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HSB Landskrona tilldelades Landskrona Stads arkitekturpris 2011 för ombyggnaden 

av häststallet på Säbyholms gård till skollokaler för Säbyholms Montessoriskola.

”Ombyggnaden från stall till skola har utförts på ett exemplariskt sätt där byggnadens 

förutsättningar och skolans krav lyckligt förenats och resulterat i en skolmiljö rik på 

upplevelser och historia”, Stadsbyggnadsnämndens motivering.

Landskrona stads arkitekturpris 2011
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HSB Landskrona
– Det lokala företaget

Svensk ekonomi kännetecknades 2011 av snabba förändringar. Från en positiv 
inledning på året förändrades förutsättningarna snabbt under sommaren och 
hösten.  Skuldkris i Europa och ökad arbetslöshet tog över den ekonomiska  
agendan. Den ekonomiska utvecklingen 2011 visar med all tydlighet på svårig-
heten att sia om framtiden. Det handlar numera mer om att försöka parera än  
att planera den ekonomiska utvecklingen.

Om vi talar om det lokala perspektivet och utvecklingen för Landskrona så  
känner vi att det nu finns en tydlig strategi och vilja att vända utvecklingen i rätt 
riktning. Arbetet med planfrågorna för att skapa förutsättningar för byggande 
av regionalt attraktiva bostäder har tagit fart och nyetableringen av företag och 
därmed nya arbetstillfällen har ökat. Landskronas möjligheter till en positiv 
utveckling är mycket goda.

Under året har vi genomfört fastighetsförsäljningar. Vi har tagit fram övervärden  
i våra fastigheter och realiserat den värdetillväxt vi haft i fastighetsportföljen.  
Vi kan med en god ekonomi i ryggen vara en stark aktör på den lokala fastig-
hetsmarknaden både vad gäller att förädla det befintliga fastighetsbeståndet i 
Landskrona som att bygga nya attraktiva bostäder.

Att bygga nya attraktiva bostäder för våra medlemmar och kunder är en viktig 
uppgift. Vi har en projektportfölj med ca 400 bostäder och jag ser positivt på  
möjligheten att vi redan 2012 har byggstart för ett första bostadsrättsprojekt  
i Parkstaden Häljarp. 2013 kan byggstart för ett seniorboende i Glumslöv vara 
aktuellt och 2014 kan vi förhoppningsvis sätta spaden i marken för ett projekt  
i Norra Borstahusen. 

Det är också glädjande att vi under året fått en rad nya förvaltningskunder,  
både inom administrativ förvaltning, teknisk förvaltning och fastighetsskötsel.  
Vi ser det som ett positivt besked på att våra förvaltningstjänster håller god klass 
och att vi arbetar på rätt sätt. Jag är övertygad om att våra ISO-certifieringar  
starkt har bidragit till detta. Under 2011 blev vi certifierade enligt ISO 14001  
och ISO 27000. Sedan 2009 är HSB Landskrona certifierade enligt ISO 9001.  
Därmed är trippeln fullbordad dvs att vara certifierad i alla tre ledningssystem, 
kvalitet, informationssäkerhet och miljö. Detta är unikt inom vår bransch. 

Nu lämnar vi 2011 och ser fram emot 2012. Ett stort tack till alla er som gör  
ett fantastisk arbete – medlemmar, förtroendevalda, medarbetare, kunder och 
samarbetspartners !

Kenneth Håkansson
Verkställande direktör
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HSB Landskrona
Händelser under verksamhetsåret 2011

LANDSKRONA STADS ARKITEKT-
PRIS TILL HSB LANDSKRONA

HSB Landskrona tilldelades Lands-
krona Stads stadsbyggnadspris 2011 
för ombyggnaden av Säbyholms gamla 
häststall till modern skola för Säby-
holms Montessoriskola. Stadsbyggnads-
nämndens motivering.löd ”Ombyggna-
den från stall till skola har utförts på ett 
exemplariskt sätt där byggnadens förut-
sättningar och skolans krav lyckligt för-
enats och resulterat i en skolmiljö rik 
på upplevelser och historia”.

PARKSTADEN HÄLJARP
+ 55 BOENDE

Planeringen för ett attraktivt seniorbo-
ende + 55 i ParkStaden Häljarp tog fart 
under hösten 2011 Projektet omfattar 
18  parhus i ett plan  med god tillgäng-
lighet både inom- och utomhus. Husen 
kommer att upplåtas med bostadsrätt 
och försäljningsstart beräknas ske i au-
gusti 2012.

RENOVERINGAR HAR
HÖG PRIORITET

Under året färdigställdes ombyggnaden 
av fastigheterna kv Muraren 27 och kv  
Topasen 10. Samtidigt påbörjades ge-

nomgripande ombyggnad av fastighe-
terna  kv Rantzau 2, 3, 8 och kv Palander  
13, som är klara för inflyttning under 
våren/sommaren 2012. Dessutom har 
omfattande underhåll utförts i de fast-
igheter som förvärvats under senare 
år. HSB Landskrona  bidrar genom  
renovering av det befintliga fastighets-
beståndet till att göra Landskrona till 
en bättre och vackrare stad.

KV PALANDER 13
BYGGS OM TILL KVINNOHUS 

Fastigheten kv Palander 13 genomgår 
genomgripande renovering för att und-
er hösten 2012 stå färdig  som boende 
för våldsutsatta kvinnor, ett kvinnohus. 
På initiativ från HSB inleddes en diskus-
sion med individ- och familjeomsorgen 
i Landskrona Stad om tillskapandet av 
ett kvinnohus i Landskrona, som ledde 
fram till beslutet att bygga om fastighet-
en. Landskrona Stad kommer nu att 
kunna erbjuda ett boende på hemma-
plan istället för som tidigare boende i 
andra kommuner. 

ISO-CERTIFIERING FULLBORDAD
Under 2011 blev HSB Landskrona 
certifierade enligt ISO 14001 och ISO 

27000. Därmed är trippeln fullbordad 
dvs att vara certifierad i alla tre led-
ningssystemen, kvalitet, informations-
säkerhet och miljö. HSB Landskrona är 
sedan 1999 kvalitetscertifierade enligt 
ISO 9001. HSB Landskrona har där-
med ett heltäckande ledningssystem 
inom olika områden. Detta är unikt 
inom fastighets- och bostadbranschen 
och viktigt för kunden.

TEKNISK VITBOK
2010 lanserade HSB Landskrona ”Tek-
nisk Vitbok” ett unikt beslutsunderlag 
för styrelsen i form av sammanställ-
ning av alla de dokument, som för-
eningen är skyldig att upprätta och 
löpande uppdatera enlig lagar och 
förordningar. Hittills har ett tjugotal 
av HSB Landskronas  bostadsrättsför-
eningar  införskaffat  ”Teknisk Vitbok”. 
Under 2011 har också avtal tecknats 
med HSB Malmö om rätten att nyttja 
konceptet. Även andra HSB-föreningar 
i landet och privata aktörer inom för-
valtningsbranschen har visat intresse 
för konceptet.
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Vår vision
HSB Landskrona erbjuder attraktivt, prisvärt, tryggt och miljövän-
ligt boende för alla genom livets olika skeden.

Vår affärsidé
HSB Landskrona är en lokal aktör inom byggande och fastighets-
förvaltning. Vi erbjuder kvalitativa, miljöanpassade och prisvärda 
lösningar inom:
• Administrativ och teknisk fastighetsförvaltning
• Produktion av bostäder och lokaler
• Konsulttjänster inom ekonomi, energi, ROT och teknik
• Uthyrning av bostäder och lokaler
• Boendeservice och omsorgstjänster

Kvalitetspolicy för HSB Landskrona 
Vi skall leverera tjänster, inom Fastighetsservice, Bostadsutveckling 
och Bostadsförvaltning, i överensstämmelse med kundernas krav 
och förväntningar så som dessa preciserats i avtal mellan oss och 
kunderna. Avtalens innehåll och varaktighet skall vara styrande för 
vårt löpande kvalitetsarbete.

Vi skall bevaka alla förändringar i omvärlden som kan påverka våra 
förutsättningar att fullgöra våra åtaganden. Med detta avses:  
 I. förändringar i lagar och bestämmelser 
 II. tekniska förändringar och innovationer 
 III. konkurrenternas utveckling 
 IV. förändringar i våra kunders behov och preferenser

Vi skall ständigt verka för en effektivare tjänsteproduktion och ett 
förbättrat tjänsteinnehåll. Genom kontinuerlig och nära dialog 
med våra kunder skall vi utveckla och förnya vårt tjänsteutbud i 
samklang med kundernas behov och önskemål.

Kvalitetssystem
Våra kunders och medlemmars tillfredsställelse med verksamheten 
skall mätas regelbundet. 

Med NKI ’’Nöjd Kund Index” mäts kundnöjdheten hos förvalt-
ningskunder, hyresgäster och köpare av nyproducerade bostads-
rätter.

HSB Landskronas verksamhet är kvalitetscertifierad och arbetar  
enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001. 

Miljöpolicy för HSB Landskrona 
HSB Landskrona arbetar med bostadsproduktion och fastighetsför-
valtning. Vi har ett starkt engagemang och känner ett ansvar för 
miljö- och klimatfrågor. Verksamheten skall ha högt ställda miljö- 
och klimatmål. Vi skall leva upp till kundernas krav och förvänt-
ningar på miljöanpassade tjänster och produkter. Miljöanpassade 
tjänster och produkter ger oss också nya affärsmöjligheter.

Ledningens vilja:
• Miljöfrågorna är en naturlig del i vårt dagliga arbete.
• Vår personal är miljömedveten och kunnig inom miljöområdet.
• HSB Landskrona är ett ledande företag i det lokala miljöarbetet.

Mål: 
• Vi skall minska resursförbrukningen inom alla delar av
 verksamheten, bland annat genom att följa HSB’s gemensamma
 klimatavtal.

• Vi skall arbeta med ständig förbättringar genom oförändrade
 eller förbättrade tjänster och produkter med minskad miljö-
 påverkan.

• Vi skall arbeta med förebyggande åtgärder genom ökad
 miljömedvetenhet hos anställda och kunder genom information
 och utbildning.

Vi skall följa tillämpliga lagar och sträva efter att tillgodose våra  
intressenters önskemål och förväntningar inom ramen för vad som 
är ekonomiskt och tekniskt försvarbart.

HSB Landskronas verksamhet är miljöcertifierad och arbetar i  
enlighet med miljöledningssystemet ISO 14001. 

Utdrag ur HSB Landskronas Affärsplan och Policydokument.

HSB Landskrona ek för

HSB – där möjligheterna bor

NYA FÖRVALTNINGSAVTAL 
Under året har också en rad helt nya 
förvaltningsavtal tecknats. Så t ex har 
brf Kungen och  brf Tärnan tecknat 
avtal om administrativ och ekonomisk 
förvaltning och brf Rorsmannen 2 om 
fastighetsskötsel.

EXPO 2011  
Det kom över 200 besökare, som repre-
senterade 55 bostadsrättsföreningar till 
HSB  Landskronas Expo 2011. Mässan 
hölls på Citadellet i Landskrona. 15 
branschledande företag presenterade 
sina produkter inom bank, försäkring, 

säkerhet, vvs mm. Samtidigt anordna-
des fyra föreläsningar kring aktuella 
förvaltningsfrågor.

NÄRSERVICE
– NY TJÄNST FRÅN BOSERVICE  

HSB Boservice kan nu också erbjuda 
sina kunder närservice. Det handlar om 
en s k fixartjänst där de boende kan få 
hjälp med till exempel  att byta en glöd-
lampa i en lampa i taket, byta gardiner, 
fönsterputsning etc. Saker som framför- 
allt äldre kan ha svårt att utföra själva. 
Bostadsrättsföreningen kan abonnera 
på tjänsten och sedan själv bestämma 

om tjänsten skall ingå i månadsavgiften 
eller ta ut kostnaden av de medlemmar 
som utnyttjat tjänsten.

AVTAL OM HEMFÖRSÄKRING  
HSB Landskrona tecknade 2011 ett 
nytt avtal med Länsförsäkringar Skåne 
om hemförsäkring för medlemmar och 
hyresgäster. I det nya avtalet har mindre 
ändringar av villkoren skett, i huvudsak 
till det bättre. Även om premien juste-
rats något är priset fortsatt konkurrens-
kraftigt. Försäkringen är helt frivillig 
för medlemmar och hyresgäster.
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Trygg och långsiktig bostadsrätts-
förvaltning genom HSB 

ADMINISTRATIV FÖRVALTNING
Inom administrativ förvaltning har vi ett 
brett tjänsteutbud och en helhetslös-
ning för den administration som krävs 
för den löpande förvaltningen med t ex  
budget, bokslut och avgiftsavisering men  
även långsiktig ekonomisk planering 
som likviditetsplanering och utarbetan-
de av flerårsbudget. Dessutom finns till-
gång till juridisk rådgivning och hand-
ledning i styrelsearbetet. Via Webbhero 
får brf digital tillgång till redovisning, 
dokument och information direkt hem 
till det egna skrivbordet.

HSB BOSERVICE 
HSB BoService har kompletta tjänster 
inom fastighetsskötsel, fastighetstillsyn och 
städning. BoService hjälper till att hålla 
rent och snyggt i bostadsområdet, sköter 
gräsklippning, klipper buskar och träd, 
städar trappor mm. Genom BoService 

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att förening-
ens fastigheter är i bra skick. Fastighetsförvaltning syftar 
till att säkerställa medlemmarnas värde på sina bostads-
rätter både idag och på lång sikt. HSB Landskrona är spe-
cialister på bostadsrätt och erbjuder allt som krävs för en 
trygg och bra  förvaltning.

får kunden tillgång till felanmälan 24 
timmar om dygnet. Tryggt och bekvämt 
för bostadsrättsföreningens styrelse och 
medlemmar. Samtliga fastighetsskötare 
använder handdatorer för att ta emot 
arbetsorder och avrapporterar felan-
mälan och utförda arbetsuppgifter. Bra 
service till kunden och möjlighet till 
snabb uppföljning

HSB BYGGSERVICE 
ByggService erbjuder tjänster inom mål-
eri, vvs och snickeri. Det kan t ex gälla att 
renovera lägenheter, byta eller moder-

nisera kök, kakla badrum, byta fönster, 
måla trapphus eller bygga om tvättstug-
an i fastigheten.

TEKNISK VITBOK
Att förvalta en bostadsrättsförening har 
blivit allt mer krävande. Inte minst med 
tanke på mer komplicerad lagstiftning. 
Styrelsen i en bostadsrättsförening har 
ett omfattande ansvar som fastighetsä-
gare enligt lagstiftningen. I många fall 
är styrelsen även arbetsgivare och har 
då också ett stort ansvar. HSB Teknisk 
Vitbok är ett unikt beslutsunderlag för 
styrelsen i form av en sammanställning 
av alla de dokument som föreningen är 
skyldig att upprätta och löpande upp-
datera enligt lagar och förordningar.

KOMPETENSUTVECKLING
HSB erbjuder goda möjligheter till kom-
petensutveckling för förtroendevalda i bo-
stadsrättsföreningens styrelse enligt vårt 
Kompetensutvecklingsprogram. Samt- 
liga nyvalda i bostadsrättsföreningens 
styrelse erbjuds grundkurser i bostads-
rättsförvaltning och styrelsearbete. De 
som varit aktiva i styrelsen lite längre 
tid har möjlighet att genomgå special-
kurser i såväl juridik som teknik.

TEKNISK FÖRVALTNING OCH 
ROT-TJÄNSTER

Att bygga om och renovera handlar ofta 
om omfattande projekt. Det kan gälla 
större renoveringar eller ombyggnader.  
HSB har kompetens att finnas med un-
der hela processen. Från idéförslag, för- 
frågningsunderlag, upphandling till 
genomförande. Under 2011 ansvarade 
HSB för bygg- och projektledning för ett 
femtiotal projekt i bostadsrättsförening- 
arna.
En viktig uppgift för bostadsrättsför-
eningens styrelse är underhållet av för- 
eningens fastigheter. HSBs system för 
underhållsplanering ger bostadsrättsför-
eningen tillgång till ett kraftfullt verk-
tyg för planering av framtida under-
hållsåtgärder.
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Teknisk vitbok underlättar arbetet
för medlemmarna i styrelsen

Gert Assarsson är ledamot i Brf Satur-
nus styrelse, en förening med 107 lägen- 
heter. Numera är han pensionär men 
har i många år arbetat som driftschef på 
varvet i Landskrona, där han varit med 
ända sedan Öresundsvarvets tid. I job-
bet som driftschef ingick bland annat 
att göra egenkontroller för att undvika 
olyckor. Det föll sig därför naturligt att 
Gert Assarsson också blev ansvarig för 
kontrollen av skydd mot olyckor i sin 
bostadsrättsförening.
– Innan vi började använda den tekniska 
vitboken var det i princip ordföranden 
som hade ansvaret för nästan allt. Nu 
har vi delat upp arbetsuppgifterna och 
tack vare innehållet i vitboken kan vi  
systematiskt göra våra kontroller och 
dokumentera resultatet, säger Gert  
Assarsson.

HSB Landskrona har utarbetat en mall för en teknisk vit-
bok som kan anpassas för varje bostadsrättsförening. Det 
här redskapet gör arbetet lättare för styrelseledamöterna 
att sköta sina uppgifter och ta sitt stora ansvar. Nu har ett 
flertal föreningar börjat arbeta enligt vitboken och börjar 
samla på sig erfarenheter.

En bostadsrättsförening har ett arbets-
givaransvar och därför är man också  
ansvarig enligt lag för bland annat 
skydd mot olyckor. Den tekniska vitbok-
en, som HSB Landskrona tagit fram,  
innehåller en rad dokument om för-
valtning och ansvar, allt samlat på ett 
ställe. Vitboken är överskådligt upp-
byggd med olika myndighetskrav,  
pedagogiskt redovisade inom olika pro-
blemområden och pekar på styrelsens 
ansvar som juridisk fastighetsägare. 
– Från början när man ser vad man 
ska utföra kan det tyckas vara ett berg 
av uppgifter, men när man går ner på  
detaljer så blir det genast så mycket 
enklare. För min del handlar det om att 
bland annat kontrollera branddörrar, 
att vädringen av brandgasen fungerar 
vid en eventuell brand, utrymnings- 

vägar, att ledningsskåpen ser ok ut mm. 
I vitboken står det exakt vad jag ska 
kontrollera.
Brf Saturnus har valt att göra en kon-
troll varje kvartal.
– Det är upp till föreningarna att själ-
va välja nivån på antalet och hur ofta 
kontroller ska göras. Men den nivån 
man bestämmer sig för ska man följa, 
menar Gert Assarsson, som hade en del 
anmärkningar under sin första inspek-
tionsrunda i våras.
– De har vi nu åtgärdat och med stän-
digt återkommande kontroller blir det 
säkert färre anmärkningar i fortsätt-
ningen, avslutar Gert, som ser Vitboken 
som ett utomordentligt redskap.

Gert Assarsson kontrollerar så att fönstren för 
brandgasvädring fungerar.
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Bostäder i Landskrona kan bli de
mest attraktiva i Öresundsregionen

När Per Fredrik von Platen för snart tre 
år sedan började sin tjänst som stadsar-
kitekt i Landskrona sa han bland annat, 
att här finns fantastiska gamla stadsmil-
jöer som får en stadsbyggare att njuta.
– Ja, det var ingen överdrift och den 
traditionen ska vi ta vara på när vi nu  
står inför stora möjligheter att utveckla  
Landskrona som en viktig del i Öre-
sundsregionen.
Den tradition som Per Fredrik nämner 
har bland annat sitt ursprung i det ar-
bete som gjordes av Landskronas stads-
arkitekter Fredrik Sundbärg (1901-
1913) och Frans Ekelund (1913-1952). 
De står bakom flera offentliga byggna-
der men också villor och flerbostads-
hus. Det gamla vattentornet från 1903 
vid S:t Olofs sjö ritades av Sundbärg. 
Med sitt sociala engagemang inriktade 

– När det handlar om markbostäder kommer Norra  
Borstahusen att bli det mest attraktiva bostadsområdet 
på båda sidor om Öresund, säger stadsbyggnadschefen  
Per Fredrik von Platen, som med stor förtjusning ser 
fram emot de kommande byggplanerna i Landskrona 
i såväl utkanten som inne i centrum.

sig Frans Ekelund på att råda bot på bo-
stadsbristen och dessutom höja standar-
den åtskilligt på bostäderna i centrum. 
Ett arv som förs vidare av HSB Lands-
krona, som idag satsar på upprustning  
av gamla bostäder, bland annat då  
funkishusen i kvarteret Rantsau som 
Ekelund var med om att bygga.

Idag ritar inte en stadsarkitekt hus, 
utan det handlar mer om att planera 
framtidens bebyggelse och därför stäm-
mer Per Fredriks titel som stadsbygg-
nadschef mer in på vad han sysslar med 
idag. En idé som Per Fredrik von Platen 
går och bär på är en förtätning av de 
centrala delarna av Landskrona.
– Vi behöver bygga ut centrum för att 
kunna öka invånarantalet för att på så 
sätt kunna få ännu bättre underlag till 

butiker och service. Mycket folk som 
bor i centrum ger också en ökad trygg-
het, ju fler människor som rör sig i en 
stad ju tryggare är det.
– I Landskrona har vi väldigt många 
grönområden, där vissa av dem är av-
rivna tomter, p-platser och gräsremsor 
som ligger till ingen nytta, till exempel 
utmed Österleden och Löpargatan. 
Dessa områden skulle vi med stor för-
siktighet delvis kunna använda för bo-
städer och affärer. Då får vi en förtät-
ning som också är ett led i en hållbar 
utveckling av staden, menar han.

Men de närmaste byggplanerna i cen-
trum är vid vattnet.
– I Nyhamn håller man på att färdig-
ställa ytterligare ett knappt 100-tal  
lägenheter. Vid stadshuset planeras ett  
80-tal lägenheter och vid Skeppsbron 
ett par hundra. På längre sikt kan gamla 
stationsområdet bli ett fint bostadsom-
råde och där håller vi på att diskutera 
med markägaren Järnhusen, berättar 
stadsbyggnadschefen.
– Vi kan också omedelbart börja bygga 
ett 40-tal bostäder i Västerpark där HSB 
Landskrona är en av intressenterna.
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– Man kan säga att vi är mitt inne i att 
utveckla Landskrona från industristad 
till tjänsteproducerande stad, säger 
Per Fredrik von Platen, som menar att 
Landskrona just nu har en så kallad 
hajp.
– Vi känner att det är så och det är in-
tressant eftersom hajpen kommer först 
när man vänder en stads popularitet. 
Folk, som har väderkorn för vad som 
händer, till exempel arkitekter och 
konstnärer, har börjat flytta hit. Än så 
länge är priserna billiga.

Utbyggnaden av norra Borstahusen blir 
ett unikt område. Längs hela Öresunds-
kusten finns det nämligen inte många 
områden kvar utanför tätorterna där be- 
byggelse tillåts. Byggstarten beräknas till  
2014 och området ska bebyggas med  
villor, radhus, kedjehus och flerfamiljs-
hus. Totalt handlar det om 1 000 bo-
städer, varav cirka 300 villor med utsikt 
över Öresund, i ett område med stora 
kvaliteter.
– Här finns det gamla fiskeläget Borsta-
husen med sin hamn, restauranger, golf- 
bana, badstränder och så ligger om-
rådet bara en kort bit från avfarten från  
E6. Det här blir Öresundsregionens 
mest attraktiva område, säger Per Fred-
rik von Platen.
Mellan fiskeläget och den nya bebyg-
gelsen finns idag ett särskilt frilufts-
område, som kommer att utvecklas 
med fler badbryggor, restauranger och 
beachvolleyplaner.
Strax öster om Norra Borstahusen ska-
pas det ytterligare ett större bostadsom-
råde kring den stora herrgården Säby-
holm.

 Norra Borstahusen kommer att bli det mest attraktiva bostadsområdet på båda sidor om Öresund.

 En idéskiss kring framtida bebyggelse i centrala Landskrona. (Fojab Arkitekter)

 Så här kanske man kan bo centralt i Landskrona inom några år (Fojab Arkitekter)
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HSB Landskrona satsar på seniorboende

I samarbete med ByggCompagniet i 
Malmö ska HSB Landskrona uppföra 
18 parhus i ParkStaden i Häljarp.
– Vi tror att den här byggnationen i 
Häljarp kommer att bli mycket attraktiv 
för åldersgruppen mellan 55 och 75 år. 
Här satsar vi bland annat på hög säker-
het som belysning, spisvakt, olika slags 
larm samt inte minst en god tillgäng-
lighet både inom- och utomhus för att 
passa i livets alla skeden, säger Johan 
Svedström, projekt- och fastighetschef 
på HSB Landskrona.
HSB Landskrona samarbetar med 
ByggCompagniet i Malmö, som med 
sitt koncept Nyskånska Hus har vunnit 
stora framgångar i Lomma, Lund och 
Vellinge kommun. 
Husen byggs i en prefabricerad stom-
me av betong med utvändig puts och 

HSB Landskrona planerar seniorboende på två platser utanför tätorten, dels 
i Häljarp där planeringen kommit längst och där försäljningen redan är 
igång, dels i Glumslöv, där HSB Landskrona förvärvat en tomt för ett 40-tal 
seniorbostäder i flerbostadshus.

räknas som lågenergihus, vilket inne-
bär en månadskostnad på värmeför-
brukningen på cirka 500 kr. Värmekäl-
lan blir jordvärme. 

Fastigheterna säljs som bostadsrätter och 
produktionen beräknas starta efter som-
maren med inflyttning under nästa år.

Attraktiva parhus i Häljarp

I centrala Glumslöv planerar HSB Lands- 
krona att uppföra tre eller fyra punkt-
hus i tre och fem våningar.
I våras förvärvades tomten Handels-
mannen 1, mer känd som Trekanten. 
Det har varit ett stort önskemål om lägen- 
heter i centrala Glumslöv dels från bya- 
laget, dels från pensionärsföreningarna.  

Många som har hus idag vill bo kvar i 
samhället. Nu kommer det att bli ett 
tillskott på mellan 30 och 40 lägenheter.
Husen kommer att byggas i en luftig ka-
raktär med siktlinjer, vilket betyder att 
man får utsikt över Öresund i ett flertal 
av lägenheterna. Storleken på lägen-
heterna blir från två till fyra rum med 

fokus på treor och fyror. Någon enstaka 
etta kan det också bli.
Dessutom ingår en övernattningslägen-
het i planerna som förenklar möjlig- 
heten för de boende ta emot gäster. 
Projekteringen kommer att börja inom 
kort och förhoppningsvis kan husen 
vara helt färdiga inom tre år.

Flerbostadshus med sundsutsikt
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Prisad ombyggnad när häststall blev skola

HSB Landskrona tog tillsammans med 
Säbyholms Montessoriförening initia-
tivet till att bevara den gamla kultur-
byggnaden. HSB Landskrona köpte 
byggnaden av staden, lät bygga om den 
och har nu ett hyresavtal med montes-
soriföreningen.
– Montessoriföreningen hade ingen 
möjlighet att investera de 35 miljoner 
kronor som en ombyggnad skulle kos-
ta. I stället gjorde vi en överenskommel-
se med kommunen, där vi köpte stall-
byggnaden men fick samtidigt option 
på att bygga bostäder inom området. 
Fastigheten är en del av Landskronas 
kulturarv och vi är mycket glada över 
att den har kommit till användning och 
kan fortsätta vara en del av Landskro-
nas historia, säger HSB Landskronas vd 
Kenneth Håkansson
Det så kallade häststallet uppfördes 
1871 och byggdes om 1905. Stallet har 

Det gamla häststallet på Säbyholms gård är en kultur- 
historiskt värdefull byggnad som nu mycket tack vare 
HSB Landskrona, Magasin A Arkitekter och Säbyholms 
Montessoriskola kommer att leva vidare. Stallet har byggts 
om till skolhus, där man i stort sett bevarat hela exteri-
ören men även vissa detaljer innanför väggarna minner 
om gamla tider. Ombyggnaden har också rönt stor upp-
märksamhet genom att HSB Landskrona tilldelades Årets 
stadsbyggnadspris 2011 i Landskrona.

en central del i berättelsen om livet på 
Säbyholms gård. Här stallades gårdens 
många arbetshästar, som behövdes för 
den omfattande odlingen och bethan-
teringen, som bedrevs här. 
Exteriören har bevarats men invändigt 
har man murat nya väggar och innan-
för dessa byggt en ny modern skola 
med putsade väggar i ljus nyans samt 
klinkers, parkettgolv och allergivänlig 
heltäckningsmatta på betonggolven, 
Vissa detaljer har bevarats, bland annat 
de gjutjärnspelare, som ursprungligen 
stått vid spiltorna. Den totala ytan är på 
1 100 kvadratmeter.
– Det har blivit en öppen skola för års-
kurs 4-9 utan klassittning, där eleverna i 
stället kan gå till de sex olika studierum-
men, som vi kallar för ämnesverkstäder, 
där olika mentorer kommer att finnas. 
Detta betyder att vi på ett bra sätt kan 
arbeta med vår värdegrund som är res-

pekten för individen, där eleven måste 
respektera sig själv och andra individer 
för att kunna fungera i en grupp, säger 
Monica Thalin, rektor på Säbyholms 
Montessoriskola.
I den stora längan finns förutom studie-
rummen, lärarnas arbetsrum, bibliotek, 
aula, musikrum med isolerade väggar 
samt ett par mindre studieytor. 
Säbyholms Montessoriskola är en 
föräldrastyrd fristående förskola och 
grundskola. Idag finns här drygt 200 
elever samt en förskola med 90-talet 
platser.
– På bara tre år har vi fördubblat verk-
samheten och därför var vi i stort be-
hov av de nya lokalerna, säger Monica 
Thalin.
– Jag är oerhört glad över att vi har kun-
nat genomföra detta och jag är tacksam 
över det fina samarbete vi haft med 
HSB Landskrona, byggföretaget MVB 
och Magasin A Arkitekter.

Kitte Munck invigde Säbyholms Montessoriskola hösten 2011 Kenneth Håkansson, vd HSB Landskrona, invigningstalade
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HSB Landskrona
förskönar staden

Från väldigt nerslitna och omoderna 
till ljusa och trevliga lägenheter med 
hög standard. Det blir resultatet när 
HSB Landskrona, som ny ägare, gör 
omfattande renoveringar på fastigheter 
i kvarteret Rantzau vid Seminariegatan 
och Gjörloffsgatan.
Renoveringen i kvarteret Rantzau är ett 
led i HSB Landskronas samhällsengage-
mang att köpa in nerslitna fastigheter 
för renovering. Husen är funkishus som 
byggdes 1939. Här finns 26 lägenheter 
på totalt 2 000 kvadratmeter bestående  
av ettor till en sexa. Dessa är föremål 
för åtgärder samtidigt som såväl fasaden 
som utemiljön fräschas upp.

HSB Landskrona har en strävan att försköna staden. Just 
nu pågår renoveringsarbeten av funkishusen från slutet 
av 30-talet i kvarteret Rantzau. Det är det fjärde projektet 
inom loppet av ett år som HSB Landskrona ger sig på.
Tidigare har man renoverat i kvarteren Muraren, Topa-
sen och Palander.

– Det handlar om bland annat stam-
byte, badrumsrenovering, nya kök och 
fönster, målning i trapphusen, ny tvätt-
stuga, säkerhetsdörrar och uppfräsch-
ning av fasaden, berättar Claes Magnus-
son, förvaltare på HSB Landskrona.
HSB Landskrona är miljöcertifierad och 
i ombyggnaden av fastigheterna i kvar-
teret Rantzau har man också tänkt på 
miljön, bland annat då med lågförbruk-
ande lampor. Justering av värmesyste-
met och nya fönster kommer också att 
minska energiåtgången. Nya passage- 
system och bättre belysning ska trygga 
boendemiljön.

 Kv Muraren  Kv Topasen  Kv Palander

Kvarteret Rantzau är ett exempel på 
nergångna fastigheter som HSB Lands-
krona förvärvat med avsikt att göra  
renoveringar. Tidigare har arbeten 
gjorts i tre kvarter, Muraren, Topasen 
och Palander. 
– Vi har på senare tid köpt ett antal 
fastigheter i sämre skick med målet att 
underhålla och äga dem på lång sikt. 
Därför satsar vi just nu en stor del av 
underhållsbudgeten på sådana här pro-
jekt, säger Johan Svedström, projekt- 
och fastighetschef på HSB Landskrona.
Renoveringen av kvarteret Rantsau ska 
vara klar efter sommaren.

 Kv Rantzau
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 Nyckeltal för Koncern/Moderförening 2011 2010 2009 2008 2006 

 Koncern Moder Koncern Moder Koncern Moder Koncern Moder Koncern Moder

Resultat          

Rörelseresultat -2 467 -14 368 -2 097 -12 877 5 999 -234 5 186 -107 13 649 6 153

Finansnetto 32 204 49 315 6 841 13 208 -7 248 3 414 17 026 19 070 -7 601 -1 986

Resultat efter finansiella poster 29 737 34 947 4 744 331 -1 249 3 180 22 212 18 962 6 048 4 167

Årets resultat 29 375 34 947 4 363 331 918 14 180 21 860 21 152 4 490 2 674
          

Tillväxt          

Nettoomsättning 73 133 29 105 67 660 33 904 60 815 39 692 55 070 34 516 58 365 42 654

Eget kapital 126 410 127 397 96 334 93 755 92 718 92 546 91 783 78 349 69 911 57 186

*Justerat eget kapital 248 410  209 924  217 719  71 783  

Balansomslutning 721 660 507 457 610 333 411 562 563 962 367 789 408 189 334 856 436 853 324 375

Medelantalet anställda 48 20 48 16 35 15 27 13 24 24
          

Finansiella nyckeltal          

Avkastning på eget kapital 24% 27% 5% 0% -1% 3% 24% 24% 9% 7%

Rörelsemarginal -3% -49% -3% -38% 10% -1% 9% 0% 23% 14%

Likviditet 146% 187% 50% 114% 57% 93% 78% 78% 59% 55%

Soliditet 18% 25% 16% 23% 16% 25% 22% 23% 16% 18%

*Soliditet enligt HSBs kod 31%  30%  33%  41%  16%

Soliditet exkl inlåning 20% 30% 17% 27% 18% 31% 27% 29% 19% 21%

* I justerat eget kapital och justerad soliditet har hänsyn tagits till marknadsvärdering av koncernens eget fastighetsbestånd.
Marknadsvärdering har utförts av extern och oberoende värderingsman och visar ett övervärde på 122 Mkr i förhållande till bokfört värde 
utan hänsyn tagen till uppskjuten skatt. Med begreppet marknadsvärde avses det mest sannolika priset för varje fastighet vid försäljning på 
en fri marknad vid värderingstidpunkten. Samtliga fastigheter har besiktigats.

DEFINITIONER NYCKELTAL 

Avkastning på eget kapital. Resultat efter finansiella 
poster uttryckt i procent av eget kapital.

Rörelsemarginal. Rörelseresultat (exkl jämförelsestörande poster) 
uttryckt i procent av nettoomsättningen.

Likviditet. Omsättningstillgångar, minus lager, uttryckt i 
procent av kortfristiga skulder.

 

Soliditet enligt HSBs kod. Eget kapital ± eventuella över- eller 
undervärden/balans omslutningen ± över- eller undervärden 
minus likvida medel (kassa, bank, kortfristiga placeringar)

Soliditet, exkl inlåning. Eget kapital uttryckt i procent av  
balansomslutningen minskad med inlånade medel från brf.
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Fastighetsbestånd

HSB Landskrona Ek För      
Fastighetsbetckning Adress Värdeår Lägenheter Bostadsyta Lokaler Lokalyta Total yta

Pelikanen 21 S:t Olovsgatan 168-170 1975 9 609 1 10 619
V Roten 1 N Långg. 11/Storg. 25 1982 3 243 1 680 923
Friden 28 Almstigen 6 A-B 1988 24 1 303   1 303
Bryggaren 4 Vengatan 9 A-B 1935 13 768 2 60 828
Slottsplatsen 2 Kungsgatan 21 1975 8 630 1 26 656
Gräset 14 N. Långg. 32/Järnvägsg. 1-3 1993 22 1 722 1 18 1 740
Friden 24 Almstigen 2 A-B, 4 1949/1986 20 1 335 2 21 1 356
Filaren 22 Vengatan 24 1953 12 670   670
Berzelius 10 S:t Olovsgatan 30-32 1975 12 936 1 18 954
Lommen 18 Trädgårdsgatan 5 1992 8 1 016   1 016
Palander 5 Gröna gång 18 1979 15 1 137 1 60 1 197
Laertes 12 Föreningsgatan 81 1960 46 2 800 2 50 2 850
Venus 1 Föreningsgatan 82 A-C 1950 12 800 1 10 810
Boston 36 N Infartsgatan 22 A-B 1980 27 1 692 1 41 1 733
Najaden 9 Bryggareg 30/Rönnebergsg 6 1979 15 923 1 20 943
Delfinen 16 S:t Olovsgatan 164  1981 6 505   505
Köpmannen 7 Norra Långgatan 16 A-B 1939 8 500 3 145 645
Pallas 33 Ödmanssonsgatan 42 1975 9 680   680
Summa 18 Fastigheter  269 18 269 18 1 159 19 428

Helägda dotterbolag

Cityfastigheter i Landskrona AB	 	 	 	 	 	
Fastighetsbetckning Adress Värdeår Lägenheter Bostadsyta Lokaler Lokalyta Total yta

Berzelius 5 Vasagatan 31 1975 7 478 1 8 486
Gjörloff 3 Gjörloffsgatan 132 1985 13 968 2 8 976
Landora 5 Järnvägsgatan 55 1989 6 503   503
Landora 7 Järnvägsgatan 51 1988 8 619 2 8 627
Landora 9 Gröna gång 3 1991 9 618 2 79 697
Muraren 27 Veng2,Stormg1,Artelleri 40 1960/1988 26 1 782 4 59 1 841
Nimrod 26 Föreningsgatan 127 1987 10 840 3 68 908
Palander 13 Järnvägsg 28, Sturegatan 9 1980 20 1 575 2 117 1 692
Rantzau 5 Regeringsgatan 96 1976 12 852 1 24 876
Rantzau 6 Regeringsgatan 90 1984 8 554 1 35 589
Rantzau 7 Seminariegatan 1 1935 9 546 5 65 611
Sankt Göran 23 Sankt Göransgatan 5 1955 8 444 4 17 461
Sten Sture 10 Skolallén 13 1987 13 987   987
Torstensson 4 Karmelitergatan 9 1986 6 540   540
Torstensson 5 Karmelitergatan 7 1986 8 643 1 12 655
Tycho Brahe 32 Vasagatan 30 1987 8 595   595
Summa 16 Fastigheter  171 12 544 28 500 13 044

Österfastigheter i Landskrona AB      
Draken 16 Hantverkargatan 60 1942 4 282 2 64 346
Draken 17 Hantverkargatan 62 1946 6 399 1 34 433
Fingal 2 Regeringsgatan 150 1930 4 255   255
Hammaren 6 Timmermansgatan 35 1940 6 397   397
Hammaren 7 Timmermansgatan 33 1970 7 404 1 20 424
Snäppan 13 Storgatan 20/Fiskargränd 21 1993 6 441   441
Summa 6 Fastigheter  33 2 178 4 118 2 296
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Levau 2 AB      
Fastighetsbetckning Adress Värdeår Lägenheter Bostadsyta Lokaler Lokalyta Total yta 
Målaren 15 Tränggatan 13 1991 3 250 1 15 265
Målaren 16 Tränggatan 11 1992 3 275 1 10 285
Målaren 17 Tränggatan 9 1940 4 328   328
Summa 3 Fastigheter  10 853 2 25 878

Västergården Fastighets AB      
Topasen 10 Vengatan 38-40 1947/2011 9 561 2 45 606
Summa 1 Fastighet  9 561 2 45 606

Minnet Fastighets AB AB      
Minnet 6 Målargränden 4 1929 2 277   277
Summa 1 Fastighet  2 277 0 0 277

Västerfastigheter i Landskrona AB      
Hjorten 46 Föreningsgatan 167 A-B 1971 22 1 489   1 489
Västra Roten 10 N Kyrkogr 24 A-C/Storg 27 1930 2 235 3 629 864
Hammaren 1 Timmermansgatan 45 1946 7 554 1 200 754
Hammaren 2 Timmermansgatan 43 1946 6 451 1 15 466
Pelikanen 17 Bryggarg 29/Hantverkarg 36 1975 15 1 027 2 40 1 067
Milano 27 N Infartsgatan 60 A-B 1970 20 1 292   1 292
Summa 6 Fastigheter  72 5 048 7 884 5 932

Förstaden Fastighets AB      
Östra Förstaden 34 ”Brocksg 2/Tranchellsg 35
 Österg 108-112D” 1960 43 3 424 11 499 3 923
Östra Förstaden 46 Tranchellsg 35 1960   2 736 736
Summa 2 Fastigheter  43 3 424 13 1 235 4 659

Rantzau Fastighets AB      
Rantzau 2 Gjörloffsg 88/Seminarieg 5 1979 15 1 213 1 24 1 237
Rantzau 3 Seminariegatan 3B 1979 5 385   385
Rantzau 8 Seminariegatan 3A 1979 6 381   381
Summa 3 Fastigheter  26 1 979 1 24 2 003

Österhotell i Landskrona AB      
Östra Förstaden 45 Brocksgatan 2 1960 0 0 1 1 148 1 148
Summa 1 Fastighet  0 0 1 1 148 1 148

Delägda dotterbolag      

Centrumfastigheter i Landskrona AB
Fastighetsbeteckning Adress Värdeår Antal lgh Bostadsyta Antal lokaler Lokalyta Total yta

Landora 1-3 Gjörloffg 30, Gröna gång 1, St Norreg 102 22 1 489 1 15 1 504
Lommen 1 Prästgatan 6  11 739   739
Erik Dahlberg 16 Järnvägsg 9, Nygatan 9  12 1 347 4 1 685 3 032
Summa 3 Fastigheter  45 3 575 5 1 700 5 275
Totalt   680 48708 80 6838 55 546

Citadellstaden 1:1 Badhusgatan 23 Garage 50 garageplatser 
Parkstaden i Häljarp AB m fl Häljarp ca 180 byggrätter Detaljplanelagd mark  ca 250 000
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för HSB Landskrona 
Ek För (org. nr 744000-0664) får härmed avge redovisning 
för moderföreningen och koncernen för verksamhetsåret 
2011.

STYRELSE
Styrelsen har under 2011 haft följande sammansättning:
          
Joakim Sander  Ordförande
Håkan Andersson vice ordförande
Kenneth Håkansson sekreterare, VD
Marita Larsson
Pia Hansson
Eva Ekström-Moberg
Dino Giribaldi

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie förenings-
stämma är ledamöterna Håkan Andersson, Pia Hansson och 
Dino Giribaldi.

FIRMATECKNARE
Föreningens firma har tecknats av Joakim Sander, Kenneth 
Håkansson, Håkan Andersson, Marita Larsson, Pia Hans-
son, Eva Ekström-Moberg, Dino Giribaldi, Per-Olof Jensen 
Mikael Jönsson och Johan Svedström, två i förening. Dess-
utom tecknar verkställande direktören ensam firman i frågor 
som rör löpande förvaltningsåtgärder enligt 6 kap § 6 och § 
12 i Lagen om Ekonomiska föreningar (1987:667).

REVISORER
Revisorer har varit Håkan Hollerup, auktoriserad revisor, 
Hollerup&Partners AB och Jerry Karlsson, Landskrona valda 
av föreningen. Revisorssuppleant har varit Lennart Neander, 
Landskrona.

VALBEREDNING
Valberedning har varit Ted Lindberg, sammankallande,  
Håkan Andersson och Sven G Persson.

VERKSAMHETEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDE
HSB Landskrona är en kooperativ ekonomisk förening som 
med en andel vardera ägs av  4 301 (4413) enskilda medlem-
mar och 50 (50) bostadsrättsföreningar. Dessa utgör med-
lemsantalet i HSB Landskrona per den 31 december 2011. 
HSB Landskrona är ett fullserviceföretag på bostads- och 
fastighetsmarknaden och erbjuder medlemmar och kunder 
medlemsservice, finansiella tjänster, sparverksamhet, admi-
nistrativ och teknisk förvaltning, fastighets- och byggservice, 
ny- och ombyggnadstjänster, hyreslägenheter och nyprodu-
cerade bostadsrätter. HSB Landskrona fungerar även som 
internbank och finansverksamheten omfattar inlåning.
Föreningen har som ett av uppdragen att ge stöd till bostads-
rättsföreningarnas styrelser, så att de på ett kompetent och 

effektivt sätt kan fullfölja sina uppdrag. Inom detta område 
bedriver därför föreningen informations- seminarie- och ut-
bildningsverksamhet. HSB-ledamoten är den viktigaste infor- 
mations- och kommunikationskanalen mellan HSB Lands-
krona och bostadsrättsföreningens styrelse.
Föreningen bedriver verksamhet i Landskrona, Svalöv 
och Kävlinge kommuner. HSB Landskrona förvaltar 2974  
bostadsrättslägenheter och 9 bostadsrättslokaler i 59 bostads-
rättsföreningar och 680 lägenheter och 81 lokaler i hyresfas-
tigheter samt garage- och p-platser. 
HSB Landskronas viktigaste kunder kan delas in i sex  
kategorier; bostadsrättsföreningar anslutna till HSB, en-
skilda medlemmar i HSB bostadsrättsföreningar, privata  
bostadsrättsföreningar,  bosparande medlemmar, hyresgäster 
och privata fastighetsägare. Huvuddelen av företagets arbets-
uppgifter sker på uppdrag av HSB bostadsrättsföreningar.

STYRELSENS OCH VD:S ARBETE
Styrelsen har under året avhållit 8 sammanträden. Därutöver 
har styrelsen under året haft  särskilda arbetsmöten kring 
föreningens affärsplan. Styrelsen fastställer årligen arbets-
ordning för sitt arbete. Vid styrelsens sammanträde i juni 
2011 fastställdes styrelsens arbetsordning för det kommande 
året. Enligt arbetsordningen svarar styrelsen för föreningens 
verksamhet och dess förvaltning enligt lagen om ekonomis-
ka föreningar samt föreningens stadgar. I arbetsordningen 
framgår arbetsfördelningen mellan styrelse och verkstäl-
lande direktören, antal sammanträden, tidpunkt för och på 
vilket sätt kallelse till sammanträde skall ske, verkställande 
direktörens rapportering till styrelsen mm.
I instruktion för VD fastställd av styrelsen regleras verkstäl-
lande direktörens ansvar och befogenheter. Enligt instruk-
tionen är VD ansvarig för föreningens löpande verksamhet 
enligt lagen om ekonomiska föreningar, föreningens stadgar 
samt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. 
VD har att under styrelsen se till att föreningens verksamhet 
är tillfredställande organiserad.  VD lämnar skriftlig rapport 
om den löpande verksamheten vid varje styrelsesamman-
träde.
Enligt styrelsens arbetsordning upprättar VD attest- beställ-
nings- och offertinstruktion för företaget. Instruktionen visar 
inom vilka områden som befattningshavare inom företaget 
har befogenhet att beställa, offerera eller attestera. Doku-
mentet ingår i företagets kvalitetssystem ISO 9001 som ett sty-
rande dokument. Instruktionen anmäls årligen till styrelsen.  
Styrelsen har fastställt placeringspolicy för hur förvaltningen 
av föreningens portfölj och likvida tillgångar skall bedrivas. 
Placeringspolicyn anger bl a i vilka tillgångar och med vilka 
limiter portföljens medel får förvaltas, hur förvaltningen och 
dess resultat ska rapporteras samt hur ansvaret för förvalt-
ningen fördelas. Skriftlig rapportering till styrelsen sker halv-
årsvis och innehåller uppgifter om avkastning, procentuell 
fördelning på olika tillgångsslag och innehav av värdepap-
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per. Policy gällande kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informations-
säkerhet, droger och alkohol, mot kränkande särbehandling, 
jämställdhet och uthyrning av föreningens hyreslägenheter 
har antagits av styrelsen.

INLÅNINGSVERKSAMHET OCH BETALTJÄNSTER 
HSB Landskrona är hos Finansinspektionen registrerat som 
inlåningsföretag. Under våren 2012 kommer HSB Landskro-
na också att söka tillstånd hos Finansinspektionen i enlighet 
med Betaltjänstlagen. Föreningen har också antagit en ’’Po-
licy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism’’. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att 
HSB Landskrona har rutiner för att förhindra att verksamhe-
ten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.  

KONCERNENS AFFÄRSPLAN 
I föreningens affärsplan redovisas föreningens övergripande 
vision och affärsidé, marknadsmål, finansiella mål, miljö- 
och klimatmål samt kvalitetsmål. Föreningens övergripande 
vision lyder ”HSB Landskrona erbjuder attraktivt, prisvärt, 
tryggt och miljövänligt boende för alla genom livets olika 
skeden”. Bland marknadsmålen kan nämnas att vår nypro-
duktion av bostäder skall vara minst en nyproducerad brf 
varje år och att vi skall ha administrativt avtal med samtliga 
bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Landskro-
na. För att ge föreningen en långsiktigt stabil ekonomi och 
möjligheter att utvecklas och vara en stark aktör på markna-
den har beslutats om finansiella mål, bl.a. skall föreningens 
soliditet uppgå till 30 %. Bland kvalitetsmålen kan nämnas 
att på en betygskala från 1 till 5 skall Nöjd Kund Index (NKI) 
vara minst 4,2 för administrativ förvaltning, 4,0 för fastighets-
skötsel och 3,9 för egna hyresfastigheter.  

FÖRENINGSSTÄMMA MM
HSB föreningens ordinarie föreningsstämma avhölls den 25 
maj 2011 på Hotel Öresund i Landskrona.

YTTRANDEN
Föreningen har avgett yttrande över Landskrona Stads för-
slag till planprogram. I yttrandet ställer sig förening positiv 
till förslaget. Föreningen framhöll också vikten av en tydlig 
och sammanhållen vision för stadsdelens utveckling vad  
gäller miljö-, energi- och klimatförhållanden och att ett sär-
skilt program för dessa delar bör arbetas fram.

OMBUD VID STÄMMOR MM
Föreningens ombud vid HSB Riksförbunds stämma den 28 - 
29 maj 2011 i Stockholm var Joakim Sander. 

HSB LANDSKRONAS ORGANISATION
HSB Landskronas affärsorganisation har en tydlig profil och 
fokuserar på att nyproducera bostadsrätter, vara strategisk 
rådgivare/partner för bostadsrättsföreningar och äga hyres-
fastigheter för att erbjuda medlemmar och kunder detta 
alternativ men även för att kunna ombilda till bostadsrätt. 
Affärsorganisationen omfattar fyra affärsområden Bostadsut-
veckling, Bostadsförvaltning, Fastighetsservice och Boende-

nära tjänster. Affärsområdet Bostadsutveckling ansvarar bl.a. 
för utveckling och genomförande av nya bostadsprojekt samt 
förädling och utveckling av koncernens hyresfastigheter.  
Affärsområdet för Bostadsförvaltning svarar för utveckling 
och försäljning av förvaltningstjänster, tekniska såväl som 
administrativa tjänster. Affärsområdet Fastighetsservice om-
fattar fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, fastighetstillsyn 
samt byggservice. Fastighetsservice ligger i ett helägt dotter-
bolag, HSB Boservice i Landskrona AB för att ges en friare 
roll att utvecklas på marknaden. Ett breddat ägande av bo-
laget är i framtiden inte uteslutet. Slutligen affärsområde 
Boendenära tjänster startar upp verksamheten under våren 
2012. Genom Boendenära tjänster kommer HSB kunna  
erbjuda kunder och medlemmar fönsterputsning, förråds-
städning, gardinuppsättning, flyttstädning, montering av en-
kel inredning.mm.
Hösten 2011 blev HSB BoService lokaler på Varvsvägen fär-
digställda. Att driva all fastighetsservice med utgångspunkt 
från samma lokaler har inneburit betydande effektivisering 
avseende personalplanering och logistik. Fr.o.m. den 1  
januari 2012 skall boserviceverksamheten bedrivas enbart 
genom ett bolag, HSB BoService i Landskrona AB. Detta gör 
att beslutgång och administration underlättas samt att vi får 
ett flexiblare arbetsätt mellan yrkesgrupperna. Lokalerna på 
Varvsvägen har också iordningställts för att på ett representa-
tivt sätt visa upp och sälja vitvaror.

ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
TILL BOSTADSRÄTTFÖRENINGAR 
HSB Landskrona är ledande leverantör lokalt av administra-
tiv/ekonomisk förvaltning. Samtliga HSB-bostadsrättsfören-
ingar har avtal med HSB Landskrona om administrativ eko-
nomisk förvaltning. Dessutom har ett tiotal andra brf avtal 
med HSB om administrativa tjänster.  Två nya bostadsrätts-
föreningar, Brf Rorsmannen 1 och Brf Svanen, började 2011 
köpa administrativ förvaltning av HSB Landskrona.
I slutet av året tecknades också avtal med Landskronas största 
bostadsrättsförening, brf Kungen, om att ta hand om deras 
administrativa förvaltning.
Den årliga budgetkonferensen flyttades till Citadellet och 
kombinerades med en fastighetsmässa, HSB Landskrona 
Expo. På mässan deltog 15 utställare som representerade 
inom olika branscher som är intressanta för bostadsrätts-
föreningar. Mässan besöktes av mer än 200 besökare som 
också kunde lyssna till olika föreläsningar med anknytning 
till mässan.

IT- OCH DATAFRÅGOR
Driften av alla våra centrala IT-system hanteras av extern 
driftsleverantör. De är specialister på all hantering av IT-drift 
och allt som det innebär med t.ex. viruskontroller, brandväg-
gar och backuphantering. De ser till att vi har en stabil och 
säker drift vilket är viktigt både internt för vår egen del men 
även för t.ex. WebbHero som är tillgängligt för våra kunder 
både dag- och kvällstid.
WebbHero är en internetbaserad tjänst som ger bostadsrätts-
föreningens styrelse en effektivare arbetsform. Det handlar 
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om stöd i det ekonomiska arbetet, men även all dokumen-
tation såsom styrelse protokoll, ritningar, upphandlingar, 
avtal, försäkringar mm som kan scannas in. Fördelen är att 
det byggs upp ett elektroniskt arkiv för kommande styrelser, 
vilket ger trygghet, kontinuitet och spårbarhet. All informa-
tion är säkrad inom ramen för vår backuphantering.
Alla leverantörsfakturor till en bostadsrättsförening kommer 
till HSB Landskrona där de scannas in i WebbHero. Därefter 
får styrelsen kontera och attestera fakturorna i WebbHero  
direkt på datorn. Idag 53 bostadsrättsföreningar av våra  
totalt 59 kunder utnyttjar fördelarna med WebbHero. 
Vi har under hösten 2011 byggt om vår hemsida, i ett nytt 
program, vilket gör att vi mycket snabbare och enklare kan 
informera kunder och övriga intresserade om nyheter i vår 
verksamhet. Alla de olika digitala medierna är viktiga för vår 
informationsspridning för att i alla lägen ge våra kunder till-
gång till information.

TELEFONI
Under hösten ersattes vår gamla telefonväxel till en ny mo-
dern teknik, en rent mobil växel. De fasta telefonerna är nu 
ett minne blott då allt numera hanteras i mobiltelefoner. 
Denna växel ger oss möjlighet att ge våra kunder en högre 
service samt nya möjligheter till bl.a. svarsgrupper och köer. 
För att hålla en hög kvalité på vårt arbete får vår personal 
inom fastighetsservice och byggservice samtliga arbetsorder 
i sin mobiltelefon vilket även förenklar den administrativa 
hanteringen.

ISO CERTIFIERING 
Under året fullbordades det tredje ISO-certifikatet. HSB 
Landskrona är nu även miljöcertifierad enligt ISO 14001, ut-
färdat av Det Norske Veritas (DNV). Därmed har vi uppnått 
målet att vara certifierade i alla tre ledningssystemen; kvali-
tet, informationssäkerhet och miljö. Vi är övertygade om att 
detta stärker oss på marknaden och att våra kunder har stor 
nytta av det.
Miljöfrågorna har en längre tid varit en naturlig del i det 
dagliga arbetet inom HSB Landskrona, där vi har utbildat 
medarbetarna att vara miljömedvetna och kunniga inom 
miljöområdet. Genom certifieringen kan vi nu dokumentera 
detta arbete. Det handlar om att vi ska minska resursförbruk-
ningen inom alla delar av verksamheten, bland annat genom 
att följa HSB:s gemensamma klimatavtal. Men även att vi ska 
satsa på miljövänliga alternativ t.ex. i samband med kemi-
kalieanvändning. Vi arbetar löpande med förebyggande åt-
gärder att öka miljömedvetenheten hos våra anställda och 
kunder genom information och utbildning.
Informationssäkerhet fokuserar på de hot och risker, som 
kan uppkomma inom ett företag som HSB Landskrona, där 
vi hanterar stora mängder känslig och värdefull information. 
Vi genomförde en revision i mitten av januari 2011, som även 
den utföll positivt. Vi är trygga med hur vi förvaltar och han-
terar våra kunders information. Vi kan med säkerhet säga till 
våra kunder, att all information är i säkert förvar i våra IT-
system. Vi har full kontroll på att endast behöriga personer 
har åtkomst till sin information samt att denna information 
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skyddas så att den inte sprids eller kommer i orätta händer. 
Samtliga medarbetare inom HSB Landskrona har blivit ut-
bildade inom hanteringen och de användarregler som finns 
för medarbetarna.
Kvalitetsarbetet har alltid varit viktigt för HSB Landskrona. 
Sedan 1999 har föreningen varit kvalitetscertifierade enligt 
ISO 9001. För att upprätthålla hög kvalité inom alla delar av 
verksamheten har vi utvecklat ett IT-system där vi samman-
fogar alla tre ledningssystemen i ett verksamhetssystem för 
HSB Landskrona.

HSB LANDSKRONAS POLICYDOKUMENT
Inom ramen för vårt verksamhetssystem har vi dokumenterat 
nio olika policys vilka antagits av styrelsen för HSB Lands-
krona. Det är bl.a. dessa policys som ligger till grund för vårt 
arbete inom kvalitet, informationssäkerhet och miljö. Vidare 
har vi interna policys för våra anställda gällande bl.a. arbets-
miljö och jämställdhet. Det är viktigt för HSB Landskrona 
med en trygg och säker arbetsplats för de anställda. Då vi 
i dagsläget har 680 hyreslägenheter som vi förvaltar, har vi 
även en policy för vad som gäller kring uthyrning till nya bo-
stadssökande.
Det som går som röd tråd genom dessa policys är att vi skall 
uppfylla våra kunders krav på oss som leverantör. Vi arbetar 
kontinuerligt och i nära dialog med våra kunder för att vi 
skall utveckla och förnya vårt tjänsteutbud i samklang med 
kundernas behov och önskemål. 

KUNDUNDERSÖKNINGAR
Ett av målen inom vårt kvalitetsarbete är att regelbundet ge-
nomföra kundundersökningar. Då mäts kundnöjdhet, med 
hjälp av ett NKI, Nöjd Kund Index. Det mäter hur nöjda våra 
kunder är med de tjänster som vi levererar inom teknisk och 
administrativ förvaltning. Undersökningarna utförs av ett fri-
stående undersökningsinstitut.
Nästa undersökning kommer att genomföras under 2012. 
Den senaste, från 2010, visade att kunderna överlag är myck-
et nöjda med HSB Landskronas förvaltningstjänster, vilket vi 
är mycket stolta över. Ekonomitjänsterna med bl.a. löpande 
ekonomisk redovisning och finansiell förvaltning fick ett be-
tyg på 86 på en skala mellan 1-100. Detta får betraktas som ett 
mycket gott betyg. HSB-ledamoten som är en tillgång i brf-
styrelsens arbete får 88, samt servicenivån, dvs. vår förmåga 
att ge en god service till våra kunder, får ett betyg på 80. Det 
totala NKI betyget för våra förvaltningstjänster är 76, vilket 
är ett starkt betyg. HSB:s tjänster är viktigast för att kunderna 
skall vara nöjda med sitt medlemskap i HSB.
Vi gör även kundundersökningar bland våra hyresgäster i 
vårt fastighetsbestånd. Vi utför dessa med samma intervall 
som för bostadsrättsföreningarna. Den senaste NKI-under-
sökningen, gjordes under 2010 gav ett snittbetyg på 3,9 på 
en femgradig skala vilket även det är ett gott betyg och väl 
följer våra uppsatta kvalitetsmål.
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KLIMAT-, MILJÖ- OCH ENERGIFRÅGOR
Klimat- och miljöfrågorna berör oss alla och är en av vår tids 
största utmaningar. Att bostadssektorns påverkan på klimatet 
är stort är bekant.
2011 blev vi certifierade enligt ISO14001. De övergripande 
miljömålen för HSB Landskrona, som antogs är:
- Vi skall minska vår resursförbrukning inom alla delar av verk-
samheten, bland annat genom att efterleva HSB´s gemen- 
samma klimatavtal.
- Vi skall arbeta med förebyggande åtgärder genom ökad 
miljömedvetenhet hos anställda och kunder genom infor-
mation och utbildning.
- Vi skall arbeta med ständiga förbättringar genom oföränd-
rade eller förbättrade tjänster   och produkter med minskad 
miljöpåverkan. 
De övergripande miljömålen är i vårt ledningssystem ned-
brutna till detaljerade och kvantifierade miljömål för alla 
delar av vår verksamhet. De detaljerade miljömålen följs upp 
och revideras årligen.
Vår certifiering inom miljöområdet och integrering i vårt 
verksamhetssystem gör att vi nu har bra redskap med rutiner, 
regler och mål som stöd i vårt miljöarbete. Vi har identifie-
rat 31 miljöaspekter inom vår verksamhet, varav tre är bety-
dande. De tre betydande miljöaspekterna är förbrukning av 
fjärrvärme, osorterat avfall och egna transporter. Under året 
har vi prioriterat de betydande miljöaspekterna. 
Det gemensamma klimatavtalet mellan HSB Riksförbund 
och de regionala HSB-föreningarna har nu gått in i fas två. 
De som anslutit sig till HSB Klimatavtal ska självständigt till år 
2023 ha minskat sina utsläpp av koldioxidekvivalenter med 
50% jämfört med 2008 års nivåer. Delmål är uppsatta för 
åren 2012, 2016 och 2020 och de som inte uppfyller vid varje 
tidpunkt angivna mål avseende minskning av utsläpp ska 
vidta kompensationsåtgärder. HSB´s bostadsrättsföreningar  
erbjuds också att ingå i klimatarbetet och arbeta mot upp-
satta mål genom att teckna Klimatavtal för bostadsrättsför-
eningar. 17 bostadsrättsföreningar anslutna till HSB Lands-
krona har hittills anslutit sig till klimatavtalet. 
Bergvärmeanläggningen som installerats inom fastigheten 
kv Topasen 10 kommer att utvärderas under hösten 2012. 
HSB Landskrona kommer löpande att utvärdera/prova  
alternativ till konventionell energiförsörjning. 

KOMPETENSUTVECKLINGSPROGRAM
FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARNAS STYRELSER
Mot bakgrund av förändrade och ökade krav från med-
lemmar, samhället och andra intressenter har behovet av 
utbildning och kompetensutveckling av förtroendevalda i 
bostadsrättsföreningarnas styrelser ökat kraftigt. En tidigare 
undersökning bland förtroendevalda i våra bostadsrättsför-
eningar visade att ca en tredjedel helt saknar utbildning 
inom det aktuella området. Utbildningar i enlighet med 
det kompetensutvecklingsprogram för förtroendevalda i bo-
stadsrättsföreningar som tidigare antagits av styrelsen har ge-
nomförts. I programmet redovisas mål för utbildningen samt 
olika utbildningar, grund- och påbyggnadsutbildningar, som 
skall ge nödvändig kunskap och kompetens för att på ett bra 

sätt kunna fullgöra sitt ”fastighetsägaransvar” som ledamot i 
bostadsrättsföreningens styrelse.

EGNA FASTIGHETER
Koncernens bestånd av hyresfastigheter omfattar vid årets 
slut 680 bostäder och 81  lokaler med en total uthyrnings-
bar yta på 55 180 kvm samt p-platser och garage omfattande  
bl.a. en större garagebyggnad med 50 platser inom Nyhamns-
området. Under året har bolaget HSB Omsorgsfastigheter i 
Landskrona AB avyttrats. Bolaget innefattade 6 specialfastig-
heter för vård och omsorg. Köparen tillträdde bolaget i maj 
2012.
Markentreprenaden inom f d fastigheten Saxtorp 10:50 fär-
digställdes och slutbesiktigades under hösten 2011. Området 
omfattar ca 250 000 kvm detaljplanelagd mark för framtida 
byggnation. Ca 180 byggrätter i ett mycket attraktivt läge  
med komplett infrastruktur är nu tillgängliga för omedelbar 
exploatering, vilket kommer att ske i takt med efterfrågan.
Omfattande löpande och periodiskt underhåll har utförts 
under året inom fastighetsbeståndet. Insatserna får i vissa 
fall  betraktas som långt utöver normalt underhåll och har 
utförts för att åtgärda eftersatt underhåll i framförallt de  
hyresfastigheter som förvärvats under senare år.
Hyresförhandlingarna 2012 resulterade i hyreshöjningar 
uppgående till mellan 0,75% till 5% på årsbasis. Snitthöjning-
en landade på 2,81%. Hyreshöjningen baserades på lägen- 
hetsstorlekar och läge. 
Merparten av fastigheterna ligger i goda lägen. I förhand-
lingen har beaktats den goda standard som HSB Landskrona 
har i sina hyresfastigheter. Skötseln har en hög standard vil-
ket resulterar i välskötta fastigheter och nöjda hyresgäster.
HSB Landskrona är medlemmar i BoStaden, en frivillig sam-
manslutning för ägare och förvaltare av bostadsfastigheter i 
Landskrona.  Det långsiktiga målet är att förbättra och kva-
litetssäkra boendet, skapa nettoinflyttning till kommunen 
och därigenom medverka till en positiv utveckling av hela 
regionen. Under andra halvåret 2011 noterades en sänkt  
vakansgrad, vilket får ses mot bakgrund av en tydlig uthyr-
ningspolicy och en god standard på våra bostäder.
Fastigheterna Topasen 10 och Muraren 27 på väster har  
genomgått genomgripande renovering med bl.a. stambyte, 
nya badrum och kök. Under 2011 slutfördes förhandling-
arna med Landskrona kommun att omvandla fastigheten 
Palander 13 till ett kvinnohus. Detaljprojektering av nämnda 
fastighet slutfördes tillsammans med serviceförvaltningen 
och arbetet med produktionen påbörjades under hösten. 
Lokalerna väntas tas i bruk av hyresgästen i september 2012. 
Vidare startades arbetet i Fastigheterna Rantzau 2, 3, och 
5 med att totalrenovera lägenheterna med bl a nya ytskikt, 
stambyte, nya kök och badrum samt att förse fastigheterna 
med ett ny tvättstuga. 
Det pågår ett ambitiöst arbete i Landskrona för att öka trygg-
heten för hyresgästerna. Arbetet omfattar både AB Lands-
kronahem och de privata fastighetsägarna med HSB Lands-
krona i spetsen. Intressenterna har utarbetat en metod för 
att trygghetscertifiera enskilda fastigheter. Förutsättningen 
för att få en fastighet certifierad är att den skall uppfylla ett 
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antal förutbestämda kriterier vilket ökar tryggheten i boen-
det. För att uppnå kraven för certifiering krävs investeringar 
från fastighetsägarens sida. Det innebär bl.a. ombyggnad av 
vinds- och källarförråd samt genomförande av olika brotts-
förebyggande åtgärder. Förutom att det innebär ekonomiska 
åtaganden för HSB Landskrona är det otvetydigt så att bruks-
värdet för de enskilda lägenheterna ökar. Tryggheten har 
en hög prioritering när hyresgäster skall betygsätta bruks-
värdesfaktorer. HSB Landskrona kommer att i första hand  
certifiera 12 fastigheter som bedöms vara intressanta att satsa 
trygghetshöjande åtgärder i. Arbetet skall vara slutfört senast 
hösten 2012. Inom ett par år kommer samtliga fastigheter i 
HSB Landskronas bestånd av hyresfastigheter att vara trygg-
hetscertifierade.
Samtliga hyreshus i HSB Landskronas fastighetsbestånd är 
föremål för en inventering som bl. a. beaktar de tekniska för-
utsättningarna i varje enskild fastighet. I inventeringen ut-
går man från de regelverk som finns i Lagen om skydd mot 
olyckor m fl. Detta innefattar även det systematiska brand-
skyddsarbetet som alla fastighetsägare skall göra i sina fastig-
heter samt att beakta riskmomenten i lekplatser och allmän-
na utrymmen. I sammanställningen som vi kallar ”Teknisk 
Vitbok” redovisas de dokument som alla fastighetsägare är 
skyldiga att arbeta fram och kunna redovisa för olika myndig-
heter. Vår tekniska vitbok sammanfattar allt som handlar om 
krav, lagar och förordning för att underlätta viktiga beslut 
avseende exempelvis brandskydd, säkerhetsåtgärder, ventila-
tionskontroll, miljö, trygghet och upphandlingar.
HSB Landskrona har antagit en strikt uthyrningspolicy inne-
bärande att sökanden måste ha en god betalningsförmåga 
för att erhålla hyreslägenhet. Detta i kombination med en 
hårdare linje mot störande hyresgäster innebär att processen 
för att hyra ut lediga lägenheter tar längre tid.  Vi kan även 
konstatera att omsättningen på hyresgäster långsamt mins-
kar och att vakansgraden sjunker.

BOSTADSPRODUKTION
Exploateringsarbetena inom vår fastighet i Häljarp med 
en total yta om ca 250 000 kvm har slutförts och slutbesikt-
ningen avslutades i november 2011. Den ursprungliga fast-
igheten Saxtorp 10:50 är delad i fem nya mindre områden/
fastigheter och som sålts till fem bolag inom koncernen. To-
talt 63 villatomter i fyra av bolagen kommer att försäljas till 
småhustillverkare. Resterande ca 110 byggrätter kommer att  
exploateras i egen regi. Under 2011 har samarbete om utveck-
ling av villatomterna inletts med Kärnhem/Snickarhus och  
Fiskarhedenvillan för uppförande av småhus med ägande-
rätt. Vidare inleddes även ett samarbete med Byggcompag-
niet för att utveckla ett livsstilsboende, +55 boende i form av 
parhus med upplåtelseformen bostadsrätt. Läget med goda 
pendlingsmöjligheter till övriga delar av Öresundsregionen, 
naturen in på knutarna och en god service gör Häljarp till ett 
mycket intressant boendealternativ i framtiden. 
Under 2011 färdigställde HSB Landskrona ombyggnaden av 
det f d häststallet inom Säbyholms Gård. Moderna skollokaler 
för Montessoriskolans verksamhet stod klara och togs i bruk 
efter skolornas höstlov i oktober. Byggnaden belönades med 

Landskrona stads arkitekturpris. Inom området skall HSB 
också ges möjlighet att uppföra ett trettiotal nya bostäder. 
Med kommunen fortgår diskussionen om att i lämpligt läge 
på Västra Fäladen uppföra ett sk trygghetsboende eller vård-
boende.
Därutöver har inledande diskussioner förts med Landskrona 
stad avseende HSB Landskronas intresse att delta i arbetet 
med att exploateringen av norra Borstahusen.
På uppdrag av bostadsrättsföreningarna svarar HSB för pro-
jekt- och byggledning i s.k. ROT-projekt. Antalet projekt 
har under senare år ökat kraftigt och kan förväntas bli fler 
i framtiden mot bakgrund av bostadsrättsföreningarnas och 
fastighetsbeståndets åldersstruktur samt upprättandet av un-
derhållsplaner som pekar på behovet av större underhålls-
åtgärder. Under det gångna året har ett flertal stambyten 
och badrumsrenoveringar genomförts i bostadsrättsfören-
ingarna där HSB på uppdrag fungerat som projektledare.

FÖRSÄKRINGAR
För kalenderåret 2011 har försäkringar avseende koncer-
nens verksamhet tecknats hos Länsförsäkringar i Skåne,  
Europeiska Försäkrings AB och CHARTIS. Försäkringsskyd-
det omfattar kontorsinventarier, maskiner, fordon, värde-
handlingar, kontanter, resor, bygg- och konsultansvar, samt 
VD- och styrelseansvar. VD- och styrelseansvarsförsäkringen 
samt tjänstereseförsäkringen omfattar även ledamöter ut-
sedda av HSB i bostadsrättsföreningarnas styrelser. Allt är 
försäkrat till tillfredställande belopp. 
Föreningens och dotterbolagens fastigheter är försäkrade 
till fullvärde i Gjensidige Försäkring och försäkring avseende 
bekämpande av skadedjur är tecknad hos Anticimex.
Försäkringsrådgivaren Willis AB är anlitade för att vi tillsam-
mans skall samordna och vidareutveckla försäkringsskyddet 
för HSB Landskrona och dess medlemmar och kunder.
Tillsammans med försäkringsrådgivaren Willis AB och Läns-
försäkringar Skåne har vi under året kunnat erbjuda en 
mycket förmånlig hemförsäkring. Försäkringen kan tecknas 
av våra medlemmar och hyresgäster.

DOTTERBOLAG
I koncernen ingår per den 31 december 2011 de helägda 
dotterbolagen HSB Boservice i Landskrona AB, HSB Bygg-
service i Landskrona AB, HSB Landskrona Fastighets AB,
Trygghetsbostäder i Landskrona AB och det delägda bolaget 
Centrumfastigheter i Landskrona AB. Samtliga fem företag 
ingår i HSB Landskronas koncernredovisning. Utanför kon-
cernredovisningen finns det delägda bolaget Kvarteret Alba-
no i Landskrona AB som kommer att likvideras under 2012.
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Resultat och finansiell ställning för koncernen (belopp i Kkr)

 2011      2010     2009      2008    2007 

RESULTAT

Rörelseresultat -2.467    -2.097    5.999     5.186  13.649

Finansnetto 32.204     6.841   -7.248   17.026   -7.601

Resultat efter finansiella poster   29.737     4.744   -1.249   22.212    6.048

Årets resultat 29.375     4.363       918   21.860    4.490

Tillväxt

Nettoomsättning 73.133   67.660   60.815   55.070   58.365

Eget kapital 126.410   96.334   92.719   91.783   69.911

Balansomslutning 721.660 610.333 563.963 408.189 436.853

Medeltal anställda 48          48          35          27          24

Finansiella nyckeltal

Avkastning på eget kapital        24%         5%        -1%        24%         9%

Rörelsemarginal -3%        -3%       10%          9%       23%

Likviditet 146%       50%       57%        78%       59%

Soliditet 18%       16%       16%        22%       16%

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FRAMTIDA UTVECKLING
Föreningen har under de senaste åren uppvisat en god till-
växt. För de närmaste åren bedömer vi att denna utveck-
ling kommer att fortsätta. En relativt svag bostadsmarknad i 
Landskrona har lett till att vi avvaktat med igångsättningen 
av nya bostadsprojekt.  Vi är dock övertygade om att efterfrå-
gan på nya bostäder i Landskrona kommer att öka och vara 
god i framtiden. Föreningen har därför en betydande pro-
jektportfölj för kommande bostadsprojekt och deltar också i 
nära samarbete med staden vid planeringen av nya bostads-
områden. En ökad rörlighet inom Öresundsregionen och en 
demografisk utveckling med fler äldre och yngre kommer att 
på sikt bidra till en ökad efterfrågan på boende. 
Fortsatt förädling och utveckling av våra förvaltningstjänster 
för att ständigt möta nya behov ger en god prognos för den-
na verksamhet. Genom att under en lång tid ha förvärvat och 
förädlat hyresfastigheter har vi skapat förvaltningsvolym och 
”en kritisk massa” för vår förvaltningsverksamhet. Våra hy-
resfastigheter har också under en lång period bidragit till vår 
goda ekonomi. Genom ett målmedvetet arbete att förädla 
och utveckla de fastigheter som vi förvärvat under senare år 
bidrar vi till att Landskrona blir en bättre och vackrare stad 
samtidigt som HSB som företag blir starkare. Ombildning av 

en del av våra hyresfastigheter till bostadsrätter kommer också 
att bli aktuellt i framtiden. 
Genom en kundanpassad organisation med ännu större fokus 
på uppgiften att möta framtida krav från medlemmar och kun-
der på kvalificerade tjänster och produkter kommer vi stå väl 
rustade de närmaste åren.
Vi ser sammanfattningsvis ljust på utvecklingen och är överty-
gade om att vi har goda förutsättningar att nå uppsatta ekono-
miska mål. Vi har också mycket goda förutsättningar att behål-
la vår starka marknadsposition inom vårt verksamhetsområde.

FÖRENINGENS EKONOMISKA VERKSAMHET
Föreningens och koncernens ekonomiska ställning per 2011-
12-31 samt resultat för verksamhetsåret 2011 framgår av efter-
följande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt 
bokslutskommentarer.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det fria  
kapital som står till stämmans förfogande 116.505.003 kronor 
varav årets resultat utgör 34.947.487 kronor balanseras i ny 
räkning.

DEFINITIONER AV NYCKELTAL
Avkastning på eget kapital. Resultat efter finansiella poster uttryckt i procent av eget kapital.
Rörelsemarginal. Rörelseresultat (exkl. jämförelsestörande poster) uttryckt i procent av nettoomsättningen.
Likviditet. Omsättningstillgångar, minus lager, uttryckt i procent av kortfristiga skulder.
Soliditet. Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen, inkl inlånade medel.
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RESULTATRÄKNING

KKR Not 2011 2010 2011 2010

INTÄKTER

Nettoomsättning 1 72 475 66 533 28 533 32 935

Övriga rörelseintäkter  659 1 127 572 969

  73 133 67 660 29 105 33 904

KOSTNADER

Fastighetsförvaltning  -20 304 -18 904 -14 964 -15 940

Råvaror och förnödenheter  -6 226 -5 370 – –

Övriga externa kostnader 2 -16 325 -16 039 -10 621 -12 334

Personal 3 -26 994 -23 891 -16 058 -13 047

Avskrivningar av anläggningstillgångar  -5 752 -5 553 -1 830 -2 170

Övriga rörelsekostnader  4 – – – -3 289

Rörelseresultat  -2 467 -2 097 -14 368 -12 877

FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter 5 55 622 18 549 60 905 18 054

Finansiella kostnader 6 -23 418 -11 708 -11 590 -4 846

Resultat efter finansiella poster  29 737 4 744 34 947 331

BOKSLUTSDISPOSITIONER  – – – –

Resultat före skatt  29 737 4 744 34 947 331

Skatt på årets resultat 7 -9 -54 – –

Minoritetens andel  -353 -327 – –

Årets resultat  29 375 4 363 34 947 331

Koncernen Moderföreningen
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BALANSRÄKNING

KKR Not 2011 2010 2011 2010

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Dataprogram 8 1 407 1 898 1 407 1 898

Summa immateriella anläggningstillgångar  1 407 1 898 1 407 1 898

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 494 540 492 485 134 942 99 093

Maskiner och inventarier 10 893 1 288 229 408

Pågående nyanläggningar 11 51 214 47 189 18 342 28 082

Summa materiella anläggningstillgångar  546 647 540 962 153 513 127 583

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  12 –  – 84 474 84 474

Fordringar hos koncernföretag  – – 19 299 54 204

Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 14 360 14 360 14 310 14 310

Andra långfristiga fordringar 14 4 725 473 4 725 473

Summa finansiella anläggningstillgångar  19 085 14 833 122 809 153 461

Summa anläggningstillgångar  567 139 557 693 277 729 282 943

Omsättningstillgångar

Varulager  463 469 – –

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  2 095 2 348 491 418

Avräkning förvaltade enheter  323 1 771 323 1 771

Fordringar hos koncernföretag   –  – 88 463 84 154

Övriga fordringar 15 117 774 12 198 114 578 8 403

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 4 015 3 325 667 2 148

Summa kortfristiga fordringar  124 207 19 641 204 521 96 893

Kortfristig placering

Aktier och obligationer 17 3 316 3 212 3 316 3 212

Kassa och bank  26 534 29 316 21 891 28 514

Summa kortfristiga placeringar  29 851 32 529 25 208 31 726

SUMMA TILLGÅNGAR  721 660 610 333 507 457 411 562

Koncernen Moderföreningen
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KKR Not 2011 2010 2011 2010

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 28

Bundet eget kapital

Andelskapital  8 001 8 000 8 001 8 000

Bundna reserver/reservfond  4 186 4 299 2 892 2 892

Summa bundet eget kapital  12 187 12 299 10 892 10 892

Fritt eget kapital

Fria reserver/dispositionsfond  84 849 79 672 81 558 82 531

Årets resultat  29 375 4 363 34 947 331

Summa fritt eget kapital  114 223 84 035 116 505 82 863

Summa eget kapital  126 410 96 334 127 397 93 755

Minoritetsandel  966 613 – –

Avsättningar

Avsättning för uppskjuten skatt  1 022 1 083 – –

Avsättning för pensioner och liknande  4 662 – 4 662 –

Summa avsättningar  5 684 1 083 4 662 –

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag   –  – 27 000 27 000

Skulder till kreditinstitut 19 483 141 407 142 225 707 177 917

Summa långfristiga skulder  483 141 407 142 252 707 204 917

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  12 798 22 591 4 436 8 103

Avräkning förvaltade enheter  78 311 69 663 78 311 69 663

Skulder till koncernföretag  – – 34 236 29 413

Skatteskulder  2 245 429 1 508 –

Övriga skulder 20 3 201 1 512 739 595

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 8 903 10 966 3 460 5 117

Summa kortfristiga skulder  105 459 105 160 122 691 112 891

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  721 660 610 333 507 457 411 562

Panter inom linjen
Ställda säkerheter 22 428 186 568 973 279 034 240 031
Ansvarsförbindelser 22 112 452 108 257 136 133

Koncernen Moderföreningen
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KASSAFLÖDESANALYS

KKR  2011 2010 2011 2010

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster  29 737 4 744 34 947 331

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

försäljning av aktier  -51 609 –  – –

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m  5 752 4 974 1 830 -12 843

  -16 121 9 718 36 777 -12 512

Betald skatt  -9 -54 – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet  -16 129 9 663 36 777 -12 512

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager och pågående arbeten  6 122 – –

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -104 461 -4 414 -107 523 -84 819

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  299 15 608 9 800 22 208

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -120 286 20 980 -60 946 -75 123

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -160 -663 -160 -663

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -78 211 -54 720 -23 960 -17 669

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  72 520 4 073 – 70 736

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  – – 30 653 –

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -4 252 -141 – -141

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar  51 609 – – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten  41 505 -51 451 6 533 52 263

Finansieringsverksamheten

Erhållet andelskapital  – 2 – 2

Förändring upptagna lån  75 999 27 173 47 790 20 357

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  75 999 27 175 47 790 20 359

Årets kassaflöde  -2 782 -3 297 -6 623 -2 501

Likvida medel vid årets början  29 316 32 613 28 514 31 015

Likvida medel vid årets slut  26 534 29 316 21 891 28 514

Koncernen Moderföreningen
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärde om inget annat anges nedan.
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till       
belopp varmed de beräknas inflyta.

Inga förändringar har skett avseende redovisnings- och     
värde ringsprinciper jämfört med föregående år.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen är upprättad med vägledning av  
Redovisningsrådets rekommendation RR1:00.
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderför-
eningen har ett bestämmande inflytande. Konsolideringen 
baseras på följande principer:
Bolag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt äger  
aktier som motsvarar mer än 50 procent av rösterna, eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande, konsolideras i 
sin helhet med avdrag för minoritetsandelar i bolagen enligt 
förvärvsmetoden.
Metoden innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvär-
vet, fastställt som skillnaderna mellan tillgångarna och skul-
dernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens 
egna kapital ingår därför endast den del av dotterbolagens 
egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Om det koncern-
mässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i för-
värvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, 
redovisas skillnaden som övervärden i fastigheter.

INKOMSTSKATTER
Aktuell skatt avser den skatt som beräknas för 2011 inklu-
sive eventuell korrigering av föregående perioders aktuella 
skatt. Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till temporära 
skillnader och skall regleras i framtiden. Temporär skillnad       
föreligger om en tillgångs eller skulds bokföringsmässiga och 
skattemässiga värden inte uppgår till samma belopp. Följan-
de temporära skillnader beaktas inte; första redovisningen 
av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid 
tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat 
eller skattepliktigt resultat, vidare beaktas inte heller tem-
porära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som 
inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Vär-
deringen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade 
värden på tillgångar förväntas bli realiserade. Skattefordran 
tas upp om den anses kunna nyttjas. Uppskjuten skatt   
 beräknas med tillämpning av de skattesatser som är beslu-
tade eller i praktiken beslutade per balansdagen. I juridisk 
person redovisas obeskattade reserver inklusive
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däre-
mot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och 
eget kapital.

INTERNPRISSÄTTNING
Inom koncernen tillämpas marknadsbaserad prissättning vid 
köp och försäljning mellan enheterna. 

INTÄKTER
Hyresintäkter fördelas jämt över hyresperioden. Ersättning 
för administrativa tjänster inom administrativ och teknisk 
förvaltning intäktsredovisas i de redovisningsperioder som 
tjänsterna utförts.
Avyttring av fastighet redovisas normalt som intäkt under 
den redovisningsperiod som bindande avtal om försäljning 
ingås.
Utdelning intäktsredovisas när rätten att erhålla betalning 
bedöms som säker.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden. Avskrivningar sker linjärt över tillgångarnas 
beräknade nyttjandeperioder. Följandeavskrivningstider till-
lämpas:
Byggnader 100 år
Maskiner och Inventarier 3 till 20 år
Dataprogram 5 år

LEASING
Moderföreningen innehar leasingavtal avseende fordon och 
maskiner. Dessa redovisas som operationella leasingavtal. 
Detta innebär att någon tillgångs- eller motsvarande skuld-
post inte redovisas i balansräkningen.
I resultaträkningen fördelas leasingavgifterna över åren med 
utgångspunkt från utnyttjandet. Leasingavtalen är av margi-
nell betydelse.

EGNA FASTIGHETER
Egna fastigheter har upptagits till anskaffningsvärde, med 
tillägg för värdehöjande investeringar. I övrigt kostnadsförs 
samtliga åtgärder i den mån skattelagstiftningen så tillåter. 
Koncernens bokförda värden bedöms utifrån en intern  
värderingsmodell.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod med 
vägledning av Redovisningsrådets rekommendation RR7  
Redovisning av kassaflöden. Analysen har anpassats efter 
HSB Landskronas verksamhet.

RÄNTERISK
Koncernens låneskuld på 483 Mkr löper med räntebind-
ningstider på 3 mån till 3 år. Fluktuationer i marknadsräntor 
påverkar koncernens kostnader. Varierande räntebindnings-
tider är ett sätt mildra effekterna av detta.
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NOTER

NOT 1 | NETTOOMSÄTTNING FÖRDELADE PÅ VERKSAMHETSGRENAR  

 Koncernen Moderföreningen
Verksamhetsgren 2011 2010 2011 2010

Administrativ förvaltning 5 642 5 321 6 847 5 418

Medlemsverksamhet 1 018 1 065 1 018 1 065

Bostadsproduktion 76 74 76 145

Teknisk förvaltning 1 193 942 1 234 1 015

Egna fastigheter 59 824 54 235 19 358 25 292

HSB Boservice 3 634  4 287  – –

HSB Byggservice 1 088 609 – –

Summa 72 475 66 533 28 533 32 935

NOT 2 | LEASINGAVGIFTER  

 Koncernen Moderföreningen
 2011 2010 2011 2010

Leasingavgifter 1 194 991 391 448

NOT 3 | PERSONAL  

 Koncernen Moderföreningen

 Antal Helår Antal Helår

Medelantalet anställda 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Tjänstemän heltid 20 15 16 - 20 15 16 12

Tjänstemän deltid 3 2 1 1 3 2 1 2

Arbetare heltid 31 31 30 31 – – – –

Arbetare deltid 1 1 1 1 – – – –

Summa anställda 55 49 48 48 23 17 17 14

Antal kvinnor 15 8   6 5

Antal män 41 21   17 12

I moderföreningens/koncernens ledningsgrupp ingår fyra personer, alla män.
I koncernens styrelser ingår åtta personer, varav tre kvinnor  

 Koncernen Moderföreningen
Löner och ersättningar 2011 2010 2011 2010

Styrelse och VD 1 358 1 222 1 358 1 222

Övriga 15 590 15 760 7 302 7 693

Sociala kostnader 5 089 5 021 2 745 2 616

Pensionskostnader 3 750 1 881 3 485 1 881

varav VD 2 053 580 2 053 580

VD:n omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från företagets sida lämnas avgångsvederlag motsvarande två årslöner.
VD har rätt till pension från 62 fram till 67 års ålder med 80 % av slutlönen vid 60 års ålder.
Detta förutsätter en anställningstid om minst 10 år. Pensionsåtagandet är tryggat genom kapitalförsäkring i Folksam.

NOT 4 | ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER  

 Koncernen Moderföreningen
Kostnadsslag 2011 2010 2011 2010

Förlust vid avyttring av fastigheter – – – 3289

Summa – – – 3 289
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NOTER

NOT 5 | FINANSIELLA INTÄKTER  

 Koncernen Moderföreningen
Intäktsslag 2011 2010 2011 2010

Ränteintäkter 7 746 1 289 6 818 1 093

Ränteintäkter koncernbolag – – 1 551 –

Resultat från kortfristiga placeringar 691 651 691 651

Vinst försäljning av dotterbolag 46 891 16 299 – –

Anteciperad utdelning från andelar i koncernföretag – – 51 550 16 000

Föreningsavgälder 295 310 295 310

Summa 55 622 18 549 60 905 18 054

NOT 6 | FINANSIELLA KOSTNADER  

 Koncernen Moderföreningen
Kostnadsslag 2011 2010 2011 2010

Ränta fastighetslån 22 606 10 154 7 608 3 544

Räntebidrag – -89 – -63

Nedskrivning av börsaktier 644 – 644 –

Räntor avräkningsmedel – – 20 1 362

Räntor avräkningsmedel till koncernbolag – – 3 242 –

Övriga finansiella kostnader 169 901 77 4

Summa 23 418 11 708 11 590 4 846

NOT 7 | SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT  

 Koncernen Moderföreningen
Aktuell skattekostnad (-) / intäkt (+) 2011 2010 2011 2010

Periodens skattekostnad 58 -54 – –

Uppskjuten skatt -49 – – –

Summa -9 -54 – –

NOT 8 | DATAPROGRAM  

 Koncernen Moderföreningen
Anskaffningsvärden 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 3 371 2 708 3 371 2 708

Nyanskaffningar 160 663 160 663

Avyttringar/utrangeringar -603 – -603 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 928 3 371 2 928 3 371

Avskrivningar 2011 2010 2011 2010

Ingående avskrivningar -1 473 -416 -1 473 -416

Avyttringar/utrangeringar 603 – 603 –

Årets avskrivningar -652 -1 057 -652 -1 057

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 522 -1 473 -1 522 -1 473

Bokfört värde 1 407 1 898 1 407 1 898
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NOTER

NOT 9 | BYGGNADER OCH MARK  

 Koncernen Moderföreningen
Anskaffningsvärden 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 536 136 494 306 114 819 203 809

Nyanskaffningar 77 977 15 500 – –

Avyttringar -72 250 -6 307 -152 -88 990

Omklassificering – 32 637 37 006 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 541 864 536 136 151 673 114 819

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -43 651 -41 775 -15 725 -32 134

Förvärvad avskrivning 828 – – –

Avyttringar – 2 234 – 18 041

Årets avskrivningar -4 501 -4 110 -1 006 -1 633

Utgående ackumulerade avskrivningar -47 323 -43 651 -16 731 -15 725

Bokfört värde 494 540 492 485 134 942 99 093

Skattemässigt restvärde 333 146 268 168 92 878 82 967

Fastigheternas taxeringsvärden

Byggnader 253 166 296 626 90 589 90 518

Mark 90 734 73 424 22 720 22 724

Summa 343 900 370 050 113 309 113 242

NOT 10 | MASKINER OCH INVENTARIER  

 Koncernen Moderföreningen
Anskaffningsvärden 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 3 607 3 239 1 591 1 365

Nyanskaffningar 210 368 65 226

Avyttringar/utrangeringar -270 – -270 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 547 3 607 1 386 1 591

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -2 319 -1 933 -1 183 -1 103

Avyttringar/utrangeringar 198 – 198 –

Årets avskrivningar -534 -386 -172 -79

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 655 -2 319 -1 157 -1 183

Bokfört värde 893 1 288 229 408
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NOTER

NOT 11 | PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR  

Avser framtida byggnation i Häljarp, maskinhall på varvsvägen, ombyggnad av huvudkontoret,
ombyggnad av fastigheten Palander 13 till kvinnohus samt diverse ombyggnationer i enskilda fastigheter.

 Koncernen Moderföreningen
Anskaffningsvärden 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 47 189 40 975 28 082 10 639

Nyanskaffningar 87 094 38 852 31 679 17 443

Omklassificeringar -83 068 -32 637 -41 419 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51 214 47 189 18 342 28 082

NOT 12 | AKTIER I DOTTERFÖRETAG  

 Koncernen Moderföreningen
   Andel av
Namn Säte Antal kapital/röster 2011 2010

HSB Boservice i Landskrona AB 556497-9630 Landskrona 1000 100% 96 96

HSB Byggservice i Landskrona AB 556653-3831 Landskrona 1000 100% 100 100

HSB Landskrona Fastighets AB 556702-8252 Landskrona 1000 100% 80 110 80 110

Centrumfastigheter i Landskrona AB 556639-5371 Landskrona 520 52% 4 018 4 018

HSB Trygghetsbostäder i Landskrona AB 556796-1346 Landskrona 1000 100% 100 100

Summa    84 424 84 424

NOT 13 | ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV  

 Koncernen Moderföreningen
 2011 2010 2011 2010

Andelar i Riksförbundet 1 230 1 230 1 230 1 230

Aktier i HSB Projektpartner AB 3 250 st á 100 kr  13 000 13 000 13 000 13 000

Stamaktie i HSB Projektpartner AB 1 st á 4 000 kr 4 4 4 4

Kooperativ utveckling 1 1 1 1

1 bostadsrättslägenhet i Brf Slottsplatsen 75 75 75 75

Aktier i Kv Albano i Landskrona AB 50 50 – –

Summa 14 360 14 360 14 310 14 310

NOT 14 | ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR  

 Koncernen Moderföreningen
Fordran 2011 2010 2011 2010

Fordringar vid årets början 473 473 473 473

Årets förändring 4 252 – 4 252 –

Fordringar vid årets slut 4 725 473 4 725 473
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NOTER

NOT 15 | ÖVRIGA FORDRINGAR  

 Koncernen Moderföreningen
Fordringar 2011 2010 2011 2010

Avräkning för skatter och avgifter 3 162 2 622 1 225 526

Skattefordringar 7 008 8 132 5 103 6 460

Fordran Offentliga Hus 55 410 – – –

Anteciperad utdelning – – 51 550 –

Övriga fordringar 52 194 1 444 56 700 1 417

Summa 117 774 12 198 114 578 8 403

NOT 16 | FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER  

 Koncernen Moderföreningen
Kostnads- / intäktsslag 2011 2010 2011 2010

Räntebidrag – 23 – –

Ränteintäkter – 662 – –

Förvärvskostnader – 568 – 461

Övrigt 4 015 2 072 667 1 687

Summa 4 015 3 325 667 2 148

NOT 17 | AKTIER OCH OBLIGATIONER  

 Moderförening och koncern

 Anskaffningsvärde Marknadsvärde Bokfört värde

Börsnoterade aktier 4 006 3 316 3 316

Aktierna är bokförda till det lägsta av anskaffningsvärdet
och marknadsvärdet 2011-12-31

NOT 18 | EGET KAPITAL  

 Moderförening

Kapital Andelskapital Reservfond Dispositionsfond

Vid årets början 8 000 2 892 82 863

Tillskott 1 – –

Lämnade koncernbidrag – – -1 305

Årets resultat – – 34 947

Summa 8 001 2 892 116 505

 Koncernen

Kapital Andelskapital Bundnareserver Fritt kapital

Vid årets början 8 000 4 299 84 035

Tillskott 1 – –

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital  – -113 113

Årets resultat – – 29 375

Summa 8 001 4 186 114 223
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NOTER

NOT 19 | SKULDER TILL KREDITINSTITUT  

 Koncernen Moderföreningen
 2011 2010 2011 2010

Skuld som förfaller inom 1 år 4 415 3 751 1 801 905

Skuld som förfaller inom 2-5 år 17 660 15 004 7 204 3 620

Skuld som förfaller efter 5 år 461 066 388 387 216 702 173 392

Summa 483 141 407 142 225 707 177 917

NOT 20 | ÖVRIGA SKULDER  

 Koncernen Moderföreningen
 2011 2010 2011 2010

Personalens källskatt 427 504 285 249

Övrigt 2 774 1 007 454 346

Summa 3 201 1 512 739 595

NOT 21 | UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER  

 Koncernen Moderföreningen
Kostnads- / intäktsslag 2011 2010 2011 2010

Förutbetalda hyror 3 336 2 781 1 358 1 037

Upplupna räntekostnader 394 290 23 127

Personalrelaterade kostnader 2 687 2 340 1 669 1 352

Övrigt 2 487 5 556 410 2 601

Summa 8 903 10 966 3 460 5 117

NOT 22 | STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  

 Koncernen Moderföreningen
Säkerheter ställda för skulder till kreditinstitut 2011 2010 2011 2010

Fastighetsinteckningar 298 305 439 092 149 153 110 150

Aktier i koncernföretag 129 881 129 881 129 881 129 881

Ansvarsförbindelser

Borgen till förmån till koncernföretag 112 159 108 004 – –

Ansvarsbelopp Fastigo 293 253 136 133

Enligt avtal med VD har denne rätt till en pension mellan 62 och 67 års ålder motsvarande 80% av den lön som utgick vid 60 års ålder.
Åtagandet har säkerställts genom tecknande av kapitalförsäkringar. Försäkringarna har ställts som säkerhet för förpliktelserna.

Trygghetsgaranti till bostadsrättsföreningarna Fäladsparken, Lotsen och Öresund
Innebärande - säkerhet för återbetalning av förskott, insatser och upplåtelseavgifter
 - försäljningsgaranti för osålda bostadsrätter
  - avsägelsegaranti för betalning av årsavgifter efter avsägelse eller misslyckad tvångsauktion

Trygghetsgarantin gäller i 7 år från tecknandet
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NOTER

  Landskrona den 30 mars 2012

 Joakim Sander Håkan Andersson Kenneth Håkansson

 Eva Ekström-Moberg Marita Larsson Pia Hansson 

  Dino Giribaldi

  Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 april 2012

 Håkan Hollerup Jerry Karlsson
 Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen och 
koncernredovisningen för HSB Lands-
krona ek för. för år 2011. Bolagets årsre-
dovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 14-31. 

Styrelsen och verkställande
direktörens ansvar för årsredovisningen

och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovis-
ning som ger en rättvisande bild en-
ligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsre-
dovisningen och koncernredovisning-
en på grundval av min revision. Jag har 
utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revi-
sionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att jag följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika 
åtgärder inhämta revisionsbevis om be-
lopp och annan information i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att be-
döma riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de del-
ar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen och koncernredovis-
ning för att ge en rättvisande bild i syfte  
att utforma granskningsåtgärder som är  

ändamålsenliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte i syfte att göra  
ett uttalande om effektiviteten i för-
eningens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av än-
damålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rim-
ligheten i styrelsen och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har 
inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredo-
visningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderföreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2011 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 
Jag tillstyrker därför att föreningsstäm-
man fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderföreningen 
och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisning-
en och koncernredovisningen har jag 
även reviderat förslaget till disposition-
er beträffande föreningens vinst eller 
förlust samt styrelsen och verkställande 
direktörens förvaltning för HSB Lands-
krona ek för. för år 2011.

Styrelsen 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 direktör-
en som har ansvaret för förvaltningen 
enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet 
uttala mig om förslaget till disposition-
er beträffande föreningens vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grund-
val av min revision. Jag har utfört revi-
sionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om 
styrelsen förslag till dispositioner be-
träffande föreningens resultat har jag 
granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.
Som underlag för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet har jag utöver min revi- 
sion av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen 
för att kunna bedöma om någon styrelse- 
ledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot föreningen. 
Jag har även granskat om någon styrelse- 
ledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med lag-
en om ekonomiska föreningar, årsredo- 
visningslagen eller föreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsen-
liga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att föreningsstämman 
disponerar vinst eller förlust enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsen ledamöter och verk-
ställande direktörens ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Lund den 23 april 2012 

Håkan Hollerup
Auktoriserad revisor 

Jerry Karlsson

Till föreningsstämman i HSB Landskrona ek för, org.nr 744000-0664.
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