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VÄLkOmmEN TILL HSB SÖDERTÄLJE

HSB Södertälje är en kooperativ organisation som planerar, bygger, hyr ut, 
förmedlar och förvaltar bostäder i Södertälje, Salem och Nykvarn. HSB Södertälje 
har 33 anställda. 

HSB Södertälje ägs av fler än 6 000 medlemmar – bostadsrättshavare, 
bostadsrättsföreningar och bosparare. HSB Södertäljes uppdrag är att tillsammans 
med dessa medlemmar skapa det goda boendet genom ledorden engagemang, 
trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.

HSB Södertälje är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och vi strävar efter att kvalitets- 
och miljöhänsyn ska prägla hela verksamheten.
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>4 
HSB Södertälje får högt betyg i medlemsundersök
ningen 2006. Det är glädjande att vi får ett högt be
tyg (>4 på en femgradig skala) på frågan om vi lever 
upp till de frågor som våra medlemmar finner vara 
viktigast.

89 
89 nya bostadsrättslägenheter har byggts i Viksäng 
Strand. Den första inflyttningen i Viksäng Strand 
skedde som planerat den 1 december och slutfördes 
under april 2007. Viksäng Strand omfattar hus i fyra 
till åtta våningar. 

142 
142 hyreslägenheter har fått nyrenoverat under året. 
Ombyggnaden av hyresfastigheten Okstigen 2 fär
digställdes under hösten; Okstigen 6 färdigställdes 
i februari 2007. Styrelsen har antagit en preliminär 
tidsplan för resterande ombyggnation, som sträcker 
sig fram till 2012. 

8
Åtta bostadsrättsföreningar har under hösten fått 
hjälp att förvärva tomträttsmark. HSB Södertälje har 
hjälpt föreningarna att förhandla med Södertälje 
kommun om förvärv av tomträttsmark. Samtliga 
HSBs bostadsrättsföreningar är nu ägare av marken 
till sina fastigheter.

4 
Efter fyra år av opinionsbildning och förhandlingar 
har HSB Omsorg startat i Södertälje. HSB Omsorg 
har av Södertälje kommun fått entreprenad att ut
föra biståndsprövad hemtjänst för äldre vårdbe
hövande i de centrala delarna av staden. 

97 %
HSB Södertälje har friska medarbetare. HSB Söder
täljes medarbetare har varit sjukskrivna mindre än 
tre procent under året.

1&2
1 2 3 1 2 3

4 ÅRETS RESULTAT & VIkTIGA HÄNDELSER

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2006

ÅRETS RESULTAT

VIkTIGA HÄNDELSER

54 Mkr
Omsättning

10,8 % 
Soliditet 

36,4 Mkr
Justerat eget kapital  

2,75 %
Avkastning på eget kapital
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ska kunna vinna utmärkelser som ”årets projekt” 
inom HSB. Vi har varit nära med brf Pettersberg 
men målet kvarstår. 

Satsning på energibesparingar

Ett annat framtida område som jag anser bör satsas 
på är besparingar i värme och vattenförbrukning, 
samt förbättringar av fastigheternas isoleringar. Det 
bör kunna vara en ekonomisk utmaning, men även 
fungera som ett bidrag från HSB Södertälje till en 
ännu bättre hushållning med naturresurser. 

Utmaning för nya styrelsen – tydliggör HSB

Slutligen har vi uppmärksammat att medlemmarnas 
kunskap om HSB behöver förbättras. Genom olika 

kanaler har vi därför försökt förmedla vad som är 
specifikt med HSB. I utbildningar för styrelsele
damöter har jag försökt klargöra bilden av HSB: i 
bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar för 2006 
har vi beskrivit HSB som en kooperation i stark 
samverkan med bostadsrättsföreningarna. Vi har 
även givit konkreta exempel på den nytta medlem
marna har av sitt medlemskap i HSB Södertälje. En 
fortsatt stark samverkan med styrelserna i bostad
srättsföreningarna är som jag ser det förutsättnin
gen för en framgångsrik HSBförening.

Med de orden på vägen tackar jag för mig och öns
kar HSB Södertälje framgång i sitt fortsatta värv.

Alf Eriksson, VD HSB Södertälje

6 VD HAR ORDET

När jag i höst slutar som VD känns det naturligt 
att summera den tid som har varit. Av historien 
kan man lära för framtiden. Min drivkraft har 
varit att i stark samverkan med bostadsrätts-
föreningarnas styrelser driva på utvecklingen 
mot väl underhållna fastigheter och starkare 
ekonomi. Jag hoppas att det har lämnat ett be-
stående avtryck i organisationen.

Medarbetarnas kompetens har utvecklats

Under min tid som VD har jag aktivt jobbat för att 
förstärka kontakten och utbytet mellan våra medar
betare och våra kunder. Bland annat har flera steg 
tagits för att personalen i ännu högre utsträckn
ing ska förstå och tillgodose kundens behov. På så 
sätt motsvarar vi inte bara kraven som ställs på oss 
i avtalen; vi utvecklar dessutom en verksamhet med 
hög kvalitets och servicenivå.  Denna kvalitets och 
miljömedvetenhet har inte bara varit en fråga för 
HSB Södertäljes anställda, utan har även innefattat 
de förtroendevalda i våra bostadsrättsföreningar. Att 
fortsätta utveckla denna kompetens är en utmaning 
för framtiden.

HSB Södertälje i positiv förändring

Nu står HSB Södertälje inför en ny utmaning: att 
byta ekonomiredovisningssystem parallellt med in
förandet av ett kvalitetsledningssystem. Men det är 
en positiv utmaning; en organisation som har fokus 
på framtiden är alltid i förändring. Och för en or
ganisation som HSB måste förändring alltid ske i 

nära samarbete med personal och styrelserna för 
bostadsrättsföreningarna. Mitt syfte med att driva 
på förändringar har varit att HSB Södertäljes arbete 
ska förenklas och bli mer effektivt, samtidigt som 
det ska bli lättare för styrelseledamöterna att utföra 
förtroendeuppdragen. 

Uppmärksammat arbete

Vårt gemensamma arbete har inte gått omärkt förbi. 
Bland annat fick vi av HSB Riksförbund utmärkelsen 
”Årets årsredovisning 2005” i konkurrens med övri
ga HSBföreningar i landet. Att vi blir uppmärk
sammade för hur vi har redovisat vår verksamhet är 
något hela HSB Södertälje ska känna stolthet över. 

Långsiktiga relationer särskiljande för HSB

En annan utvecklingslinje är att HSB ska bli en ännu 
vassare beställare av nyproducerade lägenheter. Här 
finns en stor arbetsuppgift i att tydliggöra skillnaden 
mellan HSBs kvalitet och arkitektur, jämfört med 
andra byggaktörer. Vårt mål med nyproduktionen är 
naturligtvis att erbjuda bosparande medlemmar bra 
bostäder; men minst lika viktigt är att vi vill ha en 
långsiktig relation med fastigheten och de boende 
medlemmarna. Det är en avgörande skillnad mellan 
HSB och andra aktörer i bostadsproduktionen. Vi 
har förvaltat HSBs bostadsrättsföreningar ända se
dan brf Eken byggdes 1933. Den ledstjärnan hoppas 
jag att HSB behåller även i framtiden.

Framtida nybyggnation

Viktigt för mig har också varit att ordna med mark 
för framtida byggnation. HSB Södertälje har för de 
närmaste åren flera planerade nybyggnadsprojekt 
utöver brf Sofieberg. Planering av cirka 100 lägen
heter i två punkthus belägna i Mariekälla pågår och 
vi har förväntningar på ett område intill Västergårds
gymnasiet. Vidare har vi anmält intresse för byggna
tion i Södertälje centrum och för den egna marken 
mellan Ritorp och Viksberg. Där pågår nu en fördju
pad översiktsplanering inför kommande byggnation. 

Under min tid som VD har jag varit med om sju nya 
byggprojekt; från brf Kobben i Lina till brf Viksäng 
Strand. En utmaning jag skickar vidare till den nya 
styrelsen är att alltid ha som mål att byggnationen 

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
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andra medlemmar går med samma tanke har före
ningen god chans att förhandla sig till en bra rab
att. Kanske är flera föreningar inne på samma linje, 
vilket man kan kolla med HSB lokalt. Då finns möj
ligheten till en ännu bättre affär. Som så ofta gäller: 
ju större order, desto större rabatt. Och ju fler vi är, 
desto starkare blir vi.

I gemenskapen börjar allt

Nu sitter även jag med i styrelsen. Vi har precis star
tat en trädgårdsgrupp som stadigt växer. Nu till 
våren hoppas vi få en färgsprakande trädgård där 

vi planerar att anlägga en berså. Tanken är att alla 
medlemmar i föreningen ska kunna sitta där i som
mar, vifta med tårna och bara njuta. Självklart hop
pas vi att fler ska lära känna varandra och ha några 
grillkvällar tillsammans.

För nog är det i gemenskapen som grogrunden för 
engagemang finns. Det är där framtidens styrelsele
damöter mognar och – vem vet – nya intressegrup
per bildas. För hur det än är så sitter vi i samma un
derbara hus tillsammans!

Ingela Kjellsson, medlem i HSB Södertälje

8 mEDLEm HAR ORDET

Tiden går förunderligt fort. Jag har nu bott i min 
HSB-bostadsrätt i sex år och trivs allt bättre. För mig 
som har haft alla andra möjliga boendeformer än 
just bostadsrätt, var det en riktig ”aha-upplevelse” 
när jag först insåg att jag inte bara hade en egen lä-
genhet – jag hade ju faktiskt fått en hel fastighet med 
trädgård och allt som tillkommer också! 

Jag är mycket stolt och glad över min fastighet. Det är 
min och alla mina grannars investering, en fastighet 
vi äger och förvaltar tillsammans. Det gäller att vårda 
den väl; den ska stå sig i många generationer.

Engagemang är en kärnfråga

På den tiden jag var med i valberedningen förstod 
jag vilket hårt arbete de som sitter med i styrelsen 
lägger ner på sitt uppdrag. Ofta är det få som tar på 
sig mycket när det egentligen borde vara tvärtom: 
flera som tar på sig lite, några till som engagerar sig 
i sitt eget boende.

Samtidigt är det en svår fråga att ta itu med. När alla 
har fullt upp med sina egna liv är det svårt för en 
valberedare att ringa på och föreslå en mandatpost 
i styrelsen. Men ändå: chansen att få vara med och 
påverka förvaltningen av sin egen investering borde 
väl ändå locka lite? Och som sagt, ju fler som en
gagerar sig desto mindre betungande behöver det bli.

Lösningen – mer information

Som den vän av information jag är tror jag på idén 
att ju mer information som går ut, desto fler tar del 

av den. Fler som tar del av informationen innebär i 
sin tur fler som känner sig delaktiga. Och steget från 
att känna sig delaktig till att verkligen vara delaktig 
är inte lång. 

Information är en färskvara och ingenting att snåla 
med – all information är bra. Den behöver inte vara 
pretentiös, bara tillräcklig för att ingen ska känna 
sig bortglömd eller bortkopplad. Alla hinner kanske 
inte ta ett styrelseuppdrag, men det finns ju så mån
ga andra sätt att vara med och påverka på. Väldigt 
många har fina idéer och uppslag och det gäller 
att ta till vara på dem genom att låta medlemma
rna komma till tals. Ett sätt är genom motioner till 
årsstämman, men även medlemsmöten, ett öppet fo
rum för diskussioner eller (som på HSB Södertäljes 
hemsida) en anslagstavla där alla kan skicka in sina 
synpunkter, är samtliga bra kanaler för idéer.

Det måste vara enkelt att tycka och fråga

På samma sätt som information ligger mig varmt om 
hjärtat, gör enkelhet det också. Formalia är viktigt 
att följa, men det får aldrig skrämma medlemmar 
från att fråga och uttrycka åsikter. Det är inte rätt 
om de undviker att säga något de tycker är viktigt, 
bara för att de tror att det måste presenteras på ett 
visst sätt. 

Tillsammans är vi starka inköpare

Tillsammans är man ju också mindre ensam, spe
ciellt om man vill påverka något eller någon. Kanske 
vill man köpa nytt i lägenheten eller renovera. Om 

mEDLEm HAR ORDET
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HSB är En MEDLEMSägD KoopErATIV  

orgAnISATIon. 

UppDrAg

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

VISIon

HSB är den aktör som har bäst anseende när det gäller 
boende. Våra kärnvärderingar engagemang, trygghet, 
hållbarhet, omtanke och samverkan är tydliga. 

poLIcyS ocH LAgSTADgADE HAnDLIngSpLAnEr

Finanspolicy

kvalitets- och miljöpolicy

Sponsringspolicy

IT-policy

Policy rörande uthyrning av hyreslägenheter

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Jämställdhetsplan

Arbetsmiljöplan

Rehabiliteringsplan

Policy i missbruksfrågor

Policy rörande trakasserier och kränkande  
särbehandling 

KoopErATIVA prIncIpEr

De internationella kooperativa principerna är  
riktlinjer för vårt arbete i HSB

1. Frivilligt och öppet medlemskap

2. Demokratisk medlemskontroll

3. medlemmarnas ekonomiska deltagande

4. Självständighet och oberoende

5. Utbildning, praktik och information

6. Samarbete mellan kooperativa föreningar

7. Samhällshänsyn

KärnVärDErIngAr

Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och 
Samverkan

MåL 

Inriktningsmål

1. Vi skall vara den mest ansedda aktören när det  
 gäller boendet.

Det medför exempelvis följande: 

•  HSB ska arbeta för en hållbar utveckling  
 (ekologiskt, socialt och ekonomiskt). 

•  HSB ska verka för en god hushållning med 
 sina resurser och vara konkurrenskraftig på   
 marknaden. 

• HSB ska vara en arbetsplats som attraherar  
 kompetenta medarbetare.

2. Vi skall tydligt visa att vi lever efter den kooperativa 
idén, genom våra kärnvärderingar engagemang, trygg-
het, hållbarhet, omtanke och samverkan. 

HSB SöDErTäLjES DETALjErADE MåL 

Upprätta system och organisation för intressentdia-
log – senast dec 2006

minska energiförbrukningen i egna fastigheter med 
10 % jämfört med år 2004 – senast dec 2007

Ekonomiskt resultat på eget kapital på 2 % - dec 2006

UPPDRAG, VISION, 
POLIcyS OcH mÅL 

UPPDRAG, VISION, POLIcyS OcH mÅL  11
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12 kVALITET OcH INTRESSENTDIALOG

En god relation med omvärlden är nödvändig för 
alla framgångsrika verksamheter. För en koop-
erativ organisation som HSB Södertälje är det 
självklart extra viktigt att ha en bra dialog med 
såväl medlemmar, kunder och anställda som lev-
erantörer och samhället vi verkar i. 

HSBs intressentdialog – ett långsiktigt  
engagemang

Vi har en kontinuerlig diskussion med våra int
ressenter om hur vi agerar, upplevs och lever upp 
till våra åtaganden. Synpunkter och önskemål in
förlivas sedan i verksamheten i högsta möjliga grad. 
På så sätt förverkligar vi den kooperativa tanken om 
medbestämmande och inflytande, samtidigt som vi 
behåller en öppen och lärande organisation.

positiva svar

Det är glädjande att se att de redan positiva svaren 
från 2005 års undersökning har förstärkts ytterli
gare under 2006. Till exempel har HSBs kärnvär
deringar blivit tydligare för våra medlemmar. Man 
upplever boendet i HSB Södertälje som tryggt och 
välskött med bra service. Andra glädjande trender är 
att arbetsmiljön är fortsatt mycket god och att våra 
kunder är nöjda med våra tjänster. Resultaten utgör 
bas för HSB Södertäljes fortsatta kvalitetsarbete; 

med intressentdialogens synpunkter som riktlinjer 
lägger vi nu konkreta verksamhetsmål. Vår avsikt är 
att fortsätta den viktiga återkopplingen till våra int
ressenter som ett led i detta kvalitetsarbete.

På de följande uppslagen redovisar vi årets verksam
het, med utgångspunkt från våra olika intressenter. 

Kvalitetsledning med helheten i fokus

Att uppnå kvalitetscertifieringen ISO 9001:2000 var 
målet för HSB Södertäljes utveckling av kvalitets
ledningssystemet även under 2006. Certifierings
fasen har senarelagts något på grund av person
alförändringar, men arbetet fortgår. Det långsiktiga 
syftet med projektet är att uppnå en än mer systema
tisk förbättring av verksamhetens olika funktioner. 
Vår uppgift är att förstå och tillmötesgå medlem
mars, kunders och övriga samarbetspartners krav. 
Övergripande för kvalitetsarbetet är att få en mer 
rationell förvaltningsorganisation där vi ökar vårt 
fokus på både kvalitets och miljöarbetet.

Att alla inser och uppskattar hur deras arbetsinsats 
bidrar till den slutprodukt eller tjänst vi levererar, 
ger en ökad kvalitet för våra kunder, men också 
större arbetsglädje för de anställda.

kVALITET OcH 
INTRESSENTDIALOG

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11

DröMMEn oM En BoSTAD 

Drömmen om en bostad kan för vissa handla om att 
få ett hem som man kan kalla sitt eget. Ett hem där 
man får forma sin egen tillvaro som man själv vill; 
en plats att växa och utvecklas i. För andra handlar 
drömmen om en bostad om mer basala saker, som 
att helt enkelt få ett tak över huvudet. Genom Koop
eration Utan Gränser stödjer HSB olika boendepro
jekt i världen. 

Men oavsett om det handlar om utlandet, Sverige el
ler Södertälje så är målsättningen densamma – att 
hjälpa människor att förverkliga drömmen om det 
egna boendet.

Bospara – vägen till drömmen

Ett bra sätt att lägga grund för sitt framtida boende 
är att bospara. På så sätt står man i kö till nya bostads
projekt och får förtur när det kommer till att välja 
bostad. Förturen gäller också HSB Södertäljes hyres
lägenheter. Under året har vi utökat kommunika
tionen med våra bosparare; bland annat har vi på 
HSB för första gången skickat ut en byggkatalog där 
alla kommande nybyggen i hela landet visas. HSB 

Södertälje har också vänt sig till blivande bosparare 
genom en gemensam kampanj i Stockholms län och 
lokal annonsering i t.ex. Ny i Stan och i bostadsbi
lagor i lokalpressen. 

Antal medlemmar

Antal bosparare 

Vår bostadsproduktion – eget boende för fler

Styrelsen för HSB Södertälje har som målsättning 
att HSB Södertälje skall kunna påbörja minst ett 
nybyggnadsprojekt varje år. Närmast på tur står brf 
Sofieberg på Övre Villagatan i centrala Södertälje. 
Det blir ett litet område med åtta lägenheter i två 
flerfamiljshus och tolv lägenheter i parhus. Området 
ritas av arkitekt Joachim Billing, RITS Arkitekter AB. 

mEDLEmmAR
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HSB Södertäljes viktigaste intressenter är

• medlemmar 

• anställda

• kunder

• leverantörer/samarbetspartners

• samhället – lokalt och globalt

InTrESSEnTEr

De första ritningarna på bostadsrättsföreningen Sofieberg
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Förhandsteckning av lägenheterna påbörjas under 
första halvåret 2007. Vi håller också på med progra
marbete för en byggnation av cirka 100 lägenheter 
i Mariekälla, med planerad byggstart 2009. För vårt 
eget markområde mot Viksberg pågår fördjupad 
översiktsplanering för ett område som lämpar sig för 
radhusbebyggelse. Planeringen av framtida bostäder 
sker i nära samverkan med HSB Bostad AB.

HSB för medlemmarna – mer än tak över 
huvudet

Att ha tak över huvudet, hög standard, tvättstuga, 
varmvatten, god arkitektur och bra vitvaror är 
viktigt. Bra kvalitet och omtanke om miljön är 
starka kännetecken för en HSBbostad. Men för att 
vi ska kunna känna oss trygga och trivas med vårt 
boende behövs det mer än så. En grundtanke för 
HSB Södertälje är att erbjuda medlemmarna mer 
än själva boendet. Det kan till exempel handla om 
information, inflytande, möjlighet att påverka och 
stöd i såväl förhandlingar som styrelsearbete.

Vi förtydligar värdet av medlemskap i HSB

Våra medlemmar ser väldigt olika ut och är i olika 
stadier i livet. Under året har vi funderat på hur vi 
kan förtydliga värdet med att vara medlem i HSB. 
Oavsett om man letar efter sin första bostad eller be
höver hjälp i styrelsearbetet i sin bostadsrättsfören
ing, ska medlemskapet i HSB Södertälje innebära 
att man upplever ett mervärde; till exempel i form 
av snabb hjälp, effektiv service, stöd från övriga 
medlemmar eller attraktiva medlemserbjudanden 
via medlemskortet. Vi har introducerat flera nyheter 

för att tydliggöra vad ett medlemskap i HSB innebär 
för individen. En av de viktigaste nyheterna är lan
seringen av HSBs nya medlemstidning. 

ny tidning – Hemma i HSB 

Premiären av tidningen Hemma i HSB innebär att 
HSB återigen får en medlemstidning som når alla 
medlemmar i hela landet, åtta gånger per år. Den 
ersätter inte enbart tidningen Vår Bostad, utan ock
så 17 lokala medlemstidningar. Det första numret 
kom ut i februari 2007. 

Ledord för tidningen är ”inspiration kombinerad 
med nytta”. Tanken är att den nya tidningen på ett 
tydligare sätt ska vara en företrädare för bostadsrät
ten. Inredningsreportage, trender och presentation 
av nyproducerade bostäder går hand i hand med re
portage från livet i bostadsrättsföreningarna, plån
boksfrågor, guider och en expertpanel. I mitten av 
tidningen finns en lokal inlaga med nyheter från vår 
egen region. Den lokala delen är ett samarbete mel
lan HSB Södertälje och de andra HSBföreningarna 
i Stockholms län. 

MEDLEMSUnDErSöKnIngEn 2006

HSBs värderingar har blivit tydligare

Det är glädjande att se hur arbetet med att få våra 
kärnvärden att genomsyra hela verksamheten nu 
börjar ge resultat i hur medlemmarna ser på HSB. 
Svaren i vår medlemsundersökning visar att antalet 
medlemmar som förknippar HSB med kärnvärdena 
engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och 
samverkan ökar från 40 procent 2004 till över 70 
procent år 2006. 

mEDLEmmAR 15

Andel som förknippar HSB med kärnvärderingar

Vad är kännetecknande för HSB? 

Trygghet fortfarande viktigast 

Inflytande, trygghet och samverkan är nu (precis 
som vid mätningen 2005) de tre viktigaste värdena 
för medlemmar i HSB Södertälje. Medlemmarna 
talar mycket om vikten av att känna trygghet i sitt 
boende och för många var det en av de främsta 
anledningarna till att de valde en HSBlägenhet.

”Trygghet, bra grannsamverkan och service.”

”Känner mig trygg, både ekonomiskt och fysiskt. 
Även när jag går runt i området efter mörkrets  
inbrott känns det tryggt.”

Boendekostnaden är viktig

De flesta medlemmarna är nöjda med nivån på hy
ran eller månadsavgiften i HSB. Många medlemmar 
påtalar dock vikten av att bostadsrättsföreningen 
inte höjer kostnaden mer än nödvändigt; boendet 
får inte bli en ekonomisk belastning. 

Allt fler medlemmar ser sig som ägare

Medlemsundersökningen 2006 visar att fler med

lemmar nu är medvetna om att de är med och äger 
HSB. Anledningen till det kan vara HSB Södertäljes 
utökade information om medlemskapet, HSBs ägar
form och kooperativa grund.

känner du till att HSB ägs av sina medlemmar?  

önskan om ökat inflytande

Vissa medlemmar uttrycker att det ibland brister när 
det gäller att ge den enskilde möjlighet att påverka 
sin bostadssituation. Ytterligare några medlemmar 
anser att de inte har tillräckligt med inflytande i bos
tadsrättsföreningen. Det sistnämnda hör eventuellt 
ihop med den ökade medvetenheten om individens 
roll i HSB Södertälje. Först när man inser att man 
kan påverka verksamheten, kommer känslan av att 
man inte har tillräckligt med inflytande. 

”En lyssnande styrelse kan få fler medlemmar  
engagerade.”

känner du att du som medlem i HSB Södertälje har tillräckligt 

med inflytande och möjlighet att påverka? 

Styrkor att bygga vidare på

Majoriteten av medlemmarna anser att HSB 
Södertälje lever upp till kraven i de frågor som de 
anser vara viktiga. Enligt medlemmarna är våra styr
kor trygghet, boende, trivsel och samverkan. Detta 
är områden som vi ska utveckla ytterligare, samtidigt 
som vi ska vara lyhörda mot de medlemmar som vill 
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att vi förbättrar vår service (att snabbt kunna få be
sked eller konkret hjälp). En annan synpunkt från 
medlemmarna är att man gärna ser förnyelse för att 
få in nya idéer om hur vi kan utveckla såväl boende 
som tjänster. Detta är naturligtvis synpunkter vi tar 
med oss i den kommande verksamhetsplaneringen. 

Hur pass väl lever HSB upp till det du tycker är viktigt?

FörTroEnDEVALD/BrF 

Stöd i styrelsearbetet

Fler än 400 personer är engagerade i bostadsrätts
föreningarnas styrelser. En kunnig och engagerad 
styrelse är en förutsättning för att medlemmarna 
ska känna sig trygga, såväl ekonomiskt som socialt. 
Som ett stöd för bostadsrättsföreningarnas styrelser 
har HSB Södertälje anordnat konferenser, utbildningar 
och temakvällar om till exempel resultaten från 
medlemsundersökningen, HSBs fastighetsförsäkring, 
HSB Omsorg, bostadsrättsföreningarnas årsredovis
ningar och om fastighets och hushållsel. 

Styrelsen för HSB Södertälje har tagit med sig syn
punkter från konferenser och möten, vilket bland 
annat har lett till att antalet utbildningstillfällen för bos
tadsrättsföreningarnas styrelseledamöter har utökats.

Utbildningar för förtroendevalda

Under 2006 ordnade vi bland annat utbildningar 
i styrelse, revisor och vicevärdsarbete; ekonomi 
och juridik; miljöarbete i bostadsrättsföreningen, 
samt arbete med bostadsrättsföreningens informa
tion och hemsida. Sammanlagt deltog 140 förtro
endevalda i våra fjorton utbildningar. 

Alla ledamöter i HSBs bostadsrättsföreningar får 
också tidningen Uppdraget, som handlar om arbe
tet som förtroendevald. 

Antal studietimmar brf-utbildning

gemensamma upphandlingar för bättre avtal

Genom att samverka vid upphandlingar är det 
möjligt att förhandla fram fördelaktiga avtal, 
vilket kan vara svårt att åstadkomma för enskilda 
bostadsrättsföreningar. HSB Södertälje samordnar 
upphandling av fastighetslån, fastighetsförsäkringar, 
bredbandsavtal och fastighetsel.

Bostadsrättstillägg – nyhet för ökad trygghet

En ny produkt i HSB Fastighetsförsäkring är vårt 
bostadsrättstillägg, som syftar till att öka tryggheten 
i boendet. Tillägget innebär att fastighetsförsäkringen 
även omfattar lägenheternas ytskikt enligt bostads
rättsföreningarnas stadgar. För föreningsstyrelsen 
innebär det en enklare skadehantering.
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HSBs verksamhet genomsyras av de kooperativa 
principerna och vi tillämpar ett demokratiskt 
arbetssätt. Konkret innebär det att de anställda 
på HSB Södertälje är delaktiga i verksamhets-
planeringen och sedan fullföljer den genom 
arbetsgrupper som ansvarar för olika utveck-
lingsprojekt. Under 2006 har vi haft en bredare 
tillsättning i dessa grupper för att sprida kun-
skapen i verksamheten. Anställda har varit del-
aktiga i verksamhetens mål och styrning genom 
konferenser och erfarenhetsutbyten inom HSB.

Trivsel och ledarskap – hjärtefrågor för de 
anställda 

Intressentdialogen 2005 visade att personalen vär
derar arbetsmiljö, trivsel och ledarskap som vikti
gast i relationen med HSB Södertälje. För att kunna 
göra ett bra jobb är gemenskap och en god stämning 
mellan kollegorna viktigt. Ledarskapet är också av 
central betydelse; med ett bra ledarskap flyter allt 
annat på, menar man. 

På HSB Södertälje har vi strävat efter att bibehålla 
den goda trivseln genom att varva utbildande per
sonalaktiviteter som seminarium och kurser med 
mer lättsamma aktiviteter.

ökad kontakt mellan ledning och anställda

I undersökningen uttryckte de anställda att de vill 
ha en tydlig, uppskattande och lyssnande ledning. 
Det har sedan tidigare funnits en bra dialog mellan 
ledning och anställda, men vi har tagit ytterligare 
fasta på önskemålen. Bland annat har vi delat upp 
arbetsledningen för att få en tätare kontakt mellan 
ledning och anställda, vilket har upplevts som positivt. 

Andra möjligheter till samspel mellan ledning 
och anställda är de utvecklingssamtal som HSB 
Södertälje genomför med personalen. Samtalen 
behandlar mål, ledarskap, utbildningsbehov och 
HSBs kooperativa grund och värderingar.

Kompetens- och ledarutveckling

Under 2006 har HSB Södertälje satsat på spe
cialutbildningar inom bland annat juridik, avtal, 
ekonomiredovisning, avflyttningsbesiktning, brand, 
internrevision, medlemsfrågor, hållbarhetsredovisn
ing, ledarutveckling, kundbemötande samt service 
för tvättstugor. 

Som ett led i införande av kvalitetsledning enligt 
ISO 9001:2000 genomgår arbetsgruppen för kvalitet 
en utbildning som startade 2005 och avslutas 2007. 
Utbildningen genomförs i seminarieform med olika 
teman och mellanliggande hemarbeten. 

jämställdhet och mångfald

HSB Södertälje arbetar efter en fastställd jämställd
hetsplan. Målen är:

1. att samtliga medarbetares resurser utvecklas och 
tas tillvara utifrån de arbetsuppgifter de innehar.

2. att kvinnor och män ska ha samma löne och ar
betsvillkor samt utvecklingsmöjligheter.

3. att kvinnor och män har samma möjligheter att 
kombinera arbets och familjeliv.

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

könsfördelning anställda, ledningsgrupp och styrelse

generationsskifte

HSB Södertälje genomgår ett generationsskifte. Suc
cessivt skall några av våra medarbetare gå i pension 
och med anledning av det har vi under 2006 avdelat 
tid och resurser för att överföra kunskaper till de 
yngre medarbetare som skall ta vid. 

Åldersfördelning anställda

Fackklubbar i HSB Södertälje

Personalen är i huvudsak fackligt organiserade i 
två kollektiv, SIF (för tjänstemännen) respektive 
Fastighetsanställdas förbund (för personal inom 
fastighetsservice). De två kollektiven utser vard
era en ordinarie medlem och en ersättare till HSB 

Södertäljes styrelse. Förhandlingar med de båda 
fackklubbbarna sker enligt de kollektivavtal som 
föreligger mellan parterna.

Arbetsmiljö

HSB Södertälje har en fastställd arbetsmiljöplan. 
Där framgår det att arbetsmiljöfrågorna ska behan
dlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna 
inom respektive ansvarsområde. En delegationsord
ning är fastställd som visar hur ansvaret för arbets
miljöfrågorna är fördelat. I planen ingår också föl
jande särskilda lagstadgade avsnitt:

• Policy och handlingsplan för trakasserier och 
kränkande särbehandling

• Handlingsplan för anpassning och rehabilitering

• Policy och handlingsplan i missbruksfrågor

Förebyggande hälsovård 

Vi har genomfört en utvecklad arbetsplatsskyddsrond 
i samarbete med företagshälsovården. I den fram
kom olika synpunkter på arbetsplatsernas utform
ning, innemiljö, mm, som successivt har åtgärdats. 
Kontorspersonalen fick också i samband med detta 
genomgå en ergonomiutbildning. 

För att ge personalen en möjlighet att bättre hantera 
stress har HSB Södertälje under 2006 genomfört 
en utbildning i stresshantering i samarbete med AB 
Previa. Genom personalutvecklingssamtal och plan
ering av arbetsuppgifter följer vi sedan upp de an
ställdas arbetssituationer. 

Friskvård för de anställda

Sedan flera år har HSB Södertäljes anställda möj
lighet att till ett subventionerat pris skaffa årskort 
på en träningsanläggning. Det sker också förebygg
ande hälsovård via företagshälsovården. Anställda 
får vartannat år göra en så kallad friskprofil, både 
ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv. Samman
fattningsvis har personalen en bra fysik, vilket också 
understryks av en låg sjukfrånvaro.

Under 2006 har HSB Södertälje varit förskonade 
från arbetsrelaterade skador och olyckor.

Administration Fastighetsservice
Kvinnor

Män

Ledningsgrupp Styrelse

Anställda –29 år

Anställda 30–49 år

Anställda 50 år–
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HSB Södertälje erbjuder professionell hjälp med 
ekonomisk, teknisk och administrativ förvaltning. 
Vi arbetar för att både styrelsen och de boende ska 
känna sig trygga med sin bostad och bostadsrätts-
förening, både ekonomiskt och socialt. Vi arbetar i 
nära samarbete med bostadsrättsföreningarnas 
styrelser och vicevärdar för att anpassa vår verk-
samhet efter deras önskemål. 

nöjda kunder 

För de administrativa tjänsterna har vi en kundnöjd
het på 95 procent och för HSB Service förvaltnings
tjänster 92 procent. De förbättringsområden vi har 
arbetat med är bland annat utveckling av HSB Service 
tjänster, underhållsplanering och telefontillgänglighet. 

Fortsatt förbättring av tillgängligheten 

En hög tillgänglighet är mycket viktig för våra kunder. 
Under 2006 utökade vi därför bemanningen och öp
pettiderna för både växel och felanmälan. Vi förbät
trade också rutinerna för eposthantering. 

Administrativ & ekonomisk förvaltning

Vår administrativa förvaltning erbjuder allt som krävs 
för att sköta en bostadsrättsförenings administra
tion: avgifts och hyresredovisning, överlåtelse och 
panthantering, bokslut, budget, inkassoärenden, 
utbetalning av arvoden mm. Bostadsrättföreningens 
styrelse kan också få råd och hjälp med exempelvis 
juridiska ärenden, specialinlåning och lånehantering. 

HSB Södertälje har administrativa förvaltningsavtal 
med alla HSB Södertäljes 49 bostadsrättsföreningar 
och med fem privata bostadsrättsföreningar och 
fastighetsägare. Den administrativa förvaltnings
gruppen sköter också administrationen för HSB 
Södertäljes hyresrättslägenheter. Sammantaget för
valtar vi närmare 4 500 bostadslägenheter med avtal 
för garage, parkeringsplatser och lokaler. För denna 
verksamhet har HSB Södertälje tio tjänster. 

Byte av affärssystem påbörjat

Under hösten påbörjades övergången till ett nytt 
ekonomiredovisningssystem som ska vara klart under 
2007. Arbetet inleddes med en nulägesbeskrivning 
av det totala affärssystemet, varpå en kravspecifika
tion upprättades. Under våren 2007 skickas offerter 
ut till tänkbara leverantörer; efter sommaren inleds 
arbetet med det nya redovisningssystemet. 
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Finansverksamhet för ökad avkastning

HSB Södertälje bedriver finansverksamhet som 
omfattar in och utlåning för HSB Södertäljes bos
tadsrättsföreningar. En viktig del av finansverksam
heten är den hjälp som vi ger till våra bostadsrätts
föreningar i upphandlingen av fastighetskrediter. 
Upphandlingen har under 2006 gett ett bra utfall 
och de finansiella placeringarna har gett HSBs bos
tadsrättsföreningar en god avkastning på sitt kapital. 

Sammantagen årsomsättning, balansomslutning samt summa 

fastighetslån förvaltat av HSB Södertälje för HSBs bostads-

rättsföreningars räkning. 

HSBs fastighetsskötsel

HSB Service erbjuder förvaltnings och konsult
tjänster såväl inom löpande fastighetsskötsel som 
mer specialinriktade områden (reparation av 
tvättstugeutrustning, VVSarbeten, snickeriarbeten 
och installation av vitvaror, mm). HSB Södertälje er
bjuder felanmälan till våra förvaltningskunder och 
deras medlemmar. 

HSB Service hade vid årsslutet 32 avtal för fastighets
skötsel med HSBbostadsrättsföreningar och fem 
avtal med privata bostadsrättsföreningar och fastig
hetsägare, samt fyra separata avtal om snöröjning. 
HSB Service ansvarar också för fastighetsskötseln 
av HSB Södertäljes eget fastighetsbestånd. HSB 
Service har utökat personalen till 15 anställda, varav 
en arbetande förman och en driftchef. En snickare 
anställdes för att tillgodose efterfrågan på installa
tioner och renoveringar i lägenheter. Sammantaget 
har personalförstärkningen medverkat till en högre 
kundnöjdhet.

ökad försäljning

Försäljningen av vitvaror, säkerhetsdörrar och VVS
produkter till boende och bostadsrättsföreningar 
ökade. Till bostadsrättsföreningarna såldes främst 
tvättstugeutrustning. På entreprenadsidan ökade 
uppdragen inom trädgårdsanläggning.

Annonsering och utdelning av reklamblad har gjort 
att fler boende har tagit del av medlemsrabatter och 
god service. Under 2007 kommer marknadsföringen 
av våra tjänster och produkter att förbättras ytterligare.

2005

180 601

1 200 909

842 104

[KKr]

årsomsättning

Balansomslutning

Fastighetslån

2006

183 373 

1 309 281  

880 077

kUNDER 21

Hjälp med besiktningar och förvaltningsärenden

Våra två förvaltare hjälper bostadsrättföreningarna 
med att utföra besiktningar enligt underhållsplan, 
genomföra miljöanpassade upphandlingar av entre
prenadtjänster, lekplatsbesiktningar och ge råd i olika 
förvaltningsärenden. Vi erbjuder även vicevärdstjäns
ter och under året har vi haft fem sådana avtal. 

Förbättrad skötsel och trygghet för våra 
hyresgäster

Utifrån våra hyresgästers önskemål har vi under 
2006 ökat tillsynen i våra hyresfastigheter genom 
att utöka bemanningen för den inre och yttre sköts
eln. Vi har installerat motorvärmare och förbätt
rat ytterbelysningen på parkeringsplatserna. En ny 
grovtvättstuga har också byggts som betjänar våra 
hyresgäster i Brunnsäng. I två av våra fastigheter 
har vi installerat kameraövervakning i tvättstugor, 
källare och andra allmänna utrymmen för att min
ska skadegörelsen. Kameraövervakningen har varit 
effektiv och har tagits emot positivt av våra hyresgäster. 

HSB Mäklaren 

HSB Mäklaren förmedlar bostadsrätter, villor, 
fritidshus och tomter. Vi erbjuder också värdering 
och hjälp att ordna finansieringen vid bostadsköp. 

HSB Mäklaren utgörs av två fastighetsmäklare och en 
fastighetsmäklarassistent och är marknadsledande 
på att förmedla HSBs bostadsrätter i Södertälje. 

Stor efterfrågan på mäklartjänster

Marknadsföringen av HSB Mäklaren har utökats. 
Bland annat har en omfattande förändring och för
bättring av hemsidan skett. Storleken på dagstidnings
annonser har ökats och riktade utskick har gjorts 
till bostadsrättsföreningar och villaområden. Detta 
har gjort att HSB Mäklaren har ökat antalet försäljn
ingsuppdrag. Efterfrågan på våra mäklartjänster 
från medlemmarna ligger på cirka 120 förmedlade 
uppdrag per år. En stor fördel med HSB Mäklaren 
är vår specialkunskap om HSBs fastigheter och bos
tadsrättsföreningarnas planer för det framtida un
derhållet. Ytterligare en fördel för HSBmedlemmar 
är den rabatt de får på mäklararvodet. 

Antal avslutade försäljningsuppdrag

Andel mäklade bostadsrätter inom HSB Södertälje i procent 

jämfört med antal överlåtelser totalt
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HSB Södertälje väljer sina leverantörer och sam-
arbetspartners med stor omsorg. Som en del av 
vårt ansikte utåt är det viktigt att de håller 
samma höga kvalitet och servicenivå som vi själ-
va eftersträvar. Bland annat lägger vi stor vikt vid 
att våra samarbetspartners är omsorgsfulla och 
noggranna; att de har en stabil verksamhet med 
ett eget aktivt miljöarbete och gällande kollekti-
vavtal för parterna på den svenska marknaden. 
Vi arbetar aktivt med att utveckla vår kontakt 
med leverantörer och samarbetspartners för att 
lära oss tillsammans och ständigt förbättra vårt 
tjänsteutbud.

Leverantörsträffar för ökat utbyte

Under 2006 har vi till exempel genomfört en träff 
mellan HSB Södertälje, HSB Mäklaren och andra 
mäklarbyråer i Södertälje och Rönninge/Salem. 
Syftet var att ge information om HSB Södertälje, om 
HSBmedlemskapet, våra rutiner vid överlåtelser, 
mm. Förutom att byta erfarenheter med andra mäk
larbyråer ville vi också få in synpunkter på hur HSB 
Södertälje/HSB Mäklaren kan förbättras ytterligare. 

Vi planerade också för en leverantörsträff som 
genomfördes januari 2007, där vi informerade om 
HSB Södertälje och mer specifikt om vårt miljöar
bete och de krav vi ställer på våra leverantörer/sa
marbetspartners. Att följa miljöpolicyn, undvika 
kemikalier upptagna på vår avvecklingslista samt 
tillämpa särskilda rutiner vid hantering av kemika
lier och farliga ämnen är några av de krav vi ställer på 
våra leverantörer.
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HSB omsorg startade i Södertälje

HSB Omsorg etablerar, driver och utvecklar verk
samheter inom omsorg i samarbete med HSBfören
ingar och kommuner i landet. HSB Omsorg erb
juder en personlig, kundanpassad vård och omsorg, 
samt stöd till anhöriga.

HSB Södertäljes styrelse har sedan 2002 engagerat 
sig för att HSB Omsorg ska kunna starta verksam
het i Södertälje. Det har skett genom opinionsbildn
ing via tidningsartiklar, konferenser samt diskus
sioner med politiska partier. Det har nu resulterat 
i att kommunen genomförde ett anbudsförfarande 
för den biståndsprövade hemtjänstverksamheten 
för centrala delar av Södertälje. Elva anbudsgivare 
deltog och HSB Omsorg blev en av tre aktörer som 
nu bedriver hemtjänstverksamhet. Verksamheten 
omfattar de personer som fått hemtjänst beviljat av 
en kommunal biståndsbedömmare. Sedan tidigare 
bedriver HSB Omsorg AB verksamhet i ett flertal 
kommuner i länet. 

Bostadsrättsföreningar fick hjälp att förvärva 
tomträttsmark 

HSB Södertälje har hjälpt åtta HSBbostadsrätts
föreningar i Södertälje att friköpa sina tomträtter 
från kommunen. Vanligt var att kommunen hyrde 
ut mark till fastighetsägaren som betalar hyra (tom
trättsavgäld) för att upplåta marken. De flesta kom
muner erbjuder numera tomträttshavaren att köpa 
marken. HSB Södertälje hjälpte HSBbostadsrätts
föreningarna att förhandla fram ett reducerat pris, 
med stöd av ett tidigare beslut i kommunfullmäktig. 

HSB Södertälje lyckades för bostadsrättsförenin
garnas räkning få ner priset avsevärt, med en total 
besparing på närmare 23 miljoner kronor. Samtli
ga åtta berörda bostadsrättsföreningar har under 
hösten fattat beslut om att förvärva marken enligt er
bjudandet från Södertälje kommun. HSB Södertälje 
samordnade även berörda föreningars upphandling 
av finansieringen av markförvärven till bra räntevillkor.

Förändrad bostadspolitik

HSB agerar nationellt och lokalt för att föra fram 
de frågor som är viktiga för bostadsrätten. Höstens 
regeringsskifte innebar förändringar av bostads
politiken. HSB har hävdat lika villkor mellan de 
 olika upplåtelseformerna och har därför förespråkat 
avdragsrätt för bostadsrättsföreningarnas räntekost
nader. Utfallet av regeringens förändringar har 
inneburit såväl vinnare som förlorare bland våra 
 bostadsrättsföreningar. Avskaffandet av räntebidragen 
drabbar bostadsrättsföreningar som byggts efter 
1993, men också de bostadsrättsföreningar som 
genomfört ombyggnationer. Detsamma gäller de 
ombyggnationer som HSB Södertälje genomfört för 
egna hyresfastigheter. 

I bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar har vi 
lagt in ett nytt avsnitt där vi redovisar den minskade 
fastighetsskatten, slopandet av inkomstbeskattnin
gen samt för det successivt avtrappade räntebidraget. 
För nyproduktionen av bostäder kommer de slopade 
räntebidragen att medföra högre insatsnivåer.

SAmHÄLLE
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Visionen för HSB Södertäljes miljöarbete är 
formulerad i Kvalitets- och miljöpolicyn. De kon-
kreta mål vi jobbar utifrån siktar mot att förverk-
liga policyn. Förvaltning, byggprojekt och inköp/
upphandling ska genomsyras av Kvalitets- och 
miljöpolicyn, samt andra grundläggande krav.

Vår miljöpåverkan 

Vi har kartlagt vad HSB Södertäljes förvaltning och 
nyproduktion har för inverkan på miljön. Resursför
brukning av energi, vatten, el och kontorspapper, 
utsläpp från persontransporter samt miljöhänsyn i 
byggverksamhet är de tyngsta miljöfrågorna. Den 
största miljöpåverkan kommer från utsläpp av växt
husgaser. Produktionen av fjärrvärme till lägen
heterna och avgaser från tjänsteresor och transport
er ger utsläpp av bland annat koldioxid som bidrar 
till den negativa globala uppvärmningen.

Varje år reviderar HSB Södertälje sammanställnin
gen av miljöaspekterna; det vill säga de delar av en 
organisations aktiviteter, verksamhet, produkter el
ler tjänster som kan inverka på miljön. Förändring i 
miljölagstiftning eller i HSB Södertäljes verksamhet 
kan ge nya miljöfrågor att ta ställning till. 

nytta för miljön ökar affärsvärdet

Där HSB Södertälje gör störst miljöpåverkan finns 
det en betydande potential att koppla samman 
miljöfrågorna med affärsnyttan. Vårt arbete med att 
minska energiförbrukningen i de egna fastigheterna 
ger oss till exempel lägre uppvärmningskostnader. 
När våra anställda tillämpar bränslesnål körning, 
så kallad ECOdriving, håller vi nere kostnaderna 
för drivmedel och minskar samtidigt de miljö och 
hälsoskadliga utsläppen.
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HSB är ett medlemsägt kooperativt företag. Vårt upp-

drag är att i samverkan med medlemmarna skapa det 

goda boendet. 

Vårt kvalitets- och miljöarbete utgår ifrån kundnytta och 

upplevd kvalitet. Vi strävar efter att leverera tjänster 

med hög kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan. 

Våra tjänster ska uppfylla, och helst överträffa, kunder-

nas behov.

kvalitets- och miljöhänsyn ska prägla hela verksam-

heten. Det är medarbetarnas arbete som skapar nöjda 

kunder och en hållbar verksamhet. 

Detta uppnår vi genom att:

- i dialog med intressenterna arbeta för ständig  

 förbättring

- arbeta förebyggande mot föroreningar 

- hushålla med resurser samt använda sunda och   

 kretsloppsanpassade material och metoder

- följa relevanta lagar och andra krav

- ta vara på den inneboende kraften i människors   

 engagemang

- öppet redovisa resultatet av vår verksamhet 

HSB SöDErTäLjE KVALITETS- ocH MILjöpoLIcy
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Ledningssystem ISo 14001:2004

HSB Södertälje är sedan några år certifi
erat enligt den internationella miljöledn
ingsstandarden ISO 14001:2004. Miljöar
betet inkluderar företagsledningen, anställda och 
samarbetspartners. Certifikatet omfattar ej bostads
rättsföreningar eller delägda bolag och föreningar. 
HSB Södertälje erbjuder däremot bostadsrättsfören
ingarna rådgivning och utbildning i miljöfrågor. 

Leverantörerna ingår i vårt miljöansvar

Ansvaret för miljöfrågorna stannar inte vid före
tagsgränsen. Vi vill därför att även våra uppdrags
tagare tar miljöhänsyn. När HSB Södertälje gör 
större inköp miljöbedöms såväl produkterna som 
leverantörerna; vid större upphandlingar skall of

fertgivarna redogöra för det egna miljöarbetet. HSB 
Södertälje kommer på sikt att avveckla samarbetet 
med de leverantörer som inte har ett eget organis
erat miljöarbete.

Miljöutbildning

Den reviderade miljöledningsstandarden ISO 
14001:2004 ställer krav på att HSB Södertälje, som 
certifierat företag, inte bara skall miljöutbilda och 
ansvara för vår egen personal, utan också för våra 
leverantörer och samarbetsparters. Under 2006 
började vi därför använda en checklista för del
givning av miljöinformation till leverantörer och 
externa uppdragstagare. Vi planerade också för en 
leverantörsträff som genomfördes januari 2007, där 
en av punkterna var att utbilda och informera lever
antörerna i miljöfrågan. 

Miljöarbetets organisation

Styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten. 
Genom fastställande av policydokument, som till 
exempel Kvalitets och miljöpolicyn, tar styrelsen 
ut riktningen för arbetet. I verksamhetsplanen fast
ställer styrelsen sedan miljömål och andra mål med 
tillhörande handlingsplaner. 

MILjöpåVErKAn Ur Vår VErKSAMHET

In

• kontorsmaterial

• Förbrukningsmaterial 

 såsom batterier, 

 glödlampor

• kontorsmaskiner

• Tekniska hjälpmedel 

 såsom mobiltelefoner, 

 digitalkameror

• Arbetsmaskiner 

 såsom traktorer och 

 gräsklippare

• Handverktyg

• Energi

• Vatten

• Fastighetsel

• Vitvaror

• Sanitetsporslin

• Eldon

• Rördelar/VVS

• kemikalier

• Fordonsbränsle

• motorolja

• Glykol

• Freoner

• Byggmaterial

• Tapet, färg, golv

UT

• Avfall

• Farligt avfall

• Buller

• Avloppsvatten

• koldioxid

• Svaveldioxid

• kväveoxider

• kolväten

• Sot och partiklar

• Flyktiga organiska  

 föreningar

Ledning

Företagsledningen har det operativa ansvaret och 
följer upp miljöarbetet kontinuerligt under verk
samhetsåret. Ledningen fattar beslut om löpande 
åtgärder och tillhandahåller resurser. 

Miljösamordnare

Miljösamordnaren ser till att miljöledningssystemet 
fungerar, bevakar relevant lagstiftning, genomför 
utbildningar, ansvarar för revisioner, gör miljöredo
visning, arbetar med miljöfrågan i byggprojekt samt 
leder arbetet med miljögruppen. Miljösamordnaren 
är också ledningens representant i miljöfrågor. 

Miljösgrupp

För att hitta nyheter samt säkerställa att miljöarbe
tet följer verksamhetens mål och policys har HSB 
Södertälje en miljögrupp som bereder olika förslag. 
Deltagare i miljögruppen är också interna miljöre
visorer.

Anställda

Anställda ansvarar för att följa fastställda rutiner, 
genomgå utbildningar samt rapportera avvikelser 
och förbättringsförslag på personalmöten.

Miljörevisioner

Under 2006 har flera internrevisioner genomförts 
för att granska det löpande miljöarbetet. Miljöre
visionerna är dels på en övergripande nivå där alla 
block inom miljöledningen granskas och dels på 
en detaljerad nivå avseende miljölagstiftning samt 
hantering, förvaring och styrning av farliga ämnen. 

goda resultat i miljöarbetet

Resultaten från internrevisionerna visar att HSB 
Södertälje har ett väl inarbetat ledningssystem för 
miljö. Arbetet med att få ordning på kemikalier och 
farliga ämnen har gett resultat.

åtgärder

För en bättre styrning av miljökrav vid inköp/upp
handling har under 2006 en riktad utbildning 
genomförts för de inköpsansvariga. Ett förbättrings
område är att göra dokumentation och uppföljning 
av miljölagstiftningen mer användarvänlig. HSB 

Södertälje har under 2006 påbörjat en översyn av 
verktygen för laguppföljningen.

godkänd tredjepartsrevision

En gång per år genomgår HSB Södertälje en tred
jepartsrevision. Revisionen omfattar en arbetsdag 
och miljörevisorerna kommer från SP (Sveriges Te
kniska Forskningsinstitut). Granskningen omfattar 
kontroll, intervjuer och stickprov för att bedöma om 
HSB Södertäljes Kvalitets och miljöpolicy genom
syrar verksamheten, samt om miljöledningssystemet 
uppfyller kraven enligt standarden ISO 14001:2004. 

Tyngdpunkten för tredjepartsrevisionen under 2006 
har varit styrning av miljökrav i nyproduktion och 
ombyggnad. De nedslag vi har att åtgärda är att säk
erställa att HSB Södertäljes miljökrav verkligen följs 
fullt ut i byggprojekten. För att uppfylla detta har 
vi analyserat och utvärderat roller och ansvar samt 
kritiska skeenden under byggprocessen. Under 2007 
planerar vi att pröva ett särskilt verktyg för styrning 
av miljökrav under planeringsfasen i en byggproc
ess. I övrigt blev HSB Södertälje godkända och fick 
miljöcertifikatet förlängt.

Tillståndsplikt och anmälan

HSB Södertälje bedriver ingen verksamhet som 
kräver myndighetstillstånd. 

Incidenter, tvister och klagomål

Under 2006 har HSB Södertälje ej förorsakat någon 
miljöolycka. 

Inkomna klagomål till HSB Södertälje avseende miljö
frågor rör sig till största del om hyresgästernas önskan 
om god inomhusmiljö. Fel i en lägenhet har ofta direkt 
bäring mot miljöfrågan och via tjänsten ”Felanmälan” 
tar HSB Södertälje hand om klagomålen.

Samarbeten

HSB Södertälje deltar i nätverket för HSBföreningar
nas kvalitets och miljösamordnare. HSB Södertälje 
samarbetar också med parterna inom ny och ombygg
nadsprojekt för att få samsyn kring ambitionsnivån och 
praktiskt kunna nå uppställda miljökrav.
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HSB SöDErTäLjES MILjöAnSVAr

HSB Södertälje har

miljöledningssystem: Ja*

miljöpolicy/miljömål: Ja

Tjänstebilar med alterna-
tiva drivmedel: Nej

miljöprogram i nyproduk-
tion och ombyggnadspro-
jekt: Ja

miljödeklaration av 
bostäder: Ja, delvis

Teknik för resursbespar-
ing av el, vatten och 
värme: Ja, delvis

Skrivare och kopiatorer 
med möjlighet till pap-
persbesparing: Ja

miljökrav vid val av lever-
antörer: Ja

miljökrav vid val av 
produkter: Ja

miljöutbildning till ledn-
ing och personal: Ja

miljöinformation/utbildn-
ing till externa uppdrag-
stagare: Ja

miljöinformation/utbildn-
ing till intressenter:  
Ja, delvis

miljörelaterad sponsring: 
Ja

System för omhänder-
tagande av tvister eller 
klagomål relaterade till 
miljöförhållanden: Ja, 
delvis

*Certifierade enligt SS-EN 
ISO 14001:2004
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Utvecklingsinsatser

Att få miljökrav vid inköp och upphandling samt 
miljöstyrning i byggverksamhet att fungera fullt ut 
är grundläggande för HSB Södertäljes verksamhet. 
En bättre kontroll av leverantörskedjan är därför en 
viktig satsning för oss. Under 2006 har vi påbörjat 
ett samarbete mellan miljösamordnarna i HSB och 
HSBs inköpsorganisation för att hitta en möjlig väg 
till gemensamma leverantörs och produktbedömn
ingar. I det arbetet ligger också att identifiera möjli
ga etiska krav.

Det under 2005 år påbörjade utvecklingsarbetet 
med miljöinformation till våra hyresgäster och 
checklista för kontroll av fasta installationer i lägen
heter har fortsatt under 2006.

Mål

Miljömålet för 2006 var att till utgången av 2007 
minska energiförbrukningen i egna fastigheter med 
10 procent jämfört med år 2004.

Minska energiförbrukningen 

I våra kontorslokaler på Järnagatan samt i 
Brunnsäng har vi sett över energieffektiviteten i 
teknisk utrustning och armaturer. Vi har även tit
tat på användarvanor för att se vilka möjligheter 
som finns att sänka energiförbrukningen. I sam
manträdeslokalen har vi installerat rörelsestyrd be
lysning och i kontorslokalerna separata mätare för 
energiförbrukningen. Under hösten 2006 genom
fördes en referensmätning (”nollmätning”), som vi 
kommer att jämföra resultaten med. Under 2007 
planeras att installera energibesparande utrustning 
samt att aktivt arbeta med energisparåtgärder.

Energiprojektet skall ligga till grund för att i nästa 
skede aktivt involvera hyresgästerna. Till exempel 
har ombyggnaden av fastigheter i Brunnsäng (Oksti
gen 2 och 6) färdigställts under hösten, med syftet 
att de boende ska få ett bättre inomhusklimat. En 
investering som ska ge lägre energiförbrukning per 
bostadsyta. 

resultat:

Energiförbrukningen för HSB Södertäljes egna fastigheter. 

En första avstämning visar på en ökad energiför
brukning. Orsaken är troligen att det moment i 
ombyggnadsprojektet som innefattade fönsterbyten 
genomfördes under vinterhalvåret. Stundtals stod 
då lägenheterna utan skyddande fönster och värme 
släpptes ut. Vi kommer att bevaka förbruknings
statistiken samt fortsätta analysen av energiförbruk
ningen för att kunna fatta beslut om eventuella 
förbättringsåtgärder. 

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2006
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BEGRÄNSAD kLImATPÅVERkAN
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De av riksdagen beslutade 16 nationella miljömål* har 

tre områden som HSB Södertälje tillämpar i denna 

redovisning. Dessa är:

• Begränsad klimatpåverkan  

• Levande skogar 

• Giftfri miljö och God bebyggd miljö

* www.miljomal.nu

miljöredovisningen avser HSB Södertälje ekonomiska 

förening med personal, egna lokaler och fastigheter. 

Den inkluderar uppgifter från de bostadsrättsföreningar 

som vi har tekniska förvaltningsavtal med, ej delägda 

bolag och föreningar. miljöredovisningen bygger till viss 

del på:

• Deloittes ”checklista för upprättande och utvärder-

ing av information om miljö, etik, socialt ansvar och 

bolagsstyrning, utgåva 2005-09-19”

• HSB Riksförbunds ”Årsredovisning inom HSB – mall för 

redovisning av synsätt, kooperativa principer, riktlinjer 

och kärnvärderingar, utgåva 2005-03-29”

oM HSB SöDErTäLjES MILjörEDoVISnIng 2006
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Minska avgasutsläppen 

Vi jobbar för att minska våra utsläpp från person
transporter. Under 2006 har vi fortsatt att utbilda 
personalen i bränslesnål bilkörning, sk ECOdriving.

resultat:  

Utsläppen från våra persontransporter fortsät
ter att öka. En orsak kan vara att antalet tekniska 
förvaltningsuppdrag har ökat vilket medför att vår 
personal transporterar sig mer och de korta resor
na blir fler. Vi kommer att fortsätta uppföljningen 
av bensinförbrukningen och göra en bredare ana
lys av orsakerna till den negativa ökningen, för att 
därefter kunna fatta beslut om hur vi kan minska 
vår miljöpåverkan. 

Utsläpp från våra persontransporter

LEVANDE SkOGAR

Minska pappersförbrukningen

En betydande del av HSB Södertäljes tjänsteutbud 
är den administrativa förvaltningen där vi tillhan
dahåller skriftlig information, rapporter och han
dlingar till kunderna. På grund av detta är förbruk
ningen av kontorspapper stor. Vi vill minimera vårt 

uttag ur naturen och jobbar därför med att minska 
papperskonsumtionen genom dubbelsidig kopier
ing och utskrift, samt ökad digital informationsöver
föring.

resultat:
Förbrukningen av A4-papper i vår förvaltning

Tyvärr har förbrukningen av kontorspapper ökat, 
mestadels på grund av en ökad efterfrågan på olika 
handlingar. Vi avser att vända denna trend genom 
att utbilda personalen och informera våra kunder 
om vår strävan att minska pappersförbrukningen.

2002       2003      2004     2005      2006
0

10

20

30

40

50

60

70

80

61
69

59 58

68

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Antal A4/förv lgh

År

2002       2003      2004     2005      2006
0

1

2

3

4

5

6

3,92
3,25

4,12
4,69

5,24

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

kg CO2/tekn förv lgh

År

Vi vill bygga bostäder som människor trivs och mår 
bra i; därför sätter HSB Södertälje såväl den yttre 
som inre miljön i fokus. Dessutom ska vår byggverk
samhet genomföras på ett acceptabelt sätt för den 
yttre miljön. 

HSB Södertälje ställer miljö och kvalitetskrav vid 
all nyproduktion och ombyggnad. Basnivån i våra 
miljöprogram är:

• Att fasa ut miljö och hälsoskadliga kemikalier i   
 byggvaror

•  Att bygga torrt, utan fukt och mögel

• Att källsortera och återvinna avfall från  
 byggarbetsplatsen

Byggprojekt 2006

Under 2006 har HSB Södertäljes miljökrav för om
byggnadsprojekt hanterats av en projektledare från 
WSP AB gentemot den byggande entreprenören NCC. 

Nyproduktionen av bostadsrättsföreningen Viksäng 
Strand i Södertälje har fortsatt under 2006. HSB 
Södertäljes miljökrav har där hanterats av projektledare 
från HSB Bostad AB gentemot den byggande entrepre
nören Skanska. En miljödeklaration för brf Viksäng 
Strand skall delas ut till bostadsrättsinnehavarna.

resultat

2006 har varit ett år då vi har stött på flera svårigheter 
gällande efterlevnaden av HSB Södertäljes miljökrav 
i byggprojekt. Vi har därför analyserat, följt upp och 
utvärderat vårt arbetssätt för att identifiera lämpliga 
åtgärder inför kommande byggprojekt. Miljöstyr
ningen i nyproduktion och ombyggnad har under 
2006 också varit föremål för en särskild granskning 
av de externa revisorerna från SP; se särskilt avsnitt 
”godkänd tredjepartsrevision”.
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Miljönyckeltal

Nedan redovisas miljödata som HSB Södertälje följt 
under flera år. Vi har valt att presentera nyckeltalen 
mot bakgrund av vår Kvalitets och miljöpolicy.  

Nyckeltalen har sin grund i den tidigare gemensam
ma miljöredovisningen i HSB. 

HSB Södertäljes verksamhet    2006 2005 2004 2003 2002 

Arbeta förebyggande mot föroreningar         

Utsläpp av cO2 från resor i tjänsten         [kg co2/tekn förv lgh] 5,24 4,69 4,12 3,25 3,92  

         baserat på bensinförbrukning

Andel kollektiva resor i förhållande till      [%]   16 20 19 18 12  

totalt resande i tjänsten            

Ta miljöhänsyn vid beslut            

Ställer HSB Södertälje miljökrav vid upphandling  ja ja ja ja  ja  

av varor och tjänster?            

Hushålla med resurser            

Förbukning av A4-papper [antal A4/ admin förv lgh] 68 58 59 69 61 

Förbrukning i  El   [kWh/m2] 20,81 21,97 25,91 31,28 27,82  

egna fastigheter/hyresrätter     Värme  [MWh/m2] 0,171 0,166 0,172 0,173 0,174  

  graddagskorrigerade värden  

  Vatten  [kbm/m2] 2,02 2,14 2,05 2,03 2,06 

 

Använda sunda och kretsloppsanpassade           

material och metoder            

Tillämpar HSB Södertälje miljöprogram inom          

nyprodukton och ombyggnad?     ja ja ja ja  ja 

miljöfordon i förvaltningen  [antal]  1 1 1 1  1 

Följa relevanta lagar och andra krav           

miljöutbildning personal  [tim/anst]  7,9 1,1 5,3 6,3 3,5

Rutiner för farligt avfall, kemikalier mm    ja ja ja ja  ja

 

Bostadsrättsföreningar (Med avtal om teknisk förvaltning) 2006 2005 2004 2003 2002

Hushålla med resurser            

Förbrukning i brf-fastigheter/lägenheter El  [kWh/m2] 27,85 29,87 30,09 32,18 31,04  

   Värme [MWh/m2] 0,143 0,149 0,130 0,150 0,135  

   Vatten [kbm/m2] 1,43 1,50 1,49 1,42 1,49  

MILjönycKELTAL

Styrelsen och verkställande direktören för HSB 
Södertälje ekonomisk förening, organisations-
nummer 715600-1757, får härmed avge årsredo-
visning för 2006.

ägare och medlemmar 

HSB Södertälje är en ekonomisk förening som ägs av 
49 bostadsrättsföreningar och 6 279 enskilda med
lemmar med en andel vardera. Verksamheten styrs 
via föreningsorganen föreningsstämma, styrelse och 
VD. HSB Södertäljes styrelse utser en HSBledamot 
med suppleant i respektive HSBbostadsrättsfören

ings styrelse. 

Verksamheten  

Verksamheten bedrivs inom kommunerna Södertälje, 
Salem och Nykvarn. HSB Södertälje arbetar med te
knisk och administrativ förvaltning av fastigheter, 
mäkleriverksamhet, uthyrning samt nyproduktion 
och ombyggnad av bostadsfastigheter, i första hand 
åt HSBmedlemmar. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  33

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2006

12 13
13 14 15 16
17 18 19 20
21

32 HSB SÖDERTÄLJE OcH mILJÖN



34 ÅRETS RESULTAT & VIkTIGA HÄNDELSER

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2006 HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2006

HSB Södertälje bedriver medlemsverksamhet främst 
inriktad på studieverksamhet för bostadsrättsförening
arnas styrelseledamöter. HSB Södertälje anordnar också 
konferenser om aktuella ämnen för styrelse och vice
värdar, samt samverkar genom HSBledamöternas 
styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningarna. 

Vår finansverksamhet omfattar in och utlåning för 
HSBs bostadsrättsföreningar. Finansverksamheten 
regleras av en policy antagen av styrelsen. Policyn revi
deras årligen och behandlar bland annat riskhanter
ing i samband med placering av kort och långfristig 
likviditet, samt in och utlåning. Finansverksamheten 
omfattar också biträde till HSBs bostadsrättsfören
ingar avseende upphandling av fastighetskrediter. 
Arbetet med de finansiella placeringarna har gett 
ett bra resultat under 2006 och HSB Södertäljes lik
viditet är fortsatt god.  

HSB Södertäljes produktion av nya bostäder sker via 
delägda HSB Bostad AB. Ägare av HSB Bostad är 
HSBföreningarna i Stockholms län och HSB Projekt
Partner AB. Vår andel är 4,95 % och i styrelsen för 
HSB Bostad AB ingår HSB Södertäljes VD. 

HSB Södertälje är också ägare av HSB ProjektPart
ner AB till 1,5 %. HSB Projektpartner AB ägs av 
HSBföreningar i hela landet och bedriver utöver 
produktion av bostäder finansverksamhet, inköp och 
försäkringsrörelse. 

Fastighetsbestånd 

HSB Södertäljes fastighetsbestånd omfattade åtta 
fastigheter per den 31/12, 2006. Sex av dessa inrym
mer till allra största delen lägenheter. Två fastigheter 
är jordbruksfastigheter som är tänkta för framtida 
bostadsbebyggelse. Total uthyrningsbar lägenhetsyta 
är 34 677 m2 och lokalyta är 1 584 m2. Det bokförda 
värdet uppgår till 133 mkr. 

årsstämman 2006

HSB Södertäljes föreningsstämma ägde rum på Park 
Hotell i Södertälje den 23 maj och leddes av Tord 
Hansén. Årsstämman beslutade att godkänna sty
relse och VDs årsredovisning för 2005. Förslag till 
resultatdisposition godkändes och val skedde av sty
relse, revisorer och valberedning.  Stämman besluta
de om oförändrade medlemsavgifter. 34 ombud och 
21 övriga deltagare bevistade föreningsstämman.

Styrelsens arbete

Styrelsen för HSB Södertälje väljs på årsstämman. Sty
relsen har en arbetsordning [2006-05-23] som anger 
hur styrelsen skall arbeta. Styrelseledamöterna har 
sysslomannaansvar och vårdnadsplikt mot föreningen. 
En VDinstruktion [2006-05-23] reglerar befogen
heter och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse.

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att:

 fastställa och följa upp föreningens strategi för verk
samheten, vision, policys, inriktningsmål och handlings
planer inklusive budget 

 fastställa arbetsordning med VDinstruktion 

 till stämman lämna förslag till årsredovisning 

Styrelsen för HSB Södertälje har under 2006 haft åtta 
sammanträden varav ett konstituerande möte. Genom
snittlig närvaro för de stämmovalda ledamöterna har 
varit 93 %. 

Styrelsens huvudfrågor under 2006 

• Beslut om reviderad verksamhetsplan som utgår   
 från HSBrörelsens gemensamma verksamhetsplan   
 HSB Kompassen samt riktlinjer för ansvarsarbetet  
 HSB Ansvar. 

• Förbättringar av HSB Södertäljes tjänsteutbud.

• Utbildning av bostadsrättsföreningarnas  
 styrelseledamöter.

• Utvecklingen av HSB Södertäljes miljölednings 
 system enligt den nya standarden ISO 14001:2004.

• Pågående nybyggnation brf Viksäng Strand.

• Kommande nybyggnadsprojekt brf Sofieberg samt  
 planering för ytterligare projekt inom den närmaste   
 treårsperioden.
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FörVALTADE HSB-BoSTäDEr ocH EgnA FASTIgHETEr (pEr 2006-12-31)

Bostadsrättsföreningar Färdigställd år  Antal lägenheter  Antal medlemmar

Eken   1934   19   27

Bromsen   1934   23   25

melonen   1935   27   32

Brotorn   1937–38   37   42

Bofinken   1943   18   20

Eken 4   1939   20   27

Fregatten   1942   24   26

Snipan   1943   27   30

Fullriggaren  1944   36   38

Hertigen   1945   18   25

Tratten   1946   25   25

Strandgården  1947   34   40

Gaffeln   1960   28   35

Briggen   1947   24   30

Jasminen   1949–50,54  99   106

Solrosen   1951-57   104   131

Brogården  1952   7   12

klintonia   1954-55   68   79

Ängsgården  1956   32   36

mars   1959   27   32

Östergården  1956–57   72   81

Fjärilen   1971–72   68   79

kaktusen   1980-81   46   72

Näckrosen  1962–63   109   125

Nysätra   1960–61   188   204

Dammtorp  1960–61   78   94

malinsbo   1962   111   134

Österåt   1961   32   47

morkullan   1964   225   280

Fridhem   1967   36   41

Pilen   1961   28   39

Tordyveln   1966   31   43

Topasen   1973   248   268

Ragnhildsborg  1979–80   198   289

Fogdetorp   1967–68   378   459

Opalen   1973   240   297

Täppan   1990   62   73

Viken   1984   217   310

Ekhamra   1972   118   145

Polstjärnan  1980   33   45

Högvreten   1988   49   56

Lilltorpet   1988–89   30   50

kobben   1989–90   171   212

Henriksberg  1993   96   136

Sörgården   1993   68   105

Violen   1994   32   31

Pettersberg  2002   73   113

Bruksporten  2002   10   16

Viksäng Strand  2007   89   33 

Summa       3 833   4 695

FörVALTADE EgnA FASTIgHETEr (pEr 2006-12-31)

Egna fastigheter Förvärvat  Antal lägenheter

Hyresfast Skogsviolen 1995 70

Hyresfast Uranus 6 1981 10

Hyresfast Sobeln 1 1995 72

Hyresfast Sobeln 2 1995 71

Hyresfast Hermelinen 1 1995 166

Hyresfast Hermelinen 2 1995 143

Summa  532
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förvaltningen. HSB Södertälje har policys och ru
tiner som är styrande för beslut inom miljö, kvalitet, 
etik och socialt ansvarstagande.  

Studieråd

Studierådet har bestått av Bosse Östlund samman
kallande, Alf Eriksson, Ursula SöderMagrell, Anica 
Söderström samt Charlotta Tempelman. Studierådet 
väljs på årsstämman. Rådet har under år 2006 haft 
två protokollförda sammanträden och där behandlat 
studieutbudet samt ekonomisk och verksamhetsmäs
sig utvärdering av föreningens studieverksamhet. 
Studierådet rapporterar löpande till styrelsen.

Kontor uthyrda till HSB omsorg

HSB Omsorg har fr.o.m. den 1 februari 2007 startat 
verksamhet i Södertälje. HSB Omsorg hyr lokaler av 
HSB Södertälje. 

Valberedningens arbete under 2006

Valberedningen har bestått av Lillemor Eckervig 
sammankallande, Christer Arwidsson och Lone 
Svensson. Valberedning väljs på HSB Södertäljes 
årsstämma. Valberedningen har att bereda och läm
na förslag till förtroendevalda ledamöter och revi
sorer till HSB Södertäljes styrelse samt lämna förslag 
till ersättning för styrelsens ledamöter och revisorer. 
Nomineringshandlingar har skickats till samtliga 
HSBs bostadsrättsföreningar under februari månad. 
Föreningsstämman fattade beslut om att fast årsar
vode skall utgå till ordinarie ledamöter och sup
pleanter. Tidigare utgick fast arvode endast för ord
förande och vice ordförande. För samtliga ordinarie 
ledamöter och suppleanter utgår ett sammanträde
sarvode per bevistat sammanträde. Det innefattar 
även de sammanträden som bevistas i egenskap av 
HSBledamot i bostadsrättsföreningarnas styrelse. 

revisorernas arbete under 2006

Revisorerna får löpande HSB Södertäljes styrelse
protokoll inklusive de ekonomiska bilagorna. Revi
sorerna får också eventuella förändringar i policys 
och handlingsplaner inklusive verksamhetsplan och 
avstämningsdokument. Under året har inga uppdrag 
givits åt revisorerna utöver den löpande granskningen.

Ordinarie sammanträde med revisorerna sker två 
gånger per år: vid ett höstmöte och i samband med 
slutrevisionen. Under höstmötet gjordes en genom
gång av väsentliga händelser. Resultatet av denna 
granskning liksom ledningens åtgärder har redovi
sats och behandlats av styrelsen.

I samband med slutrevisionen lämnades en rapport 
om iakttagelser av mindre karaktär som ledningen 
har att ta hänsyn till avseende administrativa rutiner.

Enligt HSB Södertäljes stadgar skall minst två revi
sorer granska verksamheten. 

HSB Södertäljes stämma har valt BoRevision samt 
Magnus Karlström från Ernst & Young som ordinarie 
revisorer. 

Anställda 

Sjuktal anställda 

könsfördelning anställda och ledning

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2006

• Resurser och satsning på kvalitetsledning.

• Ombyggnadsarbetet i HSB Södertäljes eget  
 fastighetsbestånd.

• Samordning av gemensamma upphandlingar för   
 bostadsrättsföreningarna. 

• Arbetsgrupp för remissyttrandet över HSBs kod   
 för föreningsstyrning.

• Etableringen av HSB Omsorg.

Styrelsen får tre gånger per år en avstämning mot sin 
verksamhetsplan inklusive resultat och balansräk
ning. Redovisning sker också av hur de finansiella 
medlen disponeras i förhållande till antagen finans
policy. VD rapporterar löpande till styrelsen genom 
en skriftlig VDrapport. 

Information om styrelsens sammanträdestider med
delas via HSB Södertäljes månadsinformation till 
HSBs bostadsrättsföreningar. Beslut som direkt berör 
bostadsrättsföreningarna meddelas via månadsinfor
mationen alternativt via brev till dess ordförande. De 
anställda informeras via personalmöten om kom
mande styrelseärenden liksom senare om styrelsens 
beslut.

Etiska riktlinjer och ansvar 

HSB Södertäljes styrelse har antagit riktlinjerna i 
HSB Ansvar. Riktlinjerna syftar till att tydliggöra 
HSBrörelsens gemensamma ansvar och HSBs roll i 
samhället. Här finns angivet vad HSBs uppdrag och 
kärnvärderingar är, vilka som är HSBs viktigaste int
ressenter samt att dialogen med dessa kontinuerligt 
ska utvecklas. I dokumentet finns krav på redovisn
ing och mätbarhet. Genom att följa de kooperativa 
principerna samt HSB Ansvar har HSB Södertälje 
en god grund för ett ansvarsfullt företagande. HSB 
Södertälje är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004. 

Samspelet mellan ekonomi och hållbar utveckling 

En hållbar utveckling för HSB Södertälje är att få ett 
fungerande samspel mellan ekonomi och miljö, samt 
etiska och sociala frågor. Det ekonomiska utfallet 
för HSB Södertälje är till en del kopplat till hållbar
hetsarbetet. Någon exakt kostnadsanalys av det ar
betet är inte gjord, men HSB Södertälje uppskattar 

att utförda investeringar ger vinster – ekonomiskt, 
miljömässigt, etiskt och socialt. Exempel på detta är: 

 Satsningar på friskvård, god fysisk arbetsmiljö och 
kompetensutveckling för medarbetarna, vilket min
skar sjukfrånvaro och ökar trivsel och kompetens. 

 Investeringar i energisnål teknik och val av miljöan
passade byggmaterial och produkter leder till ökad 
resurshushållning som ger både miljöfördelar och 
lägre kostnader. 

 Eventuell vinst återinvesteras i verksamheten i en
lighet med HSB Södertäljes kooperativa grund och 
är värdeskapande för medlemmarna, såväl som för 
HSB Södertälje.  

Ledningsgrupp

HSB Södertäljes ledningsgrupp har fram till den 
1 november 2006 bestått av VD Alf Eriksson, miljö 
och kvalitetssamordnare Anna Larsson, driftchef 
Sakarias Liimatainen och ekonomichef Tobias von 
Schmalensée. Därefter har Frank Norling ersatt To
bias von Schmalensée som ekonomichef. 

VD bereder med biträde av ledningsgruppen sty
relsens ärenden enligt VDinstruktionen. 

Ansvar för miljöfrågor, sociala frågor och etik 

HSB Södertälje har gentemot medarbetarna ett 
demokratiskt arbetssätt. Ledningsgruppen ansvarar 
gemensamt för de sociala frågorna såsom exempelvis 
arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Miljösamordnaren ansvarar för miljöfrågorna och 
ekonomichefen för etiska hänsynstaganden i finans
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SjUKFrånVAro I % AV orDInArIE ArBETSTID  
2006-01-01–2006-12-31

Sjukfrånvaro 2,50 %

långtidssjukvaro 0 %

anställda -29 år *

anställda 30-49 år 1,90 %

anställda 50 år-  2,70 %

sjukfrånvaro för kvinnor 2,90 %

sjukfrånvaro för män 2,20 %

* redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger 

att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är 

högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. 

med grupp avses både kön och ålderskategori.

KönSFörDELnIng AnSTäLLDA

  2005    2006 

  Kvinnor Män  Kvinnor Män 

Administration   13  5  13  5

Fastighetsservice  2  11  2  13
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Ekonomisk ställning och resultat 

Nettoomsättningen uppgick under året till 53,9 mkr 
(51,7 mkr). Omsättningen består i huvudsak av för
valtnings och hyresintäkter. Rörelseresultatet blev 
för året 4,084 mkr (1,536 mkr). Då HSB Södertälje 
har kvarvarande 3,0 mkr i skattemässigt undersko
ttsavdrag behöver föreningen inte heller detta år er
lägga någon inkomstskatt. Föreningens likvida medel 
uppgick till 126,4 mkr (97,4 mkr). Soliditeten inklu
sive förvaltade medel är 10,8 % (12,2 %). Från Nor
dea finns en låneutfästelse på 10 mkr för kvarstående 
ombyggnad av Hermelinen 1. Bostadsrättsföreningarnas 
samlade inlåning uppgick till 129,2 mkr (108,6 mkr) 
och motsvaras av banktillgodohavanden och finansiella 
placeringar. Av de medel som bostadsrättsförenin
garna har inlånat förfaller 113,7 mkr (103,7 mkr) 
inom ett år. Utvecklingen av föreningens egna kapi
tal, soliditet och likviditet är tillfredsställande.

HSB Södertälje har omfattande ekonomiska åtag
anden för ombyggnation av det egna fastighets
beståndet. Det har inneburit att föreningen under 
de senare åren har redovisat ett lägre resultat då 
också betydande delar av det periodiska underhål
let har belastat resultatet. Den resultatnivån kom
mer att vara bestående de närmaste åren. Efterhand 
som ombyggnationerna färdigställs tillämpas en 
avskrivning av ombyggnadskostnaderna på 33 år. 
Annuitetsplan finns för avskrivningskostnaderna 
avseende förvärvspriserna för fastigheterna, vilket 
har tillämpats sedan tidpunkten för förvärven av fas
tigheterna i Brunnsäng. För fastigheten Skogsviolen 
och Uranus tillämpas en 50årig avskrivningstid se
dan förvärvstidpunkten. Ombyggnadskostnaden för 

Uranus på kvarvarande 3,3 mkr avskrives på 33 år. 
De totala avskrivningskostnaderna för vårt fastighets
bestånd uppgår för året till 2,07 mkr (1,65 mkr) ink
lusive den färdigställda ombyggnationen av Sobeln 1. 
Värderingar av fastighetsbeståndet visar på fortsatta 
övervärden och det har inneburit möjlighet att finan
siera ombyggnadsbehovet.

HSB Södertälje har ett aktiekapital i HSB Projekt
Partner på 6 mkr. Utdelningen uppgick till 335 000 
kronor (353 000). Vidare har HSB Södertälje ett 
 aktiekapital på 14,8 mkr i HSB Bostad AB. Utdel
ningen blev 205 000 kronor (680 000). Utdelningen 
är uppdelad i två kategorier; dels en aktieutdelning 
och dels en utdelning efter projekt. Utdelningen för 
projekten är avhängigt vilket resultat de enskilda 
objekten kan ge. Projektutdelning för brf Viksäng 
Strand kommer året efter färdigställande. 

Framtida utveckling

HSB Södertälje ser stora möjligheter till fortsatt 
utveckling inom verksamhetsområdet. Den ekono
miska tillväxten i regionen är god, med viss res
ervation mot att Södertäljes största arbetsgivare 
AstraZeneca har varslat om minskad personalstyrka 
i Södertälje. Det andra stora företaget Scania är in
draget i en process som kan leda till ett samgående 
med annat företag. Detta är faktorer som påverkar 
efterfrågan av bostäder.

En annan faktor att ta hänsyn till är att kostnaderna 
för bostadsfinansieringen successivt har ökat genom 
riksdagens beslut om avskaffandet av räntebidra
gen för ny och ombyggnation. Detta medför ökade 
boendekostnader, vilket kan göra att efterfrågan på 
nyproducerade lägenheter minskar. För ombyggnads
kostnaderna av vårt eget fastighetsbestånd innebär 
det avskaffade räntebidraget att kvarvarande ombygg
nationer blir dyrare.

Sammanfattningsvis är det dock styrelsens bedöm
ning att det finns underlag för att planera för nya 
bostadsprojekt med målet att påbörja ett nytt projekt 
årligen, samt att planering för fortsatt upprustning 
av fastighetsbeståndet fortsätter. 

Vi hoppas att övergången till ett nytt system för 
ekonomiredovisningen ska ge tillgång till snabbare 
åtkomst av ekonomisk information för bostadsrätts
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KönSFörDELnIng FörETAgSLEDnIng

åLDErSFörDELnIng AnSTäLLDA

  2005  2006 

Anställda –29 år  5  3  

Anställda 30–49 år  17  17

Anställda 50 år–  9  13
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föreningarnas styrelser. Samtidigt ska det minska per
sonalens arbetsbelastning genom bättre administrativa 
rutiner. Även rutiner för utförande och dokumenter
ing av fastighetsskötsel förväntas bli mer effektiva. 

Ekonomisk översikt HSB Södertälje

EKonoMISK öVErSIKT [KKr]

   2006    2005    2004  2003 

Tillgångar, eget kapital och skulder        

Anläggningstillgångar  200 225 179 349 167 898 166 834

Likvida medel 126 385   97 392  89 030  92 892  

Övriga omsättningstillgångar  10 090  11 265  11 586  11 606 

Summa tillgångar 336 700  288 006 268 514  271 332 

Justerat eget kapital  36 375  35 171  33 987  32 968 

Långfristiga skulder  175 692 135 485  135 677  134 999  

kortfristiga skulder  124 633 117 350   98 850  103 365 

Summa eget kapital och skulder  336 700 288 006 268 514 271 332 

Intäkter och räntabilitet          

Summa rörelseintäktet  53 943  51 739  50 994  48 673  

Årets resultat  1 002  295  387  542  

Avkastning på eget kapital  2,8 %  0,9 %  1,1 %  1,6 % 

Ekonomisk ställning          

Soliditet, inkl. totala inlåningen  10,8 % 12,2 %  12,7 %   12,2 %  

Soliditet, exkl. brf. avistamedel  15,1 % 16,6 %  16,9 %   16,7 % 

Balansomslutning  336 700 288 006 268 514 271 332 

Brf avista medel  96 056  75 589  67 991  73 658

  2005    2006 

  Kvinnor Män   Kvinnor Män 

Ledningsgrupp   1  3  1  3

Styrelse  7  11  7  10
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Till föreningsstämmans förfogande står: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
det totala fria egna kapital som står till stämmans 
förfogande, 31 687 769 kr varav årets resultat utgör 
1 002 324 kr, disponeras enligt följande: 
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FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRENINGENS VINST

12 13
13 14 15 16
17 18 19 20
21

RESULTATRÄkNING 

12 13
13 14 15 16
17 18 19 20
21

rESULTATräKnIng [KKr]    

40 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRENINGENS VINST

30 685 445 kr
Balanserat resultat

1 002 324 kr
Årets resultat

31 687 769 kr 
Summa

50 000 kr
Till reservfonden avsättes

31 637 769 kr
Till balanserat resultat

      06-01-01  05-01-01

   not  06-12-31  05-12-31  

Nettoomsättning  1  53 943  51 739

kostnader för sålda varor och tjänster    -48 183  -48 606

Bruttoresultat    5 760  3 133   

Administrationskostnader    -1 676  -1 597  

rörelseresultat    4 084  1 536

Finansiella poster      

Utdelning finansiella anläggningstillgångar    540  1 033

Ränteintäkter och liknande resultatposter  2  2 987  2 839

Räntekostnader och liknande resultatposter  3  -6 443  -4 708

resultat efter finansiella poster    1 168  700

resultat före skatter    1 168  700

Uppskjuten skatt  14  -166  -405

årets resultat    1 002  295
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BALANSRÄkNING

12 13
13 14 15 16
17 18 19 20
21

BALAnSräKnIng [KKr]

Tillgångar  not  06-12-31  05-12-31  

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader och mark  4  143 950  132 566

Pågående ombyggnation  5  28 589  17 309

Investeringar i hyrda lokaler  6  158  237

Inventarier  7  2 921  1 772

      

Finansiella anläggningstillgångar      

Andra långfristiga värdepappersinnehav  8  21 944  21 944

Andra långfristiga fordringar  9  2 663  5 521

      

Summa anläggningstillgångar    200 225   179 349  

omsättningstillgångar      

Varulager     

Varulager  10  2 112  2 184

      

Kortfristiga fordringar      

Hyres- och kundfordringar    1 408  3 222

Skattefordringar    395  366

Utlåning till bostadsrättsföreningar     
och förvaltningskunder     3 551  3 406

Övriga fordringar    537  595

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter  11  2 087  1 492

Kortfristiga placeringar  12  38 685  71 519

Kassa och bank    87 700  25 873  

Summa omsättningstillgångar    136 475   108 657

Summa tillgångar    336 700   288 006
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Eget kapital och skulder  not  06-12-31  05-12-31  

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

Andelskapital    3 152  3 080

Reservfond    1 536  1 521  

Fritt eget kapital      

Balanserat resultat    30 685  30 275

Periodens resultat    1 002  295  

Summa eget kapital  13  36 375   35 171  

Avsättningar     

Uppskjutna skatter  14  2 618  2 452  

Summa avsättningar    2 618  2 452

Skulder      

Skulder till kreditinstitut  15  156 866  127 397 

Inlåning från bostadsrättsföreningar  16  129 206  108 639 

Leverantörsskulder    4 996  4 818 

Övriga skulder    564  2 280 

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  17  6 075  7 249

Summa skulder    297 707   250 383

Summa eget kapital och skulder    336 700   288 006

poster inom linjen

Ställda säkerheter     

Fastighetsinteckningar för skulder till kreditinstitut   166 563  136 563

Ansvarsförbindelser     

Fastigo garantiförbindelse    199  188 

Garantiförbindelse   18  123 566  24 539
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Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 

och BFN:s allmänna råd och vägledningar.

Värderingsprinciper 

Tillgångarna är värderade till anskaffningsvärde. För fastigheter-

na och inventarierna har avdrag gjorts  med planenliga avskrivn-

ingar. Varulagret har värderats till 100 % av inköpsvärdet. 

Fastigheter

Avskrivningar sker enligt  en progressiv plan för Brunnsängsfas-

tigheterna och med 2 % på Uranus och Skogsviolen.  

För ombyggnationer sker rak avskrivning med 3 %. 

Investeringar i  lokaler

Investeringar i egna lokaler skrivs av med en rak avskrivning 

på 10 %.

Inventarier

Inventarier avskrivs med 20 % per år.

Fordringar 

Fordringarna har tagits upp till de belopp de beräknas inflyta.

Skulder 

Samtliga skulder är kortfristiga om inget annat anges i not.

övrigt

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffnings-

värde om ej annat anges i not nedan.

Alla belopp i noter anges i kkr.
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kASSAFLÖDESANALyS

KASSAFLöDESAnALyS [KKr]  
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44 kASSAFLÖDESANALyS

revisor  revision  övrigt 

BoRevision 123  0  

Ernst och young 39  0  

Summa  162  0

LönEr, ErSäTTnIngAr ocH SocIALA KoSTnADEr [KKr]

2005 års siffror är justerade.

VD omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning 
från föreningens sida  lämnas avgångsvederlag motsvarande två 
årslöner. VD har rätt till pension från 60 års ålder fram till 65 års 
ålder motsvarande 80 % av utgående slutlön. Föreningens åtagande 
är tryggat genom successiva inbetalningar av pensionsförsäkring 
och erlagd löneskatt. Överenskommelse är gjord med VD att han 
kvarstår i sin befattning till han uppnår 62 år.

     2006  2005 

Löpande verksamhet        

Rörelseresultat    4 084  1 536 

Finansiella intäkter    3 527  3 872 

Finansiella kostnader    -6 443  -4 708

justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet  

Avskrivningar och nedskrivningar    3 280  2 538 

Kassaflöde från förändringar i den löpande verksamheten  

för förändring av rörelsekapital    4 448  3 238 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

Förändringar av varulager och pågående arbeten    72  617

Förändringar av hyres och kundfordringar    1 813  -2 130

Förändringar av övriga omsättningstillgångar    -711  1 803

Förändring av leverantörsskulder    178  837

Förändring av övriga rörelseskulder    -2 890  3 361

Kassaflöde från den löpande verksamheten    2 910  7 726 

Investeringsverksamheten       

Investeringar i materiella anläggningstillgångar    -27 007  -15 730 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  

värdepapper    0  0  

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -27 007  -15 730 

Finansieringsverksamheten        

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar    20 561  3 648 

Förändring av andra långfristiga fordringar    2 858  1 771 

Förändring av lån    30 000  11 000 

Amortering av lån  -  531  -943 

Insatser/avgälder    202  890 

Kassaflöde från finanseringsverksamheten    53 090  16 366 

årets kassaflöde    28 993  8 362 

Likvida medel vid årets början    97 392  89 030 

Likvida medel vid årets slut    126 385  97 392

Förändring likvida medel    28 993   8 362

  2006    2005 

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

VD och styrelse  1 505    1 642  
kP pension    203    293 
Arbetsgivaravgift    489    593

övriga  9 892    9 580  
kP/AmF    1 146    1 306 
Arbetsgivaravgift    3 290    2 936

Summa  11 397  5 128  11 222  5 128
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not 1    nettoomsättningens fördelning  

rörelsegren 2006 2005

Förvaltning 21 219 20 983

Egna fastigheter 32 724 30 756  

Summa 53 943 51 739  

not 2    ränteintäkter och liknande resultatposter 

ränteintäkter 2006 2005

Ränteintäkter 2 987 2 839

Summa 2 987 2 839 

Avgälderna från bostadsrättsföreningarna redovisas som kapitaltillskott 

  

    

not 3   räntekostnader och liknande resultatposter   

     

räntekostnader 2006 2005

Inteckningslån 4 320 3 552

Räntebidrag -390 -444

Övriga räntekostnader 2 513 1 600  

Summa 6 443 4 708

not 4   Byggnader och mark

Byggnader 2006 2005

Ingående anskaffningsvärde 143 437 140 137

Färdigställd ombyggnation  13 457 3 300

Utgående anskaffningsvärde 156 894 143 437

Ingående avskrivningar -10 871 -9 220

Årets avskrivningar  -2 073 -1 651

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -12 944 -10 871

Utgående planenligt  

restvärde 143 950  132 566

Varav mark 25 329 25 329

Taxeringsvärden 2006 2005 

Bostadsdelen    

Byggnad 98 454 98 454 

mark 39 166 39 166 

Lokaldelen    

Byggnad 5 372 5 372

mark 2 431 2 431 

Summa  145 423 145 423  

redovisade byggnadsvärden    

Bokföringsmässiga värden 118 621 107 237 

Skattemässiga värden -108 671 -97 860 

Skillnad 9 950 9 377

 

not 5   pågående ombyggnation

  2006 2005

Ingående anskaffningsvärde 17 309 5 889

Ombyggnation Sobeln 1 13 457 0

Ombyggnation Uranus  
2004/2005 0 2 666

Överfört till byggnad -13 457 -3 300

Periodiskt underhåll 0 -4 674

Pågående ombyggnad  
Hermelinen 1 11 280 16 728

Utgående anskaffningsvärde 28 589 17 309

 

not 6    Investeringar i egna lokaler 

    2006  2005

Ingående anskaffningsvärde 790 790

Utgående anskaffningsvärde 790 790

Ingående avskrivningar -553  -474

Årets avskrivningar -79  -79

Utgående avskrivningar -632  -553

Utgående planenligt restvärde 158  237

 

not 7   Inventarier 

    2006   2005

Ingående anskaffningsvärde 8 475 7 464

Årets anskaffning 2 277 1 011

Utgående anskaffningsvärde 10 752 8 475

Ingående avskrivningar -6 703 -5 924

Årets avskrivningar sålda  

varor och tjänster -729 -632

NOTER
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Årets avskrivningar  

administration -399 -147

Utgående avskrivningar -7 831 -6 703

Utgående planenligt restvärde 2 921 1 772

not 8    Andra långfristiga värdepappersinnehav

Aktier och andelar Antal 2006  2005

Andelar i Riksförb 22 290 1 114,5 1 114,5

Andel i Ok 1 0,2 0,2

Aktier Träffp Tälje 20 2,0 2,0

Andel i Fonus 1 0,2 0,2

Andel i konsum 1 1,0 1,0

Andel Byggnadsför  

Hemgården,Rönningen 20  2,0 2,0

Aktier HSB Bostad 7 904 14 820,0 14 820,0

Aktier i ProjektPartner 1 501 6 004,0 6 004,0

     

Summa  21 944 21 944

  

not 9   Andra långfristiga fordringar

   2006  2005

kP-medel  0  125

Personallån  54  104

Insatslån  1 179  1 758

Revers- och inteckningslån   1 430  3 534

      

Summa  2 663  5 521

   

not 10   Varulager     

   2006  2005

Varulager  796  601

Bostadsrätter  601  868

Hjälmsätra/Hoxeltorp  715  715 

Summa  2 112  2 184

   

  

not 11   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

   2006  2005

Ränteintäkter  466  322

Övrigt  1 621  1 170

Summa  2 087  1 492

   

not 12   Kortfristiga placeringar   

Samtliga finansiella placeringar är omsättningsbara inom högst en vecka

  Förfall 2006  2005

kreditobligation 09-04-28 3 015  3 015

Swedbank Spax 11-10-11 3 015  3 015

FRN obligation 07-03-08 9 975  9 975

FRN obligation 08-12-02 7 112  7 112

FRN obligation 11-11-08 3 009  3 009

Alfaobligation 10-11-10 1 508  1 508

Aktiekupongobligation Etik 10-11-10 3 015  3 015

Swedbank Spax 08-10-17 1 005  0

Swedbank Spax 06-10-20 1 507  0

Swedbank Spax 07-10-17 1 506  0

Swedbank Spax 08-02-08 1 506  0

Swedbank Spax 11-05-12 1 005  0

Vegaobligation 10-04-19 1 507  0

Swedbank Spax 10-09-28 0  3 015

Bankcertifikat 06-02-20 0  7 967

Bankcertifikat 06-02-20 0  9 967

Bankcertifikat 06-02-07 0  9 954

Bankcertifikat 06-02-28 0  9 967

Summa  38 685            71 519

 

   

not 13   Förändring eget kapital   

Förändring av eget kapital  

                                   Bundet eget kapital          Fritt eget kapital      

 And   reservfond Balanserat årets 
 kapital  resultat resultat

Ingående belopp 3080   1 521 30 275 295

Andelsförändring 72  0 0 0

Avgäld år 2006 0  0 130 0

Resultatdisposition 0  15 280 -295

Årets resultat 0  0 0 1 002

Utgående belopp 3 152  1 536 30 685 1 002

not 14   Uppskjuten skatt    

Föreningen följer BFNAR 2001:1 vägledning om redovisning av 

inkomstskatter. Den behandlar hur framtida  skattekonsekven-

ser av händelser som har beaktats i företagets redovisning 

eller deklaration - uppskjuten skatt - ska redovisas. En sådan 

post är när en s k temporär skillnad föreligger, om en tillgångs 

eller skulds bokföringsmässiga och skattemässiga värden inte 

uppgår  till samma belopp. Underskottsavdrag tas med om den 

anses kunna nyttjas.      

I HSB Södertälje finns två poster där det föreligger temporära 

skillnader, underskottsavdrag och fastigheter. Vad gäller under-

skottsavdrag föreligger en uppskjuten skattefordran om 28 % 

av befintliga  underskottsavdrag. Avseende fastigheter förelig-

ger en uppskjuten skatteskuld om 28 % av skillnaden mellan 

fastigheternas bokförda värden och dessas skattemässiga 

restvärde. Beloppen för dessa poster nettoredovisas.   

not 15 Skulder till kreditinstitut

Belopp  Räntesats Låneand Löptid år Ränteändr

15 000  3,272 10 % >5  Rörlig

14 250  3,272 9 % >5  Rörlig

10 000  3,272 6 % >5  Rörlig

7 545  4,890 5 % >5 080301

9 233  3,272 6 % >5 Rörlig

15 000  3,272 10 % >5 Rörlig

15 000  3,272 10 % >5 Rörlig

18 050  3,272 12 % >5 Rörlig

6 078  3,272 4 % >5 Rörlig

1 710  3,272 1 % >5 Rörlig

15 000  3,272 10 % >5 Rörlig

10 000  3,272 6 % >5 Rörlig

46 NOTER
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10 000  3,272 6 % >5 Rörlig

10 000  3,272 6 % >5 Rörlig

156 866  100 %  

     

I december 2005 räntesäkrades 65 Mkr av krediterna via swapavtal 

med Nordea    

Swap   räntesats  Förfallodag

15 000   3,54  13-12-18

15 000   3,50  12-12-19

10 000   3,45  11-12-21

15 000   3,38  10-12-15

10 000   3,26  09-12-16 

 

  

I december 2006 räntesäkrades 45 Mkr av krediterna via swapavtal 

med Nordea     

  

Swap  räntesats   Förfallodag

 10 000  3,90  14-12-17

 5 000  3,89  13-12-18

 5 000  3,88  12-12-19

 10 000  3,86  11-12-21

 5 000  3,84  10-12-15

 10 000  3,80  09-12-16 

 

     

Ett lånelöfte motsvarande 10 Mkr för pågående  

ombyggnad är utfäst av Nordea  

 

   

not 16    Inlåning från bostadsrättsföreningar  

Lån   Bindning 2006 2005

Bunden inlåning  > 1 år 15 550 4 950

Bunden inlåning  < 1 år 17 600 28 100

Avräkning   96 056 75 589

Summa    129 206 108 639

 

   

not 17   Upplupna kostnader förutbetalda intäkter 

Upplupna kostnader förutbetalda intäkt    

    2006 2005

Hyror   2 206 2 219

Räntor   395 129

Semesterlöneskuld  1 680 1 450

Övrigt   1 794 3 451

Summa   6 075 7 249

not 18 garantiförbindelser    

Garantiförbindelserna avser insatser i brf Bruksporten (13 871 kkr) 

samt insatser i  brf Viksäng Strand (109 695 kkr) som upphör 

att gälla ett år efter det att den slutliga kostnaden har redovi-

sats på bostadsrättsföreningens stämma.

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

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens för
valtning i HSB Södertälje ek. för. för räkenskapsåret 
2006-01-01–2006-12-31. Föreningens årsredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 33–48. Det är styrelsen och verkställande di
rektören som har ansvaret för räkenskapshandlingar
na och förvaltningen och för att årsredovisningsla
gen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions
sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genom
fört revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision inne
fattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. 
I en revision ingår också att pröva redovisningsprin
ciperna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelse
fulla uppskattningar som styrelsen och verkställande 
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åt
gärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställ
ande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot el
ler verkställande direktören på annat sätt handlat i 
strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredo
visningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att 
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden 
nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

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

Södertälje den 24 april 2007

Magnus Karlström  Mikael Ek 
Ernst & young,  Av BoRevision AB  

av föreningen vald revisor förordnad revisor
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48 NOTER

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

Vår revisionsberättelse har angivits den 24 april 2007.

Magnus Karlström   Mikael Ek 

Ernst & young   Bo Revision 

Av föreningen vald revisor

Ingemar Anderson         Alf Eriksson          Frank grenehed, 

Kaj Helmiren peter Ivanov Maj-Lis johansson 

Sören Lekberg Anica Söderström  Bosse östlund, 

Mats Söderström Birgitta Karlsson.
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HSB är Sveriges största bostadskooperation och vi 
ägs av våra över 500 000 medlemmar och närmare 
4 000 bostadsrättsföreningar. Vår verksamhet byg
ger på lokalt självbestämmande och demokratisk 
samverkan. HSB är organiserad i tre led: bostads
rättsföreningen, HSBföreningen och HSB Riksför
bund. De boende i en bostadsrättsförening äger till
sammans fastigheterna där de bor. Samtidigt är de 
boende och bostadsrättsföreningarna medlemmar 
av och därmed ägare till den regionala HSBföre
ningen. HSBföreningarna är i sin tur medlemmar 
och äger HSB Riksförbund och de affärsbolag som 
finns inom HSB.

HSB SÖDERTÄLJES STyRELSE

Mats Söderström, Arbetstagar-

representant 

• 59 år 

• Bor i HSBs brf kaktusen  

• Arbetar som fastighetstekniker  

 på HSB Service  

• I HSBs styrelse sedan 1997

charlotta Tempelman 

• 57 år 

• Bor i HSBs brf Jasminen 

• Arbetar på Nordea 

• I HSBs styrelse sedan 2005  

Bosse östlund  

• 69år 

• Bor i HSBs brf Topasen 

• Har arbetat som rektor i 35 år  

• I HSBs styrelse sedan 1984

Birgitta Karlsson, arbetstagar-

representant 

• 63 år 

• Bor i HSBs brf morkullan  

• I HSBs styrelse sedan 2005

Ingemar Anderson, ordförande 

• 67 år 

• Bor i HSBs brf Ragnhildsborg  

• I HSBs styrelse sedan 1979 

• Tidigare ombudsman på Byggnads

Alf Eriksson, VD 

• 61 år 

• Bor i villa i Ronna  

• I HSBs styrelse sedan 1989

Frank grenehed 

• 66år 

• Bor i radhus i Salem  

• I HSBs styrelse sedan 1989 

• Tidigare föreståndare för Trans- 

 portarbetarnas A-kassa 

Kaj Helminen 

• 67 år 

• Bor i HSBs brf morkullan  

• I HSBs styrelse sedan 1998  

• Har arbetat inom verkstadsindustrin

peter Ivanov 

• 61 år 

• Bor i HSBs brf Sörgården 

• Ombudsman på HTF  

• I HSBs styrelse sedan 1997 

Maj-Lis johansson, 61 år 

• Bor i HSB-bostadsrätt 

• Arbetar som åklagarsekreterare  

• I HSBs styrelse sedan 1995 

Anna Larsson, personlig ersättare 

för VD 

• 39 år  

• Bor i villa i Järna 

• I HSBs styrelse sedan 2003 

• kvalitets- och miljösamordnare  

Sören Lekberg, vice ordförande 

• 61 år 

• Bor i HSBs brf Pettersberg 

• I HSBs styrelse sedan 2005 

• konsult

Anna Lindahl, 69 år 

• Bor i HSBs brf Pettersberg  

• Tidigare arbetat med försäljning  

 till företag, ekonomi, finansiering  

 och utbildning  

• I HSBs styrelse sedan 2004 

Ulla norstedt 

• 45 år 

• Bor i HSBs brf Opalen 

• I HSBs styrelse sedan 2005 

• Administratör/sekreterare med  

 ekonomisk inriktning 

Dan Matsson 

• 41år 

• Bor i HSBs brf Tratten 

• Arbetar som utesäljare  

• I HSBs styrelse sedan 1999

Anica Söderström, 61år 

• Bor i HSBs bfr kaktusen  

• Arbetar som vårdlärare och  

 konsult i inlärning.  

• I HSBs styrelse sedan 1992 
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360 BoSTADSräTTSFörEnIngAr 

531 456 MEDLEMMAr

33 regionala HSB-föreningar 

3 425 anställda

HSB projektpartner 

35 anställda

Kompetenscentrum

Borevision

SHg

HSB riksförbund 

19 anställda

HSB Södertälje 

49 bostadsrättsföreningar 

6 279 medlemmar 

33 anställda



DET GODA BOENDET I HSB UNDER 75 ÅR

Brf Fogdetorp i början av 70-talet Brf Viksäng Strand 2007

Tvättbestyr på 60-talet Nya tvättmaskiner i Brunnsäng 2006

HSB Södertälje i början av 50-talet HSB Södertälje 2007

Lägenhet i HSBs brf Eken på 30-talet Boende på 2000-talet

Box 111, 151 22 Södertälje

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

www.hsb.se/sodertalje


