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Välkommen till HSB Södertälje
HSB består av 32 självständiga ekonomiska föreningar i Sverige, från Kiruna i norr till 
Ystad i söder. HSB Södertälje är en av dessa.

HSB Södertälje är en kooperation som ägs av 6 300 medlemmar bestående av bostadsrätts
innehavare, bostadsrättsföreningar och bosparare. Vi planerar, bygger, hyr ut, förmedlar och 
förvaltar bostäder i Södertälje, Salem och Nykvarn. HSB Södertälje har spelat en viktig roll på 
Södertäljes bostadsmarknad sedan 1933 då den första HSBbostadsrättsföreningen Eken bildades.

HSB Södertälje har 37 medarbetare och förvaltar 3 843 bostadsrättslägenheter och 
536 hyreslägenheter. Vi erbjuder flera tjänster till bostadsrättsföreningar och privatpersoner, 
t.ex. ROTarbeten, besiktningar, energideklarationer och försäljning av vitvaror. Vi erbjuder 
dessutom skräddarsydda utbildningar till våra förtroendevalda. HSB Södertälje har även en 
egen mäklare, HSB Mäklaren, som förmedlar bostäder åt både medlemmar och andra kunder.

HSB Södertälje är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och vi strävar efter att kvalitets och 
miljöhänsyn ska genomsyra vår verksamhet. Det gör vi bl.a. genom att tänka på hur vi agerar 
i det dagliga arbetet, utbilda personal i miljöfrågor och genom att ställa miljökrav på våra 
leverantörer och samarbetspartner.
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Södra stadskärnan
HSB Södertälje ska tillsammans med fyra andra aktörer 
arbeta fram en plan för produktion av nya bostäder 
och lokaler i Södertälje centrums södra del. Målet är 
att skapa en stadskärna med plats för bostäder, folkliv 
och upplevelser. Under hösten 2009 har allmänheten 
tagit del av programmet via en utställning i Stadshuset 
och under samma tid har de haft möjlighet att lämna 
synpunkter. Programmet kommer antagligen att re-
videras efter samrådet, innan det godkänns av stads-
byggnadsnämnden som underlag för fortsatt planar-
bete. Detta beräknas ske under 2010.

Information om brandsäkerhet till  
alla boende
Under hösten/vintern 2009 genomförde HSB Södertälje 
en informationskampanj i brandsäkerhet tillsammans 
med Södertörns brandförsvarsförbund. Samtliga hyres-
rätts- och bostadsrättsinnehavare i HSB fick bl.a. infor-
mation om hur man agerar vid brand i egen lägenhet 
eller brand i trappuppgången.

Miljörevision
HSB Södertälje genomförde miljörevisionen med god-
känt resultat. Revisorn påpekade speciellt det positiva 
engagemang och viljan till förbättringar som medarbe-
tarna visade i samband med miljöarbetet.

Fastighetsmässa
HSB Södertälje var utställare på en välbesökt mässa 
under mars månad, där vi informerade i boendeför-

valtningsfrågor. Dessutom ledde vi en föreläsning om 
hur man får ner sina värme- och energikostnader. Del-
tagandet skapade flera kontakter som ledde till avtal. 

arbeten på egna fastigheter
Vi handikappanpassade samtliga entréer på de egna 
fastigheterna på Lundbygatan i Västergård, samt bred-
dade gårdsytor för att möjliggöra framkomligheten för 
utrycknings- och renhållningsfordon.

Stamrenoveringsprojektet i de egna fastigheterna i 
Brunnsäng avslutades under året.

Elupphandling
Under året upphandlade HSB Södertälje el för våra 
bostadsrättsföreningars räkning genom att, via en 
mäklare, köpa el direkt på elbörsen Nordpool. Denna 
elhandelsmodell har hög trygghetsgrad då man i 
period er av stigande marknad kan binda sina priser 
och skydda sig mot ökande kostnader och i perioder av 
fallande marknad kan ta del av kostnadssänkningen. HSB 
Södertälje köper endast miljömärkt el från vattenkraft.

Trygghet till medlemmar genom hela livet
Under året g jordes ett tillägg till HSB Södertäljes op-
erativa mål som anger att vi ska verka för samverkan 
med HSB Omsorg. En möjlighet som diskuteras är en 
eventuell dagverksamhet för våra äldre HSB-medlem-
mar. Idag driver HSB Södertälje verksamhet för våra 
yngsta medlemmar genom Förskolan Mursleven och 
målet är att säkra trygghet under olika perioder av 
livet för våra medlemmar.

60 Mkr
Omsättning

11 % 
Soliditet 

38 Mkr
Justerat eget kapital  

0 %
Avkastning på eget kapital

Året i korthet
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Nya utmaningar hägrar
Under det gångna året har vi på HSB Södertälje 
bitvis fått uppleva en blåsig period både internt och 
externt. Men tack vare kompetenta medar betare, 
tålmodiga kunder och medlemmar – samt en stark 
tro på framtiden – riktar vi nu blicken framåt igen.

En snegling bakåt 
Året började med ett räntefall som, tillsammans med 
lågkonjunkturen, resulterade i försiktiga kunder som 
såg över sin verksamhet och ifrågasatte sin kostnads-
massa. Även ombildningen av nya föreningar stran-
dade. För oss på HSB Södertälje blev effekten att vi 
behövde anstränga oss ännu lite mer för att ge våra 
medlemmar och kunder den service som de förvän-
tade sig. Det är dock nyttigt att utsättas för konkur-
rens och för oss är det en stärkande utmaning att möta 
marknadens förändring. Glädjande är att vi samtidigt 
tecknade avtal med fem nya kunder som såg oss som en 
tillgång för sin verksamhet, mycket tack vare vår lokala 
närvaro och vårt breda tjänsteutbud. Vi ser det som ett 
bevis på att vi är konkurrenskraftiga – en förutsättning 
för överlevnad på längre sikt.

Aktieägartillskottet som vi lämnade till HSB Bostad i 
början av året har gjort att de lyckades genomföra en 
anpassning till marknadsläget och nu står redo för 
den kommande konjunkturuppgången. Försäljningen 
av nyproducerade lägenheter har gått över förväntan 
i Stor-Stockholmsområdet och nybyggnationen star-
tar nu upp igen. Samarbetet med HSB Bostad firade 
nyligen 10 år och HSB Södertälje har haft en kontin-
uerlig och tät kontakt med dem för att förbereda de 
kommande årens nyproduktion i Södertälje kommun. 
Samarbetet har också kretsat kring Södra stadskärnan, 
där HSB Södertälje är en av de samarbetspartner som 
kommunen valt för att verkställa utbyggnadsprojektet. 
Vi ser fram emot att återigen erbjuda våra medlemmar 
nyproducerade lägenheter.

Parallellt med planerna för nyproduktion fortsätter 
vårt arbete för miljön, ett arbete som aldrig får ta paus. 
Även i år blev vi godkända vid den årliga miljörevisio-
nen, nu med beröm godkänt. Som ett led i att ytterlig-
are minska vårt koldioxidutsläpp byter vi successivt ut 
våra servicebilar till miljövänligare alternativ. Det sen-
aste tillskottet till bilparken är vår första gasdrivna bil. 
Den första av många, ska tilläggas.

2009 var en tuff tid även internt. Byte av både vd och 
styrelseordförande, nya styrelsemedlemmar och en gen-
erationsväxling bland personalen ökade arbetsbördan för 
medarbetarna. Tack vare positiva, professionella och lojala 
personer, samt energiska nya och gamla medarbetare, har 
verksamheten ändå präglats av arbetsglädje och viljan att 
sätta kunden och våra föreningar i centrum. 

Härifrån och framåt
Vi har en stark tro på framtiden. Vi tror att den kom-
mande tidens utmaning ligger i att erbjuda nya attrak-
tiva tjänster och möta kravet på en än mer lönsam och 
effektiv organisation. Vi vill ligga i framkant när det 
gäller nytänkande och innovativa idéer och lösningar 
som hjälper våra kunder, medlemmar och medarbe-
tare. Och även Södertälje som region naturligtvis.

Under 2010 kommer vi att förstärka vår kompetens 
inom teknikområdet för att kunna tillhandahålla bät-
tre service med specialiserad kunskap till våra kunder. 
Vi kommer också att genomföra en nyrekrytering av 
rutinerade tekniker och projektledare, samt satsa på 
vidareutbildning internt. 

Något som vi tror att våra kunder kommer ha mycket 
nytta av är energisparåtgärder i alla dess former, men 
även större renoveringar och utbyte av byggnads- och 
installationsdelar som har passerat åldersstrecket. 
Exempel på detta är stambyten, utbyte av ventilation-
ssystem, gårdsrenoveringar, etc. Vi vill också nå ut 
till enskilda och externa fastighetsägare som förstår 
mervärdet i att ta hand om sin fastighet. 

HSBs vision om att uppnå en god boendemiljö med väl-
skötta hus, trygg ekonomi och en god gemenskap är en 
sporre och utmaning för oss på HSB Södertälje. Och vi 
är på god väg dit. 

Tack alla ni som under 2009 har bidragit till att utveck-
la HSB Södertälje och hjälpt till att visa att HSB alltid 
är en organisation att lita på. Vi ser fram emot nya ut-
maningar 2010!

Lena Österman

tillförordnad verkställande direktör juni 2009-december 2009

Bo Tjörnå

Verkställande direktör januari 2010



lena Österman och Bo tjörnå framför HSB-föreningen Viksäng Strand.



Brf Henriksberg i höstskrud
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Engagemang, Trygghet,
Hållbarhet, Omtanke 
och Samverkan
uPPDRaG

Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna 
skapa det goda boendet. genom detta uppdrag bidrar 
vi till samhällsutvecklingen.

Vårt uppdrag har fyra delar:

1. Bra bostäder av hög kvalitet

2. Välskötta hus

3. trygg boendeekonomi

4. god boendegemenskap 

VISION

Ett tryggt och trivsamt boende av högsta klass.  

HuVuDMÅL 2010–2012

all verksamhet ska genomsyras av våra kärnvärderin-
gar engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och 
samverkan. 

• Medlemmarnas möjligheter till inflytande och påver-
kan ska ökas.

• 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. 

kÄRNVÄRDERINGaR

Engagemang, trygghet, Hållbarhet, Omtanke och 
Samverkan (EtHOS) 

kVaLITETS- OcH MILJÖPOLIcy 

HSB är ett medlemsägt kooperativt företag. Vårt 
uppdrag är att i samverkan med medlemmarna 
skapa det goda boendet. 

Vårt kvalitets- och miljöarbete utgår ifrån kundnytta 
och upplevd kvalitet. Vi strävar efter att leverera 
tjänster med hög kvalitet och minsta möjliga 
miljöpåverkan. Våra tjänster ska uppfylla, helst 
överträffa, kundernas förväntningar. 

Kvalitets- och miljöhänsyn ska prägla hela verksam-
heten. Det är medarbetarnas arbete 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 lagar och andra formella krav

• ta vara på den inneboende kraften i människors  
engagemang

• öppet redovisa resultatet av vår verksamhet.

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

kOOPERaTIVa PRINcIPER



Vi strävar efter att erbjuda ett så heltäckande 
tjänsteutbud som möjligt för att förenkla varda
gen för bostadsrättsföreningar och privatper
soner. Under 2009 har vi skapat nya tjänster 
samt utvecklat några av de befintliga. Vi har 
även fokuserat på att ytterligare förenkla kom
munikationen med våra kunder.  

Teknikgruppen

antal medarbetare: 5

2008 skapades en ny grupp för att möta behovet av 
projektledningstjänster inom teknikområdet. För att 
underlätta för kunderna samlades tjänsterna i den ny-
inrättade Teknikgruppen, som arbetar med vicevärd-
suppdrag, förvaltning av egna fastigheter, projektledn-
ing, underhållsplaner, PCB-inventering m.m.

Ny tjänst: ROT-tjänster

Teknikgruppen erbjuder ett antal tjänster vid både sto-
ra och små byggprojekt. Vi leder och planerar arbetet 
från upphandling till byggledning och ser till att pro-
jektet löper smidigt och håller hög kvalitet. Vi erbjuder 
bl.a. byggprojektledare, förstudie vid ROT-projekt samt 
hjälp vid offertförfrågan.

Ny tjänst: upprättande av lägenhetsregister

Att Sverige ska ha ett lägenhetsregister beslutades i lag 
2006. Detta innebär att alla fastighetsägare måste upp-
rätta register över lägenheterna. Ett 30 -tal fastigheter 
anlitade. Under 2009 anlitade ett 30-tal fastigheter 
Teknikgruppen att utföra registreringen.

underhållsplan

En underhållsplan hjälper till att identifiera under-
hållsbehovet och bestämma när det ska utföras. Genom 
att prissätta åtgärderna får föreningen kontroll på kost-
naderna och slipper framtida obehagliga överrasknin-
gar. Inom en snar framtid avser vi även att införa en 
digital version av tjänsten.

Ekonomisk och administrativ förvaltning

antal medarbetare: 11

Vår ekonomiska och administrativa förvaltning arbe-
tar i huvudsak med redovisning, finansiering och ekon-
omisk rådgivning. Våra sex brf-ekonomer har tillsam-
mans ansvaret för 60 brf.

Förenklad kundkommunikation

För två år sedan driftsatte vi vårt affärssystem Hero. I 
systemet finns bl.a. en webbmodul, WebbHero, som är 
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Tjänster som förenklar  
och utvecklar

Vår trädgårdsmästare arvid Sterner.



vår främsta kommunikationskanal med våra kunder. 
Samtliga brf-styrelser har tillgång till systemet där de 
bl.a. attesterar fakturor, tar fram månadsrapporter 
och gör kontoanalyser. För att hjälpa styrelsen att 
komma igång med WebbHero håller vi kostnadsfria 
kurser och stödjer därefter styrelsen i användandet av 
vår kommunikationsplats.

HSB Service

antal medarbetare: 17

HSB Service erbjuder allt från förvaltning inom 
löpande fastighetsskötsel och projektering vid ombygg-
nation till lekplatsbesiktningar. Dessutom erbjuder 
HSB Service kunniga och erfarna hantverkare.

Ny tjänst: Trädgårdsplanering

Nytt för 2009 är att HSB Södertälje erbjuder tjänsten 
trädgårdsplanering. Vår trädgårdsmästare hjälper till 
att skapa eller inspirera till vackra utemiljöer som upp-
muntrar till utevistelse och samvaro. 

Vitvaruförsäljning

Som en del i vår strävan att erbjuda våra medlemmar full 
service visar vi upp några av de vitvaror vi säljer i våra 
lokaler i Brunnsäng. Vi erbjuder oss också att installera 
de nya vitvarorna och samtidigt forsla bort de gamla.

Fastighetsskötsel

HSB Service erbjuder brf och andra fastighetsägare 
kvalificerad fastighetsskötsel såväl inom- som utomhus. 
Idag hjälper vi 45 brf med fastighetsförvaltning. 

HSB Mäklaren

antal medarbetare: 3

HSB Mäklaren har förmedlat bostäder i Södertälje 
med omnejd sedan 1991. Vi förmedlar bostadsrätter, 
villor, fritidshus och tomter. HSB Mäklaren förmed-
lade 104 bostäder 2009.

Trots ökad konkurrens från flera nyetablerade mäk-
lare har HSB Mäklaren lyckats behålla sin marknads-
ledande position när det gäller mäklade HSB-bostad-
srätter i Södertälje. Dessutom har vi ökat vår andel 
övriga förmedlade objekt. Anledningen till detta är 
en ny marknadsföringsstrategi med uppdaterad profil 
och ökad annonsering i dagspress. Under 2010 kommer 
marknadsföringen att utökas och HSB Mäklaren kom-
mer att synas i dagspress nästan varannan vecka. 

Ny tjänst: Förtur hyresrätt

För att göra kunden trygg i försäljningsprocessen lanse-
rades under 2009 tjänsten Förtur hyresrätt. Den in-
nebär att säljaren erbjuds förtur till en HSB-hyresrätt 
i Södertälje mot att HSB Mäklaren får uppdraget att 
förmedla objektet som ska säljas. HSB Mäklaren fick en 
bra respons och flera kunder har på detta sätt mellan-
landat i en HSB-hyresrätt och därmed vågat sälja innan 
de köper nytt.
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thomas Eriksson, reparatör, tankar biogas i HSB 
Södertäljes första gasbil.



Våra medlemmar är våra ägare. Därför måste vi 
ta reda på vad de förväntar sig av oss och er bjuda 
dem det – och gärna lite till. Våra medlems
aktiviteter är uppskattade och lockar många 
medlemmar; därför är många av aktiviteterna 
årligen återkommande.

Tematräff om försäkringsärenden
Under mars månad träffades närmare 50 medlem-
mar från olika bostadsrättsföreningar på AXA Sports 
Center för att lära sig mer om HSBs försäkringar och 
samtidigt njuta av hockey.  Vattenskador, brandskador 
och andra försäkringsärenden togs upp som exempel. 
Dessutom informerade Börje Karlsson, byggledare 
från HSB Södermanland, om de tjänster som han erb-
juder via HSB Södertälje.

Teater för halva priset:  
medlemserbjudande
Under sommaren bjöd vi alla våra medlemmar på 
pjäsen Kvartetten av Ronald Harwood till halva priset. 
Utomhusteatern drivs av Wendelas vänner och scenen 
byggs upp i Vänortsparken bredvid Wendela Hebbes 
hus vid Södertälje kanal. 

www.hsb.se
Under sensommaren 2009 hade den nya hemsidan 
premiär. Den verkar som en gemensam portal för alla 
HSB-föreningar i Sverige, men har egna lokala sidor 
med tjänsteutbud och information. Bostadsrättsfören-
ingarnas egna sidor har förändrats utseendemässigt 
och de har även blivit mer användarvänliga.

Information om brandsäkerhet
Under november och december höll HSB Södertälje in-
formationskvällar där vi tillsammans med Södertörns 
brandförsvarsförbund informerade om brandsäkerhet. 
Samtliga hyres- och bostadsrättsinnehavare i HSBs brf 
bjöds in; totalt 4 379 stycken. I samband med informa-
tionskvällarna erbjöd vi även brandsäkerhetsprodukter 
till ett kraftigt rabatterat pris.

HSBs intåg i sociala medier
Under december 2009 tog HSB steget in i de sociala 
medierna, via HSBs miljöchef Mia Torpe som bloggade 
från klimatmötet i Köpenhamn. I samband med HSBs 
gemensamma julkampanj lades även en webbfilm ut på 
Youtube och ett konto på Facebook skapades. 

Nationella medlemsaktiviteter
HSBs visningshelg är en av de nationella aktiviteterna 
riktade mot medlemmar som lanserades under året. 
Under visningshelgen visas nyproducerade lägenheter 
i hela landet upp samtidigt. Dessutom har en ny HSB-
försäkring lanserats: HSBs BoKvar. Försäkringen ger 
försäkringstagaren möjlighet att bo kvar vid händelse 
av ofrivillig arbetslöshet eller arbetsoförmåga, samt 
skyddar efterlevande vid dödsfall.

antal bosparare

antal medlemmar
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Att överträffa våra 
medlemmars förväntningar 
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Det är viktigt för oss att våra förtroendevalda 
och medlemmar är aktiva och engagerade i sina 
respektive bostadsrättsföreningar. Med kunskap 
skapas förståelse och uppdraget känns intres
santare och mer motiverande. Därför vill vi er
bjuda ett brett spektrum av kurser för att locka 
till vidareutbildning och fördjupning. Vi är också 
måna om att få in förslag på nya kurser för att kun
na anpassa utbudet utifrån de behov som finns.

utbildning
Två områden intresserade särskilt vår målgrupp un-
der 2009; miljö och juridik. Kurser med namn som 
”Sortera rätt” och ”Hantera störningar” lockade flest 
deltagare under året. Förutom kurserna höll vi träffar 
där personer med samma roller kunde dela erfaren-
heter och få svar på sina frågor. Efter varje kurstillfälle 
görs en utvärdering av både kursinnehåll och kursle-
daren, för direkt återkoppling från deltagarna. Utvär-
deringarna sammanställs och redovisas för studierådet 
som träffas 2–3 gånger om året. 

Årsstämman 2009
Den 11 juni hölls årsstämman på ABF-huset i Södertälje. 
Ett 40-tal ledamöter från HSBs brf mötte upp. I sed-
vanlig ordning behandlades styrelsens årsredovisning 
och val av styrelse och revisorer förrättades.

Extrastämma 19 januari 2010
Då HSB Södertäljes valberedning saknade en ledamot 
p.g.a. tidigare avsägelse, genomfördes en extrastäm-
ma i enlighet med HSB Södertäljes stadgar. På ex-
trastämman valdes Ulla Castenvik in som ledamot i 
valberedningen.

Utbildning som motiverar 

uTBILDNING OcH FÖRENINGSVERkSaMHET 
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Utbildning pågår i HSB Södertäljes lokaler på järnagatan  
i Södertälje.
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Uppdraget som ordförande för HSB Södertälje 
är både spännande och lärorikt. Men framför 
allt är det väldigt givande att ha förmånen att 
tillsammans med övriga styrelsen och medarbe
tare verka för föreningens bästa.

2009 var ett ekonomiskt tufft år med fortsatt finanskris 
och konjunkturnedgång. Detta innebar tyvärr att HSB 
Södertälje inte kunde påbörja byggnation av några nya 
fastigheter under året, projekt som vi istället tar med 
oss in i 2010.

Under hösten har vi arbetat med verksamhetsplanen 
och bl.a. slagit fast att vi ska bilda minst en bostads-
rättsförening per år. Annars har 2009 präglats av en 
ny vd-rekrytering som avslutades i augusti. Tills att  nya 
vd:n Bo Tjörnå tillträdde i januari 2010 har ekonomi-
chef Lena Österman agerat tillförordnad vd; ett ansvar 
som hon axlat väl. Under perioden lades stort fokus 
på att få den löpande verksamheten att fungera på 
ett tillfredsställande sätt gentemot medlemmar och 
kunder. Något vi lyckades med överlag, tack vare våra 
lojala och kompetenta medarbetare.

Det är medlemmarna som är våra ägare och det är dem 
vi arbetar för. Under 2010 vill vi ytterligare öka deras 
möjligheter till inflytande och påverkan, för att uppnå 
den transparens som HSBs kod för föreningsstyrning 
talar om. Exempelvis planerar vi att lägga ut mer infor-
mation på vår hemsida, genomföra en kundundersök-
ning för både våra bostadsrätts- och hyresrättsinneha-
vare, samt verka för kooperativ verksamhet.

Om vi blickar längre fram har vi flera spännande pro-
jekt som ska realiseras över tid. Vissa med hjälp av HSB 
Bostad och andra i egen regi, där ETHOS (engage-
mang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan) 
ska vara vår ledstjärna.

Jag ser med tillförsikt fram emot 2010.
Peter Ivanov

 HSB Södertäljes ordförande sedan juni 2009

Med våra medlemmar i fokus



Vårt uppdrag är att skapa det goda boendet. Det 
innebär att bygga och förvalta bostäder som vi själ
va vill bo i. Vi vill tillhandahålla ett boende med 
tillhörande tjänster som förenklar, tryggar och ger 
ett mervärde för våra medlemmar och kunder.  

Fortsatt renovering av egna fastigheter
Arbetet med att förbättra våra egna fastigheter fortgick 
under 2009. En del stora projekt avslutades under året, 
bl.a. stambytesprojekten i våra fastigheter i Brunnsäng. 
Fastigheten på Okstigen 8 var sista huset som fick sina 
stammar bytta. Vi slutförde också handikappanpassnin-
gen av entréerna på de egna fastigheterna i Västergård, 
där vi även breddade gårdsytorna för att förenkla för 
utrycknings- och renhållningsfordon. I trapphusen på 
Lundbygatan i Västergård byttes fläktar för allmänventi-
lation ut. Under 2010 kommer ytterligare förbättringar 
på våra egna fastigheter att göras, bl.a. målningsarbeten 
och fönsterbyten.

Nyproduktion och utveckling
Att bygga bostäder är en viktig del av HSB Södertäljes 
verksamhet.  För att kontinuerligt kunna erbjuda våra 

medlemmar ett attraktivt boende krävs ett långsiktigt 
planeringsarbete. Vi för en ständig dialog med kom-
munerna Södertälje, Salem och Nykvarn om lämpliga 
områden för nybyggnation. Men processen är lång, 
tiden från idéstadiet till att en medlem står med nyckeln i 
handen kan vara 5–10 år. Vi har påbörjade projekt som 
kommer att bära frukt inom de närmsta åren.

Vårt område Sofieberg har gångavstånd till Södertälje 
stadskärna och där planerar vi lägenheter i 3–4 vån-
ingar, brf Sofieberg. Byggstart närmar sig och vi räknar 
med en försäljningsstart under hösten 2010.

Södertäljes södra stadskärna ska utvecklas och integr eras 
med den övriga stadskärnan och bli en plats för både 
folkliv och upplevelser för små och stora södertälje-
bor. Dessutom planeras 1500 till 2000 nya bostäder. 
HSB Södertälje är en av fem aktörer som tillsammans 
ska arbeta fram en plan för produktion av de nya 
bostäderna. Under hösten 2009 var ett samrådsförslag 
utställt i stadshuset där allmänhet hade möjlighet att 
tycka till och efter revidering av programmet förväntas 
stadsbygg nadsnämnden godkänna detta under 2010.

Nyskapande planer
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En av våra hyresfastigheter i Brunnsäng.



2009 var ett händelserikt och utmanande år för 
HSB Södertäljes medarbetare i form av byte av sty
relseordförande och vd, pensions avgångar, vika
rier och nya chefer. Dessutom stod några medarbe
tare inför sitt livs största utmaning: föräldraskapet. 

Det är vi som arbetar på HSB Södertälje

HSB Service
De 17 medarbetarna på HSB Service utför tillsyn, över-
vakning och förebyggande underhåll och, som namnet 
antyder, ger service till kunder och medlemmar. HSB 
Service har lokaler i Brunnsäng i Södertälje, nära de 
452 lägenheterna i våra egna fastigheter. 

Teknikgruppen/egna fastigheter
För att renodla verksamheten skapades Teknikgrup-
pen under 2008 för att ta hand om projekt av större 
karaktär, bl.a. ROT-projekt och tekniska konsultation-
er. Gruppen består av sex personer, varav två personer 
arbetar med förvaltning och uthyrning av hyresrätter. 
Våra egna fastigheter finns i Västergård, Brunnsäng 
och Södertälje centrum. 

Ekonomi/administration
Elva medarbetare ingår i gruppen ekonomi och ad-
ministration, som våren 2009 förstärktes med två nya 
brf-ekonomer, varav den ena med IT-inriktning. Grup-
pen ansvarar bl.a. för 60 brfs redovisning och ger finan-
siell rådgivning, samt hanterar löneadministration, 
hyresavier, felanmälan och växel.

Medlemsservice
Tre personer arbetar med medlemsservice, dock ingen 
på heltid. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. utbildnings-
frågor, diverse medlemsärenden, bospararfrågor och 
service till medlemmar.

Information/marknad
Två personer arbetar med information och marknad, 
varav en medarbetare på heltid och en på 25 %. Avdel-
ningen arbetar med marknadsfrågor, marknadsföring, 
hsb.se/sodertalje, aktiviteter för kunder och medlemmar 
samt, med informationsfrågor både internt och externt.
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Vi jobbar tillsammans för 
medlemmarna

HSB Södertäljes medarbetare



HSB Mäklaren
HSB Mäklaren startade 1991 som ytterligare en 
service för medlemmarna. Idag är HSB Mäklaren 
marknadsledande på att förmedla HSBs bostadsrätter 
i Södertälje. Avdelningen består av två mäklare och en 
mäklarassistent. 

Sälj- och servicekonferens samt  
lagstärkande aktivitet
Under en heldag i september fick samtliga medarbe-
tare en föreläsning i service- och säljarbete där vi på-
mindes om HSBs kärnvärden. En nyttig upprepning 
som uppskattades av samtliga.

Dagen efter gick en annan aktivitet av mer lekfull 
karak tär av stapeln på Oxelösunds Boda Borg. För att 
öva på problemlösning i grupp och bygga upp team-
känslan fick medarbetarna lösa fysiska utmaningar 
och mentala gåtor tillsammans. 

kompetensutveckling
Våra medarbetare har kompetens inom ett brett regi ster, 
från trädgård till ekonomi. Utbildningsbehovet skiljer 
sig därför mellan medarbetarna, men gemensamt för 
samtliga är att kompetensutvecklingsbehovet ständigt 
ses över. Varje medarbetare erbjuds varje år ett medar-
betarsamtal och en utbildningsplan. 

Under året genomfördes utbildningar i bl.a. affärs-
systemet Hero, HSBs interna ledarskaps- och utvecklings -
program, ventilation, styr- och reglerteknik inom värme 
samt utbildning i hyresrätt för bostäder. Dessutom 
erbjöds de anställda att gå på föreläsningar under arbets-
tid, som dels handlade om arbetsrelaterade frågor, dels 
om självinsikt och egen utveckling.

Hälsa
Alla anställda erbjuds ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr 
per år, något som utnyttjades av 40% av medarbetarna 
2009. Medarbetare som framgångsrikt använt nikotin-
hjälpmedel för att sluta röka, får dessa hjälpmedel be-
kostade av företaget. 

Under året besökte en ergonom företaget och föreläste 
om ergonomi och nyttan av rätt arbetsställning.  Alla 
anställda har också möjlighet att beställa ergonomiska 
hjälpmedel utifrån sina specifika behov. Om en medar-
betare 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. Vårt mål är att medarbetare 
ska fokusera på sin tillfrisknad och inte på arbetet vid 
behandling och konvalescens.
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Kvinnor Män

SJukFRÅNVaRO I % aV ORDINaRIE aRBETSTID 

  2009 2008

Total sjukfrånvaro 2,6 3,1

Sjukfrånvaro för kvinnor 2,2 4

Sjukfrånvaro för män 2,9 2,4

långtidssjukvaro 0 15,9

Korttidssjukfrånvaro 2,6

anställda 30–49 år 2,0 1,3

anställda >50 år  3,7 4,1

aNTaL MEDaRBETaRE 2009 (VIkaRIER EJ INRÄkNaDE)

HSB Service 17

Ekonomi/admin  19

Totalt  37
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Att tänka renare
Det långsiktiga miljöarbetet är ständigt pågå
ende inom HSB Södertälje. Därför är det viktigt 
för oss att alltid välja det miljövänliga alterna
tivet när ett sådant finns. Inte bara lever det upp 
till vår nuvarande målsättning, vi vet även att det 
lönar sig i längden.   

Med biogas i tanken
Under året tog vår rörmokare Thomas Eriksson i bruk 
HSB Södertäljes första gasbil. Målet är att inom fem år 
byta ut samtliga servicebilar mot miljöbilar.

El från 100 % vattenkraft
Vi har handlat upp el för våra bostadsrättsföreningars 
räkning genom att agera direkt på elbörsen Nordpool. 
Vi köper endast el från garanterat 100 % vattenkraft. 

Varde LED-ljus
Innan LED-lampor till takbelysning ens fanns i han-
deln installerades två prototyparmaturer i trapphuset 
till en av våra egna fastigheter i Brunnsäng. Med tolv 
dioder i varje lampa lyser de upp trapphuset. Under 
2010 mäts hur mycket energiförbrukningen minskar 
som underlag för val av lampor i framtiden.

HSBs klimatavtal
Avtalet som skrivits under av HSB Riksförbund, regio-
nala HSB-föreningar och andra HSB-bolag, innebär 
att vi fram till år 2023 ska ha minskat våra utsläpp av 
koldioxidekvivalenter med 50 %, jämfört med 2008 
års nivåer. Som ansluten förening har HSB Södertälje 
åtagit sig att i egen regi uppfylla målen som är an givna 
i HSBs Klimatavtal. Redovisning ska ske genom HSBs 
gemensamma klimatberäkningsprogram. De inlämnade 
uppgifterna om energiförbrukningsstatistik kommer 
att sammanställas och redovisas i HSBs gemensamma 
hållbarhetsredovisning.

Miljöcertifiering ISO 14001:2004
Sedan år 2001 är HSB Södertälje miljöcertifierade enligt 
ISO 14001:2004. Miljöarbetet inkluderar företagslednin-
gen, anställda och samarbetspartners. Bostadsrättsfören-

ingar samt delägda bolag och föreningar omfattas inte. 
Under året genomfördes miljörevision med godkänt 
resultat. 

Energiförbrukningen per ytenhet

Totala koldioxidutsläpp 2009

Förbrukningen av a4-papper i vår förvaltning☺
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Styrelsen och verkställande direktören för HSB 
Södertälje ekonomisk förening, organisations
nummer 715600-1757, får härmed avge årsredo
visning för 2009

Ägare och medlemmar
HSB Södertälje är en ekonomisk förening som ägs av 49 
bostadsrättsföreningar, förskolan Mursleven och  6 313 
enskilda medlemmar med en andel vardera. Verksam-
heten styrs via föreningsorganen föreningsstämma, 
styrelse och vd.

Verksamheten
Verksamheten bedrivs inom kommunerna Södertälje, 
Salem och Nykvarn. HSB Södertälje arbetar med tek nisk 
och administrativ förvaltning av fastigheter, mäkleri-
verksamhet, uthyrning av lägenheter samt nyproduk-
tion och ombyggnad av bostadsfastigheter, i första hand 
åt HSB-medlemmar. 

HSB Södertälje bedriver medlemsverksamhet främst in-
riktad på studieverksamhet för brfs styrelseledamöter. 
HSB Södertälje anordnar också konferenser kring ak-
tuella ämnen samt samverkar genom HSB-ledamöter-
nas styrelseuppdrag i brf.

HSB Södertäljes finansverksamhet omfattar främst in-
låning för HSBs brf. Finansverksamheten regleras av 
en policy antagen av HSB-föreningens styrelse. Poli-
cyn revideras årligen och reglerar bland annat riskhant-
ering i samband med placering av kort- och långfristig 
likviditet, samt in- och utlåning. Finansverksamheten 
omfattar också biträde till HSBs brf avseende upp-
handling av fastighetskrediter. Arbetet med finansiella 
placeringar har gett ett bra resultat under 2009 och 
HSB Södertäljes likviditet är fortsatt god. 

Med anledning av ett allt större förvaltningsavtal med 
icke HSB-medlemsföreningar, för vilka medlemsför-
valtning via avräkningsförfarande avtalats, är vi sedan 
2009-03-10 registrerade hos Finansinspektionen, FI, i en-
lighet med lag 2004:299 (Lag om inlåningsverksamhet). 

Förvaltningsberättelse  
HSB Södertälje 2009
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Från vänster: Ekonomichef lena Österman, vd Bo tjörnå, styrelseordförande Peter Ivanov och  
fastighetschef Sakarias liimatainen



Registreringen är också i enlighet med lag 1996:1006 
(Lag om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-
samhet). HSB Södertäljes inlåningsverksamhet omfattas 
inte av den statliga inlåningsgarantin. Brfs inlåning 
tryggas genom föreningens placeringar och lånelöfte.

HSB Södertäljes produktion av nya bostäder sker via 
delägarskap i HSB Bostad AB. Ägare av HSB Bostad är 
HSB-föreningarna i Stockholms län och HSB Projekt-
Partner AB. HSB Södertäljes andel är 4,95 % och i sty-
relsen för HSB Bostad ingår HSB Södertäljes vd. I syfte 
att stärka bolagets kapitalbas har ägarna under året 
beslutat att tillskjuta ett villkorat aktieägartillskott på 
200 mkr, varav HSB Södertäljes andel är 5,9 mkr. HSB 
Södertälje är också ägare av HSB ProjektPartner AB till 
1,5%. HSB ProjektPartner AB ägs av HSB-föreningar i 
hela landet och bedriver utöver produktion av bostäder 
finansverksamhet, inköp och försäkringsrörelse.

Fastighetsbestånd
HSB Södertäljes fastighetsbestånd per den 31/12 2009 
omfattar 10 fastigheter. Sex av dessa inrymmer hyres-
lägenheter, en fastighet är en mindre parvilla och en 
är en rivningsfastighet. Två fastigheter är jordbruksfas-
tigheter tänkta för bostadsbebyggelse. Den uthyrnings-
bara lägenhetsytan uppgår till 34 634 m2 och lokalytan 
till 399 m2.

Jämställdhet och mångfald
Ansvaret för jämställdhets- och mångfaldsarbetet 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 
förutsättningar för att trivas och göra ett bra jobb. Det 

är viktigt att skapa en arbetsplats som karakteriseras av 
jämställdhet och mångfald. Förändringar och utveck-
ling bygger på de anställdas aktiva medverkan i jäm-
ställdhets- och mångfaldsarbetet.

HSB Södertälje arbetar efter en jämställdhetsplan 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 arbetsvil-
lkor samt utvecklingsmöjligheter

• att kvinnor och män har samma möjligheter att kom-
binera arbets- och familjeliv.

Vid löneförhandlingar tillämpar HSB Södertälje ett 
klass i    ficeringssystem, antaget av parterna i centrala 
förhand lingar och som fastställts lokalt i samband 
med löneförhandlingar. Klassificeringssystemet är 
könsneutralt då det enbart utgår från tjänstens inne-
håll och svårighetsgrad och inte individuell presta-
tion. Den individuella prestationen speglas i den indi-
viduella lönesättningen. 

Fackklubbar
De flesta av medarbetarna på HSB Södertälje är fackligt 
anslutna, i huvudsak i två kollektiv; tjänstemannafacket 
Unionen och Fastighetsanställdas förbund. De två kolle-
ktiven utser vardera en ordinarie medlem och en ersät-
tare till HSB Södertäljes styrelse. Förhandlingar med 
de båda fackklubbarna sker enligt de kollektivavtal som 
föreligger mellan parterna.

arbetsmiljö
HSB Södertälje har en fastställd arbetsmiljöplan. Ar-
betsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till 
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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 kränk-
ande särbehandling.

• Handlingsplan för anpassning och rehabilitering.

• Policy och handlingsplan i missbruksfrågor.

Ekonomisk ställning och resultat
Redovisat resultat före skatt är 66 tkr. För föreningens 
resultat och ställning hänvisas till sid. 22–33 i denna 
årsredovisning. HSB Södertälje har under året slutfört 
ombyggnationerna på det egna fastighetsbeståndet 
och har i samband med detta gjort en översyn och har-
monisering av fastigheternas avskrivningar. De totala 
avskrivningskostnaderna för vårt fastighetsbestånd upp-
går för året till 2,4 mkr (2,9 mkr). Kostnaden för vd:s 
avgångsvederlag har till sin helhet belastat årets resultat. 
HSB Södertälje har ett lånelöfte från Nordea på 17 mkr.
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POLIcyS OcH LaGSTaDGaDE HaNDLINGSPLaNER 
aNTaGNa aV HSB SÖDERTÄLJES STyRELSE

FÖRVaLTaDE EGNa FaSTIGHETER (PER 2009-12-31)

Egna fastigheter Förvärvat  antal lägenheter

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 HSB-BOSTÄDER (PER 2009–12–31)

Brf  Färdigställd år antal lgh antal medl.*

Eken  1934 19 25

Bromsen  1934 23 27

Melonen  1935 27 30

Brotorn  1937–38 37 42

Bofinken  1943 18 19

Eken 4  1939 20 24

Fregatten  1942 24 25

Snipan  1943 27 29

Fullriggaren  1944 36 38

Hertigen  1945 18 21

tratten  1946 25 26

Strandgården  1947 34 40

gaffeln  1960 28 37

Briggen  1947 24 29

jasminen  1949–50,54 99 111

Solrosen  1951–57 104 120

Brogården  1952 9 9

Klintonia  1954–55 68 75

ängsgården  1956 32 36

Mars  1959 27 30

Östergården  1956–57 72 85

Fjärilen  1971–72 68 80

Kaktusen  1980–81 46 70

Näckrosen  1962–63 109 132

Nysätra  1960–61 188 208

Dammtorp  1960–61 78 91

Malinsbo  1962 111 137

Österåt  1961 32 48

Morkullan  1964 225 283

Fridhem  1967 36 39

Pilen  1961 28 36

tordyveln  1966 31 44

topasen  1973 248 273

Ragnhildsborg  1979–80 198 295

Fogdetorp  1967–68 378 460

Opalen  1973 240 295

täppan  1990 62 73

Viken  1984 217 306

Ekhamra  1972 118 137

Polstjärnan  1980 33 46

Högvreten  1988 49 58

lilltorpet  1988–89 30 47

Kobben  1989–90 171 214

Henriksberg  1993 96 132

Sörgården  1993 68 109

Violen  1994 32 33

Pettersberg  2002 73 108

Bruksporten  2002 10 17

Viksäng Strand  2007 89 134 

Summa    3 835 4 783

* Boende i HSB-brf i Södertälje, Salem och Nykvarn.
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FÖRVaLTNINGSBERÄTTELSE

EkONOMISk ÖVERSIkT [tkr]

   2009  2008   2007  2006    2005

Tillgångar, eget kapital och skulder      

anläggningstillgångar 265 612 262 719  216 802  200 225  179 349

likvida medel  66 419 94 687  87 595  126 385  97 392 

Övriga omsättningstillgångar  4 842 8 577  8 487   10 090  11 265

Summa tillgångar  336 873 365 983  312 884 336 700  288 006

justerat eget kapital  38 099 38 043  37 002   36 375      35 171       *) 

långfristiga skulder 206 167 222 478  188 636  175 692  135 485 

Kortfristiga skulder  92 607 105 462 87 246  124 633  117 350

Summa eget kapital och skulder  336 873 365 983 312 884  336 700  288 006      

Intäkter och räntabilitet           

Summa rörelseintäkter  59 550  60 725  58 107  53 943  51 739  

Årets resultat  18  944  431  1 002  295 

avkastning på eget kapital  0,0 %  2,5 %  1,2 %  2,8 %  0,9 %

Ekonomisk ställning          

Soliditet, inkl. totala inlåningen  11,3 %  10,4 %  11,8 %  10,8 %  12,2 % 

Soliditet, exkl. brf avistamedel  14,3 %  12,8 %  14,9 %  15,1 %      16,6 %     **) 

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

Balansomslutning  336 873 365 983  312 884  336 700  288 006

Brf avistamedel  71 138 68 818   64 763  96 056  75 589

Beräknat övervärde, exkl.   

pågående ombyggnationer 110 473  154 763 206 443            

*) långa skulder minus amortering plus uppskjutna skatter.

**) Från notförteckningen. 

***) Redovisas fr.o.m. år 2008 i enlighet med antagna HSBs kod för föreningsstyrning.

justerat eget kapital är lika med eget kapital minus 72 % av obeskattade reserver.



HSBs kod för föreningsstyrning 
HSBs kod för föreningsstyrning är ett styrdokument, 
en kod, som är särskilt utformad för HSB. Koden an-
togs på HSB Riksförbunds stämma 2007. Koden utgår 
från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa 
principerna och HSBs värderingar. Syftet är att främja 
en öppen demokratisk och transparent medlemskon-
troll av beslutsfattande inom HSB.

Koden tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”. Det 
innebär att föreningar som avviker från del av koden ska 
redovisa skälen för det i föreningsstyrnings rapporten.

HSB Södertälje antog det HSB-gemensamma styrdoku-
mentet vid årsstämman 2008. 

HSB kompassen
HSB Kompassen, gällande 2008–2011, anger den sam-
lade HSB-organisationens gemensamma uppdrag, vi-
sion, inriktningsmål, kärnvärderingar, synsätt och ans-
varstagande. HSB Kompassen är HSBs övergripande 
dokument som beskriver vad vi alla är överens om. 
Dokumentet definierar minsta gemensamma nämnare 
för verksamheten inom HSB, vilket ger både förtro-
endevalda och medarbetare stöd i sitt beslutsfattande. 
HSB Kompassen har legat till grund för HSB Södertäljes 
verksamhetsplanering.

Finansiell rapportering
Den finansiella rapporteringen har anpassats till de 
krav som ställs upp i HSBs kod för föreningsstyrning. 
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.

• Tertialvis uppföljning av finansiella mål och verksam-
hetsmål under ledning av vd.

• Tertialvis rapportering till styrelse av finansportföljens 
värde och utveckling under ledning av vd.

• Finansiell rapportering i årsredovisningen enligt koden.

För att säkerställa kvaliteten i den ekonomiska rap-
porteringen medverkar styrelsens ordförande alltid 
vid slutrevision. 

Återbetalningsberedskap 

HSB Södertälje följer kodens krav som anger att 80 % 
av inlånade avistamedel ska kunna återbetalas inom 
fem bankdagar.

Soliditetstal

HSB Södertäljes soliditet är 39,0 %. I koden finns ett 
soliditetskrav på 15–30 %. 

Värderingsprinciper

I notförteckningen, sid. 31, redovisas de värderings-
principer som använts i årsredovisningen. I den ekono-
miska översikten, sid. 22, finns även ett marknadsvärde 
på våra fastigheter och mark. Värderingen är gjord i 
början av 2009. 

Valberedningens arbete
Valberedningen har bestått av Christer Arvidsson 
(sammankallande), Lone Svensson (första halvåret 
2009) och Patrik Kenning. Valberedningen väljs på 
HSB Södertäljes årsstämma. Valberedningens uppgift 
är att bereda och lämna förslag på ledamöter och revi-
sorer till HSB Södertäljes styrelse, samt lämna förslag 
till ersättning för styrelsens ledamöter och revisorer. 
Information om nominering till styrelsen har gått ut 
till HSB-bostadsrättsföreningar via månadsblad från 
HSB Södertälje. Information om valberedningens ar-
bete, samt hur man går till väga för att nominera kan-
didater till styrelsen, finns även på HSB Södertäljes 
hemsida. Sista dag för nominering fastställdes till den 
20 februari 2009. Valberedningen har vid årsstämman 
2009 föreslagit en suppleant. Över tid kommer dock 
suppleantpositionen att fasas ut i enlighet med koden 
för föreningsstyrning och HSB Södertäljes stadgar.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 sam-
manträden, varav ett konstituerande möte. 

Styrelsen för HSB Södertälje väljs på årsstämman. 
Styrelsens arbete styrs av en arbetsordning som antogs 
2009-09-24. Styrelseledamöterna har sysslomanna -ansvar 
och vårdnadsplikt mot föreningen. En vd- instruktion 
(antagen 2009-09-24) reglerar befogenheter och ansvar 
mellan vd och styrelse.

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.

Styrningen av HSB Södertälje

FÖRENINGSSTyRNINGSRaPPORT
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utvärdering av styrelsearbetet
HSB Södertäljes styrelse utför utvärdering av sitt arbete 
varje år i enlighet med koden för föreningsstyrning. 
Styrelseledamöterna har enskilt besvarat webbaserade 
frågor rörande styrelsens och ordförandes kompetens, 
engagemang, etc. Resultatet av undersökningen dis-
kuteras av styrelsen och redovisas för valberedningen.

Styrelsens huvudfrågor under året har varit:

• Entledigande av vd

• Rekrytering ny vd

• Instruktioner för åtgärder mot penningtvätt

• Tomter för byggnationer (Hjälmsätra)

• Nybyggnation (Borren och Sofieberg)

• Verksamhetsplan 2010–2012

• Finansiellt stöd till HSB Bostad

• Förnyad upphandling av el

Styrelsens sammansättning
Styrelsens sammansättning och uppgifter om enskilda 
styrelseledamöter återfinns på sid. 35.

Studieråd
Studierådet utses av styrelsen och ansvarar för medlemsut-
bildningar. Under 2009 har rådet bestått av Bosse Östlund 
(sammankallande), Anica Söderström, Ursula Söder-Ma-
grell, Roland Engström och Margaretha Cedergren.

Beredning av styrelsesammanträden 
Ordförande sammanträder regelbundet med vd och 
ekonomichef för avrapportering av den operativa verk-
samheten och föreningens ekonomi, samt beredning av 
kommande styrelsemöten. 

Ledningsgruppens arbete
Ledningsgruppen har bestått av vd Mats Tryselius, eko-
nomichef Lena Österman och fastighetschef Sakarias 
Liimatainen till och med 2009-05-26 och därefter av tf 
vd/ekonomichef Lena Österman, fastighetschef Sakarias 
 Liimatainen och tf ekonomichef Monica Ohlén. Lednings-
gruppen har haft avstämningsmöten var 14:e dag.

Uppgifter om vd återfinns på sid. 35. Principer för vd:s 
ersättning och övriga anställningsvillkor återfinns på sid. 30.

Styrgruppens arbete
Styrgruppen består av fem personer, samtliga med 
rörelsegrensansvar. Styrgruppen har haft möten en 
gång i månaden där bl.a. verksamhetsplanen följts upp. 
Gruppen behandlar frågor av övergripande karaktär 
och dessa möten förbättrar samarbetet och integratio-
nen mellan verksamhetsområdena.

Revisorernas arbete under 2009
Ordinarie sammanträden med revisorerna sker två 
gånger per år: vid ett höstmöte och i samband med 
slutrevision. Revisorerna lämnar årligen en rapport från 
löpande granskning samt en rapport från bokslutsrevi-
sionen. Under höstmötet avhandlades bl.a. ekonomiska 
händelser 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. 
HSB Södertäljes stämma har valt Magnus Karlström 
från Ernst & Young och HSB Riksförbund har utsett 
Erik Davidsson från BoRevision. Magnus Karlström har 
varit revisor för HSB Södertälje sedan 1995 och Erik 
Davidsson sedan 2008.

Föreningsstyrningsrapporten har inte särskilt granskats 
av revisorerna.

Beträffande delårsrapport är HSB Södertälje inte tvin-
gad att avge sådan, varför granskning ej heller har skett. 

Arvoden, omfattning och kostnader för revisorerna re-
dovisas på sid. 30.

Internkontroll
Den interna kontrollen bygger på månatlig uppföljn-
ing mot budget per rörelsegren, såväl som uppföljning 
mot mål i verksamhetsplan. Kompenserande åtgärder 
vidtas inom de områden eller processer där kontrollen 
bedöms som svag. Någon särskild granskningsfunktion 
i form av internrevision finns inte. 

FÖRENINGSSTyRNINGSRaPPORT
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Ledamöter

Sören lekberg* 8 (14)

anica Söderström 14 (14)

Bosse Östlund 14 (14)

Peter Ivanov 14 (14)

Kaj Helminen 12 (14)

Dan Matsson 13 (14)

anna lindahl* 8 (14)

charlotta tempelman* 7 (14)

Erik andersson 8 (14) 

lisa Olén/Mia Svalefors 9 (14)

Mats Söderström 13 (14)

STyRELSENS NÄRVaRO PÅ STyRELSESaMMaNTRÄDEN 
2009-01-01–2009-12-31

Suppleanter

Ulla Norstedt*** 12 (14)

jennie lagerstedt*** 11 (14)

Benny jansson 13 (14)

Roland Engström*** 13 (14)

Mia Svalefors/therese Olsson 4(14)

thomas Eriksson 0 (14)

* Avgick på årsstämman 11 juni. ** Entledigades 25 maj 2009.

*** Ordinarie ledamöter från 11 juni

adjungerad

Mats tryselius** 5 (14)

lena Österman 6 (14)

Sakarias liimatainen 3 (14)

Bo tjörnå 3 (14)

cecilia Weiss 2 (14)



Till föreningsstämmans förfogande står: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
det totala fria egna kapitalet som står till stämmans 
förfogande, 32 992 338 kr varav årets resultat utgör 
17 580 kr, disponeras enligt följande: 

FÖRSlag tIll DISPOSItION aV FÖRENINgENS VINSt

32 974 758 kr
Balanserat resultat

17 580 kr
Årets resultat

32 992 338 kr 
Summa

893 650 kr
Till reservfonden avsättes

32 098 688 kr
Till balanserat resultat

FÖRSLaG TILL DIPOSITION aV FÖRENINGENS VINST
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RESUltatRäKNINg

RESuLTaTRÄkNING [tkr]    

   2009-01-01 2008-01-01

 Not 2009-12-31 2008-12-31

Nettoomsättning 1 59 550 60 725

Kostnader för sålda varor och tjänster 2 -51 396 -55 533

Bruttoresultat  8 154 5 192

administrationskostnader  -1 451 -2 669

Rörelseresultat  6 703 2 523

Finansiella poster    

Utdelning finansiella anläggningstillgångar  98 6 970

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 1 827 4 332

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -8 562 -12 750

Resultat efter finansiella poster  66 1 075

Resultat före skatter  66 1 075

Uppskjuten skatt 15 -48 -131

Årets resultat  18 944
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BalaNSRäKNINg

BaLaNSRÄkNING [tkr]

Tillgångar Not 2009-12-31 2008-12-31

aNLÄGGNINGSTILLGÅNGaR

Immateriella anläggningstillgångar 5 2 695 3 097

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 233 079 181 237

Pågående ombyggnation 7 106 53 098

Inventarier 8 1 013 1 903

Finansiella anläggningstillgångar

andra långfristiga värdepappersinnehav 9 27 872 21 944

andra långfristiga fordringar 10 847 1 440

Summa anläggningstillgångar  265 612 262 719

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGaR

Varulager

Varulager 11 1 298 1 288

kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar  1 274 3 544

Skattefordringar  941 855

Utlåning till bostadsrättsföreningar  230 1 586

Övriga fordringar  10 72

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 12 1 089 1 232

kortfristiga placeringar 13 43 843 43 566

kassa och bank  22 576 51 121

Summa omsättningstillgångar  71 261 103 264

Summa tillgångar  336 873 365 983
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BaLaNSRÄkNING

Eget kapital och skulder [tkr]  Not  2009-12-31  2008-12-31

EGET kaPITaL     

Bundet eget kapital     

andelskapital    3 090  3 184

Reservfond     2 016  1 884

Fritt eget kapital      

Balanserat resultat    32 975  32 031

Årets resultat    18  944

Summa eget kapital  14  38 099  38 043 

avsättningar     

Pensioner    1 270  1 435

Uppskjutna skatter  15  3 032  2 984 

Summa avsättningar    4 302  4 419

SkuLDER     

Skulder till kreditinstitut  16  202 896  219 690

Inlåning från bostadsrättsföreningar  17  81 038  88 968

leverantörsskulder    2 941  5 728

Övriga skulder    720  896

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  18  6 877  8 239

Summa skulder    294 472  323 521

Summa eget kapital och skulder    336 873  365 983

Poster inom linjen

Ställda säkerheter     

Fastighetsinteckningar för skulder till kreditinstitut    231 400  220 667

ansvarsförbindelser     

Fastigo garantiförbindelse    236  236

KP Pensionsförsäkring  19  241  0

garantiförbindelse     0  109 695



KaSSaFlÖDESaNalyS

kaSSaFLÖDESaNaLyS [tkr]  
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kaSSaFLÖDESaNaLyS

     2009  2008 

Löpande verksamhet       

Rörelseresultat    6 703  2 523

Finansiella intäkter    1 925  11 302

Finansiella kostnader    -8 562  -12 750

Justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet  

avskrivningar och nedskrivningar    4 058  5 562

kassaflöde från förändringar i den löpande verksamheten  

för förändring av rörelsekapital    4 124  6 637 

kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

Förändringar av varulager och pågående arbeten    -10  308

Förändringar av hyres och kundfordringar    2 270  -824

Förändringar av övriga omsättningstillgångar    1 475  426

Förändring av leverantörsskulder    -2 787  1 017

Förändring av övriga rörelseskulder    -1 703  3 752

kassaflöde från den löpande verksamheten    3 369  11 316 

Investeringsverksamheten       

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar    402  -2 330

Investeringar i materiella anläggningstillgångar    -2 077  -49 374

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  värdepapper   0  0

kassaflöde från investeringsverksamheten    -1 675  -51 704

Finansieringsverksamheten      

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar    -7 930  -1 445

Förändring av andra långfristiga fordringar    -5 335  225

Förändring av lån    -612  50 000

amortering av lån    -16 182  -1 397

Insatser/avgälder    97  97

kassaflöde från finanseringsverksamheten   -29 962  47 480

Årets kassaflöde    -28 268  7 092

likvida medel vid årets början    94 687  87 595

likvida medel vid årets slut    66 419  94 687

Förändring likvida medel    -28 268  7 092



Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 

och BFN:s allmänna råd och vägledningar.

Värderingsprinciper 
tillgångarna är värderade till anskaffningsvärde. För fastigheterna 

och inventarierna har avdrag gjorts med planenliga avskrivningar. 

Varulagret har värderats till 100 % av inköpsvärdet.

Fastigheter 
Under året har avskrivningsplanen omarbetats och fastigheterna 

beräknas utifrån en ekonomisk livslängd om 100 år, dvs med 

avskrivning på 1 % per år. 

För ombyggnationer såsom balkonger och fönster bedöms den 

ekonomiska livslångden till 50 år och med en avskrivning på 2 %.

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.

Leasingkostnader
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operativa, 

redovisas som vanlig operationell leasing, dvs leasingavgifter 

kostnadsförs löpande. 

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  skattekonsekvenser 

av händelser som har beaktats i företagets redovisning eller 

deklaration - uppskjuten skatt - ska redovisas. En sådan post 

är när en s.k. temporär skillnad föreligger, om en tillgångs eller 

skulds bokföringsmässiga och skattemässiga värden inte upp går 

till samma belopp. Underskottsavdrag tas med om den anses 

kunna nyttjas.

Övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde 

om ej annat anges i not nedan.

REDOVISNINgS- OcH VäRDERINgSPRINcIPER 
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REDOVISNINGS- OcH VÄRDERINGSPRINcIPER

LÖNER, ERSÄTTNINGaR OcH SOcIaLa kOSTNaDER [tkr]

Under året har avgångsvederlag utbetalats till ett belopp om 990 tkr.

Verkställande direktörens årslön uppgår till 785 tkr. Ingen bonus eller 
prestationsersättningar förekommer. Pensionen för vd omfattas av KtP-
planen och är förmånsbaserad och uppgår till 81 tkr för 2009. Fr.o.m. 
2010 är pensionen premiebaserad och motsvarar 35 % av årslönen. 
Utöver lön och pensionsavsättning tillkommer värde av bilförmån. Vd har 
en pensionsålder av 65 år. Om föreningen säger upp vd kan föreningen 
fastställa vid vilken tidpunkt anställningen upphör. Vd har därutöver rätt 
till ett avgångsvederlag som motsvarar 15 månadslöner. Vid uppsägning 
från vds sida gäller en uppsägning om sex månader. 

I bokslutet finns en extra avsättning för tjänstemännens framtida  
KP-pensionsåtagande till ett belopp av 1,2 mkr.

  2009    2008 

  löner &  avgifter & löner &  avgifter & 
  ersättningar   pensioner  ersättningar  pensioner

VD och styrelse  1 564    1 571  
KP pension    81    66 
arbetsgivaravgift    499    509

Övriga  12 671    12 654  
KP/aMF    1 934    1 954 
arbetsgivaravgift    3 848    4 102

Summa  14 235  6 362  14 225  6 631

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

2007  Revision  Övrigt 

BoRevision  138  20  

Ernst & young  82  0 

Summa  220  20

aRVODEN OcH ERSÄTTNINGaR FÖR REVISORER [tkr]

BoRevision utses av HSBs Riksförbund årligen enligt HSB 

Södertäljes stadgar § 28. Magnus Karlström, Ernst & young, 

valdes år 2008 och har innehaft uppdraget sedan år 1995.



Not 1    Nettoomsättningens fördelning  

Rörelsegren 2009 2008

Förvaltning 24 535 27 546

Egna fastigheter 35 015 33 179

Summa 59 550 60 725

Not 2   Leasingkostnader 

  2009 2008

Föreningens leasingkostnader  

(exklusive hyra för lokaler)  

har under året uppgått till  9 0

leasingkostnader inom 1 år 144 0

leasingkostnader inom 2–5 år 280 0

Summa 433 0 

Not 3   Räntekostnader och liknande resultatposter 

Ränteintäkter 2009 2008

Ränteintäkter 1 519 4 730

Upp-/nedskrivning på  

värdepapper 308 -398

Summa 1 827 4 332

Avgälderna från bostadsrättsföreningarna redovisas som kapital

tillskott, se not 14.    

Not 4  Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader 2009 2008

Inteckningslån 3 197 9 200

Swapnetto 4 481 –

Räntebidrag -190 -338

Övriga räntekostnader 1 074 3 888

Summa 8 562 12 750

Not 5   Immateriella anläggningstillgångar

Pågående projekt 2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 3 626 767

Färdigställda projekt  404 2 646

Inköp 0 213

Utgående anskaffningsvärde 4 030 3 626

Ingående avskrivningar -529 0

Årets avskrivningar  -806 -529

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 335 -529

utgående planenligt restvärde 2 695 3 097

 

Not 6   Byggnader och mark 

Byggnader 2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 199 714 199 113

Färdigställd ombyggnation  54 230 0

Inköp 0 0

Pantbrevskostnader 0 601

Utgående anskaffningsvärde 253 944 199 714

Ingående avskrivningar -18 477 -15 556

Årets avskrivningar  -2 388 -2 921

Utg. ackumulerade avskrivningar -20 865 -18 477

utgående planenligt restvärde 233 079 181 237

Varav mark 27 091 27 091

Taxeringsvärden 2009 2008

Bostadsdelen

Byggnad 163 708 163 708

Mark 43 480 43 480

Lokaldelen

Byggnad 6 887 6 887

Mark 2 467 2 467

Småhus 

Byggnad 3 312 2 983

Mark 1 711 666

Summa  221 565 220 191

Redovisade byggnadsvärden 

Bokföringsmässiga värden 205 976 154 146

Skattemässiga värden -138 318 -142 817

Skillnad 67 658 11 329

 

Not 7    Pågående ombyggnation 

  2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 53 098  5 975

Inköpt under året 0 47 123

Överfört till byggnad Sobeln 1

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

utgående anskaffningsvärde 106 53 098

 

Not 8   Inventarier

  2009  2008

Ingående anskaffningsvärde 11 478 11 894

Årets utrangering/anskaffning -2 920 -416

Utgående anskaffningsvärde 8 558 11 478

Ingående avskrivningar -9 575 -9 079

Årets utrangering 2 995 0

Årets avskrivningar administration -98 -201

Årets avskrivningar övriga rörelsegrenar -827 295

Utgående avskrivningar -7 545 -9 575

utgående planenligt restvärde 1 013 1 903

NOtER

NOTER
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Not 9    andra långfristiga värdepappersinnehav

aktier och andelar antal 2009  2008

andelar i HSBs Riksförb. 22 290 1 115 1 115

aktier i HSB Bostad 7 904 14 820 14 820

HSB Bostad,  

villkorat aktieägartillskott  5 928 0

aktier i ProjektPartner 1 501 6 004 6 004

aktier och andelar, övrigt  5 5

Summa  27 872 21 944

Not 10   andra långfristiga fordringar

  2009  2008

Personallån 359  342

Insatslån 371  591

Revers- och inteckningslån  117  507

Summa 847  1 440

Not 11   Varulager   

  2009 2008

Varulager 249 239

Bostadsrätter 334 334

Hjälmsätra/Hoxeltorp 715 715

Summa 1 298 1 288

Not 12   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2009 2008

Ränteintäkter 76 47

Övrigt 1 013 1 185

Summa 1 089 1 232

Not 13   kortfristiga placeringar   

Samtliga finansiella placeringar är omsättningsbara inom högst en vecka.

  Förfall 2009   2008

Kreditobligation 2009-04-28 0   3 000

Swedbank Spax 2009-10-05 0   1 500

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

Vegaobligation 2010-04-19 1 500   1 500

aktiekupongobligation Etik 2010-11-10 0   3 000

Swedbank Spax 2011-05-12 1 000   1 000

FRN obligation 2011-11-08 0   3 000

Swedbank Spax 2012-02-17 3 000   3 000

alfaobligation 2012-01-04 0   3 000

alfaobligation 2012-08-10 1 500   1 500

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

Swedbank Spax 2013-05-29 1 500   1 500

Sv Export kredit obligation 2015-11-20 0   3 000

Swedbank Special 2009-09-08 0   2 000

Sv Export kredit obligation 2015-11-20 0   1 964

Volvofinans, räntebärande 2011-05-17 2 964   0

Volvo treasury, räntebärande 2012-03-20 998   0

Vasakronan, räntebärande 2012-03-22 1 971   0

Swedbank Spax 2012-11-20 2 000   0

Swedbank Spax 2014-02-05 1 500   0

Swedbank Spax 2014-11-18 2 000   0

Not 13   kortfristiga placeringar forts.

  Förfall 2009   2008

Sv Export kredit obligation 2014-12-18 6 000   0

Sv Export kredit obligation 2016-06-09 2 910   0

Summa  43 843   43 964

Ej realiserad värdeökning/minskning  223   -398

Summa  44 066   43 566

Not 14   Förändring eget kapital   

                                   Bundet eget kapital          Fritt eget kapital

 and   Reservfond Balanserat Årets 
 kapital  resultat resultat resultat

Ingående belopp 3 184  1 884 32 031 944

andelsförändring -94  0 0 0

avgäld år 2009 0  0 130 0

Fusionsresultat  

brf gullvivan 0  0 2 0

Resultatdisposition 0  132 812 -944

Årets resultat 0  0 0 18

utgående belopp 3 090  2 016 32 975 18

Not 15   uppskjuten skatt

I HSB Södertälje finns två poster där det föreligger temporära 

skillnader, underskottsavdrag och fastigheter. avseende 

fastigheter 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 2009  2008

Ingående värde 2 984  2 853

Årets avsättning 48  131

Summa 3 032  2 984

Not 16 Skulder till kreditinstitut

Föreningens samtliga inteckningslån löper med rörlig ränta och 

är per bokslutsdagen fördelade på 14 lån. Kortfristig del av skuld-

erna till kreditinstitut uppgår till 1 031 tkr (1 631 tkr). av total 

skuld avseende inteckningslån, 202 895 tkr, är 170 000 tkr (84 %) 

räntesäkrat med swapavtal hos Nordea enligt nedan:

  Swap  Räntesats  Förfallodag

  20 000  4,35  2010-04-30

  15 000  3,38  2010-12-15

  5 000  3,84  2010-12-15

  10 000  3,23  2010-12-15

  10 000  3,45  2011-12-21

  10 000  3,86  2011-12-21

  10 000  3,54  2011-12-21

  5 000  3,88  2012-12-19

  10 000  3,00  2014-03-17

  20 000  3,22  2014-12-16

  15 000  3,50  2015-02-16

  40 000  4,65  2018-09-17

  170 000    



genomsnittlig årsränta för HSB föreningens fastighetslån är 3,7% 

och den vägda snittlöptiden är ca 4 år. Marknadsvärdet på swap-

avtalen per bokslutsdagen uppgick till -9,8 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 2009 2008

Bunden inlåning  > 1 år 2 000 1 800

Bunden inlåning  < 1 år 7 900 18 350

avräkning   71 138 68 818

Summa    81 038 88 968

Not 18   upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

     2009  2008

Hyror   2 637 2 284

Medlemsavgifter  242 269

Räntor   583 988

Semesterlöneskuld  1 504 1 615

Övriga   1 911 3 083

Summa   6 877 8 239

Not 19 ansvarsförbindelse

ansvarsförbindelsen avser 2 % av Kreditförsäkringsbeloppet på 

föreningens pensionsåtagande i KP, Kooperationens Pensions-

stiftelse.

*Kaj Helminen avled i januari 2010

NOTER
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Föreningens resultat och ekonomiska ställning framgår 
av resultat- och balansräkningen. Bokslutskommentar-
erna och kassaflödesanalysen utgör en integrerad del 
av årsredovisningen.

Vi försäkrar att, så vitt vi känner till, årsredovisningen 
är upprättad i överensstämmelse med god redovisnings-
sed, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska för-
hållandena och ingenting av väsentlig betydelse är 
utelämnat som skulle kunna påverka den bild av för-
eningen som skapats av årsredovisningen.

Vår revisionsberättelse har angivits den 30 april 2010.

Magnus karlström   Erik Davidsson 

Ernst & young,   BoRevision aB,  

av föreningen vald revisor  av HSB Riksförbund   

     utsedd revisor

Peter Ivanov anica Söderström        Jennie Lagerstedt 

Bosse Östlund Dan Matsson  Erik andersson

ulla Norstedt  Roland Engström   Mia Svalefors

Mats Söderström Benny Jansson   Björn Törnå, vd

   Ersätter Kaj Helminen*

Lena Österman, tf vd



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

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
i HSB Södertälje ek. för. för räkenskapsåret 2009-01-
01–2009-12-31. Föreningens årsredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 19–33. 
I föreningens årsredovisning ingår föreningsstyrnings-
rapporten, på sidorna 23–24, vilken inte omfattas av vår 
revision. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och för-
valtningen och för att årsredovisnings lagen tillämpas 
vid upp rättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är 
att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed 
i Sverige. Det innebär att vi planerat 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 infor-
mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 
och verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskatt ningar som sty-
relsen och verkställande direktören gjort när de upprät-
tat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade in-
formationen 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 verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören på annat sätt handlat i strid med la-
gen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen el-
ler föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss 
rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och ger en rättvisande bild av förenin-
gens resultat och ställning i enlighet med god redovisn-
ingssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för föreningen, disponerar 
resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direk-
tören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Södertälje den 30 april 2010

Magnus karlström  Erik Davidsson 
Ernst & young,  BoRevision aB  

av föreningen vald revisor av HSB Riksförbund 

    utsedd revisor
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TF VD/EkONOMIcHEF, 
aDJuNGERaD

Lena Österman f. 1960

Anställd sedan: 2008
Utbildning/kompetens: 
Uppsala civ.ek. Konsult i 20 år 
senast från Deloitte.
Andra uppdrag: HSB-ledamot 
i brf Dammtorp.

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: Sitter i sty-
relsen för HSB Bostad.

LEDNING/FaSTIGHETScHEF

Sakarias Liimatainen f. 1962

Anställd sedan: 2002
Utbildning/kompetens: 
civilingenjör inom industriell 
ekonomi. Mångårig erfar-
enhet som egen företagare. 
Andra uppdrag: HSB-ledamot i 
brf Ragnhildsborg.

HSB SÖDERTÄLJES STyRELSE
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HSB SÖDERtäljES StyRElSE
ORDFÖRaNDE

Peter Ivanov f. 1946

tidigare ombudsman  
på Unionen
Till styrelsen: 1997
Andra uppdrag: ordförande i 
brf Sörgården, HSB-leda-
mot i brf lilltorpet, brf Frid-
hem och brf Östergården. 

VIcE ORDFÖRaNDE

anica Söderström f. 1945

Vårdlärare och konsult i 
inlärning
Till styrelsen: 1992
Andra uppdrag: ordförande i 
brf Kaktusen, HSB-ledamot 
i brf Fjärilen, brf Fogdetorp 
och brf Polstjärnan.

LEDaMOT

Bosse Östlund f. 1938

tidigare rektor
I styrelsen sedan: 1984
Andra uppdrag: Nämndeman i 
Svea Hovrätt, ordförande i För-
skolan Mursleven, HSB-ledamot 
i brf Bruksporten, brf Ekhamra, 
brf Opalen och brf Viken.

LEDaMOT

Erik andersson f. 1959

Internationell sekreterare på 
IF Metall
Till styrelsen: 2007
Andra uppdrag: HSB-ledamot 
i brf Morkullan, brf Henriks-
berg och brf Malinsbo.

LEDaMOT

Dan Matsson f. 1965
Förvaltare
Till styrelsen: 1999
Andra uppdrag: ordförande i 
brf tratten, HSB-ledamot i 
brf Fullriggaren, brf Strand-
gården och brf Viksängs 
Strand. 

LEDaMOT

kaj Helminen* f. 1939

tidigare arbetat i verks-
tadsindustrin
Till styrelsen: 1998
Andra uppdrag: ordförande i 
brf Morkullan, HSB-ledamot i 
brf Fregatten, brf tratten och 
brf ängsgården.

LEDaMOT

Jennie Lagerstedt f. 1976

Konsult/egen företagare
Till styrelsen: 2007
Andra uppdrag: ordförande 
i brf Snipan, HSB-ledamot 
i brf gaffeln, brf Bofinken 
och brf Hertigen.

LEDaMOT

ulla Norstedt f. 1961

administratör/sekreterare
Till styrelsen: 2005
Andra uppdrag: HSB-ledamot 
i brf Brogården, brf Nysätra 
och brf Österåt.

LEDaMOT/aRBETSTaGaR-
REPRESENTaNT

Mia Svalefors f. 1958

Ekonomiassistent HSB 
Södertälje
Till styrelsen: 15/10 2009

LEDaMOT/aRBETSTaGaR-
REPRESENTaNT 

Lisa Olén f. 1977 

Informatör HSB Södertälje

Till styrelsen: 2008
Andra uppdrag: HSB-leda-
mot i brf Brotorn.

LEDaMOT/aRBETSTaGaR-
REPRESENTaNT

Mats Söderström f. 1947

Reparatör HSB Södertälje
Till styrelsen: 1997
Andra uppdrag: vicevärd i brf 
Kaktusen och HSB-ledamot i 
brf Briggen.

LEDaMOT/aRBETSTaGaR-
REPRESENTaNT

Therese Ohlsson f. 1969

löne- och hyreshandläggare 
HSB Södertälje
Till styrelsen: 2008

SuPPLEaNT

Benny Jansson f. 1966

Fastighetsskötare
Till styrelsen: 2007
Andra uppdrag: vicevärd i 
brf gaffeln, HSB-ledamot 
brf Melonen och brf Mars.

LEDaMOT/aRBETSTaGaR-
REPRESENTaNT

Thomas Eriksson f. 1958

Reparatör HSB Södertälje
Till styrelsen: 2008

ledamöterna Sören lekberg, anna lindahl och  
charlotta tempelman avgick i samband med  
stämman 090611. Mats tryselius, vd, lämnade  
HSB Södertälje 090527.

cecilia Weiss är sekreterare sedan 091015.

*avled i januari 2010.

LEDaMOT

Roland Engström f. 1945

tidigare strategisk rådgivare 
på hälso- & sjukvårdsförvalt-
ningen i Stockholms läns 
landsting. Till styrelsen: 2007
Andra uppdrag: ledamot i Brf 
tordyveln, HSB-ledamot i brf 
täppan, brf jasminen och brf 
Högvreten. 



Box 111, 151 22 Södertälje

Tfn 08-554 226 00 Fax 08-554 226 01

www.hsb.se/sodertalje


