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INNEHÅLL
Alla pratar om hållbarhet. Det finns gott om 
goda och ambitiösa grepp bland företag för att 
uppnå en miljömässig hållbarhet. Andra tar ett 
större socialt ansvar, det börjar glädjande nog 
bli något av en självklarhet. Men verklig håll-
barhet uppnås inte förrän man lyckas förena det 
ekologiska och sociala med det ekonomiska. 
Först då arbetar man tredimensionellt och med 
stabila resurser för att nå sina mål.

Vi har under året använt oss av trehjulingen som 
lättförståelig symbol och en selfie-kampanj där 
personliga hållbarhetsutmaningar i vardagen 
har varit ett lyckat sätt att förankra tänkesättet 
bland medarbetarna. Det handlar ju vare sig 
om hokus pokus eller illusioner – utan om 
stora och små handlingar som i kombination 
ger oss en ljusare framtid.

Att HSB Göteborg under året fått brf Umbra 
och brf Flatön miljömässigt silverklassade är 
exempel på hur vi tänker hållbart. HSBs 
mångfaldsmål, engagemang för ungas möjlig-
het till bostad och dialogprocess vid nyproduk-
tion är ett socialt ansvarstagande i linje med vår 
ISO 26000-verifiering. Men det är ekonomin 
som är drivhjulet, som ger oss verklig dragkraft 
i hållbarhetsarbetet. 

Här talar jag om långsiktig värdeutveckling över 
tid. Den ekonomiska dimensionen kombinerar 
en sund långsiktighet i räkenskaperna med att 
lyssna på behov och önskemål. Det här inne-
fattar bland annat att attrahera nya medlemmar 

genom attraktiva projekt samt att säkerställa 
att allt vi levererar håller högsta kvalitet. Här 
har vi mycket att glädjas åt. Rekord-NKI för  
brf Alfa, där vi fick högsta betyg i kategorin 
nöjda kunder i Göteborg, en rad byggstarter 
och försäljningen av vår nuvarande kontors-
fastighet Korvetten – som skapar ekonomiska 
förutsättningar för andra affärer. För att inte 
tala om en vässad förvaltningsorganisation som 
fått en rivstart under 2014. Och ett utmärkt 
mottagande av både medarbetare och kunder 
i de fyra nya marknadsområdena.

Styrka och inspiration har vi också fått genom 
alla möjligheter vi sett under det äventyr som 
kallas HSB Living Lab samt under våra flytt-
förberedelser. ”Framsteget”, som vi har döpt 
kontorsflytten till, för oss inte bara upp till 
Johanneberg Science Park utan även in i 
forskningen och bostadsutvecklingens absoluta 
framkant. Vilket sannerligen inte är illa för en 
89-åring…

2015 fyller vi 90 år. Det kommer att märkas 
både utåt och inåt. HSB Göteborgs medlem-
mar, kunder och medarbetare är väl värda ett 
rejält firande! 

Men vår fokusering på hållbarhetsarbete i 3D 
– den förlorar vi aldrig.

Lars Göran Andersson
VD, HSB Göteborg

Den här årsredovisningen pryds av 
färggranna fjärilar. De symboliserar 
det som i hög grad präglat HSB 
Göteborgs senaste verksamhetsår: 
Vårt intensiva, omfattande och 
tydliga hållbarhetsarbete. 

”2014 – ETT HÅLLBART ÅR  
SOM HAR INSPIRERAT 
LARS GÖRAN ANDERSSON, VD
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HSB ägs av sina medlemmar. Och självklart är detta 
en viktig intressentkategori. Men vi har även andra 
att samarbeta med, förhålla oss till och kommunicera 
med. Intressentrosen är ett enkelt och tydligt sätt att 
påminna oss själva och andra om vilka fem hörn och 
riktningar vi alltid ska ha i fokus – samtidigt.

INTRESSENTROSEN

  Medlemmar      Medarbetare      Kunder      Leverantörer och Partners      Samhälle – Lokalt och Globalt 

DETTA ÄR HSBs SYN PÅ KVALITET
•  Vi har en tydlig och genomarbetad kvalitets- 
 policy som ska leda oss mot bästa möjliga  
 kvalitet på tjänster och produkter som våra  
 kunder/medlemmar efterfrågar och behöver.
•  Kundorientering innebär att det är kunden  
 som definierar vad som är kvalitet. Vi strävar  
 efter ökad anpassningsförmåga och konti- 
 nuerlig dialog.
•  Engagerat ledarskap skapar förutsättning för  
 medarbetarna att sätta kunden i centrum.
•  Allas delaktighet innebär att medarbetarna  
 känner förtroendet att utveckla och utföra  
 sina arbetsuppgifter.
•  Ständiga förbättringar genom en väl inkörd  
 metodik utvecklar vår verksamhet.

DETTA ÄR HSBs SYN PÅ HÅLLBARHET
•  Hållbarhet handlar för oss om ekonomi,  
 ekologi och social hänsyn. Historiskt har vi  
 en självklar och naturlig koppling till detta  
 synsätt.
•  Vår hållbarhetsredovisning ska möta såväl vår  
 vilja att involvera våra intressenter i HSBs  
 utveckling som vår önskan att presentera det  
 vi gör och står för.
• HSB ska ta ett större ansvar för hållbarhets- 
 frågorna än vad lagen kräver.
• Vi ska bygga och förvalta boenden med en  
 kvalitet som tar ekologisk hänsyn under  
 bostadens hela livstid.
• HSB gör årligen en gemensam hållbarhets- 
 redovisning som finns tillgänglig på www.hsb.se

DETTA ÄR DE KOOPERATIVA PRINCIPERNA
•  Frivilligt och öppet medlemskap.
•  Demokratisk medlemskontroll.
•  Medlemmarnas ekonomiska deltagande.
•  Självständighet och oberoende.
•  Utbildning, praktik och information.
•  Samarbete mellan kooperativa föreningar.
•  Samhällshänsyn.

DETTA ÄR HSB
• HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt 
 principen en medlem, en röst.
• Vi är Sveriges största bostadskooperation 
 med mer än 550 000 medlemmar.
• Allt överskott går tillbaka till verksamheten 
 för att vi ska kunna erbjuda ännu bättre 
 nyproduktion och förvaltning till medlem- 
 marna.
• Sammanlagt finns 4 000 bostadsrätts- 
 föreningar över hela landet och över  
 35 000 förtroendevalda.
• HSB består av 30 regionala föreningar.

DETTA ÄR HSB GÖTEBORG
•  Vi ägs av drygt 62 000 medlemmar.
•  Vårt verksamhetsområde sträcker sig från  
 Lysekil i norr till Kungsbacka i söder.
•  Vi förvaltar drygt 36 000 lägenheter i cirka  
 360 bostadsrättsföreningar. 
•  Vi har även 1 578 hyresrätter.     
•  Vi har över 13 000 bosparare som vill bo 
 hos oss i framtiden.
• Under 2014 arbetade 302 anställda för  
 Det Goda Boendet.

DETTA ÄR HSBs FÖRUTSÄTTNINGAR
• Vårt uppdrag är att i samverkan med medlem- 
 marna skapa vad vi kallar Det Goda Boendet  
 – goda bostäder, välskötta hus, trygg boende- 
 ekonomi och en god boendegemenskap.
• All verksamhet ska omfattas av de kooperativa  
 principerna och våra kärnvärderingar  
 engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke  
 och samverkan.
• Synsätten i styrdokumenten HSB Kompassen,  
 HSB Varumärkesriktlinjer och HSBs kod för  
 föreningsstyrning är inriktningsmålen som  
 ska följas.
• Fastställda policyer och riktlinjer ska efterlevas.
• Kärnverksamheten i förvaltningen ska bedrivas  
 i egen regi.

DETTA ÄR HSB GÖTEBORGS HUVUDMÅL
• Bibehålla minst den nuvarande marknadsandel  
 som kärnverksamheten har och öka antalet  
 medlemmar och bosparare.
• Öka och inneha ett attraktivt bestånd av hyres- 
 lägenheter som i första hand attraherar unga  
 bosparare.
• HSB Göteborgs kärnverksamhet ska bedrivas  
 så att vi blir det självklara valet för HSBs  
 medlemmar.
•  HSB Göteborgs eget kapital ska vara så stort  
 att vi kan bibehålla marknadsandel, utveckling  
 och tillväxt.
• Möjligheterna till inflytande och påverkan för  
 medlemmarna i HSB Göteborg ska öka.
•  HSB Göteborg ska verka för att HSBs klimat-  
 och miljöpåverkan ska minska.
•  I vårt verksamhetsområde ska HSB vara bostads- 
 branschens bäst ansedda varumärke.
•  Vi ska bedriva utveckling i samverkan med  
 externa och interna aktörer.

Att bygga och förvalta Det Goda Boendet har varit HSB Göteborgs 
uppdrag i 90 år. Vi har under dessa decennier vuxit, förädlats och 
utvecklats till en betydande aktör i vår region. Våra visioner och mål 
är oersättliga som verktyg. De sporrar oss och ger oss såväl inspiration 
som en tydlig checklista för framgång.

VISION OCH MÅL VISION OCH MÅL

”ETT TRYGGT OCH LUSTFYLLT  
BOENDE I VÄRLDSKLASS!
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MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN

Denna tabell presenterar de områden som vi inom HSB gemensamt kommer att fokusera på och följa upp framöver. 
Allt för att stärka och utveckla HSB mot visionen att vara den boendeaktör som har det bästa anseendet, vilket 
görs genom att vi följer upp våra mål och indikatorer.

NATIONELLA 
MÅL

BYGGANDE

MEDLEM

FORSKNING
& INNOVATION

KLIMAT

LÖNSAMHET

FÖRVALTNING

BOSPARARE

HSB GÖTEBORG
MÅL 2014–2016

Samma mål som nationellt.

Uppdatera skallkraven  
i nyproduktion.

Samma mål som nationellt.

Pågår  
(byggstartas 2015).

Byggstart, HSB Living Lab.

Mål uppfyllt.Samma mål som nationellt.

Mål uppfyllt.

Mål uppfyllt.

Mål uppfyllt.

Mål uppfyllt.

Mål uppfyllt.

Mål uppfyllt.

Mål uppfyllt.

Pågår.

Mål uppfyllt.

Mål uppfyllt.

Mål uppfyllt.

Pågår.

Pågår.

Räntabilitet på eget kapital 
minst 10 %.

Resultatet för basverksam-
heten ska vara positivt.

Samma mål som nationellt.

Minst 13 500 bosparare.

Minst 66 000 medlemmar.

OPINION
& LOBBY

HSBs nyproduktionsandel av påbörjade 
bostadsrättslägenheter i Sverige ska vara 
15 % i genomsnitt under perioden. 

HSB ska gemensamt ta fram en handbok  
med riktlinjer för HSBs nyproduktion.

Verka för en enhetlig medlemsavgift och 
sammanhållet medlemskap. 

Utbildning för nyvald styrelseledamot,  
sekreterare och valberedning.

Gemensam uppdragsbeskrivning för HSB-
ledamot och HSB-gemensam introduktions-
utbildning.

Utveckla en sammanhållande forsknings- 
strategi som stöttar HSBs väg mot visonen.

30 % mindre klimatpåverkan 2016 (basår 2008). 

Halvering av CO2-utsläpp fram till 2023  
(basår 2008).

HSB ska ha en genomsnittlig avkastning på 
eget kapital om 9 % 2015.

– En rörelsemarginal om 10 %. 

– 20 % justerad soliditet.

Gemensamt affärs- och IT-system till 2015.

HSB-gemensam lösning för underhålls-
planering inklusive utbildning.

HSB-gemensam produkt för ekonomisk 
flerårsprognos. 

HSB-gemensam tjänst för energistatistik 
och energioptimering.

Antal bosparare ska öka med minst 3 000 nya 
bosparare årligen.
Antal medlemmar ska öka med 10 000 nya 
medlemmar årligen.

HSB ska synas mer i media.

HSB GÖTEBORG
UTFALL 2014

Pågår (ökning).

Pågår (ökning).

Pågår.
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HSB Kod för bostadsrättsföreningar har introducerats under året.
Lena Carlberg, styrelseordförande i HSB Göteborg, välkomnar det nya 
hjälpmedlet. Koden är ett viktigt stöd för styrelser och valberedningar  
– men också för medlemmarnas möjlighet att påverka!

Syftet med Koden är glasklart: bostadsrätts-
föreningens medlemmar ska känna trygghet  
i att föreningen styrs demokratiskt och att 
verksamheten är stabil och hållbar. HSB Kod 
kompletterar dessutom lagstiftning, stadgar 
och andra regler genom sitt regelverk. 

Den nya Koden är egentligen ganska självklar 
och bygger i allra högsta grad på HSBs traditio-
nella kärnvärden, normer och rutiner. En kod 
för föreningsstyrning gällande HSB-föreningar, 
HSB Riksförbund och HSBs nationella bolag 
finns sedan tidigare. 

– Men någon motsvarighet för bostadsrätts-
föreningar  har saknats, säger Lena Carlberg.  
En nationell arbetsgrupp har därför jobbat 
fram ett förslag som gick ut på remiss till samt-
liga HSB-föreningar innan det klubbades på 
HSB-stämman 2014. Från Göteborg har vi 
varit mycket engagerade i arbetet, med Dan 
Henriksson som projektledare.

Flera föreningar har redan antagit princip-
dokumentet. Det är dock varje bostadsrättsför-
enings stämma som frivilligt beslutar huruvida 
man vill arbeta enligt verktyget eller inte.

– Jag kan helhjärtat rekommendera Koden.
Den ger en god, effektiv och ambitiös fören-
ingsstyrning som dessutom bidrar till en öppen 
och genomlyst verksamhet för medlemmarna. 
Alla får insyn och därmed en betydligt större 
möjlighet att påverka, säger Lena Carlberg. 

Det finns en antal mallar knutna till Koden som 
underlättar införandet av Koden och det fort-
satta arbetet. Men allt är inte hugget i sten. På 
enskilda punkter kan principer frångås – men 
bara om styrelsen tydligt redovisar på förenings-
stämman hur man har gjort istället. Och för- 
klarar varför.
 
– Bland det viktigaste i Koden är hur styrelsen 
och valberedningen ska arbeta och hur man 
ska genomföra en föreningsstämma. Men 
också hur man bör informera inför stämman. 
Det är viktigt att alla förstår hur en stämma 
fungerar och får möjlighet att sätta sig in i de 
ärenden som ska behandlas. Det är bara så vi 
kan uppnå en livaktig demokrati i föreningarna, 
säger Lena Carlberg. 

Läs om hur Koden hjälpte brf Svängen i Henån att 
styra upp sitt styrelsearbete på sidan 11.

• Antal ombud: 83
• Huvudtalare: Sanna Edling, HSB Riksförbund och 

projektledare för HSB Living Lab, redogjorde 
för forsknings- och utvecklingssatsningen HSB 
Living Lab. Styrelsens ordförande Lena Carlberg 
redogjorde för samverkan inom HSB, styrelsens 
uppdrag och de övergripande målen för HSB 
Göteborg. VD Lars Göran Andersson redogjorde 
för verksamheten 2013, ny organisation samt nya 
affärer och framtidsutsikter.  

• Beslut: Oförändrade medlemsavgifter för 2015.
• Ny styrelse: Thomas Andersson, Marina Garherr,  

Jan Elverdam och Lars Ivarson omvaldes som 
ordinarie ledamöter på två år. Lena Carlberg, 

Mikael Johansson, Dan Jagefeldt, Lennart Löfgren 
och Christina Haavisto kvarstår som ledamöter.

• Revisorer: Michael Bjärnesjö och Bengt Löfquist 
omvaldes som ordinarie revisorer på 1 år.  
Nils Essle och Leif Jerkvall omvaldes som revisors-
suppleanter på 1 år.

• Ombud till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2015: 
Stämman beslöt att ge styrelsen mandat att utse om- 
bud till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2015.

• Valberedning: Jörgen Linder (ordförande), Kjell 
Alveflo och Pia Eriksson omvaldes som ordinarie 
ledamöter. Rigmor Friis omvaldes som suppleant.

KORTFAKTA HSB GÖTEBORGS FÖRENINGSSTÄMMA DEN 24 APRIL 2014 PÅ SVENSKA MÄSSAN

PARLAMENTARISK VERKSAMHET

”EN KOD FÖR STADGA  
– OCH INSYN
LENA CARLBERG, STYRELSEORDFÖRANDE HSB GÖTEBORG

VISION OCH MÅL
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     MÅNGFALDSPOLICY
SKAPAR ÖPPENHET

Statistiken talar sitt tydliga språk. I dag har 17 
procent av HSB Göteborgs medlemmar utländsk 
bakgrund, vilket innebär att man antingen själv är 
utrikesfödd eller att man har två utrikesfödda för-
äldrar. Sett till befolkningen som helhet i Storgöte-
borg är andelen personer med utländsk bakgrund 
24 procent – vilket innebär att HSB Göteborg 
behöver fortsätta jobba för bättre mångfald. 

– HSB är till för alla och vi arbetar aktivt med att 
öka både antalet medlemmar och medarbetare 
med utländsk bakgrund, säger Cecilia Lööf, press-
chef och ansvarig för hållbarhetskommunikationen 
på HSB Göteborg. 

Den typen av förändring är dock alltid en utma-
ning. Det handlar om att jobba bort gamla invanda 
mönster och omedvetna fördomar.  
 

– Först och främst måste jag som individ rannsaka 
mig själv och troligtvis erkänna att jag också bär  
på fördomar. Det är först när vi når medvetande-
grad och kan identifiera de osynliga strukturer 
som faktiskt inverkar på våra tankar och beslut 
som ett effektivt mångfaldsarbete för att nå målen 
kan skapas.   

En framtida utmaning för HSB Göteborg är att bli 
bättre på att kommunicera begreppet bostadsrätt i 
utvalda grupper, för att på så vis öka kännedom om 
HSBs erbjudande. 

– Vi vill nå ut med fördelarna och bredda bo-
sparandet. Och när det gäller medlemmar med 
utländsk bakgrund som redan bor i HSB riktar vi 
insatserna för att öka mångfalden i styrelsearbetet.

HSB Göteborg tog under 2014 fram en policy för ett fungerande 
mångfaldsarbete. Anledningen är i sig ingen nyhet men tål att lyftas 
fram: HSB ska vara öppet för alla – oavsett var du är född, vilket 
språk du talar eller vilken religion du tillhör.

MEDLEMSDIALOG

HSBs medlemmar ska känna sig trygga 
i sin bostad. Receptet är dialog och 
kundvårdande insatser. 
– Jag ser det som ett bevis för att HSB 
verkligen bryr sig, säger Jennie Mandini,  
som köpte en HSB-lägenhet under 2014.

Jennie Mandini bor i HSB brf Helagsfjället 
på Sofiagatan i Strömmensberg. Förening-
en byggdes redan 1930, men är välskött.  
I alla avseenden.

– Det var viktigt för mig att välja en stabil 
förening och det känns tryggt med ett stort 
företag som HSB i ryggen, säger hon. Här 
är saker väl ordnade, allt ifrån deklara- 
tioner till säkra portlås. Ett annat plus är 
att man enkelt får kontakt med rätt person 
om man har frågor om sin bostad.

Nu har det snart gått drygt ett halvår sedan 
Jennie Mandini flyttade in och känslan är 
fortsatt bra. 

– Stämningen mellan grannarna är trevlig 
och jag trivs jättebra. Alla hälsar på var-
andra och många samlades på gården 
för att grilla tillsammans under sommar-
månaderna.

Tryggheten som köpare av en HSB-lägenhet 
ligger också i andrahandsvärdet.

– Min uppfattning är att värdet ökar mer 
i bostäder som tillhör föreningar av HSBs 
storlek. En trygg förening är alltid ett bra 
försäljningsargument.

I höstas anordnade HSB Göteborg ett 
föredrag med information om vad som 
händer i föreningen och en föreläsning 
med Paulo Roberto.

– Det var ett trevligt mervärde. Det känns 
seriöst med en organisation som har en hög 
ambitionsnivå och där man som medlem 
får något tillbaka – inte bara när det 
gäller det rent fysiska boendet, säger  
Jennie Mandini.

HSB. DET 
RÄTTA VALET 
FÖR JENNIE!

Alla som har koll på bostads-
marknaden i Göteborg vet hur 
svårt det är att få en egen lägen-
het som ung. För studenten 
Amanda Walter Söderberg såg 
förutsättningarna lite bättre ut. 
Hennes föräldrar hade nämligen 
bosparat åt henne i HSB. 

– Mina föräldrar bodde i en HSB- 
lägenhet och hade läst om bospar-
ande i medlemstidningen Hemma i 
HSB. De tänkte på mig och började 
bospara, förmodligen anade de hur 
svårt det skulle bli för mig att få en 
lägenhet i framtiden, säger Amanda 
Walter Söderberg. 

HSB Göteborg har nästan 1 600 
hyresrätter, där förtur till lediga ettor 
och tvåor ges till unga bosparare  
enligt det sedvanliga poängsystemet. 
En lägenhet som föll Amanda Walter 
Söderberg och hennes pojkvän 
Victor Sjöström i smaken blev ledig 
på Träkilsgatan i Björkekärr. 

– När vi såg att lägenheten låg ute 
på Boplats visste vi direkt att vi ville 
ha den, säger Victor Sjöström.

Tyvärr var de inte ensamma om 
att sukta efter tvårummaren på 51 
väldisponerade kvadratmeter. Deras 
281 bosparpoäng räckte långt, men 
två andra intresserade stod före i kön.

– Vi ringde varje dag och frågade 
hur det gick. Till sist kom beskedet 
att lägenheten var vår om vi ville 
ha den.

Under 2014 gick 79 av HSB Göte-
borgs hyreslägenheter till unga 
bosparare. Maria Lindqvist, som 
jobbar som uthyrare av hyresrätter 
på HSB Göteborg, berättar om 
fördelarna med att bospara:

– HSB Bospar är mer än ett vanligt 
sparande. Du får möjlighet att se 
dina pengar och bosparpoäng växa 
över tid. Dessutom får du förtur till 
både nybyggda bostäder och 25 000 
hyresrätter över hela landet. 

BOSPARANDE  
– en smart väg till bostad

HSB BOSPAR – SÅ FUNKAR DET:

Alla kan bospara i HSB. Först blir 
du medlem och sedan öppnar du ett 
bosparkonto i Swedbank där du väljer 
formen för ditt sparande. Som mest 
kan du få fem poäng per månad vilket 
motsvarar ett sparande på 500 kronor 
per månad, men du väljer givetvis 
själv hur mycket pengar du vill spara. 
Sedan är det bara att hålla utkik 
efter nyproducerade bostadsrätter och 
lediga hyreslägenheter och söka de 
som du är intresserad av. Lägenhe-
terna fördelas utifrån bosparpoäng 
och medlemstid.

Amanda Walter Söderberg och 
Victor Sjöström fick hyresrätt  

i Björkekärr.

MEDLEMSDIALOG
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Intresset för HSBs förvaltartjänst 
blir allt större och 2014 hade HSB 
Göteborg 36 förvaltaravtal. Lena 
Nyström, vice ordförande i brf  
Furan 12, var med när föreningen 
valde att anlita en förvaltare från 
HSB i slutet av 2013. 
– Det är nästan svårt att förklara 
hur bra allt har blivit, säger hon.

Kunden i fokus. Det är kärnan i HSB Göteborgs 
nya organisation som sjösattes under 2014.
– Vi delade in oss i fyra marknadsområden i syfte 
att låta kompetensen finnas så nära kunden som 
möjligt, säger Birgitta Boberg, chef för mark-
nadsområde Söder.

Med fyra geografiskt uppdelade marknadsområden 
har kunskapen om kundernas nuläge och behov 
ökat. Organisationen har decentraliserats utan att 
kompetensnivån förändrats. Samtliga marknads-
områden består av kunnig och erfaren personal 
som representerar hela tjänsteutbudet.

– Känslan är att vi har förflyttat fokus från det 
interna till vår omvärld, säger Birgitta Boberg. Jag 
upplever att vi har blivit bättre på värdeutveckling 

av våra HSB-föreningar, att vi är mer lyhörda och 
att vi fått en ökad kontakt med både styrelser och 
enskilda medlemmar. Nu vet kunderna lättare vem 
de ska vända sig till.
 
I marknadsområdena har man samlat kunder från 
samma område – exempelvis Kungsbacka – till en 
trevlig kväll med lite nyttig info, erfarenhetsutbyte, 
mingel och en god middag. Det här är ett nytt in-
slag som är mycket uppskattat bland kunderna.  

Att få personalen att trivas är också viktigt.
– Internt jobbar vi med positiva gemensamma mål 
som handlar om nöjd kund, ökad omsättning och 
god lönsamhet. Och det når vi bara om vi har nöjda 
och taggade medarbetare, säger Birgitta Boberg.

     NY ORGANISATION
FÖR BÄTTRE KUNDNYTTA

På träffarna har bostadsrättsstyrelser 
fått möjlighet att på en och samma 
gång träffa fastighetsskötare, förval-
tare, vicevärdar, tekniker och ekono-
mer från HSB Göteborg. De kan då 
få hjälp att se över vilka tjänster som 
passar dem bäst och hur föreningens 
lånebild och underhållsplan ser ut. 
Träffarna som Lena Löwén deltagit  
i arrangerades med anledning av den 
omorganisation som under 2014 
skedde på HSB Göteborg.

– Det gav kunderna möjlighet att 
bekanta sig med alla som ingår i det 
nya teamet, berättar hon.

Det ska vara trevligt att ses och nya 
miljöer skapar kreativitet och ut-
rymme för nya tankar. Så vid det ena 
tillfället anordnades mötena på Råda 
Säteri och vid det andra på Nääs 
Slott. Rundvandringar och god mat 
varvades med olika föredrag. Bland 
annat berättade HSB Göteborgs 
jurister om de olika relevanta lagar 
och regler som finns.

– Mötena inleddes med en genom-
gång av HSB Göteborgs nya organi-
sation samt en presentation av alla 
medarbetare från de olika verksam-
hetsområdena. Kunderna fick också 
ta del av de tjänster som HSB Göte-
borg erbjuder, säger Lena Löwén. 
Det gav en bra bild av HSBs digra 
tjänsteutbud, men också en större 
känsla av trygghet i styrelsearbetet.

Träffarna har också använts för att 
gå igenom ekonomin, underhålls-
planen och andra förutsättningar 
med styrelsen. Allt för att skapa en 
långsiktig plan inför framtiden. 
Lena Löwén är nöjd med utfallet av 
kundträffarna:

– Alla fick med sig en förståelse för 
hur den nya organisationen ser ut. 
Och det var en ren bonus att befinna 
sig i så trevliga miljöer tillsammans 
med våra kunder! 

Kunskap är viktig för att skapa trygghet i föreningarna. HSB Göteborgs 
ekonom Lena Löwén berättar att satsningen på kundsamordningsträffar 
har fallit väl ut.  
– Vi tar ett helt annat helhetsbegrepp om kunden och får dessutom 
chansen att vårda de personliga kontakterna.

Kundträffar gav hela bilden

Under 2014 har det förberetts för HSB 
Göteborgs nya digitala tjänster. För-
enklad och papperslös rapportering  
efter årsstämman – det är en av ny-
heterna som framöver ska underlätta  
bostadsrättsföreningarnas arbete.

Ett annat exempel på kommande digi-
tala lösningar blir att styrelserna själva 
ska kunna rapportera in nya styrelse-
medlemmar direkt till Bolagsverket 
via HSB Portalen. Ytterligare en nyhet 
är att man ska kunna se tidigare fel-
anmälningar, status på aktuella anmäl-
ningar och avslutade felanmälningar. 
Längre fram digitaliseras även HSBs 
lönehantering.

Nya digitala 
tjänster på gång

I brf Furan 12:s styrelse – som bildades 2010 
– hade alla ledamöter krävande jobb och 
inte särskilt mycket tid över till styrelseupp-
draget. Alla hade höga ambitioner men ont 
om tid och inga direkta kunskaper om arbetet 
i en styrelse. 

– Vi landade ganska snart i verkligheten,  
säger Lena Nyström. Istället för att ägna 
oss åt övergripande och roligt styrelse- 
arbete fick vi mest ta emot klagomål om dålig  
städning, fimpar på gården, lösa hundar och 
vattenläckage…

De allt mer desperata styrelseledamöterna 
visste inte hur de skulle svara på medlem-
marnas frågor och de hade problem med 
både kommunikation och ansvarsfördelning. 
Då bestämde de sig för att testa HSBs för-
valtartjänst. 

– Förvaltaren fungerar  som en spindel i nätet, 
har kontakt med entreprenörer, tar in offer-
ter och ger oss nyttiga råd. Nu har vi översikt 
över alla ärenden och varje månad får vi en 
ordentlig uppföljning. Det har gett oss en 
känsla av total kontroll. 

Lisa Lindberg, förvaltare på HSB Göteborg, 
intygar att intresset för förvaltartjänsten växer. 
– Vi märker att det blir allt svårare för för-
eningar att rekrytera nya styrelseledamöter 
som vill engagera sig, eftersom de vet hur 
mycket tid ett styrelseuppdrag faktiskt kan 
ta. När en förening tecknar ett förvaltaravtal 
innebär det ofta att fler vågar åta sig ett upp-
drag i styrelsen, säger hon. 
 
Genom att avlasta och tillföra tid och kom-
petens förenklar tjänsten styrelsearbetet 
avsevärt.

– Istället för att hålla ordning på upphand-
lingar, leverantörsavtal och kontakten med 
försäkringsbolag kan styrelsen ägna sig åt 
andra frågor, konstaterar Lisa Lindberg.

Och Lena Nyström från brf Furan 12 kan 
bara hålla med:
– För vår del har tjänsten varit oerhört be-
tydelsefull. Ingenting faller mellan stolarna 
längre och nu kan vi koncentrera oss på 
visioner och utveckling av vår bostadsrätts-
förening. 

Brf Svängen i Henån är en av föreningarna 
som under 2014 antog HSBs nya kod för  
bostadsrättsföreningar.
– För att få en bostadsrättsförening att verkli-
gen fungera måste medlemmarna känna sig 
delaktiga, säger sekreteraren Anette Fischer. 
Här är Koden en stor och viktig hjälp!

Syftet med Koden är att göra det möjligt för för-
eningarna att skapa en långsiktigt sund ekonomi 
samtidigt som man värnar miljö och de sociala 
aspekterna. En hållbar bostadsrättsförening, nu och 
i framtiden. Anette Fischer satt med i den referens-
grupp som arbetade fram Koden och hon var snabb 
med att få sin egen förening hemma på Orust att se 
fördelarna.

– Koden är tydlig och bra och jag har länge arbetat 
för större transparens och försökt få bort det här 
med ”styrelsegubbar som tror att de ÄR föreningen”. 
Styrelsens arbete är naturligtvis av största vikt och 
det allra viktigaste är öppenhet mot medlemmarna. 
De måste förstå varför saker händer i föreningen 
och varför styrelsen tar vissa beslut. 

HSBs kod är till för stadga, effektivitet och ökad 
demokrati och som komplement till de tydliga prin-
ciperna finns mallar och stöd till styrelsen, valbered-
ningen och medlemmarna. Den grundar sig på de 
kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar 
engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och 
samverkan.

– Jag tycker faktiskt att det är oerhört viktigt att  
man efterlever alla delarna i Koden, säger Anette. 
Föreningsstämman måste vara angelägen och 
intressant för medlemmarna. Besluten som tas ska 
vara juridiskt oantastliga. Det kräver att valbered-
ningen gör ett gediget arbete och ser till att man 
får en kompetent styrelse med god mångfald, till 
exempel när det gäller kön och ålder. Här gäller det 
att kommunicera om hur man bör tänka och agera.

För brf Svängen innebar Koden inga krav som var 
svåra att leva upp till. Föreningen var redan ”halv-
vägs åt rätt håll” när man beslöt att anta Koden. 

– Tänket fanns redan. Det mest arbetskrävande har 
varit att snygga till strukturen och att ta fram tydliga 
arbetsrutiner, säger Anette.

FÖRVALTAR-
TJÄNSTEN  
– ett lyft för 
brf Furan 12!

KUNDDIALOG/SERVICE KUNDDIALOG/SERVICE

       KODEN GAV        
STADGA ÅT SVÄNGEN
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    TREHJULING 
som symbol för hållbarhet

Under året fick alla medarbetare en utbildning 
i hållbarhetsarbete, vilket du kan läsa mer om 
på sidorna 28–29. Självklart ville vi dela med 
oss av det här även till våra medlemmar.

HSB Göteborgs största bostadsrättsföreningar 
– brf Backadalen och brf Backa – fick på ett 
enkelt och lekfullt sätt möta hållbarhets- 
begreppet med hjälp av en trehjuling. 

Trehjulingen är en barnsligt smart symbol  
för hållbarhetsarbetet där framhjulet står för 
ekonomiskt ansvarstagande och bakhjulen för 
socialt och ekologisk ansvarstagande.

Om projektet saknar ekonomiskt driv står 
tramporna still och det är inte hållbart att 
genomföra. På samma sätt är det med bak-
hjulen. Har vi ett projekt där vi gör ekonomisk 
vinst och bidrar med en stark social insats men 
skadar miljön, så riskerar vi att köra i diket. 

Ekonomin drar de bakre hjulen, inget av dem 
klarar sig utan de andra.

Genom att exemplifiera med små berättelser 
från HSBs och andras hållbarhetsarbete blev 
bilden ännu tydligare.

KUNDDIALOG/SERVICE
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BOSTADSRÄTTSMÄSSANS  
BESÖKARE FICK UTVECKLA 
FRAMTIDENS BOENDE
HSB Göteborg utvecklar och bygger fram-
tidens boende. På en hållbar grund. 

Bostadsrättsmässan i november var en chans 
att berätta om framtidstro och ett hållbart för- 
hållningssätt. Därför bjöds besökarna in till 
HSBs monter för att bidra med idéer till det 
planerade HSB Living Lab – ett levande labora-
torium med cirka 35 lägenheter där människor 

kommer att leva och bo samtidigt som forskare 
testar teorier kring framtidens boende. 

Mässbesökarna fick bland annat tycka till på 
ämnena framtida förvaltningslösningar, 
gemenskap samt teknik och innovation. Ett 
nyttigt bidrag till ett unikt projekt.

Nya idéer till HSB Living Lab fyllde väggarna  
i HSBs monter under BRF-mässan. Vilka som  
blir verklighet får vi se när bygget står klart 
vintern 2015/2016.
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Brf Bananen i Kungsbacka behövde intäkter för finansiering av  
en stamrenovering. HSB kom med en smart och enkel lösning:  
Förvandla er tomma lokal till nya lägenheter!

LOKAL BLEV LÄGENHETER  
             och en god affär

Oskar Nilsson arbetar med ombyggnadsprojekt 
på HSB Göteborg och tillsammans med sina 
kollegor fick han i uppdrag att upphandla  
brf Bananens stamrenovering. För att minska 
kostnaderna gav HSB förslaget att bygga om en 
av föreningens tomma lokaler till lägenheter. 

Ytan på 250 kvadratmeter var tidigare en för- 
skola, men lokalen hade stått tom under några 
år och föreningen hade helt enkelt svårt att få 
den uthyrd. 

– Brf Bananen tyckte om idén så vi tog hjälp av 
en arkitekt som tog fram bygglovshandlingar 
och beskrivningar på planlösning. Övriga 
handlingar hanterades av oss, säger Oskar 
Nilsson.

Upprättandet av förfrågningsunderlaget gjor-
des tidigt under 2013 och upphandlingen 
skedde under sommaren samma år. Allt  
landade i fem nya lägenheter med en yta på 
mellan 39 och 55 kvadratmeter.  

I januari 2014 påbörjades byggnationen och 
några månader senare såldes lägenheterna. 
Trycket från köparna var stort och bostads-
rätterna gick åt redan innan de stod färdiga. 

– Allt gick smidigt och styrelsen är väldigt nöjd 
med att lokalerna nu utnyttjas, säger Oskar 
Nilsson. Förutom viss vinst från försäljningen 
genererar ombyggnaden även nya intäkter 
från månadsavgifter.

HSB ERBJUDER HJÄLP VID OMBYGGNAD:
• Kostnadsanalys.
• Myndighetskontakter i tidigt skede.
• Framtagning av förfrågningsunderlag.
• Upphandling.
• Myndighetskontakter inför byggstart.
• Byggledning.

KUNDDIALOG/SERVICE

Bensindrivna underhållsmaskiner har sina problem. De är ofta tunga, 
högljudda och kan ge upphov till vibrationsskador. Vad är då det 
hållbara alternativet? Att köpa in batteridrivna häcksaxar, grensågar, 
trimmers och lövblåsar. 

BARA FÖRDELAR 
          med batteridrivet

Sedan april 2014 håller Martin Olmarker, 
driftschef i HSB Göteborgs Marknadsområde 
Söder, i ett projekt som syftar till att hitta ett 
mer hållbart sätt att sköta underhållsjobbet  
i bostadsrättsföreningarna.

– Vi har köpt in och använt de batteridrivna 
maskinerna i Kungsbacka och i Västra Göteborg 
och det har fallit väl ut, säger Martin Olmarker.

Utrustningen behöver bara laddas i 20 minuter 
och sedan håller de för användning i flera 
timmar. Dessutom vibrerar de mindre, är 
lättare och låter inte lika mycket som de bensin-
drivna maskinerna. I utvärderingen av projektet 
i slutet av augusti kunde Martin konstatera att 
medarbetarna är mycket nöjda med bytet.  
I Kungsbacka använder de i stort sett bara de 
nya maskinerna och det finns planer på att 
köpa in ännu fler. Verktygen tycks också göra 
skillnad för de boende i områdena:

– Tidigare fick vi in klagomål när vi började 
arbeta tidigt på morgonen eftersom vi störde 
skönhetssömnen för några boende, men de 
reaktionerna har blivit mycket färre, berättar 
Martin Olmarker. 

Förutom att de nya maskinerna har en positiv 
effekt för medlemmar och medarbetare är de 
också bra för miljön eftersom de inte ger ifrån 
sig några avgaser. I det långa loppet kommer 
investeringen också att löna sig ekonomiskt.

– Alla siffror är inte sammanställda än, men 
allt tyder på att det 2015 kommer bli billigare 
även rent kostnadsmässigt.

HSB Göteborgs fastighetsskötare Christine Bergström hanterar vant 
en av de batteridrivna maskinerna, som låter de boende sova gott 
trots att maskinerna ofta används tidigt på morgonen.

Att bygga om en tom lokal till en eller flera lägenheter kan vara ett 
ekonomiskt lyft för föreningen. I Kungsbacka finns ett lysande exempel.
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Genom HSB Living Lab skapas möjlighet att 
testa och utveckla innovationer med riktiga 
människor i riktiga situationer. Sådana tester 
är avgörande för att minimera alla upptänkliga 
risker som kan uppstå under en resa till exem-
pelvis Mars. 

– Utöver de tekniska aspekterna finns de rent 
mänskliga faktorerna som styr beteende och 
vanor. Livet ställs på sin spets när man vistas i 
en rymdfarkost tre år i sträck, berättade Larry 
Toups på ett frukostseminarium som hölls  
i Göteborg den 14 november. 

Att bygga hållbara bostäder som gör att vi kan 
leva resurssnålt är en av HSBs största utma-
ningar. Projektet HSB Living Lab är bland 
annat initierat för att få kunskap om hur 
människor kan anamma och utnyttja tekniska 
innovationer i sina hem. 

– För oss på NASA innebär projektet en möjlig-
het till ny kunskap som hjälper oss att förbereda 
framtida rymdresor på bästa tänkbara sätt, säger 
Larry Toups.

Och för HSB Göteborg handlar det som van- 
ligt om ett boende i framkant. Än så länge på 
jorden. Men vem vet, i framtiden kanske vi bygger 
bostadsrätter i rymden!

HSB I SAMHÄLLET

För att anpassa framtidens bostäder till den nya världsordningen  
samarbetar HSB med forskare från bland annat den amerikanska 
rymdforskningsmyndigheten NASA i projektet HSB Living Lab.
– Innovationer som möjliggör för oss att hushålla med våra resurser är 
lika viktiga för en hållbar framtid på jorden som på en treårig färd till 
mars, säger Larry Toups, rymdarkitekt på NASA.

HSB     NASA = SANT!

DETTA ÄR HSB LIVING LAB.

HSB Living Lab är ett levande laboratorium och en  
mobil forsknings- och bostadsarena som byggs på 
Chalmersområdet i Göteborg. Där kommer ett 60-tal 
studenter och gästforskare att bo samtidigt som forsk-
ning inom innovativ teknik, arkitektur och sociala 
samband görs i syfte att utveckla framtidens hållbara 
boende. I projektet, som sträcker sig över tio år, är HSB, 
Chalmers och Johanneberg Science Park huvudpartners. 
Flera andra samarbetspartners, exempelvis NASA, är 
involverade i projektet. Inflyttning i HSB Living Lab  
är planerad till vintern 2015/2016.

Skissbild på HSB Living Lab.

HSB I SAMHÄLLET

Den 19 november höll Dan Henriksson, forskningssamordnare för 
HSB Living Lab, en av fem, interaktiva workshops med ett tjugotal 
personer mellan 19 och 30 år. Syftet var att engagera ungdomar 
och använda deras idéer för att skapa framtidens goda boende.

IDÉRIK WORKSHOP  
   om framtidens boende

– Det är såklart viktigt att de som ska leva och 
bo i framtiden får ge sin syn på vad som är 
viktigt. Vi ville testa principer om hållbarhet och 
få svar på frågor om vad vi klarar oss utan och 
vad vi verkligen behöver i våra hem, säger  
Dan Henriksson. 

Under en heldag diskuterade gruppen vad en 
varaktig livsstil egentligen betyder och vilka 
konsekvenser den för med sig. 

– Det är lätt att prata om sophantering och 
smarta lösningar men betydligt svårare att 
avgöra vilka förändringar man är beredd att 
göra för att resurserna ska räcka till, säger 
Dan Henriksson. 

Sara Johansson, som går programmet MATIX, 
Management av tillväxtföretag, på Handels-
högskolan i Göteborg och som deltog i work-
shopen, ger exempel på vad gruppen kom 
fram till.   

– Vi ställde oss frågor som varför man spolar 
toaletter med rent vatten och hur man kan 
minska förbrukningen av drickbart vatten.  
Det kom även upp idéer om allt ifrån energi-
smarta avläsare som visar hur mycket vi förbru-
kar, till allmänna ytor i flerfamiljshus som kan 
göra oss mer sociala i våra hem. 

Gruppen diskuterade också framtida kontors-
lösningar.

– Om vi i större utsträckning använde våra hem 
som kontor skulle vi slippa slåss i bilköer varje 
dag. Och om personer från olika branscher får 
möjlighet att arbeta under samma tak kan 
intressanta och viktiga diskussioner dyka upp. 
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Schysst ställe att sitta
och plugga på...

Som besökare kan jag
ta del av forskningen...

På balkongen odlar vi 
tillsammans till vår 
gemensamma matlagning...

När vår son föddes kunde vi
flytta runt på väggarna och få ett 
rum till...

I mitt egna rum har jag
sovplats, säng, badrum och  
en liten köksvrå...

GEMENSAM ODLING

Här forskar vi på
framtidens tekniska
system...

I vårt gemensamma utrymme
delar vi på badrum, köks- 
utrustning, städutrustning
och förvaring...

Här bor jag och mina
två kompisar...

Här kan jag ta en stund  
för mig själv...

Praktiskt att kunna meka
med min cykel...

Här bor vi sex stycken
tillsammans och har glädje
av att kunna umgås och 
laga mat ihop...

Kul att kunna tvätta mina  
kläder samtidigt som jag  
umgås med vänner...

MÖTESPLATS

FRAMTIDENS TVÄTT

VERKSTAD

UMGÄNGESYTA

PRIVAT UTRYMME

PRIVAT UTRYMME

FLEXIBEL TAKLÖSNING, 
SOLENERGI MM

GEMENSAM YTA

GEMENSAM YTA

MATLAGNING

MATLAGNING

PRIVAT LÄGENHET
PRIVAT LÄGENHET

TEKNIKUTRYMME

19

Shea Hagy, projektledare inom forskning på Chalmers avdelning 
för byggnadsteknologi, arbetar med integrering av forskning och 
design i HSB Living Lab. Här svarar han på några frågor om  
Chalmers medverkan i projektet.

CHALMERS OCH  
  HSB i symbios

Vilken roll har ni i projektet?
– Chalmers är en av projektets huvudpartners. 
Vi tillför expertis samt ett akademiskt och 
forskningsinriktat perspektiv till projektet. 
Tillsammans med HSB och andra partners vill 
vi utforska alternativa sätt att åstadkomma ett 
hållbart boende.

Varför är det viktigt för Chalmers att delta? 
– Det är jätteviktigt att få ut forskning från 
akademin till industrin. HSB Living Lab 
främjar utvecklingen av idéer från forskning 
till användning. Detta är inte bara viktigt ur 
akademisk synvinkel, utan även för bygg-
branschen, som faktiskt är känd för sin lång-
samma anpassning till innovationer. 

Vilka förändringar står vi inför i vår hemmiljö? 
– I Sverige och i västvärlden mäts ofta bostaden 
i kvadratmeter och med större yta kommer 
status. I framtiden tror jag att våra hem istället 
kommer bringa livskvalitet genom kompakta, 
smarta och hållbara åtgärder. Ju mindre och 
resurseffektivare du lever, desto högre status 
kommer ditt boende ha. 

Vilka positiva förändringar hoppas du på?
– Framtidens boende kommer förhoppnings-
vis att erbjuda en ökad känsla av gemenskap.  
I HSB Living Lab är balansen mellan privat 
och offentligt en viktig del av forskningen. 

INTERNATIONELLT PRIS  
   till HSB Living Lab

– Det är såklart oerhört glädjande, vi är mycket 
stolta över det här fina erkännandet, säger hon. 

IASP Inspiring Solutions-programmet har tagits 
fram för att främja kunskapsutbyte och upp-
märksamma framgångsrika initiativ och projekt 
inom sektorn för science parks och innovations-
områden.  

– Ett internationellt erkännande av det här stora 
slaget ger hela projektet med HSB Living Lab 
massor av extra energi, säger Maria Ådal. 

På den internationella IASP-konferensen utsågs forskningsprojektet 
HSB Living Lab till ett förstklassigt innovativt projekt. Priset överlämna-
des den 20 oktober 2014 i Doha, Qatar. Maria Ådal, projektledare för 
Open Arena Urban Development på Johanneberg Science Park, var på 
plats för att ta emot det.

HSB Living Lab är en unik möjlighet att forska och utveckla framtidens boende – i ”skarpt 
läge” och med levande människor i centrum. Det flexibla bygget med genomtänkta moduler 
har väckt uppmärksamhet världen över. Och det är ingen slump att satsningen ligger på 
Chalmers – Göteborgs arena för spetskompetens, forskning och utbildning.

HSB I SAMHÄLLET HSB I SAMHÄLLET
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HSB arbetar ständigt för att få nöjdare kunder. I nybyggda brf Alfa blev 
NKI-siffran 84 – ett anmärkningsvärt högt resultat. 
– Receptet är att sätta kunden i centrum, med allt vad det innebär, säger 
Camilla Wahlgren, en av två inflyttningsansvariga på HSB Göteborg. 

REKORDNÖJDA KUNDER
                   i brf Alfa

I brf Alfa har den nya inflyttningsprocessen 
visat sig framgångsrik. När marknadsanalys-
företaget Prognoscentret sammanställde Nöjd 
Kund Index för alla nyproduktionsprojekt 
2014 kom brf Alfa på femte plats i Sverige. I 
Göteborg är Alfa det projekt med allra mest 
nöjda kunder!

Teamet som jobbade i projektet kring brf Alfa 
var ett sammansvetsat gäng. Trots att gruppen 
bestod av många personer – platsledning, 
besiktningsman, byggledare, säljare, tillvals-
säljare och inflyttningsansvarig – uppfattade 
kunderna teamet som en enhet.

En ny och välstrukturerad inflyttningsprocess 
med stärkt kundfokus bidrog också till det goda 
resultatet, menar Camilla Wahlgren.

– I allt från uppstartsmöte till nyckelutlämning 
har vi prioriterat kunden. Alla i projektet ar- 
betade systematiskt mot hög kundnöjdhet och 
på så sätt matchade vi kundens förväntningar. 
I den nya processen minimerades antalet fel- 
anmälningar genom en noggrann genomgång 
av lägenheterna inför inflyttningen. 

Utöver ett sammansvetsat projektteam, kund-
fokus och en ny inflyttningsprocess har fören-
ingen dessutom testat ett digitalt inflyttnings-
schema med framgångsrikt resultat. 

– Framgångarna med brf Alfa sporrar oss, säger 
Camilla Wahlgren. Vi har verkligen hittat rätt 
väg och det är något som jag och Inger Olhage, 
HSB Göteborgs andra inflyttningsansvariga, 
kommer att ha med oss i framtida inflyttningar.

Observera att uppgifterna är preliminära. 
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FÖRSÄLJNING

 1 Brf Blåsippan, Västra Tuve. Flerbostadshus med  
74 lägenheter. Planerad inflyttning höst/vinter 
2015/2016.

 2 Brf Flatön, Västra Eriksberg. Flerbostadshus med  
85 lägenheter. Planerad inflyttning hösten 2015.

 3 Brf Umbra, Kvillebäcken, 68 lägenheter.  
Planerad inflyttning hösten 2015.

 4 Brf Studio 1 och brf Studio 2, Örgryte Torp. Flerbostads-
hus med cirka 155 lägenheter. Planerad inflyttning 2016 
respektive 2017. 

 5 Brf Famnen, Flatås. Flerbostadshus med cirka 60 lägen-
heter. Säljstartad december 2014, planerad inflyttning 
vintern 2016/2017. 

 6 Brf Boulevarden, nya Hovås. Flerbostadshus med cirka 
70 lägenheter. Säljstartad december 2014, planerad 
inflyttning vintern 2016. 

PLANERADE OMRÅDEN

 7 Brf Västersol, Fräntorp. Flerbostadshus med cirka  
60 lägenheter. Planerad säljstart januari 2015.

 8 Brf Cinnober, Kvillebäcken. Flerbostadshus med cirka 
100 lägenheter. Planerad säljstart hösten 2015.

 9 Torpaterrassen, Björkekärr. Flerbostadshus med cirka 
110 lägenheter. Planerad säljstart 2015. 

 10 Brf Skaftö, Västra Eriksberg. Flerbostadshus med cirka 
50 lägenheter. Planerad säljstart 2015/2016.

11 Fixfabriken, Majorna. Flerbostadshus.  
Programarbete pågår. 

 12 Amundö, Brottkärr. Cirka 40 lägenheter och radhus  
i småhusform. Planerad säljstart 2015/2016. 

13 Kvarnbyterrassen, Mölndal. Flerbostadshus med cirka 
65 lägenheter. Planerad säljstart ww.

Läs mer om alla 
nyproduktionsprojekt. 

4
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Dialogarbetet kring Fixfabriken har varit intensivt under året.  
I november 2014 öppnades dessutom en projektlokal på Karl  
Johansgatan 95 i Majorna.
– Där håller vi dörrar och öron vidöppna för den som vill vara med 
och tycka till om projektet, säger Lena Josgård, chef för mark- och 
projektutveckling på HSB Göteborg.

    DIALOGEN 
om Fixfabriken lever

I slutet av februari arrangerades en utställning 
på Majornas bibliotek som visade fyra olika sätt 
att tänka kring stadsbyggnad i det gamla indu-
striområdet. Detta fick stort genomslag i GP, 
som publicerade utställningens fyra typexempel 
på ett helt uppslag i tidningen. Under året har 
ett ambitiöst dialogarbete pågått. Ett antal,  
både inbjudna och öppna, workshops om olika 
ämnen har hållits, en hållbarhetsutvärdering 
avseende ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet har genomförts och öppet hus i 
projektlokalen har lockat många att engagera 
sig i stadsutvecklingen lokalt. 

Stadsbyggnadskontorets arbete med utredningar 
och skisser till program inför detaljplan pågår. 
Som största fastighetsägare inom området är 
Fixfabriken mycket delaktiga i programarbetet. 

I projektlokalen visas de utredningar, skisser 
och idéer som hittills finns och de flesta ar-
betsmöten hålls i lokalen. Det har ett stort 

symbolisk värde och är också mycket praktiskt 
och inspirerande att arbeta på plats för den 
förändring vi ska genomföra. Den lokala när-
varon ökar kvaliteten på arbetet.

– ISO 26000, som ju är ett vägledande verktyg 
för ansvarstagande och social konsekvensanalys, 
är en viktig grund för vårt arbete med Fix- 
fabriken. Projektlokalen och dialogarbetet 
är tydliga exempel på tillämpning säger 
Lena Josgård.

Fixfabriken är ett samarbetsprojekt mellan 
HSB och fastighetsbolaget Balder. På den 
gemensamt ägda industrifastigheten mitt i 
attraktiva Majorna är målet att utveckla cirka 
500 bostäder i en så kallad blandstad. Beslut 
om programsamråd förväntas under våren 
2015 och därefter start av detaljplanearbetet. 

”

HSB Göteborgs huvudkontor ska sommaren 2015 flytta till Chalmers 
och Johanneberg Science Park. Det är bakgrunden till försäljningen 
av fastigheten Korvetten på Första Långgatan. En affär med många 
fördelar.

FASTIGHETSFÖRSÄLJNING
    skapar möjligheter

Fastighetens totala yta är cirka 32 000 kvadrat-
meter och består till huvuddelen av lokalytor, 
men också 119 hyreslägenheter och parkerings- 
platser. Korvetten såldes med tillträde den  
1 oktober 2014 till ett gemensamhetsbolag  
ägt av Elof Hansson Fastigheter och Balder. 

I samband med affären har Elof Hansson 
Fastigheter sålt 50 procent av fastigheten 
Masthugget 28:9 vid Första Långgatan i Göte-
borg till HSB. Området är en del av det som 
kallas Norra Masthugget/Masthuggskajen.  
Här planerar HSB i framtiden bostadsrätter 
som ska utformas på ett sätt som bidrar till att 
skapa en ny dynamisk och hållbar stadsdel 
med blandad bebyggelse. 

– Genom affärerna följer vi den strategi styrel-
sen satt upp om att renodla verksamheten för 
att tillfredsställa medlemmarnas behov av 
bostadsrätter i attraktiva lägen, säger Lena 
Josgård, chef för mark- och projektutveck-
lingsavdelningen på HSB Göteborg. Försälj-
ningen stärker oss finansiellt. 

ANDRA VIKTIGA HÅLLPUNKTER 2014:
• Detaljplanen för nya Hovås har vunnit laga 
kraft och nu startar arbetet med att förverkliga 
visionen om att bygga ”en småskalig blandstad  
i världsklass”. Försäljningen av HSBs första 
projekt i området, HSB brf Boulevarden, 
startade i december 2014.

• HSB Göteborg har köpt en dryg tredjedel  
av marken i det nya bostadsområdet Kvarnby-
terrassen i Mölndal av NCC. Projektet är ett 
samverkansprojekt där cirka 150 lägenheter 
mitt i historiska Kvarnbyn kommer att kunna 
erbjudas till HSBs bosparare och medlemmar. 
Vackra vyer och gångavstånd till Mölndals 
centrum tillhör fördelarna. Området beräknas 
stå helt klart 2020.

LENA JOSGÅRD SAMMANFATTAR 2014 UR ETT  
MARK- OCH PROJEKTUTVECKLINGSPERSPEKTIV.

2014 har varit ett intensivt, spännande och händelserikt år med många affärer och projekt 
på gång. Det jag tar med mig från året som gått är en stärkt övertygelse om att det behövs 
ännu mer samverkan mellan oss byggherrar och kommunen för att lyckas med att bygga en 
levande och blandad stad på riktigt. Vi på HSB är bra på samverkan och dialog. Dialog-
arbetet är en ständigt pågående process som vi arbetar vidare med att utveckla.

Att göra kunderna nöjda är vårt viktigaste mål. Det är något vi ständigt måste påminna oss 
om och fortsätta ha med i allt vi gör. HSB finns till för bospararna och medlemmarna.  
Vi bygger inte bara hus, vi ska skapa ett tryggt och lustfyllt boende i världsklass!

NYPRODUKTION NYPRODUKTION
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MILJÖ

En hållbar bostadssektor kräver genomtänkta inköp – och inte bara i 
ekologisk bemärkelse. HSB har introducerat en inköpskedja med en 
bredare kravbild.
– Tanken är att HSBs värderingar ska respekteras och uppfyllas av leve-
rantörer, entreprenörer och samarbetspartners säger HSB Göteborgs 
miljöchef Peter Gipperth. Vi måste se till en helhet som även innefattar 
affärsetik, hälsa, säkerhet och kvalitet. 

       HÅLLBARA INKÖP
och projekt med silverglans

HSBs ledstjärna är att vara en branschledande 
förebild inom klimatfrågan och ligga i framkant 
vad gäller utvecklingen av en hållbar bostads-
sektor. Med hållbarhetsverktyget ISO 26000 blir 
miljötänkandet också socialt.

– En viktig del i HSBs sociala ansvarstagande är 
vår uppförandekod som beskriver våra sociala 
och miljömässiga förväntningar och krav på de 
leverantörer, entreprenörer och samarbetspart-
ners som vi anlitar, säger Peter Gipperth. Upp-
förandekoden ska inspirera oss att välja med-
vetna leverantörer och erbjuda rätt tjänster och 
produkter. Inköp i stora volymer ska vara håll-
bart i begreppets alla dimensioner.

Ett bra exempel på ett hållbart helhetstänk är 
brf Alfas lekplats i Johanneberg, som har plane-
rats och upphandlats enligt riktlinjer från ISO 
26000. Samma helhetstänkande har gällt vid 
upphandlingen av fönster i brf Umbra i Kville-
bäcken samt innergården i brf Flatön på Eriksberg. 

Samtidigt fortsätter arbetet med att få alla 
nyproduktionsprojekt miljöcertifierade enligt 
Miljöbyggnad nivå silver – vilket innebär att de 
boende får en låg energiförbrukning, bra 
inomhusmiljö och att huset är byggt i miljövän-
liga material. Under 2014 kvalificerade sig brf 
Alfa i Johanneberg, brf Umbra i Kvillebäcken 
och brf Flatön på Eriksberg för silvernivån 
enligt Miljöbyggnad.  

– Miljöbyggnad nivå guld är i dag dyrt att bygga, 
få skulle ha råd att köpa en sådan bostad. Men 
vi ska komma ihåg att silverprojekten innebär 
att vi uppfyller Göteborgs stads ”Program för 
miljöanpassat byggande” med råge. Alldeles 
runt hörnet väntar dock nya möjligheter.  

Det stavas HSB Living Lab och är ett bostadshus 
där studenter och forskare med och utan barn 
och från olika delar av världen ska bo samtidigt 
som huset ska fungera som ett forskarlabb. 

– I dag har vi inte möjlighet att testa nya lös-
ningar hur som helst. Tänk dig själv om du 
bygger ett stort hus med en experimentfasad 
som sedan visar sig inte fungera. Vi behöver 
kunna experimentera i liten skala först för att 
kunna hitta smarta och kostnadseffektiva inno-
vationer som tar HSBs nyproducerade bostads-
hus in i guldligan. 

Läs mer om HSB Living Lab på sid 19.

SOCIALT ANSVAR

Få bostadsrättsföreningar är helt problemfria. Den unika tjänsten Nabo 
är HSBs sätt att hjälpa föreningar att lösa svårhanterliga konflikter och 
sociala problem som är knepiga att hantera på egen hand. 
– Sedan starten 2003 av den bosociala tjänsten Nabo har efterfrågan 
bara vuxit. 

NABO – EN TRYGGHET  
  för alla i föreningen

För tolv år sedan genomfördes HSB Göteborgs 
första ”Bosociala projekt”. Detta leddes av Britt 
Gustavsson på HSB tillsammans med tre bostads- 
rättsföreningar i Backa. Resultatet blev mycket 
framgångsrikt och döptes till Nabo. Denna 
tjänst utvecklades raskt till att bli en av HSBs 
populäraste och utökades inom tre år med 
ytterligare en socionom, då Ylva Johansson 
anställdes 2006. I dag är Nabo en efterfrågad 
trygghetstjänst där alla föreningar som är med-
lemmar i HSB Göteborg kan köpa tjänsten. 

– I början fanns inga avtal så jag fick gå ut 
och prata med medlemmarna, berättar Ylva 
Johansson. Många ordföranden tyckte att 
tjänsten var så bra att det snabbt spred sig 
mellan föreningarna. Nu har vi gått från en  
till fem anställda socionomer, säger hon.

Nabo-medarbetarna kan hjälpa till med flera 
olika slags problem:

– Vi jobbar bland annat med att ge medlemmar 
som drabbats av psykiska och fysiska sjukdomar, 
demenssjukdomar eller missbruksproblem den 
hjälp de behöver. Vad gäller störningsärenden 
kan vi genomföra medlingssamtal mellan 
parterna. Att vi går in i en situation med ett 
utifrån-perspektiv är en av våra styrkor. Märker 
vi att det finns ett problem av svårare art kopp-
las samhället in.

Ylva har varit med om många solskenshistorier 
under sin tid som Nabo. Bland annat berättar 
hon om ett ärende där flera grannar under 
längre tid blivit störda av en man med ett 

långvarigt alkoholmissbruk. Till slut fick de 
nog och kontaktade Nabo. Mannen ville till en 
början inte ta emot hjälp, men efter en anmä-
lan till socialtjänsten gick han med på ett möte 
där alla berörda parter deltog tillsammans 
med en god vän till mannen. Han valde att 
söka hjälp för sitt missbruk och i dag har han 
en fin kontakt med sina grannar och har 
fortfarande regelbunden kontakt med Ylva 
Johansson.
 
– Vi möter alltid människor förutsättningslöst 
och utan att vara dömande. Alla har rätt att 
leva sina liv på sitt sätt, så länge det inte skadar 
andra, säger hon.

Vid ett annat tillfälle upptäcktes en lägenhet 
som var en direkt sanitär olägenhet. Grannarna 
hade ondgjort sig över hur smutsig personen 
var och hur illa det luktade i trapphuset. På 
grund av en livskris hade den boende slutat ta 
hand om sig själv och sin bostadsrätt. Nabo 
kopplades in och ordnade så att kontakten 
återupptogs med en syster, som personen 
kunde bo hos under tiden som lägenheten 
sanerades. 

– Hade föreningen haft Nabo sedan tidigare så 
hade vi kunnat komma in mycket snabbare och 
begränsat lidandet med många år. I dag har 
personen en nära kontakt med sina anhöriga 
och har renoverat sin lägenhet.

HSB brf Umbra i Kvillebäcken.
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KOMMUNIKATION, POLITIK OCH OPIONSARBETE

2014 var ett valår med allt vad det innebär av politiska förslag och 
utspel. HSB satte fokus på de ungas situation på bostadsmarknaden 
och i samhället. 

BOSTADSSPARANDE  
      i debattfokus

Bankernas krav på 15-procentig kontantinsats 
och de nya reglerna för amortering var tydliga 
exempel på ett bistrare klimat för unga med 
drömmar om bostadsrätt. Vid två tillfällen 
under året publicerade GP debattartiklar med 
anknytning till problematiken.

”Dagens lånekultur måste växlas över i bospa-
rande” var rubriken den 30 maj. En sundare 
sparandekultur efterlystes av HSB Göteborgs 
VD Lars Göran Andersson och HSBs förbunds-
ordförande Anders Lago. Uppmaningen var 
att låta det vara lika naturligt att bospara som 
det i USA är att spara till barnens utbildning. 
 
 

Den 18 oktober utvecklades tankarna i ”Staten 
måste stötta ungas bosparande”. Amorterings-
kraven borde ersättas med ett statligt subven-
tionerat sparande för unga. Det skulle minska 
risken för olyckliga bieffekter i form av dämpat 
bostadsbyggande på grund av minskade möj-
ligheter för unga att få bostadslån. Norge och 
Finland gavs som exempel på länder där staten 
på olika sätt stimulerar sparandet. Lars Göran 
Andersson och Anders Lago efterlyste som 
konkret förslag ett avdragsgillt bosparande med 
skattefri avkastning.

KOMMUNIKATION, POLITIK OCH OPIONSARBETE

HSB Göteborgs kommunikation under 2014 kretsade mycket kring 
hållbarhetsarbetet. Främst för att få medlemmar och medarbetare 
att förstå vad det innebär och vad de själva kan göra i sin vardag för 
att bidra.

    KOMMUNIKATION 
med hållbarhetsprofil

”GE OSS DIN MEJLADRESS!”
Det är lätt att lära sig att hållbarhet står för 
ekonomisk, ekologisk och socialt ansvarsta-
gande, men inte alltid lika enkelt att förstå vad 
det egentligen innebär. I maj drogs därför en 
medlemskampanj igång med just det syftet. Vi 
började med att ifrågasätta vårt eget beteende:

Är det verkligen ekologiskt och ekonomiskt 
försvarbart att månad efter månad skicka ut  
ett brev och andra pappersprodukter till våra 
medlemmar när vi kan skicka det helt gratis 
och utan miljöpåverkan. 

Kampanjen – Ge oss din mejladress! – bestod 
bland annat av annonser i Hemma i HSB samt 
ett par taktiska utskick. Postala visserligen, men 
de visade sig vara berättigade. När kampanjen 
summerades under hösten hade nästan 10 000 
nya e-postadresser kommit in!

En vinst för miljö och ekonomi. Men också nya 
möjligheter till dialog mellan HSB Göteborg, 
bostadsrättsföreningarna och medlemmarna. 

BLOGG GAV PRESTIGEFYLLT PRIS!
Framtidens Göteborg ligger – säger många 
– på Hisingen. Tyvärr finns det värden inbyggda 
i namnet som avskräcker och påverkar attity-
derna till ön. Och det negativa får alltid mycket 
publicitet. Det ville HSB ändra på.

Sedan 2011 driver HSB Göteborg bloggen 
Hisingenftw med syfte att spegla den positiva 

utvecklingen på Hisingen. 2014 belönades 
bloggen av Sveriges mest heltäckande kommu-
nikationstävling Svenska Publishingpriset. 
Hisingenftw kammade hem guld i kategorin 
Konsumentsajter (tjänster). 

Läs bloggen på hisingenftw.se 

Debattartiklar publicerade i Göteborgs-Posten. Här återgivna med tidningens tillstånd.
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HSB GÖTEBORG FICK 
HEDERSOMNÄMNDANDE
Fastigo tilldelade HSB Göteborg 2014 års 
Hedersomnämnande för ett föredömligt 
jämställdhetsarbete.  

Fastigopriset är instiftat för att inspirera 
till förnyelse och utveckling av medlems-
företagens personalpolitiska arbete när 
det gäller jämställdhet, mångfald och 
likabehandling, ledarskapsutveckling, 
arbetsmiljöarbete, lönebildning, tillämp-
ning av kollektivavtal och kompetens- 
och verksamhetsutveckling. De bästa 
insatserna premieras varje år.

MEDARBETARE

HSBs medarbetare är vik-
tiga i hållbarhetsarbetet. 
När medarbetarna tar 
socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt ansvar bidrar  
de till en bättre värld. Utan 
deras insats kommer vi 
ingenstans. 

HSBs verksamhet ska 
kännetecknas av engage-
mang, trygghet, hållbarhet, 
omtanke och samverkan. 
Det betyder att vi alltid 
visar respekt och tar vårt 
ansvar i mötet med kun-
der, medlemmar och an-
dra aktörer i samhället.
 
För att säkerställa att vi på 
HSB lever som vi lär finns 
en ansvarspolicy och uppförandekod  
med fokus på goda verksamhetsmetoder, 
mänskliga rättigheter och miljö. För att göra  
det lättare för våra medarbetare att minnas  
innehållet i dessa skapade vi en lathund –  
MEGATIM – med sju viktiga punkter i  
HSB Göteborgs hållbarhetsarbete.

              MEGATIM  
– en ledstjärna för hållbarhet

MEDARBETARE

Hållbarhetstänkandet finns i HSBs gener. Vi har gamla kärnvärden 
som bas, men vässar också hela tiden vår interna medvetenhet om 
ansvarsfrågor.

STUDIER I HÅLLBARHET
      – och tolerans

Under våren 2014 fick samtliga medarbetare 
en utbildning i vad HSBs hållbarhetsarbete går 
ut på. Utbildningsmaterialet var enkelt utfor-
mat så att man snabbt skulle kunna bilda sig 
en egen uppfattning och komma ihåg de stora 
dragen.

Det togs bland annat fram en lathund som 
döptes till MEGATIM, där varje bokstav symbo-
liserar ett prioriterat område i HSBs hållbar-
hetsarbete. Läs mer om lathunden på före-
gående sida.

Medarbetarna fick också djupare kunskap om 
de tjugo viktigaste hållbarhetsmålen som HSB 
arbetar med. Här presenterades tydliga exem-
pel på hållbarhetsarbete i HSBs vardag, så att 
alla lättare skulle kunna relatera till sin egen 
arbetssituation.

I september samlades alla medarbetare på 
konferenscentret Arken där vi fortsatte på 

temat hållbarhet och fördjupade oss i diskussio-
ner kring mångfald och mänskliga rättigheter. 
Medarbetarkonferensen gästades också av en 
kollega från en annan HSB-förening som står 
inför processen att göra ett könsbyte. Det var 
en stark berättelse om hur det här påverkar 
livet, familjen och arbetslivet, som satte fingret 
på fördomar och förutfattade meningar – men 
också på vilken frihet och lättnad som visad 
tolerans kan innebära.

Medarbetarkonferensen avslutades med en 
poängpromenad där frågorna hämtades från 
vårens hållbarhetsutbildning. Vi fick ett helt 
fantastiskt resultat där alla grupper hade minst  
7 poäng av 10 möjliga. Ett gott betyg på att 
samtliga medarbetare på HSB vet vad hållbar-
het innebär, både på jobbet och i vardagen.

HSB Göteborgs finanschef Marie Ideström och HR-chef Emma Hård  
mottog Fastigos hedersomnämnande under en ceremoni. Till höger  

syns representanter från förstapristagarna Wallenstam.

Medarbetarkonferensens poängpromenad blev framgångsrik. Alla bevisade sin kunskap om vad hållbarhet innebär.

Miljö – Vi är miljödiplomerade 
och bygger enligt Miljöklass 
Silver.

Etiskt uppträdande – Nolltolerans 
mot mutor och bestickning.

Goda verksamhetsmetoder – 
Främjar konkurrens och mot-
verkar korruption.

Ansvar – HSBs påverkan på 
omvärlden tål granskning.

Transparens – HSB är öppna och 
ärliga med vad och hur man gör 
affärer och kommunicerar. 

Intressentdialog – När HSB 
bygger nytt pratar företaget 
med alla berörda i projektet.

Mänskliga rättigheter – HSB 
värnar om människors lika 
värde och arbetar aktivt mot  
barnarbete, rasism och annan 
diskriminering. 
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En ny organisation har sjösatts. En omfattande flytt har förberetts.
2014 har inneburit mycket i form av nya förutsättningar och fram-
tidsutsikter för HSB Göteborgs medarbetare. 
– Jag tror och hoppas att det är en resa som utvecklar oss alla, säger 
HR-chef Emma Hård.

                OCH FRAMSTEG
FÖR VÅRA MEDARBETARE

I maj var det dags att förverkliga den nya orga-
nisationen, Tresteget. Alla medarbetare hade 
fått chansen att lämna in intresseanmälningar 
till tjänster, prioritetsordnade från ett till tre.

– Det handlade inte om att ”söka om” sin tjänst 
utan om att vi ville få underlag kring hur med- 
arbetarna såg på sin arbetssituation och vilka 
önskemål som fanns om att utvecklas, säger 
Emma Hård. Alla som satte sin aktuella tjänst 
på första plats, och det var det många som 
gjorde, fick behålla den. Resultatet blev i att 
23 personer fick en ny roll och möjlighet att 
utvecklas inom HSB.

Till dem som tog och fick chansen finns Jennie 
Lindquist, som gick från finans- och ekonomi-
avdelningen till jobbet som marknadskoordi-
nator för Nyproduktion samt Susanne Gahn, 
lagbas för fastighetsskötarna i Partille, som nu 
arbetar som kalkylator/säljare.

– Och så har vi Daniel Miglavs i Alingsås som 
var lagbas i den gamla organisationen och nu 
är driftchef i den nya. HR-avdelningen har 
fortsatt bevakning av önskemålen som kom in 
och kommer ha dem som underlag när det 
uppstår luckor och rekryteringsbehov.

Den väntande flytten till Chalmersområdet har 
förberetts intensivt under året. Framsteget, 
som lokalbytet kallas, har involverat alla i form 
av medarbetarträffar, studiebesök och projekt-
grupper. Medarbetarnas inställning kan  

beskrivas med orden”spänd förväntan”. Mycket 
nytt väntar – inte minst det nya aktivitetsbaserade 
arbetssättet, som bygger på mobilitet istället för 
det gamla fasta skrivbordstänkandet. Emma 
Hård betonar att det är ett arbetssätt som det 
förmodligen tar en viss tid att komma in i.

– Det får sätta sig efter hand, allt kan inte vara 
klart dag ett. Men vi är alla lika inför flytten 
och det nya arbetssättet kommer garanterat att 
bidra till ökad insyn och förståelse mellan 
individer och avdelningar. En sak är viktig att 
komma ihåg – det handlar inte om fri sittning 
utan om rätt sättning.

I Framsteget ryms dessutom ett ambitiöst 
digitaliseringsprojekt. Målsättningen är att 
minska pappersanvändandet med hela 90 
procent. Redan innan flyttlasset går. De med-
arbetare som ännu inte nått fram kommer att 
få stöd och hjälp att anamma det nya digitala 
arbetssättet.

– Vår nya arbetsplats i Johanneberg Science 
Park blir extremt modern och innovativ. Vi har 
redan märkt av det stora intresset och har 
många studiebesök att vänta. Det stärker också 
bilden av HSB Göteborg som en attraktiv 
arbetsgivare – vilket ökar vår möjlighet att locka 
kompetenta medarbetare även i framtiden, 
säger Emma Hård.

MEDARBETARE
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INLÅNINGS- OCH BETALTJÄNSTVERKSAMHET
HSB Göteborgs finansverksamhet syftar till att 
stödja förvaltningsverksamhet, fastighetsut-
veckling, nyproduktion och övrig operativ 
verksamhet. Den finansiella verksamheten 
samordnas av finansavdelningen och regleras 
av den finanspolicy som beslutas av HSB Göte-
borgs styrelse. HSB Göteborg fungerar som 
internbank och finansverksamheten har en 
betydande in- och utlåning.  Föreningen till-
handahåller heltäckande tjänster inom det 
ekonomiadministrativa området, i vilken det 
även ingår betaltjänstverksamhet och hante-
ring av likviditet. Föreningen är sedan 2008-
05-26 registrerad hos Finansinspektionen för 
inlåningsverksamhet och 2011-07-05 erhöll 
HSB Göteborg även tillstånd att bedriva betal-
tjänstverksamhet. Det åligger inlåningsföretag 
att upplysa om att inlånade medel inte omfat-
tas av den statliga insättningsgarantin.

FINANSPOLICY
Finanspolicyn innehåller regler om bland 
annat mål, ansvar, finansiella risker, likviditet,
placeringar, kapitalförsörjning och rapporte-
ring. Finanspolicyn beslutas av HSB Göteborgs
styrelse. Finanspolicyn och verksamheten är 
anpassad så att den uppfyller finansinspektio-
nens krav avseende Lagen om betaltjänster 
och Lagen om inlåningsverksamhet samt 
övriga regelverk inom betaltjänstområdet. Den 
är även anpassad till de nationella styrdoku-
menten HSBs kod för föreningsstyrning och 
HSB Kompassen.
 Föreningen har en funktion för Compliance 
(regelefterlevnad) för att säkerställa att Finans-
inspektionens beslut och regelverk efterlevs. 
Dess uppgift är bland annat att se till att det 
finns tillräckliga rutiner för att förhindra att 
HSB och dess kunder utnyttjas för penning-
tvätt eller finansiering av terrorism.

MÅL OCH STRATEGIER
Målet med HSB Göteborgs finansverksamhet 
är att kunna erbjuda fullständiga ekonomi-
administrativa avtal till fördelaktiga villkor. 
Detta innebär bland annat att erbjuda brf-
kunder att tryggt förvalta och förränta insatta 
medel till bra villkor. Inlåningsföretag står 
under Finansinspektionen tillsyn, men inlånade 
medel omfattas inte av den statliga insätt-
ningsgarantin. Myndigheten kontrollerar 
bland annat ägare, ledning samt att reglerna 
om penningtvätt och terrorism efterlevs. De 
medel som föreningen tagit mot som special- 
inlåning ska vara tillgängliga för kunden 
inom högst ett år. Specialinlåningen placeras 
i fastigheter, mark, kortfristiga placeringar 
samt på räntebärande konto i bank. Finans-
policy och placeringsreglemente styr portföl-
jens sammansättning. Den totala volymen som 
bostadsrättsföreningarna har placerat i fast- 
ränteplaceringar hos HSB Göteborg uppgick 
vid årsskiftet 2014 till en volym av 765 mkr 
(719), vilket är en ökning med 46 mkr. 
 Förvaltning av medel för bostadsrättsfören-
ingarnas löpande betalningar (avistamedel) 
regleras enligt Betaljtänstlagen. Förvaltade 
medel (avistamedel) säkerställs enligt fören-
ingens finanspolicy genom likvida medel, 
kortfristiga fordringar, värdepapper, konto-
kredit och lånelöften. Avistamedel ska vara 
tillgängliga för lyftning inom fem bankdagar. 
HSB Göteborgs avräkningslikviditet mot  
bostadsrättsföreningarna uppgick på balans-
dagen till 210 procent. Minimikravet är 80 
procent enligt HSBs kod för föreningsstyrning. 

FINANSVERKSAMHET LÅNEPORTFÖLJ 
Vid årets utgång uppgick HSB Göteborgs 
koncerns låneportfölj hos banker och kredit-
institut till 496 mkr (544). Den genomsnitt-
liga räntan i låneportföljen uppgick till 3,37 
procent (3,52) och den genomsnittliga ränte- 
bindningstiden vid samma datum uppgick 
till 1,0 år (2,8).

Räntebärande skulder Lång Kort Total 

Avräkningsskuld/Avistamedel  601 601

Fastränteplaceringar/specialinlåning 61 704 765

Skulder till kreditinstitut 283 213 496

Summa räntebärande skulder 344 1 518 1 862

MARKNADSKOMMENTARER 
2014 har på många sätt varit ett mycket speci-
ell år på finansmarknaden med motstridiga 
signaler. Det finansiella klimatet har dock varit 
positivt och tillgång till likviditet god. Svensk 
tillväxt dämpades under 2014 på grund av att 
återhämtningen i euroområdet gick trögt. Att 
den svenska exporten växte långsammare än 
normalt berodde till stor del på den svaga 
utvecklingen i euroområdet. Enligt Riksban-
kens bedömning i december växte BNP med 
1,8 procent 2014. 
 Den geopolitiska oron i omvärlden med 
bland annat Ryssland-Ukraina krisen har påver-
kat efterfrågan och tillväxten. Arbetslösheten 

var i genomsnitt 7,9 procent under 2014, 
alltså i stort sett densamma som 2013. Antalet 
personer i arbetskraften ökade samtidigt som 
antalet sysselsatta ökade. 
 Det har under 2014 varit ett stort oljeprisfall, 
priset på olja har halverats sedan sommaren 
2014. Billigare olja ger sänkta kostnader för 
företagen och ökad köpkraft hos hushållen. 
 Oljeprisfallet gör att inflationsprognoserna för 
både USA och Europa fortsätter att skrivas ned. 
 Tillväxtmässigt är Sverige mer likt USA än 
eurozonen. Tillväxten i den svenska ekonomin 
dämpades av att återhämtningen i euroområ-
det gick trögt. Inflationen i Sverige har under 
en lång tid underskridit målet, vilket har lett 
till de reporäntesänkningar som skett under 
2014. Inflationen, mätt som förändringen av 
konsumentprisindex (KPI), uppgick till -0,2 
procent i årsgenomsnitt. På grund av den låga 
inflationen har Riksbanken utfört räntesänk-
ningar som lett till att hushållens räntekostna-
der har gått ned. Inflationen mätt med KPI 
med fast bostadsränta (KPIF) var 0,5 procent  
i genomsnitt under året. 
 Riksbanken höll reporäntan oförändrad på 
0,75 procent fram till i juli, då sänktes den till 
0,25 procent. I oktober sänktes sedan repo-
räntan till 0 procent. Under året flyttades även 
prognoserna fram för när reporäntan ska 
börja höjas.

Ränteutveckling 2014 i procent
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FINANSVERKSAMHET

FINANSIELLA RISKER
Finanspolicyn reglerar finansverksamheten  
för HSB Göteborg. Denna fastställs årligen av 
styrelsen, vilket senast skedde den 15 december 
2014. Finanspolicyn omfattar koncernens 
regler, riktlinjer och limiter för hanteringen  
av likviditetsförvaltning, placeringar, kredit-
givning och skuldförvaltning. De finansiella 
risker som HSB Göteborg är utsatt för definieras 
som finansieringsrisk, ränterisk och kreditrisk. 
Finansieringsrisk uppstår vid svårigheter att åter-
finansiera förfallet lån eller om återfinansiering 
endast kan ske till kraftigt ökade kostnader. 
Koncernens bestånd av egna bostadsfastigheter i 
företrädesvis centrala Göteborg har ett bestående 
värde även vid en försäljning med kort varsel. 

Ränterisk avser den resultateffekt som en 
bestående ränteförändring har på koncernens 
finansnetto. Upplåningen som är räntebärande 
medför att koncernen exponeras för ränterisk. 
En förändring av räntenivån med +/– en 
procentenhet vid antagandet om oförändrad 
lånevolym skulle påverka koncernens ränte-
kostnad med cirka 5 mkr. Kreditrisk avser 
risken att en kredittagare för sent, endast 
delvis eller inte alls, infriar sina betalnings-
förpliktelser mot föreningen på grund av 
betalningssvårigheter eller konkurs. HSB  
Göteborgs kunder är i huvudsak bostadsrätts-
föreningar och hyresgäster i egna fastigheter. 
Kreditriskerna bedöms som begränsade.  
I syfte att minska finansiella risker avseende 
nyproduktion produceras samtliga projekt  
i gemensamma intressebolag med HSB  
ProjektPartner AB.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÄGARE OCH MEDLEMMAR
HSB Göteborg är en ekonomisk förening som 
ägs med en andel vardera av 281 (277) bostads-
rättsföreningar och 62 380 (61 423) enskilda 
medlemmar. Av de enskilda medlemmarna 
ingår cirka 20 procent i bospargruppen.

VERKSAMHETEN
Verksamheten bedrivs i Västra Sverige med 
huvudkontoret i Göteborg. Föreningen har 
förvaltningsuppdrag i bland annat Göteborg, 
Kungsbacka, Ale, Partille, Lerum, Härryda, 
Alingsås, Vårgårda, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn, Orust, Lysekil och Öckerö. Verksam- 
heten drivs, förutom i moderföreningen, i 
flera dotterbolag (Not 17).

Förvaltnings- och medlemsverksamhet
HSB Göteborg bedriver förvaltnings- och 
medlemsverksamhet. Verksamheten syftar till 
att på bästa sätt tillgodose medlemmarnas 

(ägarnas) behov av förvaltning, fastighetsut-
veckling och nyproduktion av bostäder. I 
tjänsteutbudet ingår såväl administrativa som 
tekniska förvaltnings- och konsulttjänster. 
HSB Göteborg förvaltar sammantaget drygt  
38 000 lägenheter varav 1 578 (1 697) utgörs 
av lägenheter i koncernens hyresfastigheter.
 HSB Göteborg har en omfattande medlems-
verksamhet bestående av utbildnings-, fritids- 
och kulturverksamhet. Medlemmar erbjuds 
förmånligt bosparande som innebär förtur till 
producerade lägenheter och hyresrätter. Bo-
sparandet organiseras i det gemensamt ägda 
HSB ProjektPartner AB och administreras av 
Swedbank. För utveckling av tjänsteutbudet 
och IT samverkar föreningen med HSB Affärs-
utveckling AB och HSB Riksförbund.

Nyproduktion
Produktionen av nya bostäder sker i dotterbo-
laget HSB Produktion i Göteborg HB, vilket 
ägs till hälften av HSB Göteborg och till hälf-
ten av det nationella produktionsbolaget HSB 
ProjektPartner AB. Målsättningen är att skapa 
300 nya lägenheter om året. Omsättningen 
uppgick till 253 852 tkr (357 590). Under 
2014 färdigställdes 100 lägenheter i brf Alfa 

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Göteborg ekonomisk förening, 
org. nr. 757200-8766, lämnar härmed årsredovisning och koncernredovisning 
för verksamhetsåret 2014. Om inte annat anges redovisas alla belopp i tusentals 
kronor, tkr. Belopp inom parentes avser föregående år.

Ägare/medlemmar 2014 2013 Ökning/ 
     minskning

Antal bostadsrättsföreningar 281 277 + 4 

Antal enskilda medlemmar 62 380 61 423 + 951

Totalt 62 661 61 700 + 954

Aktuella projekt  Antal lgh Fas 2014 Planerad inflyttning Planerad säljstart
Brf Alfa, Johanneberg*  46 Inflyttad 2014 2012 
Brf Amundö, Brottkärr  ca 40 Projektering 2018 2015/2016
Brf Famnen, Flatås  ca 60 Projektering 2016 2014
Brf Flatön, Västra Eriksberg 85 Produktion 2014 2013
Brf Blåsippan, Västra Tuve 74 Produktion 2016 2013
Brf Boulevarden, Hovås  ca 70 Projektering 2017 2014
Brf Cinnober, Kvillebäcken ca 100 Projektering 2017 2015
Brf Ljuset, Alingsås  54 Inflyttad 2013/2014 2011
Brf Skaftö, Västra Eriksberg ca 50 Projektering 2019 2017
Brf Studio 1, Örgryte  59 Byggstartad 2016 2014
Brf Studio 2, Örgryte  96 Byggstartad 2017 2014
Brf Torpaterrassen, Björkekärr ca 110 Projektering 2018 2015
Brf Umbra, Kvillebäcken  68 Byggstartad 2015 2013
Brf Västersol, Fräntorp  ca 60 Projektering 2017 2015

*Brf Alfa fick bästa inflyttnings-NKI av samtliga HSB-projekt under 2014. Nöjd Kund Index (NKI) uppgick till 84.
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och brf Ljuset och byggnation av 223 lägenheter 
påbörjades (brf Umbra, brf Studio 1 och brf 
Studio 2).

Mark- och projektutveckling
För att skapa förutsättningar för fortsatt nypro-
duktion av bostäder så arbetar HSB Göteborg 
aktivt med att skapa attraktiva markområden. 
God kunskap om kundernas behov och efter-
frågan är grunden för värdeskapande projekt-
utveckling. Mark- och projektutvecklingspro-
cessen utgår från en långvarig marknads- 
kännedom som identifierat områden och 
lägenhetstyper/objekt som efterfrågas av 
medlemmar och bosparare.
 Markinnehav för framtida exploatering finns 
i Göteborg, Partille, Lerum, Kungsbacka, 
Kungälv och Mölndal. Målsättningen är att 
markportföljen ska spegla medlemmarnas och 
bospararnas efterfrågan av bostäder. 
 Under 2014 har mark förvärvats i Kvarnbyn, 
Mölndal. Här planeras 150 lägenheter. Vidare 
har detaljplanerna i nya Hovås respektive 
Örgryte Torp vunnit laga kraft och nu pågår 
arbetet med projektering och försäljning av 
dessa projekt.
 I juni återkallade Mark- och miljööver-
domstolen bygglovet för brf Amundö. Detta 
har inneburit att projektet i sin ursprungliga 
version nu omarbetas.

Förvaltning av hyresfastigheter 
Koncernens förvaltningsfastigheter ägs dels av 
moderföreningen och dels genom ett flertal 
dotterbolag. HSB Göteborg bedriver fastig-
hetsförvaltning och fastighetsutveckling av det 
egna fastighetsbeståndet. Föreningen förvärvar 
och förädlar bostadsfastigheter. Syftet med 
innehavet är att tillgodose medlemmarnas 
efterfrågan av hyresrätter. Lediga smålägenheter 
erbjuds i första hand till unga bosparare.   
Huvuddelen av fastigheterna ligger i Göteborgs 
kommun, men lägenhetsinnehav finns även i 
Kungälv, Lysekil, Partille och Stenungsund.

Finansverksamhet
HSB Göteborgs finansverksamhet syftar till  
att stödja förvaltningsverksamhet, fastighets-
utveckling, nyproduktion och övrig operativ 
verksamhet. Den finansiella verksamheten 
samordnas av finansavdelningen och regleras 
av den finanspolicy som beslutas av HSB Göte-
borgs styrelse. HSB Göteborg fungerar som 
internbank och finansverksamheten har en 
betydande in- och utlåning.  Föreningen till-

handahåller heltäckande tjänster inom det 
ekonomiadministrativa området, i vilken 
det även ingår betaltjänstverksamhet och 
hantering av likviditet. Föreningen är sedan 
2008-05-26 registrerad hos Finansinspektio-
nen för inlåningsverksamhet och 2011-07-05 
erhöll HSB Göteborg även tillstånd att bedriva 
betaltjänstverksamhet. Det åligger inlånings-
företag att upplysa om att inlånade medel inte 
omfattas av den statliga insättningsgarantin.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Kvartal 1
• Byggstart av brf Umbra. 
• Färdigställande av köks- och stamrenovering  
 i Kviberg.

Kvartal 2
• Ny kundnära organisation.
• Återkallande av bygglov brf Amundö.
• Erhåller hedersomnämnde av FASTIGO  
 avseende vårt jämställdhetsarbete.
• ISO 9001 omdiplomering av förvaltnings- 
 verksamheten.
• ISO 26000 omverifiering av vårt  
 hållbarhetsarbete.

Kvartal 3
• Säljstart brf Studio 1 och brf Studio 2.
• Hållbarhetsmånaden.

Kvartal 4
• Försäljning av fastigheten Masthugget 11:13.
• Förvärv del i exploateringsprojekt,  
 Masthugget 28:9.
• Förvärv mark, brf Studio 1 och brf Studio 2. 
• Förvärv mark, Kvarnbyn, Mölndal.
• Utmärkelse HSB Living Lab.
• Bygglov för brf Västersol, Fräntorp.
• Bygglov brf Boulevarden, nya Hovås.
• Byggstart brf Studio 1 och brf Studio 2.

KONCERNEN  
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernens nettoomsättning uppgick under 
året till 627 725 tkr (729 254) vilket är lägre 
än föregående år, skillnaden kan förklaras av 
en lägre omsättning avseende nyproduktion. 
Omsättningen för nyproduktion redovisas 
enligt K3, enligt principen successiv vinstavräk-
ning, vilket innebär att omsättningen beräknas 
utifrån vägd försäljningsgrad och utförande-
grad. Omsättningen varierar därför över tid 
beroende av hur långt i processen projektet 
kommit. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 
390 248 (39 705). Resultatet har påverkats 
positivt av försäljningen av föreningens kon-
torsfastighet.

FINANSIELL STÄLLNING
Eget kapital och soliditet
Det egna kapitalet exklusive minoritetsintresse 
uppgick till 658 921 tkr (273 598) för koncernen 
och soliditeten uppgick till 23 procent (12). 
Justerad soliditet enligt HSBs kod för förenings- 
styrning uppgick till 45 procent (44). 

Likviditet och finansiering 
Koncernens disponibla likvida medel uppgick 
per balansdagen till 909 509 tkr (464 542). 
Föreningen har även en kontokredit i svensk 
bank om 350 000 tkr (350 000) vilket kan 
lyftas omgående. Därutöver har koncernen 
lånelöfte i svensk bank för utlåningen till 
nyproduktionskreditiv om 680 000 tkr varav 
423 527 är utnyttjat.
 Koncernen HSB Göteborg finansierar sin 
verksamhet dels genom skulder till kreditinsti-
tut, dels genom inlåning av medel från förval-
tade brf-kunder i form av fastränteplaceringar 
och inlåning på avräkningskonto (avistame-
del). HSB Göteborgs förvaltade avistamedel 
säkerställs enligt föreningens finanspolicy 
genom likvida medel, kontokredit och låne-
löften. Säkerhet för lånelöften utgörs i första 
hand av pantbrev.
 Likvida medel och kortfristiga placeringar 
inklusive lyftbara krediter överstiger avräk-
ningsskulden (avistamedel) till förvaltade 
bostadsrättsföreningar vilket innebär att fören-
ingen har full täckning för denna skuld. HSB 
Göteborgs avräkningslikviditet mot brf upp-
gick på balansdagen till 210 procent (167).

Investeringar och placeringar 
HSB Göteborgkoncernen utvecklar verksam-
heten genom investeringar i fastigheter och 
mark, finansierar bostadsrättsprojekt samt 
placerar överskottslikviditet i finansiella till-
gångar med hållbarhetsinriktning. Koncernens 
placeringsreglemente styr portföljens samman-
sättning och riskexponering. Huvuddelen av 
årets investeringar har gjorts i mark, exploate-
ringsfastigheter samt ombyggnad av förvalt-
ningsfastigheter.
 Koncernens investeringar i anläggningstill-
gångar uppgick till 212 383 tkr (63 600). 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 
uppgick i koncernen till 614 822 tkr (1 165). 

Fastighetsbestånd och fastighetsvärdering
Under året har fastigheten Masthugget 11:13 
sålts vilken omfattade cirka 27 000 kvm lokaler 
och cirka 7 000 kvm bostadsyta fördelat på  
119 lägenheter. Därefter uppgår fastighetsbestån-
det till cirka 107 000 kvm och 1 578 lägenheter.
 Marknadsvärdet för koncernens fastigheter 
har per årsskiftet bedömts till 1 901 012 tkr 
(2 294 878). Förändringen är främst en effekt 
av försäljningen av fastigheten Masthugget 
11:13. Fastigheterna internvärderas enligt 
branschgemensamma principer. Värderings-
principerna baseras på Datschas nyckeltalsda-
tabas. Avkastningskraven för koncernens fastig-
heter har endast marginellt förändrats jämfört 
med föregående år.
 Marknadsvärdet är en uppfattning om det 
mest sannolika priset vid en tänkt försäljning 
på en fri och öppen fastighetsmarknad. Värde-
ringarna är i huvudsak baserade på nyckeltal 
med individuella direktavkastningskrav mellan 
2,5 procent och 7,1 procent. Värderingen 
baseras på faktiska hyresintäkter för 2014, 

Nettoomsättning 2014 Kostnader 2014

Förvaltnings- 
fastigheter 24 %

Produktion 38 %

Förvaltning 35 %

Medlems-
verksamhet 3 %

Underhåll 5 %

Drift 64 %

Personal 27 %

Avskrivningar 4 %
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samt schablonberäknade drift- och underhålls-
kostnader. Driftnettot diskonteras med aktuellt 
avkastningskrav. Direktavkastningskravet be-
döms individuellt för varje fastighet. Därutöver 
görs bedömning om fastighetens underhålls-
behov och större planerade underhållsåtgärder 
avräknas från värdet.

FINANSIELLA RISKER
Finanspolicyn reglerar finansverksamheten för 
HSB Göteborg. Denna fastställs årligen av 
styrelsen, vilket senast skedde den 15 december 
2014. Finanspolicyn omfattar koncernens 
regler, riktlinjer och limiter för hanteringen av 
likviditetsförvaltning, placeringar, kreditgiv-
ning och skuldförvaltning. De finansiella risker 
som HSB Göteborg är utsatt för definieras som 
finansieringsrisk, ränterisk och kreditrisk. 
Finansieringsrisk uppstår vid svårigheter att 
återfinansiera förfallet lån eller om återfinan-
siering endast kan ske till kraftigt ökade kost-
nader. Koncernens bestånd av egna bostads-
fastigheter i företrädesvis centrala Göteborg 
har ett bestående värde även vid en försäljning 
med kort varsel. 
 Ränterisk avser den resultateffekt som en 
bestående ränteförändring har på koncernens 
finansnetto. Upplåningen som är räntebärande 
medför att koncernen exponeras för ränterisk. 
En förändring av räntenivån med +/– en procent- 
enhet vid antagandet om oförändrad lånevolym 
skulle påverka koncernens räntekostnad med 
ca 5 mkr. Kreditrisk avser risken att en kreditta-
gare för sent, endast delvis eller inte alls, infriar 
sina betalningsförpliktelser mot föreningen på 
grund av betalningssvårigheter eller konkurs. 
HSB Göteborgs kunder är i huvudsak bo-
stadsrättsföreningar och hyresgäster i egna 
fastigheter. Kreditriskerna bedöms som be-
gränsade. I syfte att minska finansiella risker 
avseende nyproduktion produceras samtliga 
projekt i gemensamma intressebolag med HSB 
ProjektPartner AB.

MODERFÖRENINGEN HSB GÖTEBORG  
EKONOMISK FÖRENING
Moderföreningen bedriver förvaltnings- och 
medlemsverksamhet, därutöver bedriver för-
eningen förvaltning av direktägda fastigheter 
och koncernens fastighetsbestånd samt finans-
verksamhet. Samtliga medarbetare är anställda 
av moderföreningen.
 Nettoomsättningen för perioden uppgår till 
281 440 tkr (282 139), varav intäkter från för- 
valtningsfastigheter utgör 30 019 tkr (30 045). 
 Resultat från finansiella anläggningstillgångar 

uppgår till 342 439 tkr (28 920) och utgör 
främst moderföreningens andel av försälj-
ningsresultatet avseende försäljning av ande-
larna i HSB Fastigheter i Göteborg HB. Resultat 
efter skatt uppgår till 337 733 tkr (7 126).
 Investeringar i anläggningstillgångar under 
perioden uppgår till 208 898 tkr (5 216)
Det egna kapitalet uppgick till 596 324 tkr 
(258 444) och soliditeten till 24 procent (13) 
för moderföreningen. Skulder till kreditinstitut 
uppgår på bokslutsdagen till 65 362 tkr (65 438).

HÅLLBAR VERKSAMHET
Hållbarhetsarbetet ingår som en naturlig del i
verksamheten. HSB Göteborg är sedan våren
2013 verifierade enligt ISO 26000, en interna-
tionell standard för social hållbarhet. Samhälls-
ansvar är det ansvar som en organisation tar för 
sin påverkan på samhället och miljön. Det sker 
genom ett ansvarsfullt, transparent och etiskt 
beteende med respekt för mänskliga rättighe-
ter, internationella uppförandenormer och 
rättsstaters och intressenternas intressen. 
 Under 2014 har föreningens hållbarhetsar-
bete bland annat utgjorts av utbildning av 
medarbetare och medlemmar, aktivt stödja 
kooperativa organisationer som arbetar mot 
fattigdom, erbjudit sommarjobb till ett 40-tal 
ungdomar, producerat bostäder enligt miljö-
klass silver samt uppsprättat en whistleblower-
funktion. 
MEDARBETARE
Under 2014 har föreningen genomfört en 
omorganisation. Denna har inneburit en mer 
kundnära geografiskt uppdelad organisation 
där förvaltnings-/medlemsverksamheten orga-
niserats i marknadsområden utifrån kunden. 
 Medelantalet årsarbetare i moderföreningen 
var 302, (304). Löner och andra ersättningar 
har utgått till styrelse och verkställande direk-
tör med 2 578 tkr (2 671) och till övriga an-
ställda med 122 844 tkr (114 245). Dotterbo-
lagen har ingen anställd personal (Not 7–8). 

STYRELSENS ARBETE
Ordinarie föreningsstämma hölls den 24 april 
2014. Styrelsen bestod efter årets stämma av 
elva ordinarie ledamöter varav två arbetstagar-
representanter samt två arbetstagarsupplean-
ter (Not 7). 
 Styrelsen följer verksamheten såväl genom 
det ordinarie styrelsearbetet som genom löpan-
de kontakter med VD mellan styrelsemötena. 
Under 2014 har styrelsen haft tio protokoll-
förda sammanträden. Dessa har bland annat 
hållits i samband med beslut om årsredovisning, 

delårsrapport och budget. Därutöver har för-
djupningsmöten hållits avseende strategi och 
verksamhetsplanering, riskanalys samt utbild-
ning i inlåning- och betaltjänstverksamhet. 
Styrelsen har arbetat i enlighet med den ar-
betsordning som den har fastställt.

FÖRÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernen upprättar för första året koncern- 
och årsredovisning i enlighet med K3 vilket 
främst påverkat redovisningen av förvaltnings-
fastigheter. Delar av fastigheternas planerade 
underhåll aktiveras som tillgång och fastighe-
terna skrivs av genom komponentavskrivningar. 
Vid övergången till nya principer har jämförelse-
siffrorna för 2013 omräknats.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS  
UTGÅNG
Under årets första månader har den höga 
försäljningstakten fortsatt. Säljstarter av brf 
Boulevarden (nya Hovås), brf Västersol (Frän-
torp) och brf Famnen (Flatås) har medfört 
ytterligare tre attraktiva försäljningsobjekt.
 Bygglov för uppförande av HSB Living Lab 
har erhållits.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
För 2015 förväntas antalet byggstarter ligga  
på en högre nivå än 2014. Ett flertal attraktiva 
projekt har uppnått villkoren för byggstart och 
byggnation kommer att påbörjas under året. 
Under andra delen av 2015 förväntas ett antal 
projekt säljstarta. Bland dessa finns brf Kvarn-
byterrassen (Mölndal), brf Torpaterrassen 
(Östra Göteborg), brf Cinnober (Kvillebäck-
en) och brf Amundö (Brottkärr).  

Under andra kvartalet 2015 flyttar verksamhe-
ten huvudkontoret till Johanneberg Science 
Park. Här skapas ett samhällsbyggnadskluster 
vilket främjar utveckling och forskning inom 
framtidens boende.
 I slutet av 2015 blir HSB Living Lab, HSBs 
unika forskningsprojektet för framtidens 
boende, inflyttningsklart. 
 Under 2015 firar HSB Göteborg 90-års 
jubileum. Det kommer bland annat uppmärk-
sammas genom olika aktiviteter för medlem-
marna såsom kostnadsfria utbildningar, håll-
barhetssatsning och extra många medlems- 
aktiviteter.
 Koncernen har ett starkt eget kapital och är 
väl rustat för framtiden. Resultaten för de 
kommande två åren förväntas ligga i nivå med 
koncernens långsiktiga nivå. En fortsatt stark 
inflyttning och tillväxt i regionen medför stort 
behov av nyproducerade bostäder också på sikt.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande står hos 
moderföreningen följande vinstmedel:

balanserat resultat   208 356 165 kr 
årets resultat   337 733 066 kr
summa fritt eget kapital 546 089 231 kr

Styrelsen och verkställande direktören  
föreslår att:

till reservfonden avsätta  16 886 653 kr    
i ny räkning balansera   529 202 578 kr
summa 546 089 231 kr

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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KONCERNEN 5 ÅR I SAMMANDRAG

EKONOMISK ÖVERSIKT KONCERNEN

Resultaträkning  i sammandrag, tkr 2014 2013 2012 2011 2010

Omsättning 627 725 729 254 821 744 517 446 496 101
Rörelsekostnader -575 569 -667 111 -775 776 -519 089 -444 927
Administrationskostnader -25 815 -22 764 -21 195 -19 523 -21 275
Övriga rörelseintäkter/-kostnader 381 281 27 434 36 662 39 771 0 
Rörelseresultat 407 621 66 813 61 435 18 605 29 899
Finansnetto -17 141 -23 385 -18 230 -5 348 -6 987
Resultat efter finansiella poster 390 480 43 428 43 205 13 257 22 912

Skatt -232 -3 723 -171 1 516 -224
Årets resultat 390 248 39 705 43 034 14 773 22 688
Koncernens andel av årets resultat 385 176 32 176 30 467 20 513 22 097

Balansräkning i sammandrag 2014 2013 2012 2011 2010

Anläggningstillgångar 1 482 822 1 592 505* 1 562 729 1 295 427 1 194 956
Övriga omsättningstillgångar  533 987 281 754 321 421 225 118 471 816
Likvida medel 909 508 464 542 361 685 471 760 319 978
Summa tillgångar 2 926 317 2 338 801 2 245 835 1 992 305 1 986 750 
   
Eget kapital** 658 921 273 598 240 848 209 625 188 561
Långfristiga skulder, avsättningar inkl minoritetens andel 470 822 681 151 666 621 471 066 440 964
Kortfristiga skulder 1 796 574 1 384 052 1 338 366 1 311 614 1 357 225
Summa eget kapital och skulder 2 926 317 2 338 801 2 245 835 1 992 305 1 986 750 
  
Beviljad checkräkningskredit 350 000 350 000 300 000 300 000 300 000
 
*) 2013 har omräknats efter övergång till redovisning enligt K3   **) Eget kapital exkl minoritetens andel

Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010

Omsättning 627 725 729 254 821 744 517 446 496 101
 - varav omsättning produktion 237 519 357 491 473 867 180 941 169 650
      
Avkastning eget kapital 84% 17% 19% 7% 13%
Avkastning totalt kapital 16% 4% 4% 2% 2%
      
Soliditet 23% 12% 11% 11% 9%
Justerad soliditet enl HSB Kod 45% 44% 43% 43% 41%
Skuldsättningsgrad, ggr 1,6 5,0 5,8 4,9 6,2
Räntetäckningsgrad, ggr 12,6 2,1 2,2 1,4 2,1
      
Avräkningslikviditet 210% 167% 138% 137% 111%
     
Antal anställda 302 304 290 304 294
      
Brf projekt      
Lägenheter under byggnation 281 230 419 317 64
Antal inflyttade lägenheter*** 100 152 167 0 0
    
Antal lägenheter, förvaltningsfastigheter 1 578 1 697 1 662 1 387 1 280
Lägenhetsyta                                      97 966 105 598 103 679 86 701 81 162
Lokalyta                                                8 881 35 365 35 365 34 218 33 985
Totalytal 106 847 140 963 139 044 120 919 115 147

***) Redovisas i samband med slutlig inflyttning      
  

Definitioner
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster dividerat med Genomsnittligt eget kapital Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster, plus finan-
siella poster dividerat med Genomsnittlig balansomslutning Soliditet: Eget kapital dividerat med Balansomslutning vid periodens utgång Justerad soliditet enligt HSBs kod: 
Eget kapital +/- över eller undervärden e skatt dividerat med Balansomslutning +/- över eller undervärden minus likvida medel Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder minus 
likvida medel dividerat med Eget kapital Räntetäckningsgrad: Resulat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med Finansiella kostnader
Avräkningslikviditet: Kassa & Bank, kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditfaciliteter dividerat med Inlånade avistamedel från bostadsrättsföreningarna.

EKONOMISK ÖVERSIKT KONCERNEN

Ägare Fastighet Kommun Antal lgh Lägenhetsyta Lokalyta Taxeringsvärde
KB Silverknappen Olivedal 12:14 Göteborg 85 7 653 788 158 840
KB Gradmanspl. Gårda 69:2 Göteborg 48 2 516 132 41 665
HSB Fast i Klv AB Frölich 15  Kungälv 8 545 420 9 789
HSB Fast i Klv AB Komministerängen 4   Kungälv 6 469 424 9 171
HSB Fast i Kviberg AB Kviberg  23:1 Göteborg 132 5 814  52 400
HSB Fast i Kviberg AB Kviberg 18:2 Göteborg 20 985  10 462
HSB Fast i Kviberg AB Kviberg 16:3 Göteborg 20 1 038 573 12 882
HSB Fast i Kviberg AB Kviberg 8:5 Göteborg 24 1 556 165 18 318
HSB Fast i Kviberg AB Kviberg 8:8 Göteborg 16 1 047 84 11 011
HSB Fast i Centrum AB Johanneberg 48:5 Göteborg 59 3 391  62 079
HSB Fast i Centrum AB Bagargården 32:6 Göteborg 26 1 499  22 157
HSB Fast i Centrum AB Heden 28:11 Göteborg 17 819 117 16 471
HSB Fast i Centrum AB Majorna 402:8 Göteborg 33 1 909 523 29 870
HSB Fast i Centrum AB Stampen 15:19 Göteborg 23 1 403 215 25 094
HSB Fast i Centrum AB Torp 34:2 Göteborg 21 1 078  14 200
HSB Fast i Centrum AB Tynnered 42:5 Göteborg 44 3 194  24 000
HSB Fast i Centrum AB Lunden 14:1 Göteborg 21 1 348  18 567
HSB Fast i Centrum AB Lunden 14:9 Göteborg 15 840  12 209
HSB Fast i Centrum AB Lunden 32:5 Göteborg 17 1 039 130 14 553
HSB Fast i Gamlest. AB Gamlestaden 51:2 Göteborg 48 2 190 212 24 189
HSB Fast i Kortedala AB Kortedala 140:1 Göteborg 63 4 794  32 397
HSB Fast i Kortedala AB Kortedala 141:4 Göteborg 35 2 716  16 800
Hyresfast i HSB GBG Tuve 132:2 Göteborg 51 2 614  35 400
Hyresfast i HSB GBG Sävenäs 131:7 Göteborg 35 1 908  21 000
KV Kålltorp 61:1 AB Kålltorp 61:1 Göteborg 14 648 235 11 217
KV Kålltorp 61:1 AB Bagargården 42:2 Göteborg 15 754 461 15 455
KV Kålltorp 61:1 AB Lunden 16:5–6 Göteborg 27 1 494 159 20 553
KB Rambergsstaden  Rambergsstaden 40:4 Göteborg 21 1 182 48 13 035
KB Rambergsstaden  Rambergsstaden 40:5 Göteborg 21 1 182 48 12 829
KB Parallellvägen 7–15 Partille 102:3 Partille 68 4 504 63 44 775
KB Parallellvägen 7–15 Partille 102:4 Partille 34 2 252  22 200
KB Parallellvägen 7–15 Partille 104:2 Partille 68 4 505  44 800
KB Krokslätt 23:15 Krokslätt 23:15 Göteborg 3 260 86 4 706
KB Styrbjörn Önnered 84:3 Göteborg 0 0 525 2 165
HSB Göteborg Krokslätt 23:14 Göteborg 4 282  4 538
HSB Göteborg Krokslätt 110:2 Göteborg 3 173  2 881
HSB Göteborg Lindholmen 735:368 Göteborg 26 953  17 600
HSB Göteborg Stenbock 7 Kungälv 18 1 174  13 187
HSB Göteborg Centrum 1 Kungälv 23 1 759 1 105 22 170
HSB Göteborg Mariedal 3:16 Lysekil 40 2 606 18 17 105
HSB Göteborg Mariedal 3:17–18 Lysekil 94 6 254 262 43 881
HSB Göteborg Mariedal 3:19, 3:21 Lysekil 57 3 922 892 27 831
HSB Göteborg Mariedal 3:20, 3:22 Lysekil 60 3 655  24 000
HSB Göteborg Kyrkeby 3:53 Stenungsund 61 4 225 485 35 142
HSB Göteborg Stenung 3:30 Stenungsund 6 412  2 751
HSB Göteborg Stenung 3:70 Stenungsund 30 2 133 276 14 355
HSB Göteborg Stenung 102:1 Stenungsund 18 1 272 435 15 307
HSB Göteborg Diverse fastigheter och markområden    44 388

Summa   1 578 97 966 8 881 1 170 395

FASTIGHETSBESTÅND
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  KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Belopp i tkr Not 2014 2013 2014 2013

Nettoomsättning 2 627 725 729 254 281 440 282 139

Resultat från handels- och kommanditbolag 3   21 545 30 262

Kostnad för sålda varor och tjänster  -575 569 -667 111 -282 879 -273 567

Bruttoresultat  52 156 62 143 20 106 38 834 

Administrationskostnader  -25 815 -22 764 -25 815 -22 489

Resultat från fastighetsförsäljning 4 380 990 25 924   

Andelar i intresseföretags resultat  -2 176 -985  

Övriga intäkter  2 466 2 495 2 466 2 495 

Rörelseresultat 5,6,7,8,9,10,11 407 621 66 813 -3 243 18 840

       

Resultat från finansiella anläggningstillgångar 12 2 631 635 342 439 28 920

Ränteintäkter och liknande poster 13 13 899 15 301 14 180 16 101

Räntekostnader och liknande poster 14 -33 671 -39 321 -20 314 -25 264

Resultat från finansiella poster  -17 141 -23 385 336 305 19 757

Resultat efter finansiella poster  390 480 43 428 333 062 38 597

Koncernbidrag    4 671 -31 471

Skatt 15 -232 -3 723 - -

Årets resultat  390 248 39 705 337 733 7 126

       

Resultat hänförligt till      

-Moderföreningens andelsägare  385 176 32 176  

-Minoritetsintresse  5 072 7 386   

 

  KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

TILLGÅNGAR Not 2014 2013 2014 2013

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar 16   
Förvaltningsfastigheter  1 176 728 1 452 596 146 667 145 914
Maskiner och inventarier  29 915 26 552 10 253 2 917

  1 206 643 1 479 148 156 920 148 831
      
Finansiella anläggningstillgångar 17    
Andelar i koncernföretag    245 026 443 022
Fordringar hos koncernföretag    890 930 700 904
Andelar i intresseföretag  147 121 27 997 131 983 12 859
Fordringar hos intresseföretag  48 965 45 767 38 282 38 446
Andra långfristiga värdepappersinnehav  39 593 39 593 37 471 37 471
Förskott avseende finansiella anläggningstillgångar  40 500 - 40 500 -

  276 179 113 357 1 384 192 1 232 702
      
Summa anläggningstillgångar  1 482 822 1 592 505 1 541 113 1 381 534
      
Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter och lager m m      
Exploateringsfastigheter 18 420 444 147 322 74 140 79 380
Bostadsrätter  11 982 48 743 10 018 46 778
Lager och förråd  1 055 582 1 055 582

  433 481 196 647 85 213 126 740
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  62 074 56 773 61 818 55 244
Fordringar hos koncernföretag   - 2 257 9 531
Fordringar hos intresseföretag  979 954 979 954
Avräkning förvaltade företag  1 921 17 722 1 921 17 722
Övriga fordringar  25 531 896 2 520 1 048
Upparbetade ej fakturerade intäkter 19 - 2 796 - -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 10 001 5 966 6 305 4 155

  100 506 85 107 75 800 88 654
      
Kortfristiga placeringar 21 146 379 269 604 146 379 269 604
 
    
Kassa och bank  763 130 194 938 662 620 194 938
      
Summa omsättningstillgångar  1 443 496 746 296 970 012 679 936
      
SUMMA TILLGÅNGAR  2 926 318 2 338 801 2 511 125 2 061 470

BALANSRÄKNING
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BALANSRÄKNING

 KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2014 2013 2014 2013

Eget kapital 22, 23     

Bundet eget kapital      
Inbetalda insatser  31 531 31 384 31 531 31 384
Annat bundet eget kapital  20 638 21 225 18 703 18 438

  52 169 52 609 50 234 49 822
Fritt eget kapital     
Fritt eget kapital inklusive årets resultat  606 752 220 989 546 090 208 622
     
Eget kapital hänförligt till moderföreningens 
medlemmar  658 921 273 598 596 324 258 444
      
Minoritetsintresse  44 114 14 873   
  
Summa eget kapital  703 035 288 471 596 324 258 444
     
Avsättningar 24    
Avsättningar för garantier  8 303 14 916 2 916 9 530
Uppskjuten skatteskuld  6 046 5 813 - -

  14 349 20 729 2 916 9 530
    
Långfristiga skulder 25     
     
Skulder till kreditinstitut  283 072 542 146 10 498 65 362
Fastränteplaceringar förvaltade företag  61 225 47 800 61 225 47 800
Skulder till koncernföretag    - 100 000
Övriga skulder  68 062 55 603 988 1 038

  412 359 645 549 72 711 214 200 
   
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut  213 163 2 025 54 864 76
Leverantörsskulder  37 965 26 107 23 676 14 424
Skulder till koncernföretag  - - 318 673 278 333
Skulder till intresseföretag  990 - 990 -
Avräkning förvaltade företag  601 430 504 115 601 430 504 115
Fastränteplaceringar förvaltade företag  704 041 671 295 704 041 671 295
Skatteskulder  0 306  -
Övriga kortfristiga skulder  126 072 74 692 63 800 35 988
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 19 4 129 - - -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  26 108 785 105 512 71 700 75 065
  1 796 575 1 384 052 1 839 174 1 579 296

Summa eget kapital och skulder  2 926 318 2 338 801 2 511 125 2 061 470

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 27 800 801 1 021 742 393 208 487 934

Ansvarsförbindelser 28 507 623 521 977 781 898 967 006

KASSAFLÖDESANALYS

   KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

  2014 2013 2014 2013
 
Den löpande verksamheten  

Rörelseresultat  407 621 66 813 -3 243 18 840

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 29 -360 184 23 442 -2 275 -5 722

  47 437 90 255 -5 518 13 118

Erhållen ränta  10 046 14 100 34 992 38 478

Erhållen utdelning  3 743 1 836 3 743 7 600

Erlagd ränta  -33 671 -39 321 -20 314 -25 264 

 

Betald skatt  - 1 130 - -
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  27 555  68 000 12 903 33 932 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av lager och bostadsrätter  36 288 -21 146 36 287 6 895

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -15 399 103 388 12 854 19 942

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  69 837 -32 947 32 438 81 404

Kassaflöde från den löpande verksamheten  118 281 117 295 94 482 142 173 
      
  

Investeringsverksamheten      

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -52 759 -63 600 -13 973 -3 183

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  614 822 1 165 - 4 455 

Nettoinvesteringar i exploateringsfastigheter  -209 111  6 785  

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -159 624  -194 925 -2 033

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar  - 7 757 549 201 8 672

Övrig förändring av finansiella tillgångar  123 268 20 355 -63 396 20 392

Kassaflöde från investeringsverksamheten  316 596 -34 323 283 692 28 303
 
Finansieringsverksamheten      

Ökning(+)/Minskning(-) av andelskapital  147 431 147 431

Förändring av låneskulder  108 999 45 039 84 690 -16 224

Koncernbidrag    4 671 -31 471

Ägartillskott från minoritet  35 509    

Utbetald utdelning till minoritetsintresse  -11 340 -5 230   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  133 315 40 240 89 508 -47 264
      
Årets kassaflöde  568 192 123 212 467 682 123 212 
     
Likvida medel vid årets början  194 938 71 726 194 938 71 726
Likvida medel vid årets slut  763 130 194 938 662 620 194 938

KASSAFLÖDESANALYS
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänt om redovisningsprinciper. Årsredovisningen och koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och för första året också Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpa-
des årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för-
utom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har 
gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35, vilket bland annat 
innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräkna-
de jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna 
av övergången framgår av not 23.
Materiella anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköps-
priset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 
 För koncernens och moderföreningens förvaltningsfastigheter har 
skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts 
vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter 
vilka skrivs av separat. När en komponent i en anläggningstillgång
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla kompo-
nenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
Tillkommande utgifter. Utgifter för löpande underhåll och reparationer 
redovisas som kostnader när de uppkommer.
Avskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukning-
en av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovi-
sas som kostnad i resultaträkningen. Hänsyn har i förekommande fall 
tagits till beräknat restvärde vid fastställande av tillgångarnas avskriv-
ningsbara belopp.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Förvaltningsfastigheter: Nyttjandeperiod
Stomme och grund 120 år
Stomkompletteringar 60 år
Fasad och fönster 50 år
Yttertak 40 år
Tekniska installationer 30 år
Inre ytskikt 20 år
Gemensamma utrymmen 40 år
Markanläggningar 20 år
Övriga materiella anläggningstillgångar:
Maskiner och inventarier 5 år
Datorer och datautrustning 3 år
Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar, exploate-
ringsfastigheter samt andelar i koncernföretag. Vid varje balans-
dag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är 
lägre än dess redovisade värde. Om en sådan
indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.  
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för för-
säljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet beräknas värdet av de framtida kassaflöden som till-
gången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten
samt när den avyttras eller utrangeras. 
 Leasing. Alla leasingavtal klassificeras som finansiella eller opera-
tionella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal en-
ligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en till-
gång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett
operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt 
leasingavtal.
 Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redo-
visas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. 
För operationella leasingavtal redovisas betalningar, inklusive en första 
förhöjd hyra, som kostnad linjärt över leasingperioden.
Exploateringsfastigheter. Fastigheter som innehas för exploatering 
samt kostnader för utveckling av dessa fastigheter redovisas som ex-
ploateringsfastigheter.
Exploateringsfastigheter värderas till det lägsta av anskaffningsvär-

det och verkligt värde. Beräkning av verkligt värde görs utifrån fastig-
hetens bedömda aktuella marknadsvärde. Låneutgifter avseende lånat 
kapital som kan hänföras till nedlagda kostnader för utveckling av fast-
igheten räknas in i tillgångens anskaffningsvärde.
Varulager. Varulager är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. 
Finansiella tillgångar och skulder.
Värdering av finansiella tillgångar. Finansiella tillgångar värderas vid 
första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 
 Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisnings-
tillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvär-
det på balansdagen.
 Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgång-
ar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
 Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisnings-
tillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar 
och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 
 Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av 
nedskrivningsbehov anses företagets finansiella instrument som inne-
has för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och värderas där-
för som en post.
Värdering av finansiella skulder. Finansiella skulder värderas till upplupet 
anskaffningsvärde.
Ersättningar till anställda.
Kortfristiga ersättningar. Kortfristiga ersättningar i företaget utgörs av 
lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. 
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då 
det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 
Pensioner. Företaget har endast avgiftsbestämda planer vilket innebär 
att företaget betalar fastställda avgifter till ett annat företag, normalt 
ett försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den 
anställde när avgifterna är betalda.
Skatt. Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevaran-
de räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del 
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner och händelser. 
 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära 
skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla tempo-
rära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemäs-
siga underskottsavdrag.
 Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som 
sannolikt kommer att återvinnas baserat på 
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprö-
vas varje balansdag.
 I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på upp-
skjuten skatt och eget kapital. 
Avsättningar. En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget 
har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad
händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att 
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning
av beloppet kan göras.
 Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa 
uppskattningen av det belopp som kommer att
krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna 
omprövas varje balansdag.
Intäkter.  Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit el-
ler kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt när väsentliga risker och fördelar övergått till köparen i enlighet 
med försäljningsvillkoren. 
 Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kom-
mer att erhållas med avdrag för rabatter.

 

NOTERNOTER

Hyresintäkter. Intäkter från hyror redovisas i den period uthyrningen avser.
Försäljning av varor. Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.
Försäljning av fastigheter. Vid försäljning av fastigheter redovisas in-
täkten vid tillträdesdagen.
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris. Uppdragsinkoms-
ter och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt 
och kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balans-
dagen. Ett uppdrags färdigställande bestäms genom att väga sam-
man upparbetningsgrad med försäljningsgrad. En befarad förlust på 
ett uppdrag redovisas omgående som en kostnad.
Ränta och utdelning. Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna 
som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla fö-
retaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utdel-
ning redovisas när rätten att erhålla utdelningen är säkerställd.
Kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod och har anpassats till HSB Göteborgs verksamhet. Det redovi-
sade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och 
utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassa-
medel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.
Koncernredovisning
Dotterföretag. Dotterföretag är företag i vilket moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt 
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att 
erhålla ekonomiska fördelar.
 Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär 
att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får  
bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren 
och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet och alla till-

gångar och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin hel-
het även för delägda dotterföretag.
 I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet vid förvärvstidpunk-
ten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i kon-
cernredovisningen det förvärvade företagets samtliga intäker och 
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder.
Intresseföretag. Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har 
lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett be-
tydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär 
att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag mot-
svaras av koncernens andel i intresseföretagets egna kapital.  
Redovisningsprinciper i moderföretaget. Redovisningsprinciperna 
i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisnings-
principerna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.
Leasing. Finansiella leasingavtal redovisas alltid som operationella lea-
singavtal i moderföretaget.
Andelar i dotterföretag och intresseföretag. Andelar i dotterföretag 
och intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ack-
umulerade nedskrivningar. 
Koncernbidrag och aktieägartillskott. Koncernbidrag som erhållits el-
ler lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen 
och påverkar företagets aktuella skatt.
 Lämnade aktieägartillskott redovisas i balansräkningen som en ök-
ning av andelens redovisade värde. Återbetalning av aktieägartillskott 
redovisas i balansräkningen som en minskning av andelens redovisade 
värde.
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NOTER

NOTER
Not 1    Uppskattningar och bedömningar

Delägda dotterföretag
I dotterföretagen HSB Produktion i Göteborg HB, HSB Mark i Majorna AB, HSB Nya Kvillebäcken AB samt HSB Markproduktion i 
Göteborg AB uppgår koncernens innehav till 50 procent. Koncernen har möjlighet att utforma de finansiella och operativa strategierna 
i dessa bolag och har därmed ett bestämmande inflytande. Bolagen redovisas därför som dotterföretag i koncernen.

Avsättning för garantier
För samtliga entreprenaduppdrag görs garantiavsättningar med utgångspunkt från projektens storlek och komplexitet. Nivån 
på garantierna utvärderas löpande.

Exploateringsfastigheter
Fastigheternas värde är beroende av framtida exploatering och att detaljplaner och andra myndighetsbeslut vinner laga kraft.
Befarade förluster och nedskrivningar redovisas som kostnad så fort de identifieras.

Tjänsteuppdrag och entreprendavtal till fast pris
Koncernen redovisar intäkter och kostnader för entreprenaduppdrag i takt med färdigställande. Färdigställandegraden beräknas uti-
från en bedömning av kvarstående arbete och sålda lägenheter. Befarade förluster redovisas som kostnad så fort de identifieras.

NOTER

  KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Not 2   Nettoomsättning per rörelsegren 2014 2013 2014 2013

Förvaltning 210 389 211 955 215 439 219 710

Medlemsverksamhet 19 649 20 043 19 649 20 043

Produktion 253 852 357 590 16 333 12 341

Förvaltningsfastigheter 143 835 139 666 30 019 30 045

Summa nettoomsättning 627 725 729 254 281 440 282 139 
 
      
  
Not 3   Resultat från handels- och kommanditbolag     
   

 Resultat från fastighetsförvaltande handels- och kommanditbolag   20 477 19 990

Resultat från handelsbolag som bedriver entreprenadverksamhet   1 068 10 272

    21 545 30 262 
 
 
Not 4   Resultat från fastighetsförsäljning     
 
Avser resultat vid försäljning av det fastighetsförvaltande dotterföretaget HSB Fastigheter i Göteborg HB samt vid försäljning av 
dotterföretag  med exploateringsfastigheter i Nya Hovås och Nya Kvillebäcken.     
      
   

Not 5   Rörelsens kostnader        
 
I kostnad för sålda varor och tjänster ingår samtliga kostnader för förvaltningstjänster, fastighetsförvaltning och nyproduktion.  
I administrationskostnader ingår koncern- och företagsövergripande kostnader för bland annat staber samt kostnader för  
utveckling av systemstöd.        
 
 
 
 

   MODERFÖRENINGEN

Not 6   Inköp och försäljning mellan koncernföretag    2014     2013
        
Inköp   10 151 12 178
Försäljning   5 233 7 957

Moderföreningens inköp och försäljning avser lokalhyror, leasing- och förvaltningstjänster från dotterföretag.   
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. 
Transaktioner med övriga närstående har även dessa skett på marknadsmässiga villkor.
 

  KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Not 7   Personal  2014  2013 2014     2013
  
Medeltalet årsanställda   302 304 302 304
Varav      
Kvinnor  139 142 139 142
Män  163 162 163 162

Könsfördelning
Ledningsgrupp
Kvinnor  6 4 6 4
Män  6 5 6 5
     
Styrelse
Kvinnor  3 3 3 3
Män  8 8 8 8 
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NOTER NOTER

                                                                                                         KONCERNEN               MODERFÖRENINGEN

Not 8   Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2014  2013 2014     2013
   

Löner och ersättningar   

Styrelse  874  1 037 874  1 037 
Verkställande direktör  1 704  1 634 1 704  1 634
Övriga anställda  122 844  114 245 122 844  114 245

 125 422 116 916 125 422 116 916
    

Sociala kostnader 46 869 49 737 46 869 49 737 

varav pensionskostnader 9 939 9 200 9 939 9 200
varav pensionskostnader VD 648 712 648 712

  

    
Verkställande direktören äger rätt att, och om föreningen så påfordrar, skyldighet att gå i pension vid 62 års ålder med 80% av 
avgångslönen fram till 65 års ålder. Pensionsutfästelsen till VD är tryggad genom premiebaserad pensionsförsäkring. Vid uppsäg-
ning från föreningens sida äger verkställande direktören rätt till en uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning från verkstäl-
lande  direktörens sida föreligger en uppsägningstid om 6 månader. Verkställande direktören har förmån av fri bil med 52 tkr (50) 
och betalar själv drivmedlet. Något avtal om avgångsvederlag föreligger ej.  I löner och ersättningar för övriga anställda ingår  
arvoden till HSB-ledamöter.
 
 

Not 9   Arvode och kostnadsersättning till revisorer     

Öhrlings PricewaterhohusCoopers AB    

Revisionsuppdrag  850  810 380  321

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 113  92 

Skatterådgivning 547 262 547 262

Andra uppdrag 88  88  

 1 598 1 072 1 107 583
    
 

Not 10   Operationell leasing     
     

Leasingavtal där företaget är leasegivare  
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år 33 653  8 189 

Mellan ett och fem år 4 960  715 

Senare än fem år
     
Leasingavtal där företaget är leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år 2 564  14 537

Mellan ett och fem år 20 513  27 245 

Senare än fem år 293  28 498 

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 4 837 5 071 17 320 17 352 

     

     

  

                                                                           KONCERNEN                    MODERFÖRENINGEN

Not 11   Avskrivningar och nedskrivningar  2014  2013 2014     2013
 
Planenliga avskrivningar ingående i kostnad 
för sålda varor och tjänster
Maskiner och inventarier 6 133 5 972 1 148  602
Förvaltningsfastigheter 21 090 22 448 2 995  2 954

Planenliga avskrivningar ingående 
i administrationskostnader      
Maskiner och inventarier 196 198 196  198
 27 419 28 618 4 339  3 754 
    

Not 12   Resultat från finansiella anläggningstillgångar     
 
Resultat från andelar i koncernföretag 

Nedskrivning aktieägartillskott   -509  -983

Utdelning från dotterföretag     5 764

Resultat försäljning andelar i dotterföretag   315 905  -

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultat från andelar i intresseföretag     126 

Nedskrivning aktieägartillskott   -253  -200 

 

Resultat från fordringar koncernföretag

Ränteintäkter fordringar koncernföretag   24 665  23 578

Resultat från fordringar intresseföretag     

Ränteintäkter fordringar intresseföretag 635 635 635  635

Resultat från andra långfristiga värdepappersinnehav      

Utdelning 2 496  2 496  

Nedskrivning aktieägartillskott -500  -500  

 2 631 635 342 439  28 920
 

Resultat försäljning andelar i dotterföretag avser försäljning av andelarna i HSB Fastigheter i Göteborg HB.   
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 KONCERNEN  MODERFÖRENINGEN

Not 13   Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2014 2013 2014 2013
 

Ränteintäkter, koncernföretag   688 297

Ränteintäkter, övriga 3 902 - 3 495 -

Utdelningar från andra företag 1 247 1 836 1 247 1 836

Ränteintäkter byggnadskreditiv 4 004 8 432 4 004 8 432

Ränteintäkter placeringar och övrigt 1 505 5 033 1 505 5 536

Realisationsresultat försäljning av kortfristiga placeringar 3 241 - 3 241 -

 13 899 15 301 14 180 16 101

 

Not 14   Räntekostnader och liknande resultatposter 
 

Räntekostnader, koncernföretag   5 158 4 570

Räntekostnader, övriga 33 671 39 321 15 156 20 694

  33 671 39 321 20 314 25 264 

 

Not 15   Skatt på årets resultat
 

Aktuell skattekostnad   -  -

Uppskjuten skatt -232 -3 723 -  -

  -232 -3 723 0  0

       

      

Avstämning av effektiv skatt  Procent     

 

Resultat före skatt  390 480 43 428 337 733 7 126

       

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget        22,0% -85 906 -9 554 -74 301 -1 568

Ej avdragsilla kostnader -710 -218 -471 -218

Ej skattepliktiga intäkter/realisationsvinster 80 185 5 806 70 137 1 702

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 6 199 100 4 635 84

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande      

aktivering av uppskjuten skatt  -193    

      

Redovisad effektiv skatt -232 - 3 723 0 0 

 

 

Kvarstående skattemässigt underskott i moderföreningen uppgår till 48 743 tkr.    
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Not 16   Materiella anläggningstillgångar  2014  2013 2014     2013
 

Förvaltningsfastigheter     

Byggnader     

Ingående anskaffningsvärde 1 275 922 1 185 004 154 125 151 419

Inköp 36 653 57 159 5 293 2 706

Omklassificering -2 340 33 759 -2 340 -

Försäljning -238 320 - - -

Utgående anskaffningsvärde 1 071 915 1 275 922 157 078 154 125

   

Ingående avskrivningar -169 390 -147 004 -37 397 -34 443

Försäljning 61 112 - - -

Årets avskrivningar -21 007 - 22 386 -2 995 -2 954

Utgående avskrivningar -129 285 -169 390 -40 392 -37 397

Ingående nedskrivningar -18 656 -18 656 - -

Årets nedskrivningar - - - -

Utgående nedskrivningar -18 656 -18 656 - -

     

Utgående planenligt restvärde 923 974 1 087 876 116 686 116 728

   

Pågående nyanläggning     

Ingående anskaffningsvärde 5 458 39 217 - -

Inköp 509 - - -

Försäljning -2 608  - 

Omklassificering -2 850 -33 759 - -

Utgående anskaffningsvärde 509 5 458 - -

   

Mark     

Ingående anskaffningsvärde 358 522 357 022 29 186 33 641

Inköp - 1 500 - -

Omklassificering -58 821  795 

Försäljning -50 110 -  -4 455

Utgående anskaffningsvärde 249 591 358 522 29 981 29 186

   

Markanläggning     

Ingående anskaffningsvärde 1 484 1 244 - -

Inköp 1 997 240 - -

Utgående anskaffningsvärde 3 481 1 484 - -
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 KONCERNEN  MODERFÖRENINGEN

Not 16   Materiella anläggningstillgångar (forts.)  2014  2013 2014     2013
 

Ingående avskrivningar -744 -682 - -

Årets avskrivningar -83 -62 - -

Utgående avskrivningar -827 -744 - -

     

     

   

Utgående planenligt restvärde 2 654 740 - -

Utgående planenligt restvärde förvaltningsfastigheter 1 176 728 1 452 596 146 667 145 914

Förvaltningsfastigheterna är hyresfastigheter som innehas för långsiktig uthyrning. Fastigheternas redovisade värde i koncer-
nen  uppgår till 1 176 728 tkr (1 452 596 tkr) och i moderföreningen till 146 667 tkr (145 914 tkr). Årligen görs en värdering 
för att att bedöma fastigheternas  verkliga värde. Verkliga värdet baseras på värderingar utförda av interna värderare.

I samband med övergången till K3 har jämförelseåret 2013 justerats för avskrivningar och aktiveringar. Justeringarna framgår 
av Not 23.

Koncernens fastigheter värderades inför årsbokslutet till 1 901 012 tkr och moderföreningens fastigheter värderades till 208 243 tkr.

Verkliga värdet har beräknats utifrån diskonterade kassaflödesprognoser som utgår från fastigheternas verkliga  intäkter med 
avdrag för en schablonkostnad per kvadratmeter och dividerat med avkastningsränta på  2,5–7,1 % för koncernen och 3,5–
7,1 % för moderföreningen. För att säkerställa värderingen jämförs detta värde  med nyligen genomförda transaktioner mellan 
oberoende parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar.

 

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 61 425 59 641 18 161 17 684

Inköp 13 600 4 941 8 680 477

Försäljningar / Utrangeringar -10 249 -3 157 - -

Utgående anskaffningsvärde 64 776 61 425 26 841 18 161

Ingående avskrivningar -34 873 -30 695 -15 244 -14 444

Försäljningar / Utrangeringar 6 341 1 992 - -

Årets avskrivningar -6 329 -6 170 -1 344 -800

Utgående avskrivningar -34 861 -34 873 -16 588 -15 244

Utgående planenligt restvärde 29 915 26 552 10 253 2 917 

  Org nr Andelar  Antal Redovisat Redovisat
   i % andelar värde 2014 värde 2013

 

Dotterföretag 

HSB Leasing i Göteborg AB 556490-0107 100% 2 500 250 250

KB Gradmansplatsen 3 969683-4325 99% 99 10 10

KB Silverknappen nr 14 916446-8432 99% 99 43 805 43 805

KB Krokslätt 23:15 916442-4112 99%  3 954 3 954

HSB Fastigheter i Göteborg HB 916851-7259 99%  - 233 296

HSB Fastigheter i Väst AB 556642-7083 100% 10 161 557 161 557

HSB Fastigheter i Kungälv AB 556642-7075    

HSB Fastigheter i Gamlestaden AB 556712-5223     

HSB Fastigheter i Kortedala AB 556722-4455     

Kv Kålltorp 61:1 AB 556801-8088     

Hyresfastigheter i HSB Göteborg AB 556737-4276     

HSB Fastigheter i Stenungsund AB 556648-5271     

HSB Fastigheter i Centrum AB 556648-5305     

HSB Fastigheter i Kviberg AB 556648-5297     

HSB Holding i Partille AB 556866-1895 

KB Parallelvägen 7-15 969627-9513 

HSB Holding i Rambergsstaden AB 556868-8591 

KB Rambergsstaden 40:4-5 969665-1141 

HSB Fastigheter i Önnered AB 556441-0719

KB Styrbjörn 916849-3345 

HB Välås 4:6 969665-2297     

Hovåsberget AB 556906-1079     

Nya Brottkärr Holding 1 AB 556925-0326     

Nya Brottkärr Holding 2 AB 556925-0334 

HSB Produktion i Göteborg HB 969740-2940 50%  35 050 50

HSB Nya Kvillebäcken Mark AB 556683-3587 50% 500 50 50

Trippboda AB 556695-7428     

Trappboda AB 556713-4415     

Trullboda AB 556715-5840   

Boudden ekonomisk förening 769614-7839 

   MODERFÖRENINGEN

Not 17   Finansiella anläggningstillgångar   2014    2013

Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde   443 022 443 023

Förvärv och ägartillskott   35 300 -

Avyttringar   -233 296 -1

Utgående anskaffningsvärde   245 026 443 022
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  Org nr Andelar  Antal Redovisat Redovisat
Not 17     i % andelar värde 2014 värde 2013
Finansiella anläggningstillgångar (forts.) 

HSB Markproduktion Göteborg AB 556866-1903 50% 250 25 25

HSB Mark i Majorna AB 556894-8458 50% 25 000 25 25

HSB Mark i Örgryte Torp AB 556985-6254 100% 500 50

Fastighets AB Solhusen 556953-3994

Fastighets AB Lamellen 556953-4026

HSB Mark i Amundön 1 AB 556977-7765 100% 500 50 

HSB Mark i Amundön 2 AB 556986-6584 100% 500 50

HSB Bostadsrättsförening Amundö 769608-1582 

HSB Kvarnby Holding 1 AB 556973-8056 100% 500 50

HSB Kvarnby 1 AB 556977-8144 100%    

HSB Kvarnby 2 AB 556977-8177 100%  

HSB Living Lab Göteborg AB 556962-0031 100% 1 000 100  

    245 026 443 022

Samtliga dotterföretag har säte i Göteborg

 KONCERNEN  MODERFÖRENINGEN

  2014 2013 2014 2013

Fordringar hos koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde   700 904 649 907

Årets förändring   190 026 50 997

Utgående anskaffningsvärde   890 930 700 904

Andelar i intresseföretag  

Ingående anskaffningsvärde 27 997 35 755 12 859 20 555

Förvärv och ägartillskott 119 924 850 119 924 850

Avyttringar/nedskrivningar -800 -8 608 -800 -8 546

Utgående anskaffningsvärde 147 121 27 997 131 983 12 859

NOTER

Not 17 Org nr  Antal Redovisat Redovisat
Finansiella anläggningstillgångar (forts.)   andelar värde 2014 värde 2013 
 

KONCERNEN

Intresseföretag 

Ingående anskaffningsvärde

HSB Väst IT AB 556536-7512  33% 100 100

KB Sjöbergen 916851-8455  50% 1 700 1 700

HB Ramselyckan 969692-8028  50% 300 0

HB Björlanda 2:7 969708-1702  50% 0 0

HB Lerum Aspedalen 5:10 969719-5254  50% 0 0

Allriksberg AB 556746-8441  50% 5 127 5 077

Bergsspiran AB 556736-4475  25% 25 25

HSB Tjänsteutveckling AB 556848-8455  22,5% 5 157 5 957

Bua Exploaterings AB 556710-8021  25% 15 088 15 088

Fixfabriken Holding AB 556949-3702  25% 50 50

HSB Levande Lab Utveckling HB 969766-7856  50% 0 0

Nya Hovås Moder AB 556937-1049  33% 119 574 -

     147 121 27 997

MODERFÖRENINGEN

Intresseföretag 

Ingående anskaffningsvärde

HSB Väst IT AB 556536-7512  33% 100 100

KB Sjöbergen 916851-8455  50% 1 700 1 700

HB Ramselyckan 969692-8028  50% 300 0

HB Björlanda 2:7 969708-1702  50% 0 0

HB Lerum Aspedalen 5:10 969719-5254  50% 0 0

Allriksberg AB 556746-8441  50% 5 127 5 077

Bergsspiran AB 556736-4475  25% 25 25

HSB Tjänsteutveckling AB 556848-8455  22,5% 5 157 5 957

Nya Hovås Moder AB 556937-1049   119 574 -

     131 983 12 859

Samtliga intresseföretag har säte i Göteborg förutom HSB Tjänsteutveckling AB som har säte i Malmö och HSB Levande Lab 
Utveckling HB som har säte i Stockholm.

 KONCERNEN  MODERFÖRENINGEN

  2014 2013 2014 2013

Fordringar hos intresseföretag

Ingående anskaffningsvärde 45 768 42 292 38 446 37 661

Årets förändring 3 197 3 475 -164 785

Utgående anskaffningsvärde 48 965 45 767 38 282 38 446
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Not 17   Finansiella anläggningstillgångar (forts.) KONCERNEN  MODERFÖRENINGEN

  Org nr 2014 2013 2014     2013

Andra långfristiga värdepappersinnehav

HSB Projektpartner AB 556501-4148 31 008 31 008 31 008 31 008

HSBs Riksförbund 769606-4760 6 352 6 352 6 352 6 352

Johanneberg Science Park AB 556790-3108 90 90 90 90

HSB Gemensam IT ek för 769620-5942 20 20 20 20

Landeriets samfällighetsförening  716409-2822 2 122 2 122   

Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi VGR 769613-7848 1 1 1 1

  39 593 39 593 37 471 37 471

Förskott avseende finansiella anläggningstillgångar  

Ingående anskaffningsvärde  - - - -

Förvärv  40 500 - 40 500 -

Utgående anskaffningsvärde  40 500 - 40 500 -

      
Under 2014 har 50% av aktierna i Masthugget 28:9 Fastighets AB förvärvats. Förvärvet är villkorat av att den detaljplan som 
förväntas antas under första kvartalet 2016 medför rätt att uppföra nybyggnation av bostäder på fastigheten. Koncernen och 
moderföreningens andelar i bolaget redovisas därför som ett förskott avseende finansiella anläggningstillgångar.

Not 18   Exploateringsfastigheter  

Mark      

Ingående anskaffningsvärde  - - - -

Inköp  241 391 - 5 410 -

Omklassificering  91 329 - 30 303 -

Försäljning  -30 058 - -2 700 -

Utgående anskaffningsvärde  302 662 - 33 013 -

      

Kostnader för utveckling av exploateringsfastigheter      

Ingående anskaffningsvärde  147 322 134 848 79 380 92 982

Omklassificering  -27 318 - -28 758 -

Årets förändring  -2 222 12 474 -9 495 -13 602

Utgående anskaffningsvärde  117 782 147 322 41 127 79 380

Redovisat värde exploateringsfastigheter  420 444 147 322 74 140 79 380

 
Koncernen och moderföreningen innehar även exploateringsfastigheter genom delägande av intresseföretag. 
Koncernens och moderföreningens andel av intressebolagens redovisade värden på exploateringsfastigheter uppgår  
till 298 876 tkr. 

Förvärvad mark avseende exploateringsfastigheter som tidigare år redovisats som materiella anläggningstillgångar och kost-
nader för utveckling av exploatringsfastigheter har omklassificerats till mark exploateringsfastigheter.

Not 19   Fakturerad men ej upparbetad intäkt/ KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Upparbetade ej fakturerade intäkter 2014 2013 2014    2013

Upparbetade intäkter  269 380  210 341
Fakturerat belopp  -273 509  -207 545
   -4 129  2 796   
 

Not 20   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       

Upplupna intäkter  4 874  2 089 3 323  2 089
Förutbetalda kostnader  5 127  3 877 2 982  2 066

   10 001  5 966 6 305  4 155

Not 21   Kortfristiga placeringar       

Aktier och andelar i andra företag  828  828 828  828
Obligationer  43 800  43 800 43 800  43 800
Företagscertifikat  52 323  145 671 52 323  145 671
Värdepapper  2 928  7 225 2 928  7 225
Byggnadskreditiv  46 500  72 080 46 500  72 080
   146 379  269 604 146 379  269 604 
      
       
      

  Andels-  Bundna  Fritt eget  Minoritets-  Totalt
  kapital reserver kapital inkl.  intresse eget
    årets resultat  kapital

Not 22   Förändring eget kapital

KONCERNEN      

Belopp vid årets ingång 31 384 21 225 220 990 14 873 288 471
Nettoökning av andelar 147    147
Disposition enligt beslut av föreningsstämma  266 -266  -
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital  -853 853   
Ägartillskott handelsbolag    35 509 35 509
Utbetald utdelning till minoritet    -11 340 -11 340
Årets resultat   385 176 5 072 390 248

Belopp vid årets utgång 31 531 20 638 606 752 44 114 703 035

  

  Andels-  Reserv-  Fritt eget  Årets Totalt
  kapital fond kapital resultat eget
      kapital

MODERFÖRENINGEN      

Belopp vid årets ingång 31 384 18 438 201 496 7 126 258 444
Nettoökning av andelar 147    147  
Disposition enligt beslut av föreningsstämma  265  5 049 -5 314  
Förändringar av resultat 2013 vid övergång till K3   1 812 -1 812  
Årets resultat    337 733 337 733

Belopp vid årets utgång 31 531 18 703 208 357 337 733 596 324
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  Andels-  Bundna  Fritt eget  Minoritets-  Totalt
  kapital reserver kapital inkl.  intresse eget
    årets resultat  kapital

Not 23   Förändring eget kapital föregående år

KONCERNEN      

Belopp 2012-12-31 enligt fastställd   
balansräkning vid tidpunkten för övergång     
till BFNAR 2012:1 30 953 21 590 188 305 12 716 253 564

Belopp 2012-12-31 efter justeringar
vid övergång till BFNAR 2012:1 30 953 21 590 188 305 12 716 253 564

Nettoökning av andelar 431    431
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital  -365 365  
Årets resultat   23 130 7 387 30 517
Utbetald utdelning till minoritet    -5 230 -5 230

Justeringar för jämförelseåret  
2013 vid övergång till BFNAR 2012:1
Förändring avskrivning byggnader   -9 040  -9 040
Förändring aktivering byggnad   20 817  20 817
Förändring uppskjuten skatt   -2 588  -2 588
Belopp vid årets utgång 31 384 21 225 220 989 14 873 288 471

 
 
  Andels-  Reserv-  Fritt eget  Årets Totalt
  kapital fond kapital resultat eget
      kapital

MODERFÖRENINGEN

Belopp 2012-12-31 enligt fastställd   
balansräkning vid tidpunkten för övergång     
till BFNAR 2012:1 30 953 18 438 206 733 -5 237 250 887

Belopp 2012-12-31 efter justeringar
vid övergång till BFNAR 2012:1 30 953 18 438 206 733 -5 237 250 887

Disposition enligt beslut av föreningsstämman   -5 237 5 237  
Nettoökning av andelar 431    431
Årets resultat 2013    5 314 5 314

Justeringar för jämförelseåret  
2013 vid övergång till BFNAR 2012:1
Förändring avskrivning byggnader    -930 -930
Förändring aktivering byggnad    2 706 2 706
Förändrat resultat från kommanditbolag    36 36
Belopp vid årets utgång 31 384 18 438 201 496 7 126 258 444

                                                                           KONCERNEN                       MODERFÖRENINGEN

   2014  2013 2014     2013

Not 24   Avsättningar        
   
Avsatt för garantier  8 303  14 916 2 916  9 530
Avsatt till uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 540  780  - -
Avsatt till uppskjuten skatt avseende temporära skillnader        
mellan bokförda och skattemässiga värden byggnader  5 506  5 033  - -
Uppskjuten skatt avseende skattemässsiga underskottsavdrag 14 349  20 729 2 916  9 530

I de fall koncernen har skattemässiga underskottsavdrag som bedöms kunna utnyttjas har en uppskjuten skattefordran 
redovisats som kvittas mot beräknade uppskjutna skatteskulder.       
 

     

Not 25   Långfristiga skulder       
 

Långfristiga skulders förfallotider        

Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen  412 359  622 294 11 487  214 200

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen    23 255 61 224  -

   412 359  645 549 72 711  214 200

varav         

Fastränteplaceringar från bostadsrättsföreningar, förfallotidpunkt       

1–5 år från balansdagen  61 224  47 800 61 224  47 800

Kulturfonden  988  1 038 988  1 038

   62 212  48 838 62 212  48 838

Not 26    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                                                            
 

Upplupna räntekostnader  1 865  7 841 156  5 661

Upplupna semesterlöner  19 220  17 384 19 220  17 384

Upplupna sociala kostnader  6 039  5 853 6 039  5 853

Övriga upplupna kostnader  40 412  30 653 11 898  13 320

Förutbetalda intäkter  41 249  43 781 34 387  32 847

   108 785  105 512 71 700  75 065

Not 27   Ställda säkerheter                                                              
 

Fastighetsinteckningar  800 801  925 926 393 208  392 118

Pantsatta depåer för egna kreditengagamang  -  95 816 -  95 816

   800 801  1 021 742 393 208  487 934 
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NOTER

Lena Carlberg, ordf Christina Haavisto

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning och koncernredovisning har avgivits den 19 mars 2014.

Mikael Johansson

Lars Göran Andersson, VD

Marina Garherr

Lennart Löfgren

Lars Ivarson

Jan Elverdam

Dan Jagefeldt

Roberto Bastiancich
Personalrepresentant Unionen

Jim Westring
Personalrepresentant Fastighets-
anställdas förbund

Michael Bjärnesjö
Av föreningen vald revisor

Thomas Andersson, vice ordf

Bengt Löfquist
Av föreningen vald revisor

Inger Kollberg
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Försäkran
Härmed försäkras att koncernedovisningen och årsredovisningen är upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna 
råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av koncernens och moderföreningens ställning och resultat 
och att inget av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka bilden av koncernen och moderföreningen.

Göteborg den 16 mars 2015

Liselotte Herrlander
Utsedd av HSB Riksförbund

                                                                           KONCERNEN                       MODERFÖRENINGEN

   2014  2013 2014     2013 

Not 28   Ansvarsförbindelser                                                            

 
Garantiförbindelser för nyproduktion   485 111  517 431 485 111  517 431
Göteborgs Kommun       26 500
Fastigo  2 247  2 136 2 247  2 136
KP Pension och Försäkring  2 265  2 246 2 265  2 246
KB Silverknappen nr 14, komplementär i KB     41 039  40 406
KB Gradmansplatsen 3, komplementär i KB     568  471
HSB Fastigheter i Gbg HB, bolagsman i HB       150 873
KB Parallellvägen 7–15     138 004  135 567
KB Rambergsstaden 40:4 och 40:5     22 878  22 272
KB Krokslätt 23:15     19  49
Kv Kålltorp 61:1 AB       17 602
HSB Produktion i Göteborg HB     71 767  51 289
HB Lerum, bolagsman i HB  7 238  76 7 238  76
HB Ramselyckan, bolagsman i HB  5 615  - 5 615  -
HB Björlanda, bolagsman i HB  5 147  88 5 147  88

   507 623  521 977 781 898  967 006

Utöver de garantiförbindelser för nyproduktion som anges ovan finns garantier till fyra bostadsrättsföreningar avseende  

eventuella osålda lägenheter.

Not 29   Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                                                            

 
Av- och nedskrivningar materiella anlälggningstillgångar  27 419  28 618 4 339  3 754
Avsättning/upplösning av garantiavsättning  -6 613  -5 176 -6 614  -9 476
Rearesultat vid försäljning av fastigheter  -380 990     
 
   -360 184  23 442 -2 275  - 5 722

REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i HSB Göteborg ekonomisk förening, 
org.nr 757200-8766
  
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för HSB Göteborg ekonomisk förening för år 
2014. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
35–62.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS 
ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för 
den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har ut- 
förts i enlighet med god revisionssed i Sverige. De auktorise-
rade revisorerna har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-
visningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.
 En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte 
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett utta-
lande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revi-
sion innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-

redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderföreningen och för 
koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för HSB Göteborg  
ekonomisk förening för år 2014.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS 
ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltning-
en enligt lagen om ekonomiska föreningar.

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
 Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar.
 Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk- 
tören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även gran-
skat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen 
eller föreningens stadgar.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret

”VI TILLSTYRKER ATT FÖRENINGS-
STÄMMAN FASTSTÄLLER RESULTAT- 
OCH BALANSRÄKNINGEN.”

Göteborg den 19 mars 2015

Michael Bjärnesjö Bengt Löfquist  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Liselotte Herrlander
Av föreningen vald revisor Av föreningen vald revisor Inger Kollberg Auktoriserad revisor 
  Auktoriserad revisor Utsedd av HSB Riksförbund
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

HSB Göteborg är en bostadskooperativ förening inom HSB-rörelsen. 
Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det vi kallar 
Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi 
och en god boendegemenskap.

HSB-rörelsens gemensamma styrdokument
HSB är en federation där vår verksamhet vilar på gemensam grund. 
För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det ger att verka 
under samma varumärke, finns tre gemensamma styrdokument inom 
HSB. De utgår från de kooperativa principerna, våra kärnvärderingar 
ETHOS och fungerar som ett verktyg för föreningsstyrning och verk-
samhetsutveckling inom HSB. 

De tre gemensamma styrdokumenten är:
HSB Kompassen
HSBs kod för föreningsstyrning
HSB Varumärkesriktlinjer

HSB Kompassen
Vägvisaren till det goda boendet.
I Kompassen beskrivs HSBs vision, uppdrag, fokusområden, minsta 
gemensamma nämnare för verksamheten samt HSB-gemensam ut-
veckling av tjänster och produkter.

De gemensamma målen och fokusområdena i Kompassen ligger till 
grund för HSB Göteborgs verksamhetsplanering. Uppföljning görs  
regelbundet och resultatet av vårt arbete rapporteras årligen till HSB 
Riksförbund för sammanställning i HSBs Hållbarhetsredovisning.    

HSBs kod för föreningsstyrning
Medlemmars rätt till insyn och inflytande.
Syftet med Koden är att den ska utgöra ett verktyg för att säkerställa 
en öppen och genomlyst organisation där varje medlem som så 
önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka.
Koden ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna så 
effektivt sätt som möjligt.

HSB Göteborg tillämpar Koden bland annat genom att lämna denna  
utvidgade föreningsstyrningsrapport. Vi lägger dessutom ut uppgifter 
om stämmor, protokoll, valberedning med mera på hemsidan  
www.hsb.se/goteborg. Styrelsen och valberedningen tillämpar de  
anvisningar som finns i Koden i sitt löpande arbete.

HSB Varumärkesriktlinjer
Riktlinjer för hur varumärket HSB får användas.
Varumärkesriktlinjerna är framtagna för att underlätta arbetet med att 
skapa ett starkt och enhetligt varumärke.

HSB Göteborg följer riktlinjerna genom att vi i vår kommunikation håller 
oss till den grafiska profilen och till de anvisningar som finns kring 
användning av logotyp och devis med mera.

Intern styrning och kontroll
Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för att utforma en god 
intern kontroll. Detta ansvar sker genom att styrelsen årligen fastställer 
en internkontrollplan för att följa upp att kontrollsystem fungerar till-
fredsställande inom Föreningens verksamhet. Utifrån riskanalys fast-
ställer styrelsen ett antal riskområden som ska granskas särskilt under 
verksamhetsåret. Verksamheten analyseras ur olika perspektiv. Fören-
ingens åtgärder utgår från ett riskbaserat förhållningssätt.

Risken formuleras som sannolikheten för att fel, misskötsel, brister i 
måluppfyllelse i olika grad ska uppstå. Konsekvens kan uttryckas som 
ekonomiska, mänskliga och verksamhetsmässiga konsekvenser för För-
eningen eller för den enskilde som kan uppstå vid brister i hantering av 

ekonomi och/eller verksamhet eller vid bristande måluppfyllelse.  
Riskerna analyseras och prioriteras och vid behov tas handlings- 
planer fram. Uppföljning görs löpande och rapporteras minst  
tertialsvis till styrelsen. 

Inlånings- och betaltjänstverksamhet
I HSB Göteborgs förvaltningsverksamhet ingår betaltjänstverksamhet 
och hantering av likviditet. Verksamheten riktar sig till juridiska personer 
och innebär att HSB Göteborg till sina kunder tillhandahåller heltäck-
ande tjänster inom det ekonomiadministrativa området.  Det gäller allt 
från dagliga transaktioner, avisering av avgifter och hyror, betalning av  
leverantörsfakturor, löneadministration, lånereskontra, lägenhetsregister,  
bokföring, bokslut, deklarationer samt årsredovisning.  Föreningen är 
sedan 2008-05-26 registrerad hos Finansinspektionen för inlånings-
verksamhet och 2011-07-05 erhöll HSB Göteborg även tillstånd att  
bedriva betaltjänstverksamhet. Föreningen rapporterar till Finans- 
inspektionen halvårsvis och till styrelsen kvartalsvis. En separat organi-
sation finns för inlånings- och betaltjänstverksamheten, där olika med-
arbetare innehar olika ansvarsområden compliance, risk, betaltjänst, 
inlåning, klagomål.

Finansiell rapportering och uppföljning
I HSB Göteborgs verksamhetsplan fastställs finansiella mål, investe-
rings- och resultatbudget. Föreningen följer löpande mål- och resultat-
utveckling. Fullständiga bokslut och prognoser upprättas tertialsvis, 
och underställs styrelsen för godkännande. 

Revision
HSB Göteborgs föreningsstämma utser en yrkesrevisor samt två för-
troendevalda. Därtill utser HSB Riksförbund enligt stadgarna ytterligare en 
revisor. Revisionskollegiet fördelar inom sig arbetet avseende gransk-
ning av intern kontroll, förvaltning och siffergranskning. Den löpande 
granskningen avseende räkenskapsåret rapporteras skriftligt till fören-
ingens styrelse, med företagsledningens kommentarer till iakttagelser 
och föreslagna åtgärder. Revisorernas revisionspromemoria för bok-
slutsgranskningen och sammanfattning av årets granskning föredras 
muntligen och skriftligen vid styrelsens bokslutssammanträde. Styrel-
sen bereds möjlighet att ställa frågor till revisorerna. På hösten avser 
granskningsrapporten i första hand förvaltning och löpande redovisning. 
Enligt Koden ska styrelsen en gång per år, utan närvaro av VD eller annan 
person från föreningsledningen, träffa föreningens revisor. Detta genom-
fördes i samband med styrelsemötet 2014-01-27 då möte hölls med 
revisor Peter Vall, PwC. 

Föreningens uppfattning är för närvarande, att inrättandet av en särskild 
internrevisionsfunktion inte är nödvändig.

Tillsättning av styrelse och revisorer
Detta bereds av föreningens valberedning, vilken för ett år i sänder  
tillsätts av föreningsstämman. Beredningen består av tre ordinarie  
ledamöter och en suppleant som samtliga har lång erfarenhet av  
föreningsarbete inom HSB Göteborg. För administrativa göromål – 
protokoll, kallelser, lokalbokning, dokumentförvaring etc. biträds  
beredningen av en tjänsteman från HSB-kontoret.

Valberedningen har kontinuerlig kontakt med de valda styrelseleda- 
möterna, och genomför även intervjuer med såväl styrelseledamöter 
som VD för att skaffa sig en klar bild av hur styrelsearbetet bedrivs. 
Valberedningen driver ett aktivt och självständigt arbete inom ramarna 
för den ”Instruktion för valberedningen” som antagits av stämman.

Inför stämman 2014 tog valberedningen del av styrelsens egenutvärde-
ring och genomförde därefter enskilda möten med samtliga stämmo-
valda styrelseledamöter. Valberedningens bedömning är att styrelse-
sammansättningen är bra och att styrelsens arbete är väl fungerande. 
Valberedningen föreslog därför omval av samtliga ledamöter som stod 
i tur att avgå och de valdes därefter av stämman i april. 

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

Styrelsens arbete 2014
Under år 2014 hölls 10 styrelsemöten, varav en tvådagars strategi-
konferens den 6–7 november där även HSB Göteborgs ledningsgrupp 
och de förtroendevalda revisorerna deltog. Vid detta möte fastställdes 
verksamhetsplanen 2015-2017.  

Följande uppgifter kan här lämnas om styrelsens stämmovalda ledamöter:
Lena Carlberg, ordförande, född 1964. Utbildad förskolelärare.  
Arbetar som förskollärare i Göteborg. Har en flerårig erfarenhet av  
brf-styrelsearbete som styrelseledamot och ordförande i HSB brf 
Skörden i Göteborg. Tidigare ledamot i HSB Riksförbunds valbered-
ning under ett flertal år. Invald i HSB Göteborgs styrelse första gången 
2004, utsågs till ordförande 2007. 
Närvarande vid 10 styrelsemöten.

Thomas Andersson, vice ordförande, född 1945. Utbildad pedagog. 
Har arbetat som ombudsman vid Hyresgästföreningen Region Västra 
Sverige. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete i en HSB-bostadsrätts-
förening i Lerum. Ingår även som ledamot i HSB Riksförbunds val- 
beredning. Invald i HSB Göteborgs styrelse 1997, utsågs till vice  
ordförande 2007. 
Närvarande vid 10 styrelsemöten.

Mikael Johansson, sekreterare, född 1966. Utbildad inom försäljning 
och inköp. Arbetar som account manager inom bank- och factoring-
tjänster. Flerårig erfarenhet av styrelsearbete i HSB brf Båtsmansängen 
i Göteborg. Invald i HSB Göteborgs styrelse 2005. 
Närvarande vid 8 styrelsemöten.

Jan Elverdam, vice sekreterare, född 1956. Utbildad civilekonom. 
Arbetar som revisor i Göteborg. Styrelseledamot i HSB brf Kvartetten  
i Göteborg. Invald i HSB Göteborgs styrelse 2008. 
Närvarande vid 10 styrelsemöten.

Lennart Löfgren, ledamot, född 1950. Arbetar som projektledare 
inom Västra Götalandsregionen. 
Har tidigare bland annat varit landstings- och regionråd, VD i HSB  
Södra Bohuslän och chef för nyproduktionen inom HSB Göteborg.  
Har även suttit med i ett antal bolagsstyrelser. Invaldes I HSB Göteborgs 
styrelse 2011.
Närvarande vid 10 styrelsemöten.

Christina Haavisto, ledamot, född 1964. Arbetar med Cash Mana-
gement på SEB. Ordförande i HSB brf Violen i Kungälv. Hon satt även 
med i HSB Göteborgs arvodeskommitté vid framtagandet av nya arvoden 
för förtroendevalda. Invaldes i HSB Göteborgs styrelse 2011.
Närvarande vid 10 styrelsemöten.

Dan Jagefeldt, ledamot, född 1954. Utbildad energi- och miljöingenjör. 
Arbetar på Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lysekil. Ordförande i 
HSB brf Mollén i Lysekil. Invald i HSB Göteborgs styrelse 2009.
Närvarande vid 9 styrelsemöten.

Marina Garherr, ledamot, född 1960. Utbildad till kock. Arbetar som 
köksmästare i Örgryte/Härlanda. Tidigare ordförande i HSB brf Äpplet i 
Alingsås. Invaldes i HSB Göteborgs styrelse som suppleant 2006 och 
till ordinarie ledamot stämman 2009. 
Närvarande vid 10 styrelsemöten.

Lars Ivarson, ledamot, född 1950. Utbildad civilingenjör. Har arbetat 
som stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs stad och som VD för Norra 
Älvstranden Utvecklings AB. Invaldes i HSB Göteborgs styrelse 2010.
Närvarande vid 9 styrelsemöten. 

Förutom dessa stämmovalda ledamöter finns i styrelsen arbetstagar-
representanter från såväl Fastighetsanställdas Förbund som Unionen. 

Ordinarie arbetstagarrepresentanter har varit Jim Westring, Fastighets-
anställdas förbund, närvarande vid 10 styrelsemöten, och Roberto 
Bastiancich, Unionen, närvarande vid 9 styrelsemöten. Suppleanter 
har varit Lars Hoonk, Fastighetsanställdas förbund, närvarande vid  
6 styrelsemöten och Lennart Falk, Unionen, närvarande vid 7  
styrelsemöten.

Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelsen gör årligen en utvärdering av sitt arbete. Metoden som  
användes för utvärdering av styrelsens arbete 2014 var att styrelsens 
ledamöter besvarade en frågeenkät. Resultatet behandlades i styrelsen 
och därefter informerades valberedningen.

Revisorer
Förtroendevalda revisorer:

Ordinarie revisorer: 
Michael Bjärnesjö, född 1969, HSB brf Tynnered i Göteborg. Vald till 
revisor av stämman 2011, innan dess revisorssuppleant sedan 2007. 
Inga övriga uppdrag inom HSB Göteborg.
 
Bengt Löfquist, född 1940, HSB brf Blåsut i Göteborg. Vald till revisor 
av stämman 2012. Ingår i HSB Göteborgs referensgrupp. I övrigt inga 
andra uppdrag inom HSB Göteborg. 

Revisors suppleanter: 
Nils Essle, född 1947, HSB brf Slottsskogen i Göteborg. Vald till revisors- 
suppleant av stämman 2007. Inga övriga uppdrag inom HSB Göteborg.

Leif Jerkvall, född 1945, HSB brf Trädgårdsgärdet i Göteborg. Vald 
till revisorssuppleant av stämman 2011. Utsedd till HSB-ledamot av 
HSB Göteborgs styrelse. I övrigt inga uppdrag inom HSB Göteborg. 

Externa revisorer: 
Inger Kollberg, PwC och Liselotte Herrlander, BoRevision AB.

Valberedning
Jörgen Linder, ledamot och ordförande, född 1945, Medlemsgruppen.
Kjell Alveflo, ledamot, född 1941, HSB brf Tynnered i Göteborg.
Pia Eriksson, ledamot, född 1958, HSB brf Munkegärde i Kungälv.
Rigmor Friis, suppleant, född 1947, HSB brf Backadalen i Göteborg.

VD
Lars Göran Andersson: Född 1960, utbildad vid Växjö Högskola (120 
akademiska poäng), med inriktning på informationsteknik. Arbetslivs-
erfarenhet: Diverse anställningar inom skogsbruk, arbetsförmedling 
och försäljning/marknadsföring. Kom till HSB 1991. Informations- 
ansvarig inom HSB Sydost, kommunikationschef och förbunds- 
sekreterare HSB Riksförbund, därefter vice VD och marknadschef  
på HSB Göteborg. VD för HSB Göteborg sedan 2007. 

Principer för ersättning till VD
Ersättning till VD utgörs av fast månadslön samt fri bil. VD äger rätt, 
och om föreningen så påfordrar skyldighet, att gå i pension vid 62 års 
ålder med 80 % av avgångslönen fram till 65 års ålder. Vid uppsägning 
från föreningens sida äger VD rätt till en uppsägningstid om 24 månader. 
Vid uppsägning från VDs sida föreligger en uppsägningstid om 6 månader. 
Något avtal om avgångsvederlag föreligger ej. 

Föreningsstyrningsrapporten är ej granskad av föreningens revisorer. 
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JAN ELVERDAM
Ledamot
Revisor, född 1956
Till styrelsen 2008

CHRISTINA HAAVISTO
Ledamot 
Banktjänsteman, född 1964 
Till styrelsen 2011

MARINA GARHERR
Ledamot
Köksmästare, född 1960
Till styrelsen 2006

LARS IVARSON
Ledamot
Fd stadsbyggn.dir, född 1950 
Till styrelsen 2010

DAN JAGEFELDT
Ledamot
Miljöhandläggare, född 1954
Till styrelsen 2009

ROBERTO BASTIANCICH
Unionens ord. representant,
född 1968
Till styrelsen 2003

JIM WESTRING
Fastighetsanställdas ord.
representant, född 1954
Till styrelsen 2007

MIKAEL JOHANSSON
Sekreterare
Account manager, född 1966
Till styrelsen 2005

THOMAS ANDERSSON
Vice ordförande
Fd ombudsman, född 1945
Till styrelsen 1997

LENA CARLBERG
Ordförande
Förskollärare, född 1964
Till styrelsen 2004

LENNART LÖFGREN
Ledamot
Projektledare, född 1950 
Till styrelsen 2011

HSB GÖTEBORGS STYRELSE

LARS HOONK
Fastighetsanställdas 
styrelsesuppleant, född 1959
Till styrelsen 2010

LENNART FALK
Unionens styrelsesuppleant,
född 1962
Till styrelsen 2010

STYRELSESUPPLEANTER
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