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hsB Landskrona
– det lokala företaget

Jag tillträdde som ny vd för HSB Landskrona i september 2012, men riktigt 
ny i organisationen är jag inte eftersom jag tidigare var vd för dotterbolaget 
HSB BoService och parallellt även förvaltningschef. HSB Landskrona är en 
stark lokal aktör men även vi är beroende av det ekonomiska världsläget, som 
direkt påverkar oss i Sverige.  Det gör att vi måste vara mycket lyhörda om 
vad som händer ute i världen och lägga strategier för detta. Långsiktighet  
och stabilitet är något som ger våra medlemmar och vår organisation en 
trygghet.

HSB Landskrona är samhällsbyggare och bland annat har vi under verksam-
hetsåret haft ett samarbete med Landskrona stad i projektet Kvinnohuset, 
som invigdes av dåvarande jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Ett annat 
samhällsbyggande projekt som vi deltar i, är det nyetablerade Landskrona 
Stadsutvecklings AB. Där kan vi vara med för att påverka utvecklingen av 
Landskrona stad till att bli en attraktiv stad att bo, arbeta och turista i. 
Landskrona har ett unikt läge vid kusten, där näringsliv och myndigheter 
har en samsyn på samarbete för en attraktiv kommun.

HSB Landskrona är som sagt en stark lokal aktör i Landskrona och med 
våra kommande byggprojekt blir vi ännu starkare. Parkstaden i Häljarp är 
bara ett av alla våra projekt, där vi gör en helhetslösning tillsammans med 
samarbetspartners. När vi bygger ska vi sträva mot minsta möjliga miljöpå-
verkan, vi ser vårt byggande som långsiktigt och tar ansvar för framtiden. 
Många har sagt till mig ”ni stannar kvar”. Vad menas med det? Jo, vi bygger 
inte enbart hus utan vi tar ett seriöst ansvar och har en lång relation med 
våra medlemmar. 

Ett hus är bara en byggnad tills det flyttar in människor, det är då det blir ett 
hem. Vi förvaltar och har ansvar för många hem. Jag anser att det är viktigt 
att vi hela tiden har med oss detta tankesätt i organisationen för då bygger vi 
relationer och förtroende med våra medlemmar.

Nu tar vi steget in i ett spännande 2013. Ett stort tack för det gångna året till 
medlemmar, förtroendevalda, medarbetare, kunder och samarbetspartners 
för ett bra och stort engagemang!

Mikael Jönsson
Verkställande direktör
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hsB Landskrona
händelser under verksamhetsåret 2012

omfAttAnde renoveringAr
HSB Landskrona har gjort omfattande 
renoveringar på fastigheter, där vi tog 
över ägandet, 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 och innehåller 26 lägen- 
heter på totalt 2 000 kvadratmeter bestå- 
ende av ettor till en sexa. Dessa har varit  
föremål för åtgärder samtidigt som såväl  
fasaden som utemiljön har fräschats upp. 
    – Det har handlat om bland annat stam- 
byte, badrumsrenovering, nya kök och 
fönster, målning i trapphusen, ny tvätt-
stuga, säkerhetsdörrar och uppfräsch-
ning av fasaden, berättar Sven Anders-
son, på HSB Landskrona.

PArKstAden i HäLjArP
Försäljningen av hus i Parkstaden i  
Häljarp, där HSB Landskrona ska upp- 
föra 18 parhus inleddes under 2012.  
Tillsammans med AB Byggcompagniet 
i Malmö planeras bebyggelse av 18 par- 
huslägenheter i markplan, som säljs 
som bostadsrätter. Utöver detta är en 
del av marken i Parkstaden avsedd för 
fristående villabebyggelse.

Husen ska byggas i en prefabricerad 
stomme av betong med utvändig puts 
och räknas som lågenergihus, vilket 

innebär en månadskostnad på värme-
förbrukningen på cirka 500 kr. Värme-
källan blir jordvärme.

– Målsättningen är att vi börjar bygga 
under 2013, säger Johan Svedström,  
projekt- och fastighetschef på HSB  
Landskrona.

WeBB-Hero-utBiLdning
Den internetbaserade tjänsten Webb-
Hero används numera av de flesta  
bostadsrättsföreningar bland HSB 
Landskronas totalt 60 kunder. För att 
alla användare ska hålla sig uppdatera-
de anordnar HSB Landskrona en upp-
följningsutbildning varje år. Ett 60-tal 
deltog vid årets fyra träffar.

WebbHero ingår numera i det admini- 
strativa avtalet mellan HSB Landskrona 
och bostadsrättsföreningarna. Det är en  
förutsättning för att man ska kunna ut-
föra arbetet på ett bra och smidigt sätt. 

WebbHero är också föremål för en stän- 
dig utveckling. På utbildningarna utbyts  
erfarenheter och HSB Landskrona får 
tips och idéer från användarna.

utBiLdning för nyvALdA 
Varje år anordnar HSB Landskrona en 
introduktionskurs för nyvalda i bostads-
rättsföreningars styrelse. Under 2012 
deltog ett 20-tal personer. Den fem tim-
mar långa kursen handlade bland annat  
om hur det är att vara förtroendevald i  

en bostadsrättsförening, juridiska per-
spektiv men även ekonomi och teknisk 
förvaltning.

Deltagarna var nöjda eller mycket 
nöjda med kursen och många tyckte att 
det var en bra genomgång inför det nya 
arbetet i styrelsen. Ett flertal ville även 
ha djupare utbildning i IT-systemet 
WebbHero.

I slutet av året anordnade HSB Lands-
krona också en kurs för revisorer.

nyA AvtAL ocH uPPdrAg
Derome Mark & Bostad valde HSB  
BoService till att sköta den nya bostads- 
rätten Rorsmannen 2 i Nyhamn, som 
blev klart för inflyttning våren 2012. 

Rorsmannen 2 består av 39 bostads-
rätter och är de sista av de totalt 71  
bostadsrätterna som byggts av Derome 
Mark & Bostad. Lägenheterna har en 
hög invändig standard med stora bal-
konger eller terrasser med utsikt över 
Öresund.

Förutom underhåll av de allmänna 
ytorna såväl inom- som utomhus ingår 
det felanmälan i avtalet.

Landskronas största bostadsrättsföre-
ning, brf Kungen ingick under 2012 
ett avtal om administration med HSB 
Landskrona. 

Brf Kungen har 392 medlemmar och 
fastigheten består av fyra huskroppar, 
där man från femte våningen har utsikt 
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över Öresund. Husen byggdes i slutet 
av 60-talet i Riksbyggens regi men har 
under åren haft olika förvaltare. Sedan 
2007 drivs förvaltningen i privat regi 
som en ekonomisk förening.

– För att få viss hjälp med den ekono-
miska förvaltningen sökte vi en sam-
arbetspartner och valet föll på HSB 
Landskrona, som i sitt administrations-
avtal med bostadsrättsföreningar hade 
mycket att erbjuda, inte minst det 
fantastiska verktyget WebbHero. Att vi 
dessutom kunde välja vad vi behövde 
hjälp med och i princip plocka russinen  
ur kakan vägde tungt när vi tog beslutet,  
säger Fredrik Leonardsson, ordförande 
i brf Kungen.

Det administrativa avtalet innefattar 
bland annat hjälp med ekonomin, som 
prognoser, uppföljning och årsredovis-
ning samt tillägg med pantsättningar 
och överlåtelser.

Brf Kävlingehus 3 i Kävlinge tecknade 
avtal om ekonomi, teknik och fastighets- 
skötsel. Föreningen har 170 lägenheter.

– Vi ville ha en helhetsleverantör inom  
fastighetsförvaltning och därför valde 
vi HSB Landskrona, som vi har goda 
erfarenheter av, säger Fredrik Ek, ord-
förande i föreningen.

– Vi har prioriterat bästa funktion och 
utförande. Priset var inte det avgörande  
för vi ser ett samarbete i samförstånd 
och det får vi av HSB Landskrona.

HsB med ocH
utvecKLAr stAden

Landskrona stad och fem större fastig-
hetsägare, däribland HSB Landskrona, 
bildade ett gemensamt bolag – Lands-
krona Stadsutveckling AB. Syftet är att ta  

ett helhetsgrepp och vända utveck- 
lingen i stadsdelarna Centrum och  
Öster. Staden bidrar med 95,5 miljoner 
kr i aktiekapital och fastighetsägarna 
med 4,5 miljoner.

Det här är en kraftsamling som görs så- 
väl från politiskt håll som från fastighets- 
ägarna. Politikerna anser att det här 
arbetet måste ske tillsammans med de 
seriösa fastighetsägarna.

– Vi måste ta ett helhetsgrepp för 
att minska ökningen av försörjnings- 
stöden, modernisera boendemiljöer 
och kvartersvis rusta upp bostäder för 
att minska segregationen samt vidta en 
lång rad av åtgärder mot oseriösa fastig-
hetsägare genom myndighetsutövning, 
säger kommunstyrelsens ordförande 
Torkild Strandberg.

HSB Landskrona är förstås en av de 
fem fastighetsägarna som deltar och 
förre vd:n Kenneth Håkansson ingår i 
bolagets styrelse.

– Förutom att staden utvecklas ökar 
våra fastighetsvärden och därmed ökar 
avkastningen för vårt företag, säger 
Kenneth Håkansson.

Landskrona Stadsutveckling AB är ett 
långsiktigt projekt. Det kommer att ta 
ett antal år innan man kan skönja ett 
resultat.

minister invigde
KvinnoHuset 

Dåvarande jämställdhetsminister Nyamko  
Sabuni invigde under 2012 det så kalla-
de Kvinnohuset, som HSB Landskrona 
tillsammans med Landskrona stad varit 
med om att ta fram. Det har handlat 
om en ombyggnad av ett flerfamiljshus 

i korsningen Järvägsgatan – Sturegatan.
I huset har det skapats 16 lägenheter  

och sju jourrum. Här ska våldsutsatta 
kvinnor från Landskrona och även från 
andra kommuner kunna få en tillflykt. 
Myndighetsutövning och stödverksam-
het finns i huset. Nyamko Sabuni in- 
vigde huset genom att på innergården 
plantera ett äppelträd.

nKi-undersöKning  
Kunderna är mycket nöjda med HSB 
Landskrona som får höga betyg i en 
NKI-mätning (Nöjd Kund Index), som 
genomfördes under hösten.

HSB Landskrona har med hjälp av IC-
Potential gjort två olika NKI-Mätningar, 
dels hur nöjda kunderna i bostadsrätts-
föreningarna är, dels hur hyresgästerna 
trivs i våra hyreslägenheter. Kunderna i  
bostadsrätterna är överlag väldigt nöjda,  
95 procent upplever att HSB Lands-
krona motsvarar deras förväntningar 
på ett bra eller mycket bra sätt.

HsB exPo  
Även under 2012 arrangerades HSB Ex- 
po i samband med budgetkonferensen. 
Liksom premiäråret 2011 hölls Expon 
och budgetkonferensen på klassisk mark  
på Citadellet. Till Expon kom ett 100-tal  
personer och pratade och diskuterade 
med de olika leverantörerna. Besökarna  
representerade minst 55 bostadsrätts-
föreningar till HSB Landskrona.

Såväl besökarna som utställarna var 
mycket nöjda med arrangemanget, som  
förutom expon och konferensen inne-
höll två föreläsningar. 
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ny vd vill göra medarbetarna 
mera delaktiga i besluten

Redan i början av 2012 meddelade  
Kenneth Håkansson sitt beslut att avgå 
som vd i samband med uppnådd pen-
sionsålder, men sa också att han var  
beredd att arbeta kvar en tid som  
Senior Advisor, om styrelsen önskade 
det.

– Att Kenneth Håkansson med sina 
många kontakter ville fortsätta en tid i  
företaget kändes bra för oss, när vi på- 
började rekryteringen, säger HSB Lands- 
kronas ordförande Joakim Sander.
– Vi började med att fastställa en krav-
profil på den nye vd:n. Vi valde att inte 
annonsera utan i stället samarbeta med 
konsultföretaget Fasticon, som tog fram 
ett tiotal personer som vi intervjuade. 
Det var många i branschen, som var 
intresserade av den här befattningen. 
Bland dem vi intervjuade tog vi ut tre för  
vidare samtal. Vi presenterade i början 
av hösten den nya vd:n, då hade vi ar-

Mikael Jönsson blev under hösten 2012 ny vd för HSB 
Landskrona. Han efterträdde Kenneth Håkansson, 
som innehaft posten i 22 år. En stor del av verksam-
hetsåret 2012 har präglats av tillsättningen av en ny 
verkställande direktör.

betat med frågan från och till under 
minst ett halvår.

Det visade sig att den vi tyckte var bäst 
lämpad för uppdraget och som motsva-
rade kravprofilen redan fanns på plats, 
nämligen Mikael Jönsson, som våren 
2011 anställdes som förvaltningschef 
samt vd för HSB Landskronas dotterbo-
lag BoService AB och ByggService AB. 
  – HSB har alltid varit synonymt med 
kvalitet för mig, eftersom att HSB står 
för struktur och satsar långsiktigt på för- 
valtning och ägande. Den synen bekräf-
tades när jag väl började i företaget,  
säger Mikael Jönsson.

– Jag trivs med att arbeta med kombi-
nationen människor, organisation och 
hus. Det är lätt att man i fastighetsbran-
schen koncentrerar sig på byggnaderna 
och glömmer bort människorna, som 
ska bo där. Det har ingen betydelse hur 
duktiga vi är på byggnader, vi måste 

även vara duktiga på att kombinera 
byggnader och människor vilket HSB 
är.

Mikael Jönsson har en ledarstil där 
kommunikation och delaktighet bland 
de anställda har en stor betydelse.
– Processen att låta medarbetarna vara 
delaktiga i besluten kan ta lite längre 
tid, men besluten håller desto längre 
när alla är med. Det viktigaste i före- 
tagen är människorna som arbetar där 
och i HSB Landskrona finns mycket 
duktiga och kompetenta medarbetare 
och givetvis vill man som vd ta tillvara 
den samlade kunskap som finns i hela 
organisationen, säger Mikael Jönsson.

– HSB Landskrona är ett starkt lokalt 
förankrat företag vilket vi ska fortsätta 
att vara. Vi ser fram emot ett nytt och 
spännande år, säger Joakim Sander.  

resurs i tekniska frågor
Det är många gånger svårt för förening- 
arna att hitta en medlem som har kom-
petens att ta hand om tekniska frågor. 
Som en extra resurs kan HSB Lands-
krona därför erbjuda bostadsrättsföre-
ningarna en tjänst som teknisk förvalt-
are.

– Som teknisk förvaltare jobbar jag till-
sammans med styrelsen och är med på 
mötena. Jag svarar bland annat för myn-
dighetsbesiktningar, och deltar i upp- 
handlingar som har med service och  
reparationer, säger Sven Jönsson, som 

för närvarande har uppdrag som tek-
nisk förvaltare av sex bostadsrättsföre-
ningar.

Andra uppgifter för en teknisk förval-
tare är bland annat tillsyn och kontroll 
av lägenheter i samband med ut- och 
inflyttning, drift av nycklar och passa-
gebrickor, fakturakontroll, försäkrings-
hantering vid skador eller olyckor.
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hsB Landskrona en av parterna
i utbyggnaden av Borstahusen

I första skedet arbetar HSB Landskrona 
tillsammans med stadens representan-
ter och de övriga exploatörerna med 
utformningen av den första etappen, 
som är ”Campingplatsen”. Det handlar 
om att flytta campingen för att kunna 
bygga bostäder i anslutning till den nu 
befintliga campingplatsen. Strävan är 

Borstahusen kommer att bli ett intressant och attraktivt bo- 
stadsområde, där planerna är att bygga cirka 1.000 bostäder.  
HSB Landskrona är en av fem utvalda exploatörer som är 
inbjudna till en byggherredialog med Landskrona stad.

en blandad bebyggelse med både låga 
enfamiljshus till flerfamiljshus i flera 
våningar.

– Genom en blandad bebyggelse kan 
vi ge fler kunder möjligheten att njuta 
av utsikten över Öresund och Ven, säger 
 Johan Svedström, projekt- och fastig-
hetschef på HSB Landskrona.

Han hoppas också att den planerade ut-
byggnaden av småbåtshamnen i Borsta- 
husen blir klar parallellt med den första  
bostadsetappen.

– Då kan vi också erbjuda våra kunder 
båtplats och detta i kombination med 
ett attraktivt boende med havsutsikt 
samt närhet till en av Sveriges finaste 
golfbanor gör det här projektet väldigt 
unikt.

Johan Svedström hoppas också på en 
byggstart under 2014 eller 2015 trots att 
marknaden idag är ganska svag.

– Men med de kvaliteter, som kommer 
att finnas i området, är möjligheterna 
goda till en lyckad försäljning även i en 
lågkonjunktur. Med rätt utformning och  
arkitektur kommer området i likhet med  
Nyhamn att få ett regionalt intresse.

– För att lyckas med hela projektet 
måste exploateringen påbörjas närmast 
Öresund (före detta campingplatsen) 
för att sedan växa österut. Det är viktigt 
att kommun och exploatörer tillsam-
mans utvecklar samtliga etapper i pro-
jektet, anser Johan Svedström.

Förutom HSB:s övergripande miljömål  
för byggande och förvaltning är ambi-
tionen att följa Sweden green building 
council miljöbyggnad. 

– Det betyder att vi har en hög ambi-
tion för ett miljöeffektivt byggande och 
boende, avslutar Johan Svedström.

Borstahusen
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arkitekter tror på en stark
utveckling av boendet i Landskrona

Mats White, delägare på Jais Arkitekter 
i Helsingborg, är entusiastisk när han 
börjar prata om Landskrona och han 
får medhåll av sin kollega Jakob Peetre. 
Nyligen har de börjat arbeta med pro-
jekt som ingår i Landskronas utveckling 
tillsammans med HSB Landskrona.

– Landskrona är på gång just nu.  
Staden står på tur att expandera när 
det gäller boendet efter det att Malmö, 
Lund och Helsingborg haft en stark ut-
veckling under ett antal år. Satsar man 
på kvalitet i byggandet och att utnyttja 
stadens möjligheter så kan Landskrona 
vara ett förstaval för de unga familjer 
som nu får jobb i regionen. Närheten 
till Helsingborg, Malmö och kanske 
framförallt Lund med sin starka sats-
ning på nya forskningsanläggningar 
gör staden intressant.

– Det är just boendet som kan utveckla  
Landskrona, men det gäller också att 
bygga i anslutning till kommunikationer.  
Det är korta pendlingssträckor som det 
handlar om i västra Skåne. Med fler 
invånare får man på sikt också intresse 

– Med en utökad koppling till havet kan Landskrona bli  
en stark bostadsort de närmaste 20 åren. Projektet som  
planeras i Borstahusen bidrar till detta, men det finns 
mycket mer att göra. Dels en upprustning av centrala  
delar, dels en nybyggnation där man utnyttjar tomma 
ytor i olika delar av staden.

från företag som vill etablera sig staden. 
Och får man fler boende får man också 
en större konsumtion, säger Mats.

När det gäller handel är Mats White 
kritisk till de många köpcentrum, som 
byggs utanför städerna.

– Problemet är att en för stor del av han-
deln förläggs i externa anläggningar.  
Följden blir ett större beroende av bilen  
samt att stadskärnorna utarmas. För 
Landskronas del tror jag, att följden av 
fler bostäder bör blir en utökad centrum- 
handel.

Mats White och Jakob Peetre fortsätter  
lovorda Landskronas många möjlig-
heter, och menar att staden har sådana 
goda förutsättningar för att utveckla sitt 
boende.

– Många av dem som kommer att efter- 
fråga bostäder i Öresundsregionen vill  
ha tillgång till fin natur, kultur, bra  
skolor och så förstås välfungerande 
kommunikationer. Allt detta har  
Landskrona. Nu gäller det att göra  
boendet så attraktivt som möjligt.

Mats och Jakob sitter med en  

Landskronakarta och diskuterar hur 
man skulle vilja utveckla Landskrona.

– Vi menar att man i framtiden ska 
undvika att bygga på åkermark utan i 
stället försöka hitta ytor inom den befint- 
liga stadsvägen där nybyggnation kan 
bidra till att förbättra och laga ihop stad- 
en. Hittar man dessa, gärna centrala 
lägen, så befolkas staden och utveck-
lingen tar fart.

– Det gäller att använda byggandet 
för att förbättra de här områdena. Oav-
sett var i Landskrona man bor ska man 
kunna känna närheten till havet. Bra 
anslutningar med cykelvägar ger stora 
fördelar, menar Jakob Peetre.

Han tycker att Landskrona har etable-
rat ett par modeller för att gå vidare, dels 
den planerade bebyggelsen i Borsta- 
husen, dels upprustningen av öster, 
där det ju tillsatts en särskild samar-
betskommitté, bland annat med HSB 
Landskrona som representant, för att 
arbeta med detta område.

Jais Arkitekter har kontor i Helsing-
borg och jobbar i hela södra Sverige. 
Firman startades 1958 av Henrik Jais-
Nielsen och Bengt Blasberg. 1990 blev 
Mats White delägare och driver nu arki-
tektföretaget tillsammans med Nisse 
Landén och Jakob Peetre. 

Jais Arkitekter är involverad i en del av  
den planerade bebyggelsen i Borstahus- 
en tillsammans med HSB Landskrona.

utveckLingen av Boendet i Landskrona

Mats White och Jakob Peetre på Jais Arkitekter.
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föreningsstYrningsraPPort

HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för 
HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyr-
ning, de kooperativa principerna och HSBs värdering-
ar. HSBs kod för föreningsstyrning började gälla den 1 
januari 2008. Syftet med koden är att den ska vara ett 
verktyg för att i praktiken kunna verkställa en öppen,  
demokratisk organisation där medlemmarna kan kon-
trollera hur beslut fattas inom HSB. Koden gäller för 
HSB-föreningar, HSBs nationella bolag samt HSB Riks-

förbund. Koncernerna för denna verksamhet ska präg-
las av öppenhet och transparens i enlighet med kodens 
intentioner. Koden ska tillämpas enligt principen ”Följ 
eller förklara”. Det innebär att om en förening avviker 
från någon del av koden ska skälen för avvikelsen redo-
visas i föreningsstyrningsrapporten. Styrelsen för HSB 
Landskrona började följa koden 2012 och har följt 
kodens intentioner och bestämmelser enligt nedanstå-
ende redovisning.

 1 ändring Av stAdgAr Periodicitet enligt koden 
 1.1 Stadgeändring för anpassning till HSBs kod för föreningsstyrning Ändringar av stadgar antagna
   vid extrastämman i november 2012 Ja

 2 föreningsstämmAn Periodicitet enligt koden

 2.1 Offentliggöra när och på vilken ort stämman kommer att hållas Sista kalendermånaden i verksamhetsåret
   alternativt så snart styrelsen beslutat hålla
   extrastämma Ja

 2.2 Information om fullmäktiges rätt att få sitt ärende behandlat vid 
  stämman och sista datum för denna begäran för att ärendet ska
  kunna beaktas Skickas till styrelsen före mars månads utgång Ja

 2.3 Information om efterlevnaden av gemensamma styrdokument
  inom HSB I årsredovisningen Ja

 2.4 Uppgifter om ändrade stadgar och andra ärenden som före-
  ningsstämman ska ta ställning till I samband med kallelse Ja

 2.5 Beslut att vid behov ersätta ledamot som lämnar
  valberedningen i förtid Vid stämman Ja

 2.6 Fastställa instruktion för valberedningen Vid stämman Ja

 2.7 Beslutsför styrelse (vid ordinarie stämma såvitt möjligt hela Vid stämman  Ja
  styrelsen), styrelsens ordförande och vd ska närvara vid stämman

 2.8 Person föreslagen för inval i styrelsen ska såvitt möjligt
  närvara vid stämman Vid stämman Ja

 2.9 Minst en revisor ska närvara vid ordinarie stämma Vid stämman Ja

 2.10 Föreslagen revisor ska närvara vid stämman där revisorsval
  ska hållas Vid stämman  Ja

 2.11 Beslut om styrelsearvode och samtliga övriga ersättningar Vid stämman Ja

 2.12 Beslut om arvode till valberedning Vid stämman Ja

 2.13 Beslut om arvode till revisor Vid stämman  Ja

 2.14 Redovisa principer för ersättning till VD och ledning Styrelsen fastställer VD:s ersättning.
   ersättningar för ledningsgruppen VD fastställer Ja

 2.15 Överväga eventuell översättning av föreningsstämmoprotokoll Årligen  Ja

 2.16 Tillhandahålla protokoll från senaste ordinarie
  föreningsstämma och därefter hålla extra stämma Tre veckor efter stämman  Ja

 3 vALBeredning  Periodicitet enligt koden

 3.1 Informera om namn på valberedningens ledamöter På föreningens hemsida Ja

 3.2 Informera om hur man lämnar förslag till valberedningen samt
  senaste tidpunkt för förslag På föreningens hemsida Ja

 3.3 Ta del av styrelsens utvärdering Årligen Ja
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 3.4 Underteckna eventuell sekretessförbindelse Vid behov Ja

 3.5 Fastställa kravprofiler för nya ledamöter Årligen Ja

 3.6 Informera föreslagna ledamöter om utbildningskrav Vid behov Ja

 3.7 Lämna redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete I samband med kallelsen samt vid stämman Ja

 3.8 Presentation av valberedningens förslag till ordförande vid
  ordinarie föreningsstämma I kallelsen samt vid stämman Ja

 3.9 Presentation av valberedningens förslag I samband med kallelse Ja

 3.10 Presentation av valberedningens förslag på styrelsearvode I samband med kallelse Ja

 3.11 Presentation av valberedningens förslag på arvodering av revisor I samband med kallelse Ja

 4 styreLsens ArBetsordning, Periodicitet  enligt koden
  utvärdering vd-instruKtion med merA
 4.1 Översyn/revidering av styrelsens instruktioner (arbetsordning,
  instruktion för vd, rapporteringsinstruktion) Årligen Ja

 4.2 Om styrelseordföranden har uppdrag för föreningen utöver
  ordförandeuppdraget; översyn/revidering av styrelsens
  arbetsordning och vd-instruktion Vid behov Ja

 4.3 Utvärdering av styrelsens arbete  Årligen, redovisas i årsredovisningen Ja 

 4.4 Utvärdering av VD:s arbete  Fortlöpande minst en gång per år Ja

 4.5 Principer för ersättning och anställningsvillkor för VD med flera I årsredovisningen Ja

 5 finAnsieLL rAPPortering Periodicitet  enligt koden

 5.1 Redovisa värderingsmetod  I årsredovisningen Ja

 5.2 Soliditetstal I årsredovisningen Ja

 5.3 Återbetalningsberedskap I årsredovisningen Ja

 5.4 Formella finansiella rapporter  I årsredovisningen Ja

 5.5 Lämna försäkran  I årsredovisningen Ja

 6 intern KontroLL ocH revision  Periodicitet  enligt koden

 6.1 Framtagande av dokumentation och upplysningar om det sätt  
  på vilket styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella Redovisas i föreningsstyrnings
  rapporteringen samt kommunicerar med föreningens revisor rapporten årligen Ja

 6.2 Framtagande av rapport om den interna kontrollen
  (finansiell rapportering) I årsredovisningen Ja

 6.3 Styrelsens träff med revisor  Minst en gång per år Ja

 6.4 Styrelsen dokumenterar kvaliteten i den finansiella
  rapporteringen samt kommunicerar med föreningens revisor Löpande årligen Ja

 7 föreningsstyrningsrAPPort  Periodicitet  enligt koden

 7.1  Framtagande av föreningsstyrningsrapport med information
  mation enligt koden om: styrelse, revisor, valberedning och VD I årsredovisningen Ja

 7.2 Ange om granskad av revisor I årsredovisningen Ja

 7.3 Ange att koden tillämpas, redovisa och motivera avvikelser I årsredovisningen Ja

 7.4 Redovisa hur kvaliteten säkerställs i den finansiella rapporteringen I årsredovisningen Ja

 7.5 Redovisa hur kommunikation sker med föreningens revisor I årsredovisningen Ja

 8 informAtion PÅ HemsidAn  Periodicitet  enligt koden

 8.1 Inrättande av särskild avdelning för föreningsstyrningsrapport
  på föreningens hemsida Snarast Ja

 8.2 Införande av aktuell information
  från föreningsstyrningsrapport Snarast Ja

 8.3 Information om datum för stämma och extrastämma när Senast månaden innan verksamhetsåret
  beslut om extrastämma tas är slut/direkt Ja
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 8.4 Namn på valberedningen  Snarast Ja

 8.5 Hur man nominerar och sista dag för nominering Redovisas på föreningens hemsida Ja  

 8.6 Fullmäktiges rätt att få ärende behandlat vid stämman, sista
  datum att skicka in begäran Enligt stadgarna; före mars månads utgång Ja

 8.7 Lista på gemensamma styrdokument i HSB Redovisas på föreningens hemsida Ja

 8.8 Valberedningens förslag. Styrelseledamöter (gäller omval
  och nyval) presenteras med relevant erfarenhet. I samband med kallelse Ja

 8.9 Övriga uppgifter av betydelse vid bedömning av kompetens
  och oberoende I samband med kallelse Ja

 8.10 Styrelsens förslag till arvodering av valberedning På stämman Ja

 8.11 Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete vid
  nominering av styrelse I samband med kallelse Ja

 8.12 Valberedningens förslag på revisor I samband med kallelse Ja

 8.13 Valberedningens förslag till arvodering av revisor I samband med kallelse Ja

 9 utBiLdning  Periodicitet  enligt koden

 9.1 Utveckla introduktionsprogram, fastslå ramar för innehållet Vid introduktion av ny ledamot snarast Ja  
   för befintliga

 9.2 Ställa krav på att varje styrelseledamot har, och genomgår,
  ett utbildningsprogram Årligen Ja

 9.3 Planering och genomförande av utbildning för nyanställd VD Vid behov Ja

 9.4 Utbildning för befintlig och potentiell ledningspersonal Vid behov Ja 

redovisAde AvviKeLser
Inga avvikelser finns att rapportera.

rAPPort om föreningsstyrningsrAPPort
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för föreningsstyrningsrapporten och för att den är upprättad i 
enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning. Som underlag 
för vårt uttalande om att en föreningsstyrningsrapport har 
upprättats, har vi läst föreningsstyrningsrapporten och be-
dömt dess innehåll baserat på vår kunskap om föreningen. 
En föreningsstyrningsrapport har upprättats och dess infor-
mation är förenlig med HSBs kod för föreningsstyrning.

Landskrona den 18 april 2013

Håkan Hollerup, auktoriserad revisor 
Hollerup&Partners AB 

metod för utvärdering Av styreLsen
Ordförande har utvärderat styrelsen och dess arbete genom 
samtal.
Delaktighet i styrelsearbetet, personligt engagemang, tillför-
ande av kompetens till styrelsearbete och närvaro är de krite-
rier som styrelsen har utvärderats på.
Utvärderingen av styrelsens arbete har delgetts till valbered-
ningen.

PrinciPer för ersättning tiLL vd
Enligt gällande avtal upprättat av styrelsen.

orgAnisAtion för intern KontroLL  
vAd gäLLer finAnsieLL rAPPortering
inKLusive uPPföLjning
Varje kvartal redovisas ett av revisorn avstämt bokslut.

styreLsens KommuniKAtion
med revisorernA
En gång om året träffar styrelsen föreningens revisor.
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styrelse

Ordförande
Joakim Sander 
Styrelseledamot i HSB Landskrona sedan 1992. Styrelse-
ordförande sedan 2010. HSB ledamot i Brf Solskiftet. Arbetar 
som enhetschef på Försäkringskassan.

Vice ordförande
Håkan Andersson 
Suppleant och därefter ledamot i HSB:s styrelse sedan 1993. 
Ordförande i Brf Saturnus, HSB:s ledamot i tre Brf. Arbetar 
som platschef inom PEAB Mark och Anläggning i södra 
Skåne.

Ledamöter
Marita Larsson
Styrelseledamot sedan 2005, HSB ledamot i Brf Rockaden 
sedan 2008, före detta kommunalråd, före detta ordförande  
i Landskronahem, tidigare ledamot i byggnadsnämnden 9 år.

Eva Ekström Moberg 
Ekonom på Diaverum. Ledamot sedan 2007.

Pia Hansson 
Suppleant i HSB:s styrelse 2003 - 2007 och ledamot sedan 
2008. Styrelseledamot i Brf Kvarnen. Utbildad socionom. 
Arbetar som enhetschef inom Helsingborgs Stads social-
förvaltning.

Dino Giribaldi 
Ordförande i Brf Drottningen sedan 2005 och styrelse-
ledamot sedan 1997. Arbetar inom Landskrona stads stads-
ledningskontor som ekonom med bl.a. samordningsansvar 
för kommunstyrelsens verksamhetsplanering, -uppföljning 
mm. Tidigare arbetat med IT frågor inom Landskrona stad. 
Ledamot i HSB Landskronas styrelse sedan 2010.

René Krogh 
Styrelseledamot i HSB Landskrona sedan 2012. Ordförande i 
Brf Lotsen sedan 2007. Ledamot i flera bostadsrättsföreningar. 
Utbildning i ekonomi och management från bl. a Lunds 
Universitet och Harvard. Arbetat med managementfrågor 
inom finans- försäkrings- och logistikmarknaden i drygt 
tjugofem år.

styrelseledamöternas närvaro

 12/1 30/3 8/5 4/6 23/8 19/10 12/12

Joakim Sander • • • • • • •
Håkan Andersson • • • • • • •
Marita Larsson •  • • • • •
Pia Hansson • • • •  • 
Eva Ekström Moberg •  • • •  
Dino Giribaldi  •  •  • •
René Krogh     • • •
Kenneth Håkansson • • • • •  

vd
Mikael Jönsson. VD för HSB Landskrona sedan 2012-09-17.
49 år och har arbetat med fastighetsförvaltning och organisa-
tioner i ca 25 år som bl.a. förvaltare och fastighetschef på  
Eslövs Bostads AB, boservicechef på AF bostäder, distrikts-
chef på Samhall och VD bl.a. på Backagården.
Förvaltningschef på HSB Landskrona samt VD på HSB  
BoService och VD på HSB ByggService från 2010 till 2012 
Föreläsare inom bostadsförvaltning på BFAB. 
HSB-ledamot i Brf Spelmansgården från 2012.

revisor
Håkan Hollerup, auktoriserad revisor,
Hollerup&Partners AB
Valda av HSB Landskrona fullmäktige
Jerry Karlsson, revisor med
Lennart Neander, suppleant.

Från vänster René Krogh, Pia Hansson, Joakim Sander, Håkan Andersson, Marita Larsson och Dino Giribaldi. Eva Ekström Moberg saknas på bilden.
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valberedning

Ted Lindberg
Sammankallande i valberedningen. Ordförande i Brf Tornet  
i c:a 10 år och styrelsemedlem i c:a 30 år, har även tjänstgjort  
som vicevärd. Styrelsemedlem i HSB Landskrona i 6 år. Har  
varit HSB Landskronas representant i olika bostadsrätts- 
föreningar i över 10 år. Jobbat i anläggningsbranschen i 50 
år, i både statlig som privat tjänst.

Stefan Johansson
Vice ordförande i Brf Fäladsparken sedan 2004. 
Utbildad förvaltningsekonom och anställd på Landskrona 
stad. Under 1990-2005 som ekonomichef och sedan 2005 
som kanslichef och stf stadsdirektör.

Jan Sandström
Ordförande sedan 2006 i Brf Sundet, HSB-ledamot i Brf 
Landora sedan 2007 och i Brf Viljan sedan 2008.
Arbetat inom processindustri både som produktionsan- 
svarig och underhållsansvarig. Har även arbetat som Business  
Director inom Hydrokoncernen med ansvar för Skandina-
visk marknad inom Gas and Chemicals. Ansvarat för imple-
mentering av nya produkter Word Wide inom området Gas 
and Chemicals. VVS Ingenjör och kemiingenjör.

Ann-Charlott Roth
Vice ordförande under 2008 och sedan 2009 ordförande i  
Brf Granada. Arbetar på en elinstallationsfirma sen 19 år 
som bl.a. personalansvarig.

vaLBeredning

Från vänster Stefan Johansson, Ann-Charlott Roth, Ted Lindberg och Jan Sandström



eget fastighetsägande

fastighetsbestånd

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

V Roten 1 N Långg. 11/Storg. 25 1982 3 243 1 620 863
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 1 6 1 341
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, 87-89 1960/1990 46 2 800 1 25 2 825
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
Citadellstaden 1:1 *) Garage Nyhamn, Badhusgatan 23 50 garagepl.     0
Köpmannen 7 Norra Långgatan 16 A-B 1939 8 500 3 145 645
Pallas 33 Ödmanssonsgatan 42 1975 9 680   680
Säbyholm 1:57 Montessoriskola Tomträtt   1 1082 1 082
Summa 17 Fastigheter  239 16 232 15 2 111 18 343

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 1 30 533
Landora 7 Järnvägsgatan 51 1988 8 619 1 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 4 68 908
Palander 13 Järnvägsg 28, Sturegatan 9 1980 0 0 1 2 600 2 600
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 2 12 456
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  151 10 969 26 3 008 13 977

Österfastigheter i Landskrona AB      
Fingal 2 Regeringsgatan 150 1930 4 255   255
Hammaren 6 Timmermansgatan 35 1940 6 397   397
Hammaren 7 Timmermansgatan 33 1970 7 404 1 20 348
Snäppan 13 Storgatan 20/Fiskargränd 21 1993 6 441   441
Summa 4 Fastigheter  23 1 497 1 20 1 441

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 30 305
Målaren 17 Tränggatan 9 1940 4 328   328
Summa 3 Fastigheter  10 853 2 45 898
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Västergården Fastighets AB      
Topasen 10 Vengatan 38-40 1947/2011 9 571 2 45 616
Summa 1 Fastighet  9 571 2 45 616

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 2 429 664
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 6 684 5 732

Förstaden Fastighets AB      
Östra Förstaden 34 ”Brocksg 2/Tranchellsg 35
 Österg 108-112D” 1960 43 3 424 10 499 3 923
Östra Förstaden 46 Tranchellsg 35 1960   2 736 736
Summa 2 Fastigheter  43 3 424 12 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/Östergatan 108 1960 0 0 1 1 148 1 148
Summa 1 Fastighet  0 0 1 1 148 1 148

Landskrona Fastighets AB Draken      
Pelikanen 21 S:t Olovsgatan 168-170 1975 9 609 1 10 619
Najaden 9 Bryggareg 30/Rönnebergsg 6 1979 15 923 1 20 943
Delfinen 16 S:t Olovsgatan 164  1981 6 505   505
Draken 16 Hantverkargatan 60 1942 4 282 2 64 346
Draken 17 Hantverkargatan 62 1946 6 399 1 34 433
Summa 5 Fastigheter  40 2 718 5 128 2 846

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 1988 22 1 489 1 15 1 504
Lommen 1 Prästgatan 6 1969 11 739   739
Erik Dahlberg 16 Järnvägsg 9, Nygatan 9 1997 15 1 347 7 1 695 3 042
Summa 3 Fastigheter  48 3 575 8 1 710 5 285
Total yta 5100   663 47 143 79 10 158 57 224

mark
Parkstaden i Häljarp AB Fastighetsbolaget Erik-Filip i Häljarp AB
Saxtorp 10:50, 10:56, 10:57, 10:58, 10:59 Vitsippan 1-19/Svalörten 1-4
Smörblomman 1/Ängsrutan 1. Del av Saxtorp 10:56 Fastighetsbolaget Daniel i Häljarp AB
Fastighetsbolaget Gustav i Häljarp AB Blåsippan 10-17, 22-24
Gulsippan 1-21 
Fastighetsbolaget David i Häljarp AB 
Blåsippan 1-9, 18-21 *) Uppgift om taxeringsvärde saknas
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fem År i sammandrag

 nyckeltal för Koncern/moderförening 2012 2011 2010 2009 2008 

 Koncern Moder Koncern Moder Koncern Moder Koncern Moder Koncern Moder

resultat          

Rörelseresultat 3 346 -6 800 -2 467 -14 368 -2 097 -12 877 5 999 -234 5 186 -107

Finansnetto -12 032 -3 157 32 204 49 315 6 841 13 208 -7 248 3 414 17 026 19 070

Resultat efter finansiella poster -8 686 -9 957 29 737 34 947 4 744 331 -1 249 3 180 22 212 18 962

Årets resultat -9 040 -4 121 29 375 34 947 4 363 331 918 14 180 21 860 21 152
          

tillväxt          

Nettoomsättning 71 462 31 054 73 133 29 105 67 660 33 904 60 815 39 692 55 070 34 516

Eget kapital 117 431 123 288 126 410 127 397 96 334 93 755 92 719 92 546 91 783 78 349

*Justerat eget kapital 239 431  248 410  209 924  217 719  171 783 

Balansomslutning 688 963 455 589 721 660 507 457 610 333 411 562 563 963 367 789 408 189 334 856

Medelantalet anställda 48 18 48 20 48 16 35 15 27 13
          

finansiella nyckeltal          

Avkastning på eget kapital -7% -8% 24% 27% 5% 0% -1% 3% 24% 24%

Rörelsemarginal 5% -22% -3% -49% -3% -38% 10% -1% 9% 0%

Likviditet 73% 141% 146% 187% 50% 114% 57% 93% 78% 78%

Soliditet 17% 27% 18% 25% 16% 23% 16% 25% 22% 23%

*Soliditet enligt HSBs kod 32%  31%  30%  33%  41%

Soliditet exkl inlåning 20% 34% 20% 30% 17% 27% 18% 31% 27% 29%

* I justerat eget kapital och justerad soliditet har hänsyn tagits till marknadsvärdering av koncernens eget fastighetsbestånd.
Marknadsvärdering utfördes av extern och oberoende värderingsman 2011 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. En ny marknadsvärdering kommer att genomföras under 2013.  
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/balansomslutningen ± 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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förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Landskrona 
Ek För (org. nr 744000-0664) får härmed avge redovisning 
för moderföreningen och koncernen för verksamhetsåret 
2012.

styreLse
Styrelsen har under 2012 haft följande sammansättning:

Joakim Sander  Ordförande
Håkan Andersson vice ordförande
Marita Larsson
Pia Hansson
Eva Ekström-Moberg
Dino Giribaldi
René Krogh
Kenneth Håkansson, till och med 2012-05-24

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie förenings-
stämma är ledamöterna Marita Larsson, René Krogh, Eva  
Ekström Moberg och Joakim Sander.

firmAtecKnAre
Föreningens firma har tecknats till och med den 17 septem-
ber av Joakim Sander, Håkan Andersson, Marita Larsson, Pia 
Hansson, Eva Ekström-Moberg, Dino Giribaldi, Per Mattson, 
Kenneth Håkansson, Mikael Jönsson och Johan Svedström, 
två i förening. 
Mikael Jönsson tillträdde som VD den 17 september 2012 och  
efterträder Kenneth Håkansson. Firmatecknare från och 
med den 17 september är Joakim Sander, Håkan Andersson, 
Dino Giribaldi, Marita Larsson, Pia Hansson, Eva Ekström-
Moberg, René Krogh, Mikael Jönsson, Per Mattson och Johan  
Svedström, två i förening.
Mikael Jönsson, Per Mattson och Johan Svedström får ej 
teckna firman gemensamt. VD tecknar 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 valda av förening-
en. Revisorssuppleant har varit Lennart Neander.

vALBeredning
Ted Lindberg, sammankallande, Stefan Johansson,  
Jan Sandström och Ann-Charlott Roth. 

verKsAmHeten ocH ägArförHÅLLAnde
HSB Landskrona är en kooperativ ekonomisk förening som  
med en andel vardera ägs av 4 376 (4 301) enskilda medlem-
mar och 50 (50) bostadsrättsföreningar. Dessa utgör medlems- 
antalet i HSB Landskrona per den 31 december 2012. 
HSB Landskrona är ett fullserviceföretag på bostads- och 
fastighetsmarknaden och erbjuder medlemmar och kunder 
medlemsservice, finansiella tjänster, sparverksamhet, admini- 
strativ och teknisk förvaltning, fastighetservice, ny- och om- 
byggnadstjänster, hyreslägenheter och nyproducerade bo-

stadsrätter. 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 3 550 bo- 
stadsrättslägenheter och 10 bostadsrättslokaler i 60 bostads-
rättsföreningar och 663 lägenheter och 79 lokaler i hyres-
fastigheter samt garage- och parkeringsplatser.
HSB Landskronas viktigaste kunder kan delas in i sex katego- 
rier; bostadsrättsföreningar anslutna till HSB, enskilda med- 
lemmar i HSB bostadsrättsföreningar, privata bostadsrätts-
föreningar, bosparande medlemmar, hyresgäster och privata 
fastighetsägare. Huvuddelen av företagets arbetsuppgifter 
sker på uppdrag av HSB bostadsrättsföreningar.

styreLsens ocH vd:s ArBete
Styrelsen har under året avhållit sju sammanträden. Därut-
över har styrelsen under året haft särskilda arbetsmöten kring 
bland annat föreningens affärsplan. Styrelsen fastställer år-
ligen arbetsordning för sitt arbete. Vid styrelsens samman-
träde i juni 2012 fastställdes styrelsens arbetsordning för det 
kommande året. Enligt arbetsordningen svarar styrelsen för 
föreningens verksamhet och dess förvaltning enligt lagen om 
ekonomiska föreningar samt föreningens stadgar. I arbets- 
ordningen framgår arbetsfördelningen mellan styrelse och 
VD, antal sammanträden, tidpunkt för och på vilket sätt kall-
else till sammanträde skall ske, VDs rapportering till styrel-
sen med mera.
I instruktion för VD fastställd av styrelsen regleras VDs ansvar  
och befogenheter. Enligt instruktionen är VD ansvarig för 
föreningens löpande verksamhet enligt lagen om ekono-
miska föreningar, föreningens stadgar samt de riktlinjer och 
anvisningar som styrelsen meddelar. VD har att under styrel- 
sen se till att föreningens verksamhet är tillfredställande org-
aniserad.  VD lämnar skriftlig rapport om den löpande verk-
samheten vid varje styrelsesammanträde.
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 
styrande dokument. Instruktionen anmäls årligen till styrel-
sen.  
Styrelsen har fastställt placeringspolicy för hur förvaltningen 
av föreningens portfölj och likvida tillgångar skall bedrivas. 
Placeringspolicyn anger bland annat i vilka tillgångar och 
med vilka limiter portföljens medel får förvaltas, hur förvalt-
ningen och dess resultat ska rapporteras samt hur ansvaret 
för förvaltningen fördelas. Skriftlig rapportering till styrel-
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sen sker halvårsvis och innehåller uppgifter om avkastning, 
procentuell fördelning på olika tillgångsslag och innehav av 
värdepapper.

inLÅningsverKsAmHet ocH BetALtjänster 
HSB Landskrona är registrerat som inlåningsföretag hos 
Finansinspektionen. Under 2012 har förberedelser gjorts 
för att söka tillstånd hos Finansinspektionen i enlighet med 
Betaltjänstlagen. Föreningen har också antagit en ”Policy 
avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism”. Ändamålet är att säkerställa att HSB Landskrona 
har rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Koncernens AffärsPLAn 
I föreningens affärsplan redovisas föreningens övergripande 
vision och affärsidé, marknads-, finansiella-, miljö-, klimat- 
och slutligen 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 nyproduktion av 
bostäder skall vara minst en nyproducerad brf varje år och 
att vi skall ha administrativt avtal med samtliga bostadsrätts-
föreningar som är medlemmar i HSB Landskrona. För att ge  
föreningen en långsiktigt stabil ekonomi med möjligheter att  
utvecklas och vara en stark aktör på marknaden har beslut-
ats om finansiella mål, bland annat skall föreningens solidi-
tet uppgå till 30%. 

föreningsstämmA
HSB Landskronas ordinarie föreningsstämma avhölls den 
24 maj 2012 på Hotell Öresund i Landskrona. Den 7 novem-
ber avhölls extra föreningsstämma på Citadellet i Lands-
krona.

nyA stAdgAr
På den ordinarie föreningsstämman fattades beslut om nya 
stadgar för HSB Landskrona ek. för. De nya stadgarna antogs  
på den extra föreningsstämman. 
De nya stadgarna överensstämmer med normalstadgar för 
HSB-förening med fullmäktige och innebär bland annat att 
styrdokument beslutade av HSB Riksförbunds förenings-
stämma även gäller för HSB Landskrona ek. för.  

yttrAnden
Under 2012 har HSB Landskrona fått möjligheten att yttra  
sig över Landskrona stads fördjupade översiktsplan för Lands- 
krona tätort. I yttrandet ställer sig HSB Landskrona positiv 
till förslaget. HSB Landskrona framhöll vikten av att Lands-
krona stad arbetar aktivt för att ha en god planberedskap 
som är väsentlig för Landskronas möjligheter att utvecklas 
positivt i framtiden. HSB Landskrona presenterade även för-
slag på attraktiva stadsdelar så som Borstahusen, Säbyholm 
och Thulinparken som bör prioriteras i en framtida exploa-
tering av Landskrona för att på så sätt bidra till en positiv 
inflyttning till kommunen.
Angående exploatering av koloniområdena i Landskrona 
stad för bostadsändamål anser HSB Landskrona att det finns 
andra områden med större attraktivitet som bör tas i anspråk 
innan man utreder en exploatering av dessa områden. Vid-
are framhöll HSB Landskrona uppfattningen att det saknas  

en tydlig riktlinje vad gäller parkmiljöer och sammanhäng-
ande grönstråk vilka vi anser vara viktiga för Landskrona.

omBud vid förBundsstämmA
HSB Landskronas ombud vid HSB Riksförbunds stämma 
den 10 maj 2012 i Stockholm var Joakim Sander med Håkan 
Andersson som suppleant.

HsB LAndsKronAs orgAnisAtion
HSB Landskronas affärsorganisation har en tydlig profil 
och fokuserar på att nyproducera bostadsrätter, vara strate-
gisk rådgivare/partner för bostadsrättsföreningar och äga 
hyresfastigheter för att erbjuda medlemmar och kunder 
detta alternativ men även för att kunna ombilda till bostads-
rätt. Affärsorganisationen omfattar fyra affärsområden Bo-
stadsutveckling, Bostadsförvaltning, Fastighetsservice samt  
Boendenära tjänster. Affärsområdet bostadsutveckling  
ansvarar bland annat för utveckling och genomförande av 
nya bostadsprojekt samt förädling och utveckling av koncer-
nens hyresfastigheter. Affärområdet för bostadsförvaltning 
svarar för utveckling och försäljning av förvaltningstjänster, 
tekniska såväl som administrativa tjänster. Affärsområdet 
Fastighetsservice omfattar skötsel, underhåll och tillsyn av 
fastigheterna. Fastighetsservice ligger i ett helägt dotter- 
bolag HSB BoService i Landskrona AB för att ges en friare 
roll att utvecklas på marknaden. Under hösten 2012 för-
bereder HSB BoService för en kundnära organisation med 
start januari 2013. Beslutgång och administration ska under-
lättas och organisationen får ett flexiblare arbetsätt mellan 
yrkesgrupperna. 
Som stödfunktioner/stab i organisationen ligger ekonomi, 
finans, it, information, marknad, medlemsservice och per-
sonaladministration.  

AdministrAtivA tjänster
tiLL BostAdsrättföreningAr 
HSB Landskrona är en ledande lokal leverantör av admini-
strativ/ekonomisk förvaltning till bostadsrättsföreningar. 
Samtliga HSB-bostadsrättsföreningar har avtal med HSB 
Landskrona om administrativ/ekonomisk förvaltning.  
Dessutom har ett tiotal bostadsrättsföreningar, som inte är  
HSB-medlemmar, administrativa avtal med HSB Landskrona. 
Under hösten 2012 tecknade Brf Kävlingehus nr 3 admini-
strativt avtal med HSB Landskrona.
WebbHero är en internetbaserad tjänst som ger bostads-
rättsföreningens styrelse en effektivare arbetsform. Den är  
ett stöd i det ekonomiska arbetet och dokumentation såsom  
styrelseprotokoll, ritningar, upphandlingar, avtal, försäk-
ringar med mera kan scannas in. Fördelen är att det byggs 
upp ett elektroniskt arkiv för kommande styrelser, vilket ger 
trygghet, kontinuitet och spårbarhet. 
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. Genom WebbHero fungerar samarbetet 
mellan HSB Landskrona och alla kunder även på distans. 
Idag utnyttjar 55 av våra totalt 60 kunder fördelarna med 
WebbHero.



Årsredovisning 2012  17

exPo 2012
Den årliga budgetkonferensen var på Citadellet och kombi-
nerades med mässan, HSB Landskrona Expo. Tolv utställare 
representerande olika branscher som är intressanta för bo-
stadsrättsföreningar. Mässan fick ett 100-tal besökare som 
också kunde lyssna till olika föreläsningar med anknytning 
till fastighetsbranschen.

it- ocH dAtAfrÅgor
Driften av våra centrala IT-system och servrar hanteras av 
en extern driftsleverantör, IT Gården. De är specialister 
på hantering av IT-drift med till exempel viruskontroller, 
brandväggar och backup. De ser till att vi har en stabil 
och säker drift vilket är viktigt både internt men även för 
till exempel WebbHero som skall vara tillgängligt för våra 
kunder både dag- och kvällstid.

iso certifiering 
Under hösten genomfördes en samlad revision av våra tre 
ISO-certifikat för kvalitet, informationssäkerhet och miljö, 
vilken utföll positivt för HSB Landskrona. Vi är övertygade 
om att dessa ledningssystem stärker oss på marknaden. Miljö- 
frågorna är en naturlig del i det dagliga arbetet inom HSB  
Landskrona, där våra medarbetare är miljömedvetna och  
kunniga inom miljöområdet. Via certifieringen dokumen- 
teras arbetet. Vi arbetar ständigt för att minska resursförbruk-
ningen inom alla delar av verksamheten, bland annat genom 
att följa HSB:s gemensamma klimatavtal. Miljövänliga alter- 
nativ används till exempel i samband med kemikaliean- 
vändning. Genom information och utbildning arbetar vi 
fortlöpande med att öka miljömedvetenheten hos våra 
anställda och kunder.
Informationssäkerhet fokuserar på hot och risker, som kan 
uppkomma inom en organisation som HSB Landskrona, där 
vi hanterar stora mängder känslig och värdefull information. 
Vi är trygga med hur vi förvaltar och hanterar våra kunders 
information. Endast behöriga personer har åtkomst till infor- 
mationen som därmed förhindras att spridas. Samtliga med- 
arbetare inom HSB Landskrona har blivit utbildade inom  
hanteringen och de användarregler som finns för med-
arbetarna.
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 sammanfogar 
alla tre ledningssystemen i ett verksamhetssystem för HSB 
Landskrona.

HsB LAndsKronAs PoLicydoKument ocH Koden
Policydokumenten är utarbetade och antagna av HSB Lands- 
kronas styrelse. Dokumenten redovisas i det interna verksam-
hetssystemet som kontinuerligt granskas i samband med 
ISO-revisioner.
Som en följd av antagandet av nya stadgar under 2012 antog 
HSB Landskrona HSBs kod för föreningsstyrning och har 
påbörjat implementeringen av den i föreningen. 

KundundersöKningAr
Under hösten genomfördes två NKI (Nöjd Kund Index) 
undersökningar. En för kunderna, styrelseledamöterna i 
HSBs bostadsrättsföreningar samt en för våra hyresgäster.

förvaLtningsBerätteLse

De resultat som kom fram var positiva för HSB Landskrona 
men det finns förbättringsområden som organisationen kon-
tinuerligt arbetar med. 
Nedan redovisas några av resultaten.
• Kunderna är överlag väldigt nöjda, 95 % upplever
 att HSB Landskrona motsvarar deras förväntningar
 bra eller mycket bra. 
• Kunderna är nöjdast med de administrativa tjänsterna,
 7 av 10 frågor med bäst resultat i undersökningen finns
 inom detta område.  
• Nöjdast är kunderna med hanteringen av medlems-
 ärenden, lägenhetsförteckningar och hantering av
 månadsavgifter och hyresaviseringar. 
• Tekniska förvaltningstjänster är ett område där
 kunderna har mycket höga förväntningar.
• Jämfört med andra HSB föreningar har HSB Landskrona
 ett bättre resultat på 11 av 20 frågor.
• Majoriteten av kunderna anser att tjänsterna inom
 WebbHero fungerar bra eller mycket bra. 
• Trygghet i bostaden upplevs som ett av de viktigaste
 områdena, det har även störst utvecklingspotential
 av alla områden. 
• En del hyresgäster har uppgett att de idag känner sig
 otrygga i sin bostad. Av dessa har 15 blivit utsatta för
 inbrott eller stöld under det senaste året.

KLimAt-, miLjö- ocH energifrÅgor
Miljöfrågorna berör oss alla och vi påverkar ständigt vår miljö  
och omgivning.
Sedan 2011 är vi certifierade enligt ISO14001:2004.
De övergripande miljömålen för HSB Landskrona är:
– Vi skall minska vår resursförbrukning inom alla delar
 av verksamheten, bland annat genom att följa HSBs
 gemensamma klimatavtal.
– Vi skall arbeta med förebyggande åtgärder genom
 ökad miljömedvetenhet hos anställda och kunder
 genom information och utbildning.
– Vi skall arbeta med ständiga förbättringar genom
 oförändrade eller förbättrade tjänster och produkter
 med minskad miljöpåverkan.
Dessa är nedbrutna till detaljerade och kvantifierade miljö-
mål i vårt ledningssystem. De följs upp årligen och nya mål 
sätts av ledningen för kommande verksamhetsår.
Verksamhetssystemet samt certifieringen inom miljöområdet 
ger oss ett redskap för att skapa rutiner och regler som stöd för 
miljöarbetet. Tre betydande miljöaspekter är identifierade, 
osorterat avfall, egna transporter och förbrukning av fjärr-
värme. Under året har vi fokuserat på att minska främst 
deras miljöpåverkan. Sedan 2011 har vi ett treårigt avtal med 
Skånska Energi om leverans av el-energi. Vi köper enbart 
100 % förnybar och utsläppsfri el-energi. Elen är EPD-märkt 
(miljövarudeklarerad), detta minimerar miljöpåverkan från  
vår elförbrukning. Ny upphandling för kommande år har in- 
letts tillsammans med HSB Nordvästra Skåne. Då vår förbruk- 
ning av fjärrvärme är den enskilt största källan till utsläpp av  
koldioxidekvivalenter har det inletts en dialog med Lands-
krona Energi omfattande både miljöpåverkan och framtida 
prissättningsmodeller. 
Det gemensamma klimatavtalet mellan HSB Riksförbund 
och de regionala HSB-föreningarna har nu gått in i fas två. 
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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. HSBs bostadsrättsföreningar 
erbjuds också att ingå i klimatarbetet och arbeta mot uppsatta 
mål genom att teckna Klimatavtal för bostadsrättsföreningar. 
17 bostadsrättsföreningar anslutna till HSB Landskrona har 
hittills undertecknat klimatavtalet. 
Som ett led i vårt miljöarbete bevakar vi kontinuerligt vår 
omvärld, utvärderar och provar alternativ till konventionell 
energiförsörjning.

KomPetensutvecKLingsProgrAm
för BostAdsrättsföreningArnAs styreLser
Mot bakgrund av förändrade och ökade önskemål från med-
lemmar, samhället och andra intressenter har behovet av ut- 
bildning och kompetensutveckling av förtroendevalda i bo-
stadsrättsföreningarnas styrelser ökat kraftigt. En tidigare 
undersökning bland förtroendevalda i våra bostadsrättsför-
eningar visade att cirka en tredjedel är i behov av utbildning 
inom det aktuella området. 
Under hösten har två olika utbildningar genomförts, en för 
nyvalda i Brf styrelser samt en för revisorer. 

Hyresrätter
Koncernens bestånd av hyresfastigheter omfattar vid årets  
slut 663 lägenheter och 79 lokaler med en total uthyrningsbar 
yta på 55 180 kvm samt parkeringsplatser och garage om-
fattande bland annat en större garagebyggnad med 50 platser  
inom Nyhamnsområdet. 
Hyresförhandlingarna 2012 resulterade i hyreshöjningar upp- 
gående till mellan 0,5% till 2,7% på årsbasis. Snitthöjningen 
landade på 1,85% att jämföra med det lokala snittet som var 1,7%. 
Hyreshöjningen baserades på lägenhetsstorlekar och läge. 
Merparten av fastigheterna ligger i goda lägen. I förhandling-
en har beaktats den standard som HSB Landskrona har i sina 
hyresfastigheter samt hur reparations- och myndighetskrav 
efterlevs.
HSB Landskrona är medlemmar i BoStaden, en frivillig sam-
manslutning för ägare och förvaltare av bostadsfastigheter 
i Landskrona. De långsiktiga målen är att förbättra och 
kvalitetssäkra boendet samt skapa nettoinflyttning till kom-
munen och därigenom medverka till en positiv utveckling av 
hela regionen. Arbetet i BoStaden kommer så småningom in-
förlivas i det gemensamma Landskrona Stadsutveckling AB. 
HSB Landskrona har en strikt uthyrningspolicy vilket inne- 
bär att den som söker ledig lägenhet måste ha en betal-
ningsförmåga för att erhålla hyreslägenhet. Vi kan konstatera 
att omsättningen på hyresgäster långsamt minskar och 
vakansgraden under 2012 låg på en lägre nivå än tidigare år.
Totalrenoveringen av lägenheterna i fastigheterna Rantzau 
2, 3, och 5 har bland annat inneburit stambyte, nya ytskikt,  
kök och  badrum samt att förse fastigheterna med en ny tvätt-
stuga. 
Under 2012 har fastigheterna Östra Förstaden 34 och Peli- 
kanen 17 försetts med nya tak. Pelikanen 17 har även genom-
gått en invändig renovering där arbetena blev klara strax 
innan jul.

Arbetet med att öka tryggheten för hyresgästerna fortgår  
och omfattar både AB Landskronahem och de privata fastig-
hetsägarna med HSB Landskrona i spetsen. Förutsättningen 
för att få en fastighet certifierad är att den skall uppfylla ett  
antal förutbestämda kriterier så att det sker en tydlig för- 
bättring av tryggheten i boendet. För att uppnå certifiering 
krävs investeringar från fastighetsägarens sida. Det innebär 
bland annat ombyggnad av vinds- och källarförråd samt gen-
omförande av olika brottsförebyggande åtgärder. Förutom att 
det innebär ekonomiska åtaganden för HSB Landskrona är 
det otvetydigt så att bruksvärdet för de enskilda lägenheterna 
ökar. Tryggheten har en hög prioritering när hyresgäster skall 
betygsätta bruksvärdesfaktorer. HSB Landskrona kommer 
att i första hand certifiera 12 fastigheter som bedöms vara 
intressanta att utföra trygghetshöjande insatser i. 

försäKringAr
För perioden 2011-2013 har vi avtal med Willis AB för att 
tillsammans samordna och vidareutveckla försäkringsskyddet 
för HSB Landskrona och dess medlemmar och kunder. Även 
avtalen med försäkringsgivarna har i väsentliga delar varit på 
tre år med start 2011.
Försäkringar avseende hela koncernens verksamhet har 
tecknats hos Folksam, ERV Försäkrings AB och CHARTIS. 
Försäkringsskyddet omfattar kontorsinventarier, maskiner, 
fordon, värdehandlingar, kontanter, tjänsteresor, bygg- och 
konsultansvar, samt VD- och styrelseansvar. 
VD- och styrelseansvarsförsäkringen samt tjänstereseförsäk-
ringen omfattar även HSB representanter i Brf 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.
För våra bostadsrättsföreningar har vi sedan 2011 haft ett tre-
års avtal avseende fastighetsförsäkringar. Försäkringsgivare 
har varit Folksam.
Tillsammans med Willis AB och Länsförsäkringar Skåne er- 
bjuder vi våra medlemmar och hyresgäster en mycket för-
månlig hemförsäkring.
En upphandling för kommande år har påbörjats avseende 
vårt totala försäkringsskydd tillsammans med HSB Nordvästra 
Skåne. 

Boservice
Under 2012 flyttades verksamheten i HSB ByggService i  
Landskrona AB över till HSB BoService i Landskrona AB.  
Under året har vi omorganiserat hantverksgruppen och inte- 
grerat dem i reparatörsgruppen. I samband med sammanslag-
ningen av Bygg- och BoService såg vi även över organisationen 
för fastighetsskötarna och renodlat samt tydliggjort de olika 
ansvarsområdena med en ansvarig arbetsledare. Under året 
har arbetet med en mer kundnära organisation påbörjats 
som vi förväntas kunna slutföra och presentera under 2013.
HSB Landskrona och HSB BoService i Landskrona AB har 
under 2012 fått förtroendet att fortsätta förvalta och sköta 
de omsorgsfastigheter som såldes till Offentliga hus under 
2011.
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fAstigHetsutvecKLing 
Under hösten blev HSB Landskrona inbjudna till en intresse- 
anmälan och kvalificering avseende exploatering av Borsta-
husen. I konkurens med ett 30-tal andra byggherrar valdes vi 
ut tillsammans med vår arkitekt Mats White på JAIS arkitekter 
samt ytterligare fyra byggherrar. 
Under våren 2013 startar planprocessen med en byggherre- 
dialog där våra synpunkter kommer att beaktas i detaljplane-
arbetet. Den första detaljplanen omfattar en exploatering 
om cirka 180-200 bostäder fördelat på fem byggherrar. Plan- 
processen kommer att fortgå under hela 2013. Efter det kom- 
mer Landskrona stad upphandla och genomföra exploate-
ringsarbeten avseende den första etappen vilket kan medföra 
att vi kan ha en säljstart andra halvan av 2014. Den totala 
exploateringen av Borstahusen kommer bidra med cirka 1 000  
nya attraktiva bostäder i olika upplåtelseformer.
Under 2012 fick vi möjligheten att närvara på ett av byggnads- 
nämndens möten för att presentera vårt förslag till bygg-
nation av Handelsmannen 1 i Glumslöv. Vårt förslag avser 
att bebygga fastigheten med fyra stycken stadsvillor om ca 40  
lägenheter. Förslaget togs emot positivt och en enhällig 
byggnadsnämnd gav planavdelning i uppdrag att starta  
planprocessen. Med hänsyn till planavdelnings arbetsbelast-
ning avseende Borstahusen har vi fått möjlighet att utse en 
extern planarkitekt vilket medför att vi själva kan påverka 
tidsplanen och planprocessen. Under vintern 2013 kommer 
planarbetet pågå med förhoppning om en godkänd plan 
under 2014.
Landskrona Stad tog under 2012 förnyad kontakt med oss 
för en diskussion om Västerpark. Med anledning av den pro- 
jektportfölj som vi nu har samlat och för att minska riskexpo-
neringen bjöd vi in en extern samarbetspartner, Midroc 
Property Development. Tillsammans med Landskrona stad 
undersöker vi möjligheterna att med gemensamma krafter 
genomföra ett projekt med tredimensionell fastighetsdelning 
där ett antal våningsplan hyrs ut till kommunen för att 
ovanpå denna fastighet bilda en bostadsrätt där samtliga 
kommer att erbjudas sundsutsikt. 
Exploateringsarbetena inom vår fastighet i Häljarp med en  
total yta om cirka 250 000 kvm har slutförts. Den ursprung-
liga fastigheten Saxtorp 10:50 är delad i fem nya områden/
fastigheter vilka har sålts till fem bolag inom koncernen. 
Totalt 63 villatomter i fyra av bolagen kommer att försäljas till  
småhustillverkare. Resterande ca 110 byggrätter kommer att  
exploateras i egen regi. Under 2012 påbörjades exploate- 
ringsarbetena med kvarteret Gulsippan och Fiskarheden-
villan startade arbetet med sitt visningshus. Samarbetet 
om utveckling av villatomterna med Kärnhem/Snickarhus 
och Fiskarhedenvillan för uppförande av småhus med 
äganderätt fortgår. +55 boendet som utvecklats i samarbete 
med Byggcompagniet fick en flygande start med 8 av 18 sålda 
marklägenheter två månader efter säljstart, trots en svag bo-
stadsmarknad. Vi planerar för en byggstart i sommar med 
inflyttning under 2014.  Boendet är i form av parhus med 
tillhörande carport och med bostadsrätt som upplåtelseform. 
Häljarp med dess läge med goda pendlingsmöjligheter till 
övriga delar av Öresundsregionen, naturen in på knutarna 
och en god service gör orten till ett mycket attraktivt boende-
alternativ i framtiden.

rot-tjänster
På uppdrag av bostadsrättsföreningarna svarar HSB Lands- 
krona för projekt- och byggledning i ROT-projekt. Antal  
projekt har likt tidigare år ökat kraftigt och kan förväntas  
öka ytterligare i framtiden mot bakgrund av bostadsrätts- 
föreningarnas och fastighetsbeståndets åldersstruktur. Även 
de underhållsplaner som har upprättats och reviderats visar på  
framtida behov av större underhållsåtgärder. Under det 
gångna året har ett flertal stambyten och badrumsrenove-
ringar genomförts i bostadsrättsföreningarna. HSB Lands-
krona har på uppdrag av föreningarna ansvarat för projekten.

teKnisKA förvALtArtjänster
Ansvarig teknisk förvaltare för bostadsföreningarna har även  
ansvar för skydd mot olyckor och systematiskt brandskydds-
arbete i HSB Landskronas hyresrätter. På så sätt får vi konti-
nuitet i arbetet vilket också gör att vi kan hålla en hög nivå 
avseende tjänsten gentemot våra kunder. 
Samtliga hyreshus i HSB Landskronas fastighetsbestånd in-
venteras årligen där bland annat de tekniska förutsättning-
arna beaktas i varje enskild fastighet. I inventeringen utgår 
man från de regelverk som finns i Lagen om skydd mot 
olyckor med flera. Detta innefattar även det systematiska 
brandskyddsarbetet som alla fastighetsägare skall göra i sina 
fastigheter samt att beakta riskmomenten i lekplatser och 
allmänna utrymmen. I sammanställningen som vi kallar  
”Teknisk Vitbok” redovisas de dokument som alla fastighets-
ägare är skyldiga att arbeta fram och kunna redovisa för olika  
myndigheter. Vår tekniska vitbok sammanfattar allt som hand-
lar om krav, lagar och förordning för att underlätta viktiga 
beslut avseende exempelvis brandskydd, säkerhetsåtgärder, 
ventilationskontroll, miljö och trygghet.

dotterBoLAg
I koncernen ingår per den 31 december 2012 de helägda 
dotterbolagen HSB BoService i Landskrona AB, HSB Bygg-
Service i Landskrona AB (nu vilande), HSB Landskrona  
Fastighets AB, Trygghetsbostäder i Landskrona AB och det del- 
ägda bolaget Centrumfastigheter i Landskrona AB. Samtliga  
fem företag ingår i HSB Landskronas koncernredovisning. 
Utanför koncernredovisningen finns det delägda bolaget 
Kvarteret Albano i Landskrona AB som är under likvidation.

frAmtidA utvecKLing
HSB Landskrona har under de senaste åren uppvisat en god  
tillväxt. För de närmaste åren bedömer vi att denna utveckling 
kommer att fortsätta. En relativt svag bostadsmarknad i 
regionen har lett till att vi avvaktat med igångsättningen 
av nya bostadsprojekt. Vi är dock övertygade om att efter-
frågan på nya bostäder i Landskrona kommer att öka och  
vara god i framtiden. HSB Landskrona har därför en 
betydande projektportfölj för kommande bostadsprojekt 
och deltar också i nära samarbete med Landskrona stad vid 
planeringen av nya bostadsområden. En ökad rörlighet inom 
Öresundsregionen och en demografisk utveckling med fler  
äldre och yngre kommer att på sikt bidra till en ökad efter-
frågan på boende. 
Vi arbetar fortsatt med förädling och utveckling av våra 
förvaltningstjänster för att hela tiden möta nya behov. 
Genom att under en lång tid ha förvärvat och förädlat 
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resultat och finansiell ställning för koncernen (belopp i Kkr)

 2012 2011 2010 2009 2008 

resuLtAt

rörelseresultat 3 346 -2 467 -2 097  5 999 5 186

finansnetto -12 032 32 204 6 841 -7 248 17 026

resultat efter finansiella poster -8 686 29 737 4 744 -1 249 22 212

Årets resultat -9 040 29 375 4 363 918 21 860

tillväxt

nettoomsättning 71 462 73 133 67 660 60 815 55 070

eget kapital 117 431 126 410 96 334 92 719 91 783

Balansomslutning 668 963 721 660 610 333 563 963 408 189

medeltal anställda 48 48 48 35 27

finansiella nyckeltal

avkastning på eget kapital -7% 24% 5% -1% 24%

rörelsemarginal 5% -3% -3% 10% 9%

Likviditet 73% 146% 50% 57% 78%

soliditet 17% 18% 16% 16% 22%

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.

hyresfastigheter har vi skapat stor förvaltningsvolym i vår 
verksamhet. Våra hyresfastigheter har också under en lång 
period bidragit till vår goda ekonomi. Genom ett målmedvetet 
arbete med 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 kunder på kvalificerade tjänster och produkter kommer 
vi stå väl rustade de närmaste åren. Vi har mycket goda 
förutsättningar att behålla vår starka marknadsposition inom 
vårt verksamhetsområde och ser sammanfattningsvis ljust på 
den framtida utvecklingen.

styreLsen ocH dess ArBete
Vid 2012 års inträde pågick styrelsens rekryteringsprocess av 
en ny vd och slutligt beslut fattades av styrelsen under mars 
månad.

Styrelsen beslöt 2012 att tydliggöra HSB-ledamotens roll, 
dels genom utbildning men också med gemensamma 
träffar. HSB-ledamoten är enligt NKI-undersökningen en 
uppskattad och kvalificerad resurs i föreningarna. 
Under året beslöt styrelsen ansluta föreningen till ’’HSBs Kod  
för föreningsstyrning’’ och har lämnat en separat förenings-
styrningsrapport i samband med årsredovisningen.
Vidare fattades även beslut om att ingå i Landskrona Stads-
utvecklingsbolag, som är verksamma i stadsdelen Centrum/
Öster.
Under året har styrelsen haft att besvara ett antal remisser, 
bland andra Fördjupad översiktsplan för Landskrona tätort 
och från HSB Riksförbund kan nämnas HSB Kod för bostads- 
rättsföreningar.
Styrelsen har under 2012 varit på studiebesök för att studera 
framtida boende, arkitektur och stadsplanering inför kom-
mande byggprojekt.

föreningens eKonomisKA verKsAmHet
Föreningens och koncernens ekonomiska ställning per 
2012-12-31 samt resultat för verksamhetsåret 2012 framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys 
samt bokslutskommentarer.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det fria 
kapital som står till stämmans förfogande 112 384 013 kronor 
varav årets resultat utgör -4 120 587 kronor balanseras i ny 
räkning.
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resuLtaträkning

kkr not 2012 2011 2012 2011

intäkter

nettoomsättning 1 70 369 72 475 30 509 28 533

övriga rörelseintäkter  1 093 659 545 572

  71 462 73 133 31 054 29 105

kostnader

fastighetsförvaltning  -18 330 -20 304 -11 643 -14 964

råvaror och förnödenheter  -5 233 -6 226 – –

övriga externa kostnader 2 -15 842 -16 325 -9 407 -10 621

Personal 3 -22 758 -26 994 -14 387 -16 058

avskrivningar av anläggningstillgångar  -5 953 -5 752 -2 417 -1 830

rörelseresultat  3 346 -2 467 -6 800 -14 368

finansieLLa Poster

finansiella intäkter 4 8 246 55 622 6 645 60 905

finansiella kostnader 5 -20 278 -23 418 -9 802 -11 590

resultat efter finansiella poster  -8 686 29 737  -9 957 34 947

BoksLutsdisPositioner 6 – – 5 836 –

resultat före skatt  -8 686 29 737  -4 121 34 947

skatt på årets resultat 7 167 -9 – –

minoritetens andel  -520 -353 – –

Årets resultat  -9 040 29 375 -4 121 34 947

koncernen moderföreningen



22  Årsredovisning 2012

BaLansräkning

kkr not 2012 2011 2012 2011

tiLLgÅngAr

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar

dataprogram 8 898 1 407 898 1 407

summa immateriella anläggningstillgångar  898 1 407 898 1 407

materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 506 723 494 540 132 436 134 942

maskiner och inventarier 10 964 893 354 229

Pågående nyanläggningar 11 78 331 51 214 10 564 18 342

summa materiella anläggningstillgångar  586 019 546 647 143 354 153 513

finansiella anläggningstillgångar

andelar i koncernföretag 12 – – 84 574 84 474

fordringar hos koncernföretag  – – 19 299 19 299

andra långfristiga värdepappersinnehav 13 14 370 14 360 14 370 14 310

andra långfristiga fordringar 14 1 780 4 725 1 780 4 725

summa finansiella anläggningstillgångar  16 150 19 085 120 023 122 809

summa anläggningstillgångar  603 067 567 139 264 275 277 729

omsättningstillgångar

varulager  310 463 – –

Kortfristiga fordringar

kundfordringar  5 380 2 095 1 572 491

avräkning förvaltade enheter  –  323 – 323

fordringar hos koncernföretag  – – 125 051 88 463

övriga fordringar 15 19 161 117 774 5 067 114 578

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 882 4 015 1 299 667

summa kortfristiga fordringar  26 422 124 207 132 990 204 521

Kortfristig placering

aktier och obligationer  – 3 316 – 3 316

Kassa och bank  59 164 26 534 58 325 21 891

summa kortfristiga placeringar  59 164 29 851 58 325 25 208

summA tiLLgÅngAr  688 963 721 660 455 589 507 457

koncernen moderföreningen
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kkr not 2012 2011 2012 2011

eget KAPitAL, AvsättningAr ocH sKuLder

eget kapital 17

Bundet eget kapital

andelskapital  8 011 8 001 8 011 8 001

Bundna reserver/reservfond  3 298 4 186 2 892 2 892

summa bundet eget kapital  11 310 12 187 10 903 10 892

fritt eget kapital

fria reserver/dispositionsfond  115 162 84 849 116 505 81 558

Årets resultat  -9 040 29 375 -4 121 34 947

summa fritt eget kapital  106 122 114 223 112 384 116 505

summa eget kapital  117 431 126 410 123 288 127 397

minoritetsandel  1 487 966 – –

Avsättning för uppskjuten skatt

avsättning för uppskjuten skatt  700 1 022 – –

avsättning för pensioner och liknande  1 633 4 662 1 633 4 662

summa avsättningar  2 333 5 684 1 633 4 662

Långfristiga skulder

skulder till koncernföretag  – – 27 000 27 000

skulder till kreditinstitut 18 449 777 483 141 168 126 225 707

summa långfristiga skulder  449 777 483 141 195 126 252 707

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  5 772 12 798 1 265 4 436

avräkning förvaltade enheter  95 620 78 311 95 620 78 311

skulder till koncernföretag  – – 33 184 34 236

skatteskulder  2 349 2 245 1 326 1 508

övriga skulder 19 3 653 3 201 890 739

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 10 541 8 903 3 255 3 460

summa kortfristiga skulder  117 935 105 459 135 541 122 691

summa eget kapital, avsättningar och skulder  688 963 721 660 455 589 507 457

Panter inom linjen
Ställda säkerheter 21 559 885 428 186 275 561 279 034
Ansvarsförbindelser 21 112 430 112 452 166 136

koncernen moderföreningen
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kassafLödesanaLYs

kkr  2012 2011 2012 2011

den löpande verksamheten

resultat efter finansiella poster  -8 686 29 737 -9 957 34 947

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

försäljning av aktier  – -51 609 – –

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m  5 953 5 752 2 417 1 830

  -2 733 -16 121 -7 540 36 777

Betald skatt  167 -9 – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet  -2 566 - 16 129 -7 540 36 777

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

ökning(-)/minskning(+) av varulager och pågående arbeten  153 6 – –

ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar  101 101 -104 461 74 848 -107 523

ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder  12 476 299 12 851 9 800

Kassaflöde från den löpande verksamheten  111 163 -120 286 80 158 -60 946

investeringsverksamheten

förvärv av immateriella anläggningstillgångar  – -160 – -160

förvärv av materiella anläggningstillgångar  -62 989 -78 211 -2 439 -23 960

avyttring av materiella anläggningstillgångar  14 956 72 520 13 582 –

förvärv av finansiella anläggningstillgångar  2 936 – 2 786 30 653

investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -83 -4 252 -83 –

avyttring av finansiella anläggningstillgångar  – 51 609 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -45 180 41 505 13 846 6 533

finansieringsverksamheten

erhållet andelskapital  10 – 10 –

förändring upptagna lån  -33 363 75 999 -57 581 47 790

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -33 353 75 999 -57 571 47 792

Årets kassaflöde  32 630 -2 782 36 433 -6 623

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

Likvida medel vid årets slut  59 164 26 534 58 324 21 891

koncernen moderföreningen
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tiLLäggsuPPLYsningar

redovisnings- ocH värderingsPrinciPer
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd, med undantag av 
BFNAR 2008:1.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fordringar har 
efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de 
beräknas inflyta. 

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

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad med vägledning av 
Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. Koncern-
redovisningen omfattar de företag i vilka moderfören-
ingen 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 för-
värvet, fastställt som skillnaderna mellan tillgångarna och 
skuldernas 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 koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna 
överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bo- 
lagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som över- 
värden i fastigheter.

inKomstsKAtter
Aktuell skatt avser den skatt som beräknas för 2012 inklusive 
eventuell korrigering av föregående perioders aktuella skatt.
Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till temporära skill-
nader och skall regleras i framtiden. Temporär skillnad före-
ligger om en tillgångs eller skulds bokföringsmässiga och 
skattemässiga värden inte uppgår till samma belopp. Följande  
temporära skillnader beaktas inte; första redovisningen av
tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid tid-
punkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat 
eller skattepliktigt resultat, vidare beaktas inte heller tempo- 
rära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som 
inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värde- 
ringen 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 beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.  
I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive 
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas där-
emot 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 betal-
ning bedöms som säker.

AvsKrivningAr
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden. Avskrivningar sker linjärt över tillgångarnas 
beräknade nyttjandeperioder. Följande avskrivningstider 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 skattelag-
stiftningen 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 450 Mkr löper med räntebind-
ningstider på 3 mån till 5 år. Fluktuationer i marknadsräntor 
påverkar koncernens kostnader.  Varierande räntebindnings-
tider är ett sätt mildra effekterna av detta.
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NOT 1 | NETTOOMSÄTTNING FÖRDELADE PÅ VERKSAMHETSGRENAR  

 Koncernen moderföreningen
verksamhetsgren 2012 2011 2012 2011

administrativ förvaltning 8 397 5 642 8 145 6 847

medlemsverksamhet 1 204 1 018 1 204 1 018

Bostadsproduktion – 76 – 76

teknisk förvaltning 1 217 1 193 1 217 1 234

egna fastigheter 55 918 59 824 19 943 19 358

hsB Boservice 3 633 3 634 – –

hsB Byggservice – 1 088 – –

summa 70 369 72 475 30 509 28 533

NOT 2 | LEASINGAVGIFTER  

 Koncernen moderföreningen
 2012 2011 2012 2011

Leasingavgifter 975 1 194 388 391

NOT 3 | PERSONAL  

 Koncernen moderföreningen

 Antal Helår Antal Helår

medelantalet anställda 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

tjänstemän heltid 20 20 15 16 20 20 17 16

tjänstemän deltid 2 3 2 1 2 3 1 1

arbetare heltid 29 31 30 30 – – – –

arbetare deltid 1 1 1 1 – – – –

summa anställda 52 55 48 48 22 23 18 17

antal kvinnor 16 15   8 6

antal män 36 41   14 17

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

 Koncernen moderföreningen
Löner och ersättningar 2012 2011 2012 2011

styrelse och vd 1 529 1 358 1 529 1 358

övriga 14 276 15 590 8 109 7 302

sociala kostnader 4 781 5 089 3 032 2 745

Pensionskostnader 1 236 3 750 1 010 3 485

varav VD 221 2 053 221 2 053

vd:n omfattas inte av lagen om anställningsskydd. vid uppsägning från företagets sida lämnas avgångsvederlag
motsvarande en årslön. vd har rätt till pension från 64 fram till 65 års ålder med 80 % av slutlönen vid 64 års ålder.
detta förutsätter en anställningstid om minst 10 år.
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NOT 4 | FINANSIELLA INTÄKTER  

 Koncernen moderföreningen
intäktsslag 2012 2011 2012 2011

ränteintäkter 5 770 7 746 3 208 6 818

ränteintäkter koncernbolag – – 2 553 1 551

resultat från kortfristiga placeringar 685 691 685 691

vinst försäljning av dotterbolag 1 593 46 891 – –

anteciperad utdelning från andelar i koncernföretag – – – 51 550

föreningsavgälder 199 295 199 295

summa 8 246 55 622 6 645 60 905

NOT 5 | FINANSIELLA KOSTNADER  

 Koncernen moderföreningen
Kostnadsslag 2012 2011 2012 2011

ränta fastighetslån 20 272 22 606 6 114 7 608

nedskrivning av börsaktier – 644 – 644

räntor avräkningsmedel – – 625 20

räntor avräkningsmedel till koncernbolag – – 3 062 3 242

övriga finansiella kostnader 6 169 – 77

summa 20 278 23 418 9 802 11 590

NOT 6 | BOKSLUTSDISPOSITIONER  

 Koncernen moderföreningen
intäktsslag 2012 2011 2012 2011

koncernbidrag – – 5 836 –

summa – – 5 836 –

NOT 7 | SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT  

 Koncernen moderföreningen
Aktuell skattekostnad (-) / intäkt (+) 2012 2011 2012 2011

Periodens skattekostnad 139 58 – –

uppskjuten skatt -305 -49 – –

summa 167 -9 – –

NOT 8 | DATAPROGRAM  

 Koncernen moderföreningen
Anskaffningsvärden 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 2 928 3 371 2 928 3 371

nyanskaffningar – 160 – 160

avyttringar/utrangeringar -146 -603 -146 -603

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 782 2 928 2 782 2 928

Avskrivningar

ingående avskrivningar -1 522 -1 473 -1 522 -1 473

avyttringar/utrangeringar 146 603 146 603

Årets avskrivningar -509 -652 -509 -652

utgående ackumulerade avskrivningar -1 885 -1 522 -1 885 -1 522

Bokfört värde 898 1 407 898 1 407
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NOT 9 | BYGGNADER OCH MARK  

 Koncernen moderföreningen
Anskaffningsvärden 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 541 864 536 136 151 673 114 819

nyanskaffningar 29 790 77 977 6 470 –

avyttringar -14 472 -72 250 -8 914 -152

omklassificering – – – 37 006

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 557 182 541 864 149 229 151 673

Avskrivningar

ingående avskrivningar -47 323 -43 651 -16 731 -15 725

förvärvad avskrivning – 828 – –

avyttringar 1 800 – 1 741 –

Årets avskrivningar -4 934 -4 501 -1 803 -1 006

utgående ackumulerade avskrivningar -50 458 -47 323 -16 793 -16 731

Bokfört värde 506 723 494 540 132 436 134 942

skattemässigt restvärde 324 771 333 146 120 323 92 878

Fastigheternas taxeringsvärden

Byggnader 252 175 253 166 81 515 90 589

mark 86 495 90 734 20 409 22 720

summa 338 670 343 900 101 924 113 309

NOT 10 | MASKINER OCH INVENTARIER  

 Koncernen moderföreningen
Anskaffningsvärden 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 3 547 3 607 1 386 1 591

nyanskaffningar 608 210 229 65

avyttringar/utrangeringar -485 -270 -96 -270

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 670 3 547 1 519 1 386

Avskrivningar

ingående avskrivningar -2 655 -2 319 -1 157 -1 183

avyttringar/utrangeringar 374 198 96 198

Årets avskrivningar -425 -534 -105 -172

utgående ackumulerade avskrivningar -2 707 -2 655 -1 165 -1 157

Bokfört värde 964 893 354 229

NOT 11 | PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR  

avser framtida byggnation i häljarp, ombyggnad av fastigheter i kvarteret rantzau, fastigheten
Palander 13 till kvinnohus samt diverse ombyggnationer i enskilda fastigheter.

 Koncernen moderföreningen
Anskaffningsvärden 2012 2011 2012 2011

ingående anskaffningsvärde 51 214 47 189 18 342 28 082

nyanskaffningar 43 521 87 094 3 071 31 679

omklassificeringar -16 404 -83 068 -10 848 -41 419

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 78 331 51 214 10 564 18 342
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NOT 12 | AKTIER I DOTTERFÖRETAG  

 Koncernen moderföreningen
   Andel av
namn säte Antal kapital/röster 2012 2011

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

fastigheten ebba aB 556880-2606 Landskrona 1000 100% 50 –

Landskrona Loke aB 556880-2598 Landskrona 1000 100% 50 –

fastigheten malva aB 556880-2622 Landskrona 1000 100% 50 –

summa    84 574 84 474

NOT 13 | ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV  

 Koncernen moderföreningen
 2012 2011 2012 2011

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 4000 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 i likvidation 50 50 50 50

Landskrona stadsutveckling aB 10 – 10 –

summa 14 370 14 360 14 370 14 310

NOT 14 | ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR  

 Koncernen moderföreningen
fordran 2012 2011 2012 2011

fordringar vid årets början 4 725 473 4 725 473

Årets förändring -2 946 4 252 -2 946 4 252

fordringar vid årets slut 1 780 4 725 1 780 4 725

NOT 15 | ÖVRIGA FORDRINGAR  

 Koncernen moderföreningen
fordringar 2012 2011 2012 2011

avräkning för skatter och avgifter 536 3 162 136 1 225

skattefordringar 1 773 7 008 4 551 5 103

fordran offentliga hus 12 676 55 410 – –

anteciperad utdelning – – – 51 550

övriga fordringar 4 177 52 194 379 56 700

summa 19 161 117 774 5 067 114 578
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NOT 16 | FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER  

 Koncernen moderföreningen
Kostnads- / intäktsslag 2012 2011 2012 2011

ränteintäkter 762 – 792 –

övrigt 1 120 4 015 507 667

summa 1 882 4 015 1 299 667

NOT 17 | EGET KAPITAL  

 moderförening

Kapital Andelskapital reservfond dispositionsfond

vid årets början 8 001 2 892 116 505

tillskott 11 – –

Årets resultat – – -4 121

summa 8 011 2 892 112 384

 Koncernen

Kapital Andelskapital Bundnareserver fritt kapital

vid årets början 8 001 4 186 114 223

tillskott 11 – –

förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital – -888 888

Årets resultat – – -9 040

summa 8 011 3 298 106 122

NOT 18 | SKULDER TILL KREDITINSTITUT  

 Koncernen moderföreningen
 2012 2011 2012 2011

skuld som förfaller inom 1 år 3 801 4 415 1 022 1 801

skuld som förfaller inom 2-5 år 15 204 17 660 4 088 7 204

skuld som förfaller efter 5 år 430 772 461 066 163 016 216 702

summa 449 777 483 141 168 126 225 707

NOT 19 | ÖVRIGA SKULDER  

 Koncernen moderföreningen
 2012 2011 2012 2011

Personalens källskatt 448 427 330 285

övrigt 3 205 2 774 561 454

summa 3 653 3 201 890 739

NOT 20 | UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER  

 Koncernen moderföreningen
Kostnads- / intäktsslag 2012 2011 2012 2011

förutbetalda hyror 3 559 3 336 1 145 1 358

upplupna räntekostnader 2 399 394 99 23

Personalrelaterade kostnader 2 485 2 687 1 606 1 669

övrigt 2 097 2 487 405 410

summa 10 541 8 903 3 255 3 460
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NOT 21 | STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  

 Koncernen moderföreningen
säkerheter ställda för skulder till kreditinstitut 2012 2011 2012 2011

fastighetsinteckningar 430 004 298 305 145 680 149 153

aktier i koncernföretag 129 881 129 881 129 881 129 881

Ansvarsförbindelser

Borgen till förmån till koncernföretag 112 159 112 159 – –

ansvarsbelopp fastigo 271 293 166 136

enligt avtal med vd har denne rätt till en pension mellan 64 och 65 års ålder motsvarande 80% av den slutlön som utgick vid 64 års ålder.
detta förutsätter en anställningstid om minst 10 år.
Åtagandet har säkerställts genom tecknande av kapitalförsäkringar. försäkringarna har ställts som säkerhet för förpliktelserna.

trygghetsgaranti till bostadsrättsföreningarna 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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revisionsBerätteLse

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen och 
koncernredovisningen för HSB Lands-
krona ek för. för år 2012.  

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 koncernredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen och för den interna  
kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller väsent- 
liga 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 koncern-  redovisningen. 
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  
delar 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 

omständligheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i 
föreningens interna kontroll. En revi-
sion innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten 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 årsredovis- 
ningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderföreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2012 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 dispositioner  
beträffande föreningens förlust samt 
styrelsen och verkställande direktörens 
förvaltning för HSB Landskrona ek för. 
för år 2012.

Styrelsen och verkställande
direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för 
förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens förlust, och det är styrelsen 
och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt lagen 
om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet 
uttala mig om förslaget till disposi-
tioner beträffande föreningens förlust 
och om förvaltningen på grundval av 
min revision. Jag har utfört revisionen 
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 an- 
svarsfrihet har jag utöver min revision av 
årsredovisningen och koncernredovis- 
ningen granskat väsentliga beslut, åtgär-
der och förhållanden i föreningen för  
att kunna bedöma om någon styrelsele-
damot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot föreningen. Jag  
har även granskat om någon styrelsele-
damot eller verkställande direktören på 
annat sätt har handlat i strid med lagen  
om ekonomiska föreningar, årsredovis-
ningslagen 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 förlusten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Lund den 18 april 2013
Hollerup & Partners AB

Håkan Hollerup
Auktoriserad revisor

till föreningsstämman i hsB Landskrona ek för, org.nr 744000-0664.
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