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HSB Södertälje utvecklar och förvaltar boendet för över 10 000 människor i Södertälje, 
Salem och Nykvarn. Tjänsteutbudet innefattar allt från ekonomisk och teknisk förvalt-
ning för bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare till specialisttjänster inom 
energi och projektledning för stora byggprojekt. Vi erbjuder också hantverkstjänster 
för både föreningar och privatpersoner.

HSB är Sveriges största medlemsägda bostadskooperation och all ekonomisk vinst går 
tillbaka till verksamheten. Till medlemskapets fördelar hör till exempel utbildningar 
för förtroendevalda, en HSB-ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse och kostnads-
fri juridisk rådgivning i boendefrågor.

Välkommen 

HSB Södertälje HSB i Sverige

6 800  medlemmar 548 000  medlemmar

500 förtroendevalda 35 000 förtroendevalda

52 HSB bostadsrättsföreningar 3 900 bostadsrättsföreningar

till HSB Södertälje
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BO TjÖRNå 
ålder: 49 år
Bor: villa i älvsjö
Arbetar som: vd
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HSBs vision är att verka för det goda 
boendet. Att driva på byggandet och 
komma till rätta med regionens press ade 
boendesituation är ett led i det arbetet. 
Under 2013 har vi sett positiva föränd-
ringar på byggnationssidan. HSB Söder-
täljes nyproduktionsverksamhet har 
omorganiserats och etablerat nya 
samarbeten för framtiden. Nybyggna-
tionen har gått på sparlåga i flera år 
men nu ser vi återigen möjligheten att 
bygga i Södertälje! 

En viktig aspekt för att driva den här 
utvecklingen framåt är vår givande 
dialog med Södertälje kommun. Under 
2013 har jag upplevt att det finns en 
positiv samsyn kring hur bostadsbygg-
andet ska se ut i regionen framöver. HSB 
Södertäljes målsättning är att de närmaste 
fem åren bygga fler bostadsrätter. Vi ser 
också möjligheten att bygga hyres rätter 
och planera för äganderätter. Det kan 
även bli aktuellt att bygga traditionellt i 
flerfamiljshus men även radhus och villor. 

Glädjande nog kan jag berätta att vi i 
dagsläget driver flera konkreta projekt. 
Bland annat pågår ett detaljplanarbete 
på vår mark i Hjälmsättra. Där vill vi 

bygga radhus och tillhandahålla villa-
tomter. Under våren startade även  
försäljningen i HSB brf Skogsgläntan. 
Centralt på Övre Villagatan ska vi 
bygga 44 väl planerade lägenheter.

Att verka för HSBs vision om det goda 
boendet handlar också om att ta hand 
om våra egna fastigheter. I dag har HSB 
Södertälje cirka 540 hyreslägenheter. 
Under 2013 har vi lagt upp en plan för 
det långsiktiga underhållet av våra hus. 
Vi har utvärderat vilka investeringar 
som behövs göras under de kommande 
tio åren. Planen inkluderar allt från 
fönster- och balkongrenoveringar till 
upprustning av tvättstugor. I samband 
med detta gjorde vi också en energiut-
redning. In i detalj har vi sett över vilka 
åtgärder vi kan göra för att minska vår 
miljöpåverkan.  

I vd-ordet för 2012 lyfte jag fram den 
mindre föreningens styrka och värdet av 
vår lokala förankring. Den lilla organisa-
tionen gör att våra medarbetare kan 
bygga en nära relation till kunden. Ett 
glädjande exempel på styrkan i HSB 
Södertäljes lokala förankring är vår tjänst 
projektledning. Sedan nysatsningen 2010 

har vi märkt av ett växande intresse. 
Känslan är att vi 2013 etablerat oss som 
en självklar aktör inom projektledning!

Samtidigt som vi värnar om vår små-
skalighet fortsätter HSB Södertälje dra 
nytta av att ha en stor organisation och 
ett starkt varumärke i ryggen. Under 
2013 har vi fortsatt samarbetet med 
Riksförbundet och andra HSB-föreningar. 
Ett exempel på det är vårt pågående 
samordningsprojekt för IT-stöd. När 
flera HSB-föreningar samverkar kan vi 
ro i land projekt som hade varit svåra att 
åstadkomma på egen hand.  

Sammanfattningsvis kan vi blicka tillbaka 
på ett år som till stor del handlat om att 
lägga grunden för HSB Södertäljes 
framtida arbete. Nu blickar vi framåt 
med förhoppningen att snart få bygga 
fler bostäder åt Södertäljeborna. 

På kommande sidor kan ni läsa mer om 
HSB Södertäljes verksamhet under 2013. 
Trevlig läsning!

Bo Tjörnå  
Vd HSB Södertälje

NySTarT

VD har ordet

Nystarten för hSb Södertäljes egna byggprojekt dominerade 2013. 
Nu fortsätter vi framåt. framtiden ser ljus ut med möjligheter att 
bygga bostäder i Södertälje! 

Positiv



UPPDRAG, VISION OcH MåL

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

HSB 2023

• Har HSB 1 miljon medlemmar.

• Har HSB omdefinierat begreppet boende.

• Har HSB realiserat det klimatneutrala byggandet.

VäRDERINGAR

Våra kärnvärderingar ska styra vårt arbete 

och beteende. 

Våra kärnvärderingar är:

•  Engagemang – intresse, kunskap,  

 vilja, självhjälp

•  Trygghet – ekonomiskt, fysiskt, socialt

•  Hållbarhet – långsiktighet,  

 miljömedvetenhet, kvalitet

•  Omtanke – hänsyn, empati, rättvisa

•  Samverkan – demokrati, samarbete,  

 solidaritet, öppenhet och kunskapsutbyte

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

INRIKTNING HSB SÖDERTäLjE
MEDLEMMAR 
• Främja ökad delaktighet och möjlighet till påverkan.
•  Fylla medlemskapet med mervärde som attraherar   
 såväl befintliga som nya medlemmar.

NYA BOSTäDER 

• Erbjuda våra bosparare nyproducerade lägenheter.

HYRESRäTTER 

• Vårt bestånd av hyresrätter ska hålla hög standard.

FÖRVALTNING 

• Erbjuda ett tjänsteutbud av hög kvalitet.

EKONOMI 

•  Förvalta vårt kapital säkert och marknadsmässigt   
 gynnsamt.
• Det egna kapitalet ska vara så stort att vi kan hålla   
 marknadsandel och tillväxt.

PERSONAL 

•  Rekrytera personer med rätt kompetens för aktuell   
 befattning.
•  Skapa en trivsam arbetsplats som ger engagerade   
 medarbetare.

KLIMAT 

•  Minska HSB Södertäljes klimatpåverkan.

•  Uppmuntra våra medlemmar att minska sin  
 klimatpåverkan.

VINSTEN GåR TILLBAKA  TILL VERKSAMHETENHSB är Sveriges största bostadskooperation och 
ägs av medlemmarna enligt principen en medlem en röst. Hela överskottet går tillbaka 

till verksamheten så att vi kan fortsätta utveckla 
och förbättra boendet för våra medlemmar. 
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Dagens brf-styrelser är pålästa och ställer 
höga krav på den ekonomiska förvaltningen. 
Kan du ge några konkreta exempel på hur 
ni möter kundernas efterfrågan?

– Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla 
och effektivisera vår verksamhet, dels 
genom att satsa på kompetensutveckling av 
personalen, dels genom att säkerställa att vi 
använder moderna och effektiva verktyg. 

– Ett konkret exempel är leverantörsfak-
turorna som vi idag scannar. På så vis får 
vi ett effektivt attestflöde. En utmaning 
för 2014 är att ta processen ytterligare 
ett steg framåt och börja ersätta papp-
ersfakturor med elektroniska fakturor. 
Genom att ligga i framkant inom dessa 
områden erbjuder vi våra kunder ekonomi-
tjänster av hög kvalitet till konkurrens-
kraftiga priser.

Hur sammanfattar du det gångna året?

– Resultatmässigt var det ett mycket bra 
år. Det beror till stor del på en ökad 
kostnadsmedvetenhet hos våra chefer 
och medarbetare. I dag arbetar vi struk-
turerat och aktivt med budget och prog-
noser. På så vis får vi tidiga indikationer 
om uppsatta ekonomiska mål inte ser ut 
att nås och kan agera i ett tidigt skede.

– Vi har fått ett antal nya kunder under 
året, men framför allt har vi fokuserat 
på att vårda våra befintliga uppdrag.  
Det har varit viktigt för oss att etablera  
en relation till de många nya kunder vi 
fick i slutet av 2012. 

– HSB är ett starkt varumärke som folk 
känner sig trygga med. Det är också 
tydligt att kunderna uppskattar HSB 

Södertäljes bredd. Att den ekonomiska 
förvaltningen är del i ett heltäckande 
tjänsteutbud gör oss attraktiva. 

Hur kan den ekonomiska förvaltningen 
utvecklas?

–Möjligheten till kompetensutveckling är 
ett viktigt område. Det blir extra aktuellt 
under 2014 när de nya redovisningsreg-
lerna (K2/K3) kommer. Då lägger vi stort 
fokus på att vidareutbilda HSB Södertäljes 
medarbetare. 

– Överlag handlar det om att låta vårt 
arbete präglas av nytänkande och öppen-
het. Arbetsprocesserna ska vara enkla 
och effektiva. Vi får inte slå oss till ro och 
bara göra saker av gammal vana. Vi måste 
alltid fundera på vad vi kan göra bättre. 

Vi vill alltid bli bättre
hSb Södertälje arbetar aktivt för att utveckla och effektivisera tjänsteutbudet. under 2013 
välkomnades anders Niväng som ny ekonomichef. han är en av dem som verkar för att hSb 
Södertälje ska ha en ekonomisk förvaltning i framkant även i fortsättningen.  

EKONOMISK ÖVERSIKT

(Tkr) 
2013 2012 2011 2010 2009Intäkter och räntabilitet

Summa rörelseintäkter 68 193 67 253 63 385 65 587 59 550
Årets resultat 10 004 2 640 1 254 709 18
Avkastning på eget kapital 20,8% 6,3% 3,2% 1,8% 0,1%Ekonomisk ställning
Soliditet, inkl. totala inlåningen 14,2% 11,6% 11,3% 11,2% 11,3%
Soliditet, exkl. brf. avistamedel 19,9% 15,9% 15,1% 14,5% 14,3% *)
Soliditet, enl. HSB-kod 49,6% 47,3% 46,3% 37,6% 39,0% **)Balansomslutning 374 769 370 999 357 956 348 049 336 873
Brf  avistamedel 107 218 99 712 90 566 79 088 71 138
Beräknat övervärde  165 000 166 000 163 873 101 083 110 473 ***) *)  Från notförteckningen
**) Redovisas i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning***) Värdet beräknat på oförändrat marknadsvärde. Den senaste marknadsvärderingen gjordes februari 2012.
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Det var tredje gången som HSB Södertäljes 
alla styrelseengagerade kvinnor bjöds in 
till en gemensam träff. Ett sextiotal 
personer tog tillfället i akt att växla 
tankar och erfarenheter under en kväll 
på Quality Park Hotel. Syftet med det 

kvinnliga nätverket är att HSB Södertälje 
vill uppmärksamma, inspirera och moti-
vera deltagarna i deras styrelsearbete. 

Samtalen under kvällen var många och 
sprudlande. Eventet hade den här gång-

en temat mod. Första talare var Eva 
Nordström som är tidigare vd för HSB 
Riks förbund och har lång erfarenhet av 
styrelse arbete. Hon talade om vikten av 
att våga lita på att man kan.  

Efter mat och mingel var det dags för en 
inspirerande föreläsning av Södertälje-
ikonen, vattenskidåkaren och tidigare 
europamästaren Anita Carlman. Hon 
delade frikostigt med sig av sina med-  
och motgångar. Kvällen avslutades med 
mingel till rytmerna av Bossa nova. 

STYRELSEKVINNOR
Populär träff för 

hSb Södertäljes nätverksträffar för kvinnliga ledamöter har blivit  
en succé. i november 2013 bjöds kvinnliga styrelseledamöter in till 
mingel och föreläsning, och det var många som tog chansen att 
träffas och utbyta erfarenheter. 

MEDLEMMAR
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De omtyckta nätverksträffarna för kvinnliga 
styrelseledamöter är ett exempel på vår 
medlemsverksamhet. hSb-ledamoten är en annan 
medlemsförmån för våra bostadsrättsföreningar.

MEDLEMMAR
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Antal bosparare i hSb 
Södertälje per 31/12 2013

” Den här kvällen förmedlade 
på ett bra sätt att alla i en 
styrelse är lika viktiga, oavsett 
kön och ålder. Och att det inte 
är farligt att ta plats! ”

Yrsa Andersen, 23. Suppleant

” Föredraget gav oss råg i 
ryggen och förmedlade att vi
måste våga tro på oss själva.”

Eva Nyberg, 68 Valberedare.

” Det märks att Anita är en 
van föreläsare, hon drog med 
sig oss åhörare och fick mig att 
fundera över min egen roll.”

Irma Bosnjakovic, 23 Ledamot.
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MEDARBETARE

Könsfördelning fastighetsservice

Kvinnor
1st

10st
Män

Könsfördelning administration

Könsfördelning styrelsen Könsfördelning ledning

Kvinnor Män Kvinnor Män

Kvinnor Män
10st 5st

4st 7st 2st 4st

I augusti 2013 fanns HSB Södertälje representerade på Sveriges största stafett, 
Bellmanstafetten. Det blev en kväll kantad av löpning och picknick tillsammans 
med flera av HSBs andra Stockholmsföreningar. 

– kvällen blev lyckad, berättar gisela björklund på hSb Södertälje som också tog initiativ till 
deltagandet. vi slog ihop oss med vår samarbetspartner Skandiamäklarna och bildade ett 
team. vilken placering vi fick har jag däremot ingen aning om. det var mindre viktigt!

hSb Södertälje sponsrade deltagandet i stafetten. laget bestod av fyra löpare som tog sig an 
stafettens fem etapper på totalt 2,5 mil. väl i mål på Norra djurgården fick alla team sin egen 
picknickkorg. 

– förutom att det var en kväll med mycket skratt var det också ett bra tillfälle att visa upp oss. 
vi sprang med hSb-tröjor och hade ett hSb-tält ute på plats. i augusti 2014 är det dags igen!

Bellmanstafetten 

2013-års kick off inleddes med en före-
läsning om kundbemötande. överraskande 
nog var det en bilmekaniker på plats för  
att diskutera ämnet med en blandning av 
humor och allvar. hSb Södertäljes alla 
yrkeskategorier fick sedan utbyta erfaren-
heter med varandra i mindre grupper. 
tanken var framför allt att ge en inblick 
och öka förståelsen för varandras arbete. 
efter det fortsatte kick-offen med en 
kryssning till åland.  

HSB arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning, föryngring och mångfald i 
hela organisationen.

KIcK-OFF!

Uppmuntrar till motion
hSb Södertäljes alla medarbetare får 
ett årligt friskvårdsbidrag. dessutom 
sponsrar vi halva startavgiften för de 
medarbetare som deltar i ett lopp. 

LÖPNING OcH GEMENSKAP På

2013
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hSb Södertälje har ett brett tjänsteutbud, där det bland annat ingår 
projektledning av stambyten, hjälpa till att svara på boendefrågor 
och sköta bostadsrättsföreningens driftanläggning. här berättar de 
ansvariga inom förvaltning och projektledning om förra årets 
arbete och ambitioner. 

LENNART NORDLUND
ålder: 63 år
Bor: trosa  (villa)
Arbetar som: Projektledningschef

Uppskattad 
bredd av tjänster

MALIN PäRLSTåL
ålder: 35 år
Bor:  Nykvarn (villa)
Arbetar som: förvaltningschef

jOHAN LÖFGREN
ålder: 49 år
Bor: huddinge (villa)
Arbetar som: Servicechef
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Projektledning
HSB Södertäljes tjänst projektledning 
ökar stadigt i popularitet. Projektchef 
Lennart Nordlund och hans kollegor 
kan blicka tillbaka på ett år som kan-
tats av stora och små uppdrag. 

Kan du ge några exempel på ert arbete 
under året?

– Projekten har varit varierande. De har 
involverat allt från fönsterbyten till 
stambyten. I december avslutades exem-
pelvis en renovering av brf Tellus bal-
konger. Nu har de graderats upp i 
enlighet med dagens normer. Det var 
häftigt att följa arbetet med balkongerna 
som ägde rum mitt inne i centrum.

– Just balkongrenoveringar har vi sett 
mer av under 2013. Den här sortens 
uppdrag börjar ofta med att de boende 
upptäcker hur färg flagnar och sjok av 
betong släpper från balkongerna. Då är 
det dags att göra en besiktning. Vi har 
också projektlett ombyggnationen av ett 
garage och ansvarat för ett stort ventila-
tionsprojekt när en kund uppgraderade 
från självdrag till mekanisk frånlufts-
ventilation. 

– Många av våra projekt löper över lång 
tid. Just nu projektleder vi exempelvis 
flera stambyten. Det mest omfattande är 
189 lägenheter i Nysätra. Förutom att 
badrum och delar av köken byggs om så 
byts elstammar och elcentraler ut. 

Varför tror du att intresset för era  
tjänster ökar?

– HSB Södertälje gjorde en nysatsning 
på projektledningsverksamheten för fyra 
år sedan. Till viss del tror jag intresset 
kan förklaras av att vi successivt blivit 

mer och mer etablerade. Bostadsrätts-
föreningarna känner till oss och vet att 
vi gör ett bra jobb. Allt fler förstår också 
att ett projekt som inte bevakas ordent-
ligt kan bli kostsamt. 

– Den som anlitar oss försäkrar sig om 
att projektet håller en hög nivå. Vi är 
representanter för styrelsen och ser till 
föreningens bästa. Som projektledare är 
vi gärna med i ett så tidigt skede som 
möjligt. Vi kan bland annat hjälpa till 
med upphandlingen och nollställa 
offerter så att jämförelsen blir riktig. 
Dessutom är vi som konsulter försäkrade 
om något går fel.

Ekonomisk förvaltning/ 
Vicevärd
Malin Pärlstål är förvaltningschef och 
ansvarar för HSB Södertäljes vicevärd-
tjänster och ekonomiska förvaltning. 
Hon ser framför allt två tydliga trender 
under 2013.

– Det är två områden som sticker ut lite 
extra. Dels har det blivit vanligare att vi 
företräder våra kunder i försäkrings-
ärenden. Om det till exempel uppstått 
en vattenskada i huset kan vi gå in och 
hjälpa till med försäkringsbiten. Jag tror 
inte ökningen beror på att skadorna blir 
vanligare. Det handlar nog mer om att 
försäkringsbranschen känns komplice-
rad för många. Då är det tryggt att låta 
en kunnig person ta hand om ärendet. 

– Det andra området som varit på fram-
marsch är underhållsplanen. En fören-
ings stadgar ställer krav på att man 
måste ha en underhållsplan men säger 
inget om hur den ska utformas. Jag 
märker att våra kunder får allt större 
insikt i hur viktig en genomarbetad 

underhållsplan är. 

– Vi på HSB Södertälje kan göra en 
fastighetsbesiktning och se över hur 
föreningens underhållsplan är utfor-
mad. En vanlig åtgärd är att vi gör den 
mer överskådlig. Ofta är det inte de som 
sitter i styrelsen nu som upprättat pla-
nen, vilket kan göra den svår att tyda.  

Hur har vicevärdtjänsten utvecklats  
under 2013?

– Den fortsätter vara en uppskattad del i 
vårt tjänsteutbud! Det är en utveckling 
som håller i sig sedan flera år. Förmodli-
gen hänger det ihop med att vår livsstil 
förändrats. ”Hustomten” som förr om 
åren bodde i huset och hade tid att sköta 
om föreningen ersätts av professionella 
vicevärdar. 

– Fördelen är att de är tillgängliga på 
dagtid och har kunskap om alla delar av 
förvaltningen. Vi på HSB Södertälje kan 
exempelvis hyra ut garageplatser och 
svara på boendefrågor åt våra kunder. 
Exakt vad tjänsten ska innehålla skräd-
darsyr vi tillsammans.

Service
Sedan april 2013 är Johan Löfgren 
servicechef på HSB Södertälje. Han 
ansvarar för fastighetsskötsel, repara-
tioner och drifttjänster. Under året 
pågick flera förändringsarbeten. Bland 
annat fortsatte arbetet med att separera 
drifttjänster och snöjour från fastighets-
skötaravtalet. Syftet är att erbjuda en 
expertgrupp som kan sköta dagens 
driftanläggningar och en snöjour som 
lever upp till kundernas förväntningar. 

FÖRVALTNING
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Varför ska man som bostadsrättsförening 
teckna ett driftavtal?

– Energikostnaden utgör en av de större 
utgiftsposterna för en bostadsrättsfören-
ing. Åtgärder som sänker energiförbruk-
ningen ger ofta direkta effekter på 
ekonomin! Genom att teckna ett drift-
avtal besöker vi anläggningarna enligt 
ett regelbundet schema och kan före-
bygga fel och avbrott i leveransen av 
värme, varmvatten eller ventilation. 

– Regelbundenheten och det förebyg-
gande arbetet spar både miljö och pengar 
samt förbättrar komforten för de boende 
i föreningen. Uppföljningen av energiåt-
gången är också en viktig del i avtalet. 

Vilka är fördelarna med att drifttjänsterna 
separeras från fastighetsskötaravtalet?

– Energi- och teknikområdet utvecklas 
snabbt och kräver en annan kompetens 
än övriga serviceyrken. Att ha en drift-
grupp som är specialister på sitt område 
och hänger med i marknadens snabba 
utveckling är det bästa sättet att erbjuda 
kunderna hög kvalitet. 

– Under 2013 har vi omförhandlat 
avtalet med cirka tio föreningar. För-
utom att vi då separerade fastighetssköt-
sel och drifttjänster har vi också valt att 
lyfta ut snöröjningen. Hittills har den 
ena parten dragit fördel av avtalet vid en 
snörik vinter och vice versa. Vårt mål är 
att det ska vara rättvist. De timmar vi 
plogar och handskottar är också de 
timmar vi fakturerar för.

Under året har ni tillsatt en arbetande 
förman. Det är en ny tjänst på HSB Söder-
tälje. Vilka behov möter den tjänsten?

– Vi får en mer effektiv och strukturerad 
arbetsgång när en förman fördelar de 
arbetsordrar som kommer in. Tjänsten 
innebär också att vi kan hjälpa våra 
kunder med vitvaru- och tvättstuge-
service. Tvättstugor är stora investeringar 
för en bostadsrättsförening och ska ha 
regelbunden tillsyn. Inte minst utifrån 
ett säkerhetsperspektiv. Här krävs 
specialistkunskaper och det har vår 
arbetande förman. 

FÖRVALTNING
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HSB Södertälje har 535 lägenheter och 
därmed en hel del boende. Varför är det 
viktigt att de kan påverka sitt boende?

– Vi vill att våra hyresgäster ska känna 
att husen är ”deras” och att de åtgärder 
vi gör är relevanta. För att lyckas med 
det är dialogen viktig. Jag tror känslan 
av delaktighet är en förutsättning för att 
man som hyresgäst ska trivas och vilja bo 
kvar. Det märks också att de boende tar 
hand om sin omgivning om de själva får 
vara med och utveckla den. Allt detta 
gör att vi kan hålla våra kostnader nere. 
Det blir en win-win situation!

Kan du ge exempel på projekt som berört 
de boende under 2013?

– Ett av årets roligaste projekt är de tre 
nya lekplatserna utanför våra hus i 
Brunnsäng. Inför upprustningen bjöd vi 
in alla barn i husen till en träff där de 
fick berätta om sin drömlekplats. Sedan 
byggde vi lekplatserna utifrån deras 
önskemål. 

–Det kändes självklart att de som använ-
der lekplatsen får vara med och påverka. 
Vi märker redan att skadegörelsen är så 
gott som obefintlig. Det finns en känsla 
av att ”det här är vårt” som är positiv för 
gemenskapen i husen. Under 2013 
passade vi också på att isolera vinden på 
Lundbygatan 36 till 38 och gav de 
boende större parkeringsrutor.

HSB Södertälje är engagerad i Brunns-
ängs stadsdelsgrupp. Den består bland 
annat av polis, skola och andra fastig-
hetsägare. Tillsammans arrangerar ni 
gatufesten Brunnsängsdagen. Varför?

– Först om främst är det för att stärka 
gemenskapen och trivseln i området.  
En sådan här dag med tävlingar och 
uppträdanden lockar ut folk. Det blir  
en chans för grannar att mötas och  
göra Brunnsäng Centrum levande.  
Som hyresvärd är det en möjlighet att 
lära känna stora som små hyresgäster. 

Ni arbetar aktivt för att de boende ska 
känna sig trygga i husen och i närområ-
det. Hur har det arbetet sett ut under 
2013?

– Stadsdelsgruppen har träffats flera 
gånger för att diskutera hur vi kan 
förbättra tryggheten och trivseln i 
Brunnsäng. Vi har tagit bort stora buska-
ge och arrangerat aktiviteter för ungdo-
marna när skolan varit stängd. Vi har 
också fortsatt arbetet med att installera 
säkerhetsdörrar i våra lägenheter. Målet 
är att alla lägenheter ska ha en! 

Innan vi avslutar får du gärna berätta om 
planerna på att energieffektivisera och 
rusta upp era hus. 2013 var startpunkten 
för flera långsiktiga projekt.

– Dels har vi satt upp en plan som innefat-
tar flera stora investeringsprojekt. De 
kommande tio åren ska vi renovera 
fönster, tvättstugor, balkonger och hissar. 

– Vi har också låtit en utomstående konsult 
göra en omfattande energi   ut redning av 
våra hus. In i minsta detalj har vi sett över 
hur HSB Södertälje som fastighetsägare 
kan göra mindre åverkan på miljön. Nu 
ska vi göra förbättringar i husen som både 
är bra för miljön och som ger våra hyres-
gäster  ett behagligare inomhusklimat.

Boendeinflytandet

EGNA faStigheter

Som hyresvärd arbetar hSb Södertälje nära de boende. dialogen 
med hyresgästerna sätter till stor del agendan för Sofia thunbergs 
arbete som fastighetschef. under 2013 har de boende bland annat 
fått tre nya lekplatser.   

är viktigt 

Sofia thunberg, chef egna fastigheter
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LEDNING

Från höger till vänster: Ekonomichef Anders Niväng, f. 1966, Anställd sedan: 2013, Utbildning/kompetens: Stockholms universitet civ. ek. 15 års erfarenhet som ekonomichef.  
Projektchef Lennart Nordlund, f. 1950, Anställd sedan 2010. Utbildning/ kompetens: Driftingenjör på Sjöbefälsskolan i Härnösand. VD Bo Tjörnå, f. 1964 Anställd sedan: 2010, 
Utbildning/kompetens: KTH, civ.ing. väg och vatten. 25 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, Andra uppdrag: I styrelsen för HSB Bostad, HSB-ledamot.  
Förvaltningschef Malin Pärlstål, f. 1978 Anställd sedan: 2000, Utbildning/kompetens: Högskoleingenjör Byggteknik-Förvaltning, Andra uppdrag: HSB ledamot, vicevärd.  
Fastighetschef Sofia Thunberg, (Föräldrarledig ej på bild) f. 1982, Anställd sedan: 2011, Utbildning/kompetens: 10 års branscherfarenhet, Andra uppdrag: Styrelsesekreterare  
HSB Södertäje Servicechef Johan Löfgren, f. 1964 anställd sedan mars 2013. Utbildning, drift & underhållstekniklinje samt 30 år inom fastighetsbranschen. 15 år inom HSB och  
15 år på allmännyttan.

Vad kännetecknar en bra  
styrelsekonstellation?

– En styrelse ska vara en samling av 
personer med olika etnicitet, kön och 
erfarenhet. HSB Södertälje har i dag en 
bra mix. Vår styrelse har högt i tak och en 
dynamik som kommer ur våra olikheter.

– Våra två nya ledamöter Ulla Castenvik 

och Ale Friberg bidrar båda med värdefull 
kompetens. Ulla arbetar inom kommunen 
och har gedigna kunskaper från den 
kommunala arbetsgången. Ale är politiker 
och har arbetat på Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan i många år. 

Vilket har varit ert huvudsakliga fokus 
under 2013?

– Precis som Bo nämner i sitt vd-ord har 
vi arbetat hårt för att få i gång HSB 
Södertäljes nyproduktion. Det har varit 
ett enträget arbete som bland annat 
krävt en omorganisation av den opera-
tiva verksamheten. Nu går utvecklingen 
åt rätt håll och vi kommer skörda fruk-
terna av våra ansträngningar de kom-
mande åren! 

– Som styrelse handlar arbetet till stor del 
om att sätta upp mål som ligger lagom 
högt över trädtopparna. Vi måste förvalta 
det vi har men också vara visionärer och 
se vad vi kan åstadkomma i framtiden. 

STYRELSE

NYPRODUKTION
hSb Södertäljes ordförande Peter ivanov kan blicka tillbaka på ett år av 
enträget styrelsearbete. ansträngningarna har kretsat kring att få igång 
hSb Södertäljes nyproduktion. 2013 tillträdde även två nya ledamöter 
som båda berikar styrelsen med värdefull kompetens.

öppnar dörrar för
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hSb SödertäljeS STYRELSE

öppnar dörrar för

OrdFörandE

Peter Ivanov f. 1946

F.d. ombudsman på Unionen

Till styrelsen: 1997

andra uppdrag: ordförande i  

egen brf, HSB-ledamot

VIcE OrdFörandE

Erik andersson f. 1959

Internationell sekreterare på IF Metall

Till styrelsen: 2007

andra uppdrag: HSB-ledamot

LEdamOT

roland Engström f. 1945

Tidigare strategisk rådgivare  

på hälso- & sjukvårdsförvaltningen i Stock-

holms läns landsting

Till styrelsen: 2007

andra uppdrag: ledamot i  

egen brf, HSB-ledamot 

LEdamOT 

Ulla norstedt f. 1961

Administratör/sekreterare

Till styrelsen: 2005 

andra uppdrag: ledamot i  

Södertälje Lokal-tv, HSB-ledamot 

LEdamOT

dan Björklund, f. 1945

F.d. miljöchef i Södertälje kommun

Till styrelsen: 2010

andra uppdrag: särskild ledamot i  

mark-och miljödomstolen, ordförande  

i egen brf, HSB-ledamot

LEdamOT 

Arbetstagarrepresentant Unionen

mia Svalefors f. 1958

Ekonomiassistent HSB Södertälje

Till styrelsen: 2009

LEdamOT 

Arbetstagarrepresentant  

Fastighetsanställdas förbund

Peter martelius f. 1975 

Drifttekniker

Till styrelsen: 2013

LEdamOT 

Lars Hedlund, f. 1959

Area sales manager på Hällde

Till styrelsen: 2012

andra uppdrag: HSB-ledamot,  

vice ordförande i egen brf

LEdamOT 

Linn Kvarnström, f. 1987

Student

Till styrelsen: 2012

andra uppdrag: HSB-ledamot

LEdamOT (ej med på bild) 

ale Friberg, f. 1948

Arbetsförmedlingen och  

försäkringskassan

Till styrelsen: 2013

andra uppdrag: HSB-ledamot,  

vice ordförande egen brf 

LEdamOT 

Ulla castenvik, f. 1953

Administrativ chef  

Södertälje kommun

Till styrelsen: 2013

andra uppdrag: HSB-ledamot,  

sekreterare egen Brf

SUPPLEanT 

Arbetstagarrepresentant Unionen

Therese Bäckström f. 1969 

Löne- och hyreshandläggare  

HSB Södertälje

Till styrelsen: 2008

adjUngEradE (ej med på bild) 

Bo Tjörnå, Vd

Lena österman/anders niväng,  

Ekonomichef

Sofia Thunberg är sekreterare sedan 2012

Peter Martelius Peter Ivanov
Dan Björklund

Ulla Castenvik

Ulla Nordstedt
Erik Andersson Linn Kvarnström

Therese Bäckström Mia Svalefors

Roland Engström
Lars Hedlund



FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING 
Denna föreningsstyrningsrapport är upprättad 
enligt riktlinjerna i HSBs kod för föreningsstyr-
ning. Koden är särskilt utformad för HSB och 
utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de 
kooperativa principerna och HSBs värderingar. 
Syftet är att främja en öppen demokratisk och 
transparent medlemskontroll av beslutsfattande 
inom HSB.

Till grund för styrning av HSB-föreningen 
ligger förutom föreningens stadgar även Lag om 
ekonomisk förening och andra tillämpliga lagar 
och regler. HSB Södertälje arbetar även i enlighet 
med de styrdokument som tagits fram gemensamt  
i HSB. Dessa är HSB Kompassen och HSBs varu-
märkesriktlinjer. Dessutom bedrivs verksamheten 
enligt de policys och lagstadgade handlingsplaner 
som antagits av HSB Södertäljes styrelse. HSB 
Södertälje tillämpar koden för föreningsstyrning 
bland annat genom att lämna denna utvidgade 
föreningsstyrningsrapport. Vi lägger också ut 
uppgifter om stämmor, protokoll, valberedning 
med mera på vår hemsida www.hsb.se/sodertalje. 
Såväl styrelse som valberedning tillämpar de 
anvisningar som finns i koden i sitt löpande arbete. 

VALBEREDNINGENS ARBETE
Valberedningen utses vid ordinarie fullmäktige-
sammanträde. Valberedningen har bestått av 
Christer Arvidsson (sammankallande), Leif 
Ringström, Anica Söderström och Bertil Eklund. 
Valberedningen arbetar enligt den av stämman 
fastslagna ”instruktion för valberedning”. Valbered-
ningens uppgift är att bereda och lämna förslag på 
styrelseledamöter och revisorer samt lämna förslag 
till ersättning för dessa. Till grund för förslag om 
ersättning ligger statistik från HSB Riksförbund 
där valberedningen har utgått från genomsnittet 
för ersättning inom HSB. Valberedningen bedriver 
sitt arbete löpande under året och har kontinuerlig 
kontakt med styrelsens ledamöter. Valberedningen 
har haft fyra protokollförda möten och sex intervjuer 
inför valen på stämman. De har tagit del av den 
utvärdering som genomförts gällande styrelsens 
arbete under året. Information om nominering av 
styrelseledamöter har anslagits i HSB Södertäljes 
nyhetsbrev samt på hemsidan.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio 
sammanträden, varav ett konstituerande möte. 
Styrelsen för HSB Södertälje väljs på årsstämman. 
Styrelse ledamöterna har sysslomannaansvar och 
vårdnadsplikt mot föreningen. Styrelsen fastställer 
varje år en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs 
styrelsens och ordförandes uppgifter. Styrelsen 
beslutar om lön och andra ersättningar till vd.

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att:

•  anställa och entlediga vd

•  fastställa arbetsordning med vd-instruktion

•  fastställa och följa upp policys, budget, mål  
 och verksamhetsplan

•  till stämman lämna förslag till årsredovisning.

VD
Vd leder verksamheten i enlighet med de instruktio-
ner som fastställs för vd:s arbete av styrelsen. Vdvsva-
rar för den löpande förvaltningen av föreningen.

EKONOMISK OcH FINANSIELL RAPPORTERING
Styrelsen reglerar föreningens finansiella verksam-
het genom att årligen fastställa finanspolicyn. 

Nyckelpunkter i den finansiella uppföljningen är:

• Integrerad verksamhetsplanering och  
 budgetprocess.

• Månatlig rapportering av finansiellt utfall   
 mot budget och presentation av prognostiserat  
 utfall för hela verksamhetsåret.

• Tertialvis uppföljning av finansiella mål   
 och verksamhetsmål under ledning av vd.

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

• Finansiell rapportering i årsredovisningen   
 enligt koden.

• Möjlighet för styrelsen att via webben få   
 ekonomiska rapporter i realtid och direkt   
 kopplat till affärssystemet.

För att säkerställa kvaliteten i den ekonomiska 
rapporteringen medverkar styrelsens ordförande 
alltid vid slutrevisionen. 
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Enligt koden ska en marknadsvärdering av fören-
ingens ägda fastigheter göras vartannat  år. Efter-
som den senaste värderingen gjordes 1 april 2012 
har föreningen gjort avsteg från koden i denna 
fråga. Anledningen är organisationsförändringar 
samt att värderingen är relativt kostsam. En ny 
värdering kommer göras inom ett år.

åTERBETALNINGSBEREDSKAP 
HSB Södertälje kan återbetala 80 procent av 
inlånade avistamedel inom fem arbetsdagar.

INTERNKONTROLL
Den interna kontrollen bygger på månatlig upp-
följning mot budget per rörelsegren, såväl som 
uppföljning mot mål i verksamhetsplan och prog-
nosbedömning. Kompenserande åtgärder vidtas 
inom de områden eller processer där kontrollen 
bedöms som svag. Någon särskild gransknings-
funktion i form av internrevision finns inte.

UTVäRDERING AV STYRELSEARBETET
Styrelsen gör årligen en utvärdering av sitt arbete 
genom en enkät som besvaras av ledamöterna. 
Resultatet av undersökningen behandlas av styrelsen 
och redovisas för valberedningen.

Styrelsens huvudfrågor under året har varit:

• Inledande samtal med HSB Södermanland om 
samarbete. 

•  Diskussioner om annan samarbetsparter för 
nybyggnation

• Ombyggnad av förskola till bostadslägenheter 
och försäljning av dessa.

• Ny telefonväxel i samarbete med HSB Gävleborg.

STYRELSENS SAMMANSäTTNING
Styrelsens sammansättning och uppgifter om 
enskilda styrelseledamöter återfinns på sidan 17.  

STUDIERåD
Studierådet utses av styrelsen och är rådgivande i 
arbetet med medlemsutbildningar. Under 2013 har 
rådet bestått av Erik Andersson (sammankallande), 
Roland Engström, , Ulla Castenvik och Linn 
Kvarnström.

BEREDNING AV STYRELSESAMMANTRäDEN 
Ordförande sammanträder regelbundet med vd 
och ekonomichef för avrapportering av den opera-
tiva verksamheten och föreningens ekonomi, samt 
beredning av kommande styrelsemöten.

LEDNINGSGRUPPEN
Ledningsgruppen har bestått av vd Bo Tjörnå, 
ekonomichef Lena Österman sedermera efterträdd 
av Anders Niväng, fastighetschef Sofia Thunberg, 
förvaltningschef Malin Pärlstål, Servicechef Johan 
Löfgren och projektchef Lennart Nordlund. 
Ledningsgruppenhar haft avstämningsmöte var 
14:e dag.

Ersättningar ledande befattningshavare
Principer för Vd:s ersättning och övriga anställ-
ningsvillkor återfinns på sid 27. Inga rörliga ersätt-
ningar förekommer.

REVISORERNAS ARBETE UNDER 2013
Ordinarie sammanträden med revisorerna sker två 
gånger per år: vid ett höstmöte och i samband med 
slutrevisionen. Revisorerna lämnar årligen en 
rapport från löpande granskning samt en rapport 
från bokslutsrevisionen. Under höstmötet avhand-
lades ekonomiska händelser av vikt för HSB Söder-
tälje men också regelefterlevnad med anledning av 
föreningens tillståndspliktig verksamhet som 
betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektio-
nen. Resultat av årets granskning liksom ledning-
ens åtgärder har redovisats och behandlats av 
styrelsen. Enligt HSB Södertäljes stadgar ska minst 
två revisorer granska verksamheten vilket också 
skett. Arvoden, omfattning och kostnader för 
revisorerna redovisas på sid 27. Föreningsstyr-
ningsrapporten har granskats av föreningens 
revisor Erik Davidsson, BoRevision AB. 

hSb Södertälje årSredoviSNiNg 2013   19

Föreningsstyrningsrapport

Styrelsens närvaro på styrelsesammanträden 2013

Ledamöter 

ale friberg 3(6)

anica Söderström 3(3)

dan björklund 9(9)

erik andersson 6(9)

jennie lagerstedt 2(3)

lars hedlund 8(9)

linn kvarnström 9(9)

mia Svalefors 8(9)

Peter ivanov 9(9)

roland engström 9(9)

thomas eriksson 7(9)

ulla Castenvik 4(6)

ulla Norstedt 8(9)

Suppleanter 

Peter martelius 1(1)

therese bäckström 1(1)

Adjungerade  

anders Niväng 1(9)
bo tjörnå 9(9)
Christer arvidsson 2(9)
leif ringström 1(9)
lena österman 7(9)
Sofia thunberg 9(9)
ulla Castenvik 1(9)
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Förvaltningsberättelse

äGARE OcH MEDLEMMAR
HSB Södertälje är en ekonomisk förening som ägs 
av 52 bostadsrättsföreningar och 6 809 enskilda 
medlemmar med en andel vardera. Verksamheten 
styrs via föreningsorganen föreningsstämma, 
styrelse och vd.

VERKSAMHETEN
Verksamheten bedrivs inom kommunerna Söder-
tälje, Salem och Nykvarn. HSB Södertälje erbjuder 
teknisk, administrativ och ekonomisk förvaltning 
av fastigheter samt hantverkstjänster, drifttjänster 
och bygg- och projektledning till bostadsrätts- och 
samfällighetsföreningar. HSB Södertälje erbjuder 
också hyreslägenheter i det egna fastighetsbestån-
det samt arbetar med nyproduktion av bostadsfastig-
heter, i första hand för HSB-medlemmar.

HSB Södertälje bedriver medlemsverksamhet 
främst inriktad på studieverksamhet för bostads-
rättsföreningars styrelseledamöter. HSB Södertälje 
anordnar också nätverksträffar kring aktuella 
ämnen samt samverkar genom HSB-ledamöternas 
styrelseuppdrag i brf. 

HSB Södertäljes finansverksamhet omfattar 
främst inlåning från föreningarna. Finansverksam-
heten regleras av en policy antagen av HSB-fören-
ingens styrelse. Policyn revideras årligen och 
reglerar bland annat riskhantering i samband med 
placering av kort- och långfristig likviditet, kapital-
försörjning, samt in- och utlåning. Finansverksam-
heten omfattar också biträde till föreningskunderna 
avseende upphandling av fastighetskrediter. Arbetet 
med finansiella placeringar har gett ett bra resultat 
under 2013 och HSB Södertäljes likviditet är 
fortsatt god.

Med anledning av ett allt större antal förvalt-
ningsavtal med icke HSB-medlemsföreningar, för 
vilka medelsförvaltning via avräkningsförfarande 
avtalats, är HSB Södertälje sedan 2009-03-10 
registrerade hos Finansinspektionen, FI, i enlighet 
med lag 2004:299 (Lag om inlåningsverksamhet). 

HSB Södertäljes inlåningsverksamhet omfattas 
inte av den statliga inlåningsgarantin. Bostadsrätts-
föreningarnas inlåning tryggas genom föreningens 
placeringar och lånelöfte. HSB Södertälje har sedan 
första juli 2011 tillstånd som betalningsinstitut i 
enlighet med lagen (2010:751) om betaltjänster. 
De verksamheter som förmedlar betaltransaktioner 
för mer än 3 miljoner euro per månad måste ha 
tillstånd för att få driva verksamheten och kallas i 
lagen för betalningsinstitut. Syftet är att säkra 
inlånade medel samt förhindra penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Tillståndet innebär att 
HSB Södertäljes betaltjänstverksamhet står under 
Finansinspektionens tillsyn och att våra rutiner 
och processer avseende betaltjänster måste upp-
fylla lagens krav. För våra kunder är detta ytterli-
gare en kvalitetssäkring och ger en trygghet i 
hanteringen av föreningarnas likvider.

HSB Södertäljes produktion av nya bostäder har 
skett genom samarbetsavtal med HSB ProjektPart-
ner AB samt HSB Bostad AB. HSB Södertäljes andel 
i HSB Bostad AB uppgick 2013 till 4,95 % men 
innehavet avyttrades i mars 2014. HSB Södertälje är 
fortsatt delägare i HSB ProjektPartner AB till 1,5 %. 
HSB ProjektPartner AB ägs av HSB-föreningar i hela 
landet och bedriver utöver produktion av bostäder 
finansverksamhet, inköp och försäkringsrörelse.

FASTIGHETSBESTåND
HSB Södertäljes fastighetsbestånd per den 31/12 
2013 omfattar 10 fastigheter. Sex av dessa inrymmer 
hyreslägenheter, en fastighet är en villa och en är en 
rivningsfastighet. Två fastigheter är jordbruksfastig-
heter tänkta för bostadsbebyggelse. Den uthyrnings-
bara lägenhetsytan uppgår till 34 634 m2 och lokal-
ytan till 399 m2.

jäMSTäLLDHET OcH MåNGFALD
Ansvaret för jämställdhets- och mångfaldsarbetet 
bärs av företagsledningen tillsammans med alla 
anställda på HSB Södertälje. Vi arbetar gemensamt 
för att uppnå en arbetsplats där alla anställda har 

FÖRVALTNINGSBERäTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Södertälje ekonomisk förening,
organisationsnummer 715600-1757, får härmed avge årsredovisning för 2013.
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Förvaltningsberättelse

lika möjligheter och förutsättningar för att trivas 
och göra ett bra jobb. Det är viktigt att skapa en 
arbetsplats som karakteriseras av jämställdhet och 
mångfald. Förändringar och utveckling bygger på 
de anställdas aktiva medverkan i jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet.

HSB Södertälje arbetar efter en jämställdhetsplan 
där målen är:

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

Vid löneförhandlingar tillämpar HSB Södertälje ett 
Klassificeringssystem, antaget av parterna i centrala 
förhandlingar och som fastställts lokalt i samband 
med löneförhandlingar. Klassificeringssystemet är 
könsneutralt då det enbart utgår från tjänstens 
innehåll och svårighetsgrad och inte individuell 
prestation. Den individuella prestationen speglas i 
den individuella lönesättningen.

FAcKKLUBBAR
De flesta av medarbetarna på HSB Södertälje är 
fackligt anslutna, i huvudsak i två kollektiv; tjänste-
mannafacket Unionen och Fastighetsanställdas 

förbund. De två kollektiven utser vardera en ordi-
narie medlem och en ersättare till HSB Södertäljes 
styrelse. Förhandlingar med de båda fackklub-
barna sker enligt de kollektivavtal som föreligger 
mellan parterna.

ARBETSMILjÖ
HSB HSB Södertälje har en fastställd arbetsmiljö-
plan. Arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt 

Policys och lagstadgade handlingsplaner  
antagna av HSB Södertäljes styrelse

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

Medlems- 
verksamhet

Vicevärds-
tjänster

Förvaltning

Teknisk 
service

Nyproduktion

Bygg- och 
projektledning

Egna
fastigheter

Drift Ekonomisk 
förvaltning

Stab
Ekonomi & löner, IT,  
reception & växel

Information/marknad

HSB Södertäljes organisation

Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel

Miljö

Reparationer Felanmälan

Vitvaruförsäljning

VD
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anslutning till de vardagliga frågorna inom respek-
tive ansvarsområde. En fastställd delegationsordning 
visar hur ansvaret för arbetsmiljöfrågorna är fördelat

EKONOMISK STäLLNING OcH RESULTAT
Föreningens omsättning 2013 uppgick till 68 193 
tkr (67 253 tkr) och resultatet före skatt blev 8 232 
tkr (2 502 tkr). I resultatet ingår realisationsvinster 
av engångskaraktär avseende avyttring av  bostads-
rätter med 1 017 tkr. Den avsättning som gjordes 
2012 avseende Sofieberg föll endast ut med 678 tkr 
varvid 1 466 tkr kunde återföras med positiv 
resultatpåverkan 2013. Justerat för dessa poster av 
engångskaraktär är resultatförbättringen jämfört 
med föregående år 1 103 tkr, vilket beror på bättre 
kostnadskontroll samt omförhandling av olönsam-
ma förvaltningsavtal. 

För föreningens resultat och ekonomiska ställning 
i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningarna 
med tillhörande noter. 

Egna fastigheter Förvärvat  Antal lgh

hyresfast. Skogsviolen  1995 70

hyresfast. uranus 6 1981 10

hyresfast. Sobeln 1 1995 72

hyresfast. Sobeln 2 1995 71

hyresfast. hermelinen 1 1995 166

hyresfast. hermelinen 2 1995 143

hyresfast. gula villan 2 2007 2

Totalt  534

Förvaltade egna fastigheter per 2013-12-31

Förvaltade HSB-bostäder per 2013-12-31

 Färdigställd år Antal lgh Antal medl. 

eken  1934 19 27

bromsen 1934 23 27

melonen 1935 27 28

brotorn 1937–38 37 41

bofinken 1943 18 19

eken 4 1939 20 22

fregatten 1942 24 24

Snipan 1943 27 30

fullriggaren 1944 36 37

hertigen 1945 18 20

tratten 1946 25 26

Strandgården 1947 34 42

gaffeln 1960 30 42

briggen 1947 25 29

jasminen 1949–50, 54 98 119

Solrosen 1951–57 104 120

brogåden 1952 9 11

klintonia 1954–55 68 78

ängsgården 1956 32 42

mars 1959 27 34

östergården 1956–57 72 79

fjärilen 1971–72 68 82

kaktusen 1980–81 46 74

Näckrosen 1962–63 109 133

Nysätra 1960–61 188 210

dammtorp 1960–61 78 93

malinsbo 1962 111 142

österåt 1961 32 48

morkullan 1964 225 288

fridhem 1967 36 39

Pilen 1961 28 35

tordyveln 1966 31 43

topasen 1973 248 273

ragnhildsborg 1979–80 198 305

fogdetorp 1967–68 378 459

opalen 1973 240 299

täppan 1990 62 74

viken 1984 217 319

ekhamra 1972 118 145

Polstjärnan 1980 33 43

högvreten 1988 49 59

lilltorpet 1988–89 30 46

henriksberg 1993 97 130

Sörgården 1993 68 109

viksäng Strand 2007 89 129

kobben 1989–90 173 225

violen 1994 32 32

Pettersberg 2002 73 105

bruksporten 2002 10 18

manegen 2002 45 65 

Petunian 1996 36 43 

  3919 4962

Förvaltningsberättelse



hSb Södertälje årSredoviSNiNg 2013   23

Förslag till disposition av föreningens vinst / Resultaträkning

RESULTATRäKNING

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV 
FÖRENINGENS VINST

TILL FörEnIngSSTämmanS FörFOgandE STår:  

BaLanSEraT rESULTaT:   36 772 441 Kr

årETS rESULTaT:   10 004 426 Kr

SUmma:  46 776 867 Kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det  
totala fria egna kapitalet som står till stämmans  
förfogande, 46 725 817 kr varav årets resultat  
utgör 10 004 426 kr, disponeras enligt följande: 

TILL rESErVFOndEn aVSäTTS:   501 000 Kr

TILL BaLanSEraT rESULTaT:  46 275 867 Kr

Nettoomsättning 1 68 193 67 253

Kostnader för sålda varor och tjänster 2 -49 476 -57 641

Bruttoresultat  18 717 9 612

Administrationskostnader  -3 997 -1 035

rörelseresultat  14 720 8 577

Finansiella poster

Utdelning finansiella anläggningstillgångar  532 1 015

Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar  1 080 702

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 1 058 1 672

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -9 158 -9 464

Summa finansiella poster  -6 488 -6 075

resultat efter finansiella poster  8 232 2 502

resultat före skatter  8 232 2 502

Uppskjuten skatt 14 1 772 138

årETS rESULTaT  10 004 2 640

  2013-01-01 2012-01-01
(Tkr) not 2013-12-31 2012-12-31
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Balansräkning

BALANSRäKNING

anLäggnIngSTILLgångar

Immateriella anläggningstillgångar   0

materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 240 753 239 975

Pågående ombyggnation 6 2 270 2 103

Inventarier 7 135 152

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 25 008 25 008

Andra långfristiga fordringar 9 119 241

Summa anläggningstillgångar  268 285 267 479

OmSäTTnIngSTILLgångar

Varulager 10 481 581

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar  2 288 3 029

Skattefordringar  2 504 2 341

Utlåning till bostadsrättsföreningar  0 0

Övriga fordringar  316 292

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 11 1 490 2 732

Kortfristiga placeringar 12 49 145 47 148

Kassa och bank  50 260 47 397

Summa omsättningstillgångar  106 484 103 520

SUmma TILLgångar  374 769 370 999

TILLgångar (Tkr) not 2013-12-31 2012-12-31
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Balansräkning

EgET KaPITaL

Bundet eget kapital

Andelskapital  3 328 3 269

Reservfond  3 141 3 008

Fritt eget kapital

Balanserat resultat  36 772 34 214

Årets resultat  10 004 2 640

Summa eget kapital 13 53 245 43 131

avsättningar  

Uppskjutna skatter 14 932 2 704

Övriga avsättningar  0 2 444 

Summa avsättningar  932 5 148

SKULdEr

Skulder till kreditinstitut 15 184 503 192 928

Inlåning från bostadsrättsföreningar 16 122 718 116 112

Leverantörsskulder  4 333 4 161

Övriga skulder  723 797

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 17 8 315 8 722

Summa skulder  320 592 322 720

SUmma EgET KaPITaL OcH SKULdEr  374 769 370 999

Poster inom linjen   

Ställda säkerheter   

Fastighetsinteckningar för skulder till kreditinstitut  228 667 228 667

ansvarsförbindelser 18

Fastigo garantiförbindelse  240 255

KP-pensionsförsäkring  311 288

EgET KaPITaL OcH SKULdEr not 2013-12-31 2012-12-31
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Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS

(Tkr) 2013 2012  

Löpande verksamhet

Rörelseresultat 14 720 8 577

Finansiella intäkter 2 670 3 389

Finansiella kostnader -9 158 -9 464

justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 2 993 3 741

Förändringar avsättningar -2 444 2 306

Kassaflöde från den löpande verksamheten före   
förändringar i rörelsekapital 8 781 8 549

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av varulager 100 26

Förändringar av hyres- och kundfordringar 741 129 

Förändringar av övriga omsättningstillgångar 1 055 -1 128

Förändring av leverantörsskulder 172 -1 205

Förändring av övriga rörelseskulder -481 -654 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 368 5 717

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3 921 -2 061

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 145

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 921 -1 916

Finansieringsverksamheten

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar 6 606 11 846

Förändring av andra långfristiga fordringar 122 0

Förändring av lån -8 425 -2 030

Insatser/avgälder 110 140

Kassaflöde från finanseringsverksamheten -1 587 9 956

årets kassaflöde 4 860 13 757

Likvida medel vid årets början 94 545 80 788

Likvida medel vid årets slut 99 405 94 545

Förändring likvida medel 4 860 13 757
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Redovisnings- och värderingsprinciper

årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisnings-
lagen och bfN:s allmänna råd och vägledning.

Värderingsprinciper 
tillgångarna är värderade till anskaffningsvärde. för 
fastig heterna och inventarierna har avdrag gjorts med 
planenliga avskrivningar. varulagret har värderats till 
100 % av inköpsvärdet.

Fastigheter 
fastigheternas avskrivningsplan beräknas utifrån en eko-
nomisk livslängd om 100 år, d.v.s. med avskrivning på  
1 % per år. 

för ombyggnationer såsom balkonger och fönster bedöms 
den ekonomiska livslängden till 50 år och med en avskriv-
ning på 2 %, stamrenoveringar skrivs av med 1 % per år.

investeringar i hyreslägenheter, sk tillval, skrivs av med  
10 % per år.

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

från och med 2014 kommer avskrivningarna att följa k3 
regelverket.

Inventarier
inventarier har en avskrivningstid på 5 år.

Kontors- och datorutrustning
inventarier har en avskrivningstid på 3 år.

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

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

Skatter
föreningen följer bfNar 2001:1 vägledning om redo-
visning av inkomstskatter. den behandlar hur framtida 
skattekonse kvenser av händelser som har beaktats i före-
tagets redovisning eller deklaration - uppskjuten skatt - ska 
redovisas. en sådan post är när en s.k. temporär skillnad 
föreligger, om en tillgångs eller skulds bokföringsmässiga 
och skattemässiga värden inte upp går till samma belopp. 
underskottsavdrag tas med om den anses kunna nyttjas.

Övrigt
övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärde om ej annat anges i not nedan.

  2013  2012

 löner & ersättningar  löner & ersättningar

Vd och styrelse  1 635  1 452
Danica/KP pension  340  364 
Arbetsgivaravgift  466  401

SUmma  2 441  2 217

övriga  12 181  11 484
KP/AMF  894  1 246
Arbetsgivaravgift  3 670  3 458

SUmma  16 745  16 188

TOTaL  19 186  18 405 

Löner, ersättningar och sociala kostnader [tkr]

verkställande direktörens årslön uppgår till 996 tkr. inga bonus- eller pres-
tationsersättningar förekommer.  Pensionen för verkställande direktören 
är premiebaserad och motsvarar 35% av årslönen. utöver lön och pensions-
avsättning tillkommer värde av bilförmån. vd har en pensionsålder av 65 år. 
vid uppsägning av verkställande direktören från föreningens sida utgår  
avgångsvederlag med femton månadslöner. vid uppsägning från verkställ-
ande direktörens sida gäller en uppsägningstid om sex månader.

2013 REVISION  ÖVRIGT

borevision/avant 154 137

ernst & young 66 28

Summa 220 165

2012 REVISION  ÖVRIGT

borevision/avant 140 51

ernst & young 36 35

Summa 176 86

Arvoden och ersättningar för revisorer [tkr]

bo revision utses av hSb riksförbund årligen enl. stadgarna § 28. 
magnus karlström, ernst & young valdes på föreningsstämman år 
2013 och har innehaft uppdraget sedan år 1995.

REDOVISNINGS- OcH  
VäRDERINGSPRINcIPER
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Noter

nOT 1   nETTOOmSäTTnIngEnS FördELnIng  

rörELSEgrEn 2013 2012

Förvaltning 24 360 26 371

Egna fastigheter 41 898 39 104

Medlemsverksamhet 1 935 1 778

SUmma 68 193 67 253

nOT 2   LEaSIngKOSTnadEr 

  2013 2012

Föreningens leasingkostnader  

(exklusive hyra för lokaler)   

har under året uppgått till  711 378

Leasingkostnader inom 1 år 288 314

Leasingkostnader inom 2–5 år 412 122

SUmma 1 411 814 

nOT 3   ränTEInTäKTEr OcH LIKnandE rESULTaTPOSTEr

ränTEInTäKTEr 2013 2012

Ränteintäkter 1 058 1 672

SUmma 1 058 1 672

Avgälderna från bostadsrättsföreningarna redovisas som kapital-

tillskott, se not 13.    

nOT 4   ränTEKOSTnadEr OcH LIKnandE rESULTaTPOSTEr

ränTEKOSTnadEr 2013 2012

Inteckningslån 4 639 5 904

Swapnetto 3 365 1 969

Övriga räntekostnader 1 154 1 592

SUmma 9 158 9 465

nOT 5   ByggnadEr OcH marK 

ByggnadEr 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 268 421 268 005

Färdigställd ombyggnation  175 216

Stadardhöjande åtgärder 3 527 200

Utgående anskaffningsvärde 272 123 268 421

Ingående avskrivningar -28 446 -25 878

Årets avskrivningar  -2 924 -2 568

Utg. ackumulerade avskrivningar -31 370 -28 446

Utgående planenligt restvärde 240 753 239 975

Varav mark 33 553 33 553

Taxeringsvärden 

Bostadsdelen

Byggnad 195 200 166 932

Mark 69 620 65 420

  2013 2012

Lokaldelen

Byggnad 3 617 3 867

Mark 3 326 3 206

Småhus 

Byggnad 3 792 3 792

Mark 2 088 2 088

Lantbruksenhet 

Mark 1 792 1 792

Summa  279 435 247 097

redovisade byggnadsvärden 

Bokföringsmässiga värden 207 200 206 422

Skattemässiga värden -115 722 -118 096

Skillnad 91 478 88 326

 

nOT 6   PågåEndE OmByggnaTIOn 

  2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 475 124 

Inköpt under året 1 678 351

Ingående anskaffnings värde,  

standardhöjande åtgärder 1 628 0

Inköpt under året,  

standardhöjande åtgärder 1 512 1 628

Färdigställt, standardhöjande  

åtgärder -3 023 0

Utgående anskaffningsvärde 2 270 2 103

 

nOT 7    InVEnTarIEr

  2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 7 438 7 421

Årets utrangering/anskaffning 51 17

Utgående anskaffningsvärde 7 489 7 438

Ingående avskrivningar -7 285 -7 195

Årets avskrivningar administration -23 -26

Årets avskrivningar övriga rörelsegrenar -45 -64

Utgående avskrivningar -7 354 -7 285

Utgående planenligt restvärde 135 153

nOT 8    andra LångFrISTIga VärdEPaPPErSInnEHaV

aktier och andelar antal 2013  2012

Andelar i HSB Riksförbund 22 290 1 115 1 115

Aktier i HSB Bostad 12 854 17 784 17 784

Aktier i ProjektPartner 1 501 6 004 6 004

Aktier i Hjälmsättra Mark AB 1 000 100 100

Aktier och andelar, övrigt  5 5

SUmma  25 008 25 008

NOTER
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Noter

nOT 9   andra LångFrISTIga FOrdrIngar

  2013  2012

Personallån 80  107

Insatslån 39  134

SUmma 119  241

nOT 10   VarULagEr   

  2013  2012

Varulager 169  247

Bostadsrätter 312  334

SUmma 481  581

nOT 11 FörUTBETaLda KOSTnadEr OcH UPPLUPna InTäKTEr

  2013  2012

Ränteintäkter 88  190

Övrigt 1 402  2 542

SUmma 1 490  2 732

nOT 12   KOrTFrISTIga PLacErIngar  

Samtliga finansiella placeringar är omsättningsbara inom högst en vecka.

  FörFaLL 2013   2012

Scania FRN 2013-09-05 0   3 003

Länsförsäkr. BK FRN lån 722 2014-01-17 5 000   5 000

Swedbank Spax 2014-02-05 1 500   1 500

Volvofinans, räntebärande 2014-04-20 2 003   2 003

Swedbank AB FRN 2015-04-07 2 004   2 004

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

RBS Collared FRN 2015-10-14 3 000   3 000

Swedbank GMTN176 2016-01-25 5 000   5 000

Kommuninvest A10 612 Asien 2016-04-20 4 000   4 000

Sv. Exportkredit 160506  
nr 1108 2016-05-06 1 500   1 500

Leaseplan FRN 2016-08-09 2 018   2 018

Kalenderstrategi Sverige 2016-11-29 0   6 000

CSIO Trend Tot 24 2017-06-21 4 000   4 000

Kalenderstrategi Kina 2017-11-06 3 000   3 000

Swedbank spec,  
indexobligation (SPAX) 2017-12-18 2 120   2 120 

NBFO VAL Carnegie Corp  
Bond A234 2018-10-17 6 000   0

Kalenderstrategi Europa 2018-11-07 5 000   0

Summa  49 145   47 148

Ej realiserad värdeökning/minskning  1 153   1 441

Summa          50 298   48 589

nOT 13   FörändrIng EgET KaPITaL

                                Bundet eget kapital         Fritt eget kapital

 and   reservfond Balanserat årets 
 kapital  resultat resultat resultat

Ingående belopp 3 269 3 008 34 214 2 640

Andelsförändring 59

Avgäld år 2013   51

Resultatdisposition  133 2 507 -2640

Årets resultat     10 004

Utgående belopp     3 328 3 141 36 772 10 004

nOT 14   UPPSKjUTEn SKaTT

I HSB Södertälje 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. Föreningens samman-

lagda underskottsavdrag uppgår per tax 2013 till 92 304 tkr. 

avsättning uppskjutna skatter 2013  2012

Ingående värde 2 704  2 842

Årets avsättning -1 772  -138

SUmma 932  2 704

nOT 15    SKULdEr TILL KrEdITInSTITUT

Av föreningens inteckningslån löper 164 503 tkr med rörlig 

ränta och 20 000 tkr med fast ränta. Kortfristig del av totalt 

inteckningslån uppgår till 3 900 tkr (4 061 tkr). Av föreningens 

skuld avseende rörliga inteckningslån, 164 503 tkr, är 140 000 

tkr (85%) räntesäkrat med swapavtal hos Nordea enligt nedan: 

     

Swap   räntesats Förfallodag

10 000 000  3,00  2014-03-17

20 000 000  3,22  2014-12-16

20 000 000  3,27  2015-10-30

10 000 000  3,09  2016-10-28

20 000 000  3,17  2020-07-30

20 000 000  3,79  2021-07-16

40 000 000  4,26  2021-09-15

140 000 000

Genomsnittlig årsränta för HSB föreningens fastighetslån är 

inklusive effekt av ränteswapar 4,5%. Av dessa 4,5% utgör 

skillnaden mellan erlagd och erhållen ränta hänförlig till  

swapavtalen 1,3%. Fastighetslånens vägda snittlöptid är 3,5 år. 

Marknadsvärdet på swapavtalen per bokslutsdagen uppgick till 

-10 Mkr, dvs beloppet motsvarar den kostnad föreningen skulle 

betala om swapavtalen löstes per balansdagen.

nOT 16    InLånIng Från BOSTadSräTTSFörEnIngar 

Lån   Bindning 2013 2012

Bunden inlåning  > 1 år 0 2 000

Bunden inlåning  < 1 år 15 500 14 400

Avräkning   107 218 99 712

SUmma    122 718 116 112

nOT 17   UPPLUPna KOSTnadEr OcH  

FörUTBETaLda InTäKTEr 

     2013  2012

Hyror   2 818 2 509

Räntor   876 1 693

Semesterlöneskuld  1 634 1 971

Övriga   2 987 2 549

SUmma   8 315 8 722

nOT 18 anSVarSFörBIndELSE

Ansvarsförbindelser avser 2 % av Kreditförsäkringsbeloppet på 

föreningens pensionsåtagande i KP, Kooperationens Pensions-

stiftelse, samt 2 % av årslönesumman 2012 enligt Fastigo.
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Noter

Föreningens resultat och ekonomiska ställning 
framgår av resultat- och balansräkningen. Boksluts-
kommentarerna och kassaflödesanalysen utgör en 
integrerad del av årsredovisningen.

Vi försäkrar att, så vitt vi känner till, är årsredovis-
ningen upprättad i överensstämmelse med god redo-
visningssed, 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 24 april 2014

Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 april 2014

magnus Karlström Erik davidsson 

Ernst & young, Borevision aB,  

av föreningen vald revisor av HSB riksförbund   

  utsedd revisor

Peter Ivanov Peter martelius            Erik andersson

ale Friberg   Ulla norstedt   Lars Hedlund

roland Engström  Linn Kvarnström  dan Björklund

mia Svalefors  Ulla castenvik   Bo Tjörnå, Vd



Revisionsberättelse

RAPPORT OM åRSREDOVISNINGEN
vi har reviderat årsredovisningen för hSb Södertälje ek för 
för år 2013.

STYRELSENS OcH VERKSTäLLANDE DIREKTÖRENS  
ANSVAR FÖR åRSREDOVISNINGEN
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rät-
tvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den in-
terna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR
vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grund-
val av vår revision. vi har utfört revisionen enligt international 
Standards on auditing och god revisionssed i Sverige. dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planer-
ar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsre-
dovisningen. revisorn väljer vilka åtgärder som ska ut-
föras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsen-
tliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa ber-
or på oegentligheter eller på fel. vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskn-
ingsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontroll. en revision in-
nefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen.

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

UTTALANDEN
enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2013 och av dessas finan-
siella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisn-
ingslagen. förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-
dovisningens övriga delar.

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

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OcH  
ANDRA FÖRFATTNINGAR
utöver vår revision av årsredovisningen har vi även revi-
derat förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för hSb Södertälje ekonomisk förening 
för år 2013.

STYRELSENS OcH VERKSTäLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande förenin-
gens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
lagen om ekonomiska föreningar.

REVISORNS ANSVAR
vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om försla-
get till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens och verk-
ställande direktörens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget 
är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande di-
rektören är ersättningsskyldig mot föreningen. vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande di-
rektören på annat sätt har handlat i strid med lagen om 
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller förenin-
gens stadgar.

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

UTTALANDEN
vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrels-
ens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Södertälje den 25 april 2014

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

magnus Karlström Erik davidsson 

Ernst & young, Borevision aB,  

av föreningen vald revisor av HSB riksförbund   

  utsedd revisor
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