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VälkOmmEN tIll  
HSB SöDERtäljE
HSB Södertälje är en kooperation som ägs av 6 300 medlemmar bestående av 
bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar och bosparare. Som sådan är vi en 
av 32 självständiga ekonomiska föreningar som utgör HSB i Sverige.
 Södertälje, Salem och Nykvarn är vår hemmaplan; det är här vi planerar, 
bygger, hyr ut, förmedlar och förvaltar bostäder. I Södertälje bildades den 
första HSB bostadsrättsföreningen Eken redan 1933 och sedan dess har vi 
varit en viktig aktör på regionens bostadsmarknad. Idag har antalet medlems-
ägda HSB bostadsrättsföreningar ökat till 49 stycken.
 HSB Södertälje förvaltar cirka 4 300 bostadsrättslägenheter och 530 
hyres lägenheter. Vi erbjuder även tjänster till bostadsrättsföreningar och 
privatpersoner, som till exempel ROT-arbeten, besiktningar och försäljning av 
vitvaror. Vi erbjuder dessutom utbildningar till våra förtroendevalda. Vi har 
även en egen mäklare, HSB Mäklaren, som förmedlar bostäder åt både 
medlemmar och andra kunder. Totalt är vi 32 medarbetare som utför dessa 
tjänster.
 Miljömedvetenhet är centralt för allt vi gör inom HSB Södertälje, även det 
dagliga arbetet. Därför är det en självklarhet att vår verksamhet är miljöcerti-
fierad enligt ISO 14001. Vi driver ett ständigt utvecklingsarbete genom att 
kontinuerligt utbilda personal i miljöfrågor och ställa miljökrav på våra 
leverantörer och samarbetspartners.
 Sedan vår start i Södertälje för snart 80 år sedan har vi haft ett bestående 
mål: att erbjuda ett tryggt och bekvämt boende i en miljö där alla kan träffas 
och trivas.

Välkommen till HSB Södertälje!

HSB Södertälje HSB i Sverige

6 300 medlemmar 535 000 medlemmar

500 förtroendevalda 35 000 förtroendevalda

49 HSB bostadsrättsföreningar 3 900 bostadsrättsföreningar
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Året i korthet

Vår drifttekniker Peter martelius i HSB brf Henriksbergs undercentral. Rätt reglerade anläggningar sparar både 
energi och pengar.
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Året i korthet

ORGaNISatIONSFöRäNDRINGaR
Under året genomförde vi vissa förändringar 
för att bättre motsvara de behov och önskemål 
som våra kunder och medlemmar har. Bland 
annat valde vi att omstrukturera våra tjänster, 
genom att såväl rationalisera som bredda vårt 
tjänsteutbud. 

ByGG- OcH PROjEktlEDNING: Ny aVDElNING
Vi har förstärkt området bygg- och projektled-
ning för att förbättra vårt stöd gentemot bo-
stadsrättsföreningarnas styrelser. Genom en 
breddad kompetens kan vi nu erbjuda projekt-
ledning och rådgivning inom fler områden, 
som till exempel stambyten, fasadrenoveringar 
och energibesparing. 

 
SatSNING PÅ EGNa FaStIGHEtER
Vi påbörjade planeringen av hur vi ska kunna 
höja boendekvaliteten för hyresgästerna i våra 
534 hyreslägenheter. Alltifrån renoveringar till 
temakvällar och idrottsaktiviteter finns med i 
planeringen.

OmStaRt FöR BRF SOFIEBERG
När lågkonjunkturen ligger bakom oss ser vi 
fram emot byggandet av cirka 40 lägenheter i 
Sofieberg. Planerna tog ny fart under senare 
delen av året och byggstart är planerad till 
2011 och inflyttning 2012. Vi ser också fram 
emot fler nybyggnadsprojekt. 

klImattÅGEt
Den 13 oktober rullade HSB Klimattåget in i 
Södertälje centrum. I sex vagnar kunde besö-
karna kostnadsfritt ta del av utställningar, 
föreläsningar och rådgivning om klimatpåver-
kan och vad man själv kan göra i den egna 
bostaden. Klimattåget är HSBs största klimat-
satsning någonsin; under drygt tre veckors tid 
besöktes 22 städer i hela landet med totalt 
17 000 besökare. 

mIljöcERtIFIERaDE ÅtERIGEN 
HSB Södertälje är miljöcertifierade enligt ISO 
14001. Varje år genomförs en revision av HSBs 
verksamhet för att säkerställa att vi arbetar 
klimatsmart och i enlighet med uppsatta miljö-
mål. Under 2010 skedde en extra stor omcerti-
fieringsrevision, något som sker var tredje år. 

ÅREt I kORtHEt

Omsättning: 66 mkr

Soliditet: 11%

avkastning på eget kapital: 1,8 %

justerat eget kapital: 39 mkr
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Vd-ord

På personalsidan beslutade vi att omstruktu-
rera våra tjänster för att på ett tydligare sätt 
motsvara de önskemål som våra kunder och 
medlemmar efterfrågar. Förändringen innebar 
att vi rationaliserade inom vissa områden, 
samtidigt som vi kunde bredda vårt tjänsteut-
bud inom andra verksamhetsgrenar. 

En sådan förstärkning skedde inom områ-
det bygg- och projektledning, där vi genom  
en breddad kompetens nu kan erbjuda pro-
jektledning och rådgivning för till exempel 
stambyte, fasadrenovering och energieffektiv-
iseringar. Det kommer att innebära ett viktigt 
stöd för bostadsrättsföreningarnas styrelser 
som har ett stort ansvar för såväl föreningens 
ekonomi som teknik. 

Ytterligare tjänster som vi har kvalitetssäk-
rat är våra vicevärds- och förvaltartjänster. En 
duktig förvaltare ska vara proaktiv och råd-
givande i allt som berör föreningen och på  
så sätt fungera som styrelsens förlängda arm. 
Många föreningar löser idag detta genom att 
ha anställda vicevärdar och tar därigenom  
på sig en arbetsgivarroll. Här vill vi fortsätta 
att belysa och förtydliga styrelsens ansvar för 
sin förening. 

Nybyggnation är ett av våra verksamhets-
områden som har sett dystert ut under flera 
år, på grund av lågkonjunkturen som nu ser ut 
att ligga bakom oss. Därför var det glädjande 
när planerna att bygga cirka 40 lägenheter i 
Sofieberg återigen kunde ta fart under senare 
delen av 2010. Om allt går enligt planerna så 
kommer byggstart att ske under 2011 och 
inflyttning 2012. Även för vårt byggande bolag 
HSB Bostad har vinden vänt och vi kan nu se 
en mängd nybyggnadsprojekt som kommer att 
starta under 2011 i Stockholmsområdet.

Under 2010 började vi även planera för hur 
vi skulle kunna höja boendekvaliteten för våra 
hyresgäster. Idag äger vi 534 hyreslägenheter 
och tanken är att vi fortsättningsvis kommer 

att arbeta med såväl ”hårda” som ”mjuka” 
värden, för att skapa en trivsam boendemiljö. 
Exempel på hårda värden är renoveringar och 
underhåll, medan de mjukare parametrarna 
innefattar till exempel temakvällar och 
idrottsaktiviteter. 

Under 2010 genomfördes återigen en 
NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) bland 
våra bostadsrättsföreningar. Resultatet var 
ömsom ris ömsom ros. Ett område som vi 
kommer att arbeta vidare på är vår återkopp-
ling till kund. Det är bättre att informera om 
att en reparation blir försenad än att inte 
informera alls. Vi har även arbetat aktivt med 
att diskutera hur ett gott, respektive dåligt, 
kundbemötande påverkar föreningen och 
våra medlemmar. 

Ekonomisk administration var ett område 
där vi fick gott betyg, bland annat rosades 
kompentensen hos vår ekonomiska rådgiv-
ning. Det är glädjande, eftersom det är ett 
mycket viktigt stöd till våra medlemmar. Det 
betyder också att vi står väl förberedda inför 
de nya kvalitetskrav som Finansinspektionen 
ställer på oss som betalningsinstitut, då vi 
handhar in- och utbetalningar.

Jag vill avsluta mitt första vd-ord på samma 
sätt som jag inledde det: genom att berömma 
vår fantastiska personal. Under hösten har vi 
haft en gemensam kick-off, där medarbetarna 
under lättsamma former fick lära sig mer om 
vad ”alla andra” på företaget gör och hur de 
bidrar till helheten. För många – och däri-
bland mig själv – blev det extra tydligt hur 
våra medarbetare gör HSB Södertälje till den 
framgångsrika verksamhet den är. 

Jag ser med tillförsikt fram emot ett 2011 
med byggande av fler bostäder och en fortsatt 
kvalitativ förvaltning.

Bo Tjörnå 
Vd HSB Södertälje

POSItIV NyStaRt

I summeringen av mitt första år som vd på HSB Södertälje noterar jag såväl 
positiva som negativa händelser, men framför allt ett medarbetarengagemang 
och en utvecklingspotential som lovar gott inför framtiden. 
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Vd-ord

Bo tjörnå är nöjd med medarbetarengagemanget efter sitt första år som vd på HSB Södertälje.
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Uppdrag, vision och mål

HSB Södertälje vill erbjuda ett tryggt och bekvämt boende i en miljö där alla kan träffas och trivas.  
Här hjälper liv till med disken hemma i sitt kök.
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Uppdrag, vision och mål

HSBs VISION
Vi skall vara den aktör som har det bästa 
anseendet hos alla våra intressenter när det 
gäller boendet.

HSBs UPPDRaG
Vårt uppdrag är att i samverkan med medlem-
marna skapa det goda boendet.

VäRDERINGaR
Våra värderingar ska styra vårt arbete och 
beteende och vara en guide för information 
och kommunikation både internt och externt. 
Det är samtidigt det som är vår särart och gör 
HSB annorlunda. Det är gällande för alla 
personer på alla nivåer och i alla situationer.

VÅRa käRNVäRDERINGaR äR:
• Engagemang – intresse, kunskap, vilja,  
 självhjälp

• Trygghet – ekonomiskt, fysiskt, socialt

• Hållbarhet – långsiktighet, miljömedvetenhet,  
 kvalitet

• Omtanke – hänsyn, empati, rättvisa

• Samverkan – demokrati, samarbete,  
 solidaritet, öppenhet och kunskapsutbyte

HUVUDmÅl 2010–2012
All verksamhet ska genomsyras av våra kärnvär-
deringar engagemang, trygghet, hållbarhet, 
omtanke och samverkan.

• Medlemmarnas möjligheter till inflytande  
 och påverkan ska öka.

• Antalet medlemmar ska öka.

• Vi ska erbjuda ett tjänsteutbud som gör oss  
 till det självklara valet för våra medlemmar.

• Vi ska minska HSB Södertäljes klimatpåverkan.

• Vi ska förvalta vårt kapital säkert och  
 marknadsmässigt gynnsamt.

• Det egna kapitalet ska vara så stort att vi kan  
 hålla marknadsandel och tillväxt.

• Vi ska erbjuda våra bosparare  
 nyproducerade bostadsrätter.

• Vi ska inneha ett attraktivt bestånd av  
 hyresrätter samt öka detta bestånd.

kOOPERatIVa PRINcIPER:
De internationella kooperativa principerna är 
riktlinjer för vårt arbete i HSB.

1 Frivilligt och öppet medlemskap

2 Demokratisk medlemskontroll

3 Medlemmarnas ekonomiska deltagande

4 Självständighet och oberoende

5 Utbildning, praktik och information

6 Samarbete mellan kooperativa föreningar

7 Samhällshänsyn

UPPDRaG, VISION OcH mÅl
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Våra tjänster

Under 2010 har vi skapat nya verksamhetsgre-
nar och utvecklat de befintliga, för att ännu 
bättre kunna tillgodose våra kunders behov. Det 
innefattar bland annat en helt ny avdelning för 
bygg- och projektledning. Med dessa insatser i 
åtanke är det glädjande att många av våra tjäns-
ter även i år får mycket goda betyg i den Nöjd 
Kund Index-undersökning som genomförts. 

ByGG- OcH PROjEktlEDNING

RIVStaRt FöR Nya ByGG-  
OcH PROjEktlEDNING
Bygg- och projektledning är en ny avdelning 
som hjälper bostadsrättsföreningar med entre-
prenadupphandlingar för olika typer av reno-
verings-, ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt. 
Avdelningen fungerar som rådgivare och stöd i 
entreprenadprocessen och kan som bostads-
rättsföreningens ombud driva projekt och 
övervaka leveranser, utförande och projekteko-
nomi. Projektledarna på avdelningen har 
specialistkompetens i frågor som rör bostads-
rättsföreningar och kan på så sätt vara behjälp-
liga i viktiga frågor som stadgar, stämmobeslut 
och information till de boende. Avdelningen 
har två egna och en extern projektledare.

Våra projektledare har till en början foku-
serat på att informera bostadsrättsförening-
arna om de tjänster vi kan erbjuda. Intresset 
har varit mycket stort och redan under slutet 
av 2010 har vi kunnat starta ett flertal projekt 
och ännu fler är inplanerade under 2011. 

DRIFtaVtal OcH ENERGIjakt
Energiförbrukning är en av bostadsrättsfören-
ingens största kostnader och rätt inreglerade 
anläggningar kan ge stora besparingar. För att 
kunna möta bostadsrättsföreningarnas behov 
av stöd inom detta område har vi satsat på att 
vidareutbilda en specialiserad drift tekniker. 
Under 2011 kommer vi att kunna erbjuda 
separata driftavtal där vår drifttekniker beva-
kar och gör löpande injusteringar av fastighe-
tens värme, vatten och el. Vi har även investerat 
i utrustning för att kunna logga temperaturer i 
fastigheter under längre tid samt införskaffat 
en infraröd kamera för att kunna utföra avan-
cerad sökning av värmeläckage. 

Genom dessa åtgärder och investeringar 
kan vi erbjuda bostadsrättsföreningarna en 
utökad rådgivning gällande energibesparande 
åtgärder, underhåll, renovering och förebyg-
gande åtgärder. 

INGa tjäNStER äR FöR StORa. 
INGa BEHOV äR FöR SmÅ

Vi erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud för alla våra intressenter, från styrelsen i 
bostadsrättsföreningen som söker rådgivning i ekonomiska frågor, till privatper-
sonen som behöver hjälp med reparationer i sin bostad. Oavsett tjänst eller kund 
så är vårt mål detsamma: att uppnå det bekväma och trygga boendet. 

ExEmPEl PÅ PROjEkt SOm ByGG- OcH  
PROjEktlEDNING GENOmFöRt

Utredning av ljudkrav

Konvertering till bergvärme med sol

Enhetsmätning av el samt ny belysning

Fasadrenovering

Vvs-entreprenad

Återvinning av värme från spillvatten
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Våra tjänster

DIGItalISERING Ska UNDERlätta  
StyRElSENS aRBEtE
För att underlätta det dagliga arbetet för bo-
stadsrättsföreningens styrelse vill vi tillgänglig-
göra så mycket information som möjligt via 
webben. Idag kan styrelsen erhålla ekonomiska 
rapporter, årsredovisning med mera i digital 
form. Under året har vi satt igång projekt för 
att även kunna erbjuda underhållsplaner, 
driftstatistik och ritningar via webben.  

Ritningar behövs vid en rad olika tillfällen 
som till exempel vid en ombyggnation eller en 
vattenläcka. Ofta är det många olika yrkes-
grupper inblandade som alla behöver olika 
typer av ritningar. Istället för att kopiera från 
olika arkiv och pärmar kan de föreningar som 
ansluter sig till systemet söka och dela med sig 
av ritningarna via webben. 

FöRENklaD UNDERHÅllS-  
OcH DRIFtPlaNERING
Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för att 
bostadsrättsföreningens styrelse ska kunna ha 
kontroll över och planera inför de större un-
derhållskostnaderna som t.ex. fasadrenovering 
och stambyte. Via en underhållsplan online 
kan bostadsrättsföreningens styrelse se och 
arbeta med sin underhållsplanering genom att 
till exempel göra kostnadsanalyser och lägga in 
löpande uppdateringar. 

En annan nyhet som vi kommer att erbjuda 
är driftstatistikprogrammet Momentum. Här 
kan användarna hitta aktuell driftstatistik och 
få en samlad bild av energianvändningen i 
sina fastigheter. Momentum kommer också att 
ingå som en del i driftavtalet. 

EkONOmISk FöRValtNING 

NöjDa kUNDER FöR VIktIGa  
EkONOmItjäNStER
Vår ekonomiska förvaltning arbetar i huvud-
sak med redovisning, finansiering och ekono-
misk rådgivning. Våra fem ekonomer har 
tillsammans ansvaret för 534 hyreslägenheter 
och 64 bostadsrättsföreningar, varav fyra är 
nya för året. 

HSB Södertälje har ett heltäckande tjänsteutbud för förvaltning av bostäder. Här pratar projektledare malin 
Pärlstål med boendeutvecklare Sofia Odell.

    antal lgh

HSB-brf   3840

Övriga brf   456

totalt   4296

antal förvaltade bostadsrättslägenheter  
totalt per 2010-12-31
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Våra tjänster

Mycket av det som ingår i ekonomisk förvalt-
ning är sådant som styrelsen hanterar till 
vardags. Därför är det inte förvånande att våra 
kunder lägger stor vikt vid att funktionen 
fungerar bra. Vår kundundersökning visar att 
de områden som styrelsen anser är viktigast 
alla återfinns i den ekonomiska förvaltningen. 
Det första området är löpande ekonomi (till 
exempel bokslut, budget, hyresredovisning) 
och det andra är avgifts- och hyresavisering. 
Det tredje området som styrelserna tycker är 
extra viktigt är relevant och bra kompetens hos 
den ekonomiska handläggaren. På dessa tre 
områden har vi 92 % kundnöjdhet, vilket 
naturligtvis är mycket glädjande. 

tEkNISk FöRValtNING 

FlER UtNyttjaR ROt-aVDRaGEt
HSB Service 13 medarbetare har hand om 
fastighetsskötseln i 41 bostadsrättsföreningar, 
varav tre är nya för året. De sköter också om 
våra hyresfastigheter och erbjuder hantverks-
tjänster för såväl bostadsrättsföreningar som 
privatpersoner. 

Fler och fler utnyttjar ROT-avdraget och vi  
har sett en tydlig ökning av ROT-uppdrag där vi 
hjälpt privatpersoner med till exempel helrenove-
ringar av kök och badrum. Under året har vi 

också trädgårdsprojekterat brf Viksäng Strand, 
med planering och anläggning av helt nya gårds-
planteringar. Under vinterhalvåret har det tack 
vare den vita vintern varit mycket snöröjning.

HSB SERVIcE I kUNDUNDERSökNINGEN
Tekniska förvaltningstjänster är det område 
som kunderna upplever har störst utvecklings-
potential. Främst efterlyses att HSB Södertäljes 
medarbetare håller vad de lovar inom utsatt 
tid, att de i större utsträckning ska arbeta med 
fokus på långsiktiga lösningar samt att de blir 
mer tillgängliga via telefon och e-post. Kun-
derna är mycket nöjda med den yttre skötseln 
och med kvaliteten på våra tjänster i övrigt. 
Utifrån resultatet i undersökningen arbetar vi 
nu vidare med särskild fokus på att bli bättre 
på att återkoppla till våra kunder. Under 2011 
kommer vi att se över både våra egna rutiner 
och satsa på tekniska lösningar som gör det 
lättare för vår servicepersonal att kommunicera 
med kunderna. 

VIcEVäRDStjäNStEN UtVEcklaS
Vi har sett ett allt större intresse från bostads-
rättsföreningarnas styrelser när det gäller att 
köpa in de vicevärdstjänster som traditionellt 
ofta har sköts av någon boende i huset. En 
duktig vicevärd/förvaltare ska vara proaktiv 
och fungera som styrelsens högra hand. För 
att möta efterfrågan har vi under året arbetat 
för att kvalitetssäkra våra vicevärds- och för-
valtartjänster. Arbetet kommer att fortgå 
under 2011. 

HSB mäklaREN

ökaD kONkURRENS FöR mäklaRNa
HSB Mäklaren förmedlar bostadsrätter, villor, 
fritidshus och tomter, samt erbjuder värdering 
och hjälp att ordna finansiering. HSB Mäkla-
ren bildades redan 1991 och har lång erfaren-
het av bostadsmarknaden i Södertälje. Målet 
för HSB Mäklaren är att vara marknadsledare 
på HSB-objekt i Södertälje.

Under 2010 förmedlade HSB Mäklaren 83 
lägenheter, vilket var cirka 25 % av mäklade 
HSB-lägenheter i Södertälje. HSB Mäklaren 
är fortfarande marknadsledande när det 
gäller HSB-bostadsrätter, även om årets resul-
tat är en nedgång jämfört med 2009. Den kan 
förklaras med den ökade konkurrensen på 
mäklarmarknaden, samt en trend med fler 
privata försäljningar.
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medlemsverksamhet

HOckEykVäll mED UtBIlDNINGSmÅl 
I våras tog vi chansen att förena nytta med nöje 
när vi bjöd med representanter från våra bo-
stadsrättsföreningar på hockeymatch mellan 
Södertälje SK och Rögle BK i Axa Sports Cen-
ter. Kvällen inleddes med att Bredbandsbolaget 
presenterade sitt avtal som riktar sig speciellt 
till bostadsrättsföreningar. Vi själva informe-
rade om HSB Södertäljes teknik- och ROT-
tjänster, samt vår bygg- och projektledning. 
Totalt kom 50 personer till en trevlig kväll som 
avslutades på bästa sätt genom vinst för SSK!

laVa-mäSSaN FöR UNGa
Den 11 februari ägde LAVA-mässan rum på 
Samhällsbyggnadssektionen på KTH. HSB var 
en av cirka 100 utställare som tog emot en stor 
mängd besökare. Det var många engagerade 
och nyfikna studenter från Samhällsbyggnads-
programmet och Finans- och Fastighetspro-
grammet som ville veta mer om HSB, vilket var 
extra glädjande.

tEatERtRaDItIONEN FORtSattE 
Under sommaren upprepade vi vårt uppskat-
tade medlemserbjudande med teater i fokus. 
Som tidigare år bjöd vi våra medlemmar på 
halva inträdet när Wendelas vänner satte upp 
komedin Pappas pojk av Arnold och Bach. 
Föreställningen ägde rum på sommarens 
vackraste spelplats intill Södertälje kanal.

FaStIGHEtSmäSSaN I SöDERtäljE 
Fastighetsmässan 2010 gick av stapeln den 6 
maj och cirka 20 utställare deltog, varav HSB 
Södertälje var en. I vår monter kunde besökar-
na träffa representanter från HSB Södertälje, 
ta del av informationsmaterial och tävla om 
teaterbiljetter. Många uttryckte uppskattning 
för såväl mässan i helhet som föredragen se-
nare under kvällen. 

ÅRSStämma 2010 
Den 31 maj höll HSB Södertälje förenings-
stämma i ABF-huset i centrala Södertälje. HSB 
Omsorg berättade om sin verksamhet i stort 
och om verksamheten i Södertälje i synnerhet. 
Även HSB Södertäljes nya projektchef, Lennart 
Nordlund, presenterade sig kort. Bo Tjörnå, 
HSB Södertäljes vd, berättade om vad som 
hänt under 2009, samt diskuterade elavtal och 
nybyggnation. 26 av de 56 närvarande var 
röstberättigade. 

EN FöRENING aV  
Nytta OcH NöjE

Vi hjälper våra medlemmar att utvecklas genom våra utbildningar, men även via 
möten med varandra. Under året har vi anordnat flera uppskattade träffar, kurser 
och evenemang där medlemmarna fått chansen att lära känna nya ansikten och 
samtidigt utbyta erfarenheter.

SPONSRING

HSB Södertälje sponsrar verksamheter som 
är bra både för regionen och våra medlemmar, 
samt har aktiviteter som går i linje med våra  
värderingar. Vi sponsrar bland andra:

• Södertälje Simsällskap
• Södertälje basketbollklubb
• Södertälje SK
• BRIS
• Nattvandrarna
• Natur- och miljöpärmen
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medlemsverksamhet

tävling för yngre hopp. Under året sponsrade vi HSB Södertälje cup som är en simhoppstävling för yngre.  
tävlingen arrangerades av Södertälje simsällskap i Sydpoolen.
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medlemsverksamhet

BOSPaRStämma
Bosparstämman är en möjlighet för de HSB-
medlemmar som bosparar och inte bor i ett 
HSB-hus att påverka HSB Södertäljes verksam-
het. På bosparstämman väljs ledamöter till 
HSB Södertäljes stämma. Årets bosparstämma 
ägde rum den 29 mars. På stämman redogjor-
de vd Bo Tjörnå även för nya byggprojekt och 
tre fullmäktigeledamöter till HSB Södertäljes 
föreningsstämma valdes.

UtBIlDNING
Syftet med vårt kursprogram är att inspirera 
och utveckla de som är engagerade i en sty-
relse eller på annat sätt arbetar i en bostads-
rättsförening. På så sätt ska utbildningarna 
vara en trygghet för såväl styrelsemedlem-
marna som för de boende i föreningen. Via 
kunskap skapar vi nämligen välskötta och 
trivsamma bostadsrättsföreningar. Därför är 
det extra glädjande att årets kundundersök-
ning visar att våra medlemmar både värderar 
och uppskattar våra utbildningar. 

Basen i HSB Södertäljes utbildningspaket är 
kurser i praktiskt styrelsearbete, ekonomi och 
vicevärdsarbete. För den specialintresserade 
finns även kurser i t.ex. revision, försäkrings-
frågor och trädgårdsarbete. 

POPUläRa NätVERkStRäFFaR
Under året har vi ordnat kostnadsfria nätverks-
träffar där representanter från bostadsrättsför-
eningar kan utbyta idéer och erfarenheter, 
samt hjälpa och stötta varandra. Sådana träffar 
har arrangerats för till exempel ordföranden, 
valberedning och vicevärdar.

SkRäDDaRSyDDa kURSER 
Under året har flera styrelser gått våra skräd-
darsydda kurser. Vid en gemensam träff, med 
fokus på inspiration och ny kunskapsgrund för 
deltagarna, har ämnena utgått ifrån styrelsens 
egna frågeställningar; till exempel årsredovis-
ning, rapporter och andra handlingar. Särskilt 
uppskattade har de skräddarsydda kurserna 
varit av våra nya förvaltningskunder. 

HSB-lEDamOtEN UtVEcklaS 
HSB-ledamoten deltar i styrelsearbetet och är 
ett stöd och bollplank till övriga ledamöter. 
Uppdraget är en uppskattad medlemsnytta 
som skapar trygghet och stabilitet, vilket även 
vår kundundersökning visar. I den får HSB-
ledamoten höga betyg och värderas som en 
mycket viktig funktion för styrelsearbetet. 
HSB-ledamoten är också en länk för erfaren-
hetsutbyte och kontaktskapande, vilket bidrar 
till såväl bostadsrättsföreningens som organisa-
tionen HSBs utveckling.

Vi har under året haft en mycket uppskattad 
utbildning för HSB-ledamöter. Utbildningen 
är en del av en större satsning för att stärka 
HSB-ledamöterna i deras uppdrag. Vi har även 
tagit fram en uppdragsbeskrivning som alla 
våra HSB-ledamöter ska vara införstådda i.

mESt POPUläRa UtBIlDNINGaR 2010

1. Lag och rätt i bostadsrätt

2. Introduktion för nyvalda styrelseledamöter

3. Styrelseutbildning

Antal bosparare i HSB Södertälje per 31/12 2010
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Egna fastigheter

Vårt fastighetsbestånd består idag av sju fastig-
heter och totalt 534 lägenheter. För dessa har vi 
utvecklat en handlingsplan som syftar till att 
öka boendekvaliteten på flera sätt. Dels kom-
mer vi att genomföra vissa standardhöjningar i 
form av renoveringar och ökat underhåll. En 
annan och minst lika viktig del av den långsik-
tiga planen är att även se till de mjuka värdena. 

Exempel på detta är att de boende skall  
ges möjligheter att vara delaktiga i sitt när-
område genom temakvällar och lokala 
idrottsevenemang. Under 2011 kommer det 
tillsättas extra resurser för att fullgöra dessa 
utökade åtaganden. 

Nedan är exempel på utförda, samt planerade, 
standardhöjningar i vårt fastighetsbestånd.

RENOVERING aV allmäNNa  
UtRymmEN I HyRESHUS
Vi har påbörjat målning av alla allmänna 
utrymmen, bland annat har trapphusen i 
fastigheten Uranus fräschats upp, samt trapp-
hus och hissdörrar i Brunnsängshusen. En del 
av detta arbete fortsätter in på 2011.

FöRHöjD RENOVERINGStakt  
FöR läGENHEtER
Renoveringstakten för lägenheterna har ökats. 
Det innebär att målning, tapetsering och byte 
av golvmattor vid omflyttning sker i större 
omfattning än tidigare. Vid Okstigen 8 har vi 
även bytt till energifönster, som är bättre isole-
rade än de tidigare fönstren.  

ExtRaORDINäRt VäDER kRäVDE INSatS 
UtöVER DEt VaNlIGa
Mitt i högsommaren drabbades Södertälje 
med omnejd av ett sällan skådat skyfall. Det 
kraftiga regnet gjorde att kommunens av-
loppssystem inte klarade allt vatten, med 
följden att många källarutrymmen i hyresfas-
tigheterna i Brunnsäng översvämmades. Vår 
personal har utfört ett stort arbete med att 
sanera och återställa utrymmena efter ska-
dorna, samt att bygga nya förråd. Många 
medarbetare kom in under sin semester för 
att hjälpa till och arbetet har fortlöpt under 
hösten och vintern. Våra hyresgäster har 
också visat stort tålamod under arbetet och 
har dessutom gjort en fin insats med att 
snabbt tömma sina förråd inför saneringen. 

mÅl FöR FRamtIDEN: mINSka  
aNtalEt VakaNta läGENHEtER
Ytterligare en del i planen framåt är att se över 
antalet vakanta lägenheter, vilket skapar ett 
onödigt inkomstbortfall. Under 2010 började 
arbetet med att se över hur vi kan minska 
antalet outhyrda lägenheter samt tiden för 
hur länge de är outhyrda. 

DEt lÅNGSIktIGa BOENDEt

Tillsammans med våra hyresgäster strävar vi efter att skapa ett boende som är 
både hållbart och attraktivt, nu likväl som på lång sikt. Därför har vi skapat en 
femårsplan för våra hyresfastigheter för att öka såväl den fysiska boendekvaliteten 
som den sociala upplevelsen i närmiljön.
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Nyproduktion

I slutet av 2010 började vi återigen skönja 
konturerna av ett nybyggnadsprojekt. Efter 
att ha legat på is under lågkonjunkturen går nu 
äntligen startskottet för HSB brf Sofieberg. I 
slutet av Övre Villagatan i centrala Södertälje 
planeras 40 nya lägenheter i tre bostadshus 
med tre till fyra våningar. Bosparare och med-
lemmar har självklart förtur till lägenheterna. 

aNDRa PlaNER 
Arbete pågår för att hitta fler nya och intres-
santa byggprojekt. Vi är fortfarande en av fem 
fastighetsägare som har valts ut av Södertälje 
kommun för att vara med och förändra delar 
av Södertälje centrum. Planerna fortskrider 
och vi har stora förhoppningar om att det ska 
resultera i framtida byggprojekt för vår del. 

kORta Fakta 
Var: I slutet av Övre Villagatan 
bredvid Högbergsparken 

antal lägenheter: 40 stycken 

Storlek: 1–4(5) rok ca 43–98 kvm 

Husen: Tre hus, tre–fyra våningar

Balkong/uteplats: Ja

Förråd: Ja, till alla lägenheter 

Parkeringsplats: Ja 

Preliminära tider:

Försäljningsstart: Våren 2011

Byggstart: Hösten 2011 

Inflyttning: Vintern 2012 

BRF SOFIEBERG  
äNtlIGEN GÅR StaRtSkOttEt!
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medarbetare

2010 har varit ett händelserikt år. Exempelvis 
har omstrukturering av våra tjänster inneburit 
vissa rationaliseringar, samtidigt som vi har 
breddat kompetensen inom andra områden. 
Totalt har vi genomfört flera aktiviteter och 
utbildningar för våra medarbetare.

kONFERENS OcH kIck-OFF 
Årets personalkonferens hölls i Marsviken 
utanför Nyköping i början av september. Stor 
vikt lades vid den undersökning där våra med-
lemmar och intressenter fått svara på vad vi gör 
bra och vad som kan förbättras. Lösningar för 
hur vi gemensamt ska tillgodose önskemålen 
och jobba ännu bättre och effektivare diskute-
rades. Arbetet med undersökningen kombine-
rades med aktiviteter där medarbetarna fick 
umgås under mer avslappnande former. 

Det lättsamma temat fördes vidare till hös-
tens kick-off där personalen fick lära sig mer 
om sina kollegers arbetsuppgifter; samt hur ett 
bra respektive mindre bra kundbemötande 
påverkar vår verksamhet och våra kunder.

HERO aNVäNDaRtRäFF
För första gången var HSB Södertälje värd för 
den träff där användare av vårt affärssystem 
Hero möts och delar erfarenheter av systemet. 
Den 10–11 november träffades 45 deltagare 
från 10 olika HSB-föreningar för att diskutera 
hur vi gemensamt kan utveckla Hero.

mÅNGa VIDaREUtBIlDNINGaR 
Kompetensutveckling är en viktig fråga som 
har fått stort utrymme under året. Flera utbild-
ningar har ägt rum inom en rad olika kun-
skapsområden. Vissa av dem anordnas av HSB 
medan andra har externa arrangörer. 

SatSNING PÅ lEDaRUtVEcklING
Under året har vi påbörjat en ledarskapsutbild-
ning, i vilken alla med personalansvar har 
deltagit. Utbildningen syftar till att samträna 
ledningsgruppen i att ta för företaget nödvän-
diga beslut; att lära känna varandra både i 
yrkesrollen och på ett personligt plan; att öka 
individernas förmåga att ta sitt fulla ansvar 
som chefer och ledare genom att bibringa 
verktyg för såväl mjuka som hårda delar av 

VÅR VIktIGaStE RESURS  
UtVEcklaS StäNDIGt

Våra medarbetare är ryggraden i HSB Södertälje och förmedlar gemensamt de 
värden som vår kooperation står för. Genom att inspirera, utveckla och vidareut-
bilda oss själva, ser vi samtidigt till att odla en hjälpsam, kunnig och proaktiv 
verksamhet som gagnar alla våra intressenter.

ExEmPEl PÅ VIDaREUtBIlDNINGaR:

Ekonomikurs anordnad av HSB 
Allmän el
Fortsättningskurs till allmän el
Intern brandskyddsutbildning
Momsutbildning på Skatteverket 
Kurs om överlåtelser anordnad av HSB
PRO-lån
EFÖ elektronisk fakturahantering
Aktuella avgöranden i domstolar och nämnder (för 
HSB Mäklaren)
Den nya fastighetsmäklarlagen
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medarbetare

uppdraget. Genom ovanstående skall varje 
chef få en tydlig bild av vad som förväntas av 
dem i deras yrkesroll. 

OmORGaNISatION OcH FöRStäRkNING
Under 2010 har vi breddat kompetensen inom 
flera verksamhetsgrenar, samtidigt som vi har 
rationaliserat inom andra områden. Föränd-
ringarna är gjorda för att på ett bättre sätt 
kunna motsvara de önskemål som framförts av 
våra egna medlemmar. Förutom att förstärka 
flera av våra tjänster har vi även kvalitetssäkrat 
våra vicevärds- och förvaltartjänster för att 
ytterligare förtydliga funktionernas fördelar 
för en styrelse. 

HälSOSamma BIDRaG
Våra medarbetare har på olika sätt fått direkt 
och indirekt hjälp att upprätthåll en god hälsa. 
En viktig ingrediens i detta har varit ett extra 
försäkringsskydd som erbjudits samtliga an-

ställda i form av en sjukförsäkring. De anställ-
da har även erbjudits ett friskvårdsbidrag på  
2 000 kr per år, något som under året utnyttja-
des av 58 % av medarbetarna. Vi har även tagit 
beslut om att iordningställa ett gym i anslut-
ning till HSB Service lokaler. Gymmet kommer 
att vara kostnadsfritt och kan utnyttjas av alla 
anställda och deras familjer. 

Återigen har vi haft besök av en ergonom 
som instruerat om effektiva arbetssätt. De 
medarbetare som behöver har också fått möj-
lighet att beställa ergonomiska hjälpmedel. 

Om en medarbetare blir allvarligt sjuk och är 
i behov av extra vård, ser vi till att ge flexibla 
arbetstider så att sjukhusbesök kan genomföras 
närhelst de behövs och en vikarie kallas in vid 
frånvaron. Det går i linje med vårt mål att med-
arbetare ska fokusera på sin tillfrisknad och inte 
på arbetet vid behandling och konvalescens. 

Hela HSB Södertäljes personalstyrka fotograferade på Park Hotell i Södertälje
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medarbetare

Könsfördelning HSB Service 
inkl. deltidsanställda, exkl. extraanställda och vikarier 2010-12-31

MänKvinnor

Könsfördelning styrelsen
inkl. arbetstagarrepresentanter

MänKvinnor

Könsfördelning ledning

MänKvinnor

Så gamla är vi på HSB Södertälje

20–29 år

30–49 år

50–65 år

Könsfördelning administration

MänKvinnor

  2010 2009 2008

Total sjukfrånvaro 1,5 2,6 3,1

Sjukfrånvaro för kvinnor 1,2 2,2 4

Sjukfrånvaro för män 1,7 2,9 2,4

Långtidssjukfrånvaro 0 0 15,9

Korttidsjukfrånvaro 1,5 2,6 

Anställda 30–49 år 0,6 2 1,3

Anställda >50 år 2,2 3,7 4,1

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid
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HSB och miljön

Bostads- och servicesektorns påverkan på 
klimatet är stor och står för cirka 35 % av 
Sveriges totala energiförbrukning. HSB vill 
vara en aktiv förebild i branschen gällande 
klimatfrågor och ligga i framkant vad gäller 
utvecklingen av en hållbar bostadssektor. 
Målet är att HSBs bostadsrättsföreningar vid 
vårt 100-årsjubileum 2023 ska ha minskat sin 
klimatpåverkan (koldioxidekvivalenter) med 
40 % och att övriga delar av HSBs organisa-
tion ska ha minskat sina utsläpp med 50 %. 
För att nå dit har vi gjort flera avgörande 
insatser under året.

SUccé FöR HSB klImattÅGEt
Den 13 oktober rullade HSB Klimattåget in i 
Södertälje centrum. Tågets sex vagnar innehöll 
utställningar, fria föreläsningar och rådgivning 
om hur man kan minska sin egen klimatpåver-
kan i bostaden. En jämn ström av besökare 

kom och tog del av informationen och diskute-
rade med våra experter på plats; flera besökare 
stannade i flera timmar! Populära ämnen var 
HSBs KLOT-förslag (avdrag för klimatåtgärder 
i bostaden) samt vilken som är den bästa tem-
peraturen för vardagsrummet (20 grader 
enligt experterna).

Klimattåget är HSBs största klimatsatsning 
någonsin; under 22 dagar besöktes lika 
många städer från Malmö i söder till Luleå i 
norr. 17 000 personer besökte Klimattåget 
under resan, vilket visar på ett stort engage-
mang för boendet och klimatet. 

HSB SIttER I FöRaRSätEt NäR 
klImatRESaN GÅR VIDaRE

Miljö och klimat är en central del i vår strävan att skapa det goda boendet. 2010 
har varit ett år fullt av miljöaktivitet. Bland annat har HSB genomfört sin största 
klimatsatsning någonsin, både på nationell nivå och i Södertälje.

klImattÅGEt I SIFFROR 
• Över 17 000 besökare
• 22 städer på 22 dagar
• Över 190 fria seminarier 
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UPPFöljNING
Evenemanget följdes upp med en kampanjsida 
där vi presenterade de tips och lösningar som 
diskuterades. Förutom att följa upp de många 
idéer vi fick från besökarna, planerar vi även 
att arrangera träffar för bostadsrättsförening-
arna kring olika energifrågor och ta fram 
information om hur man kan minska sin 
bostads energianvändning.

mINSkaD ENERGIFöRBRUkNING  
I EGNa FaStIGHEtER
Som en bit på vägen för att uppnå HSBs ge-
mensamma miljömål har vi under flera år arbe-
tat för att minska energiförbrukningen i våra 
egna fastigheter. Målet för 2010 var att minska 
förbrukningen 5 % jämfört med 2007. Här 
kan vi för 2010 registrera en fortsatt nedgång, 
vilket är ett glädjande besked på att våra inves-
teringar gett resultat. 

mINSkaD PaPPERSFöRBRUkNING
Som en sporre för att uppmuntra att inte skriva 
ut mer än det som är nödvändigt har vi under 
många år redovisat vår pappersförbrukning. 
Tack vare ökad digitalisering och större medve-
tenhet kan vi notera en positiv utveckling. 

tOtala kOlDIOxIDUtSläPP
HSB Södertäljes totala koldioxidutsläpp.  
Målet är att minska med 50 % till 2023. 

FöRNyat mIljöcERtIFIkat

HSB Södertälje är miljöcertifierade enligt ISO 
14001. Varje år genomförs en revision av HSBs 
verksamhet för att säkerställa att vi arbetar 
klimatsmart och i enlighet med uppsatta miljö-
mål. Var tredje år genomförs dessutom en 
extra stor omcertifieringsrevision, vilket skedde 
under 2010. Det innebär att SP, Sveriges Tek-
niska Forskningsinstitut, granskar dokumenta-
tion och hur vi driver miljöfrågan.

Förbrukning av A4-papper i vår förvaltning
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HSB och miljön

  2008 2009 2010

Indirekt klimatpåverkan 10 8,8 9,6

El och värme 581,2 546 608,4

Egna källor 42,7 48 52,6

totala koldioxidutsläpp i ton cO2

Energiförbrukning i egna fastigheter
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kValItEtS- OcH mIljöPOlIcy 
HSB är ett medlemsägt kooperativt företag. Vårt 
uppdrag är att i samverkan med medlemmarna 
skapa det goda boendet. Vårt kvalitets- och mil-
jöarbete utgår ifrån kundnytta och upplevd kvali-
tet. Vi strävar efter att leverera tjänster med hög 
kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Våra 
tjänster ska uppfylla, helst överträffa, kundernas 
behov. Kvalitets- och miljöhänsyn ska prägla hela 
verksamheten. Det är medarbetarna som skapar 
nöjda kunder och en hållbar verksamhet. Detta 
uppnår vi genom att: 

• i dialog med intressenterna arbeta för   
 ständig förbättring 

• arbeta förebyggande mot föroreningar 

• hushålla med resurser samt använda  
 sunda och kretsloppsanpassade material   
 och metoder 

• följa relevanta lagar och andra krav 

• ta vara på den inneboende kraften i  
 människors engagemang 

• öppet redovisa resultatet av vår verksamhet.



StyRNINGEN aV  
HSB SöDERtäljE
HSBs kOD FöR FöRENINGSStyRNING 
Denna föreningsstyrningsrapport är upprättad 
enligt riktlinjerna i HSBs kod för föreningsstyr-
ning. Koden är särskilt utformad för HSB-
rörelsen och utgår från Svensk kod för bolags-
styrning, de kooperativa principerna och HSBs 
värderingar. Syftet är att främja en öppen 
demokratisk och transparent medlemskontroll 
av beslutsfattande inom HSB.  

Till grund för styrning av HSB-föreningen 
ligger förutom föreningens stadgar även lag 
om ekonomisk förening och andra tillämpliga 
lagar och regler. HSB Södertälje arbetar även 
i enlighet med de styrdokument som tagits 
fram gemensamt i HSB-rörelsen. Dessa är 
HSB Kompassen och HSBs värderingsgrunder 
(ETHOS). Dessutom bedrivs verksamheten 
enligt de policys och lagstadgade handlingspla-
ner som antagits av HSB Södertäljes styrelse.

HSB Södertälje tillämpar koden för fören-
ingsstyrning bland annat genom att lämna 
denna utvidgade föreningsstyrningsrapport. 
Vi lägger också ut uppgifter om stämmor, 
protokoll, valberedning med mera på vår 
hemsida www.hsb.se/sodertalje. Såväl styrelse 
som valberedning tillämpar de anvisningar 
som finns i koden i sitt löpande arbete. 

ValBEREDNINGENS aRBEtE
Valberedningen utses vid ordinarie fullmäkti-
gesammanträde. Valberedningen har bestått av 
Christer Arvidsson (sammankallande), Ulla 
Castenvik och Patrik Kenning. Valberedningen 
arbetar enligt den av stämman fastslagna 
”instruktion för valberedning”. Valberedning-
ens uppgift är att bereda och lämna förslag på 
ledamöter och revisorer till HSB Södertäljes 
styrelse, samt lämna förslag till ersättning för 
styrelsens ledamöter och revisorer. Till grund 
för förslag om ersättning ligger statistik från 
HSB Riksförbund där valberedningen har 
utgått från genomsnittet för ersättning inom 
HSB-rörelsen. Valberedningen bedriver sitt 
arbete löpande under året och har kontinuer-
lig kontakt med styrelsens ledamöter. De har 
även tagit del av den utvärdering som genom-
förts gällande styrelsens arbete under året.  
Valberedningens ordförande har också deltagit 
på en valberedningsträff anordnad av HSB 

Riksförbund. Information om nominering av 
styrelseledamöter har skickats till HSB brf-styrel-
ser samt anslagits på HSB Södertäljes hemsida. 

StyRElSENS aRBEtE
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 
sammanträden, varav ett konstituerande möte.

Styrelsen för HSB Södertälje väljs på års-
stämman. Styrelseledamöterna har sysslomanna-
ansvar och vårdnadsplikt mot föreningen. 
Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning. 
I arbetsordningen beskrivs styrelsens och 
ordförandes uppgifter. Styrelsen beslutar om 
lön och andra ersättningar till vd.  

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att:
•  anställa och entlediga vd
•  fastställa arbetsordning med  
 vd-instruktion
•  fastställa och följa upp policys, budget, mål  
 och verksamhetsplan
•  till stämman lämna förslag till årsredovisning.

VD
Vd leder verksamheten i enlighet med de 
instruktioner som fastställs för vd:s arbete av 
styrelsen. Vd svarar för den löpande förvalt-
ningen av föreningen. 

FINaNSIEll RaPPORtERING
Kvaliteten i den finansiella rapporteringen 
säkerställer styrelsen genom årligt beslut om 
finanspolicy. Nyckelpunkter i den finansiella 
uppföljningen är: 
• Integrerad verksamhetsplanering och  
 budgetprocess.
• Möjlighet för styrelsen att via webben få  
 ekonomiska rapporter i realtid och direkt  
 kopplat till affärssystemet.
• Månatlig rapportering av finansiellt utfall  
 mot budget och presentation av prognostiserat  
 utfall för hela verksamhetsåret.
• Tertialvis uppföljning av finansiella mål  
 och verksamhetsmål under ledning av vd.
• Tertialvis rapportering till styrelse av  
 finansportföljens värde och utveckling   
 under ledning av vd.
• Finansiell rapportering i årsredovisningen  
 enligt koden.
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För att säkerställa kvaliteten i den ekonomiska 
rapporteringen medverkar styrelsens ordfö-
rande alltid vid slutrevision. 

ÅtERBEtalNINGSBEREDSkaP 
HSB Södertälje kan återbetala 80 procent av 
inlånade avistamedel inom fem arbetsdagar.
 
INtERNkONtROll
Den interna kontrollen bygger på månatlig 
uppföljning mot budget per rörelsegren, såväl 
som uppföljning mot mål i verksamhetsplan 
och prognosbedömning. Kompenserande 
åtgärder vidtas inom de områden eller proces-
ser där kontrollen bedöms som svag. Någon 
särskild granskningsfunktion i form av intern-
revision finns inte. 

UtVäRDERING aV StyRElSEaRBEtEt
Styrelsen gör årligen en utvärdering av sitt 
arbete genom en enkät som besvaras av ledamö-
terna. Resultatet av undersökningen behandlas 
av styrelsen och redovisas för valberedningen.

Styrelsens huvudfrågor under året har varit:
- Förhandling med kommunen angående  
 skoltomt. 
-  Remissvar angående styrdokument från  
 HSB Riksförbund. 
- Ansökan som betalningsinstitut till  
 Finansinspektionen.
- Verksamhetsplan 2011. 
-  Förhandling med kommunen angående  
 markköp för nybyggnation.

StyRElSENS SammaNSättNING
Styrelsens sammansättning och uppgifter om 
enskilda styrelseledamöter återfinns på sidan 39.  

StUDIERÅD
Studierådet utses av styrelsen och ansvarar för 
medlemsutbildningar. Under 2010 har rådet 
bestått av Anica Söderström (sammankal-
lande), Roland Engström, Carina Eklöf och 
Margaretha Cedergren. 

BEREDNING aV StyRElSESammaNtRäDEN 
Ordförande sammanträder regelbundet med 
vd och ekonomichef för avrapportering av den 
operativa verksamheten och föreningens 
ekonomi, samt beredning av kommande 
styrelsemöten. 

lEDNINGSGRUPPEN
Ledningsgruppen har bestått av vd Bo Tjörnå, 
ekonomichef Lena Österman/tf. ekonomichef 
Monica Ohlén, fastighetschef Sakarias Liima-

tainen och informationsansvarig Cecilia Weiss 
(vikarie) fram till 2010-08-31. Därefter vd Bo 
Tjörnå, ekonomichef Lena Österman, fastig-
hetschef Sakarias Liimatainen, Henry Udd-
ström chef för HSB Service, Lennart Nordlund 
chef för bygg- och projektledning samt infor-
mationsansvarig Lisa Olén. Ledningsgruppen 
har haft avstämningsmöte var 14:e dag.  

Uppgifter om vd återfinns på sidan 38. 
Principer för vd:s ersättning och övriga an-
ställningsvillkor återfinns på sid 33.

REVISORERNaS aRBEtE UNDER 2010
Ordinarie sammanträden med revisorerna sker 
två gånger per år: vid ett höstmöte och i sam-
band med slutrevision. Revisorerna lämnar 
årligen en rapport från löpande granskning 
samt en rapport från bokslutsrevisionen. Under 
höstmötet avhandlades bl.a. ekonomiska hän-
delser av vikt för HSB Södertälje. Resultat av 
årets granskning liksom ledningens åtgärder 
har redovisats och behandlats av styrelsen. 
Enligt HSB Södertäljes stadgar ska minst två 
revisorer granska verksamheten vilket också 
skett. Arvoden, omfattning och kostnader för 
revisorerna redovisas på sidan 33.

Föreningsstyrningsrapporten har gran-
skats av förenings revisor Erik Davidsson, 
BoRevision AB.

24 HSB SöDERtäljE ÅRSREDOVISNING 2010

Föreningsstyrningsrapport

Styrelsens närvaro på styrelsesammanträden 2010

ledamöter 

Peter Ivanov 11(11)
Anica Söderström 9(11)
Erik Andersson 7(11)
Jennie Lagerstedt 10(11)
Roland Engström 11(11)
Ulla Norstedt 8(11)
Benny Jansson 9(11)
Carina Eklöf** 5(11)
Dan Björklund** 5(11)
Mia Svalefors 7(11)
Mats Söderström 10(11)
Bosse Östlund* 5(11)
Dan Matsson* 4(11) 

Suppleanter 
Therese Ohlsson 0(11)
Thomas Eriksson 0(11)

adjungerade  
Lena Österman 7(11)
Bo Tjörnå 9(11)
Cecilia Weiss 6(11)
Monica Ohlén 1(11)

*Avgick på årsstämman 31/5 2010
** Ordinarie ledamot från årsstämman 21/5 2010
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äGaRE OcH mEDlEmmaR
HSB Södertälje är en ekonomisk förening som 
ägs av 49 bostadsrättsföreningar, förskolan 
Mursleven och 6304 enskilda medlemmar med 
en andel vardera. Verksamheten styrs via fören-
ingsorganen föreningsstämma, styrelse och vd.

VERkSamHEtEN
Verksamheten bedrivs inom kommunerna 
Södertälje, Salem och Nykvarn. HSB Södertälje 
arbetar med teknisk och administrativ förvalt-
ning av fastigheter, mäkleriverksamhet, hant-
verkstjänster, uthyrning av lägenheter samt 
nyproduktion och ombyggnad av bostadsfastig-
heter, i första hand åt HSB-medlemmar. 

HSB Södertälje bedriver medlemsverksam-
het främst inriktad på studieverksamhet för 
bostadsrättsföreningars styrelseledamöter. 
HSB Södertälje anordnar också konferenser 
kring aktuella ämnen samt samverkar genom 
HSB-ledamöternas styrelseuppdrag i brf.

HSB Södertäljes finansverksamhet omfattar 
främst inlåning från bostadsrättföreningarna. 
Finansverksamheten regleras av en policy 
antagen av HSB-föreningens styrelse. Policyn 
revideras årligen och reglerar bland annat 
riskhantering i samband med placering av 
kort- och långfristig likviditet, samt in- och 
utlåning. Finansverksamheten omfattar också 
biträde till brf avseende upphandling av fast-
ighetskrediter. Arbetet med finansiella place-
ringar har gett ett bra resultat under 2010 och 
HSB Södertäljes likviditet är fortsatt god. 

Med anledning av allt fler förvaltningsavtal 
med icke HSB-medlemsföreningar, för vilka 
medlemsförvaltning via avräkningsförfarande 
avtalats, är HSB Södertälje sedan 2009-03-10 
registrerade hos Finansinspektionen, FI, i 
enlighet med lag 2004:299 (Lag om inlå-

ningsverksamhet). Registreringen är också i 
enlighet med lag 1996:1006 (Lag om anmäl-
ningsplikt avseende viss finansiell verksam-
het). HSB Södertäljes inlåningsverksamhet 
omfattas inte av den statliga inlåningsgaran-
tin. Bostadsrättsföreningarnas inlåning tryg-
gas genom föreningens placeringar och låne-
löfte.

HSB Södertälje har vid årsskiftet 2010/2011 
lämnat in ansökan till Finansinspektionen om 
att bli betalningsinstitut i enlighet med lagen 
(2010:751) om betaltjänster. De verksamheter 
som förmedlar betaltransaktioner för mer än 
3 miljoner euro per månad måste ha tillstånd 
för att få driva verksamheten och kallas i 
lagen för betalningsinstitut. Syftet är att säkra 
inlånade medel samt förhindra penningtvätt 
och finansiering av terrorism.

HSB Södertäljes produktion av nya bostä-
der sker via delägarskap i HSB Bostad AB. 
Ägare av HSB Bostad är HSB-föreningarna i 
Stockholms län och HSB ProjektPartner AB. 
HSB Södertäljes andel är 4,95 % och i styrel-
sen för HSB Bostad ingår HSB Södertäljes vd. 
I syfte att stärka bolagets kapitalbas har ägar-
na under året beslutat att placera del av fjolår-
ets villkorade aktieägartillskott som nyemis-
sion, varav HSB Södertäljes andel är 3,0 mkr. 
Resterande del av tillskottet om 5,9 mkr, har 
återbetalats. HSB Södertälje är också ägare av 
HSB ProjektPartner AB till 1,5 %. HSB Pro-
jektPartner AB ägs av HSB-föreningar i hela 
landet och bedriver utöver produktion av 
bostäder finansverksamhet, inköp och försäk-
ringsrörelse.

FaStIGHEtSBEStÅND
HSB Södertäljes fastighetsbestånd per den 
31/12 2010 omfattar 10 fastigheter. Sex av 

FöRValtNINGSBERättElSE 
HSB SöDERtäljE 2010

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Södertälje ekonomisk förening, 
organisationsnummer 715600-1757, får härmed avge årsredovisning för 2010.
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dessa inrymmer hyreslägenheter, en fastighet 
är en mindre parvilla och en är en rivningsfas-
tighet. Två fastigheter är jordbruksfastigheter 
tänkta för bostadsbebyggelse. Den uthyrnings-
bara lägenhetsytan uppgår till 34 634 m2 och 
lokalytan till 399 m2.

jämStällDHEt OcH mÅNGFalD
Ansvaret för jämställdhets- och mångfaldsarbe-
tet bärs av företagsledningen tillsammans med 
alla anställda på HSB Södertälje. Vi arbetar 
gemensamt för att uppnå en arbetsplats där 
alla anställda har lika möjligheter och förut-
sättningar för att trivas och göra ett bra jobb. 
Det är viktigt att skapa en arbetsplats som 
karakteriseras av jämställdhet och mångfald. 
Förändringar och utveckling bygger på de 
anställdas aktiva medverkan i jämställdhets- 
och mångfaldsarbetet.

HSB Södertälje arbetar efter en jämställdhets-
plan där målen är:

• att samtliga medarbetares resurser utvecklas  
 och tas tillvara utifrån de arbetsuppgifter  
 de innehar 
• att kvinnor och män ska ha samma löne-  
 och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter 
• att kvinnor och män har samma möjligheter  
 att kombinera arbets- och familjeliv.

Vid löneförhandlingar tillämpar HSB Söder-
tälje ett klassificeringssystem, antaget av par-
terna i centrala förhandlingar och som fast-
ställts lokalt i samband med löneförhandlingar. 
Klassificeringssystemet är könsneutralt då det 
enbart utgår från tjänstens innehåll och svårig-
hetsgrad och inte individuell prestation. Den 
individuella prestationen speglas i den indivi-
duella lönesättningen. 

Policys och lagstadgade handlingsplaner  
antagna av HSB Södertäljes styrelse

• Finanspolicy
• Kvalitets- och miljöpolicy
• Sponsringspolicy
• IT-policy
• Jämställdhets- och mångfaldspolicy
• Jämställdhetsplan
• Arbetsmiljöplan
• Handlingsplan för anpassning och rehabilitering
• Policy och handlingsplan i missbruksfrågor
• Policy och handlingsplan för trakasserier och  
 kränkande särbehandling
• Policy för uthyrning av hyreslägenheter
•  Instruktioner för åtgärder mot penningtvätt

medlems- 
verksamhet

Vicevärds-
tjänster

Förvaltning

teknisk 
service

Nyproduktion

Bygg- och 
projektledning

Egna
fastigheter

Drift

mäklar- 
verksamhet

Ekonomisk 
förvaltning

Stab
Ekonomi & löner, It,  
reception & växel

Information/marknad

HSB Södertäljes organisation

Fastighetsskötsel trädgårdsskötsel

miljö

Reparationer Felanmälan

Vitvaruförsäljning

VD
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FackklUBBaR
De flesta av medarbetarna på HSB Södertälje 
är fackligt anslutna, i huvudsak i två kollektiv; 
tjänstemannafacket Unionen och Fastighetsan-
ställdas förbund. De två kollektiven utser var-
dera en ordinarie medlem och en ersättare till 
HSB Södertäljes styrelse. Förhandlingar med 
de båda fackklubbarna sker enligt de kollektiv-
avtal som föreligger mellan parterna.

aRBEtSmIljö
HSB Södertälje har en fastställd arbetsmiljö-
plan. Arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i 
direkt anslutning till de vardagliga frågorna 
inom respektive ansvarsområde. En fastställd 
delegationsordning visar hur ansvaret för 
arbetsmiljöfrågorna är fördelat. I planen ingår 
också följande särskilda lagstadgade avsnitt:

• Policy och handlingsplan för trakasserier och  
 kränkande särbehandling.
• Handlingsplan för anpassning och  
 rehabilitering.
• Policy och handlingsplan i missbruksfrågor.

EkONOmISk StällNING OcH RESUltat
Redovisat resultat före skatt är 662 tkr. För 
föreningens resultat och ställning hänvisas  
till sid. 29–36 i denna årsredovisning. HSB 
Södertäljes totala avskrivningar för fastig-
hetsbeståndet uppgår för året till 2,5 mkr (2,4 
mkr). Kostnader i samband med omorganisa-
tionen har till sin helhet belastat årets resul-
tat. HSB Södertälje har ett lånelöfte från 
Nordea på 17 mkr.

Egna fastigheter Förvärvat  antal lgh

Hyresfast Skogsviolen 1995 70

Hyresfast Uranus 6 1981 10

Hyresfast Sobeln 1 1995 72

Hyresfast Sobeln 2 1995 71

Hyresfast Hermelinen 1 1995 166

Hyresfast Hermelinen 2 1995 143

Hyresfast Gula Villan   2007 2

Summa  534

Förvaltade egna fastigheter per 2010-12-31

Förvaltade HSB-bostäder per 2010-12-31

 Färdigställd år antal lgh antal medl. 

Eken  1934 19 27

Bromsen 1934 23 26

Melonen 1935 27 30

Brotorn 1937-38 37 42

Bofinken 1943 18 19

Eken 4 1939 20 23

Fregatten 1942 24 25

Snipan 1943 27 29

Fullriggaren 1944 36 38

Hertigen 1945 18 21

Tratten 1946 25 26

Strandgården 1947 34 41

Gaffeln 1960 29 37

Briggen 1947 25 30

Jasminen 1949-50, 54 99 115

Solrosen 1951-57 104 116

Brogåden 1952 9 10

Klintonia 1954-55 68 75

Ängsgården 1956 32 37

Mars 1959 27 30

Östergården 1956-57 72 83

Fjärilen 1971-72 68 81

Kaktusen 1980-81 46 71

Näckrosen 1962-63 109 129

Nysätra 1960-61 188 213

Dammtorp 1960-61 78 90

Malinsbo 1962 111 139

Österåt 1961 32 48

Morkullan 1964 225 280

Fridhem 1967 36 39

Pilen 1961 28 36

Tordyveln 1966 31 44

Topasen 1973 248 271

Ragnhildsborg 1979-80 198 297

Fogdetorp 1967-68 378 463

Opalen 1973 240 301

Täppan 1990 62 73

Viken 1984 217 309

Ekhamra 1972 118 139

Polstjärnan 1980 33 47

Högvreten 1988 49 57

Lilltorpet 1988-89 30 47

Henriksberg 1993 97 134

Sörgården 1993 68 107

Viksäng Strand 2007 89 132

Kobben 1989-90 173 219

Violen 1994 32 35

Pettersberg 2002 73 107

Bruksporten 2002 10 17

  3840 4805
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(Tkr)	 2010	 2009	 2008	 2007	 2006

Tillgångar,	eget	kapital	och	skulder

Anläggningstillgångar 262 986 265 612 262 719 216 802 200 225

Likvida medel 77 229 66 419 94 687 87 595 126 385

Övriga omsättningstillgångar 7 834 4 842 8 577 8 487 10 090

Summa	tillgångar	 348	049	 336	873	 365	983	 312	884	 336	700 

Eget kapital 38 911 38 099 38 043 37 002 36 375

Långfristiga skulder 203 442 206 167 222 478 188 636 175 692

Kortfristiga skulder 105 696 92 607 105 462 87 246 124 633

Summa	eget	kapital	och	skulder	 348	049	 336	873	 365	983	 312	884	 336	700

Intäkter	och	räntabilitet

Summa rörelseintäkter 65 587 59 550 60 725 58 107 53 943

Årets resultat 709 18 944 431 1 002 

Avkastning på eget kapital 1,8% 0,0% 2,5% 1,2% 2,8%

Ekonomisk	ställning

Soliditet, inkl. totala inlåningen 11,2% 11,3% 10,4% 11,8% 10,8% 

Soliditet, exkl. brf. avistamedel 14,5% 14,3% 12,8% 14,9% 15,1% *)

Soliditet, enl. HSB-kod 37,6% 39,0% 45,3% 56,4%  **)

Balansomslutning 348 049 336 873 365 983 312 884 336 700

Brf  avista medel 79 088 71 138 68 818 64 763 96 056

Beräknat övervärde  101 083 110 473 154 763 206 443  ***)

*)  Från notförteckningen

**)  Redovisas fr o m år 2008 i enlighet med HSB kod för föreningsstyrning

***) Beräkningen baseras på oförändrat marknadsvärde sedan senaste extern värdering i samband med bokslutet för 2008. Sedan 
dess har investeringar motsvarande drygt 50 mkr aktiverats i fastigheterna, vilket minskat redovisat övervärde. Den allmänna värdeut-
vecklingen på bostadsfastigheter har dock sedan värderingstillfället varit starkt positiv och ett aktuellt marknads-/övervärde bedöms 
vara väsentligt högre än angivet

EkONOmISk öVERSIkt
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RESUltatRäkNING

FöRSlaG tIll DISPOSItION aV 
FöRENINGENS VINSt

TIll	FörEnIngSSTämmanS	FörFOgandE	STår:		

BalanSEraT	rESulTaT:		 	 32	182	750	kr

årETS	rESulTaT:		 	 708	661	kr

Summa:	 	 32	891	411	kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det  
totala fria egna kapitalet som står till stämmans  
förfogande, 32 891 411 kr varav årets resultat  
utgör 708 661 kr, disponeras enligt följande: 

TIll	rESErvFOndEn	avSäTTS:		 	 35	434	kr

TIll	BalanSEraT	rESulTaT:	 	 32	855	977	kr

Nettoomsättning 1 65 587 59 550

Kostnader för sålda varor och tjänster 2 -55 962 -51 396

Bruttoresultat  9	625	 8	154

Administrationskostnader  -1 385 -1 451

rörelseresultat	 	 8	240	 6	703

Finansiella poster

Utdelning finansiella anläggningstillgångar  378 98

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 970 1 827

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -8 926 -8 562

resultat	efter	finansiella	poster	 	 662	 66

resultat	före	skatter	 	 662	 66

Uppskjuten skatt 15 47 -48

årETS	rESulTaT	 	 709	 18

(Tkr)	 not	 10-01-01–10-12-31	 09-01-01–09-12-31
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Balansräkning

BalaNSRäkNING

anläggnIngSTIllgångar

Immateriella	anläggningstillgångar	 5	 1	889	 2	695

materiella	anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 234 917 233 079

Pågående ombyggnation 7 124 106

Inventarier 8 445 1 013

Finansiella	anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 25 008 27 872

Andra långfristiga fordringar 10 603 847

Summa	anläggningstillgångar	 	 262	986	 265	612

OmSäTTnIngSTIllgångar

varulager	 11	 1	368	 1	298

kortfristiga	fordringar

Hyres- och kundfordringar  2 155 1 274

Skattefordringar  933 941

Utlåning till bostadsrättsföreningar  200 230

Övriga fordringar  221 10

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 12 2 957 1 089

kortfristiga	placeringar	 13	 48	846	 43	843

kassa	och	bank	 	 28	383	 22	576

Summa	omsättningstillgångar	 	 85	063	 71	261

Summa	TIllgångar	 	 348	049	 336	873

TIllgångar	(Tkr)	 not	 10-12-31	 09-12-31
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Balansräkning

EgET	kapITal

Bundet	eget	kapital

Andelskapital  3 109 3 090

Reservfond  2 910 2 016

Fritt	eget	kapital

Balanserat resultat  32 183 32 975

Årets resultat  709 18

Summa	eget	kapital	 14	 38	911	 38	099

avsättningar	 	

Pensioner  0 1 270

Uppskjutna skatter 15 2 985 3 032

Summa	avsättningar	 	 2	985	 4	302

SkuldEr

Skulder till kreditinstitut 16 199 019 202 896

Inlåning från bostadsrättsföreningar 17 93 788 81 038

Leverantörsskulder  4 792 2 941

Övriga skulder  865 720

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 18 7 689 6 877

Summa	skulder	 	 306	153	 294	472

Summa	EgET	kapITal	OCh	SkuldEr	 	 348	049	 336	873

poster	inom	linjen	 	 	

Ställda	säkerheter	 	 	

Fastighetsinteckningar för skulder till kreditinstitut  231 951 231 400

ansvarsförbindelser	 19

Fastigo garantiförbindelse  309 236

KP-pensionsförsäkring  259 241

EgET	kapITal	OCh	SkuldEr	 not	 10-12-31	 09-12-31
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kassaflödesanalys

kaSSaFlöDESaNalyS

(Tkr)	 2010	 2009	 	

löpande	verksamhet

Rörelseresultat 8 239 6 703

Finansiella intäkter 1 348 1 925

Finansiella kostnader -8 926 -8 562

Justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 3 924 4 058
Förändringar avsättningar -1 317 0

kassaflöde	från	förändringar	i	den	löpande		
verksamheten	från	förändringar	av	rörelsekapital	 3	268	 4	124

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av varulager och pågående arbeten -70 -10

Förändringar av hyres- och kundfordringar -881 2 270 

Förändringar av övriga omsättningstillgångar -2 049 1 475

Förändring av leverantörsskulder 1 851 -2 787

Förändring av övriga rörelseskulder 957 -1 703 

kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 3	076	 3	369

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 402

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -4 330 -2 077

Investeringar i finansiella  
anläggningstillgångar värdepapper 2 864 0

kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 -1	466	 -1	675

Finansieringsverksamheten

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar 12 750 -7 930

Förändring av andra långfristiga fordringar 244 -5 335

Förändring av lån 330 -612

Amortering av lån -4 207 -16 182

Insatser/avgälder 84 97

kassaflöde	från	finanseringsverksamheten	 9	201	 -29	962

Årets kassaflöde 10 811 -28 268

Likvida medel vid årets början 66 419 94 687

Likvida medel vid årets slut 77 230 66 419

Förändring	likvida	medel	 10	811	 -28	268
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och BFN:s allmänna råd och vägledning.

Värderingsprinciper 
Tillgångarna är värderade till anskaffningsvärde. För fastig-
heterna och inventarierna har avdrag gjorts med planenliga 
avskrivningar. Varulagret har värderats till 100 % av inköps-
värdet.

Fastigheter 
Fastigheternas avskrivningsplan beräknas utifrån en ekonomisk 
livslängd om 100 år, d.v.s. med avskrivning på 1 % per år. 
För ombyggnationer såsom balkonger och fönster bedöms 
den ekonomiska livslängden till 50 år och med en avskrivning 
på 2 %, stamrenoveringar skrivs av med 1 % per år.

Immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar har en 
avskrivningstid på 5 år.

Investeringar i lokaler
Investeringar i egna lokaler har en avskrivningstid på 10 år.

Inventarier
Inventarier har en avskrivningstid på 5 år.

kontors- och datorutrustning
Inventarier har en avskrivningstid på 3 år.

Fordringar 
Fordringarna har tagits upp till de belopp de beräknas inflyta.

Skulder
Samtliga skulder är kortfristiga om inget annat anges i not.

Skatter
Föreningen följer BFNAR 2001:1 vägledning om redovisning 
av inkomstskatter. Den behandlar hur framtida skattekonse-
kvenser av händelser som har beaktats i företagets redovis-
ning eller deklaration - uppskjuten skatt - ska redovisas. En 
sådan post är när en sk. temporär skillnad föreligger, om en 
tillgångs eller skulds bokföringsmässiga och skattemässi-
ga värden inte upp går till samma belopp. Underskottsavdrag 
tas med om den anses kunna nyttjas.

övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffnings-
värde om ej annat anges i not nedan.

 2010 2009

 Löner &  Avgifter & Löner &  Avgifter &
 ersättningar pensioner ersättningar pensioner

vd	och	styrelse 1 399  1 564
KP pension  325  81
Arbetsgivaravgift  434  499

övriga 12 375  12 671 
KP/AMF  1 967  1 934
Arbetsgivaravgift  3 826  3 848

Summa	 13	774	 6	552	 14	235	 6	362	

löner, ersättningar och sociala kostnader [tkr]

Verkställande direktörens årslön uppgår till 924 tkr. Inga bonus- eller  
prestationsersättningar förekommer.  Pensionen för verkställande direktö-
ren är premiebaserad och motsvarar 35% av årslönen. Utöver lön och  
pensionsavsättning tillkommer värde av bilförmån. VD har en pensionsålder 
av 65 år. Vid uppsägning av verkställande direktören från föreningens sida  
utgår avgångsvederlag med femton månadslöner. Vid uppsägning från 
verkställande direktörens sida gäller en uppsägning om sex månader.

2010 REVISION  öVRIGt

BoRevision/Avant 113 21

Ernst & Young 79 5

Summa 192 26

2009 REVISION  öVRIGt

BoRevision 162 43

Ernst & Young 60 0

Summa 222 43

2008 REVISION  öVRIGt

BoRevision 70 0

Ernst & Young 30 25

Summa 100 25

arvoden och ersättningar för revisorer [tkr]

BoRevision utses av HSB Riksförbund årligen enl. stadgarna § 28. 
Magnus Karlström, Ernst & Young valdes år 2009 och har innehaft 
uppdraget sedan år 1995.

REDOVISNINGS- OcH  
VäRDERINGSPRINcIPER



34 HSB SöDERtäljE ÅRSREDOVISNING 2010

Noter

nOT	1			nETTOOmSäTTnIngEnS	FördElnIng	 	

rörElSEgrEn	 2010	 2009

Förvaltning 28 419 24 535

Egna fastigheter 37 168 35 015

Summa	 65	587	 59	550

nOT	2			lEaSIngkOSTnadEr	

	 	 2010	 2009

Föreningens leasingkostnader  

(exklusive hyra för lokaler) 

har under året uppgått till  199 9

Leasingkostnader inom 1 år 270 144

Leasingkostnader inom 2–5 år 317 280

Summa	 786	 433	

nOT	3			ränTEkOSTnadEr	OCh	lIknandE	rESulTaTpOSTEr

ränTEInTäkTEr	 2010	 2009

Ränteintäkter 970 1 519

Upp-/nedskrivning på  

värdepapper 0 308

Summa	 970	 1	827

Avgälderna från bostadsrättsföreningarna redovisas som kapital-

tillskott, se not 14.    

nOT	4			ränTEkOSTnadEr	OCh	lIknandE	rESulTaTpOSTEr

ränTEkOSTnadEr	 2010	 2009

Inteckningslån 2 893 3 197

Swapnetto 5 200 4 481

Räntebidrag -115 -190

Övriga räntekostnader 948 1 074

Summa	 8	926	 8	562

nOT	5			ImmaTErIElla	anläggnIngSTIllgångar

pågåEndE	prOjEkT	 2010	 2009

Ingående anskaffningsvärde 4 030 3 626

Färdigställda projekt  0 404

Inköp 0 0

Utgående anskaffningsvärde 4 030 4 030

Ingående avskrivningar -1 335 -529

Årets avskrivningar  -806 -806

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 141 -1 335

utgående	planenligt	restvärde	 1	889	 2	695

 

nOT	6			ByggnadEr	OCh	mark	

ByggnadEr	 2010	 2009

Ingående anskaffningsvärde 253 944 199 714

Färdigställd ombyggnation  4 312 54 230

Inköp 0 0

Pantbrevskostnader 0 0

Utgående anskaffningsvärde 258 256 253 944

Ingående avskrivningar -20 865 -18 477

Årets avskrivningar  -2 474 -2 388

Utg. ackumulerade avskrivningar -23 339 -20 865

utgående	planenligt	restvärde	 234	917	 233	079

Varav mark 27 091 27 091

Taxeringsvärden	 2010	 2009

Bostadsdelen

Byggnad 166 932 163 708

Mark 65 420 43 480

Lokaldelen

Byggnad 3 867 6 887

Mark 3 206 2 467

Småhus 

Byggnad 3 312 3 312

Mark 1 711 1 711

Summa		 244	448	 221	565

redovisade	byggnadsvärden	

Bokföringsmässiga värden 207 826 205 988

Skattemässiga värden -192 167 -192 494

Skillnad	 15	659	 13	494

 

nOT	7			pågåEndE	OmByggnaTIOn	

	 	 2010	 2009

Ingående anskaffningsvärde 106  53 098 

Inköpt under året 18 0

Överfört till byggnad Sobeln 1

Hermelinen 1, stambyte, el/värme 0 -52 992

utgående	anskaffningsvärde	 124	 106

 

nOT	8				InvEnTarIEr

  2010  2009

Ingående anskaffningsvärde 8 558 11 478

Årets utrangering/anskaffning -545 -2 920

Utgående anskaffningsvärde 8 013 8 558

Ingående avskrivningar -7 545 -9 575

Årets utrangering 533 2 995

Årets avskrivningar administration -77 -98

Årets avskrivningar övriga rörelsegrenar -479 -827

Utgående avskrivningar -7 568 -7 545

utgående	planenligt	restvärde	 445	 1	013

NOtER
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Noter

nOT	9				andra	långFrISTIga	värdEpappErSInnEhav

aktier	och	andelar	 antal	 2010	 	2009

Andelar i HSBs Riksförb. 22 290 1 115 1 115

Aktier i HSB Bostad 12 854 17 784 14 820

HSB Bostad,  

villkorat aktieägartillskott  0 5 928

Aktier i ProjektPartner 1 501 6 004 6 004

Aktier i Hjälmsätra Mark AB 1 000 100 0

Aktier och andelar, övrigt  5 5

Summa	 	 25	008	 27	872

nOT	10			andra	långFrISTIga	FOrdrIngar

	 	 2010	 	 2009

Personallån 227  359

Insatslån 309  371

Revers- och inteckningslån  67  117

Summa	 603	 	 847

nOT	11			varulagEr   

	 	 2010	 	 2009

Varulager 319  249

Bostadsrätter 334  334

Hjälmsätra/Hoxeltorp 715  715

Summa	 1	368	 	 1	298

nOT	12	 FöruTBETalda	kOSTnadEr	OCh	upplupna	InTäkTEr

	 	 2010	 	 2009

Ränteintäkter 112  76

Övrigt 2 845  1 013

Summa	 2	957	 	 1	089

nOT	13			kOrTFrISTIga	plaCErIngar	 	

Samtliga finansiella placeringar är omsättningsbara inom högst en vecka.

	 	 FörFall	 2010	 	 	 2009

Sparbanken Finn, räntebärande 2010-03-08 0   10 000

Sparbanken Finn, räntebärande 2013-03-04 10 000   0

Vegaobligation 2010-04-19 0   1 500

Swedbank Spax 2011-05-16 1 000   1 000

Swedbank Spax 2012-02-17 3 000   3 000

Alfaobligation 2012-08-10 0   1 500

Swedbank MVR, räntebärande 2012-12-21 5 000   5 000

Swedbank Spax 2013-05-29 1 500   1 500

Volvofinans, räntebärande 2011-05-17 2 964   2 964

Volvo Treasury, räntebärande 2012-03-20 998   998

Vasakronan, räntebärande 2012-03-22 1 971   1 971

Swedbank Spax 2012-11-20 2 000   2 000

Swedbank Spax 2014-02-05 1 500   1 500

Swedbank Spax 2014-11-18 2 000   2 000

Sv Export kredit obligation 2014-12-18 6 000   6 000

Sv Export kredit obligation 2016-06-09 2 910   2 910

Lloyds Tsb Collared FRN 2015-05-12 3 000   0

Volvofinans, räntebärande 2014-04-20 2 003   0

RBS Collared FRN 2015-10-14 3 000   0

Summa  48	846	 	 	43	843

Ej realiserad värdeökning  749   223

Summa									 	 49	595	 	 	44	066

nOT	14			FörändrIng	EgET	kapITal

																																Bundet	eget	kapital									Fritt	eget	kapital

	 and			 reservfond	 Balanserat	 årets	
	 kapital	 	 resultat	 resultat	 resultat

Ingående belopp 3 090  2 016 32 975 18

Andelsförändring 19  0 0 0

Avgäld år 2009 0  0 83 0

Fusionsresultat  

brf Gullvivan 0  0 1 0

Resultatdisposition 0  894 -876 -18

Årets resultat 0  0 0 709

utgående	belopp	 3	109	 	 2	910	 32	183	 709

nOT	15			uppSkjuTEn	SkaTT

I HSB Södertälje finns två poster där det föreligger temporära 

skillnader, underskottsavdrag och fastigheter. Avseende fas-

tigheter föreligger en uppskjuten skatteskuld om 26,3 % av 

skillnaden mellan fastigheternas bokförda värden och dessas 

skattemässiga restvärde. Latent skattefordran hänförlig till 

skattemässiga underskott har beaktats endast till den del de 

beräknas kunna utnyttjas under en kommande femårsperiod.

avsättning	uppskjutna	skatter	 2010	 	 2009

Ingående värde 3 032  2 984

Årets avsättning -47  48

Summa	 2	985	 	 3	032

nOT	16				SkuldEr	TIll	krEdITInSTITuT

Föreningens samtliga inteckningslån löper med rörlig ränta och 

är per bokslutsdagen fördelade på 3 lån. Kortfristig del av 

skulderna till kreditinstitut uppgår till 4 062 tkr (1 031 tkr). Av 

total skuld avseende Inteckningslån, 199 019 tkr, är 140 000 tkr 

(70%) räntesäkrat med swapavtal hos Nordea enligt nedan: 

     

Swap	 	 	 räntesats	 Förfallodag

10 000 000  3,00  2014-03-17

20 000 000  3,22  2014-12-16

20 000 000  3,27  2015-10-30

10 000 000  3,09  2016-10-28

20 000 000  4,35  2017-10-16

40 000 000  4,65  2018-09-17

20 000 000  3,17  2020-07-30

140	000	000

Genomsnittlig årsränta för HSB-föreningens fastighetslån är 3,3% 

och den vägda snittlöptiden är ca 6 år. Marknadsvädet på  

swapavtalen per bokslutsdagen uppgick till -5,2 mkr, dvs beloppet 

motsvarar den kostnad föreningen skulle  betala om swapavtalen 

löses per balansdagen. Ett lånelöfte motsvarande 17 mkr är utfäst 

av Nordea för pågående och kommande ombyggnation.

nOT	17				InlånIng	Från	BOSTadSräTTSFörEnIngar	

lån	 	 	 Bindning	 2010	 2009

Bunden inlåning  > 1 år 5 500 2 000

Bunden inlåning  < 1 år 9 200 7 900

Avräkning   79 088 71 138

Summa		 	 	 93	788	 81	038
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Noter

Föreningens resultat och ekonomiska ställning 
framgår av resultat- och balansräkningen.

Bokslutskommentarerna och kassaflödesanaly-
sen utgör en integrerad del av årsredovisningen.

Vi försäkrar att, så vitt vi känner till, är 
årsredovisningen upprättad i överensstäm-
melse med god redovisningssed, lämnade 
uppgifter stämmer med de faktiska förhållan-
dena och ingenting av väsentlig betydelse är 
utlämnat som skulle kunna påverka den bild 
av föreningen som skapats av årsredovisningen.

vår	revisionsberättelse	har	avgivits	den	18	april	2011

nOT	18			upplupna	kOSTnadEr	OCh		

FöruTBETalda	InTäkTEr	

	 	 	 	 	 2010	 	 2009

Hyror   2 704 2 637

Medlemsavgifter  251 242

Räntor   765 583

Semesterlöneskuld  1 220 1 504

Övriga   2 749 1 911

Summa		 	 7	689	 6	877

nOT	19	 anSvarSFörBIndElSE

Ansvarsförbindelser avser 2 % av Kreditförsäkringsbeloppet på 

föreningens pensionsåtagande i KP, Kooperationens Pensions-

stiftelse, samt 2 % av årslönesumman 2009 enligt Fastigo.

magnus	karlström	 Erik	davidsson	

Ernst	&	young,	 Borevision	aB,		

av	föreningen	vald	revisor	 av	hSB	riksförbund		 	

	 	 utsedd	revisor

peter	Ivanov	 anica	Söderström								Erik	andersson

jennie	lagerstedt	 	ulla	norstedt	 		Carina	Eklöf

roland	Engström	 		Benny	jansson		 dan	Björklund

mia	Svalefors		 mats	Söderström	 		Bo	Tjörnå,	vd
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen och bokfö-
ringen samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning i HSB Södertälje ek. för. för 
räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Fören-
ingens årsredovisning ingår i den tryckta ver-
sionen av detta dokument på sidorna 25–36. 
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att årsredovisningsla-
gen tillämpas vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsre-
dovisningen och förvaltningen på grundval av 
vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god 
revisionssed i Sverige. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att med hög 
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att gran-
ska ett urval av underlagen för belopp och 
annan information i räkenskapshandling-
arna. I en revision ingår också att pröva redo-
visningsprinciperna och styrelsen och verk-
ställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen och verkställande direktören 
gjort när de  upprättade årsredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informatio-
nen i årsredovisningen. Som underlag för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har 
även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt handlat 
i strid med lagen om ekonomiska föreningar, 
årsredovisningslagen eller föreningens stad-
gar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 

grund för våra uttalanden nedan. 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en rättvi-
sande bild av föreningens resultat och ställ-
ning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman faststäl-
ler resultaträkningen och balansräkningen 
för föreningen, disponerar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direk-
törens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Södertälje den 18 april 2011

REVISIONSBERättElSE

Till föreningsstämman i HSB Södertälje ekonomisk förening, org. nr 715600-1757. 

magnus	karlström	 Erik	davidsson	

Ernst	&	young,	 Borevision	aB,		

av	föreningen	vald	revisor	 av	hSB	riksförbund		 	

	 	 utsedd	revisor
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HSB Södertäljes ledning

vd
Bo	Tjörnå f. 1964
anställd	sedan:	2010
utbildning/kompetens: KTH, civ.ing. 
väg och vatten. 20 års erfarenhet 
från bygg- och fastighetsbranschen.
andra	uppdrag:	I styrelsen för HSB 
Bostad, HSB-ledamot

EkOnOmIChEF
lena	österman f. 1960
anställd	sedan: 2008
utbildning/kompetens:		
Uppsala civ.ek. Konsult i 20 år, se-
nast från Deloitte.
andra	uppdrag: HSB-ledamot

FaSTIghETSChEF
Sakarias	liimatainen f. 1962
anställd	sedan:	2002
utbildning/kompetens:	Civilingenjör 
inom industriell ekonomi. Mångårig 
erfarenhet som egen företagare.  
andra	uppdrag: HSB-ledamot

InFOrmaTIOnSanSvarIg	
lisa	Olén f. 1977
anställd	sedan: 2004
utbildning/kompetens: info- och 
PR-programmet Mittuniversitetet,  
senast från HSB Stockholm. 

ChEF	hSB	SErvICE
henry	uddström f. 1961
anställd	sedan: 2001
utbildning/kompetens:		
byggnadsarbetare, snickare,  
arbetsledare HSB Service
andra	uppdrag:	HSB-ledamot, 
vicevärd

ChEF	Bygg-	OCh		
prOjEkTlEdnIng
lennart	nordlund f. 1950
anställd	sedan:	2010
utbildning/kompetens: 
sjöingenjörsutbildning på  
sjöbefälsskolan Härnösand.  
40 års erfarenhet från vvs-branschen.

HSB SöDERtäljES lEDNING

Bakre	raden	fr.	vänster:	Lisa Olén, Sakarias Liimataninen
Främre	raden	fr.	vänster: Henry Uddström, Lena Österman, Bo Tjörnå, Lennart Nordlund
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HSB Södertäljes Styrelse

OrdFörandE
peter	Ivanov f. 1946
F.d. ombudsman på Unionen
Till	styrelsen:	1997
andra	uppdrag:	ordförande i 
egen brf, HSB-ledamot

vICE	OrdFörandE
anica	Söderström	f. 1945
Vårdlärare och konsult i inlärning
Till	styrelsen: 1992
andra	uppdrag:	ordförande i 
egen brf, HSB-ledamot

lEdamOT
Erik	andersson f. 1959
Internationell sekreterare på IF Metall
Till	styrelsen: 2007
andra	uppdrag: HSB-ledamot

lEdamOT	
jennie	lagerstedt f. 1976
Konsult/egen företagare
Till	styrelsen:	2007
andra	uppdrag:	ordförande i 
egen brf, HSB-ledamot

lEdamOT
roland	Engström f. 1945
Tidigare strategisk rådgivare  
på hälso- & sjukvårdsförvaltningen i 
Stockholms läns landsting

Till	styrelsen: 2007
andra	uppdrag: ledamot i 
egen brf, HSB-ledamot 

lEdamOT	
ulla	norstedt f. 1961
Administratör/sekreterare
Till	styrelsen: 2005
andra	uppdrag: ledamot i 
Södertälje Lokal-tv, HSB-ledamot 

lEdamOT
Benny	jansson f. 1966
Fastighetsskötare
Till	styrelsen: 2007
andra	uppdrag:	vicevärd, 
HSB-ledamot

lEdamOT
Carina	Eklöf	f. 1960
Arbetssökande
Till	styrelsen: 2010
andra	uppdrag: ordförande i 
egen brf, HSB-ledamot 

lEdamOT
dan	Björklund, f. 1945
F.d. miljöchef i Södertälje kommun
Till	styrelsen:	2010
andra	uppdrag:	sakkunnig i 
miljödomstolen, ordförande i  
egen brf, HSB-ledamot

lEdamOT	
Arbetstagarrepresentant Unionen
mia	Svalefors	f. 1958
Ekonomiassistent HSB Södertälje
Till	styrelsen: 2009

lEdamOT	
Arbetstagarrepresentant  
Fastighetsanställdas förbund
mats	Söderström	f. 1947
Reparatör HSB Södertälje
Till	styrelsen: 1997

SupplEanT	
Arbetstagarrepresentant Unionen
Therese	Bäckström f. 1969 
Löne- och hyreshandläggare  
HSB Södertälje
Till	styrelsen:	2008

SupplEanT	
Arbetstagarrepresentant  
Fastighetsanställdas förbund
Thomas	Ericsson f. 1958 
Rörmokare HSB Södertälje
Till	styrelsen:	2008

Lisa Olén är sekreterare sedan 
100901. Ledamöterna Dan Matsson 
och Bosse Östlund avgick i samband 
med årsstämman.

HSB SöDERtäljES StyRElSE

Bakre	raden	fr.	vänster: Dan Björklund, Benny Jansson, Roland Engström, Mats Söderström, Carina Eklöf, Therese Ohlsson 
Främre	raden	fr.	vänster:	Jennie Lagerstedt, Peter Ivanov, Anica Söderström, Mia Svalefors. Erik Andersson och Ulla Norstedt 
saknas på bilden.
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