISK SAMMANFATTNING
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GEOGRAFISK ÖVERSIKT FASTIGHETER

14. Virginska skolan

21. Aspholmen
Virkeshandlaren

13. Stadsbyggnadshusen

18. Konserthuset

12. Brunnsparken

20. Folkets hus19. Västra Bangatan/Ringgatan17. Rådhuset

16. Rudbecksskolan15. Conventum/Medborgarhuset

22. Bista 
Speditören

11. Birgittaskolan 

1. Mellringestaden

6. Grenadjärstaden

3. Biogasbussdepå 4. Svampenterminalen2. Atomen

8. Tybblelundshallen

10. Eyrafältet
Behrn Arena, Eyrabadet, Idrottshuset

9. Örebro universitet/Novahuset

5. Kexfabriken 7. Skebäck

23. Örebro Airport

G E O G R A F I S K  Ö V E R S I K T  FA S T I G H E T E R
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GEOGRAFISK ÖVERSIKT FASTIGHETER
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Ö R E B R O P O RT E N S  FA S T I G H E T S I N N E H AV

FASTIGHETSINNEHAV

1)  inkl läktare och fotbollsplan
2)  inkl läktare och isytor

Uthyrbar yta ––––––––––––––––––– ––––––––––  Bokfört  värde  ––––––––––––––––––– –––––––––– 
Fastighet Area m2 Byggnad Mark Markanl. Totalt

Täby/Marieberg
Råberga 5:15 10 300 79 187 0 1 967 81 154
Summa Täby/Marieberg 10 300 79 187 0 1 967 81 154

Boglundsängen
Atomen 1 4 100 4 192 10 795 110 15 097
Summa Boglundsängen 4 100 4 192 10 795 110 15 097

Mellringestaden
Athena 5 och 19 43 600 321 142 37 650 4 480 363 272
Summa Mellringestaden 43 600 321 142 37 650 4 480 363 272

Aspholmen/Örnsro/Adolfsberg
Virkeshandlaren 3 och 11 (Tekniska förvaltningen) 10 900 14 519 12 252 26 771
Nikolai 3:266 (Brunnsparken) 5 900 6 144 4 206 86 10 436
Målaren 19 (Stadsbyggnadshus1) 10 400 48 922 7 422 56 344
Målaren 19 (Stadsbyggnadshus2) 8 200 35 264 5 611 40 875
Summa Aspholmen/Örnsro/Adolfsberg 35 400 104 849 29 491 86 134 426

Grenadjärstaden
Grenadjären 3 m fl 11 200 53 895 2 400 2 514 58 809
Summa Grenadjärstaden 11 200 53 895 2 400 2 514 58 809

Centrum
Tågmästaren 24 (Virginska skolan) 27 850 181 195 59 420 2 994 243 609
Kexfabriken 1 750 5 550 5 550
Kexfabriken 2 7 350 19 810 15 703 35 513
Kexfabriken 3 9 500 54 714 6 438 2 704 63 856
Vårlöken 18 6 500 38 273 24 543 2 62 818
Vårlöken 19 2 750 13 186 1 743 14 929
Nålmakaren 3/Bryggaren 15 (Medborgarhuset/Conventum Kongress/Bibliotek) 31 800 342 598 268 342 866
Stinsen 20 (Conventum Arena) 9 400 111 313 3 030 114 343
Klostret 12 (Folkets hus) 3 200 10 597 2 575 13 172
Nikolai del av 3:17 och 3:329 (Behrn Arena, fotboll) 1) 25 000 211 927 6 891 218 818
Nikolai 3:238 m fl (Behrn Arena ishall & bandy) 2) 20 000 218 254 9 126 227 380
Teknisten 2 (Rudbeckskolan) 15 700 108 472 45 267 153 739
Klockaregården 6 (Konserthuset) 4 500 9 300 9 300
Nikolai 3:279 (Eyrabadet) 3 400 12 167 2 900 97 15 164
Nikolai 3:272 (Idrottshuset) 17 200 206 182 5 500 8 536 220 218
Rådhuset 5 5 200 35 943 27 700 63 643
Summa Centrum 190 100 1 579 481 194 819 30 618 1 804 918

Bista
Speditören 7 och 8 2 000 4 354 2 921 7 275
Summa Bista 2 000 4 354 2 921 0 7 275

Skebäck
Tofsmesen 1 (Birgittaskolan) 9 300 100 099 35 428 135 527
Almby 11:332 (Friidrottshallen) 6 900 42 936 2 596 45 532
Pappersbruket 13 och 14 (Wadköpings utb center/Tambox/Kembels) 24 500 110 957 28 239 18 764 157 960
Universitetet 6 (Novahuset) 7 900 245 920 8 922 254 842
Summa Skebäck 48 600 499 912 72 589 21 360 593 861

Norr
Rodret 6 och 8 (Bussdepå och Biogasmack) 9 700 71 114 40 308 36 165 147 587
Nikolai 3:241 (Svampenterminalen) 14 300 34 10 355 10 389
Summa Norr 24 000 71 148 50 663 36 165 157 976

Summa Örebroporten Fastigheter AB 369 300 2 718 160 401 328 97 300 3 216 788
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STYRELSE

Sittande från vänster: Johan Åqvist, Maria Westerholm, Lennart Bondeson, Jeanette Berggren, Susanne OdelbergJohnson. 
Stående från vänster:  PerÅke Sörman, Daniel Granqvist, Mats Sjöström, Bo Johansson.
Saknas på bilden; Ann-Kristin Spåls, Ulrika Sandberg, Magnus Larsson.

STYRELSEN
Ledamöter 
Lennart Bondeson (kd), ordförande, 53 
Mats Sjöström (s), 1e vice ordförande, 42 
Ulrika Sandberg (s), -72 
PerÅke Sörman (c), 76
Daniel Granqvist (m), 2e vice ordförande, 72 
Magnus Larsson (m), -71 
Johan Åqvist (l), 52

SUPPLEANTER
Bo Johansson (s), -44
Maria Westerholm (v), -68
Ann-Kristin Spåls (mp), -73

REVISORER
Gunilla Andersson, Ernst & Young

LEKMANNAREVISORER
Brita Bjelle
Ingemar Karlsson

ÖVRIGA SOM DELTAR PÅ   
STYRELSENS SAMMANTRÄDEN:
Jeanette Berggren, vd, -69 
Susanne OdelbergJohnson, ekonomichef/
styrelsens sekreterare, -61

FAKTA STYRELSE
• Örebroportens styrelse väljs av kommunfull-

mäktige.
• Styrelse består av sju ordinarie ledamöter och 

tre suppleanter.
• Ledamöter och suppleanter speglar det 

partipolitiska styrkeförhållandet i kommunfull-
mäktige.

• Nomineringar av ledamöter och suppleanter 
görs av respektive politiskt parti.

• Suppleanter kallas alltid till sammanträdena 
och deltar i det löpande styrelsearbetet.
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