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VD-ORD

Efter långa diskussioner
och mycket förberedelser –
nu bygger vi Kulturkvarteret
För Örebroporten blev 2017 ännu ett hektiskt år med bland annat förvärvet av Kvinnerstagymnasiet och förberedelserna för det stora projektet
Kulturkvarteret.
Vi lät vd Jeanette Berggren och styrelseordförande Lennart Bondeson
samtala om året som gick och Örebroportens framtida projekt. Det kom
bland annat att handla om den politiska debatten kring Kulturkvarteret,
nya möjligheter för Conventum, en eventuell flytt av travbanan till Kvinnerstaområdet, bygget av Naturum Oset och Eyraporten samt deras
favoritbyggnader, rent arkitektoniskt, i Örebro.
Hur vill ni sammanfatta 2017 för
Örebroporten?
Jeanette:
– Det har varit ett intensivt år. Både
Tybblelundsskolans nya idrottshall och
ombyggnaden av Skofabriken på Pappers
bruksallén är stora och viktiga projekt.
Det senare skapar välbehövliga lokaler för
tjänsteföretag.
– Det som tagit mest tid och fokus är
planeringen av Kulturkvarteret som är
ett enormt stort projekt för både oss och
Örebro kommun. Det är ett stort maski
neri rent organisatoriskt. Under våren
ska riktpriskalkylen vara klar, men det
återstår en rad knäckfrågor som energi
lösningar, materialval och att vi uppfyller
alla krav för certifiering som Miljöbygg
nad Silver.
Vad har varit mest delikat?
4
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Jeanette:
– Det är en liten plats och ett stort bygge.
Och en tuff tidplan. Det kräver många
praktiska lösningar, exempelvis är logistiken
för hela bygget en komplicerad fråga. Det
stora arbetet har ändå varit detaljplanearbe
tet med frågor som miljö samt tillgänglighet,
bussar och annan logistik plus att uppdatera
verksamheternas behov och önskemål.
Rent politiskt, hur har spelet i den
 olitiska kulissen varit? Hur har det
p
varit att driva det här projektet?
Lennart:
– Det har förstås varit en lång resa... Det
började ju egentligen 2010 när vi planerade
ombyggnaden av Konserthuset. Det var
första etappen och samtidigt tog vi fram
utredningen om Kulturkvarteret som i sin
tur ledde till arkitekttävlingen. Partierna har
haft lite olika positioner i den här frågan.

Ja, partierna har väl inte direkt gått 
i armkrok?
Lennart:
– Nej, inte riktigt alla, men nu är merpar
ten positiva. Frågan har ju varit storleken
på investeringen, vågar vi göra den här
stora satsningen på kultur? Jag tycker att
frågan om Kulturskolan måste ordnas,
deras lokaler är ju utdömda inom ett fåtal
år, och samtidigt behöver Conventum
växa för att öka sin attraktivitet, vilket nu
blir möjligt. Nu ser vi helheten och kom
mer med en gemensam lösning, istället
för att lösa delarna för sig. Dessutom ger
Kulturkvarteret så många mervärden, det
blir ju en helt unik miljö.
– Alla partier utom två står bakom
projektet, de som är emot har i sin retorik
använt anspelningar om att det rör sig om
ett lyxbygge. Det är synd.

VD-ORD

Och vad är budgeten för Kultur
kvarteret, det har förekommit olika
belopp i debatten?
Jeanette:
– Vi pratar inte belopp ännu. Däremot vet
vi att hyran för kommunens del blir 35
miljoner kronor om året.
Lennart:
– Den summan är viktig, det får inte kosta
mer. Det är vad som finns utrymme till
i kommunens budget. I debatten har det
bollats med siffror, men det ser jag som
propaganda för att måla ut Kulturkvarteret
som ett dyrt projekt. Det tycker jag är trå
kigt, jag önskar att alla stod bakom ett så
viktigt projekt för hela Örebro.
– Jag kan jämföra med när vi byggde
Conventum. Då hade kommunen jättedå
lig ekonomi och det diskuterades länge
om vi hade råd. Till slut var alla partier,
utom ett, ändå så kloka att det beslutades
att bygga. Och med facit på hand vet vi ju
att Conventum har betytt enormt mycket
för Örebros utveckling! Jag ser en paral
lell här till Kulturkvarteret. Man måste
våga ta den här typen av beslut. Vi kom
mer att klara det här också.
Kan Kulturkvarteret bli en valfråga
i år?
Lennart:
– Nja, projektet är så långt gånget att det
känns överspelat, även om det blir en
annan majoritet. Och man ska komma

ihåg att det bara är två partier som inte är
påhejare av projektet. Nej, jag tror inte det
blir en valfråga, även om jag själv inte har
något emot det eftersom jag ser alla förde
larna med Kulturkvarterets förverkligande.
Bostadsbyggandet började bromsa in
under 2017, bra eller dåligt?
Jeanette:
– Ja, från en väldigt hög nivå måste jag
tillägga. Utvecklingstakten i Örebro är
ändå fortsatt hög, men för oss och Kultur
kvarteret kom det lägligt att det idag finns
en bättre kapacitet på byggmarknaden än
för ett par år sedan.
Jeanette:
– Kulturkvarteret höjer absolut Örebros
attraktionskraft och är en fin pusselbit.
Sedan blir ju en stad aldrig färdigutveck
lad och de städer vi mäter oss med fort
sätter också att utvecklas. Det gäller att
hänga med, att stan utvecklas inom många
områden.
Lennart:
– Örebro i dag är inte samma stad som för
20 år sedan då jag flyttade hit. Färsk sta
tistik visar exempelvis att Örebro är star
kast i Sverige inom besöksnäringen. Det
var inget man kunde gissa för 20 år sedan.
Jeanette:
– Man kan heller inte underskatta univer
sitetets betydelse i Örebros utveckling.
Många högutbildade blir kvar efter sina
studier och det är positivt.
Finns det något nytt stort projekt för
Örebroporten efter Kulturkvarteret?
Lennart:
– Det finns behov att bygga nytt badhus.
De vi har är ganska slitna och dessutom
har Örebro vuxit så mycket de senaste
åren. Det skulle kunna placeras runt
Brickebacken eller på Norr som också
växer mycket.
Jeanette:
– Det är flera projekt inom fritidssektorn
som kan komma. Örebro är en växande
stad och då måste de faciliteterna också
hänga med. Bad är ett, och vi vet att det
finns även behov av isytor samt mer

utrymmen för friidrott och gymnastik
för att ta några exempel. Vi ser också att
tjänsteintensiva företag har tillväxt, och
det finns en stark efterfrågan på bra kontor.
Nu har vi nästan bara pratat om
Kulturkvarteret som förstås är ett stort
projekt. Samtidigt finns det andra stora
åtaganden som Kvinnerstaområdet,
Törsjö logistikområde, Örebro Airport
och Svampenterminalen för att ta
några. Hur ska allt hinnas med?
Jeanette:
– Flera av projekten drivs i samarbete
med marknaden – och marknadskrafterna
är positiva. Här spelar alltså våra samar
betspartners engagemang och framtids
satsningar en stor roll. Inom flertalet
segment är det marknaden som ska stå för
utvecklingen och vi medverkar till att ge
utvecklingsprocesserna skjuts i de tidiga
skedena.
Lennart:
– Det är ju poängen med Örebroporten,
att gå in i projekt där vi kan göra nytta
tillsammans med privata aktörer under en
viss period. Törsjöområdet är ett parad
exempel.
Jeanette:
– Att vi klarar av så många olika projekt
i olika faser, beror på att vi har kompe
tens och en engagerad organisation. Vår
utvecklingsavdelning med en fastighets
strateg och en arkitekt står för kontinuitet
och helhetssyn över stadens utveckling

Fortsättning nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.

som gör att vi klarar att hålla liv i långa
och ibland krokiga processer innan det
blir skarpt läge. Dessutom har vi mycket
god kompetens på genomförandesidan
av projekten också. Vi får heller inte
glömma bort att vi har ett piggt stads
byggnadskontor som bidrar till spänst i
projekten.
Jeanette:
– När det gäller Brunnsparken är det nu
beslutat att det ska bli en stadsdelspark.
Det ligger inte inom Örebroportens verk
samhetsram, så där har vi en diskussion
om en försäljning till kommunen.
Vilket projekt kommer det att jobbas
mer intensivt med under 2018?
Jeanette:
– Det är den eventuella flytten av trav
banan till Kvinnerstaområdet och gym
nasieskolans utveckling där. Det finns en
alldeles utmärkt yta för travbanan mellan
skolan och riksvägen.
Lennart:
– För Kvinnerstagymnasiet, och för kom
munen, är det här kolossalt intressant.
Som politiker önskar jag att flytten av
travbanan blir verklighet, för det öppnar
också upp för nya bostäder i Marieberg
där travet ligger i dag.
Jeanette:
– Ett annat viktigt projekt är inomhusför
bindelsen mellan Conventum Arena och
Conventum Kongress. Det ska vi komma
igång med under året och det är oerhört
viktigt för Conventums möjligheter att
utveckla verksamheten.
Lennart:
– Conventum 2.0 har stor betydelse för
hela stan. Med bättre lokaler, och den
kommande flytten av biblioteket som ska
par nya möjligheter för Conventum kan
Örebro konkurrera om de stora kongres
serna och arrangemangen.
Är utvecklingen av Kvinnerstagymnasiet avhängt av att travbanan flyttar dit?
Jeanette:
Nej, så är det nog inte. Det skulle ge stor
effekt, men skolan måste ändå planera för
6
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sina möjligheter oavsett travet. Travfrå
gan kommer att avgöras under 2018. Om
flytten av tävlingsbanan inte blir av, finns
det ändå möjlighet att anlägga en travträ
ningsanläggning vid Kvinnersta.
Under året har Örebroporten rekry
terat två nya chefer i ledningsgruppen,
nye fastighetschefen David Nordvall
och nye driftchefen Lennart Lindkvist.
Är det ”business as usual” eller betyder
det några förändringar i Örebroportens
målsättning eller sätt att jobba?
Jeanette:
– Örebroporten har vuxit under sina 15
år och har nu ett fastighetsbestånd för
nästan fyra miljarder kronor i balansräk
ningen. Vi har sett över organisationen
och behöver bli tydligare i ansvarsgränser.
Alla ska inte vara tusenkonstnärer. Vi
skapar en tydligare rollfördelning. Som en
fastighetschef med fokus på kunder och
fastigheter och en driftchef som fokuserar
på drift-, teknik- och energifrågor, väldigt
viktiga funktioner båda två.
– Örebroporten har tidigare jobbat
oerhört mycket ad hoc och provat sig fram
– och gjort det mycket bra – men nu är det
hög tid att ta tillvara på det vi lärt oss av
allt vi provat på och skapa mer systema
tik, planering och framförhållning i t ex
fastighetsunderhållet.
Vad ska örebroarna förvänta sig
under 2018 när det gäller Naturum
Oset och Eyraporten?
Jeanette:
– Naturum ska planeras med byggstart
2019 och vara färdigt 2021. Det som hän
der närmast är utbyggnaden av Naturens
Hus som det också förbereds övertagande
av. För Eyraporten räknar vi med byggstart
senare delen av året och det blir ett fint till
skott på kontorsmarknadssidan. Samtidigt
får arenan äntligen fyra moderna läktare
och det är den sista riktigt stora pusselbiten
i omdaningen av Eyraområdet.
Lennart:
– Hela Eyraområdet har blivit ett kom
mersiellt centrum. Det är ganska fan

tastiskt om man tittar på utbudet av
restauranger, service och arbetsplatser.
Eyraporten blir en slags fullbordan av are
nan och hela området.
Den här årsredovisningen har
arkitektur som tema. Är vi i Örebro
tillräckligt medvetna om arkitekturens
betydelse eller kan vi ännu bättre?
Jeanette:
– Vi kan bli bättre. God arkitektur finns
med i Örebroportens medvetande varje
dag och är en av våra viktigaste strategier.
God arkitektur är värdeskapande på flera
plan, både att få till en bra funktion och
god estetik men vi ser det också som eko
nomiskt värdeskapande. För Örebroporten
blir arkitektur en extra viktig fråga efter
som vi får driva många projekt som finns i
blickfånget i stadsmiljön.
Lennart:
– Arkitektur är något som alltid diskuteras
och det är bra. Ta Riksbankshuset som
varit bortglömt i så många år. Det är en
pärla som kommer att lyfta Kulturkvar
teret när stängslet försvinner och det blir
mer tillgängligt.
Och om ni ska välja er favorit
byggnad i Örebro, vad blir det?
Jeanette:
– Det blir Slottet för min del. Denna fina
pjäs ”mitt i byn” som har byggts om och
till i omgångar för att möta nya behov.
Flexibilitet är en viktig del i god arkitek
tur. Kanske är det ålderstigna Slottet inte
jätteflexibelt med dagens mått mätt, men
väldigt vackert.
Lennart:
– För mig är det Medborgarhuset. Det
är speciellt, det är inte kärlek vid första
ögonkastet – det är en kärlek som växer
sig starkare med tiden, när man lär känna
byggnaden.
Jeanette:
– Det stämmer nog, Slottet är det lättare
att snabbt bli förälskad i. För mig sitter
förälskelsen i, och det finns nog ännu
mer saker som går att utveckla med både
byggnaden och slottsmiljön.

KEXFABRIKEN 2

Visionsskiss, White Arkitekter.

Kexfabriken 2
– kontor på klassisk mark
På klassisk mark, alldeles nära
den gamla kexfabriken, planerar
Örebroporten att bygga två
moderna och funktionella kontorshus på totalt 9 000 kvadratmeter.
Adressen är Norrbackavägen på norr,
och de som kan sin historia vet att strax
bredvid låg Örebro kexfabrik en gång i
tiden. Sedan dess har staden utvecklats
mycket och nu blir det gamla fabriks
området en viktig pusselbit i Örebros
framtidsbygge.
De nya kontorshusen ligger intill
Resecentrum och med hela norrcity på
bekvämt gångavstånd. Byggnaderna
blir också något alldeles speciellt med
oslagbart annonsläge mot Östra Ban
gatan, rationella och ljusa våningsplan
som kan länkas samman vid behov samt
solvända terrasser.

Framtida möjligheter för fler etableringar med stationsnära läge
Kexfabriken 2 tillhör Örebroportens beredskap för framtida etableringar. Möjligheten finns att bygga två hus
kroppar på vardera 4 500 kvm, totalt 9 000 kvm byggrätt. Läget är stationsnära. Här kan vi erbjuda lokaler för en
eller flera verksamheter som både vill ha moderna kontorslokaler, nära till kommunikationer och bra skyltläge.
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2017
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VISION & AFFÄRSIDÉ

Örebroporten utvecklar
miljöer som stärker Örebro
Örebroporten Fastigheter AB är ett
helägt kommunalt fastighetsbolag.
Vår affärsidé är att utveckla miljöer
som stärker Örebro. Bolaget ägs
av Örebro Rådhus AB och förvaltar
en uthyrbar area om drygt 400 000
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
Underhåll
Driftnetto, mkr
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2017

2016

2015

2014

2013*)

382

369

344

340

319

31

30

27

28

28

265

262

247

239

221

Resultat efter finansiella poster, mkr

33

43

52

50

82

7,8

7,8

7,8

8,1

8,1

Synligt eget kapital, mkr

Utveckla miljöer
som stärker Örebro

NYTTA FÖRE MAXIMERING
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
fattade beslut. Örebroportens resultat går
alltså inte att mäta endast i ekonomiska
termer. Resultatet är en kombination av
ekonomisk vinst och uppfyllelsen av
samhällsnytta enligt bolagspolicy och
bolagsordning.

Direktavkastning, %
Balansomslutning, mkr

VÅR AFFÄRSIDÉ

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.

573

572

556

533

508

3 667

3 479

3 590

3 338

3 126

Investeringar, mkr

238

158

346

274

394

Soliditet, %

15,6

16,5

15,5

16,0

16,2

35

33

33

33

31

Uthyrbar area, tusental m2

Antal anställda

400

373

370

360

360

Bruttolåneränta, %

3,3

3,3

3,2

3,5

3,4

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

Definitioner se sidan 39.

2017 I SAMMANDRAG

Open Art, Rådhuset.

Open Art, Folkets Hus.

2017 i sammandrag
Uthyrningsläget är fortsatt mycket
gott, den ekonomiska vakansgraden
per sista december är 1,0 procent.
FÖRVÄRV
Alla byggnader vid Kvinnerstaskolan,
cirka 28 000 kvadratmeter, har förvärvats
med syfte att göra en långsiktig plan för
upprustningar och investeringar i linje
med skolans utveckling och andra verk
samheter som finns där idag eller kan
komma att etablera sig i området. Tillträde
skedde i oktober. Utredning pågår om en
eventuell flytt av Örebrotravet till Kvin
nersta.
Det f d Riksbankshuset i hörnet
Fabriksgatan/Nygatan har förvärvats
och tillträddes i december. Förvärvet är
genomfört via ett företagsköp.
PROJEKT, OMBYGGNATIONER
OCH NYBYGGNATIONER
Upprustning av Rudbecksskolan har skett
för RGD/RGHs verksamhet, samtidigt
görs andra upprustningar av byggna
den. Upprustning har skett av den f d

skofabriken i Skebäck, där lokaler är
färdigställda för Futurum Fastigheter i
Örebro AB som flyttat in och förberedel
ser är gjorda för kommande uthyrningar.
Hyresgästanpassning har gjorts av Whites
kontorslokaler i Medborgarhuset och
omklädningsrum i Behrn Arena vinter har
rustats upp. Fasad och fönsterrenoveringar
har skett för del av Virginska skolan.
Anpassningar har gjorts i Conventum
Arena för att tillskapa utökad läktarkapa
citet. Lokalanpassningar har gjorts i västra
läktaren i Behrn Arena Fotboll för restau
ranghyresgäst.
Nybyggnation pågår av en idrottshall
intill Tybblelundshallen med Örebro kom
mun som hyresgäst.
Detaljplanearbete liksom program
arbete för det kommande Kulturkvarteret
har genomförts. Planerad byggstart är
hösten 2018. Förvärv av Riksbankshuset
har gjorts och arbetet med finansiering
av multiscenen pågår. Byggentreprenör
är upphandlad och projektering pågår.
Hyresgäst blir Örebro kommun för verk
samheterna stadsbibliotek och kulturskola.
Planprogramsarbetet för Brunnsparken

landade i att det framöver kommer bli
en stadsdelspark i stället för de utveck
lingsplaner som Örebroporten arbetat
fram. Örebroporten förbereder därmed
försäljning av Brunnsparken till Örebro
kommun.
Utredning pågår av framtiden för nuva
rande Svampenterminalen.
Upprustning av södra läktaren vid
Behrn Arena Fotboll planeras. Uthyr
ningsarbete pågår av kontorshuset Eyra
porten som ligger i direkt anslutning till
den södra läktaren. Intresset är stort.
Förslag på byggnation vid Kexfabriken 2 har tagits fram. Här finns
byggrätt för kommande större kontors
etablering med närhet till kommunikatio
ner.
BYGGNADSMINNEN
Örebroporten har under året fått två bygg
nader utnämnda till byggnadsminnen, den
ena är Rådhuset och den andra är Borgen
vid Rudbeckskolan.

ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2017
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ARKITEKTUR

Årets
arkitekturkommun
– och nu bygger vi vidare
Det är lätt att tycka till om arkitektur. I stort som
i smått, från grannens utbyggnad till Turning
Torso i Malmö. Det betyder att arkitektur berör
och engagerar de flesta.
Förklaringen är att arkitektur betyder så
mycket. Byggnadens funktion är viktig för användarna, men alla andra i omgivningen påverkas
också på något sätt. Arkitektur kan med färg,
form och materialval skapa trivsel, stolthet och
igenkänning. Eller det motsatta.
Örebroporten vill verka för en god arkitektur
– och vi är i gott sällskap! Örebro utsågs 2017
till Årets arkitekturkommun.
Det vill vi bygga vidare på genom vårt fortsatta arbete och genom att hålla samtalet igång.
Därför har vi valt arkitektur som tema i denna
årsredovisning.
10
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ARKITEKTUR

Arkitekt Tom Axelryd:

En ödmjuk person
som gillar tävlingar
Efter 33 år som arkitekt på samma
arbetsplats fick Tom Axelryd ett
erbjudande som han inte kunde
säga nej till.
Och efter sex år på Örebroporten
ångrar han sig inte ett ögonblick.
– Jag trivdes väldigt bra på
White Arkitekter, men Örebroporten
blev en omstart och ett riktigt lyft.
Jag kan inte tänka mig ett mer
intressant och givande arbete.

Det är starka ord av en mild och ödmjuk
person som sällan tar till kraftuttryck och
överdriver. Arkitektur och stadens gestalt
ning är ett av få ämnen som kan få Tom
Axelryd att släppa loss. Som när vi pratar
om Medborgarhuset, Toms favoritbyggnad
i Örebro och där han själv i mitten av
00-talet ansvarade för ombyggnaden av
de övre planen samt kopplingen till nya
Conventum.
– Oj, nu blev jag visst lite engagerad,
säger han plötsligt mitt i berättelsen om
hur viktigt det var för honom att ha en

dialog med sönerna till bröderna Alsén
som ritade Medborgarhuset.
Tom Axelryd föddes i Uppsala, men
växte upp i Örebro. Pappa Gunnar var en
inte helt okänd travtränare, men själv ville
Tom bli arkitekt. Studierna och karriären
var spikrak: efter examen vid Lunds Tek
niska Högskola 1978 fick Tom jobb på
White Arkitekter i Örebro.
Och som sagt, där blev det 33 omväx
lande år med projekt som ombyggnaden
av Medborgarhuset, nya Ericsson-fabriker

ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2017
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Fortsättning från föregående sida
i både Sverige och Malaysia, kontor för
Nokia och två rejäla ombyggnationer av
Mariebergs galleria.
Erbjudandet från Örebroporten 2011,
att bli en slags inhouse-arkitekt, var en
stor omställning. Att helt plötsligt byta
sida vid mötesbordet och ta rollen som
beställare. Att skissa på möjliga projekt,
men låta kollegor ta utmaningen och full
följa.
– Men jag gillar det. Med vårt nya sätt
att jobba, har Örebroporten blivit ännu
tydligare med sin affärsidé – att utveckla
miljöer som stärker Örebro.
– Vi har lyckats höja kvaliteten på vårt
arbete, vi har blivit mer precisa i målfor
muleringen och att sätta ramarna för olika
projekt.

Kulturkvarteret – allt i samarbete med
Stadsbyggnadskontoret.
– Många gånger inbillar man sig att
det bara finns en bra lösning. Men med en
arkitekttävling visar det sig att det finns
en mängd bra lösningar och man kan som
beställare välja den absolut bästa.
Vissa arkitekter har lite av rockstjärne
status över sig. Åker landet eller jorden
runt på olika gig. Tom Axelryd känner
absolut inte igen sig – och är dessutom
mycket trogen det Örebro som han älskar.
– Ta bara miljön runt Slottet. Jag har
många gånger sett mina besökare häpna
över hur vackert det är. Det är inte många
städer i Sverige som kan mäta sig med
det. Och restaurangkulturen i stan, den
matchar många betydligt större städer.

BRA TÄVLINGAR
Ett effektivt verktyg i det arbetet är arki
tekttävlingar som Örebroporten använt
flera gånger sedan Tom började. Som
i framtagandet av en ny detaljplan för
stadsdelen Gustavsvik, som nya Natu
rum Oset samt om- och tillbyggnaden av
Konserthuset som i sin tur på ett naturligt
sätt ledde till arkitekttävlingen för nya

INGET SKRYT
Vad är han då mest nöjd med efter ett
långt yrkesliv som arkitekt? Nej, det vill
han själv inte svara på. Men han formule
rar gärna utmaningen som han fortfarande
brottas och trivs med.
– I grunden handlar det om att kombi
nera konstruktion, funktion och estetik.
De ska gå hand i hand. Sedan måste man

även ta hänsyn till saker som ljusinfall,
orienteringsbarhet och utblick. Helst ska
byggnaden även vara så flexibel att den tål
en ombyggnad för andra ändamål...
Det tänker Tom Axelryd fortsätta att
jobba med i nya projekt. Och han pratar
ogärna om pensionering.
– Nej, det kan vänta. Jag trivs så himla
bra med mitt jobb och med Örebroporten.

NAMN: Tom Axelryd
ÅLDER: 65 år
JOBBAR: Arkitekt på Örebroporten
FAMILJ: Sambo med Åsa Fogelqvist, två vuxna
barn samt två vuxna ”bonusbarn”.
BOR: Hyreslägenhet på Sturegatan och fritidshuset vid sjön Råsvalen i Lindesberg.
VACKRASTE PLATSEN I ÖREBRO: ”Medborgarhuset är den vackraste byggnaden. Den är så
mäktig! Titta bara på fasaden, så innehållsrik
den är – det är inte många som klarar av att
skapa något sådant.”

Hallå där...

... Håkan Bjurström, arkitekt och delägare i Clarus
ÖREBROPORTEN RUSTAR UPP gamla
skofabriken i Skebäck – cirka 1 300 kva
dratmeter i fyra plan – till kontor med
inflyttning våren 2018. Clarus Arkitekter
har stått för gestaltning. Vad var den stora
utmaningen?
– Byggnaden är en av de få kvarva
rande från skoindustriepoken. Utma
ningen var att återställa det som ett minne
av skoindustrin, men samtidigt skapa
praktiska, användbara och inspirerande
lokaler för dagens behov. Exempelvis
12

ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2017

har en utbyggnad för trapphus och hiss
anpassats efter dåtidens gestaltning och
materialval.
– Dessutom är byggnaden ursprungli
gen ritad av KF:s egna arkitektkontor som
var ledande på den tiden. Det är namn
som är stora i arkitekturhistorien. Det är
både hedrande och lite läskigt samtidigt
att få arbeta vidare på deras verk, man vill
ju inte fördärva deras idéer och arbete.
ÄR DET NÅGOT arkitektoniskt med

skofabriken som gemene man kanske
inte ser, men som du gärna visar för dina
arkitektvänner?
– Fabriken är byggd med den tidens
knappa tillgång på elljus som en förutsätt
ning. Dagsljuset var mycket viktigt. De
stora fönstren är för mig därför skofabri
kens själ. Vi har satt in nya fönster, men
de överensstämmer med de ursprungliga.
I övrigt är färgsättning och byggnaden i
sig lågmäld – det var ingen paradbygg
nad, det viktiga var funktionaliteten.

ARKITEKTUR

Hallå där...

... Viktoria Buskqvist,
arkitekt och kontorschef
på White Arkitekter i Örebro
FÖR FEM ÅR SEDAN drog du och några
kollegor igång en samtalsserie, ”Snacka
stad”, med olika provokativa teman som
att Örebro rent bokstavligt var lite färglöst
och att byggnaderna ofta höll sig inom
gråskalan. Har det blivit bättre sedan dess?
– Meningen med samtalsserien var att
byggbranschen – ja, hela Örebro – skulle
börja prata mer om arkitektur och stads
utveckling. Och just färgsättningen av
staden kan ju många ha synpunkter på.
– Personligen skulle jag vilja se lite
mer färg i Sveriges sjätte största stad. Färg
väcker känslor. Färg ger liv åt stadsbilden.
Det går åt rätt håll i Örebro, men det går
långsamt. För långsamt, tycker jag.
NI PÅ WHITE stod bakom den prisade
förnyelsen av Konserthuset samt vann
även arkitekttävlingen för nya Naturum

Oset. Har du något framtida drömprojekt?
– Oj, alla projekt är drömprojekt, har
potential att bli något extra...
– Ska jag lyfta något är det väl projek
teringsarbetet för Naturum som snart är
igång. Omdaningen av Krämartorget – en
märkvärdigt övergiven plats i dag – till en
park för alla åldrar, är mycket intressant.
Jag hoppas också mycket på planerna på
ett hotell i Gustavsviksområdet.
DEN STORA SATSNINGEN Kulturkvarteret
är igång. Hur viktig är den för Örebro,
tycker du?
– Kulturen är avgörande för Örebros
utveckling. Vi har inte råd att inte satsa
på kulturen, så är det bara. Därför är Kul
turkvarteret så fantastiskt, att vi jämsides
med skola och vård gör en rejäl investe
ring i kulturen.

Arkitekter
DEN STORA SATSNINGEN Kulturkvarteret
är igång. Hur viktig är den för Örebro,
tycker du?
– Kulturkvarteret är oerhört viktig
för Örebro. Staden får tillbaka närheten
till Svartån genom att uppföra en publik
byggnad på en av de sista större tomterna
nära vattnet. Det kan bli en märkesbygg
nad – eller kvarter – kanske till och med i
klass med Medborgarhuset.

ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2017
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Stadsarkitekt Peder Hallkvist:

”Har höga förväntningar
på Kulturkvarteret”
Priserna Årets Möjliggörare och
Årets Arkitekturkommun gör naturligtvis stadsarkitekt Peder Hallkvist
stolt – och han betonar att det är
en hel förvaltnings hårda arbete
som ligger bakom.
Men framgångarna tycks inte
göra honom mätt och belåten.
Tvärtom.
– Vi har tre mycket spännande
projekt i närtid: Naturum, Kulturkvarteret och nya vattenreservo
aren. Och på längre sikt omvandlingen av CV-området, Örnsro,
Holmen och Aspholmen.

det egna företaget samt tiden som lärare
i arkitektur på KTH. Hans nyfikenhet har
dock lett till olika krumsprång som utbild
ning i metallhantverk och ett påhugg som
designer av glasögonbågar i Italien. Och
parallellt med arkitektstudierna i Stock
holm jobbade han som kakelugnsmakare.
Att byta perspektiv och testa nytt har
som synes varit en ledstjärna för Peder
Hallkvist och det var med nya perspektiv
som han 2008 kom tillbaka till sin ung
doms Örebro – nu som planarkitekt och
stadgad familjefar.
– Det som slog mig var att staden är så
grön, att det är så nära till naturen – oav
sett var man befinner sig. Och hur snabbt
man kan transportera sig.

Peder Hallkvist, 51 år, tog studenten på
Teknis i Örebro – fyraårig byggteknisk
linje – och hamnade sedan i Stockholm.
Hörnpelarna i hans CV är utbildningen
till husarkitekt med planeringsinriktning,

EN TÄT STAD
Tre år senare, 2011, blev Peder Hallkvist
utnämnd till stadsarkitekt och har sedan
dess varit en av tjänstemannasidans
ledande företrädare och utförare för den

politiska majoritetens visioner om Örebro.
Naturligtvis saknar han dock inte egna
visioner.
– Jag är en vän av täthet i staden, men
hög bebyggelse är inget självändamål.
Den höga bebyggelsen ska ha betydelse
för invånarna – som kyrkor förr i tiden
och stadsdelscentra i modern tid – och
göra staden mer läsbar.
Han ser mycket fram emot den fort
satta omdaningen av Örebro, i synnerhet
CV-området, Örnsro, Holmen och Asphol
men.
– De kommer att betyda mycket i arbe
tet att binda ihop Örebros olika stadsdelar
ännu bättre. Men vi ska inte gå för fort
och bryskt fram, jag vill att ett område
som Holmen ska få behålla ett mått av
mångfald och brokighet. Och det finns
stora möjligheter att ta ut svängarna och
tänka på ett nytt sätt både vad gäller inne
hållet och arkitekturen i de områdena.
ÖREBROPORTEN ÄR VIKTIG
Örebroportens roll för Örebros utveckling
är, enligt Peder Hallkvist, svår att över
skatta.
– De är både förvaltare och förädlare,
två roller som Örebroporten lyckas förena
mycket bra. De bästa exemplen tycker
jag är ombyggnaden av Konserthuset och
Idrottshuset. Där har man på ett fint sätt
klarat utmaningen att både bevara kultur
historiska värden samt skapa större och
mer ändamålsenliga lokaler.
– Därför har jag mycket höga förvänt
ningar på Kulturkvarteret, även där hand
lar det om att förhålla sig till de befintliga
byggnaderna i en känslig miljö och samti
digt tillföra något nytt.

14
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En stadsvandring
till arkitektens favoriter

Hjalmar Bergmanteaterns
foajé under parketten,
med sin eleganta lätta
trappa som man går nerför
från kapprum och salong.
ÖREBROPORTENFASTIGHETER
FASTIGHETER AB
AB . 2017
ÖREBROPORTEN
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Se Örebro med Toms ögon
– och upptäck skönheten
Örebroportens arkitekt Tom Axelryd älskar sitt Örebro.
Vi bad honom att göra en stadsvandring och berätta om
sina favoriter bland Örebroportens byggnader i stadsrummet.
Det blev en svår uppgift, alla vackra och spännande
byggnader fick inte plats, men till slut var han nöjd med urvalet.
Så, häng med Tom ut på stan!

”Det var roligt att jobba med Novahuset med danskarna på Juul Frost Arkitekter.
De kan vara lite modigare än vi svenskar och det märks i det råa materialvalet,
bland annat nakna obehandlade betongytor invändigt. Fasaden tycker jag är
elegant, skarp och med delar av aulan som ”växer ut” ur fasaden.”

”För mig är Medborgarhuset en klenod. Det är så genomtänkt - och samtidigt
vackert. Övre foajén, där bilden är tagen, är förstås inget undantag. Det är roligt
att allt fler ser storheten i byggnaden. Under 2018 ska exempelvis Arkitekturförlaget ge ut en bok med Sveriges mest kända byggnader och Medborgarhuset är
förstås med.
16
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”Biblioteket i Rudbecksskolan är ett fantastiskt rum som självklart ska bevaras.
Byggnadsminnesförklaringen i somras var ett efterlängtat beslut. Skolbyggnaden
är nygotisk och har tagit mycket inspiration exteriört från England.”

ARKITEKTUR

”Ombyggnaden av Konserthuset var en riktig utmaning. Bland annat skulle taket höjas för att få bättre akustik. Jag tycker White Arkitektbyrå löste det galant. Titta bara
på hur entrén samspelar med takpåbyggnaden. Jag tycker Konserthuset är mer levande i dag än det var innan.”

”Rådhuset i nygotisk stil är verkligen en magnifik
byggnad. Den är pampig och förtjänar verkligen sin
byggnadsminnesförklaring.”.

”Att bygga ut Idrottshuset, en klassisk byggnad i
Örebro, var sannerligen ingen lätt uppgift. Clarus
löste det riktigt smart med en vinkelbyggnad mellan
befintlig del och tillbyggnaden. De har även anpassat dagens formspråk till originalet på ett raffinerat
sätt.”

”Jag skulle kunna prata länge om bröderna Ahlséns
mästerverk, särskilt Medborgarhusets exteriör. Den
tunna glashinnan i de två nedersta planen för de
publika verksamheterna och ”bodarna” i gatuplanet
som inspirerats av medeltida italienska gaturum.
Dessutom är materialvalen utsökta med teak, glas,
koppar och kalksten från Älvdalen.”

”Ibland räcker det med att känna och uppleva,
arkitektoniska förklaringar blir onödiga. I Medborgarhuset finns en atmosfär som skapar förväntan och
lugn på samma gång.”
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2017
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Visionsskis, Wingårdh Arkitekter.

Gert Wingårdh om Kulturkvarteret:

”Kommer att påverka
människor i generationer”
Han beskriver sig som arkitekten som blev C-kändis och tack vare TV
också blev B-kändis. Och hävdar att de första två Kasper Salin-priserna
(av totalt fem!) berodde på ”en rad lyckliga omständigheter”.
– Ja, jag har haft mycket tur, men lite skicklighet är det också, säger
Gert Wingårdh.
Om hans viljestarka mor hade fått som
hon ville, hade han blivit läkare. Det har
han ofta blivit påmind om.
– Ja, när jag fyllde 50 år fick jag Bon
niers tjocka läkarbok med en vitklädd
läkare på omslaget. ”Det kunde ha varit
du”, sa hon.
Gert Wingårdh skrattar och tillägger.
– Det var nog hennes sätt att göra upp
med sin dröm om mig som läkare.
Och det är delvis även hans mors för
tjänst att han tycker att Kulturkvarteret i
Örebro, som Wingårdh Arkitekter ritat,
blir något alldeles extra.
– Genom henne är jag präglad att
läsa böcker. Det är via litteraturen som
man skapar sig en världsbild, som man
blir människa och medborgare. Därför
är det extra kul att skapa en publik
byggnad – med bibliotek och kulturskola
18
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– som kommer att påverka människor i
flera generationer.
CEMENTFABRIKÖR...
När Sveriges mest hyllade och prisade
samtida arkitekt ska beskriva sin karriär,
så betonar han slumpen och ödet. Som att
hans pappa bröt den på förväg utstakade
banan som företagare inom cementindu
strin.
– Min farfarsfar fick 1916 ett kalkbrott
i utbyte mot en spelskuld. Farfar utveck
lade det till en av landets största cement
fabriker och där jobbade även min far som
kemiingenjör. Men han sålde och följde
sitt intresse.
Han hade nämligen konstnärliga
ambitioner och var samtidigt en sökare
med ett stort teologiskt intresse. Det
påverkade Gert som liten.

– Han stack åt mig penslar, färg och kritor.
Han tog med mig på museer och öppnade
den världen för mig, säger Gert.
...ELLER KONSTHANDLARE
Därför var det konsthandlare som Gert ville
bli. Läste ekonomi på Handels i Göteborg
parallellt med studier i konstvetenskap.
– Ganska snart kom jag på att arkitek
tur också är en slags konstnärlig yttring.
Så jag började plugga det också. Självklart
kunde jag inte läsa tre utbildningar samti
digt, allt sprack utom arkitekturstudierna
som jag fullföljde.
Som färdig arkitekt i slutet av 70-talet
var yrkets status en smula kantstött av
rivningshysterin och resultaten av Miljon
programmet. I närmare tio år hankade sig
Gert fram på mindre uppdrag.
– Det dröjde till 1986 innan jag fick mitt

NY- OCH OMBYGGNADER

Foto: Jacob Karström

första riktigt stora projekt, Öijared Executive
Country Club. Tack vare att jag kände rätt
personer, så fick jag nästan helt fria händer.
Det var ovanligt, på den tiden var det fortfa
rande byggherrarna som hade sista ordet.
GILLAR KÄNDISSKAPET
Det blev Gert Wingårdhs genombrott och
gav det första av hittills fem Kasper Salinpris. Det är pris som gett honom stora möj
ligheter, men även inneburit en viss press.
– För tio år sedan kände jag pressen att
ta mig själv och kontoret till den absolut
högsta internationella nivån. Det lyckades
inte, men i det skandinaviska perspektivet
är jag mer än nöjd med uppdrag som
Nationalmuseum och Liljevalchs samt
intressanta projekt i Norge och Danmark.
Mest nöjd är han ändå med Univer
seum i Göteborg, Nordens största science

center, som stod färdigt 2001. Och faktiskt
även med att vara lite av en kändis, bland
annat tack vare TV-programmet Husdröm
mar i SVT.
FOLKBILDARE
– Folk kan stoppa mig på gatan och
vill prata, det stör mig inte det minsta.
Tvärtom, jag uppskattar att så många har
en relation till mig och vad jag gör.
Han jämför sig med folkbildarna Tore
Wretman och Carl Butler som på 70-talet
lärde svenskarna i gemen att både upp
skatta den svenska husmanskosten och
även öppna sig för utländska influenser.
– De avmystifierade matlagning, på
samma sätt vill jag avmystifiera arkitektur.
Jag lever gärna med att vara en B-kändis
om jag kan bidra till folkbildningen i det
avseendet.

Gert Wingårdh
tycker till om...
ÖREBROS STADSKÄRNA:
”Slottet är hjärtat. Jag behöver bara
se det så vet jag att jag är framme. Och
Svartån är Örebros pulsåder. Det är så
speciellt att vi får bygga precis vid den.”

TANKARNA BAKOM
KULTURKVARTERET:
”Vi är så förtjusta i tomten: alldeles
i kanten av centrum, tätt på intensiv
busstrafik, lättåtkomligt med bil och ett
stenkast från tågen. Där människor rör
sig, där ska kulturen vara. Vi bygger ihop
oss med två fina hus, Konserthuset och
gamla Riksbankshuset. Vi tar upp plåten
från den senare i våra fasader och låter
Svartån slingra, glida och spegla sig i
byggnaden. Inuti blir det en låg tröskel
mellan alla aktiviteter runt ett torg.”

ATT JOBBA MED ÖREBROPORTEN:
”Det är lätt när alla vill åt samma håll.
Goda krafter förflyttar samhället!”
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2017
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Visionsskis, Wingårdh Arkitekter.

Nu byggs Kulturkvarteret
Kulturkvarteret är en av Örebro
kommuns största satsningar på
50 år – och Örebroportens största
projekt någonsin.
Under hösten 2018 kommer
bygget i gång av det som ska bli
kulturens – särskilt den unga kulturens – högborg i Örebro.
Det har varit en mångårig och emellanåt
besvärlig process, men nu finns finansie
ring för det vinnande arkitektförslaget
för Kulturkvarteret. På det som i dag är
en smula trist parkering vid Konserthuset
och Riksbankshuset, ska det redan 2020
invigas en cirka 12 000 kvadratmeter stor
byggnad med plats för både Stadsbibliote
ket och Kulturskolan.
Projektet skapar inte bara ett centralt
20
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kulturellt och pulserande kluster vid
Svartån. Flytten av Stadsbiblioteket ger
även Conventum möjligheter att utvecklas
med en expansion in i Stadsbibliotekets
nuvarande lokaler.
RIKSBANKSHUSET
I slutet av året kom en viktig pusselbit
på plats, då Örebroporten förvärvade det
bolag som äger Riksbanksfastigheten.
Huset, och framför allt marken utanför
huset är en viktig pusselbit för kvarteret.
I de ursprungliga planerna fanns även
med en multiscen. Den kräver extern
finansiering, vilket Örebroporten har goda
förhoppningar om ska lösas i början av
året.
Kulturkvarteret beräknas stå färdigt
under 2020 och huvudentreprenör är
byggbolaget NCC.

NY- OCH OMBYGGNADER

Eyraporten ger
hemmaplansfördel
OTALIGA FÖRETAGSLEDARE har jämfört
sin verksamhet med lagidrott på hög
nivå: betydelsen av teamkänsla, ett
gemensamt mål, prestigelöshet, hårt
arbete, höga ambitioner och lekfull
kreativitet.
Hyresgästerna i Eyraporten – tre
våningar kontorslokaler som byggs
direkt på Behrn Arenas södra läktare
– kommer att få daglig inspiration av
ÖSK Fotboll, KIF Örebro och Örebro
Black Knights.
EYRAPORTEN BLIR EN UNIK arbetsplats i
Örebro. Läget är naturligtvis en dröm
för alla som är det minsta sportintres
serad. Men det är inget krav för att
uppskatta Eyraportens moderna och
effektiva lokaler.
Här hyr man inte bara smarta,
moderna och yteffektiva lokaler.
Eyraporten bygger även på tanken att
människor och företag utvecklas av
möjligheterna att på ett naturligt och
flexibelt sätt kunna arbeta, samarbeta
och nätverka.
DE EGNA KONTORSLOKALERNA är kär
nan, men det är de stora och generöst
utrustade hubbarna som skapar trivsel,
kreativitet och nya möjligheter. De
gemensamma hubbarna blir de natur
liga mötesplatserna för arbetsmöten,
avkoppling och nätverkande över grän
serna. Här finns reception, konferensoch grupprum samt kök och café med
matplatser och medarbetarlounge. Men
här finns även mer avskilda platser för
arbete och informella möten samt ytor
för mer lekfull avkoppling som exem
pelvis pingis eller fotbollsspel.
SOM SAGT, EYRAPORTEN är inte ett van
ligt kontor med stängda dörrar – även
om ni givetvis, när ni vill, kan stänga
dörren om er ibland. Men vi tror att
konceptet lockar med öppenheten, de
naturliga mötena och möjligheten att
utveckla idéer och medarbetare över
gränserna.

Naturum Oset är på gång
NÄSTA ÅR SKA, enligt planerna, Naturum Oset börja byggas. Först ska dock Naturens
Hus byggas ut och därefter förvärvas av Örebroporten.
Det är Naturvårdsverket som äger varumärket Naturum och de har godkänt pla
nerna för Oset som därmed skulle bli landets Naturum nr 34.
I anslutning till Naturens Hus ska Örebroporten bygga ett besökscentrum som
erbjuder utställningar, naturguidningar samt arrangemang som inspirerar till natur
upplevelser. Hur Naturum Oset ska se ut, är redan avgjort i en arkitekttävling. Den
vanns av White Arkitekter och deras bidrag Mosaik.

Ny idrottshall i Tybble
UNDER VÅREN 2018 står Tybblelundsskolans
idrottshall färdig för lek och idrott.
I den fullstora hallen på 22x43 meter
kommer det att slösas med energi – men i
övrigt är byggnaden mycket energisnål och
klarar med råge kraven för Miljöbyggnad
Silver.
Nya Tybblelunds skola och förskola är
i första hand tänkta att använda den nya
idrottshallen som Örebroporten bygger.
Men den generösa hallen, med entresol för
publik och anhöriga, kommer givetvis även

att locka till sig de lokala idrottsföreningar
nas verksamhet under kvällar och helger.
Idrottshallen har en bruttoarea på 1 800
kvadratmeter och är byggd i direkt anslut
ning till den befintliga friidrottshallen i
Tybble. Byggnaden har uppförts med stort
fokus på energibesparande åtgärder. Bland
annat återvinns energin i det varma dusch
vattnet och håller uppvärmningskostnaderna
nere. Ny och smart teknik beräknas spara
två tredjedelar av byggnadens energi
användning.

Skofabriken har väckts till liv
I 50 ÅR SLUMRADE den nedlagda skofabriken på Pappersbruksallén 1.
Lagom till 100-årsjubiléet – fabriken byggdes 1918 – rustades lokalerna upp
och är nu moderna kontorslokaler med en touch av industrikänsla.
När fabriken byggdes 1918 inspirerades den av de amerikanska så kallade dagsljus
fabrikerna. Här skapades en del av Örebros grundmurade rykte som skostad, med
Kooperativa förbundets högt automatiserade tillverkning av skor. Men 1967 lades
fabriken ner och byggnaden lämnades mer eller mindre åt sitt öde.
Med Örebroportens upprustning har moderna kontorslokaler skapats i fyra plan
med cirka 1 300 kvadratmeter per plan. Den gamla historiska miljön har dock
bevarats, som de generöst tilltagna fönstren och känslan av rymd som takhöjden
ger. Exteriört har byggnaden med putsad fasad återställts till sitt ursprungliga skick
för 100 år sedan.
Från och med 2018 blir det nya adress för en rad verksamheter, bland annat det
kommunala bolaget Futurum Fastigheter i Örebro AB.
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BYGGNADSMINNEN

Grattis Örebro till två
nya byggnadsminnen!
Under 2017 blev två av de fastigheter som Örebroporten förvaltar –
Rådhuset och Borgen – byggnadsminnesförklarade av Länsstyrelsen.
Det betyder att byggnadernas kulturhistoriska värden ska bevaras
för eftervärlden och att underhållsarbeten måste ske med försiktighet.

Rådhuset i korthet

Borgen i korthet

Efter fyra års byggande stod Rådhuset klart 1863. Det ritades i
nygotisk stil av stadsarkitekt Fridolf Wijnbladh som också var
byggmästare. När kung Karl XV vid ett besök inspekterade
Rådhuset, tyckte han att det var lite för överdådigt för en stad
av Örebros storlek.
Exteriören är bevarad, bortsett från fönstersnickerier, entré
dörrar och trappor. Interiören har ändrats flera gånger. Vid
ombyggnaden 1900 gjordes Tekniska skolans ritsal om till den
sessionssal som fortfarande används. Polisen hade sina lokaler
i Rådhuset fram till 1958.

Rudbecksskolan består av fem byggnader, där Borgen är den
äldsta och mest karaktäristiska. Och örebroarna älskar Borgen.
Det bevisades 2011 när Borgen vann omröstningen 101 skäl att
älska Örebro som anordnades av Nerikes Allehanda.
Det var år 1896 som stadsfullmäktige i Örebro tog beslut om
att det behövdes en ny byggnad för Tekniska elementarskolan.
De tidigare lokalerna i det då nybyggda Rådhuset räckte inte till.
Arkitekten Ludvig Peterson ritade byggnaden och skolan invig
des 1901 av kung Oscar II.

DET INNEBÄR BYGGNADSMINNESFÖRKLARINGEN AV RÅDHUSET:
• att byggnaden inte får rivas, att exteriören inte får föränd
ras och att förändringar i den gamla sessionssalen inred
ning som är från tiden före 1902, måste göras i samråd med
Länsstyrelsen.

DET INNEBÄR BYGGNADSMINNESFÖRKLARINGEN AV BORGEN:
• att byggnaden inte får rivas, att utsidan av byggnaden inte får
byggas om eller ändras och att inredning i biblioteksrummet
– fast inredning som golv, tak och lister från tiden före 1902 –
inte får tas bort. Om trapphuset ska förändras måste Läns
styrelsen ge sitt godkännande.

HÄR ÄR ÖREBRO KOMMUNS SAMTLIGA BYGGNADSMINNEN:
Adolf Kjellströms villa
Arbetshuset
Borgarhuset i Wadköping
Borgen (Rudbecksskolan)
Bystad herrgård
Centralpalatset
Gamla Landshövdingestallet
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F.d. Post- och Telegrafhuset
F.d. Riksbankshuset
F.d. Röda Kvarn-biografen
F.d. Stabsbyggnaden
F.d. Varmbadhuset
Göksholm
Jakobshill, Kägleholm
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Kungsstugan i Wadköping
Nikolai församlingshem
Pumpen på Våghustorget
Trefaldighetskyrkan
Vattentornet Svampen
Äsplunda herrgård
Örebro läns museums byggnad

Örebro järnvägsstation
Örebro rådhus
Örebro slott
(statligt byggnadsminne)
Örebro teater

BYGGNADSMINNEN

Örebro rådhus.

Rudbecksskolan.

Byggnadsminnen betyder
inte bara kulturella värden
Är byggnadsminnesmärkning en belastning eller en utvecklingsfaktor? Kanske både och.
Inställningen avgör vad som kommer att dominera, anser byggnadsingenjör Leif Göthberg,
specialiserad på fastigheter med högt kulturvärde.
Han är sedan många år delägare i Arki
tektur och Byggnadsvård AB och för
söker med ålderns rätt, han är 68 år, att
trappa ner. Men det är svårt när jobbet
är så intressant.
Att Rådhuset och Borgen blev bygg
nadsminnen 2017, har han bara en kort
kommentar till.
– Alldeles förträffligt! Jag har själv
pluggat i Borgen, på bygglinjen.
Med byggnadsminnesförklaringen
följer begränsningar för vad man får
göra med byggnaden. Å andra sidan
kan fastighetsägaren få bidrag för
kulturhistoriskt motiverade kostnader.
Bidrag ges också för projektering och
antikvarisk medverkande i projektet
samt konsekvensbeskrivning och anti
kvarisk rapport före och efter. Fastig
hetsägaren kan i vissa fall få upp till

90 procent av kostnaden i bidrag för
underhåll och renovering, men vanli
gare är bidrag på 40–50 procent.
EKONOMISKT VÄRDEFULLT
– Det hänger ihop med att många åtgär
der är betydligt mer kostnadskrävande
för byggnader med högt kulturvärde.
För en fastighetsägare finns det all
anledning att vara stolt över en bygg
nadsminnesförklaring. Rent ekonomiskt
kan det också vara värdefullt.
– Ja, titta här, säger Leif Göthberg
och fiskar upp ett nummer av tidskriften
Byggnadskultur som refererar till en
undersökning av kulturminnesmärkta
fastigheter i Norge. Rubriken lyder
”Historiska byggnader är marknadens
vinnare”.
– Dessa fastigheter har genom åren

motiverat en högre hyreshöjning och
haft högre försäljningspris än andra
fastigheter. Det är inte bara antikvarier
som gillar gamla kulturbyggnader,
skrattar Leif Göthberg.
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KVINNERSTAGYMNASIET
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KVINNERSTAGYMNASIET

Nya utbildningar och travbana
lyfter Kvinnerstagymnasiet
Kvinnerstagymnasiet har ena benet i historien – och det andra mitt i steget mot framtiden.
Nya utbildningar och planer på flytt av Örebrotravet till området ger ny energi.
– Vi vill värna om det genuina, men samtidigt leva i nuet och hänga med i utvecklingen,
säger rektor Claudia Kraft.
För den tillfällige besökaren är Kvin
nerstagymnasiet lite svårt att famna. Dels
är det så stort, totalt cirka 800 hektar
skogs- och åkermark strax norr om Örebro
samt ett minisamhälle av agrara byggna
der. Dels vimlar det av elever, personal,
maskiner och djur, allt från ormar och
akvariefiskar till hundar, höns, åsnor och
kor.
Men det finns förstås en tydlig struktur.
Skolan består av två program, bygg- och
anläggningsprogrammet som drivs i sam
arbete med Maskinentreprenörerna, ME,
och naturbruksprogrammet. Det senare
har dock en mängd olika inriktningar, allt
från de traditionella lantbruk och skog till
djur med i sin tur en mängd specialise
ringar från husdjur till travhästar.
NYA UTBILDNINGAR
Utbildningen bygger i hög utsträckning
på praktiskt arbete, på skolan och ute på
olika arbetsplatser. Vilket även kan ske
utomlands, eftersom Kvinnerstagymnasiet
har internationella samarbeten med skolor
i exempelvis Finland, Belgien, England
och Ungern.
Rektor Claudia Kraft kommer precis
från en radiointervju i P4 där hon berättat
26
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om nästa satsning, en utbildning för hand
ledare i äventyrsturism. Men det finns mer
på gång.
– Nästa år vill vi även dra igång ett
högskoleförberedande program, samhälls
vetarprogrammet, med inriktning beteen
devetenskap och en profil mot ledarskap
och djur. Vi vill även gärna puffa mer
för möjligheten att välja extrakurser i
våra yrkesprogram för att, vid sidan om
yrkesexamen, även skaffa behörighet för
högskolestudier.
HOPPAS PÅ TRAVBANA
Den stora drömmen just nu är ändå att
planerna för flytten av Örebrotravet till
Kvinnersta blir verklighet.
– Det skulle betyda enormt mycket för
hela verksamheten och det skulle öppna
för många positiva följdeffekter.
Tolv år som rektor har gett henne all den
erfarenhet som krävs. Men Claudia Kraft
har en annan stor fördel, under stora delar
av 80- och 90-talen drev hon med maken
en gård med skog, ett 50-tal mjölkkor och
drygt 100 får.
– När jag började här för ett år sedan,
var det lite som att komma hem, skrattar
hon.

FAKTA Kvinnerstagymnasiet
• Egendomen i Kvinnersta köptes av landstinget
redan 1947, men det var först 1964 som lantbruksskolan startade. Under ledning av skolans
förste rektor, Birger Bengtsson, utvecklades
dåvarande Kvinnerstaskolan.
• Skolan övertogs av Örebro kommun 1999 och är
en av kommunens fem gymnasieskolor. I oktober
2017 tog Örebroporten över förvaltningen av
Kvinnerstagymnasiets fastigheter.
• I dagsläget har skolan cirka 220 elever och ett
knappt 60-tal medarbetare.

KVINNERSTAGYMNASIET
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MILJÖ

Smartare, effektivare
– och mer miljövänligt!
Elbesparingar i Behrn Arena Ishall
lika stora som uppvärmningen av
200 villor.
Minskade koldioxidutsläpp
motsvarande utsläppen från en
småbil som kör 124 varv runt
ekvatorn.
Ny reningsteknik i Eyrabadet
som minskar vattenförbrukning
med 7 000 kubikmeter om året
– och ”trög” energibesparande
reglering för uppvärmning samt
en smart lösning som utnyttjar
värmen i duschvattnet flera
gånger om.
Kom inte och påstå att energi
effektivisering och miljöarbete
bara är ett tråkigt gnetande!
Här kommer ett axplock av Örebroportens
arbete och investeringar för att minska
energi- och vattenanvändningen och
belastningen på miljön, utan att påverka
komfort och den praktiska användningen
av lokalerna:
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Elbesparingar totalt

Fjärrkyla byggs ut

Örebroporten har från ägaren ett fastställt
mål att minska användningen av el till
36,2 kWh per kvadratmeter och år fram till
2020. Det tangerades redan under 2016 och
2017 blev elförbrukningen rejält lägre.
Redan nu har Örebroporten tagit sikte på
målsättningen för 2030, en elanvändning på
högst 27,0 kWh per kvadratmeter och år.

Fjärrkyla – som en restprodukt vid pro
duktion av fjärrvärme – används nu i
Ishallen och kommer att byggas ut ytter
ligare under 2018. Under de kommande
åren kommer fjärrkyla att ersätta lokala
kylcentraler i kvarteret Vårlöken, Rådhu
set och i fastigheter på norr.

Ishallen
Den nya och modifierade kylcentralen i
ishallen vid Behrn Arena kunde under 2017
köras under en hel säsong. Och prognoserna
visade sig stämma. Spillvärme motsvarande
uppvärmningen av 200 villor under ett år
tas nu om hand och skickas till Åbyverket
för vidare transport ut i fjärrvärmenätet.
Istället får ishallen tillbaka fjärrkyla i form
av sjugradigt vatten som används för att
kyla maskinerna som tillverkar is.
Allt som allt har den ombyggda kyl
centralen minskat energiförbrukningen
med en tredjedel och minskat de årliga
utsläppen av koldioxid med 460 ton,
vilket är ungefär vad en mindre bil skulle
släppa ut under en långkörning på 124
varv runt ekvatorn.

Smartare fjärrvärme
Örebroporten har tagit fram en egen
mjukvara som styr fastigheternas vär
meanläggningar. Denna mjukvara ska
testas under 2018 i ett antal fastigheter
med fjärrvärme. Tekniken bygger på att
man utnyttjar den inneboende trögheten i
en fastighets uppvärmningsbehov, att en
byggnad under vissa omständigheter inte
behöver lika mycket tillförsel av värme
under en eller flera timmar. Det kan exem
pelvis bero på antalet människor som
visats i fastigheten, utomhustemperaturen,
om solen lyser och hur högt den står samt
hur vädret beräknas utvecklas det när
maste dygnet. Allt detta ger extravärme
som lagras i byggnadens stomme och kan
utnyttjas vid ett senare tillfälle. Detta tar
den nya mjukvaran hänsyn till och anpas
sar värmetillförseln därefter.

MILJÖ

Modernt
LED-ljus på
Behrn Arena
I slutet av 2017 plockades
de drygt 40 år gamla och
40 meter höga belysningsmasterna på Behrn Arena
i Örebro ner och ersätts
med ny modern LED-belysning till nästa säsong.

Nattvandringar mot slöseri

Varmvatten i retur

Medarbetare hos Örebroporten har under
2017 gjort ett antal nattvandringar. Inte
som ett led i hälsoarbetet – det kommer på
köpet – utan för att lokalisera energitjuvar.
Det kan handla om lampor, pumpar och
andra funktioner som står och drar el i
onödan.

Nya Tybblelunds idrottshall, som beräk
nas vara färdig under 2018, kommer att
utrustas med en smart och helt ny teknik
för att återvinna värmen i duschvattnet.
Det varma avloppet från duschvattnet har
ett helt eget rörsystem där värmen först
lagras i en betongplatta för att värma
byggnaden under natten. Därefter används
värmen från varmvattnet dels för att
värma nytt varmvatten, dels för att fung
era som golvvärme.
Den nya tekniken beräknas spara två
tredjedelar av byggnadens energianvänd
ning.

Vattenhushållning
Våren och sommaren 2017 var vatten
bristen i Örebro påtaglig. Detta fick
Örebroporten att fokusera ännu mer på
vattenhushållning, bland annat genom att
informera hyresgästerna och uppmana till
att om möjligt minska förbrukningen samt
att Örebroporten gjorde en kampanj för att
installera fler snålspolande munstycken på
kranar i fastigheterna.
Under hösten 2017 byttes även
reningsanläggning till två av Eyrabadets
tre bassänger. De två mindre bassängerna
fick trycksatta sandfilter istället för de
gamla öppna sandfiltren, vilket under
2017 visade sig minska vattenförbruk
ningen med cirka 30 procent eller närmare
7 000 kubikmeter vatten om året. Under
2018 eller 2019 ska även den större bas
sängen få den nya reningstekniken.

Investeringar i Kvinnersta
I slutet av 2017 tog Örebroporten över
Kvinnerstagymnasiets fastigheter. Inom
området finns ett närvärmesystem, ett
slags lokalt fjärrvärmesystem, som bygger
på en rad olika energikällor som pellets,
flis, olja och el.
Under 2018 ska Örebroporten trimma
och förnya anläggningen samt fasa ut olje
användningen. Det finns även planer på att
komplettera området med solceller.

De fyra belysningsmasterna har
slitits hårt av väder och vind
sedan de sattes upp 1974. Belys
ningen är inte lika gammal, men
uppfyller ändå inte dagens krav
på en allsvensk arena. Den krä
ver dessutom regelbunden och
kostsamt underhåll vid byte av
ljuskällor.
Investeringen beräknas
hamna runt 15 miljoner kronor,
pengar som ger en modern arena
LED-belysning med bättre och
jämnare ljus, minimalt underhåll
samt lång livslängd.
Bland finesserna kan nämnas
att belysningen är dimmerbar,
att den tänds lika snabbt som
en vanlig lampa – den gamla
belysningen tog cirka 20 minuter
att tända – och att armaturen
är skräddarsydd för just Behrn
Arena, vilket gör att minimalt
med ljus sprids utanför planen.
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VÅRA MEDARBETARE

ÖREBROPORTENS PERSONAL.
Stående från vänster: Mats Gustavsson, Björn Norén, Lars Winell, Johnny Andersson, Mattias Waller, Jonas Ahlin, Bo Fritzson, Tom Axelryd, P-O Persson, Lennart
Lindkvist, Gunnar Ellström, Mikael Walter, Mikael Karlsson, Karin Domfors, Lars-Erik Sjögren, Helge Gustafsson, Lisbeth Sandberg, Otto Åhman, Carina Eklind,
Marie Hedengren, Susanne Odelberg-Johnson, Jeanette Berggren, David Nordvall, Thomas Harbe, Birgitta Gustafsson, Mattias Johansson.
Sittande från vänster: Markus Johansson, Lennart Sjögren, Alexandra Thesen, Göran Köttö, Lukas Johansson, Lena Biman, Winnie Kumar och Åke Bengtsson.
På bilden saknas: Linda Olofsson, Erik Cederlöf, Magnus Karlsson, Nils Källman, Per Johansson och Jesper Hedlund.

Örebroportens organisation
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Lennart Lindkvist, ny driftchef:

Lennart antar energiutmaningen
Han har redan vunnit prestige
laddade priser som Örebroregionens
energipris och E-prize. Sedan
1 december är Lennart Lindkvist
driftchef på Örebroporten.
– Örebroporten har redan gjort
mycket på miljö- och energiområdet
och jag ser fram emot att jobba
vidare med det.
Han har en gedigen branscherfarenhet
efter anställningar bland annat på Riks
byggen och Klövern, på det senare stället
var han i 14 år, bland annat som energi
controller, och satte tydliga spår i Örebros
miljö.
Han jobbade då envetet med nya tek
niska lösningar för energieffektivisering
och förnybar energi. Det resulterade i Öre
broregionens energipris 2012.
Och två år senare fick han och hans
kollegor miljöpriset E-prize.

Tiden före Örebroporten jobbade dock
Lennart Lindkvist med en egen konsult
verksamhet, huvudsakligen i Stockholm.
– Det var intressant och roligt, bland
annat tog jag fram en bergenergilösning
för Globen, en investering på 65 miljoner
kronor. Men veckopendlingen blev för
jobbig, både för mig och familjen.
FLERA ALTERNATIV
När beslutet att jobba i Örebro var taget,
hade han flera alternativ. Valet föll på Öre
broporten.
– Det känns som en stor och viktig
uppgift, det ger möjlighet att verkligen
göra skillnad här i Örebro.
Bland utmaningarna finns bland annat
Kvinnerstagymnasiet som Örebroporten
tog över under 2017.
– Där jobbade jag faktiskt som träd
gårdsarbetare i mitten av 90-talet, sedan
jag förlorat jobbet när I3 lades ner, skrat
tar han.

– Jodå, där finns det intressanta utma
ningar och möjligheter som jag gärna tar
itu med.
Jeanette Berggren, vd på Örebroporten,
är mycket nöjd med rekryteringen av Len
nart Lindkvist.
– Hans bakgrund och erfarenheter lik
som nyfikenhet på smarta lösningar och
miljöengagemang passar mycket väl in
hos oss.

David Nordvall, ny fastighetschef:

– Jag är ingen medvindsseglare
Örebroportens nye fastighetschef David
Nordvall är bara 32 år, men har redan ett
imponerande CV.
Men åldern i sig, tycker han är ganska
betydelselös.
– Det ger mig vare sig för- eller nackdelar. Åldern spelar ingen roll när man
umgås professionellt i en organisation.

Men nästan direkt korrigerar han sitt
bestämda svar.
– Som född i mitten av 80-talet, har jag
kanske lite enklare för det digitala. Jag vet
ju inte om något annat, skrattar han.
Hans CV är som sagt imponerande. Före
Örebroporten jobbade han drygt tre år som
fastighetsförvaltare på Region Örebro Län
och dessförinnan sju år som fastighetsmäk
lare. Är man bara det minsta ordningsam,
så undrar man hur han hunnit med.
– Efter gymnasiet jobbade jag ett år
som projektledare i Stockholm. Och sedan
hoppade jag på fastighetsmäklarutbild
ningen, säger David och förklarar den
snabba karriären.
– Jag har alltid haft lätt för att engagera
mig i de saker jag håller på med. Jag för

söker också driva saker, inte bara vara en
medvindsseglare.
TYDLIGT MANDAT
Det var delvis de många spännande utma
ningarna som lockade på Örebroporten.
Samt att Örebroporten har ett tydligt upp
drag att utveckla Örebro.
– Det tydliga mandatet som fastighets
chef var också intressant. Jag trivs bättre
med det än med ett informellt ansvar i en
organisation.
Den första tiden på Örebroporten tän
ker han dock lyssna mer än att prata och
peka ut riktningen.
– Först vill jag lära känna företaget och
medarbetarna, innan jag börjar jobba mer
målmedvetet som fastighetschef.
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB . 2017
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VÅRA MEDARBETARE

Lena Biman, Carina Eklind, Marie Hedengren, Karin Domfors och Lisbeth Sandberg.

Från ord till handling
Nu har Örebroporten svart på vitt vad hyresgästerna tycker om oss och
våra lokaler. Vi gläds åt berömmet och ett högt genomsnittsbetyg –
men framför allt tar vi kritiken på allvar och jobbar på att bli ännu bättre.
Det var under våren som Marknadskraft
genomförde en hyresgästenkät, faktiskt
den första i Örebroportens historia. Glädjande många tog sig tid att svara på enkäten och gav oss ett högt sammantaget
NHI (Nöjd hyresgäst-index). Det landade
på fina 72 procent i bedömningen både av
våra lokaler och vår service.
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Extremt höga betyg fick våra medarbetare
i receptionen som bland annat tar emot
felanmälan. De fick överbetyg av 96 procent av de som svarade!
Den stora nyttan med enkäten är dock
att vi nu vet vad vi kan bli ännu bättre
på. Kommunikation och information är en
sådan sak, både när det gäller status på

felanmälningar och i samband med inflyttning. Flera av våra hyresgäster efterlyser
också ett bättre klimat under sommarmånaderna. Det jobbar vi kontinuerligt med
genom att koppla in fler fastigheter på
nätet för fjärrkyla.

STYRELSE

ÖREBROPORTENS STYRELSE SAMLAD I NYA IDROTTSHUSET.

Från vänster: Susanne Odelberg-Johnson, Jeanette Berggren, Carin Melin, Lennart Bondeson, Magnus Larsson, Maria Westerholm, Mats Sjöström, Ann-Kristin Spåls,
Elisabeth Karlsson Zuaw och Per-Åke Sörman.
Daniel Granqvist och Jennie Nises saknas på bilden.

STYRELSE

Ledamöter
Lennart Bondeson, ordförande, -53
Mats Sjöström, 1e vice ordförande, -42
Jennie Nises, -85
Per-Åke Sörman, -76
Daniel Granqvist, 2e vice ordförande, -72
Magnus Larsson, - 71
Carin Melin, -45

SUPPLEANTER
Maria Westerholm, - 68
Elisabeth Karlsson Zuaw, - 56
Ann-Kristin Spåls, - 73

REVISORER

FAKTA STYRELSE

Gunilla Andersson, Ernst & Young, -62

• Örebroportens styrelse väljs av kommun
fullmäktige.
• Styrelse består av sju ordinarie ledamöter
och tre suppleanter.
• Ledamöter och suppleanter speglar det
partipolitiska styrkeförhållandet i kommun
fullmäktige.
• Nomineringar av ledamöter och suppleanter
görs av respektive politiskt parti.
• Suppleanter kallas alltid till sammanträdena
och deltar i det löpande styrelsearbetet.

LEKMANNAREVISORER
Brita Bjelle, -41
Lars Östring, -46

ÖVRIGA SOM DELTAR PÅ 		
STYRELSENS SAMMANTRÄDEN:
Jeanette Berggren, vd, -69
Susanne Odelberg-Johnson, ekonomichef/
styrelsens sekreterare, -61
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U T D R AG U R F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E O C H N O T E R
Belopp inom parentes avser föregående år.

Ägarförhållanden
Örebroporten Fastigheter AB ägs till
100 procent av Örebro Rådhus AB,
556005-0006 och har sitt säte i Örebro.
Örebro Rådhus AB ägs av Örebro kom
mun till 100 procent och har sitt säte i
Örebro.
DOTTERBOLAG
Örebroporten Förvaltning AB, ägs till
100 procent av Örebroporten Fastigheter
AB. Bolaget har till ändamål att i fastig
hetsbolag förvärva, sälja, äga och förvalta
aktier och andelar.
Fastigheten Örebro Klockaregården
7 AB, ägs till 100 procent av Örebropor
ten Fastigheter AB. Bolaget har förvärvats
29 december och äger fastigheten Klocka
regården 7. Fusion har inletts i början av
2018 och beräknas klar i slutet av mars.
Gustavsviks Utvecklings AB ägs till
51 procent av Örebroporten Förvaltning AB
resterande 49 procent ägs av Gustavsviks
Intressenter AB. Gustavsviks Utvecklings
AB äger 100 procent av aktierna i Gustavs
viks Holding AB som i sin tur äger 100 pro
cent i Majaribio 7 AB. Syftet med bolagen
är att bidra till utveckling av markområden
invid Gustavsvik i södra utkanten av centrala
Örebro.
INTRESSEBOLAG OCH
LIKNANDE ANDELAR
Gustavsvik Resorts AB ägs tillsammans
med Gustavsviks Intressenter AB. Örebro
porten Fastigheter AB äger 45 procent av
aktierna. Syftet med bolaget är att driva
upplevelsebad, camping och tillhörande
faciliteter.
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
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södra Marieberg i Örebro, främst genom
ägande, förvaltning, utveckling och even
tuell försäljning av hela eller delar av
fastigheten Örebro Rävgräva 1:52, vilken
bedöms vara en nyckelfastighet för fort
satt gynnsam utveckling av området både
vad gäller geografisk placering, attraktion
och kommunikationer.
Örebroporten Förvaltning AB äger 50
procent av aktierna i Rörströmsälven
Fastighets AB och resterande del ägs av
Coronatus AB. Rörströmsälven har till
ändamål att tillgodose behovet av bostä
der och affärs- och verksamhetslokaler i
Örebros västra stadsdelar för kommunen,
näringslivet och nyföretagare.

Örebroporten Förvaltning AB äger 33%
av aktierna i Törsjö Logistik AB. Övriga
delägare är Lokalhusman i Örebro 2 AB
(33%) och Catena Logistik AB (34%).
Bolaget har till ändamål att utveckla fast
igheten Örebro 13:2 genom planläggning
så att det blir möjligt att uppföra logistik
lokaler, särskilt med inriktning på sådana
som kräver tillgång till järnvägsspår.
Örebroläktaren AB ägs tillsammans
med ÖSK Elitfotboll AB, KIF Örebro DFF
och Restaurang 4e våningen. Örebroläkta
ren AB hyr lokaler för konferens- och res
taurangverksamhet i norra läktaren (Behrn
Arena). Örebroporten äger 5 procent av
aktierna.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Köp och försäljningar

ÅRETS INVESTERINGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Försäljningar har skett för 2,2 (39,2) mkr
med en realisationsvinst om 2,2 (15,2)
mkr. Örebroporten har i slutet av året
förvärvat samtliga byggnader vid Kvin
nerstaskolan för 49,5 mkr av Örebro kom
mun samt friköp av tomträtt Kexfabriken
1 för 1,6 mkr. Vidare har förvärv skett
av fastighetsbolaget Fastigheten Örebro
Klockaregården 7 AB innehållande fastig
heten Klockaregården 7 av Stieg Ekström
för 70 mkr inklusive lösen av lån.

Fastighetsbeståndet
Vid årsskiftet uppgick det förvaltade fast
ighetsbeståndet till en uthyrningsbar area
på cirka 400 000 (373 000) kvadratmeter.
Den vakanta uthyrbara arean uppgick till
2,3 (1,8) procent och den ekonomiska
vakansen till 1,0 (0,7) procent.
Det bokförda värdet av bolagets för
valtningsfastigheter, pågående nyanlägg
ning och inventarier uppgick vid årets slut
till 3 543 mkr. Extern värdering av bestån
det har gjorts av Newsec i november 2017
och bedömt marknadsvärdet uppgår till
4 548 mkr.
Nedskrivning har skett av Pappersbru
ket 13 med 10 mkr med hänsyn till kom
mande investeringsbehov.

Åtgärd
Förvärv Kvinnersta
Nybyggnation av idrottshall vid Tybblelund
Ombyggnad för RGD/RGH i Rudbeckksolan
Hyresgästanpassningar i Medborgarhuset
Upprustning av skofabriken Skebäck
Uppgradering av golv och läktare i Conventum Arena
Upprustning av omklädningsrum mm vid Behrn Arena
Fasad- och fönsterrenovering vid Virginska skolan
Markanläggning Nova-huset
Övrigt
Totalt

Fastighet
Axberg-Kvinnersta 1:14
Almby 11:332
Teknisten 2
Nålmakaren 3
Pappersbruket 13
Stinsen 20
Vinterstadion 1
Tågmästaren 24
Universitetet 6

Belopp (mkr)
50
25
24
7
62
8
6
17
16
23
238

Investeringar i nyproduktion,
om- och tillbyggnader
Årets totala investeringar i fastigheter och andra materiella anläggningstillgångar
uppgick till 187,3 (108,4) mkr. De största posterna är nybyggnation idrottshall
vid Tybblelund, ombyggnad för RGD/RGH i Rudbecksskolan, hyresgästanpass
ningar i Medborgarhuset, upprustning av Skofabriken i Skebäck, uppgradering av
golv och läktare i Conventum Arena, upprustning av omklädningsrum vid Behrn
Arena samt fasad- och fönsterrenovering vid Virginska skolan.
Pågående projekt vid årsskiftet uppgick till 138,0 (31,1) mkr vilket främst
utgörs av omfattande renoveringar av Skofabriken i Skebäck, nybyggnationen av
idrottshallen vid Tybblelund samt ombyggnationen i Rudbeckskolan för RGD/
RGH.

18 %
42 %
18 %

11 %

11 %

Årshyra per löptid i procent
Årshyra på kontrakt som löper ut under 2018
Årshyra på kontrakt som löper ut under 2019
Årshyra på kontrakt som löper ut under 2020
Årshyra på kontrakt som löper ut under 2021
Årshyra på kontrakt som löper ut under 2022
och senare
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Förväntad framtida utveckling
– samt väsentliga risk- och säkerhetsfaktorer
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.
Örebroporten Fastigheter AB har till
viss del möjlighet att påverka driftöver
skottet genom att under en tid minska
löpande underhållskostnader. Kostnaden
för media utgör cirka 40 procent av drifts
kostnaderna, varav 12 procent vidaredebi
teras till kunderna som tillägg på hyran.
Örebroporten Fastigheter AB genomför
f n en ny elupphandling.
På kort sikt är driftkostnaderna att
betrakta som mer eller mindre fasta. En
förändring av driftskostnaderna med en
procent påverkar resultatet med ca 0,8 mkr.
Bolagets största enskilda kostnad är
räntekostnaden. Bolagets finansierings
verksamhet styrs av en finanspolicy som
årligen fastställs av styrelsen. Denna inne
håller bemyndiganden och mandat, samt
en definition av koncernens risksyn och
hur exponering för de finansiella riskerna
skall hanteras. I bolagets låneportfölj finns
räntederivat som är ett flexibelt sätt att
förlänga lån med kort räntebindningstid.
Per årsskiftet är 20 procent av bolagets
finansiering exponerat mot rörlig ränta.
Med den fördelning av räntebindnings
tider som gäller vid utgången av 2017
skulle en förändring av ränteläget med en
procent på helårsbasis påverka bolagets
kostnader med cirka 4,8 mkr. Detta mot
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svarar cirka 3,1 procent av bolagets kassa
flöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital.
Efterfrågan på lokaler har varit fortsatt
god och bolaget har en låg vakansgrad.
Vakansgraden uppgår till 2,3 (1,8) procent
av uthyrningsbar yta. Upprustningen av
Skofabriken i Skebäck är ett led i att öka
vakansgraden för att kunna möta markna
dens efterfrågan.
Örebroporten sålde del av Pappers
bruket 13 till Örebro kommun sommaren
2016. För denna mark föreligger troligen
saneringsbehov. Utredning pågår rörande
omfattning och ansvarsfrågan för sane
ringen. Eventuellt återgår köpet.
Bolaget kommer fortsätta att vara aktivt
i näringslivsetableringar och utveckling
av kommunala fastigheter i Örebro kom
mun. Målsättningen är att kunna skapa
förutsättningar för kommunen och andra
intressenter att kunna etablera sig respek
tive ha möjlighet att expandera i befintliga
lokaler eller i helt nya lokaler samt bidra
till en positiv utveckling av Örebro kom
mun. Vidare kommer bolaget fortsätta
med att skapa förutsättningar för att kunna
överlåta enskilda byggnader och markom
råden till aktörer som på ett bättre sätt kan
utveckla dessa.
Fortsatt underhåll och anpassningar
kommer att ske av våra skolor. Förbere
delser pågår för att kunna rusta upp Södra
läktaren vid Behrn Arena Fotboll i kom
bination med nybyggnad av kontorshuset

Eyraporten. Projektet genomförs när en
hög andel av kontorsytorna är uthyrda.
Örebroporten Fastigheter AB har fått i
uppdrag att utreda nybyggnation med
universitetsnära läge för bland annat
Alfred Nobel Science Park. Örebro kom
mun har beslutat att det ska bli en stads
delspark vid Brunnsparken, därav planerar
Örebroporten att sälja fastigheten till
kommunen. Vidare skall förslag arbetas
fram för utveckling av Svampenområdet,
detta arbete sker i samklang med Örebro
kommuns framtidsplaner för Holmenom
rådet. Arbete pågår för att utreda travets
möjligheter till ometablering till Kvin
nerstaområdet och vilka kringeffekter den
etableringen kan ge. Arbete pågår med
projekteringen av Kulturkvarteret, bygg
start planerad till i höst. Samtal pågår med
representanter från friidrotten kring alter
nativ för utomhusarena.
Gustavsvik Resorts AB fortsätter arbe
tet med att bibehålla attraktionskraften för
bad och camping genom fortsatt utveck
ling av anläggningen och närliggande
verksamheter.
Gustavsviks Utvecklingsbolag AB
kommer att förmedla kommunal mark i
anslutning till Gustavsviksanläggningen
för nybyggnation av bland annat bostäder
och kontor.
Örebroporten Fastigheter AB kommer
fortsätta att arbeta vidare med att skapa
förutsättningar och ingå samarbete med
privata aktörer, för att utveckla Örebro.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Finansiering och användning
av finansiella dokument
Bolagets upplåning finansieras via Örebro
kommun som ansvarar för att säkerställa
bolaget det lånebehov som föreligger.
Örebro kommun emitterar gröna obliga
tioner för att finansiera klimatsmarta och
ekologiskt hållbara investeringar. Gröna
obligationer är ett sätt att låna pengar till
särskilt miljöinriktade investeringsprojekt.
Det är ett verktyg för att öka medveten
heten om klimatrelaterade utmaningar
och lösningar och samtidigt uppmuntra
investerare att placera i gröna och hållbara
projekt. Örebroporten Fastigheter AB har
finansierat investeringen av Novahuset vid
Örebro Universitet via en grön obligation,
beloppet uppgår till 300 mkr.
Räntebärande skulder uppgick till
2 813 (2 663) mkr. Lånen är enbart upp
tagna i svensk valuta och till rörlig ränta.
Säkring av ränterisk görs genom ränte
derivat som effektivt säkrar kassaflödes
risk i räntebetalningar. All användning av
säkringsinstrument sker mot den underlig
gande låneportföljen inklusive planerade
framtida lån alternativt refinansiering
av befintliga lån. Av bolagets låneskuld
har 80 procent säkrats mot räntederivat.
Förfallotidpunkten för derivaten sträcker
sig från 2018-2026. Marknadsvärdet på
derivaten uppgår till -330, 4 (-377,8) mkr.
Marknadsvärdet är det pris som mark
naden är villig att betala för derivaten på
balansdagen jämfört med anskaffnings
priset. Negativt belopp visar undervärden
d v s orealiserade förluster på derivaten.
Förändringar i marknadsvärdet redovisas
inte i resultat- eller balansräkningen.
Den vägda genomsnittliga räntan för
året är 3,3 (3,3) procent och den volym
vägda genomsnittliga räntebindningstiden
4,93 (5,52) år. I den genomsnittliga räntan
ingår en avgift till kommunen med 0,35
(0,35) procent.

Klimat och energi
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
koldioxidutsläppen utan att sänka kvaliteten på inomhusmiljön.
• Under 2017 har satsningar gjorts på behovsstyrd ventilation både i ny
byggnationer som renovering av befintliga system.
• I Eyrabadet har vi byggt isär reningsanläggningarna för respektive bassäng
så att vi kan styra temperaturer efter behovet i respektive bassäng.
• Under året har vi fortsatt att satsa på utveckling av våra egna fastighets
tekniker i energi och systemteknik.
• Vi ingår i en flerårig energisatsning tillsammans med E.on där spillvärmen
från istillverkningen vid Vinterstadion återförs i fjärvärmenätet.
• Med anledning av den uppkomna vattenbristen i Örebro i början av året har
ett flertal åtgärder vidtagits för att minska förbrukningen av färskvatten.
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R E S U LTAT R Ä K N I N G
2017

2016

2015

2014

2013**)

Nettoomsättning

382 064

368 626

344 493

339 895

319 224

Driftskostnader

-81 158

-72 380

-65 980

-68 476

-67 388

Underhållskostnader

-31 054

-29 648

-27 329

-28 343

-27 605

-4 635

-4 644

-4 132

-3 902

-3 560

Driftnetto

265 217

261 954

247 052

239 174

220 671

Av- och nedskrivning i förvaltningen

-107 410

-172 962

-94 111

-86 023

-61 669

Bruttoresultat

157 807

88 992

152 941

153 151

159 002

Administrations- och försäljningskostnader

-12 798

-13 930

-14 045

-13 315

-13 827

2 198

15 166

1 848

35

541

Övriga rörelsekostnader

-11 868

-6 258

-3 982

-6 559

-421

Rörelseresultat

135 339

83 970

136 762

133 312

145 295

Resultat från andelar i koncern/intresseföretag

-14 250

47 819

450

1 378

10 500

98

120

188

530

1 965

Finansiella kostnader

-88 270

-89 240

-84 968

-85 706

-75 771

Resultat efter finansiella poster

32 917

42 669

52 432

49 514

81 989

6 822

214

30

9 195

-10 502

-14 357

3 786

-12 694

-16 925

-12 887

25 382

46 669

39 768

41 784

58 600

Belopp i tkr om inte annat anges

Fastighetsskatt

Resultat vid försäljning av fastigheter

Finansiella intäkter

Bokslutsdispositioner
Skatt

Årets resultat

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

BALANSRÄKNING
2017

2016

2015

2014

2013 **)

TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter

3 292 542

3 271 440

3 216 788

2 929 722

2 866 297

Inventarier och övriga anläggningstillgångar

112 868

111 458

84 919

58 912

67 617

Pågående nyanläggningar

137 995

31 118

151 406

215 540

90 444

Finansiella anläggningstillgångar

110 630

55 921

60 394

91 510

63 965

12 875

8 549

76 671

42 489

37 904

72

72

94

72

71

3 666 982

3 478 558

3 590 272

3 338 245

3 126 298

Bundet eget kapital

199 169

199 998

210 724

211 587

212 279

Fritt eget kapital

350 550

344 339

316 944

292 813

261 536

29 475

36 050

36 050

36 050

43 500

154 583

133 277

135 655

123 507

107 173

2 815 236

2 663 650

2 814 542

2 590 529

2 391 544

117 969

101 244

76 357

83 759

110 266

3 666 982

3 478 558

3 590 272

3 338 245

3 126 298

Kortfristiga fordringar *)
Kassa och bank

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

*) 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
Driftskostnader
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)

2017

2016

2015

2014

2013*)

380 143
1 921
81 158
31 054
265 217
88 270
32 917
25 382
20 000

365 225
3 402
72 380
29 648
261 954
89 240
42 669
46 669
20 000

339 129
5 364
65 980
27 329
247 052
84 968
52 432
39 768
30 000

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

3 404 059
4 548 000
-10 000
51 146
187 255

3 381 684
4 165 000
-80 000
50 000
108 377

2 813 000
3 666 982

2 663 000
3 478 558

3 300 446
4 200 000
-13 900
307 748
37 978
2 813 000
3 590 272

2 987 646
3 625 000
-10 000
263 167
10 464
2 588 000
3 338 245

2 942 388
3 364 000
2 300
50 000
140 000
240 761
13 403
2 388 000
3 074 919

157 004
151 099
-305 886
154 787

194 596
190 254
-114 333
-75 943

143 102
102 468
-310 394
207 948

139 904
190 493
-300 850
110 538

133 535
148 775
-294 335
145 616

400 800
9 350
99,0
7,82
948
202
77
8 493
11 347
7 018
35

372 700
6 670
99,3
7,84
980
194
80
9 073
11 175
7 145
33

369 300
10 459
98,7
7,86
918
179
74
8 937
11 373
7 617
33

362 400
8 746
98,9
8,07
921
189
78
8 244
10 003
7 141
33

362 400
7 996
99,2
8,07
865
186
76
8 119
9 283
6 589
31

572 710
15,62
10,97
5,8
3,4
2,59
3,3
4,93

572 456
16,46
8,52
7,6
3,7
3,42
3,3
5,52

555 787
15,48
100,5
9,6
4,0
2,72
3,2
6,03

532 518
15,95
50,8
9,5
4,2
2,58
3,5
6,66

507 745
16,24
34,4
17,0
5,3
2,90
3,4
7,34

Kassafödesanalys

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
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
Drift per kvm, kr
Underhåll 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

4)

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

Definitioner
1) Nettomsättningen minus drifts- och underhållskostnader samt fastighetsskatt
2) 2017 enligt styrelsens förslag
3) Inkluderar mark, markanläggningar och inventarier hänförda till byggnad
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 balansomslutning
10) Rörelseresultat plus avskrivningar och finansiella intäkter (inkl. räntebidrag) 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

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

1. Mellringestaden

2. Bussdepå och biogasmack

3. Svampenterminalen

4. Kexfabriken

5. Grenadjärstaden

6. Skebäck

7. Tybblelundshallen

8. Örebro universitet/Novahuset

9. Eyrafältet

10. Birgittaskolan

11. Brunnsparken

12. Stadsbyggnadshusen

13. Virginska skolan

14. Conventum/Medborgarhuset

15. Rudbecksskolan

16. Rådhuset

17. Kulturkvarteret

18. Västra Bangatan/Ringgatan

19. Folkets hus

21. Örebro Airport

22. Kvinnersta

Behrn Arena, Eyrabadet, Idrottshuset

Konserthuset, Riksbanken
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20. Aspholmen

Virkeshandlaren

ÖREBRO AIRPORT
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FASTIGHETSINNEHAV

Ö R E B R O P O R T E N S FA S T I G H E T S I N N E H A V
Uthyrbar yta
Area m2

Fastighet
Aspholmen/Örnsro
Virkeshandlaren 11
Målaren 19 (Stadsbyggnadshus 1 & 2)
Summa Aspholmen/Örnsro

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

10 900
18 600
29 500

13 823
80 691
94 514

12 252
13 033
25 285

41
41

875
511
1 386

26 950
94 276
121 226

5 900
5 900

6 140
6 140

4 206
4 206

76
76

523
523

10 945
10 945

Täby
Råberga 5:15 (Örebro Airport )
Summa Täby

19 800
19 800

124 082
124 082

-

1 723
1 723

1 665
1 665

127 470
127 470

Mellringestaden
Athena 5 & 19
Summa Mellringestaden

43 600
43 600

342 704
342 704

37 650
37 650

4 209
4 209

11 437
11 437

396 000
396 000

Grenadjärstaden
Grenadjären 3 mfl
Summa Grenadjärstaden

11 200
11 200

53 031
53 031

2 439
2 439

2 131
2 131

1 337
1 337

58 938
58 938

Conventum
Nålmakaren 3 (Medborgarhuset)
Bryggaren 15 (Conventum Kongress/Bibliotek)
Stinsen 20 (Conventum Arena)
Summa Conventum

16 150
15 650
9 400
41 200

138 005
108 361
108 356
354 722

3 030
3 030

235
235

3 194
2 909
6 241
12 344

141 199
111 505
117 627
370 331

Centrum
Klostret 12 (Folkets hus)
Kexfabriken 1
Kexfabriken 2
Kexfabriken 3
Klockaregården 6 (Konserthuset)
Tågmästaren 24 (Virginska skolan)
Vårlöken 18
Vårlöken 19
Teknisten 2 (Rudbeckskolan)
Rådhuset 5
Summa Centrum

3 200
750
7 350
9 500
4 500
27 850
6 500
2 750
15 700
5 200
83 300

10 095
5 168
18 985
51 862
129 439
197 508
36 305
12 429
106 180
35 276
603 247

2 575
1 646
15 703
6 438
59 218
24 543
1 743
45 267
27 700
184 833

62
2 281
2 575
2
4 920

438
172
99
92
19 636
7 313
758
2 359
805
31 672

13 108
6 986
34 849
60 673
149 075
266 614
61 608
14 172
153 806
63 781
824 672

Eyrafältet
Vinterstadion 1, Nikolai 3:329 (Behrn Arena, fotboll) 1)
Vinterstadion 1 (Behrn Arena ishall & bandy) 2)
Vinterstadion 1 (Eyrabadet)
Vinterstadion 1 (Idrottshuset)
Summa Eyrafältet

25 000
20 000
3 400
17 200
65 600

202 807
230 495
11 549
195 934
640 785

2 910
5 513
8 423

5 743
7 987
88
7 576
21 394

3 961
7 074
4 265
3 105
18 405

212 511
245 556
18 812
212 128
689 007

Norr
Rodret 6 & 8 (Bussdepå & Biogasmack)
Olaus Petri 3:241 (Svampenterminalen)
Axbergs-Kvinnersta 1:14
Summa Norr

9 700
14 300
28 100
52 100

67 833
33
39 351
107 217

40 308
10 355
9 900
60 563

30 916
30 916

4 533
1 003
5 536

143 590
10 388
50 254
204 232

Universitetet 6 (Novahuset)
Summa Skebäck/Öster/Universitetet

9 300
6 900
24 500
7 900
48 600

97 390
41 317
96 097
235 346
470 150

35 446
27 036
8 922
71 404

2 246
16 639
13 588
32 473

353
1 727
3 296
21 835
27 211

133 189
45 290
143 068
279 691
601 238

Summa Örebroporten Fastigheter AB

400 800

2 796 592

397 833

98 118

111 516

3 404 059

Brunnsparken
Nikolai 3:352 (Brunnsparken)
Summa Brunnsparken

Skebäck/Öster/Universitetet
Tofsmesen 2 (Birgittaskolan)
Almby 11:332 och 11:332 (Friidrottshallen)

Pappersbruket 13, 14 (Wadköpings utb center/Tambox/Skofabriken i Skebäck)

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

Vi förverkligar visioner
Örebros vision är att vara Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.
Örebroporten är aktiv för att, steg för steg, göra verklighet av visionen.

EYRAPORTEN, SÖDRA LÄKTAREN. Vi fortsätter att planera för Eyrafältet med Eyraporten, tre våningar moderna
kontorslokaler direkt på Behrn Arenas södra läktare.

SKOFABRIKEN, SKEBÄCK. KF:s gamla skofabrik på Pappersbruksallén, som slumrat sedan nedläggningen 1967,
har återställts till sitt ursprungliga skick från 1918 och bli ny kontorsadress för en rad verksamheter.

Det stannar inte här. Visioner utvecklas. Det gör även våra kommande projekt – och hela Örebro.
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