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FÖRENINGSFAKTA

■■ MED MEDLEMMARNA
Antalet medlemmar ökade till 23 536. 
Flera uppskattade medlemsaktiviteter 
ordnades, bland annat tre Lag och  
Rätt-träffar om vardagsjuridik.

■■ ENERGIAVTAL – NY TJÄNST 
FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING

Den nya tjänsten Energiavtal lansera-
des och sju bostadsrättsföreningar 
har tecknat avtal. Tjänsten innebär att 
fastighetens totala energiförbrukning 
optimeras. På energiområdet intensifie-
rades samarbetet med HSB Värmland.

■■ KALEJDOHILL
I satsningen Kalejdohill vid Kvarnbacken 
i Jakobsberg genomfördes en rad  
aktiviteter för och med allmänheten.  
Kalejdohill är ett innovativt sätt att 
arbeta med stadsförnyelse – med  
kultur och medborgardialog.

■■ HÖG SERVICENIVÅ
HSB gör regelbundna kundundersök-
ningar. Förra året förbättrades servicen 
på Felanmälan och effekterna visade sig 
i mätningar, där kunderna gav tjänsten 
betyget 4,3 på en femgradig skala.

■■ KALLHÄLL CENTRUM TAR FORM
Arbetet med förnyelse av Kallhäll 
Centrum fortsätter. Under 2016 bidrog 
HSB med Bolindermuseets flytt till nya 
lokaler. Det nya Folkets Hus som HSB 
uppför kommer att stå klart 2017.

■■ NYPRODUKTION
Under 2016 var det sälj- och bygg-
start för HSB Brf Pumpen, med 59 
lägenheter i Kallhäll och för HSB Brf 
Kvarnstugan, med 85 lägenheter i 
Jakobsberg. Intresset för lägenheterna 
har varit stort.

»HSB Norra Stor-Stock-
holm förvaltar 50 procent 
av lägenheterna i bostads-
rätt i Järfälla, Sollentuna 
och Upplands Väsby.« 

■■ NYA KUNDER I FÖRVALTNING
Nya kunder i förvaltning är Brf 
Tribunen 1 och 2 i Sollentuna samt Brf 
Ekdalsbacken i Järfälla. HSB Norra 
Stor-Stockholm förvaltar 50 procent 
av lägenheterna i bostadsrätt i Järfälla, 
Sollentuna och Upplands Väsby.

ÅRET I 
KORTHET
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FÖRENINGSFAKTA

HSB ÄR SVERIGES största bostadskoo-
perativa organisation, där HSB Norra 
Stor-Stockholm är en regionförening 
med drygt 23 500 medlemmar.

VI ÄR ETT MODERNT, framgångsrikt 
företag med lång erfarenhet av  
bostadsbyggande och förvaltning  
av fastigheter.

■■ Vi bygger och säljer bostäder.
■■ Vi tillhandahåller kvalificerade  

 förvaltningstjänster till bostadsrätts - 
 föreningar och andra fastighetsägare.
■■ Vi erbjuder medlemskap med  

 attraktiva fördelar.

VÅR VERKSAMHET BEDRIVS i fyra  
kommuner med en sammanlagd  
befolk ning på 211 000 invånare –  
Järfälla, Upplands Väsby, Sollentuna 
och Upplands-Bro. Läs mer om oss  
på www.hsb.se.

VI LÅTER 
VINSTEN GÅ 
TILLBAKA TILL BOENDET

UPPLANDS-BRO
UPPLANDS VÄSBY

JÄRFÄLLA

SOLLENTUNA
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FÖRENINGSFAKTA

■■ Medlemsverksamhet för 
boende och bosparande 
medlemmar

■■ Medlemsverksamhet för 
bostadsrättsföreningar

■■ Nyproduktion av bostäder 
bedrivs i HSB Bostad AB, 
ett företag som ägs gemen-
samt av HSB-föreningar i 
Stockholms län

■■ Gjutaren, Järfälla, 
60 lägenheter

■■ Margaretavägen, Järfälla, 
58 lägenheter

■■ HSB-kontoret, Järfälla,  
samt 1 lägenhet

■■ Förvaltning fastighet

■■ Fastighetsdrift och energi

■■ Ekonomisk förvaltning

FYRA VERKSAMHETSOMRÅDEN
FÖRVALTNINGSTJÄNSTER MEDLEMSVERKSAMHET NYPRODUKTION EGNA FASTIGHETER

I SIFFROR 
■■ HSB Norra Stor-Stockholm  
bildades 1947

■■ 84 anställda

■■ 23 536 medlemmar

■■ Har förvaltningsavtal med  
118 bostadsrättsföreningar 
motsvarande 15 288 lägenheter 
samt förvaltningsuppdrag för  
ytterligare ett tiotal andra 
kunder

■■ Har ett eget lägenhetsbestånd 
med 119 hyresrätter

VI HAR FÖRVALTNINGSAVTAL MED

118
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

MOTSVARANDE

15 288
LÄGENHETER
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79 MEDLEMSFÖRENINGAR
Medlemmar i HSB Norra Stor-Stockholm med ett totalt 
lägenhetsbestånd på 12 285 lägenheter.

Järfälla
Allmogen
Aspnäs  
Beckasinen 
Boken  
Dalen  
Eken  
Emaljeraren  
Fjället  
Fransborg  
Fågelsången
Gjutarmästaren  
Granen 
Högby 
Jakobsberg  
Kolarängen  
Kopparskölden 
Kvarnen  
Källtorp  
Lilla Torget  
Mälarängen  
Norrby  
Nydal  
Orgona 
Pinjen  
Rondellen 
Rönnen 
Sagoängen  
Sture 
Svetsaren 

Tallen 
Trehöjden   
Trollberget 
Vattmyra  
Vålberga  
Västerby 
Västerby 2  
Vävstolen 
Wibbla Äng 
Ynglingen  
Östra Polhem 

Sollentuna
Allboda 
Annelund
Astrakan 
Bagarby  
Edsbacka  
Engelbrekt  
Hagen 
Härden 
Hästskon 
Kärrdal 
Nålen 
Rösjö Ängar 
Sjöberg 
Sjöhästen 
Solrosen  
Traversen 
Viden  

Vitlöken 
Vitmåran 
Ängstorp
 
Upplands Väsby
Apoteksskogen 
Bollstanäs 
Dragonen 
Hackspetten  
Herrgården  
Hjorten 
Odenslunda  
Optimus  
Prästgården  
Runby Backe  
Runby Höjd 
Smedby 
Terrassen 
Vilunda 
Violen 
Övre Runby 

Upplands-Bro
Kungsängen 
Norrhöjden 
Utsiktshöjden 

Övriga bostadsrätts föreningar  
i Upplands-Bro är organiserade 
till HSB Stockholm.
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VD-ORD

MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN
HSB NORRA STOR-STOCKHOLM kan se tillbaka på ännu  
ett framgångsrikt år. Vi har en stabil ekonomi som ger 
utrymme för investeringar.
■ Årets resultat är 30,3 miljoner kronor
■ Avkastningen på eget kapital är 15,1 procent
■ Soliditeten är 37,8 procent
■ Övervärdet på egna fastigheter är 76,8 miljoner kronor
■ Avräkningslikviditeten är 128,0 procent.

HSB:s kärnverksamhet är bostadsbyggande och fastig-
hetsförvaltning. Vi har flera byggprojekt på gång, bland 
annat det 16 våningar höga HSB Brf Pumpen och ett nytt 
Folkets Hus i Kallhäll. Förvaltningsverksamheten har or-
ganiserats i geografiska team, vilket gör oss mera kundnä-
ra och konkurrenskraftiga.

ÅR 2017 FYLLER HSB Norra Stor-Stockholm 70 år. Det 
finns anledning att stanna upp och titta i backspegeln. 
Man upptäcker då att mycket har förändras, och att en 
hel del är sig likt.

I början av 1960-talet var HSB djupt engagerat i plane-
ringen av Jakobsberg centrum, med bostäder, service och 
infrastruktur. Det är ingen överdrift att säga att vi var med 
att skapa det moderna Järfälla. 

När vi under 2010-talet startar Konstnedslaget, med-
verkar i förnyelse av Kallhäll centrum och – nu senast – 
genomför Kalejdohill vid Kvarnbacken i Jakobsberg, ser 
man tydligt likheterna mellan då och nu. HSB har alltid 
drivits av ett starkt samhällsengagemang.

Pionjärerna i HSB skulle säkert höja på ögonbrynen 
om de mötte en giraff på Riddartorget eller bländades av 
färgstarka ljusinstallationer vid Kvarnbacken. Men efter 

ett tag skulle de nog nicka igenkännande. För det som 
förenar HSB Norra Stor-Stockholm då och nu är lusten 
att ligga steget före, viljan att forma framtiden.

FÖR EGEN DEL är det nu läge att summera. Efter 14 år 
som VD för HSB Norra Stor-Stockholm slutar jag framåt 
årsskiftet. Jag arbetar fortfarande med full kraft, men 
självklart går tankarna ibland både bakåt och framåt.  
Jag har lärt mig väldigt mycket under dessa år, och kun-
skapen har främst förmedlats av de människor jag fått 
glädjen att möta – medlemmar, förtroendevalda, medar-
betare och många samarbetspartners i och utanför HSB.

Om det är något jag själv vill förmedla inför framti-
den, så är det att HSBs framgång står och faller med de 
människor som finns i vår närhet. Jag har ständigt åter-
kommit till betydelsen av vårt värdegrundsarbete. Varför, 
har nog en del tänkt och några sagt.  

Svaret är enkelt. Jag menar att ett modernt kooperativt 
företag som HSB alltid måste vrida och vända på idéer 
och värderingar. Och dessa idéer och värderingar ska for-
mas av – och förankras bland – de människor som i varje 
tid finns i HSB. För till sist är  
det alltid människorna det  
handlar om. ■

Håkan Berg, VD



»Det handlar om att göra 
rätt saker på rätt sätt.  
Då bygger vi förtroende-
fulla relationer till kunder, 
medlemmar och samarbets-
partners.«
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VÄRDEGRUND TILL VARDAGS
ENGAGEMANG • TRYGGHET • HÅLLBARHET • OMTANKE • SAMVERKAN

MÅNGA FÖRETAG HAR en värdegrund, ett slags riktlinjer 
för hur de ska agera – och hur de vill bli betraktade  
av omgivningen. Inte sällan brukar värdegrundsdoku-
mentet ligga undangömt i en mapp på datorn. Men en 
värdegrund måste hållas levande för att göra skillnad.

ETHOS – HSBs värdegrund, har funnits i många år. 
Utgångspunkten för HSB Norra Stor-Stockholm är att 
ETHOS fem värdeord ska hållas aktuella, och vägleda 
oss i vardagen. Alla medarbetare har reflekterat över 
värdegrunden, vad den konkret innebär i jobbet. Enkelt 
uttryckt handlar det om att göra rätt saker på rätt sätt.  
Då bygger vi förtroendefulla relationer till kunder,  
medlemmar och samarbetspartners.

Den som ser tillbaka på 2016 finner att många insatser 
står i samklang med ETHOS:

■■ENGAGEMANG: Att bygga och förvalta bostäder är HSBs 
kärnverksamhet. Men vårt samhällsengagemang sträcker 
sig längre än så. Under 2016 har vi fortsatt tagit del i våra 
kommuners utveckling – genom aktiv medverkan i förny-
elsen av Kallhäll Centrum och Kvarnbacken i Jakobsberg.

En annan sida av engagemanget gäller bemötandet av 

kunder och medlemmar. Vårt mål är att vara en partner 
som ligger steget före, föreslår lösningar och utvecklar 
tjänster som underlättar för bostadsrättsföreningarna. 
Som visar engagemang!

■■TRYGGHET: Att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse 
innebär ett stort ansvar. Vår utgångspunkt i förvaltnings-
verksamheten är att stödja och underlätta brf-styrelsernas 
arbete. Som ett komplement finns HSB-ledamoten, en 
uppskattad och unik medlemsförmån, som många  
styrelser ser som en trygghetsfaktor.

■■HÅLLBARHET: HSB förvaltar var tredje bostadsrättsför-
ening i Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna. I förvalt-
ningen omsätts hållbarhetens tre dimensioner i praktisk 
handling: Ekologisk hållbarhet handlar om minskad 
energiförbrukning, till exempel genom den nya tjänsten 
Energiavtal. Ekonomisk hållbarhet skapas genom en 
förvaltning som bygger på långsiktighet och inte riskerar 
föreningens ekonomi. Social hållbarhet utvecklas genom 
att uppnå förtroende, närhet och tillit mellan boende, 
brf-styrelsen och våra medarbetare. 

ETHOS är HSBs gemensamma värdegrund. HSB Norra Stor-Stockholm har under en följd av 

år arbetat aktivt med värdegrunden. De fem nyckelbegreppen i ETHOS är användbara ord som 

hjälper oss att i handling möta de höga förväntningar och krav som omvärlden ställer på oss. 

®
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■■OMTANKE: Omtanken visar sig  
kanske allra mest i det lilla mötet.  
I ett samtal mellan en boende och en 
fastighetsskötare, mellan föreningens 
nya kassör och HSBs ekonomiska 
förvaltare eller mellan två kolleger 
på jobbet. Att bry sig om, ställa frå-
gor, lyssna och bekräfta är vardagliga 
uttryck för omtanke. Inte alltid en-
kelt att sätta ord på, men av avgöran-
de betydelse för att nå framgång.

■■SAMVERKAN: Att samverka förut-
sätter förmåga att kommunicera och 
kompromissa. Framför allt handlar 
det om att kunna se verkligheten 
från olika perspektiv. HSB Norra 
Stor-Stockholm är fast förankrade 
i våra kommuner. Det ger oss bra 
förutsättningar för samverkan. Vi har 
vår särskilda uppgift, men engagerar 
oss också i helheten – i kulturverk-
samhet, infrastruktur, stadsförnyelse 
och ungdomars uppväxtvillkor.

Kopplingen mellan ETHOS och 
vardagsverksamheten i HSB tydliggör 
vad som konkret har gjorts för att 
leva upp till värdegrunden. Erfaren-
heterna ger självfallet en möjlighet 
att reflektera över vad vi behöver 
utveckla ytterligare för att göra rätt 
saker – på rätt sätt. ■

David Holmgren, fastighetsskötare 

Fritt jobb med eget ansvar 

Kurser för kunskap
HSBs KURSER OCH aktiviteter har framför allt 
fokus på styrelserna i bostadsrättsföreningarna. 
Sedan ett par år tillbaka samlas årets kurser 
och andra aktiviteter i en särskild katalog. Här 
finns bland annat kurser för nyvalda styrelse-
ledamöter, för valberedningar och om informa-
tionsarbete. Bostadsrättsföreningarna har även 
möjlighet att skräddarsy egna utbildningar. 

 
 KURSER & 
 AKTIVITETER

»Att bry sig om, ställa 
frågor, lyssna och be-
kräfta är vardagliga 
uttryck för omtanke.«

– ETT FRITT OCH SOCIALT 
arbete, perfekt för den som gillar 
att lösa problem. Så beskriver David 
Holmgren, 39, jobbet som fastig-
hetsskötare.

David bor i Sollentuna och har  
varit på HSB sedan 2009. Han  
uppskattar omväxlingen i arbetet 
och att hela tiden ”befinna sig ute 
i verkligheten”. Han har jobbat på 
många olika företag och trivs på 
HSB. Det är inte så toppstyrt och 
förslag på förändringar tas ofta 
emot positivt.

– Som fastighetsskötare är man 
lite av sin egen chef. Jag kan själv 
planera mitt jobb, utan att någon 
står och pekar med hela handen var 
tredje timme, säger han.

David menar att fastighetssköta-
rens främsta uppgift är att förebygga 
problem och att snabbt fixa fel som 
behöver åtgärdas. Kontakterna med 
de boende är nog det allra bästa i 
jobbet.

– Den som inte gillar att umgås 
med folk passar nog inte som fastig-
hetsskötare.

®
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– VI HOPPAS KUNNA sänka kostna-
derna och spara energi. Det säger Ove 
Eriksson, vice ordförande i Brf Bollstanäs 
i Upplands Väsby, en av de bostadsrätts-
föreningar som under 2016 tecknade 
Energiavtal med HSB.

Bostadsrättsföreningarnas intresse för 
energieffektivisering ökar. Under 2016 
har HSB Norra Stor-Stockholm intensifie-
rat samarbetet med HSB Värmland, som 
är något av föregångare när det gäller 
energieffektivisering.

Tjänsten Energiavtal innebär att 
bostadsrättsföreningen och HSB tar ett 
helhetsgrepp på föreningens energiför-
brukning, med lägre kostnader och min-

skad klimatpåverkan som mål. Hittills har 
sju bostadsrättsföreningar i HSB Norra 
Stor-Stockholm tecknat Energiavtal.

– De från Värmland verkar ha bra 
koll både på helheten och delarna, som 
fjärrvärme, ventilation, el och belysning, 
säger Ove Eriksson.

I Bollstanäs har man inledningsvis 
fokuserat på värmen inomhus, med 
temperaturgivare i alla lägenheter.  
Nästa steg är att se över ventilationen  
i den fyrtio år gamla fastigheten.

– HSB har ställt en diagnos på hela 
fastigheten. Vi har just börjat och det är 
för tidigt att säga om vi blir nöjda, men 
hittills ser det bra ut.

Energiavtal i korthet
ENERGIAVTAL UPPRÄTTAS I nära samarbete mellan HSB och bostadsrätts-
föreningen. Efter en kartläggning av fastighetens energisystem ges ett antal 
förbättringsförslag, exempelvis vad gäller optimering av värme, ventilation och 
elförbrukning. De åtgärder som vidtas följs upp kontinuerligt och ytterligare 
energisparande åtgärder kan upptäckas.

I avtalet finns en komponent som garanterar föreningen en kostnadsminsk-
ning genom mindre energiförbrukning, utifrån de åtgärder som ska vidtas. 
Garantin är också kopplad till kostnaderna för avtalet.

Marknadsledande 
på förvaltning  
av bostadsrätt 
HSB ÄR MARKNADSLEDANDE när 
det gäller förvaltning av bostadsrätter 
i Järfälla, Sollentuna och Upplands 
Väsby, med totalt 50 procent av lägen-
hetsbeståndet i förvaltning. HSB Norra 
Stor-Stockholm förvaltar 31 procent 
av alla bostadsrättsföreningar i de tre 
kommunerna. Under 2016 inledde vi 
samarbete med två nya kunder:

■■ Brf Tribunen 1 och 2 i Sollentuna, 
med sammanlagt 188 lägenheter.  
Husen är byggda 1967 och har  
nyligen ombildats till bostadsrätt.  
Styrelsen valde en helhetslösning 
med HSB som innefattar ekonomi, 
förvaltning fastighet och fastighets-
drift. 

■■ Brf Ekedalsbacken i Järfälla med 25 
lägenheter. En nybyggd förening med 
inflytt vintern 2016/2017. Byggherren 
tecknade för föreningens räkning en 
helhetslösning via HSB som innefattar 
ekonomi, förvaltning fastighet och 
fastighetsdrift.

BRF Bollstanäs valde Energiavtal
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Att sitta i en styrelse är att ha förtroende. Att ansvarsfullt uppdrag, som både handlar om  
att förvalta och att utveckla. Det gäller i alla bostadsrättsföreningar och även i HSB Norra  
Stor-Stockholms styrelse. Möt tre förtroendevalda från 2016.

VI HAR FÅTT FÖRTROENDE
TRE SOM VALT ATT ENGAGERA SIG – OCH BLIVIT VALDA

√  Tre aktiva personer som gillar att påverka.  
Från vänster Marie-Louise Peters, Brf Norrhöjden, 
Patrik Henriksson, Brf Kungsängen och Azadeh  
Rojhan Gustafsson, ledamot i styrelsen för HSB 
Norra Stor-Stockholm. ®

I SVERIGE FINNS OMKRING 24 000 aktiva bostadsrätts-
föreningar, med över en miljon lägenheter. 

Bostadsrättsföreningen som boendeform betyder 
att flera hundratusen människor över hela landet 
engagerar sig i sitt boende – genom att delta i styrel-
searbetet eller på annat sätt aktivera sig i sin bostads-
rättsförening.

En central uppgift för HSB Norra Stor-Stockholm 
är att bidra till att bostadsrättsföreningarna fungerar 
väl. Förvaltningsverksamheten innebär att ge stöd och 
service till bostadsrättsföreningarnas styrelser. Även 
den omfattande utbildningsverksamheten har fokus 
på styrelserna.

Här berättar tre förtroendevalda om sitt styrelse-
engagemang, om sina erfarenheter av HSB och vad 
som gjort att de har valt att aktivera sig. 

MARIE-LOUISE PETERS

DU FÅR INSYN  
OCH KAN BESTÄMMA
JAG HAR SUTTIT I STYRELSEN i vår bostadsrättsförening i 
tio år och tycker det är intressant och roligt. Du får insyn  
i vad som händer och kan vara med och bestämma lite. 
Jag är en person som alltid engagerat mig. Så var det i 
skolan och idrotten när ungarna var små, och så är det 
nu. Jag kan inte bara sitta hemma framför teven, det pas-
sar inte mig. Folk är olika, det är samma människor som 
kommer på gårdsstädningar, adventskaffe och årsmötet. 

Det är minsann inte lätt att få med folk i styrelsen. 
Därför är det viktigt att hjälpas åt och dela upp ansvars-
områden. Ändå blir det lätt så att vissa gör mer än andra. 
Jag säger till de nya i styrelsen att de ska går HSBs kurser, 
det gjorde jag. Det brukar ta ett år innan man får klart för 
sig vad det hela handlar om. 

Som förtroendevald får du inte vara egotrippad, du 
måste kunna samarbeta. Vi har en jättebra styrelse just 
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MARIE-LOUISE PETERS, 72 Vice ordförande, 
HSB Brf Norrhöjden, Kungsängen BOR: Två 
rum och kök FAMILJ: Ensamstående, vuxna 
barn och barnbarn GÖR: Aktiv pensionär 
INTRESSEN: Går med stavar, hämtar barnbarn 
en gång i veckan, styrelsearbete. BÄSTA SOM 
HÄNT 2016: Att jag har varit frisk.

AZADEH ROJHAN GUSTAFSSON, 31 
Ledamot i HSB Norra Stor-Stockholms  
styrelse sedan 2016. BOR: Bostadsrättsradhus  
i Upplands Väsby FAMILJ: Man och två barn 
JOBB: Riksdagsledamot (s) sedan 2014.  
Just nu föräldraledig. FRITID: Serier, böcker  
vänner. BÄSTA SOM HÄNT 2016: Arvin, 
min son som föddes i somras.

® nu. Vi kan diskutera och ha olika uppfattningar, utan 
att vi blir osams. 

Alla som köper bostadsrätt är inte medvetna om vad 
det innebär – att de har både rättigheter och skyldig-
heter. Jag skulle nästan vilja att mäklarna berättade 
om det när de säljer bostadsrätter.

Just nu står vi inför ett stambyte i vår förening.  
Det är ganska mycket och många möten. Jag är väldigt 
nöjd med HSB och med vår förvaltare. Vi får backup 
hela tiden, du kan ringa och mejla när som helst.  
Hon är toppen! Vi har en fastighetsskötare på 75 pro-
cent. Han känner folk och ser efter gården. Jättebra!  
HSB Portalen är också fantastiskt bra måste jag säga. 
Vi i styrelsen kan dö knall och fall, allt som rör  
föreningen finns ändå i Portalen. ■

PATRIK HENRIKSSON

JAG VILL PÅVERKA 
JAG ÄR MED I STYRELSEN för att jag vill vara med och 
påverka. Det var mycket nytt i början, men ju mer man lär 
sig desto mer intressant blir det.

När vi var nyinflyttade sade jag till ordföranden att jag 
ville vara med i styrelsen, och på nästa stämma blev jag 
invald. Jag blev mottagen på ett bra sätt, ingen slog ner på 
mig för att jag var ny. Jag är en person som gärna vill vara 
med och har lite svårt att säga nej. Det är lätt att jag tar på 
mig för mycket.

Du måste vara både omtänksam och drivande i en 
styrelse. Det är ett stort ansvar och besluten påverkar 
de boende. Vi i styrelsen måste lyssna på varandra, även 
om vi inte har samma åsikter. Jag är den enda som har 
småbarn, och då kan det bli andra saker jag vill prioritera. 
Bra utemiljö till exempel, så att vi kan locka fler barn-
familjer till oss. 

PATRIK HENRIKSSON, 35
Vice ordförande, HSB Brf Kungsängen, med 30 
lägenheter BOR: Tre rum och kök FAMILJ: Sambo 
och barn på 1,5 år JOBB: Isoleringsmontör  
FRITID: Familjen är prio ett nu. Träning om det  
blir tid över. BÄSTA SOM HÄNT 2016: Pappaledig 
ett halvår.

»Alla som köper bostadsrätt  
är inte medvetna om vad det 
innebär.«
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Vi är en ganska liten förening. Just nu pratar vi mycket 
energieffektivisering, för att försöka dra ner på kostna-
derna. Vi har haft HSB Värmland* hos oss för att få hjälp 
att tänka och göra rätt.

De boende ger oss en hel del uppskattning, särskilt 
förra året när vi tog in en container för grovsopor.  
Folk har nog aldrig varit så tacksamma som då.

Vi är nöjda med HSB, men jag tänker att de kunde gå 
in lite tidigare och tala om ifall ekonomin hotas. Vi fick 
höja avgifterna mycket när vi bytte stammar, men det var 
innan jag flyttade dit. Ekonomin är alltid föreningens 
ansvar men ibland behöver någon blåsa i visslan i tid och 
förklara vad konsekvenserna blir om det inte sköts bra. ■

* HSB Norra Stor-Stockholm samarbetar med HSB Värmland  
när det gäller energifrågor.

AZADEH ROJHAN GUSTAFSSON

LIGGA STEGET FÖRE
JAG HAR SUTTIT I MÅNGA styrelser, men aldrig haft am-
bitionen att bli styrelsenörd. Jag har alltid varit politiskt 
engagerad, och då har jag hamnat i styrelser. Jag är upp-
växt i Gävle och första styrelsen var i elevrådet, sedan SSU 
i Upplands Väsby.

Förtroendevald är ett vackert ord, som innebär stort 
ansvar. Du ska vårda förtroendet, men också leverera 
resultat. I politiken är det lätt att måla upp stora visioner, 
men det är inte alltid så konkret. Här i HSB är styrelsen 
mer verklighetsförankrad.

I själva styrelsearbetet är det bra om alla bidrar till att 
det rör på sig, så att det sker utveckling. Det är kanske lite 
kaxigt av mig att ha tankar om hur HSB kan förändras 
när jag är så ny, men jag tror att vi har en potential att 
bli ännu bättre. HSB ska vara öppet för alla, men också 
erbjuda boenden för människor som väljer en viss livsstil. 
Vi ska ligga steget före. Vi pratar mycket om livspusslet  
i dag. Hur kan HSB bidra till att förenkla människors liv? 
Vi pratar hållbarhet. Vad behöver vi göra där för att vara  
i framkant?

Historiskt så har HSB varit visionära, men också för-
ändrat boendet väldigt konkret. Det ska vi fortsätta med. 
Vi ska visa att den kooperativa idén fungerar. Att det 
faktiskt går att driva ett framgångsrikt företag utan privat 
vinstintresse.

En bra förtroendevald tar inte tar sin plats för given. 
Om du glömmer varför du en gång engagerade dig och 
börjar tänka mer på positioner, då får du se upp. ■

Medlem i HSB
HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har drygt 23 500 
enskilda medlemmar. För både bostadsrättsföreningar  
och enskilda ger medlemskapet fördelar.

MEDLEMSFÖRDELAR FÖR 
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR:

■■ HSB-ledamot i styrelsen, för råd och stöd  
i styrelsearbetet.

■■ Utbildningar för styrelsen.

■■ Aktuell information, via NorrNytt, HSB Portalen etc.

■■ Juridisk rådgivning till styrelsen.

■■ Egen webbplats för de föreningar som önskar.

■■ Samordnade upphandlingar av olika tjänster.

MEDLEMSFÖRDELAR FÖR 
ENSKILDA:

■■ Medlemstidningen Hemma i HSB.

■■ Medlemsrabatter för varor och tjänster  
som rör boendet.

■■ Ny bostad – tillgång 
till utbud i hela landet.

■■ Hemförsäkring  
till låg kostnad.

■■ Juridisk och familje-
rättslig rådgivning  
av HSBs experter.

■■ Lokala medlems-
aktiviteter, till 
exempel Lag  
och Rätt-träffar.

ÅRET I  HSB



»Vi frågade oss hur man 
skapar fysiska mötesplatser 
i vår digitala tid och på 
vilket sätt vi kan engagera 
medborgarna i frågor som 
rör deras framtid. «
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I DECEMBER 2015 beslutade Järfälla kommunfullmäktige 
att ta fram en detaljplan för bebyggelse kring Kvarn-
backen i centrala Jakobsberg. Samtidigt godkändes ett 
samverkansavtal mellan HSB och Järfälla kommun inför 
den nya satsningen. Med i överenskommelsen fanns 
markanvisning för 600–800 lägenheter, och en idé om 
att förnyelsen av Kvarnbacken skulle involvera medbor-
garna i Järfälla – en tanke som väckts av HSB. Kommu-
nen nappade på idén och ville även att satsningen skulle 
pröva nya former för att utveckla Järfälla som attraktiv 
besöksdestination.

Området kring Kvarnbacken är av tradition en mötes-
plats för Järfällaborna. Nu var det dags att återuppta den 
traditionen.

I BÖRJAN AV 2016 tog projektet Kalejdohill form. Inspira-
tion hämtades bland annat från den svenska folkparkstra-
ditionen; med mötesplatser för kultur, samtal och aktivitet.

– Vi frågade oss hur man skapar fysiska mötesplatser  
i vår digitala tid och på vilket sätt vi kan engagera 
medborgarna i frågor som rör deras framtid, säger Mia 
Lundström, projektledare för Kalejdohill.

Under våren konkretiserades planerna och snart där-
efter kunde Järfällaborna märka att det började hända 
saker vid Kvarnbacken.

Mest uppmärksamhet fick Sommar på Kvarnbacken, med 
ett brett program av aktiviteter för alla åldrar – grill-
kvällar, pensionärsgympa, konserter, prova-på-cirkus, 
badmintonturnering och måleri i det fria. Totalt besökte 
uppemot 2 000 personer Sommar på Kvarnbacken.

– Responsen var jättestor. Järfällaborna hittade tillbaka 
till området, säger Mia Lundström.

För Sommar på Kvarnbacken engagerades ett femtiotal 
sommarjobbande ungdomar. De fick frihet och ansvar att 
själva planera och genomföra en stor del av aktiviteterna. 
Några filmade och intervjuade besökarna, för att väcka 
tankar om Kvarnbackens framtid.

EN ANNAN UPPMÄRKSAMMAD händelse var den ljus-
installation som ägde rum en söndagskväll i oktober.  
Den hade sitt ursprung i en workshop, där elever vid 
Järfälla Gymnasium fick rita förslag på hur Kvarnback-
en kan göras tryggare med hjälp av belysning. Utifrån 
workshopen förverkligades deras förslag av ljusdesigners.

INNOVATION
KALEJDOHILL I JAKOBSBERG OCH KALLHÄLL CENTRUM 

HSB Norra Stor-Stockholm vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Det handlar om 
att bygga bostäder – men också om att vara med och skapa hållbara samhällen, som 
människor vill flytta till, besöka och bo kvar i. Förnyelsen av Kallhäll Centrum och utveck-
lingen av Kvarnbacken i Jakobsberg, med projektet Kalejdohill, har stått i fokus 2016.

®
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■■ Ett stadsutvecklings- 
projekt vid Kvarnbacken  
i Jakobsberg.

■■ Syftar till medborgar-
engagemang och dialog 
för Kvarnbackens framtid.

■■ Innfattar konkreta delpro-
jekt i form av kulturaktivi-
teter, tävlingar, event etc.

■■ Kalejdohill pågår under 
2016 och 2017.

■■ Fokus på arkitektur och 
design, med medverkande 
från flera olika länder.

■■ Ett samarbete mellan HSB 
Norra Stor-Stockholm, 
Einar Mattsson och  
Veidekke bostad.

■■ Cirka 600–800 lägen-
heter planeras runt 
Kvarnbacken.

KALEJDOHILL – i korthet

Hela Kalejdohill andas innovation, där kombinationen 
av ”vanliga” medborgares och professionella kulturut-
övares medverkan är en bärande tanke.

– Vi prövar oss fram hela tiden och är öppna för nya 
förslag, det är en del av spänningen i projektet, säger 
Mia Lundström.

KALEJDOHILL HAR RÖNT internationell uppmärksamhet. 
Att involvera medborgarna i stadsutvecklingsprojekt ligger 
i tiden. I Kalejdohills nätverk finns konstnärer, designers 
och arkitekter från flera olika länder som följer arbetet 
med intresse, och inbjuds att delta i tävlingar och event 
kring olika teman, varav en del förverkligas på plats.

Järfällaborna har mött Kalejdohill med nyfiket intresse, 
och funderingar inför vad som väntar.

– Människor vet att Kvarnbacken ska bebyggas. Den 
vanligaste frågan vi får är hur många hus det ska bli, var 
de ska stå och hur de ska se ut.

Utmaningen framöver är att skapa en brygga mellan de 
förväntningar på inflytande som väcks genom Kalejdohill 
och den formella planprocessen för byggande som väntar.

– Min förhoppning är att Kalejdohill ska bidra till att 
utveckla demokratiska processer där arkitekter, byggare, 
politiker och medborgare samspelar, säger Mia Lund-
ström. ■

Programförklaring Kalejdohill
KALEJDOHILL UTGÅR FRÅN PLATSEN Kvarnback-
en i centrala Jakobsberg för att undersöka nya 
former för destinations- och platsutveckling, där 
man använder arkitektur, konst och design för att 
engagera lokalt och inspirera globalt.

®
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Nytt Folkets Hus 
i Kallhäll
HSB kommer att uppföra ett 
nytt Folkets Hus i Kallhäll Cen-
trum, som beräknas stå klart i 
slutet av 2017. Det nya Folkets 
Hus blir en fristående byggnad 
på en del av det nuvarande  
torget. Här kommer det att 
finnas biograf, samlingslokaler, 
och möjlighet till kafé.

Ett nytt Kallhäll Centrum växer fram
ARBETET MED FÖRNYELSE av Kall-
häll Centrum fortsätter. Tanken är 
att skapa ett mer attraktivt centrum, 
med nya bostäder, mötesplatser  
och kommersiell service. Mer  
stadslikt, och med ökad trivsel.  
I planerna för den nya torgmiljön 
i centrum har hänsyn tagits till  
medborgarnas önskemål, bland 
annat vad gäller bänkar, belysning 
och grönska.

I förnyelsen av Kallhäll Centrum 
samarbetar HSB, JM och Järfälla 
kommun.

Bolindermuseet
Under 2016 flyttande Bolinder-
museet in i nya lokaler. Museet 
har tidigare funnits i Folkets 
Hus som ska rivas. HSB har 
bidragit till Bolindermuseets 
nya lokaler i anslutning till 
Biblioteket i Kallhäll Centrum. 
HSB har stått för upprustning 
av lokalerna som nu även får 
skyltyta ut mot torget.

Bolinders mekaniska verkstä-
der var ett av Sveriges främsta 
industriföretag och spelar en 
viktig roll i Kallhälls historia. 

Pumpen och  
Byxfickan – nya  
bostäder i Kallhäll
Under 2016 var det säljstart för 
HSB Brf Pumpen i Kallhäll, med 
59 lägenheter. Brf Pumpen blir 
med sina 16 vårningar ett land-
märke i Kallhäll. I planerings-
skede finns HSB Brf Byxfickan 
med cirka 70 lägenheter.
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■  FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

 Förvaltning fastighet

 Fastighetsdrift och energi

 Ekonomisk förvaltning

■  MEDLEMSTJÄNSTER

■  NYPRODUKTION

■  EGNA FASTIGHETER

■  FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING 
 OCH HÅLLBARHET

■  MEDARBETARE
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FÖRVALTNINGSTJÄNSTER
HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har förvaltningsuppdrag 
för 118 bostadsrättsföreningar och ett tiotal andra kunder 
i Järfälla, Upplands Väsby, Sollentuna och i Kungsängen 
i Upplands-Bro. Vi erbjuder ett brett utbud av service och 
tjänster, där målet är att svara upp mot våra kunders be-
hov och förväntningar. Utvecklingsförmåga och ständiga 
kvalitetsförbättringar är nyckelbegrepp i detta arbete.  
Vi ska vara lyhörda och betrakta kundernas synpunkter 
och förslag som möjligheter till förbättring.

Den omfattande omorganisation som inleddes 2014 
har nu implementerats. Det innebär att vi arbetar i tre 
tydliga affärsområden: 

■■ Förvaltning fastighet

■■ Fastighetsdrift och energi

■■ Ekonomisk förvaltning

Geografiskt organiserar vi arbetet i tre kundteam:

■■ Järfälla/Viksjö/Barkarby/Skälby

■■ Kallhäll/Kungsängen

■■ Sollentuna/Upplands Väsby

 

 

EFFEKTERNA AV OMORGANISATIONEN är tydliga och posi-
tiva. Genom kundteamen har medarbetarnas kännedom 
om, och närhet till, kunderna ökat.

De olika kompetenser som möts och samarbetar inom 
kundteamen bidrar till att hitta optimala lösningar för 
varje enskild bostadsrättsförening. Medarbetarna får 
även en stark förankring och lokalkännedom inom ”sitt” 
geografiska område, vilket bidrar till att stärka vårt varu-
märke.

De nära kontakterna och erfarenhetsutbytet mellan 
kundteamen bidrar till kvalitets- och effektivitetsvinster 
samt att förvaltarnas, ekonomernas och fastighetsskötar-
nas specialistkompetenser utvecklas.

MARKNADEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER till bostads-
rättsföreningar förändras snabbt, med nya aktörer som 
erbjuder olika tjänster. Vår framgång på marknaden vilar 
på en kombination av yrkeskompetens, ett gott bemötan-
de, tillgänglighet och lokal närvaro.

FÖRVALTNING FASTIGHET

■■ Löpande förvaltningsarbete
Förvaltare och kund träffas regelbundet för dialog och  
avstämning kring pågående och framtida insatser i fastig-
heten. Förvaltaren bevakar löpande när och hur insatser 
ska göras, till exempel lägenhetstillsyn, underhållsbesikt-
ning och hantering av olika former av fastighetsskador.
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■■ Underhållsplan – för nuvarande och framtida behov
Alla fastigheter behöver en bra underhållsplan. Vi arbetar 
kontinuerligt för att förbättra planens utformning och 
innehåll – i nära samarbete med bostadsrättsföreningens 
styrelse. Utgångspunkten är att planen ska uppdateras 
varje år, för en god överblick av nuvarande och framtida 
underhållsbehov. Underhållsplanen är också ett viktigt 
underlag i föreningens budgetarbete och avgiftssättning.

■■ Upphandlingar och leverantörskontakter
Fastighetsförvaltning omfattar stöd och hjälp vid upp-
handlingar av olika entreprenader, löpande drift, produk-
ter och tjänster, inte minst vid renoveringar och större 
ombyggnationer. Vi har ett brett kontaktnät av tillförlit-
liga leverantörer. Det är alltid kunden som slutgiltigt 
avgör valet av leverantör.

■■ Myndighetskrav och besiktningar
Varje fastighetsägare är skyldig att genomföra besikt-
ningar och uppfylla myndighetskrav för att säkerställa de 
boendes trygghet. Det kan gälla hissar, lekplatser, elinstal-
lationer etc. Vi informerar om och hanterar de myndig-
hetskrav och besiktningar som åligger fastighetsägaren.

■■ Specialistkompetens
Vår ambition är att tillhandahålla de förvaltningstjäns-
ter som bostadsrättsföreningarna efterfrågar. Många 
föreningar anlitar oss för tjänster inom bland annat 
SBA – systematiskt brandskyddsarbete, avflyttningstillsyn, 
digitalt ritningsarkiv och underhållsplan online.

FASTIGHETSDRIFT OCH ENERGI

■■ Två fokusområden
Inom affärsområdet Fastighetsdrift och energi har vi 
två fokus. Genom en fastighetsdrift av hög kvalitet, med 
kompetenta fastighetsskötare, bidrar vi till trivsel i varda-
gen och trygghet i boendet. Vårt andra fokus är att bistå 
bostadsrättsföreningarna med minskad klimatpåverkan 
genom reducerad energiförbrukning.

■■ Personlig fastighetsskötare
Fördelar med att anlita HSB Norra Stor-Stockholm för 
fastighetsskötsel är tryggheten med att föreningen har en 
personlig fastighetsskötare med djup kännedom om fastig-
heterna, kontinuerliga driftmöten och hög, lokal närvaro.  

■■ Fortsatt tjänste- och verksamhetsutveckling
Under 2016 har vi inom fastighetsdriften fokuserat på 
tjänste- och verksamhetsutveckling. Bland annat lansera-
des särskilda tjänster till boende med fasta priser på till 
exempel byte av WC-stol och blandare samt andra mindre 
reparationer. Erbjudandena har mottagits mycket positivt 
av våra kunder. Det innebär stor trygghet för de boende 
att föreningens egen fastighetsskötare utför tjänsterna. 
Satsningen har föregåtts av ett brett kompetensutveck-
lingsprogram bland medarbetarna.

■■ Kvalitet och miljö
Driftmötena, som ingår i fastighetsskötselavtalen, är 
väsentliga för vår kvalitetssäkring av tjänsterna inom fas tig-
hetsdrift. På mötena diskuteras och analyseras driften av 

»Genom kund- 
teamen har med-
arbetarnas känne-
dom om, och när-
het till, kunderna 
ökat.«
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fastigheten. Fastighetsskötaren – som är mest insatt i den 
dagliga driften – bidrar på mötena med proaktiva förslag 
på förbättringar. Det är mycket uppskattat av våra kunder 
att HSB ligger steget före när det gäller att vidta åtgärder. 

Digitala körjournaler har införts i samtliga servicebilar 
som ett led i att säkerställa effektivare logistik och där-
med minska miljöpåverkan. Detta kompletteras med en 
rutin för effektiviserade materialinköp, vilket innebär att 
80 procent av alla inköp ska ske via internet.

■■ Kompetensutveckling
Aktuell och efterfrågad kompetens är avgörande för att 
leverera rätt tjänster av hög kvalitet. Därför har vi satsat 
stort på kompetensutveckling inom bland annat VVS, 
installationer och löpande drift av fläktsystem.

■■ Hög servicenivå i Felanmälan
Vi har ytterligare förbättrat servicen i vår Felanmälan. 
Effekten av detta visade sig i mycket goda serviceresultat  
i en kundmätning bland Fastighetsdrifts kunder. Vi erhöll 
ett NKI (Nöjd Kund Index)på 4,3 av 5 möjliga för ser-
vicen i Felanmälan.

■■ Tjänster för effektiv energianvändning
Intresset för en mer effektiv energianvändning ökar  
i samhället – och även i bostadsrättsföreningarna. Vi 
bistår genom att erbjuda olika åtgärder för reducerad 
energiförbrukning, vilket innebär lägre kostnader och 
mindre klimatpåverkan. Den snabba tekniska utveck-
lingen på energiområdet medför stora möjligheter till 
energieffektiviserande åtgärder. Basen för insatserna är 
den årliga tillsynen av undercentraler och fläktar, som 
våra fastighetsskötare och drifttekniker utför. 

Under 2016 har partnerskapet mellan HSB Värmland 
och HSB Norra Stor-Stockholm fördjupats vad gäller av-
ancerade energitjänster. Genom HSB Värmland erbjuder 
vi konceptet Energiavtal, där fastighetens totala energiför-
brukning optimeras. Flera kunder har redan tecknat avtal 
och många andra har visat intresse. Inom detta område 
har vi under året även haft flera uppdrag från bostads-
rättsföreningar, i form av projektledarskap och rådgiv-
ning, exempelvis vad gäller ventilation och fönster.

■■ Energinätverket
Energinätverket är öppet för alla kunder med teknisk 
förvaltning och fastighetsdrift. Det är ett uppskattat 
forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, med fokus på 

HSB PORTALEN 
HSB PORTALEN ÄR en digital plattform som spänner över 
samtliga affärsområden. Här kan boende och medlemmar 
se information om sin bostad, bostadsekonomi, bosparan-
de samt få information från sin styrelse och HSB. 

HSB Portalen ger föreningsstyrelsen en informationska-
nal till boende och möjlighet till effektiv dokumenthantering. 
Där finns också ekonomisk information, fakturor, med-
lemsinformation och rapporter för uppföljning av ärenden 
för felanmälan och förebyggande underhåll. 

I Portalen behandlas även överlåtelser helt digitalt mel-
lan mäklare och styrelse. Genom smarta digitala lösningar 
kan löpande och rutinmässigt arbete skötas effektivt – och 
mer tid frigöras för mänskliga möten. 

»En långsiktigt 
sund ekonomi är 
avgörande för  
fastighetns värde 
över tid.«



  HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2016 27

VERKSAMHET

hållbar omställning. Nätverket har cirka 100 medlemmar.
På nätverksträffarna deltar ofta gäster och föreläsare 

som presenterar ny teknik, nya lagar och förordningar 
samt olika alternativa energiåtgärder på marknaden. 

Under 2016 arrangerades två träffar som var och en 
samlade omkring 30 personer.

 
EKONOMISK FÖRVALTNING

ATT INGÅ I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGS styrelse är ett 
ansvarsfullt uppdrag. En långsiktigt sund ekonomi är 
avgörande för fastighetens värde över tid. Vi erbjuder ett 
brett utbud av tjänster inom den ekonomiska förvaltning-
en som förenklar styrelsens arbete. Effektiva IT-lösningar  
i kombination med personlig rådgivning och konsultation 
ger både helhetsperspektiv och kontroll över ekonomin.

■■ Konstruktiv dialog – för bra beslutsunderlag
En god samverkan och dialog mellan styrelsen och förval-
taren är av stor betydelse för en trygg hantering av bostads-
rättsföreningens ekonomi. Den ekonomiska förvaltaren 
svarar för service, rådgivning och fackkunskap och är en 
konstruktiv samarbetspartner till styrelsen inför deras beslut.

■■ Löpande ekonomihantering
Efter kundens önskemål hanterar vi den löpande eko-
nomin, som bokföring, fakturahantering, arvoden och 
skatter, låneupphandling, budget och årsredovisning. 
Avgiftsaviseringar, överlåtelser, pantsättningar, p-platshan-
tering och medlemsfrågor är andra tjänster som vi utför.

■■ Kvalificerad rådgivning och flerårsprognoser
Flerårsprognoser bidrar till förutsägbarhet när det gäller 
att överblicka långsiktiga ekonomiska förutsättningar och 
är ett viktigt beslutsunderlag. Tillsammans med kvalifi-
cerad rådgivning ökar det tryggheten för kunderna, inte 
minst i samband med underhållsprojekt och investeringar.

MEDLEMSVERKSAMHET
HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har drygt 23 500 medlem-
mar. De förtroendevalda i bostadsrättsföreningarnas sty-
relser står i fokus för våra medlemsinsatser. Den främsta 
ambitionen är att underlätta för styrelseledamöterna att 
fullgöra sina uppdrag – och därmed motsvara medlem-
marnas förväntningar.

■■ Utbildningar
Vår utbildningsverksamhet är omfattande och presente-
ras i en särskild kurskatalog. Bostadsrättsföreningarnas 
styrelser har erbjudits utbildning inom en rad områden. 
De flesta erbjuds alla våra kunder, med rabatterat pris för 
medlemmarna. Utbildningar har genomförts bland annat 
inom juridik, stadgar, ekonomi, webbdesign, valbered-
ningsarbete, andrahandsuthyrning och för sekreterare.

■■ Information
Sex gånger om året skickas det digitala nyhetsbrevet 
NorrNytt till alla förtroendevalda i bostadsrättsförening-
arna. Det innehåller information och nyheter från HSB 
Norra Stor-Stockholm.
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Alla medlemmar har fått tidningen Hemma i HSB, med 
reportage, aktualiteter inom HSB, information om nya 
bostäder och medlemserbjudanden. Tidningen Uppdra-
get har sänts till alla förtroendevalda med tips och idéer 
om hur styrelsearbetet kan bedrivas framgångsrikt.

■■ Styrelsekonferens
Årligen arrangeras en styrelsekonferens dit samtliga 
styrelseledamöter inbjuds. På konferensen hålls olika 
föreläsningar på aktuella teman för styrelseledamöterna. 
Förra året deltog 130 personer på tvådagarskonferensen, 
som bland annat bjöd på föreläsningar och diskussion om 
revision och om juridiska frågor.

■■ Ordförandeträffar
Under året har en träff för medlemsföreningarnas 
ordföranden arrangerats. Den syftar till att utveckla och 
fördjupa dialogen och erfarenhetsutbytet föreningarna 
emellan och mellan HSB och föreningarna.

■■ HSB-ledamot
HSB bidrar med en extra ledamot till bostadsrätts-
föreningens styrelse. HSB-ledamoten finns med som stöd 
och bollplank. Det är en unik förmån som värderas högt 
av föreningarna. HSB-ledamöterna ges grundutbildning 
samt olika former av vidareutbildning.

■■ Medlemskvällar
Tre träffar om Lag och Rätt – i Sollentuna, Upplands 
Väsby och Viksjö – har genomförts för medlemmarna.  
På de uppskattade träffarna har HSBs jurister berättat 

och svarat på frågor om vardagsjuridik och om rättigheter 
och skyldigheter för boende i bostadsrätt.

Medlemskvällar har också genomförts på Electrolux 
Home butiken med erbjudanden från Electrolux och an-
dra samarbetspartners. Under året har fyra sådana träffar 
arrangerats. 

■■ Juridisk rådgivning
Medlemmar och förtroendevalda har möjlighet till 
kostnadsfri juridisk rådgivning på telefon av HSBs jurister 
samt livsbesiktning hos Juristbyrån.

■■ Medlemserbjudanden
Medlemmarna får årligen ta del av en rad erbjudanden 
med rabatter på olika varor och tjänster, både på riks- och 
regionnivå. Medlemmarna informeras om erbjudanden 
via tidningen Hemma i HSB, NorrNytt, kvartalsavisering-
ar, vår webbplats och i särskilda digitala nyhetsbrev.

■■ Stöd till utvecklingsländer
Alla medlemmar bidrar med stöd till utvecklingsländer. 
Två kronor av varje medlemsavgift har gått till We Effect. 
Utöver detta har olika insamlingar genomförts.

NYPRODUKTION
HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ska tillhandahålla nya 
bostäder med hög kvalitet. 

Uppförandet av HSB Brf Enen och HSB Brf Engel-
brektshöjden fortsatte 2016. Samtliga lägenheter är sålda.
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Under 2016 var det sälj- och byggstart för HSB Brf 
Pumpen i Kallhäll och HSB Brf Kvarnstugan i Jakobsberg. 
Intresset för lägenheterna har varit stort. Pumpen blir 
med sina 16 våningar ett nytt landmärke i Kallhäll.

Utvecklingen av Kallhäll Centrum har fortsatt i sam-
verkan med Folkets Hus, företagarna, Järfälla kommun 
och JM. Utifrån den etnologiska studie som genomför-
des 2015 har dialogen fortsatt om framtiden i Kallhäll 
Centrum. Det nya Folkets Hus beräknas stå klart i slutet 
av 2017. Därefter inleds projektet HSB Brf Byxfickan i 
Kallhäll med cirka 70 lägenheter.

I Upplands Väsby har vi fortsatt varit engagerade i  
arbetet med stadsutveckling. Planerna innefattar för vår 
del bland annat uppförandet av HSB Brf Euforia, med 
64 lägenheter invid Väsby Centrum.

I satsningen Kalejdohill vid Kvarnbacken i centrala 
Jakobsberg finns planer på bostadsbebyggelse, men också 
att skapa ett attraktivt område för boende, arbete och 
fritid. Under 2016 har medborgarna involverats i en rad 
aktiviteter inom projektet.

HSB Norra Stor-Stockholm är delägare i HSB Bostad 
AB. Det är ett byggbolag som ägs av fyra regionala HSB- 
föreningar i Stockholm. HSB Bostad har till uppgift att 
producera bostäder i Stockholms län och ansvara för 
marknadsföring och försäljning av de nyproducerade 
bostäderna.

Förutom projekt som är pågående eller i planeringsfas 
har vi cirka 700 lägenheter i idéskede.

EGNA FASTIGHETER
HSB NORRA STOR-STOCKHOLM äger tre egna fastigheter: 
HSB-kontoret i Jakobsberg, seniorboendet Gjutaren  
i Kallhäll samt en hyresfastighet på Margaretavägen i  
Jakobsberg. Fastigheterna består av hyresrätter som 
erbjuds medlemmar och bosparare. De innehåller totalt 
119 lägenheter samt ett antal lokaler.

Extern värdering har skett av samtliga fastigheter.  
Det sammanlagda värdet uppgår enligt värderingen till 
161 miljoner kronor att jämföra med det bokförda  
värdet, 84 miljoner kronor. 

VERKSAMHET

»Förutom projekt  
som är pågående  
eller i planeringsfas 
har vi cirka 700  
lägenheter i idéskede.«

NYA PROJEKT 
Pågående: 
■■ HSB Brf Enen i Viksjö, 53 lägenheter. Beräknad  
inflyttning maj 2017. 

■■ HSB Brf Engelbrektshöjden i Jakobsberg, 109 lägen-
heter. Beräknad inflyttning juni–december 2017. 

■■ HSB Brf Kvarnstugan i Jakobsberg, 85 lägenheter. 
Beräknad inflyttning 3–4 kvartalet 2018. 

■■ HSB Brf Pumpen i Kallhäll, 59 lägenheter. Säljstart våren 
2016. Beräknad inflyttning 3–4 kvartalet 2018.

Planerade:
■■ HSB Brf Byxfickan, cirka 70 lägenheter  
i Kallhäll Centrum. Beräknad säljstart 2018. 

■■ HSB Brf Euforia med 64 lägenheter, Upplands Väsby, 
Beräknad säljstart 2018. 
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FÖR SAMHÄLLSUTVECK-
LING OCH HÅLLBARHET
HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ska medverka till att skapa 
ett hållbart samhälle – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Det här är inget som sker av sig självt, utan fordrar akti-
va insatser. Vår förankring i kommunerna vi verkar i, med 
lokalkännedom och närhet till våra kunder och medlem-
mar, är avgörande för framgång i denna ambition.

Vi bidrar till samhällsutveckling på flera olika sätt – 
genom att medverka i tillkomsten av nya bostäder, genom 
hållbarhetsfrämjande lösningar i nyproduktion och för-
valtning och genom ansvarstagande i närsamhället.

Vi har höga ambitioner när det gäller nyproduktion av 
bostäder, främst bostadsrätter. Som ett led i detta har vi 
ständig kontakt med våra kommuner för att främja och 
medverka med nya bostadsprojekt. Våra mål är bland 
annat att:
■■ alltid ha 500 nya bostäder i projektportföljen  
och lika många i idéskede,
■■ skapa ett ekonomiskt överskott som möjliggör  
mer byggande,
■■ medverka i planering och opinionsbildning  
för bostadsbyggande.

I förvaltningen bidrar vi till hållbarhet genom att  
utveckla och erbjuda exempelvis:
■■ energieffektivisering och andra åtgärder för  
minskad miljöpåverkan,

■■ ansvarsfull ekonomisk förvaltning,
■■ långsiktig förvaltning av egna och kunders fastigheter,
■■ stöd och kompetensutveckling för medlemmar,  
kunder och medarbetare. 

Våra ambitioner för ökad social hållbarhet manifesteras 
genom att vi exempelvis:
■■ deltar i nätverk för en god samhällsutveckling,
■■ stödjer för samhället viktiga verksamheter genom 
sponsorskap,
■■ förmedlar våra värderingar samt bidrar med kunskaper 
och erfarenheter,
■■  genomför insatser som Konstnedslaget och stöd till 
barn- och ungdomskultur,
■■ medverkar i opinionsbildning och kunskapsspridning 
för goda boendemiljöer,
■■ medverkar konkret i olika projekt som kombinerar 
bostadsbyggande, medborgardialog, kultur och stads-
utveckling, exempelvis centrumförnyelsen i Kallhäll 
och projektet Kalejdohill i Jakobsberg.

Vi ska själva föregå med gott exempel, bland annat  
genom att:
■■ främst välja produkter och leverantörer med  
hållbarhetsperspektiv,
■■ utveckla vår miljöpolicy samt certifiera för  
ISO 9 000 och 14 000,
■■ aktivt stödja exempelvis We Effect, Earth Hour  
och Fairtrade. 
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MEDARBETARE
DET SKA VARA UTVECKLANDE och meningsfullt att arbeta 
i HSB Norra Stor-Stockholm. Medarbetarna är vår största 
tillgång. Det är främst genom medarbetarnas vardagliga 
insatser – enskilt och tillsammans – som vi når våra mål. 
Delaktighet, tillit och möjlighet att växa i arbetet ska vara 
utmärkande för medarbetarskapet.

■■ Växa i HSB
Genom programmet Växa i HSB ges medarbetarna möj-
lighet till ökad kompetens. Här finns tillfälle till utveck-
ling inom det egna arbetsområdet och till att medverka  
i förnyelseprojekt av olika slag. I fokus för de kompetens-
stärkande insatserna står: 
■■ Intern och extern kvalitetssäkring av leverans.
■■ Ökad proaktivitet, återkoppling och tillgänglighet   

 gentemot kund.
■■ Förbättrad extern kommunikation.

■■ Värdegrundsarbete
Vårt arbete med att ge HSBs gemensamma kärnvärden 
ETHOS – Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke, 
Samverkan – konkreta uttryck i det vardagliga arbetet 
fortsätter. Sedan 2004 har vi arbetat med ETHOS genom 
återkommande ”Värderingsresor”. Framgången bygger på 
att kontinuerligt lyfta fram hur värdegrunden återspeglas 
i den enskilde medarbetarens bemötande och förhåll-
ningssätt – gentemot kunder och kolleger.

■■ HSB – en öppen arbetsplats
Mångfald och olikhet berikar HSB. Målet är att vår arbets-
plats ska spegla hur befolkningen ser ut i kommunerna 
där vi är verksamma. Vi vill fortsätta vara en attraktiv 
arbetsgivare som lockar nya kompetenta medarbetare. 
Under året har vi deltagit vid Lavamässan på KTH, är 
en aktiv part i Fastighetsbranschens utbildningsråd och 
deltar i HSB projekt för att tydliggöra vårt gemensamma 
Employer Brand.

■■ Medarbetarundersökningar
Nöjd-medarbetar-index (NMI) har genomförts av obero-
ende konsult sedan 2005. Under 2016 genomfördes även 
en mätning av MMI (Motiverad Medarbetare) Resultatet 
av undersökningarna är genomgående positiva. De redo-
visas för medarbetarna på varje enhet, som underlag för 
samtal om vad som ska förbättras under kommande år.

■■ Personalförmåner
HSB Norra Stor-Stockholm erbjuder medarbetarna en 
rad förmåner. De har en tydlig inriktning på friskvård, 
i syfte att skapa personligt välmående och en hälsosam 
arbetsmiljö. Förmånerna omfattar:
■■ Företagshälsovård
■■ Fri läkarvård
■■ Fri medicin
■■ Sjukförsäkring
■■ Friskvårdsbidrag
■■ Subventionerad hyra av fjällstuga i Lofsdalen

»Vi vill fortsätta 
vara en attraktiv 
arbetsgivare som 
lockar nya kompe-
tenta medarbetare.«
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

Nyckeltal för koncernen 2016 2015 2014 2013 2012

Resultat, KSEK

Finansnetto 14 931 34 101 890 4 584 1 976

Resultat efter finansiella poster 29 397 20 613 5 511 14 788 4 418

Årets resultat 30 294 19 932 6 210 12 648 4 792

Tillväxt, KSEK

Nettoomsättning 96 845 94 328 106 345 88 694 92 968

Eget kapital 195 181 164 958 144 975 139 006 126 263

Balansomslutning 516 019 468 920 406 513 391 132 398 091

Medeltal anställda (antal) 82 82 81 82 84

Finansiella nyckeltal

Avkastning på eget kapital 15,1% 12,5 % 3,8 % 11,4 % 3,5 %

Likviditet 87,6% 56,6 % 61,7 % 78,6 % 70,7 %

Soliditet 37,8% 35,2 % 35,7 % 35,6 % 31,7 %

Soliditet, exkl inlåning 77,3% 66,5 % 64,7 % 58,5 % 49,9 %

Avräkningslikviditet 128,0% 108,0 % 98,0 % 120,0 % 114,0 %

Definitioner nyckeltal
Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster 
uttryckt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Likviditet Omsättningstillgångar, minus lager, uttryckt i procent  
av kortfris tiga skulder.

Soliditet Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen 
inklusive inlåning från förvaltade kunder.
 

Soliditet, exklusive inlåning Eget kapital uttryckt i procent av 
balansomslutningen minskad med inlåning från förvaltade kunder.

Avräkningslikviditet Likvida medel – det vill säga disponibla 
likvida medel, kortfristiga placeringar, outnyttjade kreditlöften  
samt omsättningsbara, finansiellavärdepapper – uttryckt i procent 
av inlåning från förvaltade kunder.
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Styrelsen och verkställande direktören för HSB Norra Stor-Stock-
holm ekonomisk förening, org nr, 713200-0295, får härmed 
avge årsredovisningen för verksamheten i moderföreningen och 
koncernen för 2016.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

KONCERNEN
Verksamheten
Verksamheten består i att erbjuda bostäder samt effektiva och 
prisvärda förvaltningstjänster för medlemmar och externa kunder. 
Som medlemsägd organisation ska föreningens verksamhet syfta 
till att skapa mervärden i boendet för medlemmar. Föreningen 
bedriver verksamhet i Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby 
kommuner samt centrala Kungsängen i Upplands-Bro kommun.

Koncernen består av HSB Norra Stor-Stockholm och dess dotter-
bolag. Verksamheten i HSB Norra Stor-Stockholm är organiserad 
inom fyra verksamhetsområden: medlemsverksamhet, förvaltnings-
tjänster, nyproduktion och egna fastigheter. 

Koncernens fastighetsbestånd återfinns i moderföreningen, 
HSB Fastigheter i Norra Stor-Stockholm HB och HSB Fastigheter 
Margaretavägen AB. 

Byggproduktionen bedrivs genom HSB Bostad AB. Bolaget ägs 
gemensamt med tre andra HSB föreningar i Stockholms län samt 
HSB ProjektPartner AB.

Medlemmar
HSB Norra Stor-Stockholm ägs av sina medlemmar; enskilda 
medlemmar och bostadsrättsföreningar. Medlemsantalet vid årets 
utgång uppgår till 23 536 (23 470) varav 79 (78) är bostadsrätts-
föreningar.

Väsentliga händelser under året och efter årets slut 
Uppförande av bostadsrättslägenheter pågår med 53 lägenheter 
i Brf Enen, Viksjö samt med 109 lägenheter i Brf Engelbrekts-
höjden. I Brf Enen beräknas inflyttning ske juni 2017 och i Brf 
Engelbrektshöjden januari 2018. 

Brf:er där försäljning startat men inte haft byggstart är Brf 
Kvarnstugan med 85 lägenheter som har beräknad inflyttning 
kvartal 4, 2018 samt Brf Pumpen med 59 lägenheter som har 
beräknad inflyttning kvartal 4, 2018.

2016 hade HSB 129 (121) kunder som köpte ett eller flera för-
valtningsavtal. Avtal tecknades under året med 2 nya kunder varav 
1 av dessa startar under 2017. 

2016 sålde HSB två hyresfastigheter belägna i Kallhäll. Försälj-
ningen gjordes genom en bolagspaketering.

HSB har planer på att sälja en hyresfastighet i Jakobsberg under 
2017.  

Koncernen
Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 96,8 (94,3) 
MSEK.

Koncernens rörelseresultat uppgick till -14,5 (-13,5) MSEK och 
koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 29,4 (20,6) 
MSEK.

Koncernens justerade soliditet uppgick till 76,1 % (59,3 %). 
Justerad soliditet definieras som (eget kapital inkl övervärde 

fastighet/balansomslutning inkl övervärde fastighet minskad med 
likvida medel).

MODERFÖRENINGEN
Moderföreningens nettoomsättning uppgick under året till 92,3 
(90,9) MSEK.

Moderföreningens rörelseresultat uppgick till -40,6 (-14,8) MSEK 
och moderföreningens resultat efter finansiella poster uppgick till 
28,5 (19,5) MSEK.

Fastigheter
Koncernens fastigheter är marknadsvärderade till 161 MSEK 
medan det bokförda värdet är 84,2 MSEK. 

Likviditet och finansiering 
Föreningens disponibla likvida medel, kortfristiga placeringar, 
checkkrediter (10 MSEK) samt omsättningsbara, finansiella värde-
papper uppgick på balansdagen till 338,2 (238,4) MSEK.

Risker
Föreningen arbetar systematiskt med att hantera risker förknip-
pade med de olika affärsområdena. Som exempel kan nämnas 
att försäljningsrisker hanteras med stöd av garanti hos Stiftelsen 
HSBs garantifond. Föreningen arbetar utifrån en riskhanterings-
process som löpande ska identifiera och värdera risker.

Förväntad framtida utveckling
Föreningen har framöver via HSB Bostad en omfattande projekt-
portfölj med lägenheter vilket tyder på byggstarter på 100–200 
lägenheter per år om konjunkturen tillåter nyproduktion.

Inlåning från förvaltade kunder
Föreningen har betydande inlåning från förvaltade kunder. 
Inlåningen motsvaras av likvida tillgångar i form av bankmedel 
och obligationer med hög rating. Syftet med placeringarna är lång-
siktigt, men samtliga placeringar är omsättningsbara och kan vid 
behov omvandlas till likvida medel. HSB ska vid varje tillfälle kunna 
säkerställa tillgång till likvida medel (avräkningslikviditet) motsva-
rande 80 % av inlånade medel från förvaltade kunder. Föreningens 
disponibla likvida medel uppgick på balansdagen till 122 % (103 %) 
av inlåningen och inklusive checkkredit 126 % (108 %). HSB Norra 
Stor-Stockholm är sedan 2008 ett registrerat inlåningsföretag hos 
Finansinspektionen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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EKONOMISK ÖVERSIKT

Belopp i KSEK 2016 2015 2014 2013 2012

Koncern      

Nettoomsättning 96 845 94 328 106 345 88 694 92 968

Rörelseresultat efter finansiella poster 29 397 20 613 5 511 14 788 4 418

Soliditet, % 37,8 35,2 35,7 35,6 31,7

Moderförening

Nettoomsättning 92 322 90 877 97 322 84 020 86 322

Rörelseresultat efter finansiella poster 28 493 19 499 5 879 23 668 -980

Soliditet, % 39,8 37,3 38,1 34,6 33,0

Eget kapital

Andels-
kapital

Bundna
reserver

Fria
reserver

Årets 
resultat Summa

Koncern      

Utgående balans enligt balansräkning föregående år 16 538 6 549 121 940 19 932 164 959

Disposition av föregående års resultat – 1 016 18 916 -19 932 –

Förändring av andelskapitalet -72 – – – -72

Årets resultat – – – 30 294 30 294

Vid årets slut 16 466 7 565 140 856 30 294 195 181

Moderförening

Utgående balans enligt balansräkning föregående år 16 538 6 649 132 530 20 326 176 043

Disposition av föregående års resultat – 1 016 19 310 -20 326 –

Förändring av andelskapital -72 – – – -72

Årets resultat – – – 30 700 30 700

Vid årets slut 16 466 7 665 151 840 30 700 206 671

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel, kronor 182 540 332, disponeras enligt 
följande (belopp i SEK):

Avsättning till reservfond 1 535 017

Balanseras i ny räkning 181 005 315

Summa 182 540 332

Av koncernens fria egna kapital 171 150 tkr hänför sig 30 294 tkr 
till årets verksamhet.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING – KONCERNEN

Belopp i KSEK Not 2016 2015

Nettoomsättning 1 96 845 94 328

Kostnad sålda varor 2,3,4 -108 239 -104 680

Bruttoresultat -11 394 -10 352

Administrationskostnader 5 -1 945 -3 136

Övriga rörelseintäkter 7 27 805 –

Rörelseresultat 14 466 -13 488

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 9 16 050 35 507

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 250 208

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -1 369 -1  614

Resultat efter finansiella poster 29 397 20 613

Resultat före skatt 29 397 20 613

Skatt på årets resultat 12 897 - 681

ÅRETS RESULTAT 30 294 19 932

BOKSLUT

  HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2016 37



REVIS IONSBERÄTTELSE

 HSB NORRA STOR -STOCKHOLM ÅRSREDOV ISN ING 201638

BALANSRÄKNING – KONCERNEN

Belopp i KSEK Not 2016 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 84 236 160 242

Inventarier 14 1 462 2 493

Investeringar i hyrda lokaler 15 10 827 11 441

Summa 96 525 174 176

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 158 894 153 363

Andra långfristiga fordringar 18 108 108

Summa 159 002 153 471

Summa anläggningstillgångar 255 527 327 647

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 742 5 763

Skattefordringar 2 131 636

Övriga fordringar 10 999 2 110

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 121 7 009

Summa 24 993 15 518

Kassa och bank 235 499 125 755

Summa omsättningstillgångar 260 492 141 273

SUMMA TILLGÅNGAR 516 019 468 920

BOKSLUT
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN

Belopp i KSEK Not 2016 2015

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Andelskapital 16 466 16 538

Bundna reserver 7 565 6 549

Fria reserver 140 856 121 939

Årets resultat 30 294 19 932

Summa eget kapital 195 181 164 958

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 20 2 433 3 339

Övriga avsättningar 21 1 500 2 086

Summa 3 933 5 425

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 19 677 48 753

Summa 19 677 48 753

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 6 650 7 225

Inlåning från förvaltade kunder 267 738 220 908

Leverantörsskulder 7 647 10 036

Skatteskulder 726 189

Övriga kortfristiga skulder 1 371 994

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 13 096 10 432

Summa 297 228 249 784

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 516 019 468 920
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KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN

Belopp i KSEK Not 2016 2015

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster 29 397 20 613

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 2 723 8 553

Summa 32 120 29 166

Betald skatt – 83

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 32 120 29 249

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -9 475 649

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 189 3 460

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 834 33 358

Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 496 -11 827

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  75 829 –

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -5 531 - 45 687

Kassaflöde från investeringsverksamheten 68 802 -57 514

Finansieringsverksamheten   

Förändring av inlåning från förvaltade kunder 46 830 38 485

Förändring i andelskapital -72 52

Amortering av låneskulder -29 651 -737

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 107 37 800

Årets kassaflöde 109 743 13 644

Likvida medel vid årets början 125 756 112 112

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 235 499 125 756

BOKSLUT
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RESULTATRÄKNING – MODERFÖRENINGEN

Belopp i KSEK Not 2016 2015

Nettoomsättning 1 92 322 90 877

Kostnad sålda varor 2,3,4 -104 740 -102 617

Bruttoresultat -12 418 -11 740

Administrationskostnader 5 -1 891 -3 110

Övriga rörelsekostnader 6 -26 306 –

Rörelseresultat -40 615 -14 850

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 8 54 115 56

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 9 16 050 35 507

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 257 332

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -1 314 -1 546

Resultat efter finansiella poster 28 493 19 499

Koncernbidrag 1 300 1 500

Resultat före skatt 29 793 20 999

Skatt på årets resultat 12 907 - 673

ÅRETS RESULTAT 30 700 20 326
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRENINGEN

Belopp i KSEK Not 2016 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 45 116 120 674

Inventarier 14 1 462 2 493

Investeringar i hyrda lokaler 15 10 827 11 441

Summa 57 405 134 608

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16 31 925 31 704

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 158 894 153 363

Andra långfristiga fordringar 18 108 108

Summa 190 927 185 175

Summa anläggningstillgångar 248 332 319 783

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 742 5 755

Fordringar hos koncernföretag 10 139 15 734

Skattefordringar 2 058 585

Övriga fordringar 10 998 2 109

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 061 1 800

Summa 34 998 25 983

Kassa och bank 235 499 125 755

Summa omsättningstillgångar 270 497 151 738

SUMMA TILLGÅNGAR 518 829 471 521

BOKSLUT
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRENINGEN

Belopp i KSEK Not 2015 2014

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Inbetalda insatser 16 466 16 538

Reservfond 7 665 6 649

Summa 24 131 23 187

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 151 840 132 530

Årets resultat 30 700 20 326

Summa 182 540 152 856

Summa eget kapital 206 671 176 043

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 20 1 964 2 878

Övriga avsättningar 21 1 500 2 086

Summa 3 464 4 964

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 19 677 48 753

Summa 19 677 48 753

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 200 700

Inlåning från förvaltade kunder 267 738 220 908

Leverantörsskulder 6 937 9 502

Skatteskulder 539 –

Övriga kortfristiga skulder 1 165 831

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 12 438 9 820

Summa 289 017 241 761

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 518 829 471 521
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KASSAFLÖDESANALYS – MODERFÖRENINGEN

Belopp i KSEK Not 2016 2015

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster 28 493 19 499

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 2 297 7 789

Summa 30 790 27 288

Betald skatt – 83

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 30 790 27 371

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -9 015 101

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 926 2 983

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 701 30 455

Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 171 -10 922

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 75 484 –

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -5 531 - 45 687

Förändring av andelar i koncernföretag -221 397

Kassaflöde från investeringsverksamheten 68 561 -56 212

Finansieringsverksamheten   

Förändring av inlåning från förvaltade kunder 46 830 38 485

Förändring i andelskapital -72 52

Amortering av låneskulder -29 576 - 637

Erhållna koncernbidrag 1 300 1 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 482 39 400

Årets kassaflöde 109 744 13 643

Likvida medel vid årets början 125 755 112 112

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 235 499 125 755

BOKSLUT
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Belopp i KSEK om inget annat anges.

Värderingsprinciper m m
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna 
råd, BFNAR 2012:1 (K3), vid upprättande av finansiella rapporter. 
Förändring av redovisningsprinciperna har gjorts då fastighetsför-
säljning ej redovisas i bruttoresultatet. Tillgångar, avsättningar och 
skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges 
nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits  
till belopp varmed de beräknas inflyta.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderförening-
en 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 förvärvet, 
fastställt som skillnaden mellan tillgångarna och skuldernas 
verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital 
ingår därmed endast den del av dotterbolagens egna kapital som 
tillkommit efter förvärvet.

Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger 
det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, 
redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill.

Inkomstskatter
Aktuell skatt avser den skatt som beräknas för räkenskapsåret 
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 föreligger 
om en tillgångs eller skulds bokföringsmässiga och skattemässiga 
värden inte uppgår till samma belopp. Skattefordran tas upp om 
den anses kunna nyttjas.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Redovisningen av koncernbidrag sker genom bokslutsdisposition 
över resultaträkningen. Erhållna aktieägartillskott redovisas mot 
eget kapital.

Intäkter
Hyresintäkter fördelas jämnt över hyresperioden. Ersättning för 
administrativa tjänster inom administrativ och teknisk förvaltning 
intäktsredovisas i de redovisningsperioder som tjänsterna utförs.

Avyttring av fastigheter redovisas normalt som intäkt under den 
redovisningsperiod då bindande avtal om försäljning ingås.

Utdelning intäktsredovisas när rätten att erhålla betalning bedöms 
som säker.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, 
betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga 
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns 
en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta 
en anställning före den normala tidpunkten för anställningens 
upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om 
frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte 
ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld/
avsättning och en kostnad när företaget har en legal eller informell 
förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till 
den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för 
att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Företagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning 
omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensions-
planer. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställd avgift 
till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget 
inga ytterligare förpliktelser. I förmånsbestämda planer beräk-
nas skulden och avgiften med hänsyn till bl a bedömda framtida 
löneökningar och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som 
avgiftsbestämda planer vilket innebär att avgiften redovisas som 
kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsutgift aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delats upp i 
komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge före-
taget framtida ekonomiska fördelar. Utgifter för löpande reparation 
och underhåll redovisas som kostnader.

I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas 
ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av 
platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet 
ökas med samma belopp.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över till-
gångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivnings-
bara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Avskrivning enligt plan sker på inventarier och investering i 
bostadsrätter. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. 
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod; datorer 
skrivs av på 3 år, fordon på 5 år och övriga inventarier på 5  
eller 10 år. Inventarier med ett anskaffningsvärde understigande  
10 000 kr kostnadsföres direkt. Investeringar i hyrda lokaler och  
i bostadsrätter skrivs av på 20 år.

Byggnadernas redovisade värde är uppdelade på komponenter 
med olika livslängder där avskrivning sker under olika nyttjandeperi-
oder där den sammanvägda avskrivningen är 2,0 % på koncernen.

Leasing
Moderföreningen innehar leasingavtal avseende fordon och maski-
ner. Dessa redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär 
att någon tillgångs- eller motsvarande skuldpost inte redovisas i 

balansräkningen. I resultaträkningen fördelas leasingavgiften över 
åren med utgångspunkt från nyttjandet.

Bostadsrätter
Innehavet av bostadsrätter värderas till det lägsta av anskaffnings- 
och marknadsvärdet på balansdagen.

Avsättningar
Avsättningar är hänförliga till räkenskapsåret, eller tidigare räken-
skapsår, och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin 
förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska 
inträffa.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Analysen 
har anpassats efter HSB Norra Stor-Stockholms verksamhet.

BOKSLUT
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NOTER

Belopp i KSEK 2016 2015

Not 1  Nettoomsättning per rörelsegren

Koncern  

Nettoomsättning per rörelsegren  

Förvaltning 64 016 65 573

Egna fastigheter 15 564 19 223

Medlemsverksamhet 5 843 5 190

Övrigt 11 422 4 342

Summa 96 845 94 328

Moderförening   

Nettoomsättning per rörelsegren   

Förvaltning 64 016 65 647

Egna fastigheter 11 054 14 623

Medlemsverksamhet 5 843 5 190

Övrigt 11 409 5 417

Summa 92 322 90 877

Not 2  Leasingavgifter avseende operationell leasing

Föreningen har klassat alla leasingavtal som operationell leasing

Koncern  

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal  

Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 836 686

Avtalade framtida leasingavgifter 919 1 239
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1) Av moderföreningens pensionskostnader avser 63 248 kr (föregående år: 182 000 kr) företagets VD och styrelse. Verkställande direktören har tre månaders uppsägningstid vid 
eget initiativ. Vid uppsägning från föreningen gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår ett avgångsvederlag om 12 månadslöner som 
utbetalas månadsvis efter uppsägningstidens utgång. Om föreningen befriar VD från arbetsskyldighet under uppsägningstid avräknas ev inkomst från annan arbetsgivare eller egen 
verksamhet. VD har rätt att fr o m fyllda 60 år gå i pension. Företaget har för sitt pensionsåtagande tecknat en försäkring. I övrigt har VD rätt till förmånsbil.

NOTER

Belopp i KSEK 2016 2015

Not 2 forts.

Moderförening  

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal  

Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 836 686

Avtalade framtida leasingavgifter 919 1 239

Not 3  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Moderförening   

Män 47 48

Kvinnor 35 34

Totalt i moderföreningen 82 82

Dotterföretag   

Totalt i dotterföretaget – –

KONCERNEN TOTALT 82 82

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Moderförening   

Styrelse och VD 2 060 2 001

Övriga anställda 33 781 34 367

Summa 35 841 36 368

Sociala kostnader 20 304 16 817

(varav pensionskostnader) 1 7 251 4 860

Dotterföretag   

Styrelse och VD  –  –

Summa – –

Koncern  

Styrelse och VD 2 060 2 001

Övriga anställda 33 781 34 367

Summa 35 841 36 368

Sociala kostnader 20 304 16 817

(varav pensionskostnader)1 7 251 4 860
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NOTER

Belopp i KSEK 2016 2015

Not 4  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Koncern  

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion  

Kostnad för sålda varor 3 826 8 101

Summa 3 826 8 101

Moderförening   

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion   

Kostnad för sålda varor 3 083 7 336

Summa 3 083 7 336

Not 5  Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncern   

Herrlander Revision AB

Revisionsarvode 234 148

Arvode till av föreningen vald revisor

Revisionsarvode 24 24

Summa 258 172

Moderförening   

Herrlander Revision AB

Revisionsarvode 234 148

Arvode till av föreningen vald revisor

Revisionsarvode 24 24

Summa 258 172

Not 6  Övriga rörelsekostnader

Koncern

Summa – –

Moderförening

Försäljning av fastighet -26 306 –

Summa -26 306 –
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NOTER

Belopp i KSEK 2016 2015

Not 7  Övriga rörelseintäkter

Koncern

Försäljning av fastighet 27 806 –

Summa 27 806 –

Moderförening

Summa – –

Not 8  Resultat från andelar i koncernföretag

Koncern   

Summa – –

Moderförening   

Utdelning 278 56

Realisationsresultat vid avyttring av andelar 53 837 –

Summa 54 115 56

Not 9  Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Koncern  

Aktieutdelningar 15 398 34 520

Intäkt från övriga värdepapper 652 987

Summa 16 050 35 507

Moderförening  

Aktieutdelningar 15 398 34 520

Intäkt från övriga värdepapper 652 987

Summa 16 050 35 507

Not 10  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncern   

Ränteintäkter, övriga 120 57

Intäkter från kortfristiga placeringar 130 151

Summa 250 208

Moderförening   

Ränteintäkter, koncernföretag 23 31

Ränteintäkter, övriga 104 150

Intäkter från kortfristiga placeringar 130 151

Summa 257 332
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NOTER

Belopp i KSEK 2016 2015

Not 11  Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncern   

Räntekostnader, övriga -515 -325

Räntekostnad till kreditinstitut -754 -1 289

Övriga finansiella kostnader -100 –

Summa -1 369 -1 614

Moderförening   

Räntekostnader, koncernföretag -15 -31

Räntekostnader, övriga -445 -225

Räntekostnad till kreditinstitut -754 -1 290

Övriga finansiella kostnader -100 –

Summa -1 314 -1 546

Not 12  Skatt på årets resultat

Koncern  

Aktuell skatt -2 –

Skatt hänförlig till tidigare år -7 83

Uppskjuten skatt 906 -764

Summa skatt 897 - 681

Redovisat resultat före skatt 29 793 20 613

Skatt enligt gällande skattesats (22 %) -6 554 - 4 535

Skatteeffekt av:   

Ej avdragsgilla kostnader -50 - 94

Ej skattepliktiga intäkter 6 120 7

Ej skattepliktiga utdelningar 3 388 7 594

Ej aktiverat underskott -2 905 -2 972

Skatt på årets resultat i resultaträkningen -2 0

Skatt hänförlig till tidigare år -7 83

Uppskjuten skatt 906 -764

Summa redovisad skatt 897 -681

Moderförening   

Aktuell skatt – –

Skatt hänförlig till tidigare år -7 83

Uppskjuten skatt 914 -756

Summa skatt 907 -673
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NOTER

Belopp i KSEK 2016 2015

Not 12 forts.

Redovisat resultat före skatt 29 793 20 999

Skatt enligt gällande skattesats (22 %) -6 554 - 4 620

Ej avdragsgilla kostnader -5 837 -94

Ej skattepliktiga intäkter 11 847 7

Ej skattepliktiga utdelningar 3 388 7 594

Ej aktiverat underskott -2 843 -2 887

Skatt på årets resultat i resultaträkningen 0 0

Skatt hänförlig till tidigare år -7 83

Uppskjuten skatt 914 -756

Summa redovisad skatt 907 -673

Not 13  Byggnader och mark Koncern Moderförening

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 172 374 122 410

– Årets anskaffningar 1 044 719

– Avyttringar och utrangeringar -71 473 -71 473

Summa 101 945 51 656

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -37 452 -23 745

– Avyttringar och utrangeringar 14 031 14 031

– Årets avskrivning enligt plan -2 034 -1 262

Summa -25 455 -10 976

Mark:

– Vid årets början 25 321 22 011

– Avyttringar -17 575 -17 575

Summa 7 746 4 436

Redovisat värde vid årets slut 84 236 45 116

Taxeringsvärde byggnader: 64 631 33 000

Taxeringsvärde mark 29 814 11 690

Summa 94 445 44 690

Marknadsvärde fastigheter (extern värdering utförd december 2015) 161 000 70 000
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NOTER

Belopp i KSEK 2016 2015

Not 14  Inventarier

Koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 10 060 9 234

– Nyanskaffningar 167 992

– Avyttringar och utrangeringar -281 -166

Summa 9 946 10 060

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -7 567 -6 284

– Avyttringar och utrangeringar 5 166

– Årets avskrivning enligt plan -922 -1 449

Summa -8 484 -7 567

Redovisat värde vid årets slut 1 462 2 493

Moderförening   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 10 060 9 234

– Nyanskaffningar 167 992

– Avyttringar och utrangeringar -281 -166

Summa 9 946 10 060

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -7 567 - 6 284

– Avyttringar och utrangeringar 5 166

– Årets avskrivning enligt plan -922 -1 449

Summa -8 484 -7 567

Redovisat värde vid årets slut 1 462 2 493
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NOTER

Belopp i KSEK 2016 2015

Not 15  Investeringar i hyrda lokaler

Koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 17 692 17 692

– Nyanskaffningar 285 –

– Avyttringar och utrangeringar -90 –

Summa 17 887 17 692

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -6 251 -5 365

– Avyttringar och utrangeringar 90 –

– Årets avskrivning enligt plan -899 - 886

 Summa -7 060 - 6 251

Redovisat värde vid årets slut 10 827 11 441

Moderförening  

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 17 692 17 692

– Nyanskaffningar 285 –

– Avyttringar och utrangeringar -90 –

Summa 17 887 17 692

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -6 251 - 5 365

– Avyttringar och utrangeringar 90 –

– Årets avskrivning enligt plan -899 - 886

 Summa -7 060 - 6 251

Redovisat värde vid årets slut 10 827 11 441
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Specifikation av moderföreningens innehav av aktier och andelar i koncernföretag 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

 
Dotterföretag / Org nr / Säte

Antal
andelar

 
i %

Redovisat
värde

Eget
kapital

 
Resultat

HSB Fastigheter i Norra Stor-Stockholm HB, 
916627-6346, Järfälla

 
1

 
100

 
12 245

 
1 278

 
278

HSB Fastigheter Margaretavägen AB,
556819-7692, Järfälla

 
500

 
100

 
19 680

 
230

 
-46

Summa   31 925   

BOKSLUT
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NOTER

Belopp i KSEK 2016 2015

Not 16  Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 31 704 32 101

– Årets förvärv 50 –

– Årets försäljning -50 –

– Reglering av resultat i HB -58 - 453

– Årets resultat i HB 279 56

Redovisat värde vid årets slut 31 925 31 704
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NOTER

Belopp i KSEK 2016 2015

Not 17  Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncern  

Ackumulerade anskaffningsvärden:  

– Vid årets början 153 363 107 664

– Tillkommande tillgångar 15 605 46 437

– Avgående tillgångar -10 000 -4

– Värdejustering -74 -734

Redovisat värde vid årets slut 158 894 153 363

Moderförening   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 153 363 107 664

– Tillkommande tillgångar 15 605 46 437

– Avgående tillgångar -10 000 -4

– Värdejustering -74 -734

Redovisat värde vid årets slut 158 894 153 363

Not 18  Andra långfristiga fordringar

Koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 108 120

– Reglerade fordringar – -12

Redovisat värde vid årets slut 108 108

Moderförening   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 108 120

– Reglerade fordringar – -12

Redovisat värde vid årets slut 108 108



BOKSLUT

NOTER

Belopp i KSEK 2016 2015

Not 19  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncern   

Upplupna ränteintäkter – 427

Upplupna intäkter 686 5 160

Förutbetald kostnad 435 1 422

Summa 1 121 7 009

Moderförening   

Upplupna ränteintäkter – 427

Upplupna intäkter 626 –

Förutbetald kostnad 435 1 373

Summa 1 061 1 800

Not 20  Uppskjuten skatteskuld

Koncern   

Vid årets början 3 339 2 576

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till avskrivningar -1 684 -324

Uppskjuten skattefordran 771 1 079

Koncernmässig justering 7 8

Vid årets slut 2 433 3 339

Moderförening   

Vid årets början 2 877 2 122

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till avskrivningar -1 684 -324

Uppskjuten skattefordran 771 1 079

Vid årets slut 1 964 2 877

Not 21  Övriga avsättningar

Koncern   

Vid årets början, garantiåtaganden och övrigt 2 086 1 632

Övrigt -586 454

Summa 1 500 2 086

Moderförening   

Vid årets början, garantiåtaganden och övrigt 2 086 1 632

Övrigt -586 454

Summa 1 500 2 086
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NOTER

Belopp i KSEK 2016 2015

Not 22  Skulder till kreditinstitut

Koncern   

Förfallotidpunkt, inom 1 år från balansdagen 4 887 48 753

Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 14 790 – 

Summa 19 677 48 753

Moderförening   

Förfallotidpunkt, inom 1 år från balansdagen 4 887 48 753

Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 14 790  –

Summa 19 677 48 753

Checkräkningskredit uppgående till 10 MSEK, outnyttjad vid räkenskapsårets slut.   

Not 23  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncern   

Upplupna löner 3 845 3 912

Arbetsgivaravgifter och löneskatt 2 929 2 249

Upplupna räntekostnader 56 86

Förutbetalda hyror och avgifter 1 538 2 331

Övriga poster 4 728 1 854

Summa 13 096 10 432

Moderförening   

Upplupna löner 3 845 3 912

Arbetsgivaravgifter och löneskatt 2 929 2 249

Upplupna räntekostnader 56 86

Förutbetalda hyror och avgifter 880 1 719

Övriga poster 4 728 1 854

Summa 12 438 9 820

Not 24  Disposition av föreningens vinst

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 
kronor 182 540 332, disponeras enligt följande (belopp i SEK):   

Avsättning till reservfond 1 535 017

Balanserar i ny räkning 181 005 315

Summa 182 540 332

BOKSLUT
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NOTER

Belopp i KSEK 2016 2015

Not 25  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

För egna skulder och ställda säkerheter till kreditinstitut

Koncern   

Fastighetsinteckningar (Swedbank) 38 583 98 642

Företagsinteckning (säkerhet checkräkningskredit) 10 000 – 

Summa 48 583 98 642

Eventualförpliktelser   

Garantiförbindelse för nyproduktion 13 990 5 690

Fastigo garanti 656 –

Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar 1 663 1 576

Summa 16 309 7 266

Moderförening  

Fastighetsinteckningar (Swedbank) 20 560 80 619 

Företagsinteckning (säkerhet checkräkningskredit) 10 000 – 

Summa 30 560 80 619

Eventualförpliktelser   

Garantiförbindelse för nyproduktion 13 990 5 690

Ansvar för HSB Fastigheter i Norra Stor-Stockholm 2 911 3 197

Fastigo garanti 656 –

Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar 1 663 1 576

Summa 19 220 10 463
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i HSB Norra Stor-Stockholm ek för,  
org.nr. 713200-0295 

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en för HSB Norra Stor-Stockholm ek för för år 2016. Föreningens 
årsredovisning ingår på sidorna 35–59 i den tryckta versionen av detta 
dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Revisorn utsedd 
av HSB Riksförbunds ansvar och Den föreningsvalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 
i Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den 
andra informationen. Den andra informationen består av information  
om verksamheten sidorna 1–34 och 62–63 samt föreningsstyrnings-
rapport sidorna 64–67 i den tryckta versionen av detta dokument  
(men innefattar inte årsredovisningen och koncernredovisningen och 
vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrk-
ande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

 
 
Styrelsen och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror  
på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagan-
det om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad 
av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättel-
se som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdö-
me och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter  

i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgär-
der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsen och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slut-
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sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsbe-
rättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen och verkställande direktören om bland 
annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser un-
der revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

Den föreningsvalda revisorns ansvar
Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat 
och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar,  
andra författningar samt stadgar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsen och verkställande direktörens 
förvaltning för HSB Norra Stor-Stockholm ek för för år 2016 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen och verkställande direk-
törens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort sitt yrkesetis-
ka ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsen och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar 

detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpan-
de bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att förening-
ens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska fören-

ingar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till disposi-
tioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn 
utsedd av HSB Riksförbunds professionella bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande förening-
ens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.

Järfälla den 31 mars 2017

Liselotte Herrlander  Mats Engström
Auktoriserad revisor  Av föreningen vald revisor
   Utsedd av HSB Riksförbund 



Förklaring till tabellerna 
Klimatmålet är för HSB Norra Stor-Stockholm att minska våra 
utsläpp av CO2 med 50 procent till år 2023 med 2008 som basår. 
I Värmemarknadskommittén, VMK har HSB, Riksbyggen, Fastig-
hetsägarna, Hyresgästföreningen och Svensk Fjärrvärme kommit 
överens om ett nytt sätt att beräkna koldioxidutsläpp för fjärrvärme 

till skillnad från det tidigare REKO. Sifforna redovisas i  
enlighet med metoden överenskommen i VMK.

För att ha en jämförbar siffra redovisas utsläpp kgCO2 per 
m2 A-temp normalårskorrigerad, som även klimatmålet mäts  
mot. 

KOLDIOXIDUTSLÄPP HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

2008 2013 2014 2015 2016

KLIMATPÅVERKAN FRÅN EGENÄGDA KÄLLOR

Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner 
(förbrukning drivmedel)

Bensin m3 18,97 2,33 2,72 1,80 1,27

Diesel m3 19,17 12,62 11,74 12,96 11,91

E 85 m3 – – – – 0,03

Biogas nm3 – – – –

Total utsläpp ton CO2 94,43 37,37 36,98 37,98 33,99

KLIMATPÅVERKAN FRÅN KÖPT EL,  
FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA

Elanvändning, egna fastigheter och lokaler

El Mwh 1 164,75 315,10 0,04 1 438,87 1 016,76

El Mwh miljömärkt – 1 045,25 1 322,99 – –

Tot elförbrukning kWh 1 164,75 1 360,35 1 323,03 1 438,87 1 016,76

Ton CO2e 339,99 191,51 49,63 495,65 350,24

Fjärrvärme, egna fastigheter och lokaler  
(verklig använding)

Järfälla Verklig 2 212,92 3 146,37 2 890,00 2 958,30 2 447,36

Järfälla Normalårskorrigerad 2 671,00 3 378,07 3 436,97 3 446,61 2 654,38

Upplands Väsby Verklig 2 222,52 – – – –

Upplands Väsby Normalårskorrigerad 2 614,00 – – – –

Total Yta 25 382,00 23 455,00 22 620,00 22 620,00 18 358,00

Total Mwh Verklig 4 435,44 3 146,37 2 890,00 2 958,30 2 447,36

Total Mwh normalårskorrigerad 5 285,00 3 378,07 3 436,97 3 446,61 2 654,38

Totalt utsläpp ton CO2 Verklig 515,74 37,76 31,79 41,42 36,71

Totalt utsläpp ton CO2 normalårskorrigerad 615,26 40,54 37,81 48,25 39,82

REDOVISNING KOLDIOXIDUTSLÄPP
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KOLDIOXIDUTSLÄPP HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

2008 2013 2014 2015 2016

INDIREKT KLIMATPÅVERKAN

Tjänsteresor

Flyg antal pkm

Flyg <450 pkm 1 944 642 642 3 992 3 714

Flyg >450–1600 pkm – 45 208 30 195 8 639 5 336

Flyg >1600 pkm – 72 760 – – –

Tåg el pkm 2 139 10 978 2 736 5 194 1 824

Totalt utsläpp tjänsteresor ton CO2 0,82 12,87 8,67 4,10 3,05

Egen bil (i tjänst, medarbetare, styrelse, HSB-ledamot)

Bensin m3 12,11 4,28 3,98 4,04 4,40

Diesel m3 0,07 0,26 0,75 0,50 0,85

E85 m3 – 0,25 0,01 – –

Naturgas – – – – –

Biogas nm3 – – – – –

Totalt utsläpp egen bil i tjänst ton CO2 28,77 10,73 11,18 10,68 12,40

Produktion av energibärare

Bensin m3 31,08 6,61 6,70 5,85 5,67

Diesel m3 19,24 11,90 12,49 13,46 12,75

E85 m3 – 0,25 0,01 – 0,03

Naturgas – – – –  –

Biogas nm3 – – – – –

Totalt utsläpp energibärare ton CO2 7,67 4,68 8,56 8,66 8,28

Totalt utsläpp ton CO2, verklig 987,42 294,92 146,81 439,24 430,84

Totalt utsläpp ton CO2, normalårskorrigerad 1086,94 297,70 152,82 446,08 433,94

Totalt utsläpp Kg CO2/m2 A-temp, normalårskorrigerad 42,82 12,69 6,76 19,72 23,64

Normalårskorrigerad för att kunna jämföra utläppen mellan varmt 
och kallt år och m2 A-temp så att jämförelsen kan ske även om 
fastighetsbeståndet utökas eller minskas. Under 2016 har två 
fastigheter sålts och köparen tillträdde 2016-07-01. Därför har el 
och fjärrvärmeförbrukning gått ner något. Yta A-temp är dock  

korrigerad med halva ytan av de två fastigheterna, eftersom  
tillträdet skeddde vid halvårsskftet.

Under 2012 ställde Eon om sin produktion till värmepumpar  
med egen producerad el från överskottsenergi i stället för olja 
vilket förklarar den stora sänkningen i CO2 detta år. 

REDOVISNING KOLDIOXIDUTSLÄPP
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörel-
sen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa 
principerna och HSBs värderingar. Syftet är att koden ska vara ett 
verktyg för att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk 
medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB.

Koden gäller för HSB-föreningar, HSB nationella bolag samt HSB 
Riksförbund. Koncernerna för denna verksamhet ska präglas av 
öppenhet och transparens i enlighet med kodens intentioner.

Koden ska tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”. Det inne-
bär att om en förening avviker från någon del av koden ska skälen 
för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att föreningen har en 
tillfredsställande internkontroll. Ansvaret för att det finns ett system 
för intern kontroll har delegerats till VD.

Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa en tydlig 
roll – och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av 
verksamhetens risker. En finanspolicy med riktlinjer reglerar de 
finansiella riskerna. Vid varje styrelsemöte avger VD en skriftlig  
VD-rapport vari väsentliga förhållanden i verksamheten redovisas 
och en ekonomisk rapport med analyser av väsentliga avvikelser.

Föreningens revisor medverkar på minst ett styrelsemöte under 
året och informerar om sina iakttagelser om bolagets interna 
rutiner och kontrollsystem.

Den finansiella rapporteringen och uppföljningen till styrelsen 
består av budget för kommande år, årsbokslut, prognoser och 
analyser av utfall samt månadsrapporter och tertialrapport för  
8 månader.

Styrelsen erhåller finansiella rapporter av den finansiella verk-
samheten i samband med prognos och årsbokslut samt vid större 
förändringar varje möte.

Föreningen genomför varje år interna revisioner av kvalitets- och 
miljöledningssystemet. Föreningen har därutöver extern revision 
som utfärdar certifikat.

Styrelsens bedömning är att den finansiella rapporteringen under 
året varit av tillräcklig omfattning och kvalitet för att styrelsen ska 
kunna göra korrekta avvägningar och fatta väl underbyggda beslut.

Styrelsen har följt kodens intentioner och bestämmelser enligt 
nedanstående redovisning.

ÄNDRING AV STADGAR
Enligt 
koden

Avvi-
kelse

Stadgeändring Två stämmor 2015 3

FÖRENINGSSTÄMMAN

Offentliggör när och på vilken ort stämman kommer att hållas
Sista kalendermånaden i verksamhetsåret, 
alternativt så snart styrelsen beslutat håll 
extrastämma

3

Information om fullmäktiges rätt att få sitt ärende behandlat 
på stämman och sista datum för denna begäran för att ärendet 
ska kunna beaktas

I god tid innan kallelse till stämma samt på 
hemsida

3

Information om efterlevnaden av gemensamma styrdokument 
inom HSB

I samband med kallelse 3

Uppgifter om ändrade stadgar och andra ärenden som  
föreningsstämman ska ta ställning till

I samband med kallelse 3

Beslut att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen 
i förtid

Vid stämman ■

Fastställa instruktion för valberedningen Vid stämman 3

Beslutför styrelse (vid ordinarie stämma såvitt möjligt hela styrel-
sen), styrelsens ordförande och VD ska närvara vid stämman

Vid stämman 3

Person föreslagen för inval i styrelsen ska såvitt möjligt närvara 
på stämman

Vid stämman 3
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Minst en revisor ska närvara vid ordinarie stämma Vid stämman 3

Föreslagen revisor ska närvara på stämman där revisorsval  
ska hållas

Vid stämman 3

Beslut om styrelsearvode och samtliga övriga ersättningar Vid stämman 3

Beslut om arvode till valberedning Vid stämman 3

Beslut om arvode till revisor Vid stämman 3

Redovisa principer för ersättning till VD och ledning Vid stämman 3

Överväg eventuell översättning av föreningsstämmoprotokoll 3

Tillhandahåll protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma Tre veckor efter stämman 3

VALBEREDNING

Informera om namn på valberedningens ledamöter Sex månader före ordinarie föreningsstämma 3

Informera om hur man lämnar förslag till valberedningen samt 
senaste tidpunkt för förslag

Sex månader före ordinarie föreningsstämma 3

Ta del av styrelsens utvärdering Årligen 3

Underteckna eventuell sekretessförbindelse Vid behov 3

Fastställa kravprofiler för nya ledamöter Årligen 3

Informera föreslagna ledamöter om utbildningskrav Vid behov 3

Lämna redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete I samband med kallelsen samt vid stämman 3

Presentera valberedningens förslag till ordförande på ordinarie 
föreningsstämma

I kallelsen samt vid stämman 3

Presentation av valberedningens förslag samt samtliga  
inkomna nomineringar

I samband med kallelse 3

Presentation av valberedningens förslag på styrelsearvode I samband med kallelse 3

Presentation av valberedningens förslag och arvodering till 
revisor

I samband med kallelse 3

STYRELSENS ARBETSORDNING, UTVÄRDERING, VD-INSTRUKTION MED MERA

Översyn/revidering av styrelsens instruktioner (arbetsordning, 
instruktion för VD, rapporteringsinstruktion)

Årligen 3

Om styrelseordföranden har uppdrag för föreningen utöver 
ordförandeuppdraget; översyn/revidering av styrelsens  
arbetsordning och VD-instruktion

Vid behov 3

Utvärdering av styrelsens arbete Årligen 3

Utvärdering av VDs arbete Fortlöpande minst en gång per år 3

Principer för ersättning och anställningsvillkor VD med flera Redovisas på stämman 3

Enligt 
koden

Avvi-
kelse

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

FINANSIELL RAPPORTERING

Redovisa värderingsmetod I årsredovisningen 3

Soliditetstal I årsredovisningen 3

Återbetalningsberedskap I årsredovisningen 3

Formella finansiella rapporter I årsredovisningen 3

Lämna försäkran I årsredovisningen  3

INTERN KONTROLL OCH REVISION

Framtagande av dokumentation och upplysningar om det  
sätt på vilket styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen samt kommunicerar med föreningens revisor

Redovisas i föreningsstyrningsrapporten årligen 3

Framtagande av rapport om den interna kontrollen  
(finansiell rapportering)

I årsredovisningen 3

Styrelsens träff med revisor Minst en gång per år ■

Styrelsen dokumenterar kvaliteten i den finansiella rapportering-
en och kommunikationen med föreningens revisor

Löpande årligen 3

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

Framtagande av föreningsstyrningsrapport med  
information enligt koden om

VD I årsredovisningen 3

Ange om granskad av revisor I årsredovisningen ■

Ange att koden tillämpas, redovisa och motivera avvikelser I årsredovisningen 3

Redovisa hur kvaliteten säkerställs i den finansiella  
rapporteringen

I årsredovisningen 3

Redovisa hur kommunikation sker med föreningens revisor I årsredovisningen 3

INFORMATION PÅ HEMSIDA

Inrättade av särskild avdelning för föreningsstyrningsrapport  
på föreningens hemsida

3

Införande av aktuell information från föreningsstyrningsrapport Snarast efter stämman 3

Information om datum och för stämma och extrastämma
Senast månaden innan verksamhetsåret är 
slut/direkt när beslut om extrastämma tas

3

Namn på valberedningen Senast sex månader före stämma 3

Hur man nominerar och sista dag för nominering Senast sex månader före stämma 3

Enligt 
koden

Avvi-
kelse
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Fullmäktiges rätt att få ärende behandlat på stämman,  
sista datum att skicka in begäran

I god tid innan kallelse skickas 3

Lista på gemensamma styrdokument i HSB 3

Valberedningens förslag samt lista på samtliga inkomna  
nomineringar

I samband med kallelse till stämma 3

Styrelseledamöter (gäller såväl omval, nyval som kvarstående) 
presenteras: ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag 
i föreningen, andra väsentliga uppdrag, år för val (vid omval) 
samt övriga uppgifter av betydelse vid bedömning av kompe-
tens och oberoende

I samband med kallelse till stämma 3

Styrelsens förslag till arvodering av valberedning I samband med kallelse till stämma 3

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete vid 
nominering till styrelse

I samband med kallelse till stämma 3

Valberedningens förslag på revisor samt lista på samtliga 
inkomna nomineringar

I samband med kallelse till stämma 3

Valberedningens förslag till arvodering av revisor I samband med kallelse till stämma 3

UTBILDNING

Utveckla introduktionsprogram, fastslå ramar för innehåll
Vid introduktion av ny ledamot,  
snarast för befintliga

3

Ställa krav på att varje styrelseledamot har och genomgår  
ett utbildningsprogram

Ej genomfört 2016 ■

Planering och genomförande av utbildning för nyanställd VD Vid behov 3

Utbildning för befintlig och potentiell ledningspersonal 3

FÖRKLARANDE TEXT TILL REDOVISADE AVVIKELSER

Föreningsstämman

■■Beslut att vid behov ersätta ledamot som lämnar  
valberedningen i förtid  
Enligt tidigare beslut ersätts ledamot som lämnar  
valberedningen i förtid vid nästkommande ordinarie  
föreningsstämma.

Intern kontroll och revision

■■Styrelsens träff med revisor 
Ordföranden och vice ordföranden har träffat revisor.

Föreningsstyrningsrapport

■■Ange om granskad av revisor 
Föreningsstyrningsrapporten har inte granskats av  
revisorerna.

Enligt 
koden

Avvi-
kelse

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT
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STYRELSEN

STYRELSEN

1. Erik Lennhammar, f 1974 
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014. 
Yrke: Senior Portfolie Manager på  
TH Real Estate. Tidigare anställd vid bland 
annat Steen och Ström samt NCC. 

2. Pia Johansson, f 1955 
Ordförande. Invald i styrelsen 2012. Yrke: 
Konsult och ägare Avieto. Tidigare bland 
annat marknadschef vid Luftfartsverket. 

3. Anna Johansson, f 1975 
Arbetstagarrepresentant, Unionen.  
Till styrelsen 2015. Yrke: Koordinator  
Fastighetsdrift. 

4. Jahn Wahlbäck, f 1954 
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014. 
Yrke: Seniorkonsult vid Fasticon. Tidigare 
bland annat HSB Södertörn, HSB Affärs-
utveckling, HSB Stockholm Förvaltning, 
Ombyggnad och Nyproduktion.

5. Marie Pernebring, f 1948  
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2015. 
Yrke: Tidigare bland annat kommunchef och 
projektledare vid SKL, Sveriges Kommuner 
och Landsting.

6. Marie Cronström, f 1960 Styrelsele-
damot. Invald i styrelsen 2013. Yrke: Chef 
för Occupier Service Cushman & Wakefield. 
Tidigare Sälj- och Marknadschef  
HSB Bostad. 

7. Johan Thidell, f 1964 
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2013. 
Yrke: Projektledare på Konsumentföreningen 
Stockholm. Övriga uppdrag: Ordförande 
Väsbyhem, före detta ordförande i Föreningen 
Fairtrade Sverige. 

8. Azadeh Rojhan Gustafsson, f 1986 
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016. 
Yrke: Riksdagsledamot (s).

9. Anders Hornstrand, f 1960 
Arbetstagarrepresentant, Fastighetsanställdas 
Förbund. Till styrelsen 2009.  
Yrke: Fastighetsskötare.

1 2 3 4 5

6 7 8 9
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LEDNINGSGRUPPEN

Från vänster:

Lena Lindgren, f 1970
Chef Nyproduktion
Anställd 2014

Håkan Berg, f 1957
Verkställande direktör
Anställd 2003

Michael Wallbom, f 1959
Chef HSB Medlem
Anställd 1988

Johnny Forsell, f 1981
Chef teknisk förvaltning
Anställd 2011

Daniel Asker, f 1967
Chef Ekonomi och Finans
Anställd 2015

LEDNINGSGRUPPEN
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Telefon: 010-442 50 00  
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