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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

6 900 medlemmar 568 000 medlemmar

500 förtroendevalda 35 000 förtroendevalda

52 HSB bostadsrättsföreningar 3 900 bostadsrättsföreningar

till HSB Södertälje
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Bo Tjörnå VD
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Det spadtaget ser vi också som en start på 
vår nyproduktionsfas med många andra 
spännande projekt på gång. Att det råder 
ett uppdämt behov av bostäder är känt för 
hela regionen. Vi har en bra dialog med 
kommunerna, och planer för både Söder-
tälje, Salem och Nykvarn. Södertälje 
kommun ser vår medverkan som en 
förutsättning då de vill samarbeta med 
företag som vill satsa och investera på 
orten. En styrka vi har här, är att vi är 
lokalt förankrade till skillnad från andra 
aktörer, som är Stockholmsbaserade.

Vi vill gärna vara en spelare för utveck-
lingen av Södertälje, Salem och Nykvarn, 
och vill bygga både bostadsrätter och 
hyresrätter.

Arbetet med detaljplanarbetet i Hjälm-
sättra fortsätter enlig planen. Allt talar 

för att det blir en blandning av både villor 
och radhus, ett område som kommer te 
sig som en egen stadsdel, bara ett par 
minuter från Södertälje Centrum.

Vi har också tomtmark i centrala Söder-
tälje, som är under projektering. Detta i 
enlighet med Södertälje kommuns plan 
att förtäta stadskärnan, och vi är glada 
att vi fått kommunens förtroende att 
vara en av aktörerna som får vara med 
att bygga det nya Södertälje.

I övrigt fortsätter vi att möta upp hur vi 
på bästa sätt kan stötta våra föreningar. 
Många medlemmar har fullt upp med 
sitt eget jobb, familj och fritidsaktiviteter, 
och att hitta styrelsemedlemmar på 
frivillighetsbasis blir allt svårare. Vi 
måste basera vårt arbete på att under-
lätta för våra föreningar och medlemmar. 

Det pågår fortsatt mycket utveckling av 
IT-sidan, vi bygger nya system och ökar 
upp med hjälpmedel. Ett exempel är den 
nya tvättbokningsappen som gör att våra 
boende kan boka sin tvättstugetid 
sittandes på bussen. 

Att må bra är också en förutsättning för 
att kunna utföra ett gott arbete. Därför 
satsar vi mycket på friskvård för våra 
medarbetare, som har omorganiserats, 
utvecklats och förstärkts under året 
som gått.

Jag tycker det har genomsyrat hela 
verksam hetsåret, och vill tacka alla 
engagerade medarbetare!

Bo Tjörnå  
Vd HSB Södertälje

VD HAR ORDET

2014 var året då första spadtaget togs för brf Skogsgläntan.  
Det känns otroligt bra att försäljningen av Skogsgläntans alla  
44 lägenheter gick lysande. på bara tre dagar hade vi sålt 30 % 
av lägenheterna, på fem dagar var hälften av alla lägenheter 
sålda, och på bara några månader var allting slutsålt. 

Mer nyproduktion i

SIKTE
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UPPDRAG, VISION OcH mÅL

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

ÅR 2023
• Har HSB 1 miljon medlemmar

• Har HSB omdefinierat begreppet boende

• Har HSB realiserat det klimatneutrala byggandet

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

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

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. 

VIKTIGA mÅL FÖR HSB SÖDERTÄLJE
 • Verka för att det byggs hyreslägenheter  
 och bostadsrätter

• Öka antalet medlemmar

• Ha god lönsamhet som säkerställer  
 långsiktighet och tillväxt

• Modernisera och kvalitetssäkra avtal  
 och processer

• Nöjda medarbetare 

• Miljömedvetenhet
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Vinster i verksamheten säkrar föreningens 
framtid och skapar möjligheter till tillväxt, 
vi kan investera i fler bostäder och därmed 
bereda fler medlemmar tillgång till 
Det goda boendet. På så vis tillfaller 
vinsten medlemmarna. 

Under verksamhetsåret kunde vi tack vare 
vår goda ekonomi påbörja nyproduktion 
av 44 lägenheter i Brf Skogsgläntan. Vi 
genomförde också flera åtgärder i syfte 
att stärka vår långsiktiga lönsamhet och 
stärka vår konkurrentkraft. Några exempel 
på detta är outsourcing av faktura-
skanningen, samordning av IT- driften 
och omorganisation av föreningens 
stabs- och förvaltningsfunktioner. 

Resultatmässigt var 2014 ett rekordår.  
En stor del av vinsten kan vi dock se 
beror på att vi sålt vårt aktieinnehav i 
HSB Bostad. Dessa aktier förvärvades 
2001 och var en förutsättning för den 
nyproduktion som bedrevs tidigare. 
När vi nu inlett samarbete med HSB 
Produktion var det naturligt att avyttra 
aktie innehavet. Om vi bortser från 
denna engångsvinst uppgick resultatet 
efter skatt till 7 Mkr. Det är ett bra 
resultat i nivå med våra förväntningar. 

Anders Niväng 
Ekonomichef

Ett mycket bra år!
utgångspunkten för vårt arbete är att HSB ägs av medlemmarna och att 
vår verksamhet ska gynna våra ägare. Med det perspektivet är det viktigt 
att HSB Södertälje har stark ekonomi och går med vinst. 

EKONOmISK ÖVERSIKT

(Tkr) 
2014 2013 2012 2011 2010  2009

Intäkter och räntabilitet
Summa rörelseintäkter 67 455 68 193 67 253 63 385 65 587  59 550 
Årets resultat 21 187 10 004 2 640 1 254 709  18
Avkastning på eget kapital 33,2% 20,8% 6,3% 3,2% 1,8%  0,1%
Ekonomisk ställning
Soliditet, inkl. totala inlåningen 19,1% 14,2% 11,6% 11,3% 11,2%  11.3%
Soliditet, exkl. brf. avistamedel 27,4% 19,9% 15,9% 15,1% 14,5%  14,3% *)
Soliditet, enl. HSB-kod 59,9% 49,6% 47,3% 46,3% 37,6%  39,0% **)
Balansomslutning 391 157 374 769 370 999 357 956 348 049  336 873
Brf  avistamedel 119 316 107 218 99 712 90 566 79 088  71 138
Beräknat övervärde  206 000 165 000 166 000 163 873 101 083  110 473*)  Från notförteckningen
**) Redovisas i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning

EKONOmI



8  HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2014
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ÖSTERTÄLJE

BRF GATADRESS ORT
1. Brf Eken campusgatan 32a och B 
2.  Brf Bromsen Bellevuegatan 5a och B 
3.  Brf Melonen Stockholmsvägen 2a och B 
4.  Brf Brotorn paradisgränd 3, 5 och 6  
6.  Brf Bofinken Dalbygatan 2, forskargatan 1 
7.  Brf Eken 4 campusgatan 34a och B 
8.  Brf fregatten Hertig carls väg 35, 37 
9.  Brf Snipan Hertig carls väg 25a och B, 27c 
10.  Brf fullriggaren Hertig carls väg 43a och B, 45a och B
11. Brf Hertigen Hertig carls väg 47a och B
12.  Brf Tratten kaplansgatan 5 a–D 
13.  Brf Strandgården Lagmansvägen 5a och B, 7a och B 
14.  Brf Gaffeln Västra Mälarehamnen 3a och B 
15.  Brf Briggen Hertig carls väg 41a, B och c, Hälsovägen 2a och B 
16.  Brf Jasminen Åsvägen 10–16 jämna nummer, Gröna Gatan 1 
17.  Brf Solrosen Mariekällgatan 32a och B, 34–46 jämna nummer 
18.  Brf Brogården Mälaregatan 12 
19.  Brf klintonia Linnegatan 2a och B, 4–14 jämna nummer 
20.  Brf Ängsgården Viksängsvägen 1 
21.  Brf Mars Storgatan 7 
22.  Brf Östergården Sveagatan 15, 17, och 19 
23.  Brf fjärilen Dalgatan 28, Övre Villagatan 28a, B och c 
24.  Brf kaktusen Högmovägen 20–65 
25.  Brf Näckrosen Syrengatan 5–19, jämna nummer, Davidsgat 4–14 jämna nummer 
26.  Brf Nysätra Nysättravägen 13a, B och c, 15a och B, 17a–E, 19 
27. Brf Dammtorp Stationsvägen 15 och 17, Dammtorpsbacken 1–3, Rönninge
28. Brf Malinsbo Bangatan 8–16 jämna nummer 
29. Brf Österåt Hasselstigen 2–64 jämna nummer 
30. Brf Morkullan karlslundsgatan 16, 18 och 20 
31. Brf fridhem Stationsvägen 1–7 udda nummer, Rönninge 
32. Brf pilen Wilhelmsrovägen 1–7 udda nummer, Rönninge
34. Brf Tordyveln Övre Villagatan 24a och B, 26a och B 
35. Brf Topasen fornhöjdsväg 6–24 jämna nummer 
36. Brf Ragnhildsborg Nydalavägen 1–156 
37. Brf fogdetorp Rosenhöjdsvägen 20–28 och 30 
38. Brf Opalen fornhöjdsvägen 46–64 jämna nummer 
39. Brf Täppan Dalgatan 25a–E 
40. 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, 
  Helenelundsvägen 4–34 jämna nummer
41. Brf Ekhamra Bangatan 20–28, jämna nummer 
42. Brf polstjärnan Västra kanalgatan 3, 5 och 7, kanalgränd 1 
44. Brf Högvreten Bergsvägen 1 a–D, Rönninge
45. Brf Lilltorpet Elin Wägners stig 1–24 
47. Brf Henriksberg fredsgatan 6–12 jämna nummer, karlslundsgatan 1 och 3 
48. Brf Sörgården alice Tegners stig 2–17, 19–63 udda nummer,  
  Elsa Beskows stig 1–24, 26–32 jämna nummer 
49. Brf Viksäng Strand Viksängsvägen 16–26, jämna nummer 
50. Brf kobben Lodstigen 1 och 2, Tegelstigen 1–3, Vatt annas väg 17–23 udda nummer, 27 och 29
52. Brf Violen Lundbygatan 40
61. Brf Skogsgläntan Övre Villagatan 42a, B och c under uppförande, inflyttning 2016
58. Brf pettersberg karlslundsgatan 5–23, udda nummer 
59. Brf Bruksporten Bruksgatan 8 a–E, 11 a–E, Nykvarn
101. Brf petunian Stadsträdgårdsgatan 2–72, jämna nummer 
103. Brf Manegen fågelviksgränd 1, 2 och 4, Östra kanalgatan 10 och 12

Föreningarna är numrerade utifrån medlemsskapsår. 

VÅRA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

FASTIGHETER

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2014   9
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LEDNING

14 st 11 st 6 st

5 st 7 st 2 st 4 st

14 st 11 st 6 st

5 st 7 st 2 st 4 st

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

Från vänster till höger: Förvaltningschef Malin Pärlstål, f. 1978 Anställd sedan: 2000, Utbildning 
/kompetens: Högskoleingenjör Byggteknik-Förvaltning, Andra uppdrag: HSB ledamot, vicevärd. 
Ekonomichef Anders Niväng, f. 1966, Anställd sedan: 2013, Utbildning/kompetens: Stockholms 
universitet civ. ek. 15 års erfarenhet som ekonomichef. 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. Fastighetschef Sofia Thunberg, f. 1982, 
Anställd sedan: 2011, Utbildning/kompetens: 10 års branscherfarenhet, Andra uppdrag: Styrelse-
sekreterare HSB Södertälje. Servicechef Johan Löfgren, f. 1964 anställd sedan mars 2013. Utbildning/
kompetens: Drift- och underhållstekniklinje samt 30 år inom fastighetsbranschen. 15 år inom HSB och 
15 år på allmännyttan. Projektchef Lennart Nordlund, (ej med på bild) f. 1950, Anställd sedan 2010. 
Utbildning/ kompetens: Driftingenjör på Sjöbefälsskolan i Härnösand. 

mEDARBETARE

Att må bra, en förutsättning

Det kan vara alltifrån gym, Friskis & 
Svettis till simning och skridskoåkning. 
Vi kan se att det ofta fungerar som 
”prehab” istället för rehab, d.v.s. skade-
förebyggande träningar. Men friskvårds-
bidraget utnyttjas också till massage 
eller naprapatbesök. 

Tillsammans har vi sprungit Bellmans-
stafetten, 2013 fick vi ihop ett lag med 

hjälp utifrån. 2014 engagerade loppet 
hela en tredjedel av personalen.

Vi tar oss tid att servera gemensam frukost, 
en möjlig stund för gemenskap och prat. 

Vi genomförde en NMI-undersökning 
(Nöjd Medarbetar Index) som visar att 
majoriteten av HSB Södertäljes medar-
betare är mycket motiverade. Jämfört 

med index har företaget lägre andel 
medarbetare som alltid känner sig 
jäktade och otillräckliga. Jämfört med 
föregående undersökning har förvänt-
ningarna ökat, och därmed också poten-
tialen, det känns som en positiv utveck-
ling. Såklart följer vi upp undersökningen 
och ser över de områden där vi kan 
utvecklas och genomföra förändringar.

Därför satsas det på friskvård inom HSB Södertälje. alla medarbetare får ett 
friskvårdsbidrag och det är roligt att se att det blir fler och fler som utnyttjar det. 

Sjukfrånvaro i % 
av ordinarie arbetstid 

  2014 2013

Män 2,7 7,8

kvinnor 1,4 3,1

Samtliga anställda 2,3 5,9

 FAStIGHetSSeRvIce AdMINIStRAtIoN

14 st 11 st 6 st

5 st 7 st 2 st 4 st

14 st 11 st 6 st

5 st 7 st 2 st 4 st

ledNINGStyRelSe

Män

kvinnor
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BOSPARARE HSB SÖDERTÄLJE

”Här i området Salem/Rönninge har vi 
bott sedan 1964, då vi faktiskt bosparat 
och kunde flytta in i ett av HSB nybyggt 
kedjehus. Vi byggde senare villa, barnen 
flyttade ut och vi flyttade till ett radhus i 
Salem. Vi trivs i området, som ligger 
naturskönt med närhet till E4an men utan 
genomfartstrafiken. Vi vill inte förändra 
vårt boende i dagsläget, men känner att 
det är bra att ha påbörjat processen. Så 
därför har vi börjat bospara igen. Vi är 
väldigt sugna på de lägenheter 55+ som 
HSB har som målsättning att bygga i 
centrala Rönninge, med utsikt över sjön.”

– Irene och Stig Beckman,  
76 och 77 år

FÅTT HYRESRÄTT GENOm HSB SÖDERTÄLJE
”Vi bodde i hyresrätt i centrum tidigare, men bytte till oss en HSB-lägenhet 
i Brunnsäng. Vi ville komma närmare naturen. Med både barn och hund 
ville vi ha närheten till de fina grönområdena häromkring. Vi ser fram emot 
sommaren, då vi kan njuta av de nya fina lekplatserna. Vi tycker att allt 
fungerar så smidigt med HSB, vi får alltid snabb kontakt om vi behöver,  
t.ex. om något måste felanmälas. Det jag älskar med lägenheten är utsik-
ten, vi bor högst upp på tolfte våningen! Det känns också tryggt med 
porttelefonen och den uppdaterade belysningen i området.”

– Outi Halmearo, 30 år

KÖPARE AV LÄGENHET I  
BRF SKOGSGLÄNTAN

”Vi bor i villa idag, men barnen blir stora 
och flyttar ut, och vi känner att det är för 
mycket jobb med hus och för stort för 
bara mig och min fru. Skogsgläntan 
passar oss bra, vi känner till området, 
och tycker om att det ligger så centralt. 
Vi uppskattade också att månadsavgiften 
var så pass låg. Jag tycker det är kul att 
åka förbi byggarbetsplatsen och se min 
nya bostad växa fram. Vi valde en lägen-
het på souterrängplan så det ska bli lätt 
för barn och barnbarn med barnvagnar 
att komma och hälsa på.” 

– Kenan Halef 50 år
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HSB, för dig som vill bo bra men också för dig som vill leva smart. 
Vare sig du bosparar, hyr eller köper din bostad är du med och 
påverkar dagens och framtidens boende.

mEDLEmmAR

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2014   11

mEDLEm I HSB 
– en bra idé!
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EKONOmISK FÖRVALTNING/
VIcEVÄRD
Vi är stolta över att alla HSB-föreningar 
vi byggt genom åren har valt att stanna 
hos oss. Faktiskt ända sedan den första 
föreningen byggdes 1933 säger Malin 
Pärlstål, förvaltningschef som ansvarar 
för HSB Södertäljes vicevärdstjänster och 
ekonomiska förvaltning. Vi tror det beror 
på det goda ryktet och att vi är lokalt 
tillgängliga. Alla föreningar har sin 
ekonomiska och administrativa förvalt-
ning hos oss. Med nära hälften av fören-
ingarna har vi dessutom ett avtal gällande 
fastighetsskötsel, och ett 20-tal föreningar 
har också sitt driftsavtal med oss. 

2014 kom nya ekonomiska avskrivnings-
regler. Vi anställde ytterligare en brf-
ekonom för att kunna bistå fler fören-
ingar och möta upp behoven ännu mer 
kvalificerat. Rollerna ser lite annorlunda 
ut för en brf-ekonom idag än för bara 
något år sedan. De ska kunna hantera 
mycket mer än bara ekonomin; alltifrån 
överlåtelser, p-platsregistrering till 
panter m.m. 

Vi är också glada över att ha fått fler 
brf:er som köper vicevärdstjänsten. Det 
tror vi är en tjänst som kommer öka än 
mer, i vårt tidspressade samhälle.

SERVIcE
Johan Löfgren är servicechef på HSB 
Södertälje. Han ansvarar för fastighets-
skötsel, reparationer och driftstjänster. 
Han är nöjd med året och sammanfattar 
det: Vi har fortsatt att förädla våra tjäns-
ter, och anpassa dem för att effektivisera 
och möta upp våra brf:ers behov. Vi har 
bildat en trädgårdsgrupp och införskaffat 
nya maskiner. Vi har också utökat tiderna 
för felanmälan, så att man dagtid ska 
kunna få ett personligt bemötande när 
man ringer för att felanmäla. Vi har 
under året fått ett par nya stora kunder.   
I och med det anställde vi ytterligare en 
fastighetsskötare. Drift och energi har 
också utökats med en person som har 
rörmokarkompetens. Det är viktigt för 
oss att vara tillgängliga. Vi märker att 
många har fullt upp med att bo, sköta sitt 
eget jobb, då är det bra att veta att huset 
tas hand av oss avslutar Johan.

PROJEKTLEDNING 
Anders Binett arbetar som projekt ledare 
och blickar tillbaka på året och kan 
konstatera att det har påbörjats mycket 
projektering på egna fastigheter, där det 
ska genomföras fönsterbyte, hissbyte 
och balkongrenovering. När sådant är 
på gång går mycket tid åt till själva 
upphandlingsprocessen. Två brf:er har 
anlitat oss för projektering av balkong-
renoveringar. Det har varit allt från 
tätning, inglasning och förstärkningar. 
Det har slutförts stora stambyten i två 
brf:er och en fortgår. Det har startats 
upp en omfattande garagerenovering i 
ett parkeringshus i två plan under jord.  

Vi har också fått en del jobb från en 
privat förening i Huddinge. Vi har 
genomfört byte av varmvattenscirkula-
tionen i 493 lägenheter. Det är roligt att 
de gett oss fortsatt förtroende; vi ska 
genomföra ett ventilbyte och installera 
en ny undercentral samtidigt som vi 
parallellt utreder en eventuell fönster- 
och hissrenovering i samma förening. 
Vår breda kompetens gör att jag tror 
våra kunder föredrar oss. De behöver i 
princip bara ha en kontakt, och det är 
vår projektledare.

Ett spännande samarbete pågår med 
HSB Södermanland och HSB Öst. Vi ska 
tillsammans se över processer som vi har 
gemensamt, för att se var vi kan dra 
nytta av varandra. Vi tittar på alltifrån 
mallar till arbetsmetodik.

FÖRVALTNING

VÅRA TJÄNSTER
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FÖRVALTNING

De köper alltså HSB Södertäljes vice-
värdstjänst, och vi ville höra mer om vad 
de tycker. Lena och Birgitta hjälps åt att 
förklara just deras förenings läge och 
behov; De flesta som bor i vår förening är 
yngre och har fullt upp med jobb, familj 
och fritid, eller så är de äldre och kanske 
inte orkar lika mycket som tidigare. Vi är 
nyblivna pensionärer och tycker det här 
är kul. Men det finns saker som vi inte 
kan göra inom styrelsen, och då ringer vi 
Janne. – Han kan få flytta hit, det vore så 

trevligt, skojar de. Det är lätt att ha med 
Janne att göra, han har mångårig erfa-
renhet av både HSB och fastighetsbran-
schen, och kan inte han själv, så vet han 
alltid vem man ska kontakta, det känns 
tryggt. Nu senast hjälpte han oss med att 
skriva parkeringsavtal. Han kan ju. Vore 
det någon i vår egen styrelse så måste den 
personen först ta reda på vad som gäller. 
Jan Gillblad själv flikar in och säger att      
den här tjänsten kan se olika ut beroende 
på föreningens behov. Vad den ska 

innehålla bestämmer vi tillsammans. 
Tjänsten kan man som förening köpa 
antingen på timme, eller så sluter man ett 
avtal som sträcker sig löpande. Vanligast 
är allmänna boendefrågor, stadgar och 
ofta kontakt med mäklare vid försäljning.

Vi lämnar Nysätra med en känsla av att 
det här med personliga relationer och 
bred kompetens är några av HSB Söder-
täljes styrkor.

Vicevärdstjänsten
En solig vårdag åker vi till Nysättravägen 19 i Brunnsäng för att träffa Jan Gillblad, anställ på 
HSB Södertälje, och anlitad som vicevärd av brf Nysätra. Birgitta Wagensonner och Lena 
Macklin, ordförande och vice ordförande i föreningen möter upp.  
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EGNA FASTIGHETER

Det är roligt att se att fler och fler väljer 
att svara på enkäten, vi tror att de boende 
verkligen känner att de kan påverka. 
Undersökningen ligger till grund för 
avdelningens arbete och verksamhets-
mål, och vi baserar projekt och den 
dagliga verksamheten utifrån denna.

Största delen av våra hyresgäster är 
nöjda/mycket nöjda med HSB Södertälje 
som hyresvärd. Hyresgästerna är mest 
nöjda med fastighetsskötseln och den 
förändring som området har genomgått 
gällande den nya utemiljön.

Undersökningen visar också att hyres-
gästerna anser att service och felavhjälp-
ning, det vill säga kort åtgärdstid och väl 
utförda reparationer i lägenheten, är 
viktigt. Tryggheten i bostaden och 
området prioriteras också högt.

VaD har hänT unDEr 2014? 
Både när det gäller renoveringar och 
trygghetsfrågor satsar HSB Södertälje 
stort, och vi har under 2014 hållit en 
hög takt när det gäller tapetsering och 
golvbyten i lägenheterna. Renovering av 
kök fortgår, ytterligare 25 kök stod klara 
under 2014. Vi har installerat porttele-

foni i alla våra hus för att öka trygghe-
ten, samt sett över belysningen runt våra 
fastigheter. Vi byter succesivt ut vanliga 
dörrar till säkerhetsdörrar. Vi genom-
förde en OVK (ventilationskontroll) och 
genomförde injusteringar av värmen i 
alla våra fastigheter. Ett stort projekt 
under 2014 har varit renoveringen av 

tvättstugorna i Brunnsäng. Åtta tvätt-
stugor har blivit större och öppnare. 
Det har installerats fler tvättmaskiner 
och skapats möjlighet att boka tvättpass 
via internet eller mobilapp. Dessutom 
har vi byggt ett lekrum, så barnen kan 
ha det lite roligare när de är med sina 
föräldrar i tvättstugan. 

Var tredje år utför HSB Södertälje en kundundersökning där 
hyresgästerna får möjlighet att tala om för oss vad de tycker 
om sitt boende, berättar Sofia Thunberg, fastighetschef. 

EGNA FASTIGHETER

ÖSTERTÄLJE

Sofia Thunberg, fastighetschef
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Vi har gått in i en nybyggnadsfas, och det 
stärker ju vårt uppdrag om att skapa det 
goda boendet, som innefattar både hyres- 
och bostadsrätter. Vi är redan i gång med 
nybyggnation i brf Skogsgläntan, och fler 
andra nybyggnadsprojekt planeras.

Vi fortsätter också att ha fokus på förvalt-
ning. Under ett antal år har vi utvecklat 

och förbättrat våra förvaltningsprocesser. 
Nu kan vi ge bra service till våra fören-
ingar, men även till föreningar som inte 
tillhör ”HSB-familjen”, och det till ett 
konkurrentkraftigt pris. Både inom det 
administrativa och tekniska. Styrelsen 
genomför kontinuerligt kompetensutveck-
ling och deltar ibland  på styrelseträffar 

med andra HSB-föreningar, för att lära 
och dela med sig av erfarenheter. 

– Varken styrelse eller ledning får glömma 
bort att vi hela tiden är stadda i föränd-
ring, och får aldrig vara rädda för att 
anta nya utmaningar, avslutar Peter.

FOKUS
Med nybyggnation och förvaltning i

peter Ivanov är styrelseordförande i HSB Södertälje. Han berättar:  
Det är alltid utvecklande att vara ordförande i en HSB-förening och 2014 
var ett ovanligt spännande år. 

STYRELSE

Första spadtaget på brf Skogsgläntan är taget, en blivande oas i centrala 
Södertälje. tre hus i skogsnära läge uppförs och de som köpt lägenheter 
här kan se fram emot inflyttning under 2016.
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Övre raden (från vänster):  Therese Bäckström, Mia Svalefors, Roland Engström, Lars Hedlund
Mellersta raden: Ulla Castenvik, Erik Andersson, Linn Kvarnström, Ale Friberg
Nedersta raden: Ulla Nordstedt, Peter Martelius, Dan Björklund, Peter Ivanov

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

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

LEDamOT
Dan Björklund, f. 1945
F.d. miljöchef i Södertälje kommun
Till styrelsen: 2010
andra uppdrag: särskild  
ledamot i Mark- och miljödom-
stolen, 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
ekonom
Till styrelsen: 2012
andra uppdrag: HSB-ledamot

LEDamOT 
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
anders niväng, ekonomichef

Sofia thunberg är sekreterare 
sedan 2012

HSB SÖDERTÄLJES STYRELSE



FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

INLEDNING 
HSB Södertälje tillämpar HSBs kod för föreningsstyr-
ning (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 
föreningsstyrning 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 komplette-
ras med denna föreningsstyrningsrapport som 
översiktligt beskriver hur föreningen tillämpat HSBs 
kod för föreningsstyrning under räkenskapsåret. 

Utöver Koden följer HSB Södertälje HSB Kom-
passen samt HSB Varumärkesriktlinjer.

Föreningsstyrningsrapporten har granskats av 
föreningens revisor Erik Davidsson, Bo Revision AB.

FÖRENINGSSTÄmmAN 2014
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande 
organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas av 
fullmäktige. Vid föreningsstämman som hölls den  
2 juni 2014 i Södertälje deltog 37 fullmäktigeombud. 

VALBEREDNINGEN
Valberedningen väljs på föreningsstämman och 
har till uppgift att bereda och lämna förslag på 
styrelseledamöter och revisorer samt lämna 
förslag till ersättning för dessa. 

Valberedningen har bedrivit sitt arbete löpande 
under året i enlighet med den av stämman fastslagna 
instruktionen för valberedning. Under året har 
valberedningen haft tolv protokollförda möten. 
Valberedningen har också haft kontinuerlig kon-
takt med styrelsens ledamöter. 

STYRELSEN
Styrelsen väljs på föreningsstämman. Styrelsens 
övergripande uppgift är att för medlemmarnas 
räkning långsiktigt förvalta föreningens angelägen-
heter och genom ett aktivt arbete skapa mervärde 
för medlemmarna. Styrelsen har arbetat enligt en 
fastställd arbetsordning som beskriver styrelsens 
och ordförandes uppgifter. Styrelsens huvudsakliga 
uppgifter är att besluta om lön och andra ersätt-
ningar till VD, anställa och entlediga VD, fastställa 
VD instruktion, fastställa och följa upp policys, 
budget, mål och verksamhetsplan samt att till 
stämman lämna förslag till årsredovisning. Styrelsen 
har under året haft tio sammanträden, varav ett 
konstituerande möte.

Styrelsens ordförande har sammanträtt regel-
bundet med VD och ekonomichef för avrapporte-
ring av den operativa verksamheten och förening-
ens ekonomi samt beredning av kommande 
styrelsemöten. Styrelsens ordförande har deltagit i 
två möten med revisorerna; i samband med den 
löpande granskningen och i samband med slutre-
visionen.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av 
tolv personer, varav två är arbetstagarrepresentanter. 
Styrelsen presenteras närmare på sidan 17. 

I början av året gjordes en utvärdering av styrelsen i 
samarbete med HSB Riksförbund. Utvärderingen 
baserades på en enkät som samtliga styrelseledamöter 
deltog i. Resultatet av undersökningen har behandlats 
av styrelsen och redovisats för valberedningen.
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Föreningsstyrningsrapport

Styrelsens närvaro på styrelsesammanträden 2014

Ledamöter 

ale friberg 6(10)

Dan Björklund 9(10)

Erik andersson 8(10)

Lars Hedlund 8(10)

Linn kvarnström 9(10)

Mia Svalefors 9(10)

peter Ivanov 9(10)

peter Martelius 10(10)

Roland Engström 10(10)

ulla castenvik 8(10)

ulla Norstedt 7(10)

Suppleanter 

Therese Bäckström 1(1)

Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av 

christer arvidsson (sammankallande)

Leif Ringström

anica Söderström

Bertil Eklund



STUDIERÅDET
Studierådet utses av styrelsen och är rådgivande i 
arbetet med medlemsutbildningar. Under 2014 
har rådet bestått av Erik Andersson (sammankal-
lande), Roland Engström, Ulla Castenvik och 
Linn Kvarnström.

VD 
Föreningens VD har svarat för den löpande förvalt-
ningen av föreningen och lett verksamheten i 
enlighet med de instruktioner som fastställts av 
styrelsen. Föreningens VD presenteras på sidan 5.

REVISORERNAS ARBETE
Enligt HSB Södertäljes stadgar ska föreningen ha 
minst två revisorer. De revisorer som har uppdra-
get är Erik Davidsson från BoRevision AB och 
Magnus Karlström från Ernst & Young. Ordinarie 
sammanträden med revisorerna, styrelseordförande, 
VD och ekonomichef har skett två gånger under 
verksamhetsåret; vid ett höstmöte och i samband 
med slutrevisionen. Revisorerna har lämnat rap-
porter från den löpande granskningen samt från 
bokslutsrevisionen. Dessa rapporter har redovisats 
och behandlats av styrelsen. 

LEDNINGSGRUPPEN
Ledningsgruppen har bestått av VD Bo Tjörnå, 
ekonomichef Anders Niväng, fastighetschef Sofia 
Thunberg, förvaltningschef Malin Pärlstål, projekt-
chef Lennart Nordlund samt servicechef Johan 

Löfgren. Ledningsgruppen hade 18 sammanträden 
under verksamhetsåret. Ledningsgruppen presen-
teras på sidan 10.

EKONOmISK OcH FINANSIELL RAPPORTERING 
Styrelsen fastställer en budget inför varje verksam-
hetsår. Budgeten för 2014 har följts upp löpande 
under verksamhetsåret och särskilt i samband med 
tertialboksluten. Ledningsgruppen har också tagit 
fram resultatprognoser löpande under året vilka 
har presenterats för styrelsen. 

Styrelsen reglerar föreningens finansverksam-
het genom att årligen fastställa finanspolicyn. 
Placeringar och upplåning har skett i enlighet med 
policyn. Föreningens inlåning från förvaltade 
bostadsrättsföreningar kan i enlighet med Koden 
återbetalas inom fem bankdagar.

PRINcIPER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE
Verkställande direktören har fast månadslön. Inga 
bonus- eller prestationsersättningar förekommer. 
Pensionen för VD är premiebaserad och motsvarar 
35 % av årslönen. Utöver lön och pensionsavsätt-
ning tillkommer värde av bilförmån. VD har en 
pensionsålder av 65 år. Vid uppsägning av VD från 
föreningens sida utgår avgångsvederlag med 
femton månadslöner. Vid uppsägning från VD sida 
gäller en uppsägningstid om sex månader.
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Föreningsstyrningsrapport
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Förvaltningsberättelse

VERKSAmHETENS INRIKTNING
HSB Södertälje bedriver teknisk och administrativ 
fastighetsförvaltning, finansförvaltning, bygg- och 
projektledning, nyproduktion av bostäder samt 
medlemsverksamhet. Föreningen är verksam inom 
kommunerna Södertälje, Salem och Nykvarn.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
HSB Södertälje är en ekonomisk förening som ägs 
av 52 bostadsrättsföreningar och ca 6900 enskilda 
medlemmar med en andel vardera. Verksamheten 
styrs via föreningsstämma, styrelse och VD.

DOTTERBOLAG OcH INTRESSEBOLAG
HSB Södertälje har ett helägt dotterbolag, Hjälm-
sätra mark AB. Tillsammans med HSB Produktion 
AB äger föreningen HSB Produktion i Södertälje 
HB samt 50 % av aktierna i Skogstrakten Holding 
AB. Skogstrakten Holding AB äger i sin tur 100 % 
av aktierna i Skogstrakten Mark AB.

FASTIGHETSBESTÅND
HSB Södertäljes fastighetsbestånd omfattar nio 
fastigheter. Sex av dessa inrymmer hyreslägenheter, 
en fastighet är en villa och två fastigheter är jord-
bruksfastigheter tänkta för bostadsbebyggelse. Den 
uthyrningsbara lägenhetsytan uppgår till 34 634 m2 
och lokalytan till 399 m2. Under året avyttrades 
rivningsfastigheten Borren 11.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAm-
HETSÅRET OcH INNEVARANDE ÅR

Ekonomisk och administrativ förvaltning
Medarbetarna vid Ekonomisk och administrativ 
förvaltning fick under verksamhetsåret bredare 
arbetsuppgifter. Tidigare låg vissa arbetsuppgifter 
under den gemensamma stabsfunktionen. Som en 
del i denna omorganisation har ytterligare en 
medarbetare anställts vid Ekonomisk och adminis-
trativ förvaltning. En viktig fråga under verksam-

hetsåret har varit att anpassa kundernas redovis-
ning till det nya regelverket K2/K3 samt att 
informera och utbilda medarbetare och styrelser i 
dessa frågor. 

Teknisk förvaltning och Drift
Under verksamhetsåret gjordes en översyn av befint-
liga förvaltnings- och driftavtal. Detta resulterade i 
att olönsamma avtal sades upp till omförhandling. 
Under året anpassades också arbetstiderna för att 
bättre möta kundernas behov.

Vicevärd
Verksamheten var resultatmässigt oförändrad jäm-
fört med föregående år. Föreningen ser likväl goda 
tillväxtmöjligheter för detta tjänsteerbjudande 
eftersom vicevärdstjänster, fastighetsbesiktningar och 
hjälp med att upprätta underhållsplaner efterfrågas 
allt mer.

Bygg- och projektledning
Verksamhetsåret präglades av ett stort antal projekt 
hos förvaltade enheter såväl som i det egna fastighets-
beståndet. För att möta den växande efterfrågan 
anställdes ytterligare en medarbetare under året. 

medlem
Antalet medlemmar fortsatte att öka under året.

Nyproduktion 
Under verksamhetsåret fördjupade föreningen sitt 
samarbete med HSB Produktion AB och bildade det 
gemensamma bolaget HSB Produktion i Södertälje 
HB. Samarbetet med HSB Bostad avvecklades under 
året. Det nya bolagets första projekt blev Brf Skogs-
gläntan i Södertälje. Byggstart skedde under året och 
intresset från bosparare och allmänhet var mycket 
stort. Samtliga bostadsrätter såldes slut på kort tid. 
Under 2015 är förutsättningarna för nyproduktion 
fortsatt goda och ytterligare ett par projekt förväntas 
ha säljstart under året.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Södertälje ekonomisk förening,
organisationsnummer 715600-1757, får härmed avge årsredovisning för 2014.
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Förvaltningsberättelse

Hyresfastigheter
Under året har tvättstugor och undercentraler i 
Brunnsäng renoverats. Investeringarna i lägenhets-
tillval har också varit betydande. Under året infördes 
K3 regelverket vilket innebar att avskrivningskostna-
derna ökade relativt tidigare år. Under 2015 fortsät-
ter arbetet med att rusta upp Brunnsäng och stora 
investeringar är budgeterade för hissar, balkonger 
och fönster. 

Finansverksamheten
HSB Södertäljes finansverksamhet innefattar inlå-
ning från förvaltade enheter för vilken föreningen är 
registrerad hos Finansinspektionen i enlighet med 
lag 2004:299 (Lag om inlåningsverksamhet). Efter-
som föreningen också utför betaltjänster på uppdrag 
av de förvaltade enheterna har föreningen tillstånd 
som betalningsinstitut i enlighet med lagen 
(2010:751) om betaltjänster. Under året har förening-
ens funktion för regelefterlevnad (compliance) 
överförts till HSB Riksförbund.

Under verksamhetsåret föll marknadsräntorna 
till historiskt låga nivåer. Eftersom föreningen har 
en stor andel lån till bunden ränta var effekten av 
fallande marknadsräntor relativt låg. I enlighet 
med föreningens finanspolicy utgjordes placering-
arna av obligationer och banktillgodohavanden.

Under verksamhetsåret avyttrade HSB Söder-
tälje aktieinnehavet i HSB Bostad AB för 34 mkr 
vilket innebar en realisationsvint på ca 14 mkr.

Stabsfunktioner
Under verksamhetsåret effektiviserades och flyttades 
vissa arbestmoment från föreningens stabsfunktion 
till ekonomisk förvaltning. Föreningen flyttade också 
fakturaskanningen till en extern part. Dessa föränd-
ringar medförde att två personer blev övertaliga. 

Policys och lagstadgade handlingsplaner  
antagna av HSB Södertäljes styrelse

•	 Arbetsmiljöplan
•	 Etik-	och	mångfaldspolicy
•	 Finanspolicy
•	 Handlingsplan	för	anpassning	och	rehabilitering
•	 IT-policy
•	 Jämställdhetspolicy
•	 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

HSB Södertäljes organisation

Projektledning

Ek.
Admin.

Drift-
tekniker

Ekonomi
Administration

Förvaltning Egna
Fastigheter

Förvalt-
ning

Service

Brf
Ek.

Vice -
värd

Intern
Service

Per.
Adm. lön

Inre skötsel
Reparatörer
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medl  ems-
admin.

NYPRODUKTION

mEDLEmSVERKSAmHET
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RESULTATUTFALL 2014
Föreningens intäkter uppgick till 67 455 tkr  
(68 193 tkr) och årets resultat efter skatt uppgick 
till 21 187 tkr (10 004 tkr). Den kraftiga resultat-
uppgången förklaras av den realisationsvinst som 
uppstod vid avyttringen av aktieinnehavet i HSB 
Bostad AB. Rensat för realisationsvinster blev 
resultatet efter skatt 7 187 tkr mkr (8 987 tkr).

För föreningens resultat och ekonomiska ställ-
ning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräk-
ningarna 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

förteckning med adresser och karta finns på sidan 8.

Förvaltade egna fastigheter per 2014-12-31

Förvaltade HSB-bostäder per 2014-12-31

  Färdigställd år Antal lgh Antal medl. 

1. Eken  1934 19 27

2. Bromsen 1934 23 27

3. Melonen 1935 27 28

4. Brotorn 1937–38 37 41

6. Bofinken 1943 18 19

7. Eken 4 1939 20 22

8. fregatten 1942 24 24

9. Snipan 1943 27 30

10. fullriggaren 1944 36 37

11. Hertigen 1945 18 20

12.  Tratten 1946 25 26

13. Strandgården 1947 34 42

14. Gaffeln 1960 30 42

15. Briggen 1947 25 29

16. Jasminen 1949–50, 54 98 119

17. Solrosen 1951–57 104 120

18. Brogården 1952 9 11

19. klintonia 1954–55 68 78

20. Ängsgården 1956 32 42

21. Mars 1959 27 34

22. Östergården 1956–57 72 79

23. fjärilen 1971–72 68 82

24. kaktusen 1980–81 46 74

25. Näckrosen 1962–63 109 133

26. Nysätra 1960–61 188 210

27. Dammtorp 1960–61 78 93

28. Malinsbo 1962 111 142

29. Österåt 1961 32 48

30. Morkullan 1964 225 288

31. fridhem 1967 36 39

32. pilen 1961 28 35

34. Tordyveln 1966 31 43

35. Topasen 1973 248 273

36. Ragnhildsborg 1979–80 198 305

37. fogdetorp 1967–68 378 459

38. Opalen 1973 240 299

39. Täppan 1990 62 74

40. Viken 1984 217 319

41. Ekhamra 1972 118 145

42. polstjärnan 1980 33 43

44. Högvreten 1988 49 59

45. Lilltorpet 1988–89 30 46

46. Henriksberg 1993 97 130

47. Sörgården 1993 68 109

48. Viksäng Strand 2007 89 129

49. kobben 1989–90 173 225

52. Violen 1994 32 32

58. pettersberg 2002 73 105

59. Bruksporten 2002 10 18

101. petunian 1996 36 43

103. Manegen 2002 45 65

   3919 4962

föreningarna är numrerade utifrån medlemsskapsår.

förteckning med adresser och karta finns på sidan 8.

Förvaltningsberättelse
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Förslag till disposition av föreningens vinst / Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV 
FÖRENINGENS VINST
TILL FörEnIngSSTämmanS FörFOganDE STår:  

BaLanSEraT rESuLTaT:   46 326 916 Kr

årETS rESuLTaT:   21 187 018 Kr

Summa:  67 513 934 Kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det totala fria egna  
kapitalet som står till stämmans förfogande, 67 513 934 kr, varav  
årets resultat 21 187 018, disponeras enligt följande:

TILL rESErVFOnDEn aVSäTTS:   1 059 351 Kr

TILL BaLanSEraT rESuLTaT:  66 454 583 Kr

  67 513 934 Kr

rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 1 67 221 67 805 
övriga rörelseintäkter  234 388

Summa intäkter  67 455 68 193

rörelsens kostnader 
Handelsvaror  -1 357 -1 510
övriga externa kostnader 2 -28 185 -28 514
personalkostnader  -19 806 -20 456
Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 5,7 -4 685 -2 993
övriga rörelsekostnader  -10 0

Summa kostnader  -54 043 -53 473

rörelseresultat  13 412 14 720

Finansiella poster 
utdelning finansiella anläggningstillgångar  1 619 532
Resultat vid försäljning av  
långfristiga fordringar  14 303 1 080
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 859 1 058
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -8 388 -9 158

Summa finansiella poster  8 393 -6 488

resultat efter finansiella poster  21 805 8 232

resultat före skatter  21 805 8 232

uppskjuten skatt 14 -618 1 772

årETS rESuLTaT  21 187 10 004

  2014-01-01 2013-01-01
(Tkr) not 2014-12-31 2013-12-31
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Balansräkning

BALANSRÄKNING

anLäggnIngSTILLgångar

materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 239 611 240 753
pågående ombyggnation 6 8 253 2 270
Inventarier 7 1 355 135

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 7 632 25 008
Andra långfristiga fordringar 9 107 119

Summa anläggningstillgångar  256 958 268 285

OmSäTTnIngSTILLgångar

Varulager 10 435 481

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar  1 307 2 288
Skattefordringar  2 626 2 504
övriga fordringar  144 316
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 11 1 056 1 490

Kortfristiga placeringar 12 43 642 49 145

Kassa och bank  84 989 50 260

Summa omsättningstillgångar  134 199 106 484

Summa TILLgångar  391 157 374 769

TILLgångar (Tkr) not 2014-12-31 2013-12-31
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Balansräkning

EgET KaPITaL

Bundet eget kapital

Andelskapital  3 380 3 328
Reservfond  3 642 3 141

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  46 327 36 772
Årets resultat  21 187 10 004

Summa eget kapital 13 74 536 53 245

avsättningar  
uppskjutna skatter 14 1 550 932
övriga avsättningar  0 0 

Summa avsättningar  1 550 932

SKuLDEr

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 15 177 086 180 603

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 15 4 000 3 900
Inlåning från bostadsrättsföreningar 16 122 216 122 718
leverantörsskulder  3 729 4 333
övriga skulder  803 723
upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 17 7 238 8 315

Summa skulder  315 072 320 592

Summa EgET KaPITaL Och SKuLDEr  391 157 374 769

Poster inom linjen   

Ställda säkerheter   
Fastighetsinteckningar för skulder till kreditinstitut  228 667 228 667

ansvarsförbindelser 18
Fastigo garantiförbindelse  258 240
KP-pensionsförsäkring  321 311

EgET KaPITaL Och SKuLDEr not 2014-12-31 2013-12-31
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Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS

(Tkr) 2014 2013  

Löpande verksamhet

Rörelseresultat 13 412 14 720

Finansiella intäkter 16 781 2 670

Finansiella kostnader -8 388 -9 158

justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 4 685 2 993
Förändringar avsättningar 618 -2 444

Kassaflöde från den löpande verksamheten före   
förändringar i rörelsekapital 27 108 8 781

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av varulager 46 100

Förändringar av hyres- och kundfordringar 981 741 

Förändringar av övriga omsättningstillgångar 484 1 055

Förändring av leverantörsskulder -604 172

Förändring av övriga rörelseskulder -997 -481 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 27 018 10 368

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -11 364 -3 921

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 17 376 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 012 -3 921

Finansieringsverksamheten

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar -502 6 606

Förändring av andra långfristiga fordringar 12 122

Förändring av lån -3 417 -8 425

Insatser/avgälder 103 110

Kassaflöde från finanseringsverksamheten -3 804 -1 587

årets kassaflöde 29 226 4 860

likvida medel vid årets början 99 405 94 545

likvida medel vid årets slut 128 631 99 405

Förändring likvida medel 29 226 4 860



HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2014   27

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisnings-
lagen och BfN:s allmänna råd och vägledningar.

för räkenskapsåret 2014 tillämpas BfNaR 2012:1 (k3)  
för första gången. föreningen är inte ett större företag och 
har utnyttjat möjligheten att inte räkna om jämförelsesiffror 
för 2013.

Värderingsprinciper 
Tillgångarna är värderade till anskaffningsvärde. för 
fastigheterna och inventarierna har avdrag gjorts med 
planenliga avskrivningar. Varulagret har värderats till 
100% av inköpsvärdet.

Fastigheter 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvär-
den minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och 
eventuella nedskrivningar. från och med 2014 följer förening-
en k3 regelverket vilket innebär att byggnaderna delas upp i 
olika komponenter som skrivs av linjärt över förväntade nytt-
jandeperioder enligt följande:

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

Inventarier
Inventarier har en avskrivningstid på 5 år.

Kontors- och datorutrustning
kontors- och datorutrustning 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 2012:1 vägledning om redovis-
ning av inkomstskatter. Den behandlar hur framtida skatte-
konsekvenser av händelser som har beaktats i företagets 
redovisning eller deklaration - uppskjuten skatt - ska redovisas. 
En sådan post är när en s k temporär skillnad föreligger, 
om en tillgångs eller skulds bokföringsmässiga och skatte-
mässiga värden inte uppgår till samma belopp. under-
skottsavdrag tas med om det anses kunna nyttjas.

Övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffnings-
värde om ej annat anges. alla belopp i noter anges i tkr

REDOVISNINGS- OcH  
VÄRDERINGSPRINcIPER

2014 REVISION  ÖVRIGT

Bo Revision/avant 144 43

Ernst & young 57 18

Summa 201 61

2013 REVISION  ÖVRIGT

Bo Revision/avant 154 137

Ernst & young 66 28

Summa 220 165

Arvoden och ersättningar för revisorer [tkr]

Bo Revision utses av HSB Riksförbund årligen enl. stadgarna § 28.
Magnus karlström, Ernst & young valdes på föreningsstämman år 
2014 och har innehaft uppdraget sedan år 1995.

Löner, ersättningar och sociala kostnader [tkr]

  2014  2013

VD och styrelse  
löner & ersättningar   1 862  1 635
pensionskostnader  377  340 
Arbetsgivaravgifter  540  466

Summa  2 779  2 441

övriga

löner & ersättningar  11 831  12 181
pensionskostnader  531  894
Arbetsgivaravgifter  3 672  3 670

Summa  16 033  16 745

TOTaL  18 812  19 186 

Verkställande direktörens årslön uppgår till 1 086 tkr. Inga bonus-  
eller prestationsersättningar förekommer. pensionen för verkställande 
direktören är premiebaserad och motsvarar 35 % av årslönen. utöver 
lön och pensionsavsättning tillkommer värde av bilförmån. VD har en 
pensionsålder av 65 år. Vid uppsägning av verkställande direktören från 
föreningens sida utgår avgångsvederlag med femton månadslöner. Vid 
uppsägning från verkställande direktörens sida gäller en uppsägnings-
tid om sex månader.

Komponent Avskrivningstid (år)

Stomme och grund 100

Stomkompletteringar 50

vS 50

Inre ytskikt o vitvaror 50

Fasad 50

Balkong 50

Fönster 50

Styr- o övervakning 50

el 40

yttertak 40

köksinredning 30

ventilation 25

transport (ex hiss) 25

lägenhetstillval 10 
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Noter

nOT 1   nETTOOmSäTTnIngEnS FörDELnIng  

rörELSEgrEn 2014 2013

Förvaltning 21 448 22 318

Materialförsäljning 1 704 1 788

egna fastigheter 42 100 41 812

Medlemsverksamhet 1 969 1 887

Summa 67 221 67 805

nOT 2   LEaSIngKOSTnaDEr 

  2014 2013

Föreningens leasingkostnader  

(exklusive hyra för lokaler)   

har under året uppgått till  870 711

leasingkostnader inom 1 år 708 288

leasingkostnader inom 2–5 år 572 412

Summa 2 150 1 411 

nOT 3   ränTEInTäKTEr Och LIKnanDE rESuLTaTPOSTEr

ränTEInTäKTEr 2014 2013

Ränteintäkter 859 1 058

Summa 859 1 058

Avgälderna från bostadsrättsföreningarna redovisas som kapital-

tillskott, se not 13.    

nOT 4   ränTEKOSTnaDEr Och LIKnanDE rESuLTaTPOSTEr

ränTEKOSTnaDEr 2014 2013

Inteckningslån 3 733 4 639

Swapnetto 3 791 3 365

övriga räntekostnader 865 1 154

Summa 8 388 9 158

nOT 5   ByggnaDEr Och marK 

ByggnaDEr 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 272 123 268 421

Färdigställd ombyggnation  3 638 175

Avyttring av fastighet -2 473 0

Stadardhöjande åtgärder 2 069 3 527

utgående anskaffningsvärde 275 357 272 123

Ingående avskrivningar -31 370 -28 446

Årets avskrivningar  -4 528 -2 924

Avyttring av fastighet 153 0

utg. ackumulerade avskrivningar -35 745 -31 370

utgående planenligt restvärde 239 611 240 753

varav mark 32 609 33 553

  2014 2013

Taxeringsvärden 

Bostadsdelen 

Byggnad 195 200 195 200

Mark 69 620 69 620

Lokaldelen

Byggnad 3 617 3 617

Mark 3 326 3 326

Småhus 

Byggnad 2 549 3 792

Mark 1 037 2 088

Lantbruksenhet 

Mark 1 792 1 792

Summa  277 141 279 435

redovisade byggnadsvärden 

Bokföringsmässiga värden 207 002 207 200

Skattemässiga värden -112 701 -115 722

Skillnad 94 301 91 478

marknadsvärde 446 000 406 000

Föreningens samtliga fastigheter har per årsskiftet varit föremål 
för extern värdering enligt branschgemensamma principer. 
värderingarna utförs genom kassaflödesanalys av varje 
fastighets hyres- och marknadssituation. värderingarna baseras 
på hyresintäkter och drifts- och underhållskostnader för 2014. 
kalkylerna har upprättats som en prognos för en kommande 
femårsperiod och driftsnettot diskonteras med aktuellt avkast-
ningskrav. kalkylräntan uppgående till 6 % utgör ett nominellt 
räntekrav på totalt kapital före skatt. utgångspunkten för vald 
kalkylränta är nominella räntan för 10-åriga statsobligationer,  
f n ca 1,0 %. till detta har lagts ett riskpåslag om 5 % med 
hänsyn till bl a att fastigheter inte är helt likvida. direktavkast-
ningskravet har härletts ur information från Svenskt Fastighets-
index med beaktande av generell information från den lokala 
fastighetsmarknaden. kalkylräntan används för att diskontera 
såväl årliga driftsnetton som restvärdet.

 

nOT 6   PågåEnDE OmByggnaTIOn 

  2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 2 153 475 

Inköpt under året 5 942 1 678

Ingående anskaffnings värde,  

standardhöjande åtgärder 117 1 628

Inköpt under året,  

standardhöjande åtgärder 2 069 1 512

Färdigställt, standardhöjande  

åtgärder -2 028 -3 023

utgående anskaffningsvärde 8 253 2 270

 

nOT 7    InVEnTarIEr

  2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 7 489 7 438

Årets anskaffning 1 377 51

utgående anskaffningsvärde 8 866 7 489

Ingående avskrivningar -7 354 -7 285

Årets avskrivningar administration -150 -23

Årets avskrivningar övriga rörelsegrenar -7 -45

utgående avskrivningar -7 511 -7 354

utgående planenligt restvärde 1 355 135

NOTER
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Noter

nOT 8    anDra LångFrISTIga VärDEPaPPErSInnEhaV

aktier och andelar antal 2014  2013

Andelar i HSB Riksförbund 22 290 1 115 1 115

Aktier i HSB Bostad 0 0 17 784

Aktier i projektpartner 1 501 6 004 6 004

Aktier i Hjälmsättra Mark AB 1 000 100 100

Aktier i Skogstrakten Holding AB 500 50 0

Andelar i HSB produktion i  

Södertälje HB 1 358 0

Aktier och andelar, övrigt  5 5

Summa  7 632 25 008

nOT 9   anDra LångFrISTIga FOrDrIngar

  2014  2013

lån till intresseföretag 50  0

personallån 52  80

Insatslån 5  39

Summa 107  119

nOT 10   VaruLagEr   

  2014  2013

varulager 134  169

Bostadsrätter 302  312

Summa 435  481

nOT 11 FöruTBETaLDa KOSTnaDEr Och uPPLuPna InTäKTEr

  2014  2013

Ränteintäkter 36  88

övrigt 1 021  1 402

Summa 1 056  1 490

nOT 12   KOrTFrISTIga PLacErIngar  

De kortfristiga placeringarna består av obligationer med återstående 

löptider på mellan 4 månader och 5 år. Samtliga placeringarna är likvida 

och omsättningsbara inom högst en vecka.  

   2014   2013

Summa kortfristiga placeringar  43 642   49 145

ej realiserad värdeökning/minskning  2 536   1 153

Summa  46 178   50 298

nOT 13   FöränDrIng EgET KaPITaL

                                Bundet eget kapital         Fritt eget kapital

  andels-  reservfond Balanserat årets 
  kapital  resultat resultat

Ingående belopp 3 328 3 141 36 772 10 004

Andelsförändring 52

Avgäld år 2014   51

Resultatdisposition  501 9 503 -10 004

Årets resultat     21 187

utgående belopp     3 380 3 642 46 327 21 187

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 sammanl-
agda underskottsavdrag uppgår per tax 2014 till 89 463 tkr.

avsättning uppskjutna skatter 2014  2013

Ingående värde 932  2 704

Årets avsättning 618  -1 772

Summa 1 550  932

nOT 15    SKuLDEr TILL KrEDITInSTITuT

Av föreningens inteckningslån löper 161 086 tkr med rörlig 
ränta och 20 000 tkr med fast ränta. kortfristig del av totalt 
inteckningslån uppgår till 4000 tkr (3 900 tkr). Av föreningens 
skuld avseende rörliga inteckningslån, 161 086 tkr, är 110 000 
tkr (68%) räntesäkrat med swapavtal hos Nordea enligt nedan: 

     

Swap   räntesats Förfallodag

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

110 000 000

per den 31 december 2014 är den genomsnittliga årsräntan för 
fastighetslånen inklusive effekt av ränteswapar 3,5% (4,5%). 
Skillnaden mellan erlagd rörlig ränta och erhållen rörlig ränta 
enligt swapavtal är 1,06% (1,3%). Beaktat ränsteswaparna är 
skuldens genomsnittliga räntebindning 3,1 år (3,5 år).

Marknadsvärdet på swapavtalen per bokslutsdagen uppgick till 
-17 Mkr, dvs beloppet motsvarar den kostnad föreningen skulle 

betala om swapavtalen löstes per balansdagen.

nOT 16    InLånIng Från BOSTaDSräTTSFörEnIngar 

Lån   Bindning 2014 2013

Bunden inlåning  > 1 år 0 0

Bunden inlåning  < 1 år 2 900 15 500

Avräkning   119 316 107 218

Summa    122 216 122 718

nOT 17   uPPLuPna KOSTnaDEr Och  

FöruTBETaLDa InTäKTEr 

  2014 2013

Hyror 3 056 2 818

Räntor 688 876

Semesterlöneskuld 1 822 1 634

övriga 1 672 2 987

Summa 7 238 8 315

nOT 18 anSVarSFörBInDELSE

Ansvarsförbindelser avser 2 % av kreditförsäkringsbeloppet på 
föreningens pensionsåtagande i kp, kooperationens pensions-

stiftelse, samt 2 % av årslönesumman 2014 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 23 april 2015

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 april 2015

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 2014.

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 2014 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 2014.

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 24 april 2015

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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