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ÅRET I 
KORTHET

2019

En stor del av 2019 har handlat om 
att sjösätta den nya organisationen 
som fastställdes i november 2018.  

Nya arbetssätt, processkartläggning 
samt förbättrade rutiner har utgjort 
en stor del av arbetet. Här följer en 

kort samman fattning av året. 

Utveckling av Kund- och  
medlemscenter
Den 1 mars tog vi hem växel och felan-
mälan till HSB Södertäljes Kund- och 

medlemscenter. Tidigare hanterades tjänsten av 
extern part. Det innebar att vi kapade ett led och 
skapade förutsättningar för att ge ännu bättre 
service.

Utbildningsåret
Vår ambition är att alltid erbjuda ett brett utbild-
ningsutbud, med fokus på de frågor och områden 
som hör till en bostadsrättsförenings vardag. Med 
anledning av det lanserade vi ett utökat utbud 
fördelat på kurser, seminarium, öppna hus och 
nätverksträffar. En del av dessa helt kostnadsfria!

Balkongprojektet inleddes
Vi genomförde tillsammans med Balco visning 
och informationsträff inför renovering av bal-
konger för 144 av våra hyresgäster i Brunnsäng. 

Q1 
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Stämma 
Stämman 2019 genomfördes den 14 maj i våra lokaler 
på Morabergvägen. Stämman inleddes med mingel, mat 
och dryck och i anslutning till stämman berättade vd om 
de nyheter och förändringar som genomförts inom HSB 
Södertälje under året och lite om vad som komma skall.

Q3 Vi startar coworkning
Genom ombyggnation och renovering av 
våra lokaler på Järnagatan plan 1 vill vi 

erbjuda Södertäljeföretagare, föreningar, konstutövare 
eller andra en möjlighet att tillfälligt eller på längre tid 
hyra in sig i en lokal där människor med olika yrken 
arbetar tillsammans. Vi vill kunna skapa ett rum för en 
social gemenskap där de som ingår arbetar oberoende 
av varandra, delar värderingar och är intresserade av de 
synergieffekter som kan uppstå. 
Vi erbjuder även våra medlemmar och föreningar möjlig-
het att hyra lokalen för t.ex. stämmor eller andra events. 

Södertäljefestivalen 
23–25 augusti deltog vi på Södertäljefestivalen som 
arrangeras av Södertälje kommun och Södertälje City. 
Vi hade ett tält utanför våra nya coworkinglokaler på 
Järnagatan 6. Vi informerade om vårt Bosparande och 
besökarna kunde också tävla om ett helt års bosparande.

Kvinnligt nätverk
Den årliga mycket uppskattade nätverksträffen för 
kvinnor i HSB-föreningars styrelser genomfördes i våra 
Coworkinglokaler på Järnagatan. 

Sänkt vattenförbrukning
I vår ambition att hålla nere kostnaderna och värna om 
miljön, har vi monterat nya kransilar i kök och tvättställ 
(ledad i köket), samt monterat nya duschhandtag inkl. 
slang i våra hyreslägenheter.

Medlems- och bosparmöte 
Den 18 mars genomförde vi årets medlems- och bospar-
möte. Det har under åren varit svårt att få medlem-
marna att delta på mötet. Med anledning av det valde vi 
i år att utöver annonsering i LT och på hemsida skicka ut 
inbjudan personligt till de medlemmar som utgör det vi 
brukar kalla ”den fria gruppen”. Vårt nya angreppssätt 
gav effekt och ca fyrtio medlemmar deltog. Under mötet 
valdes två ledamöter att representera gruppen på stäm-
man. Därutöver informerade vi om medlemsutveckling, 
medlemsförmåner, kontaktvägar och kommande bygg-
nationer. Intresset för våra kommande bostadsrätter 
och hyresrätter var stort.

Q2 Digitalisering 
I vår strävan att effektivisera och kapa ledti-
der införde vi en ny rutin för bankernas pant-
sättning, denuntiation och avnoteringar av 

panter. Rutinen går i korthet ut på att bankerna skickar 
handlingarna direkt till vår inläsningscentral i stället för 
till oss som sedan läser in panten elektroniskt. 

Energiseminarium  
I samarbetet med energi- och klimatråd givningen ge-
nomförde vi ett mycket uppskattat energiseminarium 
med fokus på solenergi och frågor om laddplatser. 

Hållbart varumärke
HSB är det mest hållbara varumärket 
i kategorin bostäder enligt svenska 
folket. Det är andra året i rad som HSB är 
branschvinnare i Sustainable Brand Index, 

Europas största varumärkesstudie om 
hållbarhet.

Medlemsförmån 
I april erbjöd vi tillsammans med Familjens jurist ett 
kostnadsfritt seminarium om familjejuridiska frågor. 
Den som är ung, frisk och förälskad tänker sällan i 
termer av familjejuridik. Det sista vi vill tänka på är väl 
separation och död. Men det finns en del frågor som det 
kan vara bra att reda ut inför en större förändring i livet 
som att bli sambo, gifta sig eller att förlora den man 
sammanlever med.

HSB-ledamoten
Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som har i uppgift att 
jobba för att rekrytera fler till rollen som HSB-ledamot.

2019-04-12 10:15 CEST

HSB toppar Sustainable
brand index för andra
året i rad
HSB är det mest hållbara varumärket i kategorin bostäder enligt svenska
folket. Det är andra året i rad som HSB är branschvinnare i Sustainable
Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet.

– Otroligt kul och hedrande att vi vinner igen – det är ett kvitto på att vi är
en viktig aktör i arbetet mot det hållbara samhället. För oss har arbetet med
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Medlemsförmån
Vi följde upp vårt tidigare mycket uppskattade solenergi-
seminarium med ett studiebesök på brf Jasminen som 
arbetar framgångsrikt med solenergi.

Digitalisering
Tidigare har rutinen för kundkännedom varit manuell och 
gjorts på papper, ofta genom att HSB-ledamoten kon-
trollerat nyvalda ledamöters id-handlingar. I september 
lanserade vi en ny digital tjänst, HSB Kundkännedom. 

Ny leverantör för scanning av fakturor
Vi hade under året problem med skanningen av leveran-
törsfakturor. Trots upprepad dialog med dåvarande leve-
rantör såg vi ingen förbättring varför vi valde att avsluta 
samarbetet och från 1 oktober gick scanningen över till 
Fakturatjänst AB, som är ett av HSB helägt dotterbolag. 

Q4 Skärpta lagar gällande andrahands-
uthyrning av hyreslägenheter
Vi informerade alla våra hyresgäster om de 

nya lagarna som trädde i kraft den 1 oktober, gällande 
andrahandsuthyrning av hyreslägenheter.

Skogsvioldagen
Vi bjöd in våra hyresgäster på Lundbygatan till dialog för 
att träffa oss och höra våra tankar och idéer avseende 
upprustning och utveckling av gårdsmiljön. Vi ville veta 
vilka platser och funktioner boende vill utveckla eller 
bevara och det motsatta. Investeringarna syftar dels till 
ökad trivsel på gården, men även för utökad service med 
fastighetsnära avfallssortering. En extra bonus är att 
åtgärderna har en miljömässigt positiv effekt.

Medborgardialog om nya Brunnsäng
Den 14 september öppnade vi, HSB Södertälje, tillsam-
mans med Södertälje kommun och Telge Fastigheter 
upp projektkontoret för utveckling av Brunnsäng. 
Engagemanget var stort och det kom ca 80 besökare 
som ville tycka till och diskutera hur Brunnsäng kan 
utvecklas. Idéer och synpunkter samlades in och märk-
tes upp på kartor. 

Sveriges radio P4 Södertälje – vår nya hyresgäst 
Under våren blev det klart att Sveriges radio skulle starta 
P4 Södertälje. Glädjande nog tecknades ett hyresavtal 
med oss och ombyggnation och renovering av våra 
lokaler på Järnagatan plan 2 inleddes. Lokalerna och 
radioverksamheten invigdes med ett välbesökt event 
den 8 november. 

Digitalisering
I slutet av november lanserades ett helt nytt digitalt 
gränssnitt, det vi kallar för Mitt HSB, som ersätter 
Portalen. Anledningen till uppgraderingen grundar sig i 
att kunna ge den bästa möjliga servicen digitalt, nu och  
i framtiden. Målsättningen är att allas styrelsearbete ska 
bli väsentligt enklare.

Balkongrenovering färdigställs
Den 18 december, två månader före tidsplan, kunde 
vi genomföra slutbesiktning och slutsamråd för dom 
144 renoverade balkongerna på Brunnsängsvägen och 
Okstigen. Renoveringen har inneburit att vi med hjälp av 
vår entreprenör Balco helt tagit bort befintliga balkonger, 
och ersatt dem med nya större och inglasade balkonger. 
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I år vill jag inleda med att tacka 
alla medlemmar, kunder, för-
troendevalda och medarbeta-
re som varit med och bidragit 

till ett händelserikt år där vi flyttat fram 
våra positioner i flera avseenden. 

Under året som gått har vi ägnat en 
hel del tid åt att sjösätta den nya orga-
nisationen som vi beslutade om i slutet 
av 2018. Det har i huvudsak gått enligt 
plan och vi börjar sakta men säkert se  
effekterna av allas vårt arbete:

 »  fördela det samlade uppdraget 
bättre – något vi gjort,

 »  tillse rätt kompetens på rätt plats – 
ett arbete som hela tiden pågår då 
vi verkar i en föränderlig värld,

 »  minska sårbarheten – har vi lyckats 
med genom intern kompentensut-
veckling, breddning och nya befatt-
ningsbeskrivningar,

 »  skapa förutsättningar för arbete 
med kvalitetssäkring och uppfölj-
ning – här har vi en bit kvar men 
min bild är att vi tagit stora steg 
framåt avseende återkoppling till 
kunder och medlemmar,

 »  stärka och lyfta upp arbetet med 
kundservice och medlemskapet – 
här är vi på god väg, mycket tack 
vare etableringen av vårt Kund- och 
medlemscenter

 »  skapa förutsättningar för utveckling 
av tjänster som direkt eller indirekt 
bidrar till lönsamhets- och/eller 
kvalitetsmål, alternativt avveckling 
– här har vi genomfört en hel del 

förändringar såsom att samla den 
tekniska kompentensen under en 
chef, vi har utökat med fler förval-
tare med en bredare kompetensbas.

 »  stärka chefer och arbetsledare i 
deras roller och uppdrag, förtydliga 
roller, ansvar och befogenheter 
– ett arbete som pågår och som 
kommer att fortlöpa med ett antal 
kompetenshöjande aktiviteter.

Med detta kan jag konsta-
tera att vi är på god väg 
mot det som var syftet att 
skapa förutsättningar för 

ett proaktivt, långsiktigt och strategiskt 
arbets- och förhållningssätt för att stär-
ka HSB Södertäljes position på markna-
den. Stärka vi-känslan, förståelsen för 
varandras uppdrag, hur enheterna är 
beroende av varandra och hur vi genom 
samarbete kan stärka HSB Södertäljes 
förutsättningar. 

Något vi också jobbat extra mycket 
med under året och som jag särskilt vill 
nämna är den ökade satsning vi gjort 
rörande medlemskapet och medlems- 
och kunddialog i olika former. Vi har 
erbjudit och genomfört ett stort antal 
seminarier, nätverksträffar och öppna 
hus. Vi upplever positiv respons från 
deltagarna och att vi kan se en svag 
trend som pekar på fler deltagare vil-
ket är positivt. Vi har bl.a. genomfört 
kvinnligt nätverk och ordförandeträff 
och det är på möten som dessa, som i 
alla fall jag påminns om gemenskapen 

och styrkan som finns i att vi är en med-
lemsägd organisation. Det är även via 
dessa möten vi får möjlighet att byta  
erfarenheter och kunskap om och med 
varandra och genom detta utveckla oss. 

När omvärlden förändras i en allt 
snabbare takt, med den accelererande 
teknologiska utvecklingen som föränd-
ringsmotor, då måste även vi förändras. 
Digitaliseringen för med sig fantastiska 
möjligheter till bättre service, kundan-
passning och mer effektiva processer. 
Kunderna förväntar sig tjänster av högre 
kvalitet, konkurrenterna vässar strategier 
och nya aktörer dyker upp på marknaden. 

Denna insikt är bakgrunden till att 

vd har ordet

Fortsatt fokus på att skapa mervärde 
för våra medlemmar och kunder 
genom ett hållbart och långsiktigt 

förhållningssätt i allt vi gör. 
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HSB inlett en gemensam förändring av 
våra arbetssätt och leveranser, framför
allt kopplat till digitaliseringen av för
valtningsaffären. 

HSB Södertäljes styrelse fat
tade våren 2019 beslut om 
att gå med i, och därmed 
vara med och finansiera, 

HSBs fortsatta gemensamma digitalise
ringsresa. Satsningen kommer få en cen
tral roll i vårt fortsatta utvecklingsarbete. 

Vi vet redan nu att vi under nästa år 
kommer att se fler digitala tjänster som 
lanseras och som kommer påverka såväl 
vår tjänsteleverans som våra medlemmar 

och kunder. Det är en spännande tid vi 
står inför och jag tror att det kommer vara 
av stor vikt att vi upprätthåller en tät dialog 
med våra föreningar och medlemmar un
der resans gång, inte minst för att sprida 
kunskap om våra nya digitala tjänster.

Sammanfattningsvis kan sägas att år 
2019 har innehållit såväl förstärkt lokal 
närvaro som utökat nationellt samarbete. 
Detta är något jag är övertygad om att vi 
kommer se mer av under 2020. 

Vänligen Cecilia Högberg

När omvärlden förändras 
i en allt snabbare takt, 
med den accelererande 
teknologiska utvecklingen 
som förändringsmotor, då 
måste även vi förändras.
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styrelseordförande har ordet

Under året som gått kan 
jag se att vi tagit flera steg 
framåt i arbetet med vår 
medlems och kunddia

log. För mig som ordförande är det av 
största vikt då vi är och ska fortsätta 
vara ett tryggt kooperativt företag som 
utvecklar sina värden i nära samarbete 
med våra bostadsrättsföreningar och 
medlemmar. 

Med utgångspunkt i våra möten och 
dialoger uppfattar jag även att vi har 
blivit bättre på att möta era krav och 
förväntningar, inte minst gällande åter
koppling. Att möta era krav och för
väntningar och leverera ett mervärde, 
är något jag och styrelsen i nära sam
arbete med ledningen kommer att fort
sätta jobba för under 2020.

Som vår vd även nämner i sin ko
lumn så kommer vi genom en gemen
sam satsning inom HSB under nästa 
år kunna erbjuda fler digitala tjäns
ter bl.a. i syfte att underlätta ert jobb 
i styrelserna. Det leder mig även in 
på en annan viktig hjärtefråga och 
det är styrelsens arbete med att rekry
tera, utbilda och kvalitetssäkra våra 

HSBledamöter. Vi ser att det är en roll 
som blir allt mer värdefull för såväl en
skilda bostadsrättsföreningar som för 
HSB Södertälje. Under 2020 behöver 
vi rekrytera fler HSB-ledamöter samti
digt som vi fortsätter att utveckla upp
draget. 

Det enda jag inte är helt nöjd med 
under 2019 är att vi, HSB Södertälje, av 
olika skäl inte kunde bidra till bostads
marknaden genom nybyggnation. Sett 
till HSB nationellt har vi dock åstad
kommit en hel del bl.a. HSB Dela, en 
ny modell för att äga sin bostad som 
riktar sig till unga vuxna som idag har 
svårt att komma in på bostadsmarkna
den. Jag ser hoppfullt fram emot att vi 
under kommande år på olika sätt kan 
bidra genom byggnation av nya bostads
rätter och hyreslägenheter i någon av 
de kommuner vi är verksamma i.

Slutligen vill jag tacka alla anställda, 
våra bostadsrättsföreningar och  
HSB Södertäljes styrelse för ett gott och 
givande samarbete under det gångna 
året.

Erik Andersson

VIKTIGT  
MED KUND- OCH  
MEDLEMSDIALOG

HSB Södertälje ska i nära 
samarbete med våra bostads-
rättsföreningar fortsätta att 
utveckla sina tjänster och 
medlemsvärden.
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”Jag vill tacka alla anställda, 
våra bostadsrättsföreningar 

och HSB Södertäljes styrelse för 
ett gott och givande samarbete 

under det gångna året.”
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hsb södertälje

DET HÄR ÄR  
HSB SÖDERTÄLJE 

ETHOS 
Våra värderingar är centralt att allt vi gör, våra tjänster, vår 
verksamhet och vårt beteende, syftar till att tillfredsställa våra 
kunder och medlemmars behov. Kulturen kännetecknas av en 
familjär stämning i trivsam miljö. Inom HSB Södertälje jobbar 
vi för en informell, rak och öppen kultur med högt i tak där 
kompetens och samverkan värderas högt. 

Det är viktigt för oss att skapa en hållbar arbetssituation  
för våra medarbetare på både lång och kort sikt och mycket av 
ledningsarbetet ägnas just åt det – vi jobbar kontinuerligt med 
arbetsmiljön, både den fysiska och den sociala.

HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av 
våra medlemmar och vårt uppdrag är att tillsammans med 
dem skapa det goda boendet. Som kooperativ organisation har 
HSB hela tiden fokus på medlemsnytta och medlemsinflytande. 
Genom kombinationen av medlemsverksamhet, förvaltnings- 
tjänster och nyproduktion hänger hela verksamheten ihop och det 
gör att vi har goda förutsättningar att möta medlemmarnas behov. 

HSB är en värderingsdriven och lärande organisation som 
baserar sin verksamhet på de kooperativa principerna och våra 
grundläggande värderingar. Med detta som grund har HSB  
tagit fram en gemensam vision, uppdrag och strategier.

Gemensam vision
Vi ska vara den aktör som har det bästa anseendet hos alla våra 
intressenter när det gäller boendet.

Gemensamt uppdrag
Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det 
goda boendet.

Gemensamma strategier 
 » Öka effektiviteten i hela HSB
 » Öka tillväxten i hela HSB
 » Förstärka HSBs roll i samhället
 » Digitalisering 

HSB Södertäljes verksamhets- och affärsidé
Vi ska skapa mervärde för våra medlemmar och kunder genom 
ett hållbart och långsiktigt förhållningssätt i allt vi gör.

HSB Södertäljes medarbetare
Vi vill stimulera goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling 
och arbetstillfredsställelse på ett sådant sätt att HSB Södertäljes 
totala verksamhet utvecklas. Våra medarbetare får använda sin 
drivkraft och har möjlighet att göra skillnad. Vi ger våra med-
arbetare stort eget ansvar och möjlighet att delta i vårt ständiga 
förbättringsarbete. 

 LÅNGSIKTIGT EKOLOGISKT EKONOMISKT SOCIALT = MERVÄRDE

Våra medarbetare bidrar till ENGAGEMANG genom att:
 » Ta ansvar och egna initiativ 
 » Vara lyhörda och lyssnar på andra
 » Ha en positiv attityd

Våra medarbetare bidrar till TRYGGHET genom att:
 » Hålla det som lovats och återkoppla
 » Vara förberedda och pålästa
 »  Framföra sina åsikter på ett konstruktivt sätt

Våra medarbetare bidrar till HÅLLBARHET genom att:
 »  Kontinuerligt ompröva sitt arbetssätt
 » Vårda och utveckla relationer
 »  Tänka långsiktigt och ta ansvar för sitt handlande

Våra medarbetare bidrar till OMTANKE genom att:
 » Se och uppmärksamma andra
 »  Bygga laget och stolthet genom att fira framgångar 

samt lära av motgångar
 » Prata med och inte om andra

Våra medarbetare bidrar till SAMVERKAN genom att: 
 »  Dela med sig av kunskap och information
 »  Lära av andra och ta hjälp när det behövs
 » Se till medlemmarnas bästa
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Kommunikation/IT

Fastighetsförvaltning
 och fastighetsutveckling 

Intern service

Energi

Medlems- och
hyresadministration

Mark och trädgård

BRF-ekonomi

Administrativ 
förvaltning

Fastighetsskötsel

Intern ekonomi

Kund- och 
medlemscenter

Teknisk förvaltning
– egna och andras

Ekonomisk
förvaltning

HSB Södertäljes mål

LÅNGSIKTIGT
NMI ska årligen förbättras
Hållbarhetssäkrade leverantörer 2023
Vi ökar antalet medlemmar med 300/år
Vi ökar antalet bosparare med 200/år
Vi byggstartar 100 bostadsrätter (över tre år)
Vi byggstartar/köper 50 hyresrätter (över tre år)

EKOLOGISKT
Minskad elanvändning med 30 % och reducerat 

effekt uttag till 2023 från 2008
Vi investerar i energibesparande åtgärder
Antalet områden med fullskalig sortering ökar
Vi uppgraderar successivt vår fordonspark för att 

bidra till målet om en fossilfri fordonsflotta
Nyproduktion – miljöbyggnad silver

EKONOMISKT
Föreningens långsiktiga soliditet bör vara 30 %
Vi har en avkastning om 10 % på eget kapital
Föreningens förvaltningsverksamhet ger 10 % i vinst
Vi kan ge återbäring till medlemsföreningar
Nyproduktion ger i snitt 10 % i projektvinst

SOCIALT
Vi deltar i minst två lokalt och socialt stärkande  

projekt under året
Var tredje projekt vi byggstartar ska ha ekonomiskt 

tillgänglighet som profil – underlätta entré på 
bostadsmarknaden

Vid nyproduktion avsätts alltid gemensamhets-
utrymme

Vår organisation

13
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ledning 2018

Vi är styrelsen

Valberedningen har bl.a. till uppgift att nominera 
ledamöter till HSB Södertäljes styrelse. I sitt arbete 
tar valberedningen bl.a. hänsyn till individernas 
kompetenser, erfarenhet och bakgrund, så att de 
kompletterar varandra. Här är styrelsen, dess 
kompetenser, drivkrafter och erfarenheter.

Erik Andersson f. 1959
ordförande

Drivkraft i styrelseuppdraget: Att bidra till med-
lemsnytta och mervärde genom en professio-
nell förvaltning med ett tydligt medlemsfokus 
och att verka för våra fastställda strategier för 
mark- och nyproduktion. 
Medlem i HSB sedan 1989. 
Invald i styrelsen 2007. 
Mandatperiodens slut 2021. 
Övriga styrelseuppdrag: HSB-ledamot
Yrke: F.d. Internationell sekreterare på IF Metall

Reine Bergström f. 1970
ledamot

Drivkraft i styrelseuppdraget: Verka för att HSB 
Södertälje har en långsiktigt stabil ekonomisk  
utveckling avseende framtida byggnation och  
förvaltning. I vilket också ingår att HSB 
Södertälje utvecklar sitt tjänsteutbud på ett  
kundorienterat, modernt, effektivt och ekono-
miskt sunt vis. Medlem i HSB sedan 2011. 
Invald i styrelsen 2015. 
Mandatperiodens slut 2021.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i brf 
Briggen, HSB-ledamot, ordf. Saco-s på KTH.
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Bengt Zetterberg f. 1949
vice ordförande 
Drivkraft i styrelseuppdraget: Stärka HSB 
inför framtiden. Det ska finnas en trygg-
het och god service att vara medlem i 
HSB. Skapa ett gott boende. Att ha en 
god ekonomi som skapar utrymme för 
framtiden. 
Medlem i HSB sedan 2013. 
Invald i styrelsen 2015. 
Mandatperiodens slut 2021.  
Övriga styrelseuppdrag: HSB- ledamot, 
ordf. i brf Gaffeln, tidigare ordf. i 
NYBO (Nykvarnsbostäder), ingått i 
HSB-styrelse Nynäshamn. 
Yrke: f.d. Brandmästare, brandinspektör 
i Södertälje och Stockholm. Chef Solna-
Sundbergs brandstation.

Karl Hulth f. 1967
ledamot 
Drivkraft i styrelseuppdraget: Jag vill skapa  
engagemang hos våra medlemmar för  
såväl den egna föreningen som den 
stora. Jag vill väcka gnista hos våra 
medlemmar genom att värna befintliga 
medlemmar och förtydliga medlems-
värdet. 
Medlem i HSB sedan 2004. 
Invald i styrelsen 2017. 
Mandatperiodens slut 2021. 
Övriga styrelseuppdrag: HSB-ledamot.  
Yrke: Scania CV

Jonna Tornemark f. 1988
ledamot 
Drivkraft i styrelseuppdraget: Verka för 
yngre medlemmars röst, medlemsnytta 
och flexibilitet. Främja nätverk samt 
inspirera andra kvinnor att våga ta sig 
an nya utmaningar. Medlem i HSB 
sedan 2015. 
Invald i styrelsen 2018. 
Mandatperiodens slut 2020. 
Övriga styrelseuppdrag: Ordf. Brf 
Ängsgården och HSB-ledamot. 
Yrke: Förvaltningsledare på 
Sjöfartsverket 

Therese Bäckström f. 1969
suppleant

Drivkraft i styrelseuppdraget: Vara en länk  
mellan Unionens medlemmar och  
HSB Södertälje.
Medlem i HSB sedan 2016.
Invald i styrelsen 1992.
Övriga styrelseuppdrag: Vice ordf. lokala 
fackklubben.
Yrke: Löne- hyresadministratör, hand-
läggare Kund- och Medlemscenter  
HSB Södertälje

Håkan Svahn f. 1947
ledamot 
Drivkraft i styrelseuppdraget: Ställa min 
bakgrund och erfarenhet till förfo-
gande för att utveckla styrelsearbetet i 
HSB Södertälje och dess verksamhet. 
Upparbeta, förbättra och förenkla sam-
arbetet mellan HSB Södertälje och dess 
bostadsrättsföreningar. Påverka utveck-
lingen av HSB Södertäljes tjänsteutbud 
och val av entreprenörer. Medverka till 
att HSB Södertälje koncentrerar sig till 
sin kärnverksamhet.
Medlem i HSB sedan 2009. 
Invald i styrelsen 2016
Mandatperiodens slut 2020. 
Övriga styrelseuppdrag: Ordf. brf 
Ragnhildsborg, HSB-ledamot. 
Yrke: F.d. Regional Sales Manager på 
HIAB

Igor Videla f. 1979
ledamot 
Drivkraft i styrelseuppdraget: Att stärka  
kurs- och medlemsverksamheten inom  
HSB Södertälje samt stärka arbetet med 
HSB-ledamoten. 
Medlem i HSB sedan 2017. 
Invald i styrelsen 2018. 
Mandatperiodens slut 2020. 
Övriga styrelseuppdrag: HSB-ledamot,  
styrelsesuppleant Telge Energi. 
Yrke: Ombudsman HSB Stockholm.

Marie-Louise Thorwaldson f. 1964  
arbetstagarrepresentant unionen 
Drivkraft i styrelseuppdraget: Vara en länk  
mellan Unionens medlemmar och  
HSB Södertälje. 
Medlem i HSB sedan 2016.  
Till styrelsen: 2017
Övriga styrelseuppdrag: Ordf. lokala  
fack klubben. 
Yrke: Brf-ekonom HSB Södertälje

Dan Björklund f. 1945
ledamot 
Drivkraft i styrelseuppdraget: Verka för 
nyproduktionen av bostäder och att HSBs 
tjänsteutbud till brf:erna ska vara relevanta, 
kvalitetssäkra, prisvärda och långsiktigt 
hållbara. 
Medlem i HSB sedan 2002. Invald i styrelsen 
2010. Mandatperiodens slut 2020. 
Övriga styrelseuppdrag: Särskild ledamot i  
Mark- och miljödomstolen, ordf. brf 
Ekhamra, HSB-ledamot. 
Yrke: F.d. miljöchef i Södertälje kommun

Inger Hellström f. 1948
ledamot 
Drivkraft i styrelseuppdraget: Utifrån ett 
kvinnligt perspektiv främja och utveckla 
bostadsrätts tanken samt det goda boendet. 
Medlem i HSB sedan 1989. 
Invald i styrelsen 2015. 
Mandatperiodens slut 2021. 
Övriga styrelseuppdrag: HSB-ledamot. 
Yrke: Socialpedagog och kognitiv psyko-
terapeut steg 1

1 2 3 4
5

6

7 8

9 10 11

1 Dan Björklund, 2 Bengt Zetterberg, 3 Karl Hulth, 
4 Erik Andersson, 5 Therese Bäckström, 6 Reine Bergström,
7 Marie-Louise Thorwaldson, 8 Jonna Tornemark,  
9 Håkan Svahn, 10 Inger Hellström, 11 Igor Videla.
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ledning 2018

Vår ledningsgrupp består av vd, ekonomichef, 
teknisk förvaltningschef samt chef för Kund- 
och medlemscenter. Vi utgör en därmed en 
liten lednings grupp vilket möjliggör att vi kan 
arbeta väldigt effektivt och snabbfotat.
Sammansättningen i ledningsgruppen är 
förhållandevis god med två kvinnor och 
två män, varierande åldrar, bakgrund och 
erfarenhet. Gruppens sammanlagda kunskap 
med lång erfarenhet både inom och utanför 
HSB är sannolikt ledningens främsta styrka.

Cecilia Högberg, vd, f. 1972
Drivkraft i uppdraget: Etablera HSB 
Södertälje som det självklara valet för den 
som bor i en bostadsrätt eller sitter i dess 
styrelse. Självklart, därför att vi levererar 
det mervärde vi utlovat. Till HSB 2018
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd Trosa-
bygdens bostäder AB, Produktionschef 
Kultur-fritid, teknik och service 
Trosa kommun, Konsult/Rådgivare 
PricewaterhouseCoopers, Ekonomichef/ 
Verksamhetscontroller Södertälje kommun.
Utbildning: Magisterexamen i eko-
nomi, kompletterad med Fastighetsrätt, 
Fastighetsvärdering, Byggnadsteknik.

Anders Niväng, Ekonomichef, f. 1966
Drivkraft i uppdraget: Att HSB Södertälje 
ska vara förstahandsvalet för de bostads-
rättsföreningar i Södertälje som söker en 
trygg och pålitlig leverantör av kvalifice-
rade och effektiva förvaltningstjänster 
inom ekonomi. Till HSB 2013
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Arbetat 
som ekonomichef sedan år 2000 vid ett 
antal olika företag, bl.a. GE Capital Real 
Estate, GE Healthcare Technologies och 
Gas Turbine Efficiency.
Utbildning: Civilekonomexamen från 
Stockholms universitet.

Malin Pärlstål, Teknisk förvaltningschef,  
f. 1978
Drivkraft i uppdraget: Att till HSB Södertäljes 
kunder kunna erbjuda en bredd av 
tekniska förvaltningstjänster så vi blir det 
självklara valet när man behöver stöd i  
skötsel av sin fastighet eller vid renoverings- 
och underhållsfrågor. Till HSB 2000
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Förvaltningschef sedan sex år. 
Dessförinnan förvaltare och projekt-
ledare under sex år och innan det brf-
ekonom.
Utbildning: Högskoleingenjör inom bygg-
teknik med inriktning förvaltning.

Peter Lennartsson, chef Kund- och  
medlemscenter, f. 1964
Drivkraft i uppdraget: Att till HSB 
Södertäljes kunder, medlemmar och 
hyresgäster ge service i världsklass via 
telefon, mail, reception och våra digitala 
kanaler. Till HSB 2018
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Call Center 
& Risk Manager på American Express, 
fastighetsfinansiering på Nordea och 
finansbolag.
Utbildning: Ekonomisk utbildning på 
gymnasienivå.

Vi är ledningsgruppen

2

1
4

3

1 Cecilia Högberg, 2 Malin Pärlstål,
3 Peter Lennartsson, 4 Anders Niväng.
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lorem ipsum
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HSB Södertälje grundades 1933 med HSB brf Eken, och har sedan dess 
byggt och förvaltat bostäder i Södertälje, Salem och Nykvarn. Vi är idag  
ca 8 600 medlemmar, 500 förtroendevalda och 55 bostadsrättsföreningar. 
Det är vi som är HSB i Södertälje, Nykvarn och Salem.
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våra medlemsföreningar

Antal medlemmarAntal bostadsrättsbostäder

ÖSTERTÄLJE

 BRF 
1 HSB brf Bofinken Dalbygatan 2, Forskargatan 1  18 21
2 HSB brf Briggen Hertig Carls väg 41A, B och C, Hälsovägen 2A och B  25 29
3 HSB brf Brogården Mälaregatan 12  9 9
4 HSB brf Bromsen Bellevuegatan 5A och B  23 23
5 HSB brf Brotorn Paradisgränd 3, 5 och 6  37 47
6 HSB brf Eken Campusgatan 32A och B  19 25
7 HSB brf Eken 4 Campusgatan 34A och B  20 23
8 HSB brf Ekhamra Bangatan 20–28, jämna nummer  118 152
9 HSB brf Fjärilen Dalgatan 28, Övre Villagatan 28A, B och C  68 83
10 HSB brf Fogdetorp Rosenhöjdsvägen 20–28 och 30  378 458
11 HSB brf Fregatten Hertig Carls väg 35, 37  24 27
12 HSB brf Fullriggaren Hertig Carls väg 43A och B, 45A och B 36 39
13 HSB brf Gaffeln Västra Mälarehamnen 3A och B  32 47
14 HSB brf Gräshoppan 4 Doktor Martingatan 1A och B 26 41
15 HSB brf Henriksberg Fredsgatan 6–12 jämna nummer, Karlslundsgatan 1 och 3  97 135
16 HSB brf Hertigen Hertig Carls väg 47A och B 18 21
17 HSB brf Jasminen Åsvägen 10–16 jämna nummer, Gröna Gatan 1  99 125
18 HSB brf Kaktusen Högmovägen 20–65  46 73
19 HSB brf Klintonia Linnégatan 2A och B, 4–14 jämna nummer  68 78
20 HSB brf Kobben  Lodstigen 1 och 2, Tegelstigen 1–3, Vatt Annas väg 17–23 udda nummer, 27 och 29 173 239
21 HSB brf Källan 10 Nedre Torekällgatan 10, Nygatan 12 13 18
22 HSB brf Körsbärsblomman 5 Polhemsgatan 2–8 jämna nummer, 12–18 jämna nummer 77 114
23 HSB brf Lilltorpet Elin Wägners stig 1–24  30 46
24 HSB brf Malinsbo Bangatan 8–16 jämna nummer  111 139
25 HSB brf Manegen Fågelviksgränd 1, 2 och 4, Östra Kanalgatan 10 och 12 45 71
26 HSB brf Mars Storgatan 7, Garvaregatan 13 27 36
27 HSB brf Melonen Stockholmsvägen 2A och B  28 32
28 HSB brf Morkullan Karlslundsgatan 16, 18 och 20  225 295
29 HSB brf Nysätra Nysättravägen 13A, B och C, 15A och B, 17A–E, 19  188 218
30 HSB brf Näckrosen Syréngatan 5–19 ojämna nummer, Davidsgatan 4–14 jämna nummer  109 139
31 HSB brf Opalen Fornhöjdsvägen 46–64 jämna nummer  240 311
32 HSB brf Pettersberg Karlslundsgatan 5–23, udda nummer  73 107
33 HSB brf Petunian Stadsträdgårdsgatan 2–72, jämna nummer  36 50
34 HSB brf Polstjärnan Västra Kanalgatan 3, 5 och 7, Kanalgränd 1  33 45
35 HSB brf Ragnhildsborg Nydalavägen 1–156  198 314
36 HSB brf Skogsgläntan Övre Villagatan 42, 46 och 48 44 68
37 HSB brf Snipan Hertig Carls väg 25A och B, 27C  27 32
38 HSB brf Solrosen Mariekällgatan 32A och B, 34–46 jämna nummer  104 127
39 HSB brf Strandgården Lagmansvägen 5A och B, 7A och B  34 42
40 HSB brf Topasen Fornhöjdsvägen 6–24 jämna nummer  248 294
41 HSB brf Tordyveln Övre Villagatan 24A och B, 26A och B  31 41
42 HSB brf Tratten Kaplansgatan 5A–D  25 28
43 HSB brf Täppan Dalgatan 25A–E  62 79
44 HSB brf Viken  Terrakottastigen 1–15, 17–44, Lergodsstigen 1–10, 12–32 jämna nummer,  

Mönsterstigen 1–7 udda nummer, Klinkervägen 2–8 jämna nummer, 9–22,  
23–31 udda nummer, Profilstigen 1–24, 25–35 udda nummer, Helenelunds- 
vägen 4–34 jämna nummer 217 332

45 HSB brf Viksängs Strand Viksängsvägen 16–26 jämna nummer  89 125
46 HSB brf Violen Lundbygatan 40 32 32
47 HSB brf Ängsgården Viksängsvägen 1  32 36
48 HSB brf Östergården Sveagatan 15, 17 och 19  72 88
49 HSB brf Österåt Hasselstigen 2–64 jämna nummer  32 46

Nykvarn   
50 HSB brf Bruksporten Bruksgatan 8A–E, 11A–E 10 16 

Salem/Rönninge   
51 HSB brf Dammtorp Stationsvägen 15 och 17, Dammtorpsbacken 1–3 78 96
52 HSB brf Fridhem Stationsvägen 1–7 udda nummer 36 43
53 HSB brf Högvreten Bergsvägen 1A–D 49 59
54 HSB brf Pilen Wilhelmsrovägen 1–7 udda nummer 28 36
55 HSB brf Sjöglimten Tallsätravägen 15A, B och C 36 58

  
   4 053 5 329

KARTNR
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och tackade efter att jag skickat ut en 
fastighetsskötare för att hjälpa henne 
med en felanmälan. Då är man glad när 
man går hem sen den dagen. Jag gillar 
att känna mig som en glädjespridare.

En del ärenden går fort, en del tar 
längre tid. Beatrice Niemi tycker om 
båda saker. Det krävs dock stor simultan-
förmåga för att lösa saker snabbt.

– Man blir ofta avbruten, särskilt av 
telefonen när man sitter i receptionen. 
Men jag gillar att lyssna och sätta mig in 
i vad medlemmarna behöver hjälp med. 
Ibland får man fundera lite över vad som 
egentligen är problemet, läsa mellan ra-
derna. Alla vi som jobbar ihop ställer 
också upp för varandra. Det är viktigt. 

Något som Beatrice Niemi har blivit mer 
och mer intresserad av är hyresjuridiken 
och hur olika avtal ska utformas. Det 
finns mycket man kan fördjupa sig i.

– Det är panter och överlåtelseavtal, 
samla in uppgifter för att skriva ett hyres-
avtal. Jag tycker om att hjälpa vår expert 
på bosparande, Gabriella, med sånt som 

MÅNGA BOLLAR  
I LUFTEN

På hennes skrivbord ligger pennor, 
kalender och anteckningsblock prydligt 
ordnade. Beatrice Niemi älskar att 
ha struktur i allt hon gör. Hon har en 
förkärlek för att färgmarkera prioritet, 
även om hon sedermera gått över allt 
mer till att skriva upp saker i mobilen. 
Åtminstone när det gäller privatlivet.

– Haha, ja det tog ett tag innan jag 
började använda mobilkalendern. Jag 
tycker om att skriva ner saker för hand, 
så att jag inte ska glömma bort någon-
ting. När någon ringer Kund- och med-
lemscenter skriver jag alltid ner, för att 
inte missa något.

Den här veckan sitter hon i receptio-
nen. Trots att arbetsbördan kan vara stor 
utstrålar hon lugnet själv. De gröna väx-
terna och mjuka textilierna i rummet 
gör antagligen sitt för arbetsron. Beatrice 
Niemi gillar att alternera; varannan 
vecka jobbar hon med snabba ärenden 
i receptionen och tar hand om posten, 
varannan vecka på kontoret för att lösa 
andra puckar. Hon har lärt sig mycket 
under sitt första år.

kund- och medlemscenter

Ett år efter att hon började jobba på HSB Södertälje är 
Beatrice Niemi nu riktigt varm i kläderna. Hennes roll på 
Kund- och medlemscenter är att hjälpa alla de medlemmar 
som dagligen ringer och mejlar in. Ett jobb som kräver att 

man kan hålla många bollar i luften.

– Det är mycket att hålla koll på, allt 
från lite juridik till ekonomi och hur kö-
erna i bostadskön fungerar. Jag ställer 
nog hundra frågor till mina kollegor. Det 
är bättre att fråga en gång för mycket. Jag 
är inte rädd för att ställa frågor, det mås-
te man våga göra. Sen sitter alla kollegor 
nära, säger hon. 

Att hon själv är uppvuxen och bor i 
Södertälje ser Beatrice Niemi som en stor 
fördel. Då blir det enklare att veta vad 
medlemmarna pratar om när de ringer, 
kommer på besök eller mejlar.

– Där jag bor finns tre stycken av våra 
bostadsrättsföreningar i närheten. Jag 
känner också igen de flesta gatunamnen 
i stan. Även om jag inte alltid vet exakt 
var allt är, tror jag det är bra att veta på 
ett ungefär. Då blir det lättare att förstå, 
säger Beatrice Niemi.

Trevlig, tillmötesgående och servicein-
riktad. Det är tre egenskaper som är bra 
att ha när man arbetar med att hjälpa 
människor.

– Häromdagen ringde en äldre dam 
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kunder och medlemmar i fokus

tar lite längre tid. Det är alltid spännan-
de att få göra efterforskningar.

Drömmen är att någon gång få köpa 
en egen lägenhet. Därför är det heller 
inte helt fel att samla på sig kunskaper på 
jobbet, som kan vara till gagn privat.

– Det är jättebra att få koll, så nyttigt. 
Jag har lärt mig så himla mycket som jag 
inte visste innan, säger Beatrice Niemi.

KUND- OCH MEDLEMSCENTER
Avdelningen består av handläggare, system-
specialist, löne administratör och kommunikatör. 
Uppdrag
Att hjälpa kunder och medlemmar dels med
vanliga medlemsfrågor, och bostadsrätts-
föreningar med den administrativa förvaltningen.
Teamet bemannar reception, svarar i telefon och
är behjälpliga via e-post. Här hanteras allt ifrån
felanmälningar till p-platsavtal och överlåtelser.

Att hon själv är uppvuxen och bor i Södertälje 
ser Beatrice Niemi som en stor fördel. Då blir 
det enklare att veta vad medlemmarna pratar 
om när de ringer, kommer på besök eller mejlar.
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Men att hon inte skulle göra något, 
är långt ifrån sanningen. Att jobba på 
Kund- och medlemscenter är ett varieran-
de jobb, där arbetsuppgifterna är många 
och ibland komplexa. Gabriella Sjöstedt 
gillar att svara på frågor, och gärna dem 
som handlar om bospar.

– Det är väldigt bra system där man via 
oss öppnar ett konto för bosparande. Då 
samlar man poäng som kan ge förtur i 
kön till ett boende. 

Hon berättar att poängen kan göra 
stor skillnad när HSB väl bjuder in till  
visning av en hyresrätt.

– Många tror att de betalar pengar till 
oss, men det stämmer inte. Du kan göra 
vad du vill med dina pengar. Men var-
je hundralapp är värd en poäng, och du 
kan avsätta max 500 kr i månaden. Det 
jag tycker är fint är att du alltså inte kan 
köpa en plats i bostadskön, det är byggt 
på rättvisa, säger Gabriella Sjöstedt.

Det hon också gillar är att det går att 
spara till sina barn, vilket hon själv gör. 
Börjar man bospara tidigt resulterar det 
så småningom i höga poäng. Med en 
bostadsmarknad som är tuff i såväl 
Södertälje med omnejd, som i hela 
Sverige – är det en god idé.

– Många ringer och frågar varför de 

BRINNER 
FÖR  

BOSPARANDE

Gabriella Sjöstedt har alltid 
gillat att serva andra. Att job-
ba på HSB Södertäljes Kund- 
och medlemscenter passar henne 
därför perfekt. Med ett stort  
fokus på bospar hjälper hon 
dagligen många att komma 
närmare sitt stora mål: att få 
ett hyreskontrakt.

inte får en lägenhet. Det jag tycker är  
viktigt att påpeka är att man inte får 
glömma att göra en intresseanmälan för 
en lägenhet. Du får alltså inte en lägen-
het automatiskt, utan du måste göra en 
intresseanmälan.

Processen med att få en lägenhet slu-
tar inte när man väl fått första tjing och 
tackat ja. Gabriella Sjöstedt gör kredit-
upplysningar, läser arbetsgivarintyg och 
kollar upp inkomsten. 

Om du får en hyreslägenhet med 
hjälp av dina bosparpoäng så nollställs 
poängen för den förturen, men om du 

kund- och medlemscenter

Kanske är det bostadsbristen som råder 
i landet som gör att Gabriella Sjöstedt 
gillar sitt jobb lite extra mycket. När 
hon får hjälpa någon att öppna ett 
bosparande eller när hon får ge folk 
det glädjande beskedet att de ska få en 
lägenhet, ja då trivs hon bra. 

– När mina barn någon gång följde 
med på jobbet sa de ”mamma, du gör ju 
ingenting”. De tyckte nog att det såg ut 
som om jag bara sitter här, skrattar hon 
och visar foton på både barnen och 
hunden.
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lorem ipsum

då väljer att behålla ditt sparande så kan 
du även nyttja dina bosparpoäng till 
en nybyggd bostad framöver. Chans till 
dubbla förturer alltså!

Hjälpa, ingjuta hopp och ta beslut. 
Gabriella Sjöstedt får ta på sig, som hon 
säger, ”många olika hattar”. Och det 
är precis vad hon älskar med att sitta 
inne på sitt mysigt inredda kontor på 
Morabergsvägen i Södertälje. 

– Det är allt från att jobba med bospar, 
ta hand om felanmälningar och prata 
med kunder, både på plats och i telefon. 
Jag är noga med att återkoppla till våra 

medlemmar. En bra dag är en dag när 
man får mycket gjort och när jag får  
vara effektiv utan att bli avbruten.

Framöver hoppas hon få lära sig ännu 
mer om hyresjuridik och kunna agera 
”detektiv” när det gäller att få fast olovliga 
andrahandsuthyrare. Rättvisepatoset hos 
Gabriella Sjöstedt är således lika viktigt 
som servicen.

– I och med att många letar bostad så 
är det viktigt att få tag i dem som hyr ut 
olovligt. Rätt ska vara rätt och vårt sam-
hälle bygger på att vi ska hjälpas åt. Jag vill 
att saker ska gå rätt till. Och jag vill hjälpa. 

BOSPAR OCH MEDLEMMAR
Intresset för HSB Södertäljes medlem-
skap och bosparande ökar allt mer. För 
att söka en hyreslägenhet krävs idag 
ofta också bosparpoäng. Som medlem 
får du många förmåner så som rådgiv-
ning, erbjudanden och möjlighet att 
påverka ditt boende.
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DEN 

Han är det vakande ögat med en väl upparbetad 
magkänsla för prioritering och vad som behöver utföras. 
Peter Stridh är fastighetsskötaren med så många kontakter 
att folk hejar på honom på gatorna i Södertälje.

P eter Stridh har ett sätt att prata 
som man blir glad av. Hans vän-
liga uppsyn triggar till samtal, 

och han är noga med att ta sig tid – även 
om han skulle känna sig stressad. 

– Jag tar mig alltid tid, för när man 
pratar får man reda på fler saker som 
kan vara till användning nästa gång.  
Det är också då man själv ser saker som 
behöver ordnas, säger han.

D et här är mannen med örnkoll, 
men på det där bra sättet som 
gör att man som boende i en 

HSB-förening kan känna sig trygg. Peter 
Stridh gör allt från att byta vattenlås, ta 
hand om ett stopp i avloppet till att bor-
ra hål i en hård betongvägg och ordna 

VÄLKÄNDE  
FIXAREN
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E fter fem år på HSB Södertälje 
har Peter Stridh fått många nya 
kontakter. Vissa hem har han  

varit inne i flera gånger, vilket alltså  
hjälper när han är där nästa gång.

– Jag är inne på kontoret kanske 
tio procent, resten ute och rör på mig. 
Ibland blir det större projekt som att köpa 
tillbehör till nyrenoverade tvättstugor. 
Alla områden har sina egenheter. Jag  
jobbar tajt med styrelserna, säger han.

Även på andra sidan, hos grossisterna, 
har han fått många nya kontakter. Peter 
Stridh är noga med att jämföra priser och 
att hitta den produkt som passar bäst.

– När jag åker runt i föreningarna ser 
jag ju också saker själv som behöver ord-
nas. Då får man lösa det. Vi vet nog mer 
än vad många tror, skrattar han. 

Ä ven problemlösare behöver  
stöttning av andra. Peter Stridh 
och hans närmsta kollegor  

brukar ofta stanna kvar på HSB i en 
kvart efter varje arbetsdag. Och inte 
bara för att umgås.

– Då berättar vi hur dagen har varit 
för alla, så kan man lyfta något man und-
rar på. Det kanske är den där ventilen 
som gnager, som du inte vet hur du ska 
laga. Då kanske nån annan har en erfa-
renhet från det och kan hjälpa. Det är 
verkligen en lärande organisation med 
många kompetenser.

I andra fall brukar Peter Stridh vara 
noga med att vara den som kommer med 
lösningen, inte problemet.

– Man jobbar som problemlösare, så 

saker som går sönder. Mycket av hans er-
farenhet kommer från åren när han sål-
de köks- och VVS-varor.

– Mina jobb har alltid haft koppling 
till hus och hem. Nu skulle jag säga att 
man är lite skadad. Jag kan mycket de-
taljer, och vet även vad jag ska kolla efter 
hos grossisterna som jag köper in från.

De boendes trygga hand som är van 
vid överraskningar och snabba vänd-
ningar. Så skulle man kunna beskriva en 
fastighetsskötare.

– Ambitionen för mig är att allt ska 
fungera. Det är inte alltid lätt att priori-
tera jobben, men vi är fem fastighetsskö-
tare som försöker stötta varann. Jag kän-
ner att många människor tycker att vi är 
en värdefull trygghet, säger han.

teknisk förvaltning

det är verkligen mitt mantra att försöka 
komma med lösningen. Det handlar 
mycket om att vara proaktiv och se saker. 
Sen ska man ha empati ute också, ta sig 
tid för dem som vill ha hjälp, säger han.

R onderingar, skräpplockning, lamp-
ronder och kontrollera lås. Dagarna ser 
alltid olika ut, med olika sorters personer 
som han träffar. Att Peter Stridh är 
en riktig relationsskapare, vet jobbar-
kompisarna.

– Det var nån kollega som sa när vi 
gick på stan ihop, att jag är som en rock-
stjärna. Jag hejar ju och pratar med folk 
hela tiden. De känner igen mig.

TEKNISK FÖRVALTNING  
Är indelad i fyra arbetsgrupper: Fastighetsskötare/ reparatörer, Drift, Förvaltare/ 
Bygg- och projektledare samt Mark och trädgård.
Uppdrag
Inom avdelningen erbjuder vi ett brett urval av tjänster. Vi kan ta hand om delar,  
eller hela fastighetsförvaltningen.
Vi kan hjälpa till med större och mindre renoveringar och tillbyggnader, vi har 
kompetenser och kunskap inom det mesta gällande fastighet- och trädgårdsskötsel, 
underhåll och driftoptimering.

FASTIGHETSSKÖTSEL, HANTVERKS-
TJÄNSTER OCH DRIFTTJÄNSTER
En välskött fastighet är grunden för en 
stabil och trygg bostadsrättsförening. 
Vi har ett brett utbud av tjänster och kan 
erbjuda helhetslösningar av både inre och 
yttre skötsel. Våra medarbetare hjälper 
våra kunder praktiskt i allehanda
tekniska frågor kopplat till boendet. 
De ronderar ute i föreningarna för att 
kolla att huset fungerar som det ska, 
att lampor lyser, portar går igen etc. Om 
boende har problem i en lägenhet, kan 
en fastighetsskötare eller reparatör vara 
behjälplig. Vår drifttekniker kan ge råd om 
och utföra energibesparande åtgärder, 
underhåll, renovering och förebyggande 
åtgärder Vid större reparationer kan vi 
alltid erbjuda offert.
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teknisk förvaltning

energideklarationer, anbud, radonutred-
ningar, myndighetsbesiktningar – ja det 
mesta som de kan behöva hjälp och stött-
ning med.

– Jag har hand om åtta föreningar. 
Vissa av dem pratar jag med varje dag, vis-
sa mer sällan. Man blir liksom tjenis med 
dem som sitter i styrelserna, säger hon.

Det händer inte alltför sällan att 
Kristina Tällö åker ut för titta till olika 
projekt i föreningarna. 

– Det kan vara ett takprojekt som ska 
avslutas eller en vattenskada som behöver 
ses till. Det kan också handla om att vi ska 
göra tillsyn av en lägenhet. Jag har mycket 
kontakt med fastighetsskötarna som be-
rättar om de sett något som jag bör kika 
på. Ofta åker vi även ut tillsammans.

Just variationen av att jobba på kontor 
och vara ute är något som hon gillar. På 
kontoret har hon nära till ekonomerna, 
om hon skulle behöva hjälp av dem.

– Ingen dag är den andra lik. Jag kan 

Hon är sedan unga år en typisk för-
eningsmänniska, vilket är något som 
format det tänk hon har. Men det var 
inte förrän långt senare i livet som hon 
kom på att rollen som förvaltare skulle 
passa henne.

– Jag jobbade som farmakolog på 
AstraZeneca i 25 år. Sen kom jag så små-
ningom på att jag ville omskola mig. Då 
blev det yrkeshögskola för att bli förval-
tare.

Karriären som förvaltare började  
sedermera på HSB Stockholm. Till sist 
hamnade Kristina Tällö i Södertälje – 
som också är hennes hemmaplan. 

– Det är kul att känna till alla områ-
den och ha nära till jobbet. Jag får träffa 
mycket människor och mitt uppdrag  
varierar verkligen. Alla styrelser är till  
exempel väldigt olika.

Kristina är bland annat ”förenings-
styrelsernas högra hand”, som bety-
der att hon bistår dem i frågor som 

aldrig veta om det blir en lugn dag på 
kontoret. Men tack vare erfarenheten vet 
jag hur jag ska prioritera. Och det säger 
sig självt att det är viktigare att kolla upp 
en bilbrand än en parabol, säger hon 
med glimten i ögat.

Det är inte bara styrelserna som har 
nytta av en trygg hand som Kristina 
Tällös. Hon får även stötta dem som bor i 
föreningen på olika sätt.

– En bra dag är om någon ringer och 
är arg i början av samtalet, men sen när vi 
lägger på är allt löst. Då har jag hjälpt till, 
säger hon.

Att vara förvaltare innebär, förutom att 
kunna ha många strängar på sin lyra – att 
kunna prata med och inför människor.

– Man måste kunna lyssna och vara lite 
av en människokännare. Sen får man inte 
heller vara rädd för att stå upp och prata. 
Jag gillar den sociala biten, säger hon. 

Kristina Tällö är noga med att alltid 
checka av vad hon har att göra på sin lista 
och att återkoppla till dem som behöver 
hennes hjälp. Det har hon med sig sedan 
tidigare jobb.

– Då lyste det rött om det gick mer än 
ett dygn utan att man hade återkopplat. 
Det har jag med mig nu. Och det finns 
alltid någon att fråga om det är något jag 
inte kan själv. HSB har allt från jurister 
till betongkonsulter. Man behöver inte 
kunna allt själv.

Som en spindel i nätet eller kanske en 
kameleont, rör sig Kristina Tällö mellan 
många olika områden. Oavsett om hon är 
expert eller inte har hon en fingertopps-
känsla för prioritet och hon är en duktig 
lyssnare. 

– Jag älskar verkligen mitt jobb, avslu-
tar hon.

FÖRVALTNING, BYGG- & 
PROJEKTLEDNING
Förvaltarna fungerar som styrelsens 
förlängda arm och bollplank. Dom jobbar 
nära styrelserna och spelaren en viktig 
roll i underhållsfrågor och värdeutveck-
lande åtgärder kopplat till fastigheterna. 
Vid byggprojekt är det både tryggt och 
säkert att ha en projekt- och byggledare 
vid sin sida. En erfaren och kompetent 
part som ser till att projektet genomförs 
enligt plan, någon som håller i projektet 
och driver det.

Högra hand och problemlösare
Styrelsens högra hand och de boendes problemlösare. 
Så skulle man kunna beskriva jobbet som förvaltare. 
För Kristina Tällö är arbetsuppgifterna många – och 
ingen dag den andra lik.
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teknisk förvaltning

säger han och visar upp en stor hall. 
Hallen utgör själva navet för Danny 

Engström och hans kollegor, vars mål 
alltså är att ta hand om föreningarnas 
utomhusmiljöer. Krattor, lövblåsare, 
gräsklippare och verktyg i alla dess for-
mer och storlekar trängs i lokalen. För 
en trädgårdsfantast skulle hallen nog 
vara rena drömmen.

– Vi för listor över saker vi ska göra, 

Det finns de som spenderar dagarna 
framför datorn och det finns de som gör 
det helt motsatta. Danny Engström är en 
av dem som endast är inne och vänder 
på kontoret på HSB. Och det för att vara 
med på möten som går åt till att ta emot 
och planera nya uppdrag. 

– Vi är en liten grupp som jobbar på 
mark och trädgård och alla är bra på oli-
ka saker. Sen hjälper vi alltid varandra, 

som när vi ska göra en nyplantering och 
vilket datum det är. Jag tycker man lär 
sig något nytt varje dag. Vi stöttar varann 
hela tiden, säger han.

Som ett resultat av en mild vinter kom 
vårstädningen tidigt i år, och det har 
inneburit att mark- och trädgårdsgrup-
pen fått planera om vissa sysslor. För här 
är det vädret som styr och inget annat.

– Jag gillar att vara utomhus och få 
frisk luft, även om jag faktiskt har haft ett 
skrivbordsjobb tidigare. Det som är bra 
med att jobba på kontor är väl att man 
inte blir blöt av regnet, skrattar han.

Regn, rusk, sol och snöstorm. På mark 
och trädgård jobbar man i både mot- och 
medvind, men som tur är finns det gott 
om kläder att byta om med. För Danny 
Engström är det viktigt att, oavsett jobb 
och väder, se resultatet av det som han 
och hans kollegor gör. Belöningen är  
oftast stor och det händer inte sällan att 
medlemmar tackar för tiden som läggs på 
att göra det fint utanför fastigheterna.

– Mina kollegor får nog mer återkopp-
ling än vad jag får. Jag sitter ju helst på 
gräsklipparen på sommaren och då är 
det inte så lätt att gå fram och prata, sä-
ger han.

Men än är inte sommaren här. Under 
våren gäller det att förbereda rabatter, ta 
bort sand och att underhålla alla maski-
ner. Danny Engström har ytterligare en  
liten passion, och det är maskinvård.

– Helt ärligt är inte blommor min star-
ka sida, och det har vi flera personer som 
är duktiga på. Men jag vill gärna gå ige-
nom maskinerna, kolla olja och sånt. Man 
ska göra det man är bra på.

MARK OCH TRÄDGÅRD
Vi kan hjälpa till med allt från planering till 
färdig trädgård. Vår kunniga personal kan 
tillsammans med föreningen skapa en 
utemiljö att vistas och mötas i.
Snöskottning och sandning på vintern, 
sopning, plantering och städning till 
våren. Under sommaren ligger fokus på 
gräsklippning och ogräsrensning. Arbetet 
utförs oftast i grupp, som tar sig an ett 
arbetsområde i taget. Vi kan också hjälpa 
till med anläggningsarbeten så som sten- 
och plattsättning, asfaltering, anläggning 
av lekplatser, trädgårdsdammar och 
vattenspel.

Med årstiderna som kompass
Det är årstiderna som styr jobbet och sysslorna för Danny 
Engström. Sedan nästan fem år har han dedikerat dagarna 
åt att snöröja, sanda, plocka ogräs och plantera rabatter. 
Men han har en favorit – och det är gräsklippning.
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Han är den noggranne 
ekonomen som aldrig skjuter 
upp sina arbetsuppgifter.  
Lucas Janssons första jobb efter 
studierna är som ekonom på 
HSB Södertälje – där han får 
utlopp för sitt skarpa öga för 
siffror och budgetar.

– Vi ekonomer har hand om ett tjugo-
tal föreningar vardera. De flesta känner 
jag nu, och de jag har mindre koll på 
brukar jag mejla för att visa att jag finns. 
En del styrelser behöver mer hjälp, säger 
Lucas Jansson.

Han finns till för att underlätta de 
olika styrelsernas arbete, något som gyn-
nar de som bor i föreningen.

– Jag tänker att vi hjälper på ett bra 
sätt, för det är ju egentligen för de boen-
des välbefinnande vi gör vårt jobb. Det 
är också kul att få se slutprodukten, allt-
så resultatet av allt man gör.

L ucas Jansson beskriver sig själv 
som en typisk ”blå personlig-
het”, vilket betyder att ordning, 

R edan som liten var han förtjust i 
matematik och hade mycket lätt 
för siffror. Att han senare i livet 

skulle studera internationell ekonomi 
var därför ingen skräll. Efter att ha gjort 
praktik på HSB Södertälje kändes det  
naturligt att tacka ja till en tjänst som 
ekonom.

– Jag kände redan alla här. Kollegorna 
är väldigt kunniga och det har varit väl-
digt lärorikt hittills.

Precis som för medarbetarna på mark 
och trädgård går ekonomernas arbetsår i 
cykler. Under årets första kvartal handlar 
det mesta om bokslut och årsredovisning, 
medan det i april är dags för inkomst-
deklarationer och under hösten göra 
klart budgeten för respektive förening.
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Lucas Jansson började jobba efter 
 sommaren, vilket betydde att budget-
arbetet skulle ta vid direkt. Något han  
gillade mycket.

– Eftersom jag gick en internationell 
utbildning, tycker jag det är roligt att veta 
hur marknader fungerar och olika teo-
rier inom ekonomi. Men det kan jag 
jobba med senare i livet. Nu i höst fick jag 
lära mig alla system här och göra 22 bud-
getar. Det var en kul start, säger han.

Även privat är han medveten om eko-
nomi. Faktum är att han redan som barn 
var mycket sparsam.

– Jag hade en spargris när jag var liten, 
men jag tog aldrig ut några pengar från 
den. Mina föräldrar sa att jag var snål, 
skrattar han.

reda och rutiner ligger honom varmt 
om hjärtat. Det behövs för att man ska 
kunna planera arbetet någorlunda själv-
ständigt.

– Det är sällan jag låter någonting bli 
liggande. Planering är viktigt för mig 
och jag brukar skriva ner det jag ska 
göra i Excel och sen bocka av. Annars 
blir lätt morgondagen lidande.

T rots hans unga ålder har han 
ett stort ansvar. Han uppmunt-
rar dock de föreningar som vill 

sköta det mesta vad gäller ekonomin, att 
göra det. Styrelserna kan själva ta ut rap-
porter från HSBs digitala portal och lad-
da upp dokument till revisorn. Många 
använder de digitala tjänsterna.

EKONOMISK FÖRVALTNING
Avdelningen består av brf-ekonomer och 
internekonom. 
Uppdrag
Tryggt boende förutsätter en välskött 
ekonomi, något som HSB har lång och 
gedigen erfarenhet av. Vi fungerar som 
ett bollplank när brf:en ställs inför olika 
typer av ekonomiska frågor. Vi hjälper till 
med allt ifrån budgetar, prognosarbeten, 
deklarationer, skatter och moms till 
bokslut och årsredovisning. 
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egna fastigheter

HSB Södertäljes fastighetsbestånd omfattar åtta fastigheter. 
Fastigheterna utgör en väsentlig del av föreningens tillgångar 
och fastighetsvärderingen visar att marknadsvärdet med god 
marginal överstiger det bokförda värdet. HSB Södertälje har 
som mål att öka sitt fastighetsbestånd genom förvärv eller 
nybyggnation. Vi arbetar långsiktigt med förvaltningen och 
utvecklingen av våra fastigheter och vår fastighetsportfölj. 
Innehavet syftar i första hand till att tillgodose våra medlem-
mars efterfrågan på hyreslägenheter men även till ekonomisk 
stabilitet och värdeutveckling av föreningens kapital. Därtill 
utgör det egna fastighetsbeståndet en viktig kund och upp-
dragsgivare till vår tekniska förvaltning.

Av våra åtta fastigheter inrymmer sex stycken hyreslägenheter 
och lokaler och två fastigheter är jordbruksfastigheter tänkta 
för framtida bostadsbebyggelse. Det totala antalet hyreslägen-
heter uppgår till 532 stycken och den totala uthyrningsbara 
lägenhetsytan uppgår till 34 656 m² och den totala lokalytan 
uppgår till 2 072 m². Uthyrningsgraden i våra lägenheter är 
god och i de få fall en lägenhet stått vakant har det varit för att 
renovering måste genomföras mellan in- och utflytt.

Våra hyresgäster är viktiga för oss. Vi har en nära dialog med våra 
hyresgäster och arbetar långsiktigt med förvaltningen och utvecklingen 
av både våra fastigheter och närområden. Ur en nära kunddialog 

kommer ofta bra idéer kring förädling och utveckling i och kring våra 
fastigheter. Efterfrågan på våra hyresrätter är hög, vilket innebär att 

merparten av våra lägenheter förmedlas till en HSB-bosparare.

LUNDBYGATAN 36 OCH 38
Fastigheten består av två huskroppar med totalt  
70 lägenheter om 1 till 4 rum och kök. 
•  Husen är fem våningar med hiss och balkongerna är 

sedan 2008 inglasade. Stamrenovering genomfördes 
1994. 2017 genomfördes ett fönsterbyte och 2018 
ersattes samtliga radiatorer. 

•  Till fastigheten finns p-platser med eller utan eluttag 
och ett fåtal garage. 

• TV och internet finns och basutbudet ingår i hyran. 

BADHUSGATAN 1
Fastigheten består av två huskroppar, en på Järnagatan 
och en på Badhusgatan. Totalt inryms 7 lägenheter och 
3 lokaler på Badhusgatan. 
•  Huset är fyra våningar med hiss. Stamrenovering  

genomfördes 2005. 2016 genomfördes ett  
fönsterbyte. 

• TV och internet finns och basutbudet ingår i hyran.

VÄSTERGÅRD BADHUSGATAN 
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Västergård  
Lundbygatan 36 och 38
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BRUNNSÄNGSVÄGEN 2 OCH 4
OKSTIGEN 2, 4, 6 OCH 8 
Tre fastigheter som består av sex huskroppar med totalt 
453 lägenheter om 1 till 5 rum och kök. 
•  Husen är tolv våningar med hiss. Husen har stamre-

noverats under perioden 2002 till 2008 och under 
2019 genomfördes relineing av rören i plattorna. Samt 
renovering och inglasning av 144 balkonger. 

•  2015–2016 genomfördes ett fönsterbyte. Under 
de senaste tio åren kan även renovering av samtliga 
tvättstugor och lek platser samt installation av nyckel-
brickssystem nämnas. 

• TV och internet finns och basutbudet ingår i hyran. 

JÄRNAGATAN 6
Fastigheten består av två huskroppar, en på Järnagatan 
och en på Badhusgatan. Totalt inryms 4 lägenheter och 
3 lokaler på Järnagatan. 
•  Huset är fem våningar med hiss. Stamrenovering 

genomfördes 2005. 2016 genomfördes ett fönsterbyte 
och 2019 totalrenoverades två av lokalerna. 

• TV och internet finns och basutbudet ingår i hyran. 

Centrum
Järnagatan 6B

Centrum
Badhusgatan 1B

Brunnsäng
Brunnsängsvägen 2 och 4
Okstigen 2, 4, 6 och 8

BRUNNSÄNG JÄRNAGATAN 
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hållbara material för en hälsosam och 
trygg boendemiljö.

HSBs viktigaste uppgift är fortfarande 
att bygga bra och prisvärda bostäder för 
medlemmarna och sedan erbjuda en 
professionell förvaltning.

Vår täta samverkan och överlämning 
till våra beställare, bostadsrättföreningarna, 
skapar stabila förutsättningar för långsiktigt 
sund ekonomi för de boende.

Under 2019 har HSB Södertälje 
inte haft någon nyproduktion 
igång utan fokus för arbetet 
har varit att få fram nya  

detaljplaner och fylla på projektportföljen. 
Vårt arbete utgår från vår mark- och  
nybyggnadsstrategi vars syfte är att skapa 
en gemensam målbild av vilken mark som 
HSB Södertälje arbetar för att förvärva 
samt tillvägagångssätt och prioriteringar 
vid nyproduktion. Strategin fastställs av 
HSB Södertälje men har tagits fram,  
utvärderas och revideras löpande i  
sam arbete med HSB Projektpartner. 
Projektpartner har kunskap om bygg-
processen och HSB Södertälje om  
marknaden och förvaltningsstrategin. 

Nyproduktion

HSB är Sveriges största  
bostadskooperation. Vi har 
i nära 100 år legat i fram-
kant vad det gäller byggande 

och innovation. Vi har en lång historia 
av nya idéer och vi fortsätter framåt,  
med allt ifrån ny teknik, arkitektur och 
konst till sunda material och långsiktig 
hållbarhet för oss och kommande gene-
rationer. Vi skapar en attraktiv, hållbar 
boendemiljö med en långsiktig förvalt-
ning med fokus på nöjda medlemmar. 

Hela vår organisation är i ständig ut-
veckling – för att bygga det goda boendet.

Idag har över en miljon svenskar sina 
hem ”under HSBs tak”, i bostadsrätter eller 
hyresrätter. Sedan 1923 har vi skapat 
moderna bostäder med nya innovativa 
lösningar för ett bekvämare boende. 
Närmare en halv miljon bostäder bär 
HSBs sköld och du hittar dem över hela 
landet, från norr till söder. Idag satsar vi 
hårt på ett klimatmedvetet byggande, 
där minskade utsläpp och sunda material 
ska förbättra utsikterna för oss och fram-
tida generationer. Vi vässar oss ständigt 
för att minimera bostädernas klimat-
påverkan och resursanvändning. HSB 
bygger idag energieffektiva hus med 

HSBs viktigaste uppgift är 
fortfarande att bygga bra och 
prisvärda bostäder för 
med lemmarna och sedan 
erbjuda en professionell 
förvaltning.

Utgångspunkt för strategin återfinns  
i berörda kommuners översiktsplaner 
och utbyggnadsstrategier.

HSB Södertälje har under året haft en 
aktiv och drivande roll i arbetet med en 
strukturplan för stadsdelen Brunnsäng, 
vi har tillsammans med Södertälje  
kommun och Telge deltagit i medborgar-
dialogen som en del av arbetet med den 
nya strukturplanen. 

Några aktuella projekt som vi hoppas 
kunna presentera för försäljning under 
2020 är Nykvarns IP och Hoxeltorp i 
Södertälje. Därutöver arbetar vi med två 
centrumnära detaljplaner i Södertälje, 
övriga projekt befinner sig i förstudie-
fasen. 



33

Finansverksamheten

En viktig tjänst inom  
HSB Södertäljes ekonomiska 
förvaltning är att betala de  
förvaltade bostadsrättsfören-

ingarnas (kundernas) fakturor, räntor 
och amorteringar, arvoden mm. För att 
HSB Södertälje ska kunna utföra sådana 
betalningar har kunderna satt in sina  
likvida medel på HSB Södertäljes bank-
konto. I och med att detta förtroende  
har givits HSB Södertälje, omfattas  
HSB Södertälje av lag (2004:299) om  
inlåningsverksamhet (”Inlåningslagen”),  
vilket är registrerat hos Finansinspektionen. 
För utförandet av utbetalningarna anlitas 
HSB Finansstöd som har tillstånd hos 
Finansinspektionen att bedriva betaltjänst-
verksamhet. Eftersom HSB Södertälje be-
driver inlåningsverksamhet och är ombud 
åt HSB Finansstöd för betaltjänsten om-
fattas HSB Södertälje av regelverk för att 
säkra inlånade medel mot förlust eller 

annan skada samt för att motverka 
penning tvätt och finansiering av terro-
rism. Föreningen följer ett antal policys 
och instruktioner för att säkra god  
efterlevnad inom dessa områden.

Kapitalförvaltning
HSB Södertälje strävar efter ett 
begränsat finansiellt risktagande där 
ett överordnat krav är att 80 % av all 
inlåning från kunderna ska kunna 
återbetalas inom fem bankdagar. Detta 
innebär att endast likvida placeringar är 
tillåtna. Inlånade medel kan således inte 
användas till t.ex. investeringar i egna 
fastigheter. Per den 31 december bestod 
föreningens placeringar av likvida obli-
gationer samt tillgodohavanden på bank-
konton. I november 2019 antog styrelsen 
en ny finanspolicy. Den nya finans-
policyn medger investeringar i ränte-
bärande papper, aktier och alternativa 

investeringar. Policyn anger riktlinjer 
kring etik och hållbarhet. Exempelvis 
ska investeringarna följa FN:s riktlinjer 
i enlighet med UNPRI:s ”Principles for 
Responsible Investments”.

Skuldhantering
Den övergripande målsättningen för 
skuldhanteringen är att minimera 
upplåningskostnaderna samt att trygga 
finansieringen för verksamheten på såväl 
lång som kort sikt. HSB Södertälje har 
till viss del finansierat det egna fastig-
hetsbeståndet med banklån. Banklånen 
har dels fast, dels rörlig ränta. Genom 
swapavtal omvandlas en stor andel av 
lånen med rörlig ränta till lån med fast 
ränta. Beaktat effekten av swapavtalen 
hade 80 % av låneskulden fast ränta med 
en genomsnittlig räntebindningstid på 
1,3 år per den 31 december 2019. 
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föreningsstyrningsrapport

HSB Södertälje tillämpar HSBs kod för föreningsstyrning 
(Koden). Koden är utformad särskilt för HSB och utgår från 
Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna 
och HSBs kärnvärderingar. Syftet med Koden är att all 
verksamhet inom HSB ska styras så effektivt som möjligt och 
att varje medlem ska ha insyn i och kunna påverka verksam-
heten. Koden kompletterar gällande lagstiftning och andra 
regler genom att vara en norm för god förenings styrning 
med hög ambitionsnivå.

Koden ska tillämpas enligt principen följ eller förklara. 
Det innebär att reglerna inte är tvingande. Varje avvikelse 
ska dock redovisas och motiveras.

Koden innebär att årsredovisningen kompletteras med 
denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt beskriver 
hur föreningen tillämpat HSBs kod för föreningsstyrning 
under räkenskapsåret. Utöver Koden följer HSB Södertälje 
HSBs Kompass samt Hantering av HSBs varumärke.

Föreningsstyrningsrapporten har granskats av förening-
ens revisor Peter Rosengren, Lorka Revision AB.

Föreningsstämman
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. 
Föreningsstämmans befogenhet utövas av fullmäktige. Vid 
föreningsstämman som avhölls den 14 maj 2019 i Södertälje 
deltog 51 medlemmar varav 35 var röstberättigade.

Valberedningen
Valberedningen väljs på föreningsstämman och har till 
uppgift att bereda och lämna förslag på styrelseledamöter 
och revisorer samt lämna förslag på ersättning till dessa. 
Valberedningen har bedrivit sitt arbete löpande under året 
i enlighet med den av stämman fastslagna instruktionen för 
valberedning. Under verksamhetsåret hade valberedningen 
10 protokollförda möten. Valberedningen har också haft 
kontinuerlig kontakt med styrelsens ledamöter och närvarat 
vid två styrelsemöten. Vid föreningsstämman valdes  
Herta Wassgren (sammankallande), Christer Arvidsson och  
Leif Ringström till ledamöter i valberedningen.

Styrelsen
Styrelsen väljs på föreningsstämman. Styrelsen bestod i 
början av året av tio ledamöter samt en arbetstagarrepresen-
tant. Under april månad valde David Strömberg att lämna 
sitt styrelseuppdrag. Vid stämman i maj nyvaldes Peter 
Rohberg till styrelseledamot. På grund av nytt jobb valde 
Rohberg emellertid att lämna sitt styrelseuppdrag en månad 
senare. Vid slutet av året bestod styrelsen av nio ledamöter 
samt en arbetstagarrepresentant.

Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmar-
nas räkning långsiktigt förvalta föreningens angelägenheter 
och genom ett aktivt arbete skapa mervärde för medlem-
marna. Styrelsen har arbetat enligt en fastställd arbetsord-
ning som beskriver styrelsens och ordförandes uppgifter. 
Styrelsens primära uppgift är att ta sig an de uppgifter som 

anges i lagen om ekonomiska föreningar vilket innefattar 
dels en styrfunktion och dels en kontrollfunktion, men dess-
utom att ägna sig åt de strategiska frågor som har samband 
med föreningens långsiktiga utveckling och lönsamhet samt 
värdeutveckling. Där i innefattas bland annat att säkerställa:

•  Föreningens strategi för verksamheten, vision,  
inriktningsmål och handlingsplan inklusive budget.

•  Att föreningen har en handlingsplan för att utnyttja 
tillgängliga möjligheter till till- och nybyggnation med 
god lönsamhet.

•  Att föreningens fastighetsbestånd underhålls och 
utvecklas så att det behåller och så långt möjligt ökar  
i värde.

•  Styrelsens arbetsordning med tillhörande  
vd-instruktion.

•  Att ansvarsförsäkring tecknas för styrelsen.
•  Årsredovisning till föreningsstämman.
•  Policys och årlig uppföljning av tidigare beslutade policys.
 

Styrelsens utser och entledigar vd samt utövar tillsyn över 
verksamheten och vd:s förvaltning. Styrelsen beslutar om 
ersättning och övriga anställningsförmåner för vd.

Styrelsen har under året haft åtta sammanträden, varav 
ett konstituerande möte samt en tvådagarskonferens. Där 
till har styrelsens ordförande regelbundet sammanträtt med 
vd och ekonomichef för avrapportering av den operativa 
verksamheten och föreningens ekonomi samt beredning 
av kommande styrelsemöten. Styrelsens ordförande har 
deltagit i två möten med revisorerna för genomgång av 
bokslutsrevisionen.

Följande frågor av vikt har behandlats under året
Styrelsemöte 1, 7 februari

•  Nya stadgar att lägga fram som förslag på förenings-
stämman

• Redovisning av styrelseutvärderingen

Styrelsemöte 2, 4 april
• Bud – köp av hyresfastigheter

Styrelsemöte 3, 23 april
• HSBs digitaliseringsresa
• Bokslut 2018

Styrelsemöte 4, konstituerande, 14 maj
• Val av vice ordförande
• Firmatecknare
• Attestordning
• Studieråd
• Arvode HSB-ledamot

Styrelsemöte 5, 4 juni
• Tertial 1 bokslut samt prognos för helåret
• Fördelning av HSB-ledamotsuppdrag



36

 Styrelsemöte 6 samt verksamhets- och affärsplanedagar, 
5–6 september

• Tertial 2 bokslut samt prognos för helåret
• Verksamhets- och affärsplan

Styrelsemöte 7, 17 oktober
• HSBs digitaliseringsresa
• Mitt HSB
• Avrapportering, framtagande av ny finanspolicy

Styrelsemöte 8, 12 november
• Fastställande av policys och riktlinjer
• HSBs ansvar riktlinjer för hyresrätter 
• HSBs ansvar riktlinjer för bosparregler
• HSBs ansvar policy för inlåningsverksamhet 
• HSBs ansvar policy för IT och informationssäkerhet 
• HSBs ansvar personuppgiftspolicy
• HSBs ansvar uppförandekod för samarbetspartners 
• HSBs ansvar uppförandekod för medarbetare
• HSBs ansvar policy mot kränkande särbehandling
• Styrelsens arbetsordning
• Vd-instruktion
• Finanspolicy 
• Kvalitets- och miljöpolicy
• Lönepolicy
• Arbetsmiljöpolicy
• Rehabiliteringspolicy

Styrelsemöte 9, 4 december
•  Remissyttrande, reviderad HSB kod för föreningsstyrning
• Internkontrollplan med tillhörande riskanalys 
• Verksamhets- och affärsplan
• Budget 2020

Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelseutvärdering gjordes under 2019 och baserades på 
en enkät som samtliga styrelseledamöter deltog i. Frågorna 
berörde områden för mål, styrning, uppföljning, styrel-
sens sammansättning och kompetens och arbetsklimat. 
Resultatet av undersökningen kommer diskuteras i styrelsen 
och redovisas för valberedningen.

Intern kontroll
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att HSB 
Södertälje har en tillfredsställande intern kontroll. Ansvaret 
för att det finns ett system för intern kontroll har delegerats 
till vd.

En god intern kontroll är en av grunderna för ett 
effektivt styrelsearbete. Styrelsens arbetsordning samt 
vd-instruktion syftar till att säkerställa en tydlig roll och 
ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av 
verksamhetens risker. 

Riskbedömning
I samband med det årliga arbetet med verksamhets- och 
affärsplan genomförs omvärldsbevakning och identifiering 
av såväl risker som möjligheter för verksamheten.

Aktiviteter för att motverka och minimera riskerna 

arbetas in i verksamhetsplanen. Under året har styrelsen 
antagit en ny modell för arbetet med internkontroll och 
tillhörande riskanalys.

I samband med den tertialvisa ekonomiuppföljningen 
rapporteras även prognos för måluppfyllelse i förhållande 
till verksamhetsplanen.

Studierådet
Studierådet utses av styrelsen och är rådgivande i arbetet 
med medlemsutbildningar. Studierådet består av Cecilia 
Högberg, Dan Björklund, Inger Hellström och Gun 
Bodbacka Nyman.

Information och kommunikation
Internkommunikation inom HSB Södertälje sker företrä-
desvis genom e-post, arbetsplatsträffar, avdelningsmöten 
och personalmöten. Personalmöten genomförs ca tio 
gånger per år – inför kommande styrelsemöte. Den externa 
kommunikationen sker via webben, tryckt material, kund- 
och medlemsmöten.

Vd
Föreningens vd Cecilia Högberg har svarat för den löpande 
förvaltningen av föreningen och har lett verksamheten  
i enlighet med de instruktioner som fastställts av styrelsen. 

Revisorerna
Fram till föreningsstämman hade föreningen två revisorer; 
Erik Davidsson från BoRevision och Magnus Karlström 
från Ernst & Young. Vid föreningsstämman beslutades 
att anta nya stadgar och endast en revisor utsågs; Peter 
Rosengren från Lorka Revision AB. Sammanträden med 
revisorer, styrelseordförande, vd och ekonomichef har 
skett två gånger under verksamhetsåret. Revisorerna har 
lämnat rapporter från den löpande granskningen samt 
från bokslutsrevisionen. Dessa rapporter har redovisats 
och behandlats av styrelsen.

Föreningsgranskare
Enligt de nya stadgarna som antogs vid föreningsstämman 
ska föreningen ha föreningsgranskare. Stämman valde 
Anders Lago och Kjell Sjundemark till föreningsgranskare.

föreningsstyrningsrapport
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förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Södertälje 
ekonomisk förening, organisationsnummer 715600-1757, 
med säte i Södertälje får härmed avge årsredovisning för  
år 2019.

Verksamhetens inriktning
Föreningen har till uppgift att främja medlemmarnas eko-
nomiska intresse genom den verksamhet som bedrivs. HSB 
Södertälje tillhandahåller sina medlemmar tjänster, pro-
dukter och service med anknytning till boendet. Detta görs 
genom att föreningen med lokal närvaro och förankring 
bedriver teknisk, ekonomisk och administrativ fastighets-
förvaltning, finansförvaltning, projektledning samt nypro-
duktion av bostäder. Inom medlemsverksamheten erbjuds 
utbildningar och seminarium och styrelsestöd. Bosparandet 
organiseras gemensamt inom HSB. Nyproduktion ge-
nomförs tillsammans med HSB Projektparter ett helägt 
dotterbolag till HSB Riksförbund. Digitaliseringen leds och 
genomförs genom HSB Affärsstöd, det andra av helägda 
dotterbolag till HSB Riksförbund. HSB Södertälje har även 

anslutit sig till HSB Finansstöd ett betaltjänstbolag och 
det tredje av helägda dotterbolag till HSB Riksförbund. 
Föreningen är verksam inom kommunerna Södertälje, 
Salem och Nykvarn.

Ägarförhållanden
HSB Södertälje är en ekonomisk förening som ägs av  
55 bostadsrättsföreningar och ca 8 700 enskilda medlem-
mar. Antalet medlemmar och antalet bosparare var i stort 
sett oförändrade under året. Verksamheten styrs via fören-
ingsstämma, styrelse och vd.

Dotterbolag och intressebolag
HSB Södertälje har ett helägt dotterbolag, Hjälmsätra 
mark AB samt äger 50 % av aktierna i Skogstrakten 
Holding AB och 50 % av aktierna i HSB Hyresfastigheter 
i Salem AB. HSB Södertälje har tillsammans med 
HSB Produktion AB handelsbolaget HSB Produktion i 
Södertälje HB.

Ledningsgruppen
Ledningsgruppen består av vd Cecilia Högberg, ekonomi- 
chef Anders Niväng, teknisk förvaltningschef Malin Pärlstål 
samt Peter Lennartsson, chef Kund- och medlemscenter. 
Ledningsgruppen har haft 16 protokollförda sammanträ-
den under verksamhetsåret.

Ekonomisk och finansiell rapportering 
Styrelsen fastställer en budget inför varje verksamhetsår. 
Budgeten för 2019 har följts upp löpande under verksam-
hetsåret och särskilt i samband med tertialboksluten.
      Ledningsgruppen har löpande tagit fram resultat-
prognoser som presenterats för styrelsen.

Styrelsen reglerar föreningens finansverksamhet genom 
att årligen fastställa finanspolicyn. Placeringar och upp-
låning har skett i enlighet med policyn och föreningens in-
låning från förvaltade bostadsrättsföreningar kan i enlighet 
med Koden återbetalas inom fem bankdagar.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare
Ledande befattningshavare har fast månadslön. Utöver lön 
och pensionsavsättning tillkommer värde av bilförmån.
Ledande befattningshavare har en pensionsålder av 65 år. 

STYRELSENS NÄRVARO PÅ STYRELSESAMMANTRÄDEN 2019

Ledamöter Antal Möjliga Info

Erik Andersson 7 9 
Bengt Zetterberg 9 9 
Dan Björklund 9 9 
Håkan Svahn 7 9 
Inger Hellström 8 9 
Karl Hulth 9 9 
Reine Bergström 8 9 
Igor Videla 6 9 
Jonna Tornemark 8 9 

David Strömberg 1 2 Avgick 12/4
Peter Rohberg 1 2 Tillträdde den 14/5, avgick 12/6
Marie-Louise Thorwaldson (arbetstagarrepresentant) 7 9 

föreningsstyrningsrapport
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Föreningsstämman
Vid föreningsstämman som avhölls den 14 maj 2019 i 
Södertälje deltog 51 medlemmar varav 35 var röstberättigade.

Styrelsen
Styrelsen har under året haft nio sammanträden, varav ett 
konstituerande möte samt en tvådagarskonferens. 

Styrelsen bestod fram till föreningsstämman av tio leda-
möter samt en arbetstagarrepresentant. Styrelsen har efter 
stämman haft följande sammansättning:

Revisorerna
Fram till föreningsstämman hade föreningen två revisorer; 
Erik Davidsson från BoRevision och Magnus Karlström från 
Ernst & Young. Vid föreningsstämman beslutades att anta 
nya stadgar och endast en revisor utsågs; Peter Rosengren 
från Lorka Revision AB. 

Föreningsgranskare
Enligt de nya stadgarna som antogs vid föreningsstämman 
ska föreningen ha föreningsgranskare. Stämman valde 
Anders Lago och Kjell Sjundemark till föreningsgranskare.

Styrelsens arbete
Styrelsen säkerställer och fastställer föreningens strategi för 
verksamheten, vision, inriktningsmål och handlingsplan 
med ett flerårsperspektiv. I praktiken görs detta vid årliga 
planeringsdagar där utgångspunkten är en nuläges- och 
omvärldsanalys. Resultatet sammanfattas i verksamhets- och 
affärsplanen som uppdateras årligen. I samband med detta 
görs även en uppdatering mot de HSB-gemensamma styrdo-
kumenten, HSBs Kompass, HSBs Kod för föreningsstyrning 
och Hantering av HSBs varumärke.

Kallelse med dagordning och beslutsunderlag skickas 
digitalt till styrelseledamöterna senast sex dagar före 
sammanträdet och med en mellanliggande helg. En del av 
underlaget är en skriftlig vd-rapport där nuläget, händelser 
och aktiviteter i verksamheten sammanfattas.

Styrelsens sammanträden används för information, dis-
kussion och beslut. Ledningsgruppen och eventuellt annan 
föredragande part deltar på mötena. Valberedningen har 
deltagit vid två möten under året och revisorn har deltagit 
på ett styrelsemöte därutöver har styrelsens ordförande 
deltagit på två möten med revisorerna.

Styrelsens ersättning
På föreningsstämman beslutades om oförändrat arvode. 
Det vill säga fast arvode till ordföranden om 66 000 kronor, 

33 000 kronor till vice ordförande och 13 200 kronor 
till övriga ledamöter. Därutöver utgår mötesarvode om 
1 700 kronor per bevistat sammanträde. Arvode för  
föreningsgranskare utgår med totalt 10 000 kronor. 

Varor och tjänster
Merparten av föreningens tjänster levereras på uppdrag 
av och till bostadsrättsföreningar, men även andra förvalt-
ningsuppdrag förekommer. I tjänsteutbudet finns adminis-
trativa och tekniska förvaltnings- och konsulttjänster.

HSB Södertälje har under året levererat administrativ 
förvaltning till 4 828 bostadsrättslägenheter i 83 bostads-
rättsföreningar, varav 28 inte är medlemmar i HSB. Vi säljer 
även administrativ förvaltning till 4 samfälligheter och 
aktiebolag. Därutöver har vi utfört teknisk förvaltning i  
80 bostadsrättsföreningar. Såväl administrativ och teknisk 
förvaltning har utförs på våra egna fastigheter vilket mot-
svarar 532 lägenheter och ca 10 lokaler.

Vi bedriver nyproduktion av bostäder, om- och tillbygg-
nation. Nyproduktionen sker huvudsakligen genom ett med 
HSB Projektpartner gemensamt ägt handelsbolag och un-
der året har vi inte haft någon produktion utan arbetet har 
handlat om framtagande av detaljplaner för nya bostäder i 
Södertälje och i Nykvarn. 

Våra medlemmar ges löpande information och rådgiv-
ning och vi tar årligen via studierådet fram en kurskatalog. 
Under 2019 utökades utbudet och vi erbjöd 13 kurser,  
3 seminarium, 8 nätverksträffar samt en handfull skräddar-
sydda brf-unika kurser. Totalt deltog ca 300 personer. 

Väsentliga händelser under året 
•  Sjösätta den nya organisationen som beslutades om  

i slutet av 2018
•  Flyttade hanteringen av växel och felanmälan från 

extern part till eget Kund- och medlemscenter. Flytten 
har medfört ökad service och förbättrad tjänstefördel-
ning internt. 

•  Vi var med i budgivningen på ett stort hyresbestånd  
i Södertälje

•  Ökade satsning på medlems- och kunddialog i olika 
former

• Start av coworkning i lokalerna på Järnagatan. 
•  Beslut om att gå med i HSBs gemensamma digitalise-

ringsresa med följande investeringsåtagande. 
• Antagit en ny finanspolicy 
•  Det nya digitala gränssnittet Mitt HSB lanserade och 

flera digitala tjänster har införts. 
•  Hyresförhandlingen för 2019 gav en uppgörelse om 

generell hyresökning med 1,5 % 

Fastighetsbestånd
HSB Södertälje har som mål att öka sitt fastighetsbestånd 
genom förvärv eller nybyggnation. Vi arbetar långsiktigt 
med förvaltningen och utvecklingen av våra fastigheter 
och vår fastighetsportfölj. Innehavet syftar i första hand 
till att tillgodose våra medlemmars efterfrågan på 
hyreslägenheter men även till ekonomisk stabilitet och 
värdeutveckling av föreningens kapital. Därtill utgör det 
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egna fastighetsbeståndet en viktig kund och uppdragsgivare 
till vår tekniska förvaltning. 

Efter beslut i styrelsen har föreningen under året varit 
med i budgivningen på ett större hyresbestånd i Södertälje. 
Säljaren hade i prospektet redogjort för att även andra as-
pekter än de rent monetära skulle värderas. HSB Södertälje 
var en av tre parter som gick vidare för muntlig presentation 
men i slutändan valde säljaren tyvärr en budgivare med 
högre bud. 

HSB Södertäljes fastighetsbestånd omfattar således allt 
jämt åtta fastigheter. Sex av dessa inrymmer hyreslägenheter 
och två fastigheter är jordbruksfastigheter tänkta för fram-
tida bostadsbebyggelse. Det totala antalet hyreslägenheter 
uppgår till 532 stycken och den totala uthyrningsbara lä-
genhetsytan uppgår till 34 656 m² och den totala lokalytan 
uppgår till 2 072 m². Uthyrningsgraden i våra lägenheter är 
god och i de få fall en lägenhet stått vakant har det varit för 
att renovering måste genomföras mellan in- och utflytt.

Årets upprustning och renovering av egna fastigheter har 
främst handlat om en större renovering och inglasning av 
144 balkonger på två av hyreshusen i Brunnsäng. Därtill har 
tidigare förvaltningslokalen på Järnagatan delats upp på två 
lokaler som har byggts om och renoverats. 

Arbetet som inleddes under 2018 med relineing av bot-
tenplattorna i Brunnsäng har färdigställts.

 I Brunnsäng har investering i ny trapphusbelysning med 
godkänd nödbelysning genomförts. 

Fastighetsvärdering
Föreningens samtliga fastigheter har per årsskiftet varit 
föremål för intern värdering enligt branschgemensamma 
principer med verktyget Datscha. Enligt värderingen har 
fastigheterna per sista december ett bedömt värde om  
630,6 mkr (613,8 mkr). Det ger en värdeökning under 2019 
med ca 3 %. En känslighetsanalys visar att även om mark-
nadsläget förändras har fastigheterna ett bedömt värde som 
väl överskrider det bokförda värdet. 

Medarbetare 
Antalet medarbetare uppgick vid årsskiftet till 33 stycken, 
varav 16 är kvinnor och 17 är män. Under året har tre nya 
medarbetare anställt och fyra har slutat. Sjukfrånvaron 
uppgick till 6,5 %. 

Vi jobbar för att ha medarbetare som är engagerade och 
som mår bra och utvecklas. Det är viktigt att våra medar-
betare känner sig involverade i föreningens vision, mål och 
handlingsplan.

Våren 2019 genomfördes en medarbetarundersökning. 
Resultatet pekade på ett antal förbättringsområden som 
bland annat handlade om framtagande av policy och 
checklista för krishantering, personalförstärkning, tydligare 
gränsdragning och behov av processkartläggning, förtydli-
gande av löneprocessen och möjlighet till tätare medarbe-
tarsamtal. Som en följd av detta har vi under året genomfört 
en del förbättringsaktiviteter som berör medarbetarna. Vi 
har beslutat om ett nytt lokalt avtal för facklig samverkan, 
– lönekartläggning har genomförts och resultatet var 
positivt d.v.s. det fanns inga diskriminerande löneskillnader, 

– styrelsen har antagit en lönepolicy och vi har i samverkan 
uppdaterat, utvecklat och förtydligat löneprocessen. 

Verksamheten har i huvudsak bedrivits med egen 
personal. Planerat underhåll och större reparationer utförs 
genom upphandlade entreprenörer och ramavtalsparter. 
För städning av egna fastigheter anlitas entreprenör.

Hållbar utveckling
Inom HSB har vi en tydlig strategi för hållbar tillväxt. Vi 
arbetar för ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan 
och anpassning till ett förändrat klimat, utveckling av 
hållbara tjänster och produkter samt för att vara en viktig 
samhällsaktör.

Inom HSB Södertälje finns sedan året en kvalitets- 
och miljöpolicy som tar sitt avstamp i verksamhets- och 
affärsidén som säger att vi ska skapa mervärde för våra 
medlemmar och kunder genom ett hållbart och långsiktigt 
förhållningssätt i allt vi gör.

Vår roll i samhället handlar inte minst om vårt enga-
gemang lokalt. Vi haft en aktiv och drivande roll i arbetet 
med en strukturplan för stadsdelen Brunnsäng, vi har 
tillsammans med Södertälje kommun och Telge deltagit 
i medborgardialogen som en del av arbetet med den nya 
strukturplanen. 

Vi har engagerat oss i centrumföreningen där vi även har 
plats i fastighetsägarutskottet. Vi har anpassat och öppnat 
upp våra lokaler på Järnagatan för coworkning. Genom 
lokalerna vill vi erbjuda Södertäljeföretagare, föreningar, 
konstutövare eller andra, en möjlighet att tillfälligt eller på 
längre tid hyra in sig i en lokal där människor med olika 
yrken arbetar tillsammans. Vi vill kunna skapa ett rum för 
en social gemenskap där de som ingår arbetar oberoende 
av varandra, delar värderingar och är intresserade av de 
synergieffekter som kan uppstå. 

Under 2019 har vårt sponsor- och samarbetsavtal med 
SBBK fortlöpt. Avtalet innebär bl.a. att HSB Södertälje 
stödjer barn- och ungdomsverksamheten samt Telge Basket 
– damelitlaget. 

Riskhantering
En god regelefterlevnad är en självklarhet i HSB och hela 
organisationen arbetar aktivt med att ständigt förbättra 
den. Ett stöd för HSB i arbetet med att ha en god regelefter-
levnad är HSBs Ansvar som är en gemensam samling av po-
licys och riktlinjer som antas av HSB Riksförbunds styrelse. 

HSB Södertälje arbetar efter ett kontrollsystem där en ny 
internkontrollplan årligen arbetas fram och antas av styrel-
sen. Planen bygger i huvudsak på genomförda riskanalyser. 
Riskanalysen för respektive avdelning utgår från ett antal 
gemensamma områden, syftet är att systematisera riskana-
lysen för att ”tvinga” oss att beakta verksamheten från olika 
perspektiv. Identifierade områden är Uppdraget/tjänsten, 
Kund/medlem, Stöld/skadegörelse, Upphandling/inköp, 
Information och kommunikation, Personal, Arbetsmiljö 
fysisk, Arbetsmiljö psykisk, Mutor och jäv och slutligen 
Ekonomi. Utöver avdelningarnas identifierade risker ingår 
ett antal företagsgemsamma kontrollmoment.

De identifierade risker som når ett riskvärde på 8 eller 
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högre kommer att ingå i kommande års kontrollplan. 
Riskvärdet beräknas som sannolikheten för ett inträffande 
multiplicerat med konsekvensen om händelsen inträffar. 
I de bästa av världar kommer en identifierad risk med ett 
värde på 8 eller högre endast att ta plats i kontrollplanen 
under ett år. Därefter bör vidtagna åtgärder för att minska 
risken eller konsekvensen leda till ett lägre riskvärde kom-
mande år. Genom detta kontrollsystem får vi en systematisk 
utveckling av verksamheten samt en regelbunden kontroll 
av den samma. 

HSB Södertälje har sedan 2018 antagit de HSB-
gemensamma Uppförandekod för samarbetspartners 
samt Uppförandekod för medarbetare. Uppförandekoden 
för medarbetare ger stöd för agerande i relationer med 
exempelvis leverantörer så att HSB Södertälje i dessa följer 
de etiska regler som finns och som skapar sunda affärs-
relationer. Uppförandekoden för samarbetspartners och 
leverantörer fastställer minimikrav för HSBs verksamhet 
och bildar grund för de krav som ställs. 

Arbetsmiljörisker möts genom företagets arbetsmiljöpo-
licy med en tydlig organisation för arbetsmiljöarbetet och 
ansvarsfördelning. Skärpta krav på arbetsgivarens rehabili-
teringsansvar har föranlett att en rehabiliteringspolicy med 
tillhörande bilagor tagits fram. Handlingsplan mot sexuella 
trakasserier och diskriminering hanteras inom policy för 
etik och jämställdhet.

Under året har extern part gjort en genomlysning av 
befintlig finanspolicy samt efterlevnaden av den samma. En 
följd av genomlysningen är att policyn i delar gjorts om och 
förtydligats med t.ex. limiter. 

För att minimera riskerna med inlåningsverksamheten 
följer HSB Södertälje rekommendationerna i Koden. Där 
framgår t.ex. att föreningen vid alla tillfällen ska kunna 
återbetala 80 % av inlåningen inom fem bankdagar. 
HSB Södertäljes avräkningslikviditet uppgick vid årsskiftet 
till 85 %. Ytterligare finansiell riskminimering återfinns i 
antagna riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism.

Riskerna förknippande med betaltjänsterna har delvis 
förflyttats till HSB Finansstöd som sedan hösten 2018 är 
ombud för HSB Södertäljes betaltjänster.

Policys och riktlinjer uppdateras årligen utifrån föränd-
ringar i externa regler eller efter behov från verksamheten.

De risker föreningen har att hantera i nyproduktionen 
hanteras delvis genom att nybyggnadsprojekt bedrivs 
tillsammans med HSB Projektpartner eller annan HSB-
partner och försäljningsrisken delas lika mellan parterna. 
Samtliga nybyggnadsprojekt i bostadsrätt ska normalt 
försäkras med en SHG-garanti och mellan 30–50 % av 
lägenheterna i nybyggnadsprojekten ska förhandsavtalats 
innan byggstart. Vidare ska långfristig finansiering vara 
upphandlad innan byggstart.

Resultat och ekonomisk analys
Föreningens nettoomsättning uppgick till 78,6 mkr (73,9 mkr) 
och årets resultat efter skatt uppgick till 2,2 mkr (3,0 mkr).

Förningens kassaflöde uppgår till -29,5 mkr (0,3 mkr) 
och det egna kapitalet, d.v.s. medlemmarnas redovisade 
förmögenhet, uppgår till 110 mkr (108 mkr).

Föreningens betalningsförmåga på lång sikt, soliditet 
uppgår till 23,2 % (22,4 %), exklusive bostadsrättsförening-
arnas innestående medel till 36 % (36 %) eller mätt enligt 
HSBs Kod 69 % (71 %).

Avskrivningar har ökat med ca 6,2 % eller ca 0,5 mkr 
vilket är en följd av tidigare års investeringsvolymer.

Räntekostnaderna har minskat med ca 2,2 % eller ca 0,1 
mkr.

Investeringar
Under året har två större och ett antal mindre investerings-
projekt genomförts på egna fastigheter. Den totala investe-
ringsvolymen uppgick till 27 mkr (8 mkr) varav merparten 
har gjorts i egna fastigheter. 

Det största projektet, och som påverkar investeringsvo-
lymen jämfört tidigare år, är investeringen i nya balkonger 
med tillhörande inglasning som gjorts på 144 lägenheter i 
Brunnsäng. Därutöver har vi under året färdigställt projek-
tet med relineing av stammar i bottenplattorna i Brunnsäng 
som inleddes i slutet av 2018. Ombyggnation, renovering 
och delning av lokalerna på Järnagatan har genomförts 
och färdigställts. Nya krav på nödbelysning föranledde en 
modernisering av trapphusarmaturen i Brunnsäng. 

I slutet av året har vi även erlagt den först delbetalningen 
till den HSB-gemensamma digitaliseringssatsningen. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
•  Hyresförhandlingen för 2020 gav en uppgörelse om 

generell hyresökning från 1 januari 2020 med 1,71 %  
och med 3 % för parkerings- och garageplatser.

Framtid
HSBs fortsatta satsning och gemensamma digitaliserings-
resa kommer få en central roll i det fortsatta utvecklings-
arbetet. Fler digitala tjänster kommer att lanseras och 
dessa kommer påverka såväl vår tjänsteleverans som våra 
medlemmar och kunder. Det kommer vara av stor vikt 
att upprätthålla en tät dialog med våra föreningar och 
medlemmar under resans gång, inte minst för att sprida 
kunskap om våra nya digitala tjänster. Det innebär att vi 
även framledes behöver förstärka vår lokala närvaro samti-
digt som det nationella samarbetet utökas. Vi ser att under 
2020 och 2021 kommer kostnader för de digitala systemen 
öka fortare än vad kostnader för det som idag görs manuellt 
minskar. Digitaliseringsresan kommer dock stärka vår posi-
tion på marknaden vilket ger möjlighet till ökad försäljning. 
Vi behöver anpassa oss, våra arbetssätt och vår affärsmodell 
bl.a. genom en förflyttning mot en mer värdeutvecklande 
förvaltning.
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ekonomiska rapporter

Förändring i eget kapital
Belopp i Tkr  Bundet eget kapital  Fritt eget kapital

 Andelskapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat

Ingående balans 4 224 5 150 95 333 3 026
Andelsförändring 42
Resultatdisposition   3 026 -3 026
Årets resultat    2 266

Vid årets utgång 4 266 5 150 98 359 2 266

Flerårsöversikt
Belopp i Tkr 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Intäkter och räntabilitet
Summa rörelseintäkter 80 344 76 522 75 437 77 310 70 753
Årets resultat 2 266 3 026 9 867 10 278 8 983
Avkastning på eget kapital % 2,8 3,1 10,5 11,5 11,4

Ekonomisk ställning
Eget kapital 110 041 107 733 104 587 94 310 83 708
Soliditet, inkl. totala inlåningen % 23,2 22,4 22,0 20,6 19,2
Soliditet, exkl. brf. avistamedel % 35,7 35,8 34,5 30,2 28,6
Soliditet, enl. HSB kod % 69,2 70,7 67,9 63,9 60,6
Balansomslutning 475 046 480 670 475 506 457 032 436 464
Brf avistamedel 166 846 180 086 172 413 144 794 143 931
Beräknat övervärde 366 354 352 452 294 041 258 314 222 816

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital Årets resultat före skatt / genomsnittligt eget kapital
Soliditet, inkl. totala inlåningen Eget kapital / balansomslutning
Soliditet, exkl. Brf avistamedel Eget kapital / (balansomslutning - Brf avistamedel)
Soliditet, enl. HSB kod (Eget kapital + beräknat övervärde) / (balansomslutning  
   + beräknat övervärde - likvida medel)

Förslag till disposition av föreningens vinst
Belopp i kr

Till föreningsstämmans förfogande står 
Balanserat resultat 98 358 888
Årets resultat 2 265 855
Summa 100 624 743

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att det fria egna kapitalet
som står till föreningsstämmans förfogande disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning    100 624 743

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter.
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Resultaträkning
  2019-01-01  2018-01-01
Belopp i Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter 1 
Nettoomsättning 2 78 579 73 849  
Övriga rörelseintäkter  1 765 2 673

Summa rörelseintäkter  80 344 76 522 

Rörelsekostnader 
Handelsvaror  -2 869 -1 501
Övriga externa kostnader 3,4 -32 760 -33 883
Personalkostnader 5 -27 217 -26 720 
Avskrivningar och nedskrivningar    -8 257 -7 773 

Rörelseresultat 9 241 6 645 
Finansiella poster 
Utdelning finansiella anläggningstillgångar  - 148
Resultatandelar i intresseföretag  -721 1 452
Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar  - -8 
Ränteintäkter och liknande resultatposter  103 834
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -5 586 -5 708

Resultat efter finansiella poster 3 037 3 363
Uppskjuten skatt  -771 -338

ÅRETS RESULTAT  2 266 3 026

ekonomiska rapporter
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Balansräkning

 Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR 1 
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar    
Övriga immateriella anläggningstillgångar 7 1 798 2 196
Förskott för immateriell anläggningstillgång 8 2 517 -

  4 315 2 196
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 264 235 261 397
Pågående projekt 10 22 162 5 054
Inventarier 11 7 452 6 032

  293 849 272 483
Finansiella anläggningstillgångar  12
Andelar i dotterbolag  100 100
Andelar i intressebolag  3 090 3 811
Andra långfristiga värdepappersinnehav  7 204 7 204

  10 394 11 115

Summa anläggningstillgångar  308 558 285 764

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.  - 10

  - 10
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar  4 689 5 265
Skattefordringar  214 119
Övriga fordringar  4 824 3 750
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 13 3 506  2 964 

Summa kortfristiga fordringar   13 233 12 098

Kortfristiga placeringar 14 41 495 44 406

  41 495 44 406

Kassa och bank  111 760 138 362

Summa omsättningstillgångar  166 488 194 876

SUMMA TILLGÅNGAR  475 046 480 670
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Balansräkning

Belopp i Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Andelskapital  4 266 4 224 
Reservfond  5 150 5 150 

  9 416 9 374 
Fritt eget kapital  
Balanserat resultat  98 359 95 333 
Årets resultat  2 266 3 026 

  100 625 98 359
 

Summa eget kapital  110 041 107 733 

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 15 6 980 6 209 

  6 980 6 209 
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 16 30 000 72 381 

  30 000 72 381 
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, kortfristig del 16 131 336 92 777 
Inlåning från bostadsrättsföreningar 17 180 246 185 886 
Leverantörsskulder  8 326 7 345 
Övriga kortfristiga skulder  593 1 139 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 7 524 7 200 

  328 025 294 347 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   475 046 480 670 
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Kassaflödesanalys

  2019-01-01  2018-01-01
Belopp i Tkr  2019-12-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster  3 037 3 364
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  8 978 7 773

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  12 015 11 137
förändringar av rörelsekapital   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager  10 281
Ökning(-)/Minskning (+) av hyres- och kundfordringar  576 3 057
Ökning(-)/Minskning (+) av övrig rörelsefordringar  -1 711 -2 757
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  759 195

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 649 11 913

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -2 846 -301
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -28 896 -11 479
Förvärv av finansiella tillgångar  - -1 452

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -31 742 -13 232

Finansieringsverksamheten
Ökning(+)/Minskning (-) av inlåning från bostadsrättsföreningar -5 640 5 273
Ökning(+)/Minskning (-) av lån  -3 822 -3 790
Ökning(+)/Minskning (-) av insatser/avgälder  42 121

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -9 420 1 604

Årets kassaflöde  -29 513 285

Likvida medel vid årets början  182 768 182 484

Likvida medel vid årets slut  153 255 182 768 

Som likvida medel räknas kassa- och bankmedel samt kortfristiga 
placeringar som är likvida inom högst en vecka.
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noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovis-
ning med tillämpning av årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, 
avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värde om inget annat anges nedan. Fordringar har efter 
individuell värdering upptagits till belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar, fr o m 
2013 enligt komponentansats. Avskrivningarna görs linjärt 
enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden. När en 
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och 
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
Följande avskrivningstider har tillämpats:

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats 
är redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumule-
rade avskrivningar och nedskrivningar. Nyttjandeperiod är 
beräknad till 5 år.

Nedskrivningar 
– materiella och immateriella anläggningstillgångar  
samt andelar i koncernföretag
Vid balansdag bedöms om det finns någon indikation på 
att en tillgångs värde är lägre än dess  redovisade värde. 
Om sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvin-
ningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid 
beräkning av nyttjandevärde beräknas nuvärdet av de 

framtida kassaflöden som  tillgången väntas ge upphov till 
i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före 
skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av  
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En 
tidigare nedskrivning återförs endast om de  skäl som låg 
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Inventarier
Inventarier har en avskrivningstid på 5–10 år.

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

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

Skatter
Aktuell skatt avser den skatt som beräknas för år 2019 
inklusive eventuell korrigering av föregående perioders 
aktuella skatt. Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till 
temporära skillnader och skall regleras i framtiden. Skatten 
beräknas utifrån de skattesatser och skatteregler som är be-
slutade eller aviserade på balansdagen. Temporär skillnad 
föreligger om en tillgångs eller skulds bokföringsmässiga 
och skattemässiga värden inte uppgår till samma belopp. 
Skatten beräknas normalt med 20,6 %. Skattefordran tas 
upp om den anses kunna nyttjas. Undantag från principen 
om 20,6 % skatt föreligger för närvarande vid förvärv av 
fastigheter via bolag.

Leasing
Föreningen innehar leasingavtal avseende fordon, kontors-
maskiner och kontorsmöbler. Avtalen är till sin karaktär 
finansiella leasingavtal men redovisas som operationella. 
Det innebär att någon tillgångs- eller motsvarande skuld-
post inte redovisas i balansräkningen. I resultaträkningen 
fördelas leasingavgiften över åren med utgångspunkt från 
utnyttjandet.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda redovisas i takt med att de an-
ställda har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen.

Pensionsåtagande  
I föreningen förekommer såväl avgiftsbestämda som 
förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer 
betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och 
har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala 
något ytterligare. Föreningens resultat belastas för kostna-
der i takt med att de anställdas tjänster utförts.

Föreningen redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i 
enlighet med K3s förenklingsregel. Det innebär att förmåns-
bestämda planer där pensionspremier betalas redovisas 
som avgiftsbestämda planer. Pensionsåtaganden i Sverige 
utöver de premiebaserade avtalen tryggas genom överföring 
av medel till Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse. 
Pensionsstiftelsens verksamhet bedrivs enligt lag (1967:53) 

Mark skrivs ej av

El    40 år

Fasad, balkong, fönster  50 år

Garagetillbehör  40 år

Gemensamma utrymmen  40 år

Hissar  25 år

Immateriella  5 år

Inre ytskikt  50 år

Installationer  10 år

Köksinredning  30 år

Lägenhetstillval  10 år

Markanläggningar  20 år

Stomkompletteringar  50 år

Stomme och grund  100 år

Styr- och övervakning  50 år

Ventilation  25 år

Vitvaror  10 år

VS   50 år

Yttertak  40 år



47

om tryggande av pensionsutfästelse. Föreningen bär i allt 
väsentligt risken för ökade kostnader samt risken för att 
avkastningen på tillgångarna avviker från förväntade. 
Mellanskillnaden av Pensionsstiftelsens värde och pensions-
skuld per den 31 december 2019 utgör 12 procent riskbuf-
fert och resterande del överskott i stiftelsen.

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

Andelar i dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilket moderföretaget direkt eller 
indirekt har ett bestämmande inflytande. Dotterföretag 
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar.

Andelar i intresseföretag
Intresseföretag är företag där moderföretaget har en äga-
randel mellan 20–50 %. Intresseföretag värderas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit 
eller kommer att erhålla för egen räkning  redovisas som in-
täkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits 
eller kommer att  erhållas, med avdrag för rabatter.
 
Hyresintäkter
Hyresintäkter redovisas i den period som hyran avser.
 
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.
 
Tjänsteuppdrag – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som 
intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras och 
förbrukas.

Tjänsteuppdrag – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till 
fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångs-
punkt från färdigställandegraden på balansdagen.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet 
med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade  utifrån 
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när företaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från 
balansräkningen när den  avtalsenliga rätten till kassaflödet 
från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller 
när de risker och fördelar som är förknippade med inne-
havet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget 
inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. 
En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den 
avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfäl-
let till anskaffningsvärde, inklusive eventuella  transaktions-
avgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillfället till lägsta av  anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör 
omsättningstillgångar värderas individuellt till belopp de  
beräknas inflyta.

 
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas då det finns en ekonomisk re-
lation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten 
som överensstämmer med föreningens mål för riskhante-
ring. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara 
effektivt under den period för vilken säkringen har identifie-
rats samt att säkringsförhållandet och föreningens mål för 
riskhantering och riskhanteringsstrategi är dokumenterade 
senast när säkringen ingås.

Föreningen använder ränteswappar för säkring av 
ränterisk. Föreningen bedömer att säkringsredovisning är 
tillämplig då en förändring i värdet på den underliggande 
tillgången i princip motsvaras av samma värdeförändring på 
ränteswapparna.

Finansiella risker
De finansiella risker som HSB Södertälje är utsatt för 
definieras som finansieringsrisk, ränterisk och kreditrisk. De 
hanteras i föreningens finanspolicy och revideras varje år.

Finansieringsrisken uppstår när det är svårt att återfi-
nansiera ett förfallet lån eller om man bara lyckas låna till 
kraftigt ökade kostnader. Refinansieringsrisken har ökat de 
senaste åren. Dels på grund av turbulens i omvärlden och 
dels på grund av de förändrade krav som ställs på finans-
instituten. Trots det bedöms den samlade risken för HSB 
Södertälje vara låg. Det beror bland annat på att föreningens 
bestånd av egna bostadsfastigheter i regionen kan realiseras 
med kort varsel.

Med ränterisk avses den resultateffekt som en bestå-
ende ränteförändring har på föreningens finansnetto. 
Upplåningen som är räntebärande gör att föreningen 
exponeras för ränterisk. För att få önskad räntebindningstid 
används derivatinstrument kombinerat med traditionell 
bindning. Ränterisken för HSB Södertälje bedöms som 
medel.

Kreditrisk avser risken att en kredittagare för sent, bara 
delvis eller inte alls infriar sina betalningsförpliktelser mot 
HSB Södertälje. Det kan vara på grund av betalningssvårig-
heter eller konkurs. HSB Södertäljes kunder är i huvudsak 
föreningar och hyresgäster i egna fastigheter men till viss 
del också intressebolag. Kreditrisken bedöms som låg.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.

Övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärde om ej annat anges. Alla belopp anges i Tkr där 
inget annat anges.

noter
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Not 2 Nettoomsättning
 2019 2018

Nettoomsättning per rörelsegren 
Egna fastigheter  46 715 45 648
Ekonomisk förvaltning  8 666 8 556
Teknisk förvaltning  18 298 17 066
Materialförsäljning  2 358 260
Medlemsverksamhet  2 542 2 319

Summa  78 579 73 849

Not 3 Arvode och ersättningar till revisorer
 2019 2018

Lorka Revision AB
Revisionsuppdrag  140  - 
BoRevision
Revisionsuppdrag  - 168
Ernst & Young
Revisionsuppdrag  - 67

Not 4 Leasingkostnader
 2019 2018

Framtida minimileaseavgifter avseende icke  
uppsägningsbara operationella leasingavtal: 

Inom ett år  3 683 1 237
Mellan ett och fem år  6 512 1 266
Senare än fem år  -  -

 10 195 2 503
Räkenskapsårets kostnadsförda  
leasingavgifter  4 194  1 014

Från och med 2019 ingår lokalhyror i redovisade leasing-
avgifter. 

Not 5 Anställda och personalkostnader
 2019 2018

Vd och styrelse
Löner och andra ersättningar  2 200 1 655
Pensionskostnader  149 49
Arbetsgivaravgifter  622 566

 2 971 2 270 
Övriga
Löner och andra ersättningar  15 499 15 848
Pensionskostnader  1 251 2 058
Arbetsgivaravgifter  4 960 4 987

 21 710 22 893

 24 681 25 163

Medelantal anställda  33  32

Verkställande direktörens årslön uppgår till 1 140 tkr. Inga 
bonus- eller prestationsersättningar förekommer. Pensio-
nen för verkställande direktören omfattas av KTP-planen. 
Utöver lön och pensionsavsättning tillkommer värde av bil-
förmån. VD har en pensionsålder av 65 år. Vid uppsägning
av verkställande direktören från föreningens sida utgår av-
gångsvederlag med tolv månadslöner. Vid uppsägning från 
verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid om 
sex månader.

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
 2019 2018

Inteckningslån  2 143 2 014
Swapnetto  3 246 3 480
Övriga räntekostnader och resultatposter  197 214

Summa  5 586 5 708

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar
 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde  3 511 3 210
Årets nyanskaffning/utrangering  329 301

Utgående anskaffningsvärde  3 840 3 511
Ingående avskrivningar  -1 315 -642 

Årets avskrivningar  -727 -673

Utgående avskrivningar  -2 042 -1 315

Utgående planenligt restvärde  1 798 2 196

Not 8 Förskott för immateriella anläggningstillgångar
 2019 2018

Förskott vid årets början  -  -
Under året upparbetade kostnader  2 517  -

 2 517  -

noter
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Not 9 Byggnader och mark
 2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden  

Ingående anskaffningsvärden byggnader 286 001 280 690
Ingående anskaffningsvärden mark  31 763 31 763
Årets investering byggnader  8 964 5 311
Årets avyttringar och utrangeringar -789 -

Utg. ackumulerade anskaffningsvärden 325 939 317 764

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar  -56 367 -50 494
Årets avskrivningar  -6 126 -5 873
Återförda avskrivningar på  
avyttringar och utrangeringar 789 -

Utg. ackumulerade avskrivningar  -61 704 -56 367

Redovisat värde vid årets slut  264 235 261 397

Taxeringsvärden

Taxeringsvärde, byggnader - bostäder  294 000 215 800
Taxeringsvärde, byggnader - lokaler  9 720 5 255
Taxeringsvärde, mark - bostäder  83 160  73 805
Taxeringsvärde, mark - lokaler  5 580 3 916
Taxeringsvärde, mark - lantbruksenhet  2 168  2 168

Summa  394 628  300 944

Redovisade byggnadsvärden
Bokföringsmässiga värden  232 472 228 179
Skattemässiga värden  -138 720 -134 592

Skillnad  93 752 93 587

Marknadsvärde  630 589 613 849

Föreningens samtliga fastigheter har per årsskiftet varit 
föremål för intern värdering enligt branschgemensamma 
principer med verktyget Datscha. Värderingarna utförs 
genom kassaflödesanalys av varje fastighets hyres- och mark-
nadssituation. Värderingarna baseras på hyresintäkter och 
drifts- och underhållskostnader för 2019. Kalkylerna har 
upprättats som en prognos för en kommande femårsperiod 
och driftsnettot diskonteras med aktuellt avkastningskrav. 
Kalkylräntan har satts till det viktade direktavkastnings-
kravet plus långsiktigt inflationsmål av Riksbanken, det 
vill säga två procent. Direktavkastningskravet har härletts 
ur information från Newsec och grundas i första hand på 
information från genomförda köp inom lokaltypen och 
orten/ delmarknaden med beaktande av information och 
kunskap om den lokala fastighetsmarknaden.

Not 10 Pågående projekt
 2019 2018

Ingående värde  

Ombyggnader  5 012 2 807
Standardhöjande åtgärder, hyreslgh  42 331

 5 054 3 138
Inköpt under året
Ombyggnader 24 382 6 061
Standardhöjande åtgärder, hyreslgh  1 690 1 166

 26 072  7 227
Färdigställt under året
Ombyggnader  -7 721 -3 856
Standardhöjande åtgärder, hyreslgh  -1 243 -1 455

 -8 964  -5 311
Utgående värde  22 162  5 054

Not 11 Inventarier
 2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden  

Ingående anskaffningsvärde  8 292 11 438
Årets nyanskaffning  2 824 4 256
Avyttringar och utrangeringar  - -7 402

 11 116 8 292
Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar  -2 260 -8 435
Återförda avskrivningar på  
avyttringar och utrangeringar - 7 402
Årets avskrivningar -1 404  -1 227 

 -3 664 -2 260 
Redovisat värde vid årets slut  7 452 6 032

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar Antal 2019  2018

Andelar i dotterbolag  
Aktier i Hjälmsätra Mark AB  1 000  100  100

   100  100
Andelar i intressebolag 
Aktier i Skogstrakten Holding AB  500  50  50
Aktier i HSB Hyresbostäder i Salem AB  250  25  25
Andelar i HSB Produktion i Södertälje HB  1  3 015 3 736

  3 090 3 811
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Andelar i HSB Riksförbund 465 7 119 7 119
Bostadsrätter  1 80 80
Övriga aktier och andelar   5  5

  7 204 7 204
Redovisat värde vid årets slut   10 394 11 115

noter
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2019 2018

Upplupna intäkter
Avtal 1 467 913
Räntor - -
Förutbetalda kostnader
Försäkringar 724 684
Övrigt 1 315 1 367

Summa 3 506 2 964

Not 14 Kortfristiga placeringar
De kortfristiga placeringarna består av obligationer med 
återstående löptider på 1 till 5 år. Samtliga placeringar är 
likvida och omsättningsbara inom högst en vecka.

 2019 2018

Summa kortfristiga placeringar  41 495 44 406
Ej realiserad värdeökning/minskning  1 411 -851

Marknadsvärde  42 906 43 555

Not 15 Uppskjuten skatt
I föreningen finns två poster som aktualiserar latent skatt; 
underskottsavdrag och fastigheter. Avseende fastigheterna 
föreligger en temporär skillnad mellan fastigheternas 
bokförda värden och dessas skattemässiga värden. Latent 
skattefordran är hänförlig till skattemässiga underskott.

 2019 2018

Latent skatteskuld, fastigheter,  
ingående värde 19 196 20 587
Årets förändring 117 -1 391

Latent skatteskuld, fastigheter, 
utgående värde 19 313 19 196

Latent skattefordran,  
underskottsavdrag, ingående värde -12 987 -14 716
Årets förändring 654 1 729

Latent skattefordran,  
underskottsavdrag, utgående värde -12 333 -12 987

Uppskjuten skatt (netto) 6 980 6 209

Not 16 Skulder till kreditinstitut
Av föreningens inteckningslån löper 111 336 tkr (84 037 tkr) 
med rörlig ränta och 50 000 tkr (81 121 tkr) med fast ränta. 
De lån där förfallodagen är mer än 12 månader framåt 
i tiden, redovisas som långfristiga. Nästa års amortering 
uppgår till 4 000 tkr (4 000 tkr). 72 % av de rörliga lånen är 
räntesäkrade genom swapavtal enligt nedan:

Belopp Ränta Förfallodag

20 000 000 3,17 % 2020-07-20
20 000 000 3,79 % 2021-07-16
40 000 000 4,26 % 2021-09-15
Per den 31 december 2019 uppgår den förväntade årsräntan 
för inteckningslånen inklusive effekt av ränteswapar till 
3,3% (3,3%). Skuldens genomsnittliga räntebindningstid, 
beaktat effekt av ränteswapar uppgår till 1,3 år (2,1 år).
Marknadsvärdet på swapavtalen uppgår till -4,6 Mkr, d.v.s. 
beloppet motsvarar den kostnad föreningen skulle betala 
om swapavtalen löstes per balansdagen.

Not 17 Inlåning från bostadsrättsföreningar
Lån   2019 2018

Bunden inlåning    13 400  5 800
Avräkning   166 846  180 086

 180 246  185 886

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2019 2018

Hyror  3 522  3 258
Lagstadgade sociala avgifter  512  486
Räntor  503  494
Semesterlöneskuld  2 288  1 853
Övriga  699  1 109

 7 524  7 200

Not 19 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter 2019 2018

Uttagna fastighetsinteckningar  229 217  229 217
Varav i eget förvar  10 550  10 550

Ställda panter  218 667  218 667

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser avser 2 % av kreditförsäkringsbeloppet 
på föreningens pensionsåtgande i KP, Kooperationens pen-
sionsstiftelse, samt 2 % av årslönesumman 2019 enligt Fastigo.

 2019 2018

Fastigo garantiförbindelse  324  326
Kp pensionsförsäkring  407 388

 731 714
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Underskrifter
Föreningens resultat och ekonomiska ställning framgår av resultat- och 
balansräkningen. Bokslutskommentarerna och kassaflödesanalysen utgör en 
integrerad del av årsredovisningen. Vi försäkrar att, så vitt vi känner till, är 
årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, 
lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av 
väsentlig betydelse är utlämnat som skulle kunna påverka den bild av föreningen 
som skapats av årsredovisningen.

Södertälje den 12 mars 2020

Cecilia Högberg  Erik Andersson  Bengt Zetterberg 
Vd  Styrelseordförande  Vice ordförande

Karl Hulth  Dan Björklund Inger Hellström 
Styrelseledamot  Styrelseledamot Styrelseledamot 

Igor Videla Jonna Tornemark  Reine Bergström 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot

Håkan Svahn Marie-Louise Thorwaldson
Styrelseledamot Styrelseledamot, 
  arbetstagarrepresentant

Min revisionsberättelse har avgivits den 17 mars 2020

Peter Rosengren
Auktoriserad revisor
Lorka Revision AB
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Till föreningsstämman i HSB Södertälje ekonomisk förening, org.nr. 715600-1757.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för HSB 
Södertälje ek. för. för år 2019. Föreningens årsredovisning 
ingår på sidorna 34–51 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förening-
ens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

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

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalan-
den. 

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och återfinns på sidorna 3–33. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och jag gör inget uttalande med bestyr-
kande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är det 
mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång  
beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldiga att 
rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

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

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

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

Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhäm-
tar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om ef-
fektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysning ar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 

revisionsberättelse
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uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om års-
redovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för HSB Södertälje ek. för. för år 2019 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och för-
valtningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomis-
ka situation och att tillse att föreningens organisation är ut-
formad så att bokföringen, medelsförvaltningen och fören-
ingens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. 

Den verkställande direktören ska sköta den löpande för-
valtningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 

bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att för-
eningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryg-
gande sätt. 

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller
• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekono-
miska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi-
tioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet be-
döma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar.

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositio-
ner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på min professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamhe-
ten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild bety-
delse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och an-
dra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om an-
svarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen 
om ekonomiska föreningar. 

Södertälje den 17 mars 2020 

Peter Rosengren
Auktoriserad revisor
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granskningsrapport

Form: Anna Markevärn
Foto: Emil Nordin, HSB.
Tryck: Norrköpings tryckeri
Svanenmärkt trycksak

3041 0392
Norrköpings Tryckeri

Föreningsgranskare i HSB har att övergripande granska 
medlemmens rätt och möjligheter till insyn och inflytande 
i medlemsföreningen. Granskningen har sin utgångpunkt 
i HSBs kod för föreningsstyrning gällande från år 2016. En 
ny kod har antagits som gäller från år 2020.

Föreningsgranskarna har för sitt uppdrag haft ett 
flertal möten och sammankomster. Möten har genomförts 
med föreningens revisor, styrelsens ordförande, vd och 
ekonomichef. Telefonkontakt har tagits med några av 
ordförandena i bostads rättsföreningar som är medlemmar 
i HSB Södertälje. 

Den, i årsredovisningen, avgivna föreningsstyrnings-
rapporten utgår från HSBs kod för föreningsgranskning. 
Föreningsgranskarna har vid sin granskning av rapporten 
funnit att styrelsen i all väsentlighet följer koden. 

Föreningsgranskningen har utförts bland annat 
genom genomgång och kontroll av styrelsens protokoll 
och av information på föreningens webbplats. 
Även infobladet Månadsinfo har utgjort grund för 
informationsinhämtning. 

Det finns med tanke på behovet av information till 
medlemmarna och möjlighet till inflytande utrymme för 
förbättringar av webbplatsen. Informationen på hemsidan 

är inte alltid tydlig eller enkel att hitta och sökfunktionen 
på hemsidan fungerar inte tillfredsställande. Stämmo-
protokollet från år 2019 saknas på hemsidan. Vi har som 
föreningsgranskare till ordförande och vd lämnat ett 
antal synpunkter på hur informationen kan utvecklas och 
kompletteras. 

Föreningsgranskningsrapporten har tillställts 
ordföranden i god tid innan tidpunkt för kallelse till 
föreningsstämman.

Slutligen anser föreningsgranskarna att föreningen har 
tagit tillvara medlemmarnas rätt till insyn och inflytande 
i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrningens 
intentioner. 

Södertälje den 3 mars 2020

Kjell Sjundemark Anders Lago
Föreningsgranskare Föreningsgranskare 
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