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NYA MÅL 
& PLANER
VILJA UTVECKLING OCH våga förändring. I vår tid värderas 
dessa egenskaper högt. Det gäller både enskilda personer 
och organisationer. Jag instämmer, men vill samtidigt 
påpeka att vi inte får glömma riktningen: Utveckling till 
vad? Vilken slags förändring?

I HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har vi under 2018 arbetat 
fram tydliga mål och planer för framtiden. Alla med-
arbetare har varit delaktiga. Vår gemensamma målbild 
för 2019–2021 har fyra fokusområden: Samverkan, god 
ekonomi, attraktiv arbetsgivare och hållbarhet.

Samverkan betyder öppenhet med omvärlden – dialog 
med medlemmar, kunder och kommuner. Vi ska även 
driva på för att samordna våra resurser inom HSB, där 
det är smart att göra det.

God ekonomi är en grundförutsättning för vår verksam-
het. Vi måste vara lönsamma, på en konkurrensutsatt 
marknad. Utan ekonomisk hållbarhet – inget HSB.

Attraktiv arbetsgivare handlar om att rekrytera och be-
hålla kompetenta medarbetare, utifrån insikten att deras 
engagemang och kunskap är avgörande för vår framgång.

Hållbarhet, sist men inte minst, innebär att vi i all verk-
samhet har ett tydligt hållbarhetsperspektiv – ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt.

Till vart och ett av fokusområdena finns tydliga mål för 
de kommande åren. För att nå dit krävs vilja att utvecklas 
och mod att förändra. Verksamhetsplan 2019–2021 visar 
riktningen. Till grund för allt ligger HSBs värdegrund 
ETHOS – Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke, 
Samverkan.

ATT BIDRA TILL att skapa ett mer hållbart samhälle är för 
mig den största utmaningen av alla. Det är ingen tvekan 
om att vägen dit kommer att ställa oss alla inför ompröv-
ningar. Vi ska se till att hållbarheten förskjuts från att vara 
”en fråga på dagordningen” till att bli ”ett perspektiv på 
livet och världen”.

HSB är i första hand en handlingsorienterad organi-
sation. Boende, bostäder och människors livsvillkor är 
vårt fokus. Det är genom en 
praktiskt sinnad framtidstro som 
vi förändrar samhället. Så har vi 
gjort tidigare. Så fortsätter vi.

Catherina Fored, Vd 
HSB Norra Stor-Stockholm
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FÖRENINGSFAKTA

HSBs VÄRDEGRUND ETHOS  
VÄGLEDER I VARDAGEN

Engagemang
Trygghet

Hållbarhet
Omtanke

Samverkan

■■ SATSNING PÅ AFFÄRSUTVECKLING
HSB satsade på att utveckla affärsverksam-
heten inom fastighetsförvaltning, för fler och 
nöjdare kunder – och ökad lönsamhet.

■■ VERKSAMHETSPLAN  
MED TYDLIG MÅLBILD
En verksamhetsplan för 2019–2021 antogs 
med en tydlig målbild och fokusområden för 
HSB Norra Stor-Stockholms verksamhet för 
de kommande tre åren.

■■ FLER MEDLEMMAR
Det nya HSB Norra Stor-Stockholm har efter 
sammanslagningen med HSB Arlanda 98 
bostadsrättsföreningar och 27 642 enskilda 
personer som medlemmar.

■■ SAMMANSLAGNING
HSB Norra Stor-Stockholm och 
HSB Arlanda slogs samman, och 
bildade därmed landets sjätte 
största HSB-förening – HSB 
Norra Stor-Stockholm.

■■ FÖRVALTNINGSTJÄNS-
TER FÖR HÅLLBARHET
HSB har fortsatt utveckla förvalt-
ningstjänster för minskad ener-
giförbrukning. Efterfrågan växer 
och flera bostadsrättsföreningar 
genomför innovativa insatser för 
minskade klimatutsläpp – och 
bättre ekonomi i föreningarna.

■■ NYPRODUKTION – OCH ORO
Bostadsmarknaden präglades av oro 2018, 
med skärpta kreditregler och svårigheter 
för dem som efterfrågar nya bostäder att 
finansiera boendet. Under året pågick tre  
nyproduktionsprojekt i HSB Norra 
Stor-Stockholm.

■■ LANSERING AV MITT HSB
Den digitala plattformen Mitt HSB lansera-
des. Här kan HSBs bostadsrättsföreningar, 
styrelser och enskilda medlemmar i hela 
landet hitta information och service.

ÅRET I 
KORTHET
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FÖRENINGSFAKTA

DEN 9 OKTOBER 2018 blev samman-
slagningen mellan HSB Arlanda och 
HSB Norra Stor-Stockholm formellt 
godkänd, under namnet HSB Norra 
Stor-Stockholm. Det tidigare HSB 
Arlanda omfattade Sigtuna kommun, 
med 15 bostadsrättsföreningar som 
är medlemmar i HSB.

DEN NYA FÖRENINGEN är den sjätte 
största regionala HSB-föreningen i 
landet, i en av Sveriges största tillväxt- 
regioner.

BAKGRUNDEN TILL sammanslagning-
en var att skapa bättre framtidsför-
utsättningar för ett starkt HSB, för 
bostadsrättsföreningar i förvaltning, 
nyproduktion av bostäder och för 
enskilda medlemmar.

ETT NYTT OCH  
STÖRRE HSB NORRA  
STOR-STOCKHOLM

UPPLANDS-BRO
UPPLANDS VÄSBY

JÄRFÄLLA

SOLLENTUNA

SIGTUNA
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FÖRENINGSFAKTA

I SIFFROR 
■■ HSB Norra Stor-Stockholm  
bildades 1947

■■ 99 anställda

■■ 27 642 medlemmar

■■ Har förvaltningsavtal med  
139 bostadsrättsföreningar 
motsvarande 23 706 lägenheter 
samt förvaltningsuppdrag för  
ytterligare ett tiotal andra kunder

■■ Har ett eget lägenhetsbestånd  
med 118 hyresrätter

■■ 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

■■ HSB-kontoret, Märsta

■■ Förvaltning fastighet

■■ Fastighetsdrift och energi

■■ Ekonomisk förvaltning

FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

MEDLEMSVERKSAMHET

NYPRODUKTION

4
EGNA FASTIGHETER

VERKSAMHETSOMRÅDEN
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FÖRENINGSFAKTA

MEDLEMSFÖRENINGAR
Medlemmar i HSB Norra Stor-Stockholm med  
ett totalt lägenhetsbestånd på 15 002 lägenheter.

Järfälla
Allmogen
Aspnäs  
Beckasinen 
Boken  
Dalen  
Eken  
Emaljeraren
Enen
Engelbrektshöjden  
Fjället  
Fransborg  
Fågelsången
Gjutarmästaren  
Granen 
Högby 
Jakobsberg  
Kolarängen  
Kopparskölden 
Kvarnen
Kvarnstugan  
Källtorp  
Lilla Torget  
Mälarängen  
Norrby  
Nydal  
Orgona 
Pinjen

Pumpen  
Rondellen 
Rönnen 
Sagoängen  
Sture 
Svetsaren 
Tallen 
Trehöjden  
Trollberget 
Vattmyra  
Vålberga  
Västerby 
Västerby 2  
Vävstolen 
Wibbla Äng 
Ynglingen  
Östra Polhem

Sigtuna
Arenberga
Dragonen
Husaren
Stinsen 
Sätuna Torg
Aspen
Tallen
Granen
Björken

Boken
Enen
Rönnen
Syrenen
Tågmästaren
Ärlinghundra

Sollentuna
Alboda 
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 

VI HAR FÖRVALTNINGSAVTAL MED

139
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

MOTSVARANDE

23 706
LÄGENHETER

98

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

VI LÅTER VINSTEN  
GÅ TILLBAKA TILL  
BOENDET
■■ Vi bygger och säljer bostäder.

■■ Vi tillhandahåller kvalificerade förvaltnings- 
tjänster till bostadsrätts föreningar och 
andra fastighetsägare.

■■ Vi erbjuder medlemskap med attraktiva 
fördelar.



”I dag oroas vi alla över klimatförändringarna. 
Läget är mycket allvarligt. Ändå finns det, som jag 
ser det, inget annat sätt att möta utmaningarna än 
med öppet sinne. Påminna sig om att ingen kan 
göra allt, men att alla kan göra något. Det gäller 
att ge utrymme för förslag och nya tankar, bejaka 
engagemanget!”
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

BEJAKA ENGAGEMANGET
HÖSTEN 2018 BILDADES ett nytt HSB Norra Stor- 
Stockholm, genom att HSB Arlanda och HSB Norra 
Stor-Stockholm slogs samman. Det betyder att vi nu är 
den sjätte största HSB-föreningen i Sverige, med mer än 
27 000 medlemmar. Sammanslagningen ger oss bättre 
möjligheter att tillgodose våra medlemmars behov.

En grundläggande förutsättning för fortsatt framgång 
är en stabil ekonomisk utveckling. Några nyckeltal sam-
manfattar det ekonomiska läget 2018:
■■ Årets resultat är -1,6 miljoner kronor.
■■ Omsättningen är 118,7 miljoner kronor.
■■ Soliditeten är 37,7 procent.
■■ Disponibla likvida medel, kortfristiga placeringar,  

 samt omsättningsbara finansiella värdepapper är  
 384,9 miljoner kronor.
■■ Eget kapital är 235,5 miljoner kronor.
Siffrorna visar att ekonomin i HSB Norra Stor-Stock-

holm är mycket god. Detta trots att 2018 var ett skakigt år, 
särskilt för försäljning av nya lägenheter, vilket också lett 
till att takten i nyproduktionen saktat in avsevärt. Behovet 
av bostäder är fortfarande stort, men osäkerheten om de 
framtida villkoren för bostadsfinansiering gör att många 
avvaktar. Ett gott tecken är i alla fall att bostadspolitiken 
debatteras mer nu än på många år.

För oss i HSB innebär läget en balansgång. Det gäller 
att våga sikta framåt och investera, utan att ta onödiga 
risker.

”UNIKT” ÄR ETT ORD som ibland används lite slentri-
anmässigt. Jag vill ändå påstå att HSBs kombination 
av medlemsengagemang, förvaltningsverksamhet och 
nyproduktion av bostäder är svårslagen. Dessa tre delar 
av vår verksamhet har också direkt koppling till de tre 
aspekterna av hållbarhet.

Medlemsengagemanget utgår från vår kooperativa grund-
idé. HSB styrs av aktiva medlemmar, inte passiva ägare. 
Demokrati kräver lyhördhet och ibland förmåga att kom-
promissa mellan motstridiga viljor. Men medlemskapet 
i HSB föder också gemenskap, samhörighet och möten 
människor emellan. Det är social hållbarhet i praktiken.

Förvaltningsverksamheten ska bidra till att bostadsrätts-
föreningarna utvecklas positivt. Här händer mycket nu, 
inte minst genom digitalisering och nya möjligheter 

inom energiområdet. Vi fortsätter utveckla och erbjuda 
nya tjänster genom en aktiv förvaltning i nära samarbete 
med styrelserna. Ytterst handlar det om att bidra till en 
stabil och långsiktigt positiv utveckling av bostadsrättsför-
eningarna – för de boendes trivsel och trygghet. Det är 
ekonomisk hållbarhet i praktiken.

Nyproduktion av bostäder är en central del av vår verk-
samhet. Bostadssektorn svarar för en stor del av samhäl-
lets energianvändning och här krävs innovationskraft och 
investeringar, för ett hållbart bostadsbyggande. Många bo-
stadsrättsföreningar visar här ett stort engagemang. Inom 
HSB pågår spännande utvecklingsprojekt för framtidens 
boende. Det är ekologisk hållbarhet i praktiken.

DET ÄR INGEN TVEKAN om att vi i HSB står inför stora 
framtidsutmaningar. Men det är å andra sidan ingen ny-
het. HSBs snart 100-åriga historia är fylld av utmaningar. 
Mycket av det som då verkade närmast otänkbart är i dag 
självklart, i alla fall i vårt land. Som rinnande vatten och 
ett eget badrum. Som allmän och lika rösträtt för alla.

I dag oroas vi alla över klimatförändringarna. Läget är 
mycket allvarligt. Ändå finns det, som jag ser det, inget 
annat sätt att möta utmaningarna än med öppet sinne. 
Påminna sig om att ingen kan göra allt, men att alla kan 
göra något. Det gäller att ge utrymme för förslag och 
nya tankar, bejaka engagemanget! Just detta möter jag 
dagligen bland HSBs medlemmar, förtroendevalda och 
medarbetare. Därför ser jag ljust på framtiden.

I årsredovisningen sammanfattas 2018 års verksamhet 
– i ord, siffror och bilder. För första gången väljer vi att i 
huvudsak skicka ut årsredovisningen digitalt, endast en 
mindre upplaga i tryckt version. Det är också en aspekt av 
hållbarhet.

Bo Kjellberg, Ordförande  
HSB Norra Stor-Stockholm
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REVIS IONSBERÄTTELSE

HÅLLBARHET 
För att uppnå ett hållbart samhälle krävs att vi hjälps åt. 
Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet i HSB.  
Det handlar om insikt och kunskap, och om att  
omsätta det vi vet i handling.
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HÅLLBARHET

Hållbarhet handlar både om nuet och framtiden. Mycket av det vi redan gör i HSB 
kan kopplas samman med de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. Nu behöver vi ta steg framåt. Ta vårt ansvar och se våra möjligheter.

Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där 
människor kan leva ett gott liv, i gemenskap och utan 
stora klyftor. Ett gott boende och väl fungerande lokal-
samhällen bidrar till social hållbarhet. Bostadsrätten som 
boendeform är i sig ett uttryck för social hållbarhet. Här 
är människor engagerade och tar ansvar för sitt boende, 
tillsammans med sina grannar. I HSB verkar vi för social 
hållbarhet genom att vara förankrade i de kommuner 
där vi verkar. Genom nära och långvariga relationer med 
medlemmar och kunder blir vi en del i en social gemen-
skap. HSBs kooperativa grundidé och våra kärnvärden 
ETHOS leder oss vidare.

Ekologisk hållbarhet
Klimatkrisen har inte undgått någon. Och den förvärras. 
I grunden handlar den ekologiska hållbarheten om en 
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov.

Framsynta och modiga politiska beslut behövs för en 
hållbar ekologisk utveckling. Men var och en av oss – som 
enskilda, föreningar och företag – kan göra skillnad.

Byggande och boende står för 40 procent av världens 
energianvändning. HSB är en av de största aktörerna 
på den svenska fastighetsmarknaden. Det ger oss stora 
möjligheter, och stort ansvar, för att möta de växande kli-
mathoten. Att bygga klimatsmart och bidra till att minska 
energiförbrukningen i fastigheterna är två områden där 
vi tar steg framåt – och där förväntningarna på oss ökar.

Klimatmålet för HSB Norra Stor-Stockholm är att 
minska utsläppen av koldioxid med 50 procent till 2023, 
med 2008 som basår. Förbrukningen för 2018 redovisas 
på sidan 56.

Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska hållbarheten berör oss som enskilda 
personer, och som samhällsmedborgare. Många bostads-

rättsföreningar har en stor ekonomisk omsättning och sty-
relsen har därmed ett stort ansvar. Situationen på bostads-
marknaden har varit osäker under 2018. Många förslag 
diskuteras som kan påverka både byggande och enskilda 
personers bostadssituation, inte minst ekonomiskt. HSB 
följer utvecklingen noga, så att bostadsrättsföreningar 
och medlemmar alltid ska ha tillgång till uppdaterad och 
relevant information som kan påverka ekonomin.

Den ekonomiska förvaltningen handlar främst om att 
säkra en stabil ekonomisk utveckling för bostadsrättsför-
eningarna. Vi har upparbetade rutiner för detta, bland 
annat vad gäller långsiktig planering för fastighetens 
underhåll och löpande kontakter mellan HSBs ekonomer 
och styrelsen.

ANSVAR & MÖJLIGHETER

Agenda 2030, FNs 17 globala miljömål 
inspirerar till en mer hållbar utveckling, 
lokat och globalt.
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HÅLLBARHET

MALIN HANSEN FICK idén våren 
2018. Varför inte odla på inner-
gården? Hon satte lappar i entré-
erna och ett tjugotal intresserade 
dök upp.

– Sedan har vi ägnat sommaren 
åt att plantera, plocka sniglar och 
skörda, säger Malin.

Hon berättar att det tidigare 
öde hörnet på innergården har 
blivit en social träffpunkt, där de 
boende samlas mitt bland toma-
ter, lök, morötter och ruccola.

– Odlingen är väldigt uppskat-
tad. Många tar en omväg för att se 
hur det växer. Det känns fantas-
tiskt.

Malin har länge varit intresse-
rad av hållbarhet. Att odla ekolo-
giskt är att göra något konkret.

– Jag tror det blivit en trend, det 
verkar odlas lite överallt numera.

Det dröjde ett tag innan de 
boende insåg att de kunde smaka 
på grönsakerna.

– Det som odlas tillhör alla i 
bostadsrättsföreningen, det här 
gör vi tillsammans för alla.

Odlingen i Brf Västerby utveck-
lades på bara några månader till 
en grönskande oas.

– Andra bostadsrättsföreningar 
i området har kommit förbi och 
blivit nyfikna. Det är roligt och vi 
berättar gärna. Vi vill se pall-
kragsodlingar överallt!Konst – med  

stöd av HSB
POJKEN OCH GIRAFFEN är välkända 
skulpturer på Riddartorget i Jakobsberg, 
båda uppförda med stöd av HSB. I maj 
2018 var det nyinvigning av ytterligare  
ett konstverk, nu på Kvarnbacken i 
Jakobsberg. Core är skapat av Philippe 
Malouin. Konstverket är en del av HSBs 
stöd till ny offentlig konst.

Odlarglädje i HSB Brf Västerby
Många gillar att påta i trädgården. Att dela glädjen med  
andra kan ge odlingen nya dimensioner. Det vet odlarna  
i Brf Västerby i Jakobsberg, med 467 lägenheter. I de trettio 
pallkragarna växte det för fullt förra säsongen. Det var fritt 
fram för de boende att ta sig en tomat eller morot.

HSB stödjer  
kulturprojekt
HSB STÖDJER NOVA-STIPENDIET, 
Järfällas kulturstipendium för unga.  
Totalt nio stipendiater fick 2018 dela 
på 60 000 kronor. Bland stipendiaterna 
fanns Fjällenskolans skrivprojekt ”Påverka 
med pennan” och Lundskolans filmprojekt 
”Fläskpannkakan”. 

LikaOlika
Skolsatsning  
för tolerans
UNDER 2018 FORTSATTE HSBs 
satsning på toleransutbildning på grund- 
och gymnasieskolor. Arbetet leds av 
Mary Juusela och utgår från metoden 
LikaOlika, där föreläsningar varvas med 
workshops och uppföljande arbete i 
skolorna. Fyra skolor i Järfälla, Sollentuna 
och Upplands Väsby ingår i satsningen.
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HÅLLBARHET

ETHOS 
värdegrund för hållbarhet
HSBs VÄRDEGRUND ETHOS – Engagemang, Trygg-

het, Hållbarhet, Omtanke, Samverkan – ska genomsyra 
hela HSB, och allt vi gör. Värdegrunden har en tydlig 

koppling till hållbarhetens sociala, ekologiska och 
ekonomiska dimensioner.

Solen lyser på  
HSB Brf Aspnäs
MÅNGA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 
satsar på nya mer hållbara energilösningar. 
Under 2018 fick Brf Aspnäs i Jakobsberg stor 
uppmärksamhet genom att installera solpaneler 
på fasaderna.

Resultatet har blivit en både vacker och 
synlig signal mot omvärlden att Brf Aspnäs är 
en miljömedveten förening som producerar sin 
egen el. 

Intresset för solenergi växer stadigt och 
många bostadsrättsföreningar har redan,  
eller planerar att installera solpaneler på 
fastigheterna.

Stämma i Kallhälls  
nya Folkets Hus
HSB NORRA STOR-STOCKHOLMS stämma 2018 hölls i det nya 
Folkets Hus i Kallhäll. Folkets Hus är en del av HSBs satsning på 
förnyelse av Kallhäll Centrum som pågått under många år. I det  
nya Folkets Hus finns biograf och samlingslokaler.

Detta är en del av Folkets Hus Kallhälls nya ridå.  
Tillverkad av textilkonstnären Carina Marklund.

SAMARBETE OCH NÄTVERK
FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING
HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har under året fortsatt samar-
betet med HSB Energi, som är något av föregångare när det gäller 
effektiva energilösningar. Tillsammans fortsätter vi utveckla tjänster 
inom energiområdet. Inom HSB Norra Stor-Stockholm finns även  
Energinätverket med fokus på hållbar omställning. Nätverket är öppet 
för alla kunder med teknisk förvaltning och fastighetsdrift. 

Bilder för mänskliga rättigheter. På en personaldag 
sommaren 2018 fick alla medarbetare göra bilder  
på temat mänskliga rättigheter. Resultatet finns i 
entrén på HSB-kontoret i Jakobsberg.
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REVIS IONSBERÄTTELSE

MEDLEM I HSB
HSB startades av människor, för att vara till ekonomisk 
och social nytta för medlemmarna och för samhället.  
Det gäller än i dag. Som ett kooperativt företag är med-
lemskapet grunden i HSB. Vinsten används till att utveck-
la ett hållbart byggande och boende – för medlemmarnas 
bästa.
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MEDLEM I  HSB

En kooperativ och demokratisk medlemsorganisation. Ett professionellt företag på  
en konkurrensutsatt marknad. Med denna kombination möter HSB framtiden  
– i ett samhälle som ständigt förändras.

HSB HAR CIRKA 624 000 medlemmar i Sverige. HSB Norra 
Stor-Stockholm är en av 27 självständiga HSB-föreningar 
som tillsammans ingår i federationen (gemenskapen) 
HSB.

Som ett kooperativt företag ska HSB alltid verka för 
starkt medlemsengagemang. Bostadsrätten som boende-
form är i sig ett uttryck för att människor tar ansvar för 
sitt boende. Styrelserna i de 98 bostadsrättsföreningar 
som är medlemmar i HSB Norra Stor-Stockholm har här 
en nyckelroll, och många av våra insatser handlar om stöd 
och utbildning till de förtroendevalda. Alla medlemmars 
demokratiska rätt att påverka HSB återspeglas också i våra 
årliga föreningsstämmor.

HSB är samtidigt ett affärsdrivande företag, där med-
arbetarnas kunskap och handlingsutrymme är väsentligt 
för att vi ska nå framgång. Konkurrensen på marknaden 
är hård, både inom förvaltning och nyproduktion av 
bostäder.

DE VÄRDEN OCH den kooperativa idégrund som HSB står 
för ligger fast, men måste alltid få sitt konkreta uttryck i 
samtiden. 

HSBs historia präglas av innovation och förnyelse, ofta 
i strid med gängse uppfattningar och traditioner. De 
kooperativa värderingarna har alltid varit en självklar bas. 
På samma sätt ska HSB fortsätta balansera tradition och 
förnyelse.

Två aktuella områden där utvecklingen nu går snabbt 
handlar om hållbarhet och digitalisering. De är båda 
exempel på omvärldsförändringar, där HSBs förmåga 
kommer att prövas. Det gäller för oss att – tillsammans 
med andra progressiva krafter – följa med i utvecklingen, 
men också bidra till att forma utvecklingen, med utgångs-
punkt i våra värderingar.

HSBs STARKA LOKALA förankring i norra Stockholms län 
ger oss möjligheter att utveckla det som är en av koopera-
tionens styrkor, att vi tillsammans i en konkret verklighet, 

på hemmaplan i ”våra” kommuner, kan vara med och 
forma framtiden. 

Det har vi visat att vi gör, genom att bygga attraktiva 
bostäder, genom stadsförnyelse och satsningar på kultur. 
Och inte minst genom att vårda och utveckla känslan av 
gemenskap och samhörighet – i vårt HSB.

IDÉER SOM LEDER FRAMÅT

KOOPERATIVA  
GRUNDPRINCIPER
Kooperativa föreningar finns över hela världen. All bygger 
på grundvärderingar om självhjälp, personligt ansvar, 
demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Tillsammans 
med andra kooperativa organisationer delar HSB sju 
kooperativa grundprinciper, antagna 1937 av International 
Co-operative Alliance (ICA). 

1. MEDLEMSKAP
I kooperativet blir du med-
lem om du själv vill. 

2. DEMOKRATI
Kooperativ styrs av aktiva 
medlemmar, inte passiva 
ägare. Principen är enkel – 
en medlem, en röst.

3. EKONOMISKT  
DELTAGANDE
Medlemmarna bidrar på ett 
rättvist sätt till den koopera-
tiva föreningens kapital.

4. SJÄLVSTÄNDIGHET
Kooperativa föreningar är 
fristående, styrda av 
medlemmarna. Om de 
ingår avtal ska demokratin 
säkras.

5. UTBILDNING
Kooperativa föreningar 
erbjuder utbildning och 
praktik till sina medlemmar. 
De informerar också om 
kooperationens särart och 
fördelar.

6. SAMARBETE
Kooperativa föreningar 
samarbetar över gränserna 
med andra kooperativa 
verksamheter för att skapa 
gemensam medlemsnytta.

7. SAMHÄLLSSYN
Kooperativa föreningar tar 
hänsyn till det omgivande 
samhället. De arbetar för 
en hållbar utveckling enligt 
de riktlinjer som godtagits 
av medlemmarna.
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KURSKATALOG 2018

HSB  
– en röst i debatten
■■ Bättre förutsättningar för bostadsrätten.
■■ Mindre klimatpåverkan från byggande  
och boende.
■■ Klimatanpassa städerna.
■■ Fler måste ha möjlighet till ett eget hem.

Sedan starten 1923 har HSB drivit politiska 
förslag, som är viktiga för medlemmarna och 
för en positiv samhällsutveckling. I fokus nu 
står frågan om hur vi kan skapa ett långsiktigt 
hållbart boende, som minskar klimatpåverkan. 
Alla människors rätt till en bra bostad har för 
HSB alltid varit en viktig fråga.

20  
KURSER 
2018
HSB NORRA STOR- 

STOCKHOLMS utbild-
ningar har fokus på 
de förtroendevalda i 
bostadsrättsförening-
arnas styrelser. 

Under 2018 genomfördes ett tjugotal 
utbildningar, exempelvis för sekreterare, 
valberedningar och om stadgar. Styrelserna 
erbjuds även skräddarsydda utbildningar för 
deras behov. Alla utbildningar och även andra 
aktiviteter presenterades i Kurskatalog 2018.

Mitt HSB – digitala tjänster  
för medlemmar och styrelser
UNDER 2018 LANSERADES Mitt HSB – en ny digital samlings-
plats för HSBs medlemmar i hela landet, boende i bostads-
rättsföreningar och styrelseledamöter. Här kan man enkelt 
uträtta ärenden, hitta sitt medlemsbevis, ladda ner blanketter 
och söka information. Mitt HSB ger behörighet till olika 
delar, beroende på vilken roll du har i HSB.

Boendetjänster till fast pris
HSB ERBJUDER VAROR och tjänster till fast pris för bostadsrättsförening-
arnas medlemmar. Det kan till exempel gälla byte av blandare, wc-stol och 
tvättställ. Tjänsterna utförs av HSBs fastighetsskötare. Även andra arbeten  
i bostaden kan utföras, till fast timpris.
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MEDLEM  
I HSB
HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 
har 27 642 enskilda medlemmar. 
För både bostadsrättsföreningar och 
enskilda ger medlemskapet fördelar.

MEDLEMSFÖRDELAR FÖR 
BOSTADSRÄTTS- 
FÖRENINGAR:

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

■■ Utbildningar för styrelsen.

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

■■ Juridisk rådgivning till styrelsen.

■■ Egen webbplats för de  
föreningar som önskar.

■■ Samordnade upphandlingar  
av olika tjänster.

MEDLEMSFÖRDELAR FÖR 
ENSKILDA:

■■ Medlems-
tidningen 
Hemma i 
HSB.

■■ Medlems-
rabatter för 
varor och 
tjänster 
som rör 
boendet.

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

■■ Hemförsäkring till låg kostnad.

■■ Juridisk och familjerättslig  
rådgivning av HSBs experter.

■■ Lokala medlems aktiviteter.

HSB-LEDAMOTEN ÄR EN unik med-
lemsförmån i HSB. Varje bostads-
rättsförening får möjlighet till en 
extra ledamot i styrelsen från HSB. 
Det här kan hos nya medlemsfören-
ingar väcka lite förundran. Vad ska 
HSB i vår styrelse att göra? Men det 
brukar inte dröja länge förrän de 
inser fördelarna. Överlag är HSB- 
ledamoten en av de mest uppskatta-
de medlemsförmånerna.

– Jag ser mig som en länk mellan 
HSB och bostadsrättsfören-
ingen. Vi ska veta lite om 
mycket, säger Lotta  
Lindström, 38.

Lotta är HSB-ledamot  
i HSB Brf Vilunda i Upp-
lands Väsby och HSB 
Brf Sjöberg i Sollen-
tuna. Till vardags 
jobbar hon med 
kommunikation 
på HSB Norra 
Stor-Stock-
holm. 

– Jag ser mig 
som en erfaren-
hetsbank, särskilt 
när det är många 
nya i en styrelse,  
säger Lotta.

HSB-ledamoten är en fullvärdig 
ledamot i styrelsen. Deras roll är att 
stödja och ge råd, utan att domi-
nera. 

Lyhördhet är nog den viktigaste 
egenskapen för en HSB-ledamot, 
menar Lotta. Det gäller att kunna 
ta olika slags människor. 

– Du måste vinna ditt förtroen-
de. När man har gjort det och kan 
bidra med något viktigt och nyttigt, 
då känns det bra.

Lotta gillar att vara HSB- 
ledamot. Man lär sig hela  

tiden nya saker själv – både 
om människor och om  
fastigheter.

– Du behöver inte kun-
na svara på allt genast. 
Dessutom, att sitta i en 

bostadsrättsförenings 
styrelse är väldigt 

meriterande.  
Bra att ha med  
i sitt CV.

STYRELSEKONFERENS
med föreläsningar och gemenskap 
■■ Föreläsning på temat ”Älska kommunikation”.
■■ Vad betyder EU:s nya regler om personuppgifter,  
GDPR, för bostadsrättsföreningen?
■■ Aktuellt från HSB och ny information för bostadsrättsföreningar.

Det var något av innehållet när 140 förtroendevalda i bostadsrättsförening-
arnas styrelser möttes till styrelsekonferens med HSB den 22–23 mars 2018.  
Förutom föreläsningar var det mycket gemenskap och erfarenhetsutbyte.

HSB-ledamot – uppskattad medlemsförmån

”Vi ska veta lite om mycket”

Lotta Lindström, 
HSB-ledamot i två 
bostadsrättsfören-
ingar.
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ÅRET I  HSB

FÖRVALTNING
HSB Norra Stor-Stockholm har förvaltningsavtal med 139 
bostadsrättsföreningar i fem kommuner. Styrelserna har 
stort ansvar för fastigheten och föreningens utveckling 
och ekonomi. Lyhördhet i nära dialog med styrelsen är 
utgångspunkten för vår förvaltningsverksamhet.
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De senaste åren har HSB Norra Stor-Stockholm satsat hårt på att utveckla  
förvaltningsverksamheten – med följden att allt fler bostadsrättsföreningar väljer  
oss som förvaltare. 

HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har förvaltningsuppdrag 
för 139 bostadsrättsföreningar i Järfälla, Sigtuna, Sollen-
tuna, Upplands Väsby och i Kungsängen i Upplands-Bro. 
Vi erbjuder ett brett utbud av service och tjänster, med 
målet att möta kundernas behov och förväntningar. 
Lyhördhet och ständig dialog är nyckelbegrepp. I förvalt-
ningsverksamheten arbetar vi i tre tydliga affärsområden: 

■■ Förvaltning fastighet
■■ Fastighetsdrift och energi
■■ Ekonomisk förvaltning 

Geografiskt organiserar vi arbetet i fyra kundteam: 

■■ Jakobsberg/Viksjö/Barkarby/Skälby
■■ Kallhäll/Kungsängen
■■ Märsta
■■ Sollentuna/Upplands Väsby

KUNDTEAMEN BIDRAR TILL att bygga nära, förtroendefulla 
relationer mellan HSBs medarbetare och bostadsrätts-
föreningarna. Medarbetarna får en stark förankring och 
lokalkännedom inom ”sitt” geografiska område, vilket 
bidrar till att stärka vårt varumärke. Under 2018 genom-
fördes tre träffar, där aktiva i bostadsrättsföreningarna fått 
ta del av föreläsningar och träffa sakkunniga från HSB.

Intresset är stort för energi- och hållbarhetsfrågor och 
det är viktigt för oss att kunna möta bostadsrättsfören-
ingarnas frågor och behov på detta område. Det är stor 
konkurrens vad gäller förvaltningstjänster till bostads-
rättsföreningar. Vår framgång på marknaden vilar på 
en kombination av yrkeskompetens, gott bemötande, 
tillgänglighet och lokal närvaro.

FÖRVALTNING FASTIGHET 

■■ Löpande förvaltningsarbete
Förvaltare och kund träffas regelbundet för dialog kring 
pågående, framtida insatser i fastigheten och avtalsge-

nomgångar. Förvaltaren bevakar löpande när och hur in-
satser ska göras, till exempel lägenhetstillsyn, underhålls-
besiktning och hantering av olika underhållsåtgärder. 

■■ 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. Planen uppdateras varje år. Underhållsplanen är 
också ett viktigt underlag i föreningens budgetarbete och 
avgiftssättning. I de fall styrelsen önskar kan de själva följa 
och uppdatera underhållsplanen via tjänsten underhålls-
plan online. Där går det även att simulera hur framtida 
åtgärder påverkar avsättning till yttre fond.

■■ Upphandlingar och leverantörskontakter
Fastighetsförvaltning omfattar stöd och hjälp vid upp-
handlingar av entreprenader, löpande drift, produkter 
och tjänster, inte minst vid renoveringar och större om-
byggnationer. Vi kan hjälpa till vid projektering och har 
ett brett kontaktnät av tillförlitliga leverantörer. Kunden 
avgör slutgiltigt 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, ventilation, garageportar etc. Vi informerar om 
och hanterar de myndighetskrav och besiktningar som 
åligger fastighetsägaren. 

■■ Specialistkompetens
Vår ambition är att tillhandahålla de förvaltningstjänster 
som bostadsrättsföreningarna efterfrågar. Det gäller ex-
empelvis överlåtelsetillsyn av lägenheter, digitalt ritnings-
arkiv och underhållsplan online. De specialisttjänster som 
vi inte utför själva hjälper vi till med genom samarbeten 
med andra HSB-föreningar. Det kan gälla konsulter för 
stamrenovering och avancerad energioptimering.

LYHÖRDHET & DIALOG 

FÖRVALTNING
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FÖRVALTNING

FASTIGHETSDRIFT OCH ENERGI 

■■ Två fokusområden 
Affärsområdet Fastighetsdrift och energi har två fokus. 
Genom en fastighetsdrift av hög kvalitet, med kompeten-
ta fastighetsskötare, bidrar vi till trivsel och trygghet i bo-
endet. Vårt andra fokus är att bistå bostadsrättsförening-
arna med minskad klimatpåverkan genom reducerad 
energiförbrukning. 

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

■■ Kvalitet och miljö
Driftmötena, som ingår i fastighetsdriftsavtalen, är 
väsentliga för kvalitetssäkring av tjänsterna. På mötena 
diskuteras och analyseras driften av fastigheten. Fastig-
hetsskötaren – som är mest insatt i den dagliga driften 
– bidrar med proaktiva förslag på förbättringar. Digitala 
körjournaler finns i samtliga servicebilar som ett led i att 
säkerställa effektivare logistik och därmed minska miljö-

HSB ÄR MARKNADSLEDANDE när det gäller förvaltning 
av bostadsrättsföreningar i Järfälla, Upplands Väsby, 
Sollentuna och Sigtuna. Totalt förvaltar HSB 27 procent  
av samtliga bostadsrättsföreningar i dessa kommuner. 
HSB förvaltar hela 70 procent av de föreningar som har 
mer än 200 lägenheter.

Nya förvaltningsuppdrag 2018
■■ Brf Järfällas Pärla, Järfälla. 24 lägenheter.  
Ekonomisk förvaltning.
■■ Brf Kvarnbacken, Järfälla. 72 lägenheter.  
Tekninsk förvaltning, fastighetsdrift, mark.
■■ Brf Kvarnstugan, Järfälla. 85 lägenheter. Teknisk förvalt-
ning, ekonomisk förvaltning, fastighetsdrift.
■■ Brf Pumpen, Järfälla. 59 lägenheter. Teknisk förvaltning, 
ekonomisk förvaltning, fastighetsdrift.

HSB MARKNADSLEDANDE

påverkan. Detta kompletteras med en rutin för effektivi-
serade 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. Det är även ett måste 
för att hänga med i dagens utveckling där alltmer blir 
digitaliserat. Under 2018 har vi fortsatt vår satsning inom 
bland annat VVS, installationer och löpande drift av ven-
tilationssystem samt satsat på kompetensutveckling inom 
värme, ventilation och styrsystem, vilket fortsätter under 
kommande år.

■■ Tjänster för effektiv energianvändning
Vi erbjuder åtgärder för reducerad energiförbrukning, 
vilket innebär lägre kostnader och mindre klimatpåver-
kan. Den snabba tekniska utvecklingen på energiområ-
det medför stora möjligheter till energieffektiviserande 
åtgärder. Basen för insatserna är den löpande tillsynen 
av undercentraler och fläktar, som våra fastighetsskötare 
utför. Under 2018 har samarbetet mellan HSB Energi och 
HSB Norra Stor-Stockholm fortsatt, inom bland annat 
energiavtal.

GDPR  
– checklista och guide för  
bostadsrättsföreningar
EU:S NYA dataskyddsförordning 
GDPR infördes 25 maj 2018. GDPR 
innebär en skärpning av hur person-
uppgifter får hanteras. En bostads-
rättsförening hanterar personuppgifter 
i flera olika sammanhang. Bostads-
rättsföreningen är så kallad ”person-
uppgiftsansvarig” och måste följa 
GDPR. I samband med förändringen 
tog HSB fram en guide och checklista 
för att underlätta bostadsrättsförening-
arnas arbete med GDPR.

Satsning på  
affärsutveckling
UNDER 2018 HAR arbetet med affärsutveckling inten-
sifierats. Syftet att göra HSB till ”det självklara valet” för 
bostadsrättsföreningars förvaltning. Olika bostadsrättsför-
eningar har skiftande behov, och det gäller att möta varje 
kund – nuvarande och nya – med tjänster och bemötande 
som motsvarar deras behov.
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VERKSAMHETSPLAN
HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2019-2021

Treårig verksamhetsplan för HSB Norra Stor-Stockholm

GEMENSAM MÅLBILD 2019–2021
HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har under 2018 genom-
fört ett stort framtidsarbete, med syfte att lägga en tydlig 
gemensam målbild för hela organisationen under de 
kommande tre åren. Alla medarbetare och styrelsen har 
varit involverade i planeringsarbetet som resulterat i  
Verksamhetsplan – HSB Norra Stor-Stockholm 2019–2021.

Planen går från att analysera övergripande omvärlds-
förändringar till att ange ett antal mål, indikatorer och 
nyckeltal för verksamheten. Målen utgår från fyra fokus-
områden:

■■ Samverkan
■■ God ekonomi
■■ Attraktiv arbetsgivare
■■ Hållbarhet

Verksamhetsplanen ska vara 
ett levande dokument som 
ligger till grund för löpande 
handlingsplaner och utvär-
deras kontinuerligt.

■■ Energinätverket
Energinätverket är öppet för alla kunder med teknisk 
förvaltning och fastighetsdrift. Det är ett uppskattat 
forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, med fokus på 
hållbar omställning. Nätverket har cirka 100 medlemmar. 
På nätverksträffarna deltar ofta gäster som presenterar ny 
teknik, nya lagar samt alternativa energiåtgärder på mark-
naden. Under 2018 arrangerades en träff med nätverket.

.
EKONOMISK FÖRVALTNING 

Att ingå i en bostadsrättsförenings styrelse är ett ansvars-
fullt uppdrag. En långsiktigt sund ekonomi är avgörande 
för fastighetens värde över tid. I den ekonomiska förvalt-
ningen erbjuder vi ett brett utbud av tjänster som förenk-
lar styrelsens arbete. Effektiva IT-lösningar i kombination 
med personlig konsultation ger både helhetsperspektiv 
och kontroll över ekonomin. 

■■ Konstruktiv dialog – för bra beslutsunderlag
Samverkan och dialog mellan styrelsen och förvaltaren 
är av stor betydelse för en trygg hantering av bostadsrätts-
föreningens ekonomi. Den ekonomiska förvaltaren svarar 
för service, rådgivning och fackkunskap och är en kon-

struktiv samarbetspartner till styrelsen inför deras beslut. 
Vid större renoverings- och underhållsarbeten i fastighe-
ten erbjuder vi tjänsten Projektekonomi, för en trygg och 
förutsägbar ekonomisk planering av projekten. 

■■ Löpande ekonomihantering
Efter kundens önskemål hanterar vi den löpande eko-
nomin, som bokföring, fakturahantering, arvoden och 
skatter, låneupphandling, budget och årsredovisning. 

■■ Kvalificerad rådgivning och flerårsprognoser 
Flerårsprognoser bidrar till förutsägbarhet och ger över-
blick av föreningens långsiktiga ekonomiska förutsätt-
ningar. Prognoserna är ett viktigt beslutsunderlag, som 
tillsammans med kvalificerad rådgivning ökar tryggheten 
för kunderna, inte minst vid underhållsprojekt. 

■■ Kundcenter – viktig servicefunktion
Kundcenter är en servicefunktion för kunder och 
medlemmar. Vi bistår med hantering av administrativa 
frågor i bostadsrättsföreningarna. Det kan gälla inre fond, 
andrahandsuthyrning, överlåtelser, panter, hyror, avgifter, 
inkassohantering, kontrolluppgifter, nyckelhantering och 
post. Vi hjälper till med administration kring uthyrning 
av parkeringsplatser, garage och förrådsuthyrning. 

Fastighetsservice4women
UNDER 2018 DELTOG 14 kvinnor i ”Fastighetsservice-4women”, en 
utbildning i syfte att utbilda kvinnliga fastighetsskötare. Utbildningen 
pågick i 40 veckor med varvad teori och praktik. En del av deltagarna 
gjorde praktik på HSB Norra Stor-Stockholm. För flera av deltagarna 
ledde utbildningen till anställning i HSB.

”Fastighetsservice4women” genomfördes i samarbete mellan HSB- 
föreningar i Stockholmsområdet, rekryteringsföretaget TNG  
och Arbetsförmedlingen.
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MEDARBETARE

MEDARBETARE
Medarbetarna är HSBs största tillgång. Det ska 
vara utvecklande och meningsfullt att arbeta  
i HSB Norra Stor-Stockholm. Det är genom  
medarbetarnas vardagliga insatser – enskilt  
och tillsammans – som vi når våra mål. 

Delaktighet i verksamhetsplanering
Under 2018 har vi tagit fram en tydlig verksamhetsplane-
ring. Alla medarbetare har varit involverade. Den treåriga 
verksamhetsplanen 2019–1921 ger en gemensam målbild 
för hela organisationen. Ett av fyra fokusområden i den 
nya verksamhetsplanen är att HSB ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

HSB – en öppen arbetsplats
Mångfald och olikhet berikar HSB. Målet är att vår 
arbetsplats ska spegla hur befolkningen ser ut i kommu-
nerna där vi är verksamma. Vi ska vara en attraktiv arbets-
givare som lockar nya kompetenta medarbetare. 
 
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. 

Medarbetarundersökningar
Nöjd och motiverad-medarbetar-index (NMI och MMI) 
genomförs kontinuerligt. Resultatet av undersökningarna 
är genomgående positiva. De redovisas 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

”Jag jobbar med att stödja bostadsrättsfören-
ingarna, både administrativt och tekniskt. Det 
är mycket som kan dyka upp i en fastighet som 
måste åtgärdas. Jag är alldeles ny här, men det 
känns bra. Jag gillar samarbete och att ha många 
människor omkring mig. Jobbet är omväxlande, 
så det är ingen chans att bli uttråkad.”

EDYTA SKORA 

ÅLDER: 33. GÖR: Teknisk förvaltare. PÅ HSB SEDAN: 2018. 
BOR: Lägenhet i Kungsängen. FAMILJ: Pojkvän. FRITID: 
Läser böcker, åker inlines och skridskor. Älskar långa prome-
nader!
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MEDARBETARE

”För mig är ingen dag den andra lik, och det 
gillar jag. I mitt jobb är man lite av spindeln 
i nätet och ansiktet utåt på en och samma 
gång. Jag har varit här länge nu och har koll 
på läget. Har jag inte lösningen själv, så vet jag 
oftast vem som sitter inne med lösningen.”

”Jag har ett varierande jobb och det är precis så 
jag vill ha det. Jag gör allt från att tömma pap-
perskorgar till att justera driftskurvor i under-
centralen. Jag är på Brf Aspnäs i Jakobsberg 
mest hela tiden. Jag känner många där och alla 
känner mig. Det känns bra att kunna hjälpa folk 
i vardagen, och särskilt för de äldre står jag för 
trygghet.”

ÅSA GUSTAFSSON 
ÅLDER: 46. GÖR: Jobbar i växel, reception och med intern  
kontorsservice. PÅ HSB SEDAN: 2006. BOR: Villa i Jakobs-
berg. FAMILJ: Man och två tonåringar. FRITID: Tränar.  
Är spinningledare på Friskis & Svettis.

ANDERS HORNSTRAND 
ÅLDER: 59. GÖR: Fastighetstekniker. PÅ HSB SEDAN: 2005. 
BOR: Radhus i Upplands Väsby. FAMILJ: Fru och vuxen dotter. 
FRITID: Djur och motorsport. Har en Jerboa, en kängururåtta,  
och så hjälper jag min bror som kör dragracing.
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BYGGANDE
– FÖR MEDLEMMARNAS BÄSTA

NYPRODUKTION
AV BOSTÄDER
Bostadsproduktion är en central uppgift för HSB. Vi ska 
bygga hållbara bostäder av hög kvalitet till rimliga priser.
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NYPRODUKTON AV BOSTÄDER

HSB NORRA STOR-STOCKHOLM är delägare i HSB  
Bostad AB. Det är ett byggbolag som ägs av tre regionala 
HSB-föreningar i Stockholm: HSB Norra Stor-Stockholm, 
HSB Stockholm och HSB Södertörn. HSB Arlandas tidi-
gare del i HSB Bostad övergick till HSB Norra Stor-Stock-
holm i samband med fusionen av föreningarna 2018.

HSB Bostad har till uppgift att producera bostäder 
i Stockholms län och ansvara för marknadsföring och 
försäljning av de nyproducerade bostäderna. 

Läget på bostadsmarknaden under 2018 har varit insta-
bilt. Det finns en efterfrågan på bostäder i Stockholms-
området, samtidigt som skärpta regler för krediter har 
bidragit till svårigheter för dem som efterfrågar bostäder 
att finansiera sitt boende. Detta, i kombination med en 
mer allmän oro för framtida konjunktursvängningar, har 
lett till att försäljningen av bostäder har minskat markant 
jämfört med tidigare år. Även försäljningsprocessen drar 
ut allt längre på tiden. I HSB Brf Kvarnstugan har vi juste-
rat ner priserna för de större lägenheterna.  
 
FÖR DEM SOM köper en ny bostadsrätt från HSB lämnas 
en trygghetsgaranti till bostadsrättsföreningen, med 
större trygghet än vad lagen kräver. HSB förbinder sig att 
köpa eventuellt osålda lägenheter och därmed överta det 
ekonomiska ansvaret för dessa. Garantin gäller under sju 
år efter inflyttningen i bostadsrättsföreningens fastighet. 
Trygghetsgarantin innebär alltså att HSB garanterar att 
bostadsrättsföreningen inte lider ekonomisk skada på 
grund av uteblivna insatser, upplåtelseavgifter eller års- 
avgifter om lägenheter blir osålda eller återlämnade.

Med en marknad som just nu är relativt stillastående 
är det ändå viktigt att se framåt och arbeta för att få fler 
kommande projekt. Vi ser möjligheter centralt i Jakobs-
berg med Kvarnbacken, i Viksjö Centrum, i Kallhäll och  
i Märsta samt även i Upplands Väsby och Sollentuna. 

 

■■ Egna fastigheter
HSB Norra Stor-Stockholm äger fyra egna fastigheter: 
HSB-kontoret i Jakobsberg, HSB-kontoret i Märsta, 
seniorboendet Gjutaren i Kallhäll samt en hyresfastighet 
på Margaretavägen i Jakobsberg. Fastigheterna består av 
hyresrätter som erbjuds medlemmar och bosparare. De 
innehåller totalt 118 lägenheter samt ett antal lokaler. 

Extern värdering har skett av samtliga fastigheter. Det 
sammanlagda värdet uppgår enligt värderingen till 199 
miljoner kronor att jämföra med det bokförda värdet, 96 
miljoner kronor.  

 

HSB Norra Stor-Stockholm ska tillhandahålla nya bostäder av hög kvalitet. För närvarande 
finns fem pågående och planerade projekt i Järfälla och Sigtuna. År 2018 präglades av oro 
på marknaden, till stor del som en följd av skärpta kreditkrav för bostadsköpare. Behovet 
av bostäder i Stockholmsområdet är dock fortfarande stort.

FRAMTIDSPLANER & ORO

NYPRODUKTION 2018 och framåt
Under året har inflyttning skett i HSB Brf Engelbrektsöjden, 
HSB Brf Kvarnstugan och HSB Brf Pumpen. 

Pågående projekt: 
■■ HSB Brf Byxfickan i Kallhäll, 77 lägenheter.  
Beräknad inflyttning tredje kvartalet 2020.

■■ HSB Brf Kvarnstugan i Jakobsberg, 85 lägenheter.  
Sista etappens inflyttning i januari 2019.

■■ HSB Brf Pumpen i Kallhäll, 59 lägenheter.  
Inflyttning i december 2018.

Planerade projekt:
■■ HSB Brf Trim i Kallhäll, 56 lägenheter.  
Säljstart november 2018.

■■ HSB Brf Silverskatten i Sigtuna, 77 lägenheter.  
Säljstart 2019.

Förutom projekt som är pågående eller i planeringsfas  
har vi cirka 500 lägenheter i idéskede.
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STYRELSEN

STYRELSEN

1. Jahn Wahlbäck, f 1954 
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014.
Yrke: Seniorkonsult vid Svefa. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Princip 
Redovisning. Tidigare anställningar inom 
HSB Affärsutveckling, HSB Stockholm och 
HSB Södertörn.

2. Johan Thidell, f 1964 
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2013.
Yrke: Projektledare på Konsumentförening-
en Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelsen för Folksams 
 

forskningsstiftelse, valberedare i HSB 
Riksförbund och Föreningen Fairtrade. 

3. Marie Jakobsson f 1973 
Arbetstagarrepresentant, Unionen.  
I styrelsen sedan 2016. 
Yrke: Förvaltare. 

4. Marie Cronström, f 1960 
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2013. 
Yrke: vVD Cushman & Wakefield, COO.

5. Marie Pernebring, f 1948  
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2015.
Yrke: Tidigare bland annat kommunchef.
Övriga uppdrag: Styrelsen för Jakobsbergs 
folkhögskola.

6. Katri Nordgren, f 1981
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2018. 
Yrke: Avdelningsassistent, Socialdemokratis-
ka partistyrelsens kansli. Vice ordförande i Brf 
Granen, Viksjö. HSB-ledamot.  

7. Anders Hornstrand, f 1960 
Arbetstagarrepresentant, Fastighetsanställdas 
Förbund. I styrelsen sedan 2009.  
Yrke: Fastighetstekniker. 

8. Bo Kjellberg f 1943 
Ordförande. I styrelsen sedan 2017.
Tidigare i styrelsen 2004–2016.  
Yrke: Pensionär. Tidigare personaldirektör, 
COOP. 

9. Azadeh Rojhan Gustafsson, f 1986 
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016.
Yrke: Riksdagsledamot (s).
Övriga uppdrag: Styrelsen för Wäsbyhem.

10. Lars Keding, f 1952
Adjungerad. I styrelsen sedan 2018.
Yrke: Pensionär, eget konsultbolag, lärare 
en dag i veckan. Fd vice ordförande HSB 
Arlanda.

11. Bo Albrektsson, f 1952
Adjungerad. I styrelsen sedan 2018.
Fd ordförande HSB Arlanda.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11
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LEDNINGSGRUPPEN

Från vänster:

Johnny Forsell
Förvaltningschef
Född 1981
I HSB sedan 2011
Huvudsaklig utbildning: Utbild-
ning till fastighetsförvaltare, 
Newton Yrkeshögskola.
Huvudsaklig arbetslivserfar-
enhet: Projektledare ROT 
på Phimo fastighetsservice, 
fastighetsförvaltare HSB, KAM 
Worldclass, affärsansvarig, 
klubblag Stadium AB. 
Övriga Uppdrag: I lednings-
gruppen på Newton yrkeshög-
skola. 

Catherina Fored
Verkställande direktör
Född 1964
I HSB sedan 2017
Huvudsaklig utbildning: 
Chalmers Tekniska Högskola, 
Arkitektur.
Huvudsaklig arbetslivserfaren-
het: Olika chefsbefattningar 
inom bygg- och fastighets-
sektorn, stadsbyggnads- och 
exploateringschef i Sundby-
bergs stad, förbundsdirektör/
VD Sveriges Arkitekter.
Övriga uppdrag: HSB Riksför-
bund, HSB Bostad, Stiftelsen 
HSBs Garantifond, Fagerhult, 
Brunnberg & Forshed, Reomti.

Daniel Asker
Ekonomi- och finanschef
Född 1967
I HSB sedan 2015
Huvudsaklig utbildning: 
Civilekonom, Stockholms 
Universitet.
Huvudsaklig arbetslivserfar-
enhet: Ekonomichef inom 
a-kassa, livsmedelsgrossist, 
ekonomichef och VD på 
tidningen Vår Bostad, revisor 
Skatteverket.
Övriga uppdrag: –

LEDNINGSGRUPPEN

Michael Wallbom
Chef HSB Medlem
Född 1959
I HSB sedan 1988
Huvudsaklig utbildning: Ekonomi.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
Arbeten inom föreningsliv och  
kooperation. Olika befattningar  
i HSB sedan 1988.
Övriga uppdrag: –

Lena Lindgren
Fastighetschef
Född 1970
I HSB sedan 1989
Huvudsaklig utbildning: Fastighets- 
ekonom.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ekonom 
och chefsbefattningar inom fastighetsför-
valtning och nyproduktion av bostäder.
Övriga uppdrag: Ordförande i ett antal 
HSB bostadsrättsföreningar i nyproduk-
tionsfas.
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BOKSLUT

FEM ÅR I SAMMANDRAG

Nyckeltal för koncernen 2018 2017 2016 2015 2014

Resultat, KSEK

Finansnetto 11 552 33 292 14 466 34 101 890

Resultat efter finansiella poster -1 799 27 003 29 397 20 613 5 511

Årets resultat -1 617 27 226 30 294 19 932 6 210

Tillväxt, KSEK

Nettoomsättning 118 723 93 445 96 845 94 328 106 345

Eget kapital 235 467 222 778 195 181 164 958 144 975

Balansomslutning 624 893 562 177 516 019 468 920 406 513

Medeltal anställda (antal) 99 76 82 82 81

Finansiella nyckeltal

Avkastning på eget kapital -0,8 % 12,1 % 15,1 % 12,5  % 3,8  %

Likviditet 76,2 % 80,2 % 87,6 % 56,6  % 61,7 %

Soliditet 37,7 % 39,6 % 37,8 % 35,2  % 35,7 %

Soliditet, exklusive inlåning 86,5 % 86,2 % 77,3 % 66,5 % 64,7  %

Avräkningslikviditet 106,0 % 114,0 % 128,0 % 108,0  % 98,0  %

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 2018.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

KONCERN
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, Sigtuna och Upplands 
Väsby kommuner samt centrala Kungsängen i Upplands-Bro 
kommun.

Koncernen består av HSB Norra Stor-Stockholm ekonomisk 
förening och dess dotterbolag. Verksamheten i HSB Norra 
Stor-Stockholm är organiserad inom fyra verksamhetsområden: 
medlemsverksamhet, förvaltningstjänster, 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 27 642 (23 855) varav 98 (80) är bostadsrätts-
föreningar.

Väsentliga händelser under året och efter årets slut 
Den 9 oktober 2018 fusionerades HSB Arlanda och HSB Norra 
Stor-Stockholm. Fusionen genomfördes genom att HSB Arlanda 
gick upp i HSB Norra Stor-Stockholm.

I december genomfördes byte av bank från Nordea till Swed-
bank. Vidare i december så styrdes betalningsflödet om till HSB 
Finansstöd vad gäller alla betalningsuppdrag åt bostadsrättsför-
eningarna. HSB Norra Stor-Stockholm verkar som ett ombud åt 
HSB Finansstöd som har tillstånd från Finansinspektionen att utföra 
betaltjänster.

I produktionsfas finns HSB Brf Byxfickan i Kallhäll med 77 lägen-
heter, med beräknad inflyttning andra kvartalet 2020.

Beslut fattades att säljstarta HSB Brf Trim i Kallhäll med 56 
lägenheter i november.

Inflyttning skedde i HSB Brf Pumpen i Kallhäll med 59 lägenheter 
under december 2018. I HSB Brf Kvarnstugan i Jakobsberg med 
85 lägenheter skedde två etapper av inflyttning under 2018 och 
den sista etappen i januari 2019.

2018 hade HSB Norra Stor-Stockholm 136 (129) kunder som 
köpte ett eller flera förvaltningsavtal.

Koncernen
Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 118,7 (93,4) 
MSEK.

Koncernens rörelseresultat uppgick till -13,4 (-6,3) MSEK och 
koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1,8 (27,0) 
MSEK.

Koncernens justerade soliditet uppgick till 74,4 % (78,3 %). 
Justerad soliditet definieras som (eget kapital inklusive övervärde 

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

Moderföreningen
Moderföreningens nettoomsättning uppgick under året till 113,5 
(89,0) MSEK.

Moderföreningens rörelseresultat uppgick till -15,3 (-8,0) MSEK 
och moderföreningens resultat efter finansiella poster uppgick till 
-3,5 (25,8) MSEK.

Fastigheter
Koncernens fastigheter är marknadsvärderade till 199 MSEK 
medan det bokförda värdet är 96 MSEK. 

Fastigheterna är externt värderade 2016 och 2017.

Likviditet och finansiering 
Föreningens disponibla likvida medel, kortfristiga placeringar, samt 
omsättningsbara, finansiella värdepapper uppgick på balansdagen 
till 384,9 (354,8) 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 riskhanteringspro-
cess 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 inklusive långfristiga placeringar uppgick 
på balansdagen till 106 % (114 %) av inlåningen. HSB Norra 
Stor-Stockholm är sedan 2008 ett registrerat inlåningsföretag hos 
Finansinspektionen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BOKSLUT
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BOKSLUT
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EKONOMISK ÖVERSIKT

Belopp i KSEK 2018 2017 2016 2015 2014

Koncern      

Nettoomsättning 118 723 93 455 96 845 94 328 106 345

Rörelseresultat efter finansiella poster -1 799 27 003 29 397 20 613 5 511

Soliditet, % 37,7 39,6 37,8 35,2 35,7

Moderföretag

Nettoomsättning 113 457 88 959 92 322 90 877 97 322

Rörelseresultat efter finansiella poster -3 524 25 774 28 493 19 499 5 879

Soliditet, % 39,0 41,1 39,8 37,3 38,1

Förändring av eget kapital

Andels-
kapital

Bundna
reserver

Fria
reserver

Årets 
resultat Summa

Koncern      

Utgående balans enligt balansräkning föregående år 16 839 9 100 169 613 27 226 222 778

Disposition av föregående års resultat – 1 385 25 841 -27 226 –

Fusion 1 764 737 12 443 – 14 944

Förändring av andelskapitalet -638 –  – – - 638

Årets resultat – – – -1 617 -1 617

Vid årets slut 17 965 11 222 207 897 -1 617 235 467

Moderföretag

Utgående balans enligt balansräkning föregående år 16 839 9 200 181 005 27 691 234 735

Disposition av föregående års resultat – 1 385 26 306 -27 691 –

Förändring av andelskapital - 638 – – – - 638

Fusion 1 764 737 12 443 – 14 944

Årets resultat – – – -1 289 -1 289

Vid årets slut 17 965 11 322 219 754 -1 289 247 752

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE FÖRENINGENS VINST

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel, kronor 219 754 125, disponeras enligt 
följande (belopp i SEK):

Avsättning till reservfond –

Balanseras i ny räkning 218 465 133

Summa 218 465 133

Av koncernens fria egna kapital 206 820 tkr hänför sig  
-1 617 tkr till årets verksamhet.

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.



RESULTATRÄKNING – KONCERNEN

Belopp i KSEK Not 2018 2017

Nettoomsättning 1 118 723 93 445

Kostnad sålda varor 2,3,4 -129 085 -95 354

Bruttoresultat -10 362 -1 909

Administrationskostnader 5 -2 989 -4 380

Rörelseresultat -13 351 -6 289

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 7 11 785 32 939

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 379 1 043

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -612 -690

Resultat efter finansiella poster -1 799 27 003

Resultat före skatt -1 799 27 003

Skatt på årets resultat 10 182 223

ÅRETS RESULTAT -1 617 27 226

BOKSLUT
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN

Belopp i KSEK Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11 96 194 88 055

Inventarier 12 2 004 1 079

Investeringar i hyrda lokaler 13 11 038 10 155

Summa 109 236 99 289

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 223 744 196 124

Andra långfristiga fordringar 16 108 108

Summa 223 852 196 232

Summa anläggningstillgångar 333 088 295 521

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 103 8 151

Skattefordringar 2 126 1 385

Övriga fordringar 5 586 4 467

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 4 287 728

Summa 19 102 14 731

Kassa och bank 272 703 251 925

Summa omsättningstillgångar 291 805 266 656

SUMMA TILLGÅNGAR 624 893 562 177
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN

Belopp i KSEK Not 2018 2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Andelskapital 17 965 16 839

Bundna reserver 11 222 9 100

Fria reserver 207 897 169 613

Årets resultat -1 617 27 226

Summa eget kapital 235 467 222 778

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 18 1 982 2 210

Summa 1 982 2 210

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 19 4 390 4 590

Summa 4 390 4 590

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 200 10 200

Inlåning från förvaltade kunder 362 229 303 699

Leverantörsskulder 4 401 5 494

Skatteskulder 231 1 384

Övriga kortfristiga skulder 2 970 1 144

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 13 023 10 678

Summa 383 054 332 599

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 624 893 562 177

BOKSLUT
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KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN

Belopp i KSEK Not 2018 2017

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster -1 799 27 003

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera 11 677 2 481

Summa 9 878 29 484

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 9 878 29 484

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar -4 372 10 262

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 1 925 -4 139

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 431 35 607

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 503 - 6 747

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 13 –

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -27 883 -37 230

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 263 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 110 -43 977

Finansieringsverksamheten    

Förändring av inlåning från förvaltade kunder 58 531 35 960

Förändring i andelskapital 1 126 373

Amortering av låneskulder -10 200 -11 537

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49 457 24 796

Årets kassaflöde 20 778 16 426

Likvida medel vid årets början 251 925 235 499

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 272 703 251 925
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RESULTATRÄKNING – MODERFÖRETAG

Belopp i KSEK Not 2018 2017

Nettoomsättning 1 113 457 88 959

Kostnad sålda varor 2,3,4 -126 122 -92 880

Bruttoresultat -12 665 -3 921

Administrationskostnader 5 -2 625 -4 081

Rörelseresultat -15 290 -8 002

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 6 171 434

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 7 11 785 32 939

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 422 1 061

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -612 -658

Resultat efter finansiella poster -3 524 25 774

Koncernbidrag 2 000 1 688

Resultat före skatt -1 524 27 462

Skatt på årets resultat 10 235 229

ÅRETS RESULTAT -1 289 27 691
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAG

Belopp i KSEK Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11 50 905 45 301

Inventarier 12 2 004 1 079

Investeringar i hyrda lokaler 13 11 038 10 155

Summa 63 947 56 535

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14 31 869 32 132

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 223 694 196 074

Andra långfristiga fordringar 16 108 108

Summa 255 671 228 314

Summa anläggningstillgångar 319 618 284 849

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 083 8 139

Fordringar hos koncernföretag 24 200 21 206

Skattefordringar 2 070 1 330

Övriga fordringar 5 372 3 179

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 4 228 664

Summa 42 953 34 518

Kassa och bank 272 703 251 925

Summa omsättningstillgångar 315 656 286 443

SUMMA TILLGÅNGAR 635 274 571 292
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAG

Belopp i KSEK Not 2017 2016

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Inbetalda insatser 17 965 16 839

Reservfond 11 322 9 200

Summa 29 287 26 039

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 219 754 181 005

Årets resultat -1 289 27 691

Summa 218 465 208 696

Summa eget kapital 247 752 234 735

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 18 1 500 1 735

Summa 1 500 1 735

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 19 4 390 4 590

Summa 4 390 4 590

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 200 10 200

Inlåning från förvaltade kunder 362 229 303 699

Leverantörsskulder 4 198 4 156

Skatteskulder – 1 203

Övriga kortfristiga skulder 2 535 935

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 12 470 10 039

Summa 381 632 330 232

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 635 274 571 292
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KASSAFLÖDESANALYS – MODERFÖRETAG

Belopp i KSEK Not 2018 2017

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster -3 524 25 774

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera 10 698 1 559

Summa 7 174 27 333

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 7 174 27 333

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -8 436 479

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 2 871 - 4 745

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 609 23 067

Investeringsverksamheten  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 943 -2 189

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 13 –

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -27 620 -37 180

Förändring av andelar i koncernföretag 263 - 207

Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 287 -39 576

Finansieringsverksamheten  

Förändring av inlåning från förvaltade kunder 58 530 35 961

Förändring i andelskapital 1 126 373

Amortering av låneskulder -10 200 -5 087

Erhållna koncernbidrag 2 000 1 688

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 51 456 32 935

Årets kassaflöde 20 778 16 426

Likvida medel vid årets början 251 925 235 499

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 272 703 251 925
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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 fastighets-
försäljning 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 beräknas 
skulden och avgiften med hänsyn till bland annat bedömda framti-
da 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.
 



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 kronor 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 nyttjandepe-
rioder 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.

NOTER

Belopp i KSEK 2018 2017

Not 1  Nettoomsättning per rörelsegren

Koncern  

Nettoomsättning per rörelsegren  

Förvaltning 82 149 64 177

Egna fastigheter 11 662 11 075

Medlemsverksamhet 7 074 5 300

Övrigt 17 838 12 893

Summa 118 723 93 445

Moderföretag   

Nettoomsättning per rörelsegren   

Förvaltning 82 414 64 445

Egna fastigheter 7 155 6 348

Medlemsverksamhet 7 074 5 300

Övrigt 16 814 12 866

Summa 113 457 88 959

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 684 665

Avtalade framtida leasingavgifter 1 280 570
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1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 480 tkr (föregående år 76 tkr) företagets VD och styrelse.
Verkställande direktören har 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. 
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 eventuell inkomst från annan arbetsgivare eller egen verksamhet. 
Företaget har för sitt pensionsåtagande tecknat en försäkring. I övrigt har VD rätt till förmånsbil.

NOTER

Belopp i KSEK 2018 2017

Not 2 forts.

Moderföretag  

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal  

Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 684 665

Avtalade framtida leasingavgifter 1 280 570

Not 3  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Moderföretag   

Män 52 49

Kvinnor 47 27

Totalt i moderföretaget 99 76

Dotterföretag   

Totalt i dotterföretag – –

KONCERNEN TOTALT 99 76

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Moderföretag   

Styrelse och VD 2 163 2 159

Övriga anställda 44 324 33 430

Summa 46 487 35 589

Sociala kostnader 23 023 15 497

(varav pensionskostnader) 1 6 964 3 439

Dotterföretag   

Styrelse och VD  –  –

Summa – –

Koncern   

Styrelse och VD 2 163 2 159

Övriga anställda 44 324 33 430

Summa 46 487 35 589

Sociala kostnader 23 023 15 497

(varav pensionskostnader)1 6 964 3 439
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NOTER

Belopp i KSEK 2018 2017

Not 4  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Koncern  

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion  

Kostnad för sålda varor 5 189 3 983

Summa 5 189 3 983

Moderföretag   

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion   

Kostnad för sålda varor 4 164 3 059

Summa 4 164 3 059

Not 5  Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncern   

Herrlander Revision AB

Revisionsarvode 263 203

Arvode till av föreningen vald revisor ■ ■

Revisionsarvode 24 24

Summa 287 227

Moderföretag   

Herrlander Revision AB

Revisionsarvode 263 203

Arvode till av föreningen vald revisor

Revisionsarvode 24 24

Summa 287 227

Not 6  Resultat från andelar i koncernföretag

Koncern

Summa – –

Moderföretag

Resultat från handelsbolag 171 434

Summa 171 434
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NOTER

Belopp i KSEK 2018 2017

Not 7  Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Koncern  

Aktieutdelningar 10 775 4 415

Intäkt från övriga värdepapper 1 010 28 524

Summa 11 785 32 939

Moderföretag

Aktieutdelningar 10 775 4 415

Intäkt från övriga värdepapper 1 010 28 524

Summa 11 785 32 939

Not 8  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncern   

Ränteintäkter, övriga 205 880

Intäkter från kortfristiga placeringar 174 163

Summa 379 1 043

Moderföretag   

Ränteintäkter, koncernföretag 43 22

Ränteintäkter, övriga 205 876

Intäkter från kortfristiga placeringar 174 163

Summa 422 1 061

Not 9  Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncern   

Räntekostnader, övriga -493 -453

Räntekostnad till kreditinstitut -119 -237

Övriga finansiella kostnader – –

Summa -612 -690

Moderföretag   

Räntekostnader, koncernföretag – -3

Räntekostnader, övriga -493 -451

Räntekostnad till kreditinstitut -119 -204

Övriga finansiella kostnader – –

Summa -612 -658



BOKSLUT

 HSB NORRA STOR -STOCKHOLM ÅRSREDOV ISN ING 201846

NOTER

Belopp i KSEK 2018 2017

Not 10  Skatt på årets resultat

Koncern   

Aktuell skatt -46 –

Skatt hänförlig till tidigare år – –

Uppskjuten skatt 228 223

Summa skatt 182 223

Redovisat resultat före skatt -1 799 27 003

Skatt enligt gällande skattesats (22 %) 335 -5 941

Skatteeffekt av:   

Ej avdragsgilla kostnader -92 -56

Ej skattepliktiga intäkter 148 6 116

Ej skattepliktiga utdelningar 2 371 971

Ej aktiverat underskott -2 762 -1 091

Skatt på årets resultat i resultaträkningen -46 0

Skatt hänförlig till tidigare år – –

Uppskjuten skatt 228 223

Summa redovisad skatt 182 223

Moderföretag   

Aktuell skatt – –

Skatt hänförlig till tidigare år – –

Uppskjuten skatt 235 229

Summa skatt 235 229

Redovisat resultat före skatt -1 524 27 462

Skatt enligt gällande skattesats (22 %) 335 -6 042

Ej avdragsgilla kostnader -92 -56

Ej skattepliktiga intäkter 148 6 116

Ej skattepliktiga utdelningar 2 371 971

Ej aktiverat underskott -2 762 -990

Skatt på årets resultat i resultaträkningen 0 0

Skatt hänförlig till tidigare år – –

Uppskjuten skatt 235 229

Summa redovisad skatt 235 229
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NOTER

Belopp i KSEK 2018 2017

Not 11  Byggnader och mark

Koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 115 776 109 691

– Nyanskaffningar 6 570 6 085

– Fusion 12 983 –

Summa 135 329 115 776

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -27 721 -25 455

– Fusion -8 734 –

– Årets avskrivning enligt plan -2 680 -2 266

Summa -39 135 -27 721

Redovisat värde vid årets slut 96 194 88 055

Taxeringsvärde byggnader: 71 888 64 631

Taxeringsvärde mark: 32 852 29 814

Summa 104 740 94 445

Moderföretag   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 57 619 56 092

– Nyanskaffningar 3 010 1 527

– Fusion 12 983 –

Summa 73 612 57 619

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -12 318 -10 976

– Fusion -8 734 –

– Årets avskrivning enligt plan -1 655 -1 342

Summa -22 707 -12 318

Redovisat värde vid årets slut 50 905 45 301

Taxeringsvärde byggnader: 39 200 33 000

Taxeringsvärde mark: 14 728 11 690

Summa 53 928 44 690

Koncern Moderföretag

Varav mark:

Ackumulerade anskaffningsvärden 4 596 4 596

Redovisat värde vid periodens utgång 4 596 4 596



BOKSLUT
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NOTER

Belopp i KSEK 2018 2017

Not 12  Inventarier

Koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 10 214 9 946

– Nyanskaffningar 38 419

– Fusion 5 678 –

– Avyttringar och utrangeringar -22 -151

Summa 15 908 10 214

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -9 135 -8 484

– Fusion -3 281 –

– Avyttringar och utrangeringar 9 151

– Årets avskrivning enligt plan -1 497 -802

Summa -13 904 -9 135

Redovisat värde vid årets slut 2 004 1 079

Moderföretag   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 10 214 9 946

– Nyanskaffningar 38 419

– Fusion 5 678 –

– Avyttringar och utrangeringar -22 -151

Summa 15 908 10 214

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -9 135 -8 484

– Fusion -3 281 –

– Avyttringar och utrangeringar 9 151

– Årets avskrivning enligt plan -1 497 - 802

Summa -13 904 -9 135

Redovisat värde vid årets slut 2 004 1 079

Not 13  Investeringar i hyrda lokaler

Koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 18 130 17 887

– Nyanskaffningar 1 895 243

Summa 20 025 18 130

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -7 975 -7 060

– Årets avskrivning enligt plan -1 012 -915

 Summa - 8 987 -7 975

Redovisat värde vid årets slut 11 038 10 155
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BOKSLUT

NOTER

Belopp i KSEK 2018 2017

Not 13 forts.

Moderföretag  

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 18 130 17 887

– Nyanskaffningar 1 895 243

Summa 20 025 18 130

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -7 975 -7 060

– Årets avskrivning enligt plan -1 012 -915

 Summa -8 987 -7 975

Redovisat värde vid årets slut 11 038 10 155

Not 14  Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 32 134 31 935

– Årets förvärv – 40

– Reglering av resultat i HB -436 -279

– Årets resultat i HB 171 436

Redovisat värde vid årets slut 31 869 32 132

Specifikation av moderföretagets 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 12 139 1 171 171

HSB Fastigheter Margaretavägen AB,
556819-7692, Järfälla

 
500

 
100 19 680 159 33

Margobsberg Fastighets AB,
559099-1997, Järfälla 500 100 50 42 –

Summa   31 869   
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NOTER

Belopp i KSEK 2018 2017

Not 15  Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncern  

Ackumulerade anskaffningsvärden:  

– Vid årets början 196 124 158 894

– Tillkommande tillgångar 27 620 35 888

– Värdejustering – 1 342

Redovisat värde vid årets slut 223 744 196 124

Moderföretag   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 196 074 158 894

– Tillkommande tillgångar 27 620 35 838

– Värdejustering – 1 342

Redovisat värde vid årets slut 223 694 196 074

Not 16  Andra långfristiga fordringar

Koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 108 108

Redovisat värde vid årets slut 108 108

Moderföretag   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 108 108

Redovisat värde vid årets slut 108 108

Not 17  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncern   

Upplupna intäkter 4 048 319

Förutbetald kostnad 239 409

Summa 4 287 728

Moderföretag   

Upplupna intäkter 3 989 255

Förutbetald kostnad 239 409

Summa 4 228 664
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NOTER

Belopp i KSEK 2018 2017

Not 18  Uppskjuten skatteskuld

Koncern   

Vid årets början 2 210 2 433

Årets förändring -228 -223

Vid årets slut 1 982 2 210

Moderföretag   

Vid årets början 1 735 1 964

Årets förändring -235 -229

Vid årets slut 1 500 1 735

Uppskjuten skatteskuld hänförs till temporära skillnader i fastigheterna. 

Not 19  Skulder till kreditinstitut

Koncern   

Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 4 390 4 590

Summa 4 390 4 590

Moderföretag   

Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 4 390 4 590

Summa 4 390 4 590

Not 20  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncern   

Upplupna löner 5 094 3 935

Arbetsgivaravgifter och löneskatt 4 535 3 345

Upplupna räntekostnader 19 31

Förutbetalda hyror och avgifter 337 1 542

Övriga poster 3 038 1 825

Summa 13 023 10 678

Moderföretag   

Upplupna löner 4 760 3 935

Arbetsgivaravgifter och löneskatt 4 316 3 345

Upplupna räntekostnader 19 31

Förutbetalda hyror och avgifter 337 932

Övriga poster 3 038 1 796

Summa 12 470 10 039



NOTER

Belopp i KSEK 2018 2017

Belopp i KSEK 2018 2017

Not 22  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

För egna skulder och ställda säkerheter till kreditinstitut

Koncern   

Fastighetsinteckningar (Swedbank) 20 560 20 560

Summa 20 560 20 560

Eventualförpliktelser   

Garantiförbindelse för nyproduktion 20 470 16 580

Fastigo garanti 657 713

Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar 1 144 1 113

Summa 22 271 18 406

Moderföretag

Fastighetsinteckningar (Swedbank) 20 560 20 560

Summa 20 560 20 560

Eventualförpliktelser   

Garantiförbindelse för nyproduktion 20 470 16 580

Ansvar för HSB Fastigheter i Norra Stor-Stockholm HB 2 962 2 731

Fastigo garanti 657 713

Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar 1 144 1 113

Summa 25 233 21 137

Not 23  Disposition av föreningens vinst

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,   
kronor 219 754 125 disponeras enligt följande (belopp i SEK):   

Avsättning till reservfond –

Balanserar i ny räkning 218 465 133

Summa 218 465 133

BOKSLUT

Not 21  Fusion

Under året har fusion genomförsts avseende följande företag:
HSB Arlanda ekonomisk förening org.nr 714800-0628  
Resultaträknings- och balansräkningsposterna i HSB Arlanda per fusionsdagen 2018-10-09  
framgår nedan.

Poster per  
2018-10-09

Nettoomsättning 22 908

Rörelseresultat -1 152

Anläggningstillgångar 10 480

Omsättningstillgångar 7 924

Summa tillgångar 18 404

Eget kapital 14 944

Kortfristiga skulder 4 612

Beräknat resultat -1 152

Summa eget kapital och skulder 18 404
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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 koncernredovis-
ningen för HSB Norra Stor-Stockholm ek för för år 2018. Förening-
ens årsredovisning ingår på sidorna 29-53 i den tryckta versionen 
av detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningsla-
gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för föreningen och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorer-
nas 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 revisors-
sed i Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga 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 1-28 och 56-57 samt för-
eningsstyrningsrapport sidan 66 i den tryckta versionen av detta 
dokument (men innefattar inte årsredovisningen och koncernredo-
visningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identi-
fieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång 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. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphö-
ra 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 rim-
lig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse 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 koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme 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 gransk-
ningsåtgärder 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 oegentlig-
heter 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 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsen och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
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Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor 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 väsent-
lig 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 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den 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 kon-
cernredovisningen 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 under revisionen, däribland de eventuella 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 årsre-
dovisningen 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 koncernredovisning-
en har vi även utfört en revision av styrelsen och verkställande 
direktörens förvaltning för HSB Norra Stor-Stockholm ekf för för år 
2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören 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 yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsen och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande 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 verksamhets-
art, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning-
en av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att 
tillse att föreningens 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 överens-
stämmelse 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 styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 
eller

• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av för-
eningens 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 dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-
vänder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av för-
eningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av rä-
kenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på revisorn utsedd av HSB Riksförbunds professionella 
bedömning med utgångspunkt 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 si-
tuation. 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 föreningens vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar.

Malmö den 2 april 2019

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



KOLDIOXIDUTSLÄPP HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

2008 2015 2016 2017 2018

KLIMATPÅVERKAN FRÅN EGENÄGDA KÄLLOR

Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner 
(förbrukning drivmedel)

Bensin m3 18,97 1,80 1,27 0,60 0,63

Diesel m3 19,17 12,96 11,91 9,98 0,72

Diesel hög inblandning biobränsle m3 8,19

E 85 m3 – – 0,03 – –

Biogas nm3 – – – – –

Total utsläpp ton CO2 94,43 37,98 33,99 26,02 19,62

KLIMATPÅVERKAN FRÅN KÖPT EL,  
FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA

Elanvändning, egna fastigheter och lokaler

Fastighet/lokal

El Mwh, Nordisk residualmix 1 164,75 1 438,87 1 016,77 709,24 209,95

El Mwh miljömärkt – – – – 390,56

Total elförbrukning kWh 1 164,75 1 438,87 1 016,76 709,24 600,51

Ton CO2e 339,99 484,03 356,38 248,59 83,76

Fjärrvärme, egna fastigheter och lokaler  
(verklig användning)

Fastighet/lokal

Järfälla Verklig 2 212,92 2 958,30 2 447,36 1 325,59 1 325,59

Järfälla Normalårskorrigerad 2 671,00 3 446,61 2 654,38 1 487,99 1 487,99

Upplands Väsby Verklig 2 222,52 – – – –

Upplands Väsby Normalårskorrigerad 2 614,00 – – – –

Märsta Verklig – – – 50,08

Märsta Normalårskorrigerad – – – 56,47

Total Yta 25 382,00 22 620,00 18 358,00 14 096,00 14 446,00

Total Mwh Verklig 4 435,44 2 958,30 2 447,36 1 325,59 1 256,08

Total Mwh Normalårskorrigerad 5 285,00 3 446,61 2 654,38 1 487,99 1 490,47

Totalt utsläpp ton CO2 Verklig 515,74 41,42 35,50 32,74 40,90

Totalt utsläpp ton CO2 Normalårskorrigerad 615,26 48,25 38,50 36,75 48,42

Totalt utsläpp tonCO2 Verklig / m2 A-temp 0,020 0,002 0,002 0,002 0,003

Totalt utsläpp tonCO2 normalårskorrigerad / m2 A-temp 0,024 0,002 0,002 0,003 0,003
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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 fjärrvär-
me 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.

Normalårskorrigerad för att kunna jämföra utsläppen mellan 
varmt och kallt år och m2 A-temp så att jämförelsen kan ske även 
om fastighetsbeståndet utökas eller minskas. 

Fusionen mellan HSB Norra Stor-Stockholm och HSB Arlanda 
skedde i oktober 2018 och från denna månad inräknas förbrukning 
vid HSB-kontoret i Märsta.

KOLDIOXIDUTSLÄPP HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

2008 2015 2016 2017 2018

INDIREKT KLIMATPÅVERKAN

Tjänsteresor

Flyg antal pkm

Flyg <450 pkm 1 944 3 992 3 714 1 630 4 158

Flyg >450–1600 pkm – 8 639 5 336 30 161 1 060

Flyg >1600 pkm – 0 0 69 231 2 922

Tåg el pkm 2 139 5 194 1 824 1 676 3 648

Totalt utsläpp tjänsteresor ton CO2 0,82 4,10 3,05 9,08 2,10

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

Bensin m3 12,11 4,04 4,40 4,21 5,04

Diesel m3 0,07 0,50 0,85 0,85 1,44

Diesel hög inblandning biobränsle m3 0,04

E85 m3 – – – 0,02 –

Naturgas – – – – –

Biogas nm3 – – – – –

Totalt körda kilometer i egen bil 126 638,00 55 695,00 67 139,00 69 007,00 85309,00

Totalt utsläpp egen bil i tjänst ton CO2 28,77 10,68 12,40 11,97 13,98

Produktion av energibärare

Normalårskorrigerad fjärrvärme 1490,8

Verklig förbrukning fjärrvärme 1256,08

Bensin m3 31,08 5,85 5,67 4,81 5,67

Diesel m3 – – – 10,83 2,16

Diesel hög miljöinblandning m3 8,23

E85 m3 – – 0,03 0,02

Naturgas  –  – –  – – 

Biogas nm3 – – – – –

Totalt utsläpp energibärare ton CO2 5,19 2,34 2,29 7,03 19,70

Totalt utsläpp ton CO2, Verklig 984,94 580,55 443,61 350,17 180,06

Totalt utsläpp ton CO2, Normalårskorrigerad 1084,46 587,39 446,61 354,18 187,58

Totalt utsläpp Kg CO2/m2 A-temp, Normalårskorrigerad 42,73 25,97 24,33 25,13 12,98
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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.

1. FÖRENINGSSTÄMMAN

1.1     Information inför föreningsstämma

1.1.1 Tid och plats för ordinarie föreningsstämma ska 
fastställas senast under sista kalendermånaden i verk-
samhetsåret. Uppgiften ska utan dröjesmål lämnas på 
föreningens webbplats.

3

1.1.2 Tid och plats för extra föreningsstämma ska så 
snart det är fastställt lämnas på föreningens webbplats.

3

1.1.3 Motioner: Föreningen ska i god tid innan ordinarie
föreningsstämma informera om medlems och fullmäk-
tiges rätt att få ett ärende behandlat på förenings-
stämman. Informationen ska lämnas på föreningens 
webbplats och innefatta:
•  Hur det går till att skriva en motion.
•  Vart motionen ska sändas.
•  Sista datum för att sända motionen för att den ska

hinna behandlas av styrelsen inför föreningsstämma.

3

1.1.4 Nominering: Föreningen ska senast sex månader 
innanordinarie föreningsstämma informera om medlems 
rättatt nominera kandidater till styrelse, revisor och
valberedning. Uppgifterna (se 2.2.7) ska lämnas på
föreningens webbplats.

3

1.1.5 Kallelse: Kallelse och övrigt underlag till förenings-
stämma ska ha sådan utformning så att fullmäktige kan 
bilda sig en välgrundad uppfattning om de ärenden som 
ska behandlas. Underlaget ska innefatta den information
som följer av denna kod2), kompletterat med:
•  Årsredovisning och föreningsstyrningsrapport3).
•  En redogörelse för inkomna motioner samt styrelsens
yttrande över dessa.

3

1.1.6 Inför föreningsstämma ska föreningens webbplats
särskilt ses över och uppdateras med aktuell information
om föreningsstyrningsfrågor som följer av denna kod.

3

1.2 Genomförande av föreningsstämma

1.2.1 Föreningens stämmor ska vara öppna för alla 
medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige

3

1.2.2 Såvitt det är möjligt ska hela styrelsen, eller i 
vart fall en beslutsför styrelse, närvara vid förenings-
stämma.

3

1.2.3 Följande personer ska närvara vid ordinarie 
föreningsstämma:
A Styrelsens ordförande.
B Föreningens vd.
C Minst en av valberedningens ledamöter.
D Minst en av föreningens revisorer5).
E Person föreslagen för inval i styrelse eller som
valberedare eller revisor, ska närvara för att presentera
sig och svara på frågor från medlemmarna.

3
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1.2.4 Föreningsstämman ska årligen fastslå instruktion 
för valberedningen (se 2.2.1).

3

1.2.5 Föreningsstämman ska välja styrelsens ordfö-
rande.

3

1.2.6 Föreningsstämman ska besluta om styrelsearvo-
de och samtliga övriga ersättningar för styrelsearbetet 
med uppdelning mellan styrelsens ordförande och 
övriga ledamöter i styrelsen.

3

1.2.7 Styrelseledamöter eller anställda i föreningen 
ska inte utses till protokolljusterare.

3

1.2.8 Protokoll från senaste föreningsstämma och 
därefter hållen extra föreningsstämma ska återfinnas 
på föreningens webbplats senast tre veckor efter 
stämman.

3

1.2.9 Om det är motiverat av medlemskretsens sam-
mansättning, ska protokollet även tillhandahållas på 
andra språk än svenska.

3

2. VALBEREDNING

2.1 Tillsättning av valberedning

2.1.1 Valberedningens instruktion ska innefatta 
föreningens förfarande vid beredning av frågan om 
tillsättning och arvodering av valberedning.

3

2.1.2 Ledamot i föreningens styrelse eller föreningens 
vd ska inte vara ledamot i valberedningen.

3

2.1.3 Uppgift om de personer som står till förfogande 
till valberedning samt förslag på arvodering av valbe-
redning ska bifogas kallelsen till föreningsstämman 
samt lämnas på föreningens webbplats.

3

2.1.4 För de personer som enligt 2.1.3 står till förfo-
gande till valberedning ska följande information lämnas 
på föreningens webbplats, som ett komplement till 
kallelsen:
•  Ålder.
•  Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet.
•  Eventuella uppdrag i föreningen.
•  Andra väsentliga uppdrag.
•  Det år ledamoten invaldes i valberedningen (gäller 

vid omval).
•  Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för
medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna
ledamotens kompetens och oberoende.

3

2.2 Valberedningens uppgifter

2.2.1 Valberedningen ska ha en instruktion som är an-
passad efter föreningens förhållanden och är så tydlig, 
utförlig och konkret att den kan tjäna som styrdoku-
ment för valberedningens arbete. Valberedningen ska 
minst en gång per år pröva instruktionens relevans och 
aktualitet (se 1.2.5). Instruktionen ska tillhandahållas 
på föreningens webbplats.

3

2.2.2 Valberedningen ansvarar för att en presentation 
av valberedningen inklusive kontaktuppgifter lämnas på
föreningens webbplats. Om en ledamot lämnar valbe-
redningen ska uppgift om detta också lämnas.

3

2.2.3 Valberedningen ska bereda frågan om val av 
stämmoordförande till föreningsstämma.
•  Ledamot i styrelsen ska inte föreslås.
•  Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen 

till föreningsstämman.

3

2.2.4 Valberedningen ska bereda frågan om val och 
arvodering av styrelseordförande, styrelseledamöter, 
revisorer7) och andra funktionärer. Valberedningen ska 
i sitt förslag särskilt beakta kravet på kunskap, kompe-
tens, mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet 
på att eftersträva mångfald och en jämn könsfördel-
ning. (se 3.1.1-3.1.2)

3

2.2.5 Valberedningen ska ta del av resultatet av den 
utvärdering av styrelsen som har skett (se kapitel 3.6).

3

2.2.6 Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtli-
ga medlemmars intresse och inte obehörigen röja vad 
som förekommit i valberedningsarbetet.Valberedningen 
ska i sitt förslag särskilt beakta kravet på kunskap, 
kompetens, mångsidighet och bredd i styrelsen samt 
kravet på att eftersträva mångfald och en jämn köns-
fördelning. (se 3.1.1-3.1.2)

3

2.2.7 Valberedningen ansvarar för att information om
nominering av styrelseledamot, valberedning och
revisor lämnas på föreningens webbplats. Uppgifterna
ska omfatta:
•  Hur det går till att nominera.
•  Vem som kan nominera och nomineras.
•  Vart nomineringen ska sändas.
•  Sista datum för att sända nomineringen för att 

den ska hinna behandlas av valberedningen inför 
föreningsstämma.

3

2.2.8 Den som nomineras ska förse valberedningen 
med underlag för bedömning av eventuell beroende-
ställning (se 3.1.5).

3

2.2.9 Valberedningen ska informera föreslagna kandi-
dater till styrelsen om de utbildningskrav som följer av 
denna kod (se kapitel 3.7).

3
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2.2.10 Valberedningens förslag till val och arvodering 
av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och 
andra funktionärer ska framgå av det underlag som 
bifogas kallelsen till föreningsstämman.
Information om vilka personer som nominerats
och fortfarande står till förfogande ska lämnas på
föreningens webbplats"

3

2.2.11 För de personer som valberedningen föreslår 
för nyval/omval till föreningsstyrelsen ska följande 
information lämnas på föreningens webbplats, som ett 
komplement till kallelsen (se 1.1.6):
•  Ålder.
•  Huvudsaklig utbildning.
•  Huvudsaklig arbetslivserfarenhet.
•  Eventuella uppdrag i föreningen.
•  Andra väsentliga uppdrag.
•  Det år ledamoten invaldes i styrelsen 

(gäller vid omval).
•  Om ledamoten enligt valberedningen är att anse 

som oberoende i förhållande till föreningen och 
föreningsledningen.

•  Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för 
medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna 
ledamotens kompetens och oberoende.

3

2.2.12 För den/de person/er som valberedningen 
föreslår för nyval/omval till revisor/er ska följande 
information lämnas på föreningens webbplats, som ett 
komplement till kallelsen:
•  Omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till 

föreningen utöver revision under de senaste tre 
åren.

•  Det år revisorn invaldes till uppdraget i föreningen 
(gäller vid omval).

3

2.2.13 Valberedningens ska presentera och motive-
ra sitt förslag enligt 2.2.10 till föreningsstämman. 
Denna redogörelse ska även lämnas på föreningens 
webbplats. Valberedningen ska särskilt motivera för-
slaget mot bakgrund av kravet i 3.1.2 om att en jämn 
könsfördelninge ska eftersträvas. 
• En särskild motivering ska ges om avgående vd 

föreslås som styrelseordförande i nära anslutning till 
sin avgång från uppdraget som vd.

3

2.2.14 Valberedningen ska redogöra inför förenings-
stämman hur de har bedrivit sitt arbete att ta fram 
förslaget enligt 2.2.10.

3

2.3 Valberedningens utbildning

2.3.1 Ny ledamot i valberedningen ska genomgå lämp-
ligintroduktionsutbildning. Utbildningen ska omfatta
HSBs gemensamma styrdokument inklusive HSBs
kärnvärderingar och de kooperativa principerna.

3

2.3.2 Varje ledamot i valberedningen, såväl nyvald som 
omvald, ska ha ett fortlöpande utbildningsprogram.
Valberedningens ordförande ansvarar för att valbered-
ningens ledamöter får och deltar i den utbildning som
krävs för att arbetet ska kunna bedrivas effektivt.

3
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3. STYRELSEN

3.1 Styrelsens sammansättning

3.1.1 Styrelsen ska ha en ändamålsenlig samman-
sättning, sett med hänsyn till föreningens verksamhet, 
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen 
ska ha mångsidighet och bredd avseende ledamöter-
nas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt"

3

3.1.2 Mångfald och en jämn könsfördelning i styrelsen 
ska eftersträvas.

3

3.1.3 Suppleanter till styrelseledamöter utsedda på 
föreningsstämma ska inte utses.

3

3.1.4 Högst en styrelseledamot vald av föreningsstäm-
man får arbeta i föreningens ledning eller i ledningen av
föreningens dotterbolag.

3

3.1.5 Majoriteten av de föreningsstämmovalda styrel-
seledamöterna ska vara oberoende i förhållande till 
föreningen och ledningen (se 2.2.8). För att avgöra en 
ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras 
av samtliga omständigheter som kan ge anledning 
att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till 
föreningen eller föreningsledningen, varvid bland annat 
följande omständigheter ska vägas in i bedömningen:
A Om styrelseledamoten är vd eller under de fem 
senaste åren varit vd i föreningen eller ett närstående 
företag.
B Om styrelseledamoten är anställd eller under de tre 
senaste åren har varit anställd i föreningen eller ett 
närstående företag.
C Om styrelseledamoten erhåller icke obetydlig ersätt-
ning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från 
föreningen eller ett närstående företag eller från någon 
person i föreningsledningen.
D Om styrelseledamoten har eller under det senaste 
året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra 
omfattande ekonomiska mellanhavanden med fören-
ingen eller ett närstående företag i egenskap av kund, 
leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller 
genom att tillhöra föreningsledningen eller styrelsen eller 
genom att vara större delägare i annat företag som har 
en sådan affärsrelation med föreningen. Detta gäller 
dock inte ställföreträdare för medlemmarna i föreningen.
E Om styrelseledamoten är eller under de tre senaste 
åren har varit delägare eller anställd hos föreningens 
eller ett närstående företags nuvarande eller dåvaran-
de revisor.
F Om styrelseledamoten tillhör företagsledningen i an-
nat företag och om en styrelseledamot i detta företag 
tillhör föreningsledningen i föreningen.
G Om styrelseledamoten står i ett nära släkt- eller 
familjeförhållande till person i eller någon annan person 
som nämns i ovanstående punkter, om denna persons 
direkta eller indirekta mellanhavanden med föreningen 
har sådan omfattning och betydelse att de motiverar 
att styrelseledamoten inte ska anses oberoende.

3

3.2 Styrelsens arbetsform

3.2.1 Styrelsens instruktioner i form av arbetsordning,
instruktion för vd samt rapporteringsinstruktion ska
vara anpassade till föreningens förhållanden och
vara tydliga, utförliga och konkreta. De ska utgöra
ramverket för styrelsens arbete.

3

3.2.2 Styrelsen ska minst en gång per år pröva rele-
vans och aktualitet för instruktionerna enligt 3.2.1.

3

3.2.3 Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ären-
den som behandlats, vilket underlag som funnits för 
respektive ärende samt innebörden av de beslut som 
fattats. Protokollet ska sändas till styrelsens ledamöter 
så snart som möjligt efter styrelsesammanträdet.

3

3.2.4 Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det 
av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgif-
ter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till
utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.
Utskott ska protokollföra sina sammanträden och
protokollen ska tillhandahållas styrelsen.

3

3.3. Styrelsens ledamöter

3.3.1 Styrelseledamot ska självständigt bedöma de 
ärenden styrelsen har att behandla och begära den 
information som ledamoten anser nödvändig för att 
styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

3

3.3.2 Styrelseledamot ska tillägna sig den kunskap om
föreningens verksamhet, organisation och marknader
som krävs för uppdraget.

3

3.3.3 Styrelseledamot får inte, personligen eller 
genom heleller delägt bolag, bedriva konkurrerande 
verksamhet med föreningen.

3

3.4 Styrelsen ordförande

3.4.1 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsen 
erhåller tillfredsställande information och beslutsunder-
lag för sitt arbete.

3

3.4.2 Styrelsens ordförande är ytterst ansvarig för 
att föreningen följer inom HSB gemensamt beslutade 
styrdokument.

3

3.4.3 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsen 
fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper 
om föreningen.

3

3.4.4 Styrelsens ordförande ansvarar för kontakter 
med medlemmarna i ägarfrågor och förmedlar syn-
punkter från medlemmarna till styrelsen.

3
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3.4.5 Styrelsens ordförande ska efter samråd med 
vd fastställa förslag till dagordning för styrelsens 
sammanträden.

3

3.4.6 Styrelsens ordförande ska kontrollera att styrel-
sens beslut verkställs.

3

3.4.7 Om styrelsens ordförande är anställd i eller har 
stadigvarande uppdrag för föreningen utöver ordföran-
deuppdraget ska arbetsfördelningen mellan ordföran-
den och vd klargöras i styrelsens arbetsordning och 
instruktion för vd.

3

3.4.8 Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag 
under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordfö-
rande för tiden till nästa föreningsstämma."

3

3.5 Styrelsens uppgifter

3.5.1 Styrelsen ska fastställa de övergripande målen 
för föreningens verksamhet och besluta om förening-
ens strategi för att nå målen.

3

3.5.2 Styrelsen ska tillsätta och vid behov entlediga 
vd. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera vd:s arbete. 
Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av 
vd eller annan person från föreningsledningen, särskilt 
behandla denna fråga.

3

3.5.3 Styrelsen ska se till att föreningen har god intern 
kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer 
att fastlagda principer för finansiell rapportering och 
intern kontroll efterlevs samt att föreningens finansiella 
rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag 
och tillämpliga redovisningsstandarder.

3

3.5.4 Styrelsen ska se till att det finns en tillfredsstäl-
lande kontroll av föreningens efterlevnad av lagar och 
andra regler som gäller för föreningens verksamhet.

3

3.5.5. Styrelsen ska säkerställa att etiska riktlinjer 
fastställs för föreningens uppträdande.

3

3.5.6 Styrelsen ska säkerställa att föreningens infor-
mationsutgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, 
relevant och tillförlitlig."

3

3.5.7 Styrelsen ska årligen följa upp och redogöra för
föreningens efterlevnad av HSBs gemensamma styrdo-
kument. Redovisning ska ske på föreningsstämma
samt i den årliga föreningsstyrningsrapporten.

3

3.5.8 Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro 
av vd eller annan person från föreningsledningen, träffa
föreningens revisor. En redogörelse för hur styrelsen
kommunicerar med revisor ska lämnas i den årliga
föreningsstyrningsrapporten.

3

3.6 Utvärdering av styrelse

3.6.1 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens 
arbete årligen utvärderas enligt en formell, effektiv och
systematisk metod.

3

3.6.2 Utvärderingen enligt 3.6.1 ska identifiera hur 
effektivt varje enskild styrelsemedlem bidragit till 
styrelsens arbete.

3

3.6.3 Utvärderingen enligt 3.6.1 ska identifiera hur 
utbildningsbehov hos varje enskild styrelseledamot har 
uppfyllts.

3

3.6.4 Styrelsen ska redovisa i den årliga förenings-
styrningsrapporten hur utvärderingen enligt 3.6.1 
genomförts.

3

3.6.5 Styrelsens ordförande ansvarar för att valbered-
ningen informeras om resultatet av utvärderingen enligt 
3.6.1.

3

3.7 Styrelsens utbildning

3.7.1 Varje styrelseledamot ska ha ett fortlöpande 
utbildningsprogram. Utbildningen ska omfatta HSBs 
gemensamma styrdokument inklusive HSBs kärnvär-
deringar och de kooperativa principerna. Ordföranden 
ansvarar för att styrelsens ledamöter får och deltar i 
den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska 
kunna bedrivas effektivt"

3

3.7.2 Styrelsens ordförande ska utveckla ett introduk-
tionsprogram för nyvalda ledamöter, som är anpassat 
efter organisationens och den enskilda styrelseledamo-
tens behov. När styrelseledamoten utnämns ska denna 
erhålla organisationens aktuella stadgar, HSBs gemen-
samma styrdokument samt dokument som beskriver 
styrelsens ärenden, styrelseledamöternas förpliktelser 
och organisationens verksamhet.

3
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4. VD OCH LEDANDE  
BEFATTNINGHAVARE

4.1 VD:s uppgifter

4.1.1 För att styrelsen ska kunna fatta väl underbygg-
da beslut och hållas informerad om utvecklingen av 
föreningens verksamhet ska vd förse styrelsen med 
tillfredsställande underlag för dess arbete både inför 
och mellan styrelsens sammanträden.

3

4.1.2 Vd måste ha styrelsens godkännande för att få 
utföra väsentliga uppdrag utanför föreningen.

3

4.1.3 Vd ska informera styrelsen om ersättningar till 
ledande befattningshavare.

3

4.2 Ersättning till ledande befattningshavare

4.2.1 Styrelsen ska besluta om ersättningsprinciper 
för ledande befattningshavare. Ersättningar och andra 
anställningsvillkor ska utformas med syfte att säker-
ställa föreningens tillgång till rätt kompetens till för 
föreningen anpassade kostnader."

3

4.2.2 Principerna enligt 4.2.1 ska omfatta:
•  Förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt 

sambandet mellan prestation och ersättning.
•  Huvudsakliga villkor för bonus- och incitaments- 

program.
•  Huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, 

pension, uppsägning och avgångsvederlag. Princi-
perna för ersättning och andra anställningsvillkor för 
vd ska redovisas i föreningens årliga föreningsstyr-
ningsrapport.

I redovisningen ska anges om de föreslagna
principerna avviker väsentligt från tidigare godkända
principer samt hur frågorna om ersättning till vd 
bereds och beslutas av styrelsen. 

3

4.2.3 Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förut-
bestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte 
att främja föreningens långsiktiga värdeskapande.

3

4.2.4 För rörliga ersättningar som utgår kontant ska 
gränser för det maximala utfallet fastställas.

3

4.2.5 Vid utformningen av rörliga ersättningar till ledan-
de befattningshavare som utgår kontant ska styrelsen 
överväga att införa förbehåll som:
•  Villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning 

av att de prestationer på vilka intjänandet grundats 
visar sig vara hållbara över tid, och

•  ger föreningen möjlighet att återkräva sådana 
ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter 
som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

3

4.3 Utbildning av VD  
och ledande befattningshavare

4.3.1 Styrelsen ansvarar för att nyanställd vd får intro-
duktionsutbildning som omfattar HSBs gemensamma 
styrdokument inklusive HSBs kärnvärderingar och de
kooperativa principerna.

3

4.3.2 Styrelsen ska i övrigt säkerställa att lämpliga och 
strukturerade utbildningsprogram för befintlig och
potentiell ledningspersonal finns. Dessa program ska i
synnerhet omfatta HSBs gemensamma styrdokument
inklusive HSBs kärnvärderingar och de kooperativa
principerna. Styrelsen ska säkerställa att den får
regelbundna rapporter om de utbildningar som
ledande befattningshavare genomfört.

3

4.3.3 Styrelsen ska vid nyrekrytering av vd informera
kandidaterna om den utbildning som följer av 4.3.1
och 4.3.2.

3

5. ÅRSREDOVISNING MEDMERA

5.1 Årsredovisning och finansiell rapportering 3

5.1.1. Av föreningens årsredovisning och delårsrap-
port ska tydligt framgå vilka delar som är formella 
finansiella rapporter och på vilka regelverk dessa 
grundas.

3

5.1.2 Av föreningens årsredovisning och delårsrapport 
skaframgå vilka delar som är reviderade eller översikt-
ligt granskade av revisor.

3

5.1.3 Verkliga värden avseende mark och fastigheter 
samt finansiella tillgångar ska specificeras i förening-
ens årsredovisning. Föreningen ska även ange vilken
värderingsmetod som använts.

3

5.1.4 Föreningens soliditetstal ska redovisas i årsredo-
visningen. Soliditetstalet ska vara 15 procent [fotnot] 
[föreningens ekonomiska stabilitet bedöms utifrån ett 
justerat soliditetstal korrigerat för dolda tillgångar och 
risker samt likviditet. Solititetstalet beräknas enligt 
följande: (Eget kapital enligt balansräkningen + - ev. 
övervärden eller undervärden) / (balansomslutning + - 
ev. övervärden eller undervärden - likvida medel).

3

5.1.5 Bostadsrättsföreningarnas och andra kunders 
medel som är tillgängliga för utbetalning ska motsva-
ras av kassa, kortfristiga placeringar, säkerställda 
kreditlöften och/eller kreditfaciliteter som återbetal-
ningsberedskap. Detta ska beskrivas på ett pedago-
giskt sätt i årsredovisningen.

3
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5.3 Föreningsstyrningsrapport

5.3.1 Till föreningens årsredovisning  
ska fogas en särskild rapport om  
föreningsstyrningsfrågor.  
Av rapporten ska framgå om den  
är granskad av föreningens revisor.

5.3.2 Föreningen ska i föreningsstyrningsrapporten 
ange att Koden tillämpas av föreningen samt översikt-
ligt beskriva hur tillämpningen skett under det senaste 
räkenskapsåret.

3

5.3.3 Föreningen ska i föreningsstyrningsrapporten, 
för varje regel i Koden som det har avvikit från, 
redovisa denna avvikelse, ange skälen för detta samt 
beskriva den lösning som valts istället.

3

5.3.4 Föreningsstyrningsrapporten ska innefatta den 
information som följer av denna kod, kompletterat 
med:
A För var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter
som anges i 2.2.11 samt,
• arbetsfördelningen i styrelsen,
• hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste 

räkenskapsåret,
• antal styrelsesammanträden,
• respektive ledamots närvaro vid  

styrelsesammanträden,
• sammansättning, arbetsuppgifter och beslutande  

rätt för eventuella styrelseutskott och respektive  
ledamots närvaro vid utskottens sammanträden.

B För vd,
• ålder,
• huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
• väsentliga uppdrag utanför föreningen.
C För valberedning, de uppgifter som anges i 2.1.4.
D För revisor, de uppgifter som anges i 2.2.12.

3

5.3.5 Föreningen ska ha en särskild avdelning för 
föreningsstyrningsfrågor på sin webbplats. Webbplat-
sen ska hållas uppdaterad med aktuell information som 
följer av denna kod, kompletterat med:
A Information om styrelsens sammansättning inklusive 
kontaktuppgifter.
B De senaste tre årens föreningsstyrningsrapporter, 
tillsammans med den del av revisionsberättelsen som 
behandlar föreningsstyrningsrapporten alternativt 
revisorns skriftliga yttrande över föreningsstyrnings-
rapporten.
C HSBs gemensamma styrdokument i format möjligt 
för utskrift.
D För föreningen gällande stadgar i format möjligt för 
utskrift.
E Föreningens tre senaste årsredovisningar i format 
möjligt för utskrift.
F Föreningens stämmoprotokoll från de tre senaste 
åren i format möjligt för utskrift.

3

Stämman har beslutar att 
föreningsstyrningsrappor-
ten inte ska granskas av 
föreningens revisorer
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NÄRVARO PÅ STYRELSEMÖTEN HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2018

Namn: 06 feb 27 mars 17 april*   3 maj 3 maj* * 21maj* 12 juni 24 sept 16 okt 13 dec

Bo Kjellberg x x x x x x x x x x

Marie Cronström x x x x x x x

Marie Pernebring x x x x x x x x x x

Katri Nordgren
Invald vid stämman 3 maj

x x x x x x 

Jahn Wahlbäck x x x x x x x

Azadeh Rojan Gustafsson x x x x x x x 

Johan Tidell x x x x x x x x x x

Anders Hornstrand x x x x x x x

Marie Jakobsson x x x x x x x x x x

Erik Lennhammar
Avgick vid stämman

x x

Adjungerade från den  
24 sep

Bo Albrektsson x x

Lars Keding x x 

*  konstituerande möte
** per capsulam
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