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Välkommen till HSB Södertälje
HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av 6500 medlemmar. 
Tillsammans med dessa bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar och 
bosparare är vårt uppdrag att skapa det goda boendet. Det gör vi genom att 
planera, bygga, hyra ut, förmedla och förvalta bostäder i Södertälje, Salem och 
Nykvarn. HSB Södertälje är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och vi strävar 
efter att kvalitets- och miljöhänsyn ska prägla hela vår verksamhet.  
HSB Södertälje har 33 anställda som arbetar för att förverkliga organisationens 
ledord engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.
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Nytt affärssystem 

Under året har ett byte av affärssystem påbörjats. 

Samarbete med Södertälje kommun om  
södra stadskärnan

Som en av fem utvalda bostadsföretag har HSB 
Södertälje valts ut att i samarbete med kommunen 
utveckla planerna för Södertäljes södra stadskärna. 

HSBs Kod för föreningsstyrning ändrar 
stadgarna

Ett första beslut om ändring av HSB Södertäljes 
stadgar har tagits med anledning av HSBs Kod 
för föreningsstyrning. 

Förvärv av ny fastighet och ombyggnad  
av befintliga

Fastigheten Gula Villan inköptes. Beslut om stambyte 
har tagits och alla HSB Södertäljes egna fastigheter 
kommer att vara stambytta vid utgången av 2008. 

Ny VD

Mats Tryselius tillträdde som VD den 1 oktober och 
ersatte därmed Alf Eriksson. 

Ny styrelseordförande

Sören Lekberg valdes till ny styrelseordförande för 
HSB Södertäljes styrelse av årsstämman den 29 maj. 
Sören efterträdde Ingemar Anderson. 
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58 Mkr
Omsättning

12 % 
Soliditet 

37 Mkr
Justerat eget kapital  

1,2 %
Avkastning på eget kapital

Årets resultat

viktiga händelser
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Nytt affärssystem ger tillgänglighet

Under året påbörjade vi ett byte av HSB Södertäljes 
affärssystem – ett viktigt verktyg i vår verksamhet. Det 
nya systemet gör oss effektivare och hjälper oss att ge 
våra medlemmar och kunder en ännu bättre service. 
En webbaserad del ger också bostadsrättsföreningar-
nas styrelser tillträde till bland annat ekonomisk in-
formation för sin förening direkt via webben.

Framtida byggnation

HSB Södertälje har flera planerade nybyggnadspro-
jekt för de närmaste åren. Exempel på sådana är 
Sofieberg på Bårstaberget och Mariekälla med två 
punkthus ovanför nya stadshuset. 

Vi samarbetar också i ett intressant projekt med 
Södertälje kommun och fyra andra aktörer där vi 
gemensamt projekterar utbyggnaden av Södertäljes 
södra stadskärna. Det känns mycket positivt att HSB 
Södertälje är en av de utvalda att få vara med och 
planera Södertäljes utbyggnad av centrum. På så sätt 
kommer vi att kunna skapa attraktiva bostäder åt 
våra bosparande medlemmar. Ni bosparar väl redan 
för era barn och barnbarn? 

Fokus på energi och miljö

Byggkunskap och energifrågor är ämnen som lig-
ger mig varmt om hjärtat, vilket säkert kommer att 
avspegla sig på verksamheten. Vi kommer att satsa 
stort inom energiområdet, inte enbart för att det 
finns stora ekonomiska besparingar att göra utan 
även för att hushållning av våra naturresurser är en 
del av HSB Södertäljes miljöarbete.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för 
den fina arbetsinsats ni gjort under en tid av stora 
omställningar. Jag ser fram emot att få fortsätta 
jobba tillsammans med er. Jag vill naturligtvis också 
tacka min företrädare Alf Eriksson som under 2007 
avslutade sina år som VD. Alf har gjort ett fantastiskt 
jobb med att leda HSB Södertälje och det känns in-
spirerande att få efterträda honom. 

Mats Trysélius, VD HSB Södertälje
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Med siktet framåt

HSB Södertälje bildades 1933 och är idag en 
pigg 75-åring som har blicken fast riktad mot 
framtiden. Det är något som kommer att märkas 
under vårt jubileumsår; istället för att ha ett nos-
talgiskt firande fyllt av tillbakablickar kommer 
vi att göra något som är mer representativt för 
den framtidsanda som sjuder i vår organisation. 

Framtidskonferens

Under en ”framtidskonferens” under hösten kom-
mer styrelsen, tillsammans med representanter från 
våra bostadsrättsföreningar, att ta upp frågor som 
berör oss alla inom HSB Södertälje. Förutom trev-
ligt umgänge ser jag fram emot att få diskutera hur 
vi tillsammans ska förverkliga HSBs Kod för fören-
ingsstyrning och ytterligare förstärka och utveckla 
medlemskapets värde. 

Nya lösningar

Jag tror även att vi kommer att få ta del av många bra 
förslag på hur vi kan möta klimathotet med smarta 
energi- och förvaltningslösningar. Och på en mer 
regional nivå: hur kan vi som kooperativ organisa-
tion bidra till att utveckla Södertäljeområdet till 
att bli än mer attraktivt för boende och företagare? 
Personligen ser jag gärna att vår fina medlemsägda 
förening får fortsätta att växa genom att vi får bygga 
fler bostadsrätter samt förvärva fler hyreslägenheter. 
Södertälje behöver fler kooperativa bostadsrätter 
och fler seriösa hyresvärdar.

Vi står samlade

För HSB Södertälje som organisation har det varit ett 
händelserikt år. På kort tid har flera nyckelpersoner 
med vår mångårige VD Alf Eriksson och styrelseord-
förande Ingemar Anderson i spetsen gått i pension. 
Även om de givetvis lämnar ett tomrum efter sig så är 
jag förvissad om att våra nya medarbetare kliver fram 
och med full kraft tar sig an sina uppgifter. Jag, till-
sammans med styrelsen, är fast övertygade om att HSB 
Södertälje även i fortsättningen kommer att stå för hög 
kvalitet, god service och ett boende som står väl rustat 
att möta morgondagens krav och utmaningar. 

Från styrelsens sida vill vi tacka våra medlemmar för ett 
gott samarbete under det gångna året. Ett särskilt tack 
vill vi ge till våra trevliga och engagerade medarbetare.

Sören Lekberg, ordförande HSB Södertälje

vd har ordet 

Vi är en imponerande organisation

När jag sökte tjänsten som VD för HSB Södertälje 
för mindre än ett år sedan föll jag för den impon-
erande kompetens som finns i organisationen. 
Jag har på kort tid lärt mig att HSB står för en-
gagemang; att här finns en guldgruva av fleråriga 
erfarenheter inom en mängd olika områden och 
– inte minst – en vilja att hjälpa varandra. Det 
finns en stor stolthet inom HSB och det finns, 
från mitt perspektiv som ny i organisationen, 
mycket att vara stolta över. 

Men att vi håller hög kvalitet innebär inte att vi kan 
slå oss till ro. Kunskapen och engagemanget ska vi 
istället använda till att hela tiden bli lite bättre. Det 
tror jag att vi blir genom att vi breddar och förfi-
nar vårt tjänsteutbud. Samtidigt ska vi arbeta för att 
bli mer tydliga och lättillgängliga både gentemot 
befintliga och potentiella medlemmar och kunder. 
Just nu har vi en rad spännande projekt på gång som 
syftar till just detta.

ordFÖrande har ordet

Ny VD till HSB Södertälje

Mats trysélius tillträdde som ny vd för hsb södertälje 

den 1 oktober. Mats är 39 år och civilingenjör med tidigare 

uppdrag som bland annat teknisk chef på Markaryds-

bostäder och drott ab. han har även varit verksam vid 

nCC i 8 års tid. Mats är bosatt på ekerö tillsammans med 

fru och två barn. han håller givetvis på ssk.

Sören Lekberg ny styrelseordförande

sören lekberg valdes till ny styrelseordförande på hsb 

södertäljes årsstämma den �9 maj. sören är född 1946 och 

kom till södertälje när han var fem år. han bor med hustrun 

lena i hsb södertäljes bostadsrättsförening Pettersberg och 

har också bott i hsb brf ragnhildsborg.

sören har tidigare varit utredningssekreterare på byggnads, 

kommunalrådssekreterare i södertälje och ombudsman på 

hsb riksförbund. han har också varit riksdagsledamot i �0 år 

och där bland annat varit ordförande i riksdagens eu-nämnd. 

han är nu verksam som konsult och hjälper till exempel koop-

erativa organisationer med internationella kontakter. 
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03 Att vara aktiv i styrelsen har inte bara varit en möjlighet 
för mig att påverka mitt boende. Det har också varit 
lärorikt; jag har kommit i kontakt med frågeställning-
ar som jag inte ens visste att jag ville lära mig något om, 
och som jag har haft nytta av i andra sammanhang. 
Jag har dessutom fått möjlighet att träffa nya och 
trevliga människor. Det har naturligtvis även funnits 

tillfällen av frustration, som det gör i alla mänskliga 
sammanhang, men i det stora hela känns det positivt 
att ha möjlighet att få vara med, och förhoppningsvis 
kunna göra någon nytta.

Gerd Hallnemo, medlem i HSB Södertälje 

Att vara en del av sin omgivning

Sjutton år. Så länge har jag bott i brf Ragnhilds-
borg, eller Nydala, som vi som bor där brukar 
säga till vardags. Härom året hade vi en om-
röstning på årsstämman om vi skulle byta namn 
på vår förening från brf Ragnhildsborg till brf 
Nydala. Inte en så viktig fråga kan man kanske 
tycka, men en fråga som engagerar många, och en 
fråga som har symbolvärde. Stämman beslutade 
med knapp majoritet att behålla det nuvarande 
namnet. Ett bra exempel på medlemsinflytande i 
en bostadsrättsförening. 

Oavsett vilket namn föreningen har är det ett ut-
märkt område att bo i; brf Ragnhildsborg ger mycket 
boende för pengarna. Gym och boulebana för de 
vuxna och lekplatser för barnen. Dessutom skogen 
med alla dess möjligheter att bygga kojor och klättra 
i berg. Från toppen av Ragnhildsbacken, dit vi har 
gångavstånd, kan man blicka ut över Mälaren och 
inloppet till Södertälje kanal med omgivningar. På 
nyårsafton har vi en fantastisk utsikt över fyrverk-
erierna. På senare år har vi ju också fått ett natur-
reservat – Talbyskogen – inpå knutarna. En fin skog 
som är utmärkt för promenader. 

Att påverka och känna trygghet

Att bo i bostadsrätt har varit och är ett val som känns 
rätt för mig; med möjlighet att själv kunna vara med 
och påverka mitt boende, och ändå ha tryggheten att 
tillhöra en förening som gemensamt tar ansvar för 
stora beslut. Sedan ett antal år sitter jag med i bos-
tadsrättsföreningens styrelse. Jag är för närvarande 
den som ansvarar för informationen till medlemm-
arna, vilket innebär att jag uppdaterar vår hemsida 
och ansvarar för att sammanställa det informations-

blad vi delar ut till våra medlemmar några gånger 
per år. 

Information är svårt. De flesta är nog aldrig helt 
nöjda med den information de får, och idag när det 
finns så mycket av den överallt omkring oss så gäller 
det att få genomslag för sitt budskap. 

Vi bidrar allihop

Det gäller att inte slå sig till ro och tycka att det vi gör 
är tillräckligt bra och att det är ”de andras” fel om 
de inte är nöjda. Som styrelsemedlem måste man 
ständigt fråga sig hur vi kan bli bättre och möta nya 
tiders krav. Vi är ju inte till för vår egen skull utan 
för medlemmarna i vår förening. Att fundera i ba-
nor kring hur man kan bli bättre är ett synsätt som 
jag tror att man kan tjäna på i alla sammanhang; 
som organisation, företag eller till och med som en-
skild individ. 

Sedan måste man förstås definiera vad det innebär 
att bli bättre, och i relation till vad. Svårigheten lig-
ger kanske delvis i att ta ansvar för vad jag själv kan 
göra i stället för att tala om vad man tycker att andra 
ska göra. För HSBs del ser jag personligen satsnin-
garna på en stark miljöprofil, med allt vad det inne
bär, som en förbättring som tilltalar mig. 

Ständig förbättring

I den enskilda föreningen finns det förmodligen 
en hel del runt ordning, service och information 
som kan bli bättre. I styrelsearbetet kan vi också 
bli bättre, mer fokuserade och effektivare, och som 
enskild medlem i en bostadsrättsförening finns det 
förmodligen stora och små saker jag kan göra för att 
förbättra för någon annan. 

MedleM har ordet
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04
uPPdrag, vision, 
PoliCys oCh MÅl 
HSB ÄR EN MEDLEMSÄGD KOOpERATIV  
ORGANISATION. 

UppDRAG

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

VISION

vi är den aktör som har det bästa anseendet när det 
gäller boendet. våra kärnvärderingar engagemang, 
trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan är tydliga.  

pOLIcyS OcH LAGSTADGADE HANDLINGSpLANER 
ANTAGNA AV HSB SÖDERTÄLJES STyRELSE

Finanspolicy

kvalitets- och miljöpolicy

sponsringspolicy

it-policy

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

�. 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 

INTRESSENTER

hsbs viktigaste intressenter är:

• Medlemmar/ägare

• Medarbetare

• kunder

• leverantörer/partners

• samhället – lokalt och globalt (t.ex. miljöorganisa-
tioner, myndigheter, allmänhet, m.m.) 

MÅL 

inriktningsmål

1. vi skall vara den bäst 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.

�. vi skall tydligt visa att vi lever efter den 
kooperativa idén, genom våra kärnvärd-
eringar och de kooperativa principerna.

 

HSB SÖDERTÄLJES DETALJERADE MÅL 2007 

uppnå kvalitetscertifiering enligt iso 9001

andelen medlemmar som upplever att hsb ägs av 
sina medlemmar skall öka

upprätta kommunikationsplan för hsb södertälje

Minst 70 % av brf ska delta i medlemsutbildningen

Minska energiförbrukningen i egna fastigheter med 
10 % jämfört med år �004

ekonomiskt resultat på eget kapital på � %

ombildning av skogsviolen från hyres- till bostadsrätt

ett nybyggnadsprojekt per år 
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HSB Södertälje ägs av 6 500 bostadsrättshavare, 
bostadsrättsföreningar och bosparare som ska 
känna sig trygga och tillfreds i sitt nuvarande 
– och framtida – boende. Förutom att stötta och 
utbilda medlemmarna strävar vi efter att göra 
HSB Södertälje intressant för nya målgrupper, 
för att på lång sikt bli ännu starkare som koop-
erativ organisation. 

Second Life: HSB öppnade kontor i världens 
högsta hus

I september 2007 startade HSB-föreningarna i 
Stockholms län och HSB Bostad tillsammans ”HSB 
i Second Life” – en kampanj med syfte att göra stu-
denter och unga bosparare uppmärksamma på 
HSBs verksamhet. 

Second Life är en virtuell värld på internet där in-
vånarna själva har byggt upp 90 procent av miljöer-
na. HSB skapade en HSB-ö i den svenska versionen 
av Second Life, och på den byggdes världens hög-
sta skyskrapa, 1 800 meter hög – nästan tio gånger 
så hög som HSBs egen skyskrapa Turning Torso i 
Malmö. I den virtuella skyskrapan invigdes ett HSB-
kontor där besökare kan få veta mer om bosparande 
och HSB. Framtidens boende

Via ca 8 000 riktade utskick innehållande pass och 
inloggningsuppgifter bjöds sedan studenter och 
unga bosparare in att delta i en byggtävling. De 
som anmälde sig fick en tomt på HSBön tillsam-
mans med uppdraget att bygga framtidens boende. 
Vinnarna i de olika deltävlingarna belönades med 
bland annat tv-spel och digitalkameror. Under en 
stor invigning av HSB-ön uppträdde även ståupp-
komikern Magnus Betnér i virtuell form. 

Kampanjen blev mycket framgångsrik och HSB-ön 
fick många nyfikna besökare. En andra omgång av 
tävlingen har dragits igång. 

MedleMMar
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Kampanj: Bosparande som julklapp 

Under december månad gick en kampanj i Södertälje 
med budskapet att bosparandet är en bra julklapp 
som håller i framtiden. Vi skyltade i skyltfönstret, 
annonserade i lokalpressen och tog fram nya pre-
sentkort. Under våren kommer en fortsättning av 
kampanjen med budskapet att bosparande är en bra 
present vid student, dop och konfirmation. 

Nybyggnation: planer på höjden

Byggstart av brf Sofieberg har tyvärr försenats av 
flera anledningar. Bland annat har en hårt styrd de-
taljplan i kombination med borttagandet av statliga 
räntebidrag medfört att produktionskostnaden inte 
har kunnat hållas på en rimlig nivå. Vi arbetar nu 
för att hitta nya lösningar för området.

Ett kommande projekt planeras ovanför det nya 
stadshuset i centrala Södertälje. Enligt den nuvar-
ande planeringen blir det två punkthus uppe på 

Torekällberget, vilket kommer att ge mycket attrakti-
va bostäder med gångavstånd in till centrum. Ett an-
nat projekt är kv. Borren i hörnet Fredsgatan-Täpp-
gatan i centrala Södertälje som börjar projekteras 
under nästa år. Dessutom kommer utbyggnaden av 
Södra stadskärnan förhoppningsvis att medföra fler 
intressanta bostäder för våra bosparare.      

antal medlemmar

antal bosparare

HSB-båten: en bostadsrättsmässa utöver  
det vanliga 

Den 9–10 september 2007 anordnade HSB Inköp 
specialarrangemang i form av ”HSB-båten”, en 
flytande bostadsrättsmässa. HSB chartrade ett helt 
fartyg för en tur mellan Stockholm och Mariehamn 
och fyllde det med 1 200 HSB-anställda och medlem-
mar från hela landet, varav 60 från HSB Södertälje. 
Föreläsare och utställare riktade mot HSBs bostads-
rättsföreningar deltog också på mässan. 

Utbildningar: ett stöd i styrelsearbetet

Över 300 medlemmar är engagerade i HSB-bostads-
rättsföreningarnas styrelser. En kunnig och en-
gagerad styrelse är en förutsättning för att med-
lemmarna ska känna sig trygga, såväl ekonomiskt 

som socialt. Som en hjälp i styrelsearbetet har HSB 
Södertälje anordnat konferenser, utbildningar och 
temakvällar under året. Alla ledamöter i HSBs bos-
tadsrättsföreningar får också tidningen Uppdraget, 
som handlar om arbetet som förtroendevald. 

Utbildningar som möter behov

Flera av HSB Södertäljes utbildningar har utformats 
utifrån synpunkter och önskemål som har kommit 
fram under konferenser och möten. Under 2007 
ordnade HSB Södertälje bland annat utbildningar 
i HSBs fastighetsförsäkring, HSB Omsorg, det nya 
affärssystemet, styrelse-, revisor- och vicevärdsar-
bete, ekonomi och juridik, miljöarbete i bostads-
rättsföreningen, mm. Vi hade också utbildning för 
valberedare och sekreterare samt för dem som arbe-
tar med bostadsrättsföreningarnas hemsidor. 

Nytt för 2007 var den s.k. ”basutbildningen” där 
HSB-bostadsrättsföreningarnas styrelser hade möj-
lighet att beställa en grundutbildning till ett tillfälle 
som passade just dem. Sammanlagt deltog över 130 
förtroendevalda i utbildningarna.

antal studietimmar brf-utbildning

Årsstämma: upprustning, ombyggnation och 
avtackning

Den 29 maj hälsade styrelseordförande Ingemar An-
derson ett 60-tal ledamöter från HSBs bostadsrätts-
föreningar välkomna till Park Hotell i Södertälje. 
Årsstämman inleddes med att Södertälje kom-
munstyrelses ordförande Anders Lago berättade 
om kommunens planer för ombyggnad och upp-
rustning kring Maren-området. Därefter beslutade 
en enhällig stämma att godkänna styrelsens årsre-
dovisning samt att ge styrelse och VD ansvarsfrihet. 

Man beslutade också att behålla medlemsavgifterna 
oförändrade. Kvällen avslutades med att styrelse-
ledamöterna Maj-Lis Johansson, Frank Grenehed 
och styrelsens mångåriga ordförande Ingemar 
Anderson tackades av. 

Extra föreningsstämma: HSB-koden

Den 21 november hölls extra föreningsstämma för 
beslut om stadgeändring med anledning av HSBs 
Kod för föreningsstyrning. 42 deltagare var närvar-
ande på stämman som även gästades av HSB Riks-
förbunds ordförande Kent-Olof Stigh. HSB-koden 
är ett styrdokument för HSB-rörelsen, antagen 
på HSB Riksförbunds stämma 2007. Koden utgår 
från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa 
principerna och HSBs värderingar och är utformad 
särskilt för HSB-rörelsen.  Syftet är att koden ska 
vara ett verktyg för att främja en öppen demokra-
tisk medlemskontroll av hur beslut fattas i HSB. På 
stämman fattades ett första beslut om tillägg i HSB 
Södertäljes stadgar.

Medlemsundersökning

nästa medlemsundersökning planeras att genomföras under 

�008 och därför redovisas inget resultat av medlemsunder-

sökning i årets årsredovisning
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HSB Södertäljes uppdrag att skapa det goda 
boendet innefattar långt mer än enbart de fysiska 
fastigheterna. Ekonomisk och social trygghet är 
värden vi jobbar mycket med tillsammans med 
bostadsrättsföreningarnas styrelser och vice-
värdar. Genom att erbjuda professionella tjän-
ster inom administration, ekonomi, fastighets
skötsel, förvaltning och mäklartjänster lever vi 
upp till ledorden engagemang, trygghet, håll-
barhet , omtanke och samverkan. 

EKONOMISK OcH ADMINISTRATIV FÖR-
VALTNING: NyTT AFFÄRSSySTEM

Under 2007 fattade styrelsen beslut om ny IT-policy 
och strategi för HSB Södertälje. Syftet var att skapa 
en IT-miljö som erbjuder kunder och anställda mod-
erna och användarvänliga applikationer. Införandet 
av ett nytt affärssystem och webbgränssnitt är de för-
sta stegen i denna utveckling.

I samband med införandet av det nya affärssystemet 
togs beslutet att lägga ett större ansvar än tidigare 
för drift och support av vår IT-miljö hos Avinova i 
Malmö. Det gör att vi får en mer kostnadseffektiv 
hantering samtidigt som vi ökar säkerheten och 
tillgängligheten hos våra system. Genom att lägga 
ut drift och support kan HSB Södertälje dessutom 
frigöra resurser som istället kan användas på ett bät-
tre sätt inom föreningen.

Det nya systemet, vid namn Hero, kommer att innebära 
att ekonomistyrningen i HSB-föreningen effektiviseras 
och blir rationellare – en fördel både för den egna verk-
samheten och för våra kunder. Hero är utvecklat och 
levererat av Stamford i Karlstad. 

premiär för WebbHero

WebbHero blir vårt första steg i att göra administra-
tionen mer lättillgänglig för våra kunder. WebbHero 
är HSB Södertäljes nya webbfunktion för bostads-
rättsföreningarnas styrelser där de bland annat kan se 
sin förenings resultat-, likviditets- och balansrapporter, 
uppgifter om fastigheten och lägenheterna.

WebbHero tas i bruk i mars 2008 och kommer succes-
sivt att utvecklas med fler tjänster de kommande åren. 

Översyn av säkerhetsrutiner

I ett delprojekt har föreningens interna kontroll och 
säkerhet avseende IT-system och rutiner setts över. 
HSB Södertälje har sedan tidigare en kontinuerlig 
översyn men har gjort ett extra arbete i samband 
med de stora förändringarna av både system och 
processer. Vårt säkerhetsarbete harmonierar också 
väl med de uttalade kraven i HSBs Kod för fören-
ingsstyrning avseende intern kontroll.

kunder

Ökat ansvar för våra medarbetare

I samband med bytet till det nya affärssystemet har 
det även varit naturligt att se över föreningens ad-
ministrativa och ekonomiska processer; ett arbete 
som har innefattat större delen av personalen. Re-
sultatet kommer att bli ett mer processinriktat ar-
betsflöde där personalen får ett ökat ansvar för sina 
delar inom ekonomi och administration.

Förändring med kunden i fokus

Under 2007 har vi förberett organisationen för att 
övergå till ett mer kundorienterat arbetssätt där 
ekonomerna får ett större ansvar gentemot våra bos-
tadsrättsföreningar. Det innebär att de kommer att 
sköta de allra flesta förekommande administrativa 
och juridiska ärenden. Kunden (d.v.s. bostadsrätts-
föreningens styrelse) kommer framöver att ha en 
kundansvarig att vända sig till, istället för att som 
tidigare ha flera olika kontaktpersoner. På så vis 
kommer vi att uppnå ökad tillgänglighet, service 
och kundnytta. 

För att vara väl förberedda på det utökade ansvaret 
har personalen genomgått kompetensutveckling un-
der året. Vi har även studerat hur andra HSB-fören-
ingar har organiserat arbetet. Införandet av det nya 
arbetssättet kommer att ske i samband med driftstart 
av det nya affärssystemet mars/april 2008.

Ett starkt år för finansverksamheten

Finansverksamheten omfattar in- och utlåning för 
HSBs bostadsrättsföreningar samt placering av före-
ningens överlikvider. Verksamheten omfattar även 
hjälp till bostadsrättsföreningarna vid upphand-
ling eller omplacering av fastighetskrediter. Våra 
finansiella placeringar har givit ett gott resultat och 
föreningens likviditet är fortsatt god och bostadsrätts-
föreningarna har fått god avkastning på eget kapital.

FASTIGHETSSKÖTSEL: ÖKAD FÖRSÄLJNING

HSB Service erbjuder förvaltnings- och konsult-
tjänster såväl inom löpande fastighetsskötsel som 
mer specialinriktade områden såsom t.ex. VVS- och 
snickeriarbeten. Under 2007 ökade försäljningen 
inom samtliga tjänste- och produktområden. Stör-
sta ökningen skedde på entreprenader till bostads-
rättsföreningar samt försäljning av vitvaror till pri-
vatkunder. Försäljningen av säkerhetsdörrar och 
VVS-produkter ökade också. Även under 2007 fort-
satte bostadsrättsföreningarna att öka sina beställn-
ingar av uppdrag inom trädgårdsanläggning.

Tjänster som når fler

Annonsering och utdelning av reklamblad har gjort att 
fler boende har tagit del av medlemsrabatter och service 
som erbjuds. Under 2008 kommer marknadsföringen 
av våra tjänster och produkter att förbättras ytterligare.

Slutligen har HSB Service lokaler byggts om för att 
vara mer ändamålsenliga och vitvaruutställningen 
har fräschats upp. 

TEKNISK FÖRVALTNING:  
ETT BREDARE TJÄNSTEUTBUD

Under 2007 utökades och omstrukturerades förvaltar-
tjänsten som en förberedelse för att kunna ta emot 
fler förvaltaruppdrag, t.ex. inom ombyggnationer 
och stamrenoveringar. Bland annat har tjänsteutbu-
det breddats och vidareutvecklats och en förvaltnings-
assistent har anställts. Under året har man även sålt 
tillsynsbesiktningar och satsat aktivt på att få in nya 
uppdrag, ett arbete som fortsätter under 2008. 

14 kunder kunder  15

HSB Service

Antal förvaltningsavtal: 3� hsb-brf, sex privata brf och 

fastighetsägare, fem avtal om snöröjning. hsb service 

ansvarar också för fastighetsskötseln av hsb södertäljes 

eget fastighetsbestånd.

Antal medarbetare: 16 stycken, varav en arbetande för-

man och en driftchef. 

Ekonomisk och administrativ förvaltning

Antal förvaltningsavtal: 49 hsb-brf och fem privata brf. 

sköter också administration för hsb södertäljes hyres-

rättslägenheter. Förvaltar sammantaget närmare 4 500 

bostadslägenheter.

Antal medarbetare: 11 ordinarie och � visstidsanställda
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HyRESFASTIGHETERNA: RENOVERINGAR 
OcH STÖRRE GRÖNyTOR

HSB Södertälje utökade sitt hyresbestånd med två 
lägenheter genom köpet av Gula villan, intill Sofie-
berg på Övre Villagatan och ägde vid årsskiftet 534 
hyreslägenheter.

Under 2007 fortsatte den omfattande renoveringen 
av våra hyresfastigheter i Brunnsäng. Fastigheterna 
fuktsäkrades genom dränering och isolering av 
bottenplattan. Stambytet på Okstigen 6 slutfördes 
och projektering inför stambyte på Okstigen 2 och 8 
genomfördes. Vid utgången av 2008 kommer samtliga 
HSB Södertäljes hyresfastigheter att vara stambytta. 

Planteringar ha anlagts och asfalten kring flera av 
husen har ersatts av grönytor. En av lekplatserna 
har också gjorts i ordning. ”Säker sand” har använts 
för att öka tryggheten för barnfamiljerna. Även ny 
utomhusbelysning har installerats för att skapa en 
säkrare och tryggare miljö för hyresgästerna. 

Hyresfastigheten Skogsviolen på Lundbygatan i 
Västergård har fått sina balkonger utbytta och de 
som enbart hade franska balkonger får nu balkonger 
i full storlek. För att höja standarden ytterligare för 
våra hyresgäster så inglasas samtliga balkonger.      

Informationsmöten

Informationsmöten har hållits där alla hyresgäster 
bjöds in husvis. Under mötena diskuterades ombygg-
nationerna, gemensamhetsel, det hyresgäststyrda 
underhållet, mm. 

HSB MÄKLAREN:  
ETT MODERNARE UTSEENDE 

HSB Mäklaren har under året som gått lagt stor 
fokus på att utveckla marknadsföringen och på så 
sätt tydliggöra sina tjänster. Bland annat gjordes en 

omfattande redesign av HSB Mäklarens hemsida. 
Sidan har fått ett nytt utseende med mer informa-
tion som är lättare att hitta och ta till sig. I slutet av 
året gjordes en ordentlig genomgång av marknads-
föringsinsatserna och flera insatser planeras för 
2008, bland annat radioreklam och utökad annons-
ering i lokalpress. 

Under året medverkade de anställda i flera utbildn-
ingar och deltog även på mäklarmässan. 

antal avslutade förmedlingsuppdrag

Marknadsandel hsb-brf

HSB Mäklaren

Antal förmedlade bostäder: 105, hsb Mäklaren förmed-

lade 33 % av hsbs mäklade lägenheter under året.

Antal medarbetare: tre stycken 

2007 var ett år fullt av förändringar för medar-
betarna på HSB Södertälje. Arbetskamrater gick 
i pension, en ny VD och styrelseordförande till-
sattes, flera nyrekryteringar kom till och befatt
ningar fick förändrat innehåll. I samband med 
detta påbörjade vi även en övergång till ett nytt 
affärssystem med många nya spännande verktyg 
och digitala miljöer att jobba i. Att parallellt med 
dessa förändringar fortsätta att hålla en hög 
kundservice är en tuff uppgift. Samtliga våra 
medarbetare har klarat det bra och kan med 
stolthet se tillbaka på år 2007.

2007: pERSONLIG UTVEcKLING EN  
GRUNDSTEN

Under ett år med många nyheter har det varit extra 
viktigt att förbereda personalen på bästa sätt för att 
de ska känna sig trygga i sina nya roller. Detta har 
skett på flera olika sätt.

Samtal för framtiden

Under 2007 genomfördes individuella personal-
utvecklingssamtal. Frågor som trivsel, kompetens-
utveckling, ledarskap och hälsa diskuterades och 
mynnade ut i olika åtgärder från arbetsgivare och 
arbetstagare.

Kompetensutveckling

Under 2007 har HSB Södertälje satsat på specialut-
bildningar inom bland annat överlåtelser, moms, entre-
prenadupphandling, projekteringsledning, energi, fukt 
och mögel, ventilationsteknik, ledarutveckling, grafisk 
design, ECO-driving och kundbemötande. Vi har 
också satsat på kompetenshöjning inom data, t.ex. ord-
behandling, kalkyl- och presentationsprogram

Som ett led i införande av nytt ekonomiredovis-
ningssystem har berörd personal gått flera special-
anpassade IT-utbildningar.

Friskvård 

Sedan flera år har HSB Södertäljes anställda möj-
lighet att till ett subventionerat pris köpa årskort på 
en träningsanläggning. Det sker också förebyggande 
hälsovård via företagshälsovården. De anställda får 
vartannat år göra en så kallad friskprofil, både ur 
ett fysiskt och psykosocialt perspektiv. Sammanfatt-
ningsvis är HSB Södertäljes medarbetare friska, 
vilket understryks av en låg sjukfrånvaro.

Under 2007 har en medarbetare drabbats av en ar-
betsrelaterad mindre skada. Olyckan är anmäld och 
förebyggande åtgärder är genomförda. 

könsfördelning anställda & styrelse

Åldersfördelning anställda

Medarbetare
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Administration Fastighetsservice
Kvinnor

Män

Ledningsgrupp Styrelse

År

Anställda –29 år

Anställda 30–49 år

Anställda 50 år–
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Teknisk förvaltning

Antal avtal: sex brf, samt förvaltningen av hsb södertäljes 

534 hyreslägenheter.

Antal medarbetare: tre stycken 
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HSB har en lång tradition av att ta aktiv del i om-
givningen. Genom engagemang i regionens infra-
struktur, ekonomi och miljö bidrar vi inte bara till 
att utveckla våra medlemmars boende och sociala 
trygghet. Vi bidrar också till att öka dragningskraf-
ten till området för framtida HSB-medlemmar. På 
så sätt lever vi upp till våra ledord engagemang, 
trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.

HSB SÖDERTÄLJE I SAMHÄLLSDEBATTEN: 
ATT FÖRA MEDLEMMARNAS TALAN. 

HSB Södertälje är en stor organisation och vi har 
därför stora möjligheter att få upp olika frågor i me-
dia. Den styrkan vill vi gärna använda för att vara 
bostadsrättsinnehavarens och bostadsrättsföreningens 
förespråkare. Under året har HSB Södertälje varit 
aktiv i en rad samhällsfrågor.

postboxar i entréer – vems ansvar?

Ett hett debatterat ämne under 2007 har varit brevbärar-
nas arbetsmiljö. I förlängningen vill Postverket att fas-
tighetsägarna själva ska bekosta och montera postboxar 
i entrén. I en del fall har Postverket gått så långt att de 
hotat med att upphöra med postutdelningen om inga 
åtgärder utförs av fastighetsägaren. 

HSB Södertälje har drivit frågan att Postverket 
genom sitt krav lägger över arbetsmiljöansvaret för 
sina medarbetare på de enskilda fastighetsägar-
na; ofta små bostadsrättsföreningar som skulle bli 
tvungna att bygga om eller bygga till entréerna för 
att tillmötesgå kravet. En sådan kostnad ska inte 
bostadsrättsföreningarna behöva ta själva.

Dessutom kan inte bostadsrättsföreningarna ta över 
underhållsansvaret för postboxar utan att bryta 
mot sina egna stadgar. Underhållet för dörren och 

08
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brevinkastet är nämligen bostadsinnehavarens ans-
var och ändringar i stadgarna krävs innan sådana 
förändringar är möjliga.

Hela frågan om postboxar är komplicerad och vi 
hoppas att den kommer att lösa sig under nästkom-
mande år genom att Postverket tar på sig sitt lagstad-
gade arbetsmiljöansvar för sina medarbetare. 

HSB Södertälje aktiv i utbyggnaden av södra 
stadskärnan

Södertälje är näst efter Stockholm och Solna en av 
regionens starkaste arbetsmarknader med 43 000 
arbetsplatser. Ett idealiskt geografiskt läge vid viktiga 
kommunikationsstråk och god tillgång till lokaler 
gör kommunen attraktiv som etableringsort. 

En ny utvecklingsplan för Södertälje är under utar-
betande, med en högt ställd ambition att öka antalet 
invånare med 18 000 personer till 100 000 fram 
till 2015. För att detta ska vara genomförbart måste 
det produceras nya attraktiva bostäder i Södertälje. 
Kommunen har därför startat en projektgrupp be-
stående av fem olika bygg- och fastighetsbolag, varav 
HSB är en av deltagarna, för att planera utbyggnaden 
av södra stadskärnan. Från HSB Södertäljes sida är 
det spännande att tillsammans med kommunen få 
vara med och kunna påverka Södertäljes framtida 
stads- och närmiljö.

HSB Södertälje genomför energideklarationer

Idag går 40 procent av Sveriges totala energian-
vändning till att värma våra byggnader. Därför är 
det viktigt att onödig energiförbrukning minskar i 
landets fastigheter. Ett steg för att uppnå det är en 
ny lag som säger att samtliga fastigheter i Sverige, 
med ett fåtal undantag, ska energideklareras. Bover-
ket ansvarar för register och information kring en-
ergideklarationer som ska vara utförda inom 2008. 

HSB Södertälje kommer i samarbete med HSB Stock-
holm att erbjuda medlemmarna möjlighet att få sina 
fastigheter energideklarerade. HSB Södertälje kom-
mer även att följa upp energianvändningen och ge 
råd om hur medlemmarna kan få sina byggnader att 
bli än mer energieffektiva. 

18 saMhälle saMhälle  19
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Klimatförändringen dominerade nyheterna i 
massmedia under 2007 med FNrapporter, No-
belpris och politiska aktioner. Tillsammans 
med uppmärksammade väderkatastrofer blev 
klimatfrågan en angelägenhet som berörde oss 
alla. HSB Södertäljes bidrag till en minskad 
miljöpåverkan fortsatte under 2007, bland annat 
genom arbetet med att minska energiförbruk-
ningen och utsläppen från persontransporter. 

2007: Ett år i klimatets tecken

Precis som internationella organisationer och samar-
beten har HSB Södertäljes miljöarbete fokuserat på 
att öka medvetenheten och kunskapen om hur den 
enskilde personen kan bidra till ett bättre klimat. 
Bland annat har våra medarbetare fått möjlighet att 
lära sig mer om hur de själva kan minska sin egen 
påverkan på miljön genom förändrade vanor och ar-
betsrutiner. Våra medarbetare är även utbildade i så 
kallad ECO-driving, d.v.s. bränslesnål körning.

Vision för miljöarbetet

Visionen för HSB Södertäljes miljöarbete är formu-
lerad i Kvalitets- och miljöpolicyn och vår verksam-
het skall genomsyras av policyn. De konkreta mål vi 
jobbar utifrån siktar mot att förverkliga policyn. 

Vår miljöpåverkan

HSB Södertäljes miljöpåverkan har kartlagts och re-
videras varje år för att ge en aktuell bild av vilka de-
lar av verksamheten som kan inverka på miljön. Till 
exempel ger förändringar i HSB Södertäljes utbud 
eller gällande miljölagstiftning nya miljöfrågor att 
ta ställning till från år till år. När utvärderingen väl 
är gjord görs sedan miljöinsatser i verksamheten där 
de får störst effekt.

hsb södertälje har ett ansvar för miljön på lokal, 

nationell och global nivå. vi redovisar därför vårt 

miljöarbete i ett större sammanhang. de av riksdagen 

beslutade nationella miljömål, www.miljomal.nu, har 

tre områden som hsb södertälje tillämpar i denna 

redovisning. dessa är:

• begränsad klimatpåverkan 

• levande skogar

• giftfri miljö och god bebyggd miljö

Miljöredovisningen avser hsb södertälje ekonomiska 

förening med medarbetare, egna lokaler och fastigheter. 

den inkluderar ej delägda bolag och föreningar. Miljöre-

dovisningen bygger till viss del på:

• deloittes ”Checklista för upprättande och utvärdering av  

information om miljö, etik, socialt ansvar och bolagsstyr-

ning, utgåva �005-09-19”

• hsb kompassen �008–�011

OM HSB SÖDERTÄLJES MILJÖREDOVISNING 2007

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 tjän-

ster ska uppfylla, helst överträffa, kundernas 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 SÖDERTÄLJES KVALITETS- OcH MILJÖpOLIcy
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De tyngsta miljöfrågorna för HSB Södertälje är 
resursförbrukning av energi, vatten, el och kontors-
papper, utsläpp från persontransporter samt miljö-
hänsyn i byggverksamhet.

Ledningssystem ISO 14001:2004

HSB Södertälje är certifierat enligt den internationella 
miljöledningsstandarden ISO 14001:2004. Miljöarbetet 
inkluderar företagsledningen, anställda och samarbets-
partners. Certifikatet omfattar ej bostadsrättsförenin-
gar eller delägda bolag och föreningar. HSB Södertälje 
erbjuder däremot bostadsrättsföreningarna rådgivning 
och utbildning i miljöfrågor. 

Tillståndsplikt och anmälan

HSB Södertälje bedriver ingen verksamhet som 
kräver myndighetstillstånd.

Leverantörerna ingår i vårt miljöansvar

När HSB Södertälje gör inköp och upphandlingar 
miljöbedöms såväl produkterna som leverantörerna. 
HSB Södertälje kommer på sikt att avveckla samar-
betet med de leverantörer som inte har ett eget or-
ganiserat miljöarbete.

Miljöutbildning

Under 2007 var klimatfrågan i centrum för HSB 
Södertälje och det är genom våra medarbetares in-
satser som vi kan göra skillnad.

I maj genomförde vi en temautbildning då vi visade 
Al Gores film ”En obekväm sanning”. Därefter följde 
en diskussion med tips på hur medarbetarna själva 
kan göra klimatsmarta val i sitt arbete. Miljöutbild-
ningen omfattade även våra leverantörer och samar-
betspartners genom den leverantörsträff som anord-
nades, med fokus på bland annat våra miljökrav. 

MILJÖREVISIONER: UTVÄRDERING SOM 
LEDER TILL FÖRBÄTTRING

Under 2007 har flera internrevisioner genomförts 
för att granska det löpande miljöarbetet. Miljöre-
visionerna är på flera olika nivåer: övergripande 

för alla block inom miljöledningen, detaljerat av-
seende efterlevnad av lagstiftning och rutiner, samt 
egenkontroll där en revisor granskar miljösamord-
narens arbete. 

Resultaten från internrevisionerna visar att HSB 
Södertälje har ett väl inarbetat ledningssystem 
för miljö. Arbetet med att få en fungerande 
miljöbedömning vid inköp och upphandling samt 
miljöstyrning i byggprojekt har gett resultat.

Åtgärder

För att skärpa avvikelserapporteringen i HSB 
Södertäljes verksamhet har en exempellista tagits 
fram som stöd. Avseende verktygen för laguppfölj-
ningen har HSB Södertälje medverkat i den HSB-
gemensamma upphandlingen av en ny internetbase-
rad miljölagdatabas.

Godkänd tredjepartsrevision

En gång per år genomgår HSB Södertälje en tred-
jepartsrevision. Revisionen omfattar minst en arbets-
dag och miljörevisorerna kommer från SP (Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut). Granskningen omfat-
tar kontroll, intervjuer och stickprov för att bedöma 
om HSB Södertäljes miljöpolicy genomsyrar verk-
samheten, samt om miljöledningssystemet uppfyller 
kraven enligt standarden ISO 14001:2004. 

År 2007 var tredjepartsrevisionen en så kallad om-
certifiering. Den sker vart tredje år och innebär en 
mer omfattande granskning av miljöledningssyste-
met. De nedslag som ska åtgärdas handlar bland an-
nat om smärre brister i egna rutiner, samt att vi har 
en viktig funktion i det att vi kan aktivt informera 
hyresgäster och HSBs styrelseledamöter om att 
genomföra miljöåtgärder i sin bostadsrättsförening 
och i sitt boende. I övrigt blev HSB Södertälje god-
kända och fick miljöcertifikatet förlängt.

Incidenter, tvister och klagomål

Under 2007 har HSB Södertälje ej förorsakat 
någon miljöolycka. 

Inkomna klagomål till HSB Södertälje avseende miljö-
frågor rör sig till största del om hyresgästernas önskan 

IN

• kontorsmaterial

• Förbrukningsmaterial 

 såsom batterier, 

 glödlampor

• tekniska hjälpmedel 

 såsom kontorsmaskiner, 

 och mobiltelefoner

• 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

MILJÖpÅVERKAN UR VÅR VERKSAMHET

resurser som hsb södertälje använder i utförandet av 

tjänster (in) samt belastningen på miljön som blir av 

användandet av dessa resurser (ut)

Styrelse 

styrelsen tar ut riktningen för miljöarbetet genom 

faställande av policydokument och verksamhetsplan. 

Ledning 

Företagsledningen har det operativa ansvaret och följer 

upp miljöarbetet kontinuerligt under verksamhetsåret. 

ledningen fattar beslut om löpande åtgärder och till-

handahåller resurser. 

Miljösamordnare 

Miljösamordnaren ser till att miljöledningssystemet 

fungerar, bevakar relevant lagstiftning, genomför 

utbildningar, ansvarar för revisioner, gör miljöredovisn-

ing, arbetar med miljöfrågan i byggprojekt samt leder 

arbetet med miljögruppen. Miljösamordnaren är också 

ledningens representant i miljöfrågor. 

Miljögrupp 

För att hitta nyheter samt säkerställa att miljöarbetet följer 

verksamhetens mål och policys har hsb södertälje en 

miljögrupp som bereder olika förslag. deltagare i miljögrup-

pen är också interna miljörevisorer.

Anställda 

anställda ansvarar för att följa fastställda rutiner,  

medverka på utbildningar samt rapportera avvikelser 

och förbättringsförslag på personalmöten.

MILJÖARBETETS ORGANISATION

Stefan Enblom (konsult) 

Miljösamordnare och internrevisor; ledningens repre-

sentant i miljöfrågor samt ledamot i miljögruppen.

Göran Häggkvist 

ledamot i miljögruppen.

Anna Larsson 

Miljösamordnare och internrevisor; ansvar för  

miljöstyrning i byggprojekt.

Malin Lidemalm 

internrevisor, ledamot i miljögruppen. 

Mats Söderström 

internrevisor, ledamot i miljögruppen.

HSB SÖDERTÄLJES MILJÖORGANISATION 2007

HSB SÖDERTÄLJES MILJÖANSVAR

HSB Södertälje har

Miljöledningssystem: Ja*

Miljöpolicy/miljömål: Ja

tjänstebilar med alterna-
tiva drivmedel: Ja, delvis

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/utbildning 
till externa uppdragstagare: 
Ja

Miljöinformation/utbildning 
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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om god inomhusmiljö. Fel i en lägenhet har ofta direkt 
bäring mot miljöfrågan och via tjänsten ”Felanmälan” 
tar HSB Södertälje hand om klagomålen.

Betydande ny lagstiftning

Under 2007 blev lagkravet om energideklaration-
er av fastigheter en verklighet. Lagen säger att vid 
årsskiftet 2008/2009 skall alla hyres- och bostads-
rättshus över en viss storlek ha genomgått en en-
ergideklaration. HSB Södertälje arbetar nu för att 
kunna genomföra en prisvärd energideklaration för 
de egna fastigheterna, samt att kunna erbjuda HSBs 
bostadsrättsföreningar samma tjänst.

Inventering och sanering av miljögiftet PCB, som hit-
tills varit en frivillig åtgärd för alla fastighetsägare, blev 
under 2007 ett lagkrav. HSB Södertälje har därför in-
venterat de egna hyresfastigheterna och analyserade 
prover visar att husen ej innehåller PCB. Däremot fann 
man några elektriska produkter som kan misstänkas 
innehålla PCB. Eftersom produkterna är intakta och 
inte läcker kommer de inte att flyttas på. Produkterna 
är dock märkta och skall vid demontering tas omhand 
enligt särskilda regler. 

Samarbeten: för ett utvecklat miljöarbete

HSB Södertälje deltar i nätverket för HSB-förening-
arnas 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. 

Utvecklingsinsatser

Under 2007 har vi fortsatt samarbetet mellan 
miljösamordnarna i HSB och HSBs inköpsorgan-
isation för att hitta gemensamma leverantörs-
bedömningar. Nu finns en mall framtagen som 
HSBs inköpsorganisation börjar tillämpa i sina 
upphandlingar för ramavtal inom HSB.

I takt med övergången till ett nytt affärssystem har 
också frågan om en mer automatiserad miljörappor-
tering väckts. Vi har därför under 2007 sökt samar-
bete med leverantörerna inom el, vatten och värme 
för att på sikt kunna hitta lämpliga verktyg som gör 
miljödata mer lättillgänglig. 

Arbete för en HSB-gemensam redovisning

Inom HSB pågår nu ett utvecklingsarbete för att ge-
nerera en redovisning för hela HSB-rörelsen. Syftet 
är att redovisa HSBs verksamhet ur ett ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt perspektiv i en hållbarhetsre-
dovisning. Data samlas in från hela HSB och nyckeltal 
är under utarbetande. HSB Södertälje medverkar i 
det utvecklingsarbetet med personella resurser och 
satsar aktivt på den nya redovisningen. Därför avstår 
vi i år från att presentera egna miljönyckeltal i tabell-
form enligt våra tidigare redovisningar.

Mål

Miljömålet för 2007 var att till utgången av 2008 
minska energiförbrukningen i egna fastigheter med 
10 procent jämfört med år 2004.

Minska energiförbrukningen 

De ombyggnadsprojekt som HSB Södertälje har 
genomfört i egna fastigheter har ofta haft som hu-
vudskäl att VA-stammar, badrum och tvättstugor 
varit i behov av upprustning. Att renovera uteslut-
ande för att minska energiförbrukning har därför 
ej varit första prioritet. I samband med dessa stam-
renoveringar har dock HSB Södertälje passat på att 
göra mindre förbättringar i husen vilka kan gener-
era en lägre energiförbrukning på sikt.

Under 2007 har HSB Södertälje i samband med en 
ombyggnad lagt ny isolering i ytterväggar i en käl-
lare på Okstigen 2–8.

Projektering för ombyggnad av VA-stammar, m.m. 
på Okstigen 2 och 8 har skett under 2007. Åtgärder 
under ombyggnaden som kan minska energiförbruk-
ningen är:

• Dragning av ny el 

• Nya entrépartier med nya tätare dörrar 

• Ny isolering i bjälklaget.

Resultat:

energiförbrukningen för hsb södertäljes egna fastigheter. 

Energiförbrukningen per ytenhet fortsätter att öka. 
Orsaken är troligen en kombination av oreglerad 
ventilation samt att injustering av värmen sker för 
sällan. Från 2008 kommer vi att satsa på en tätare 
justering och bevakning av värmen, samt bereda un-
derlag för eventuella investeringar i nyare teknik.  

begränsad kliMatPÅverkan
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Minska avgasutsläppen 

Vi jobbar för att minska våra utsläpp från person-
transporter. Under 2007 har vi fortsatt att utbilda 
personalen i bränslesnål bilkörning, så kallad ECO-
driving. Under året har vi också gjort en översyn av 
utbudet av elbilar, samt provkört några modeller för 
att se om de kan vara lämpliga för vår verksamhet.

Resultat: 

Det är mycket glädjande för oss att konstatera att utsläp-
pen från våra persontransporter har minskat under 
2007. Sifferunderlaget är behäftat med flera osäker-
heter men vi hoppas ändå på att den medvetna mjuka 
körstilen har gett resultat. Vi kommer att fortsätta följa 
upp bensinförbrukningen samt sträva efter att succ-
essivt övergå till miljöfordon i vår verksamhet.

utsläpp från våra persontransporter  

levande skogar

Minska pappersförbrukningen

En betydande del av HSB Södertäljes tjänsteutbud 
är den administrativa förvaltningen där vi tillhanda-
håller skriftlig information, rapporter och handlingar 
till kunderna. På grund av detta är förbrukningen 
av kontorspapper stor. Vi vill minimera vårt uttag ur 
naturen och ökar därför successivt den digitala in-
formationsöverföringen. 

Resultat:
Förbrukningen av a4-papper i vår förvaltning

Pappersförbrukningen per förvaltad enhet fortsät-
ter att öka. Vi tror att det beror på ett utökat antal 
korta beställningsuppdrag och förfrågningar från 
våra kunder, i kombination med en större mängd 
skriftlig information vid medlemsutbildningar och 
informationskvällar. I samband med övergången till 
ett nytt affärssystem 2008 kommer kundinforma-
tion betydligt oftare att förmedlas genom ett webb-
gränssnitt. Vi hoppas då att på sikt kunna minimera 
den omfattande pappershanteringen.
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Det goda boendet

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.

Utöver detta har vi projektspecifika miljökrav.

Byggprojekt 2007

Under 2007 har HSB Södertäljes miljökrav för om-
byggnadsprojekt hanterats i samarbete med WSP AB 
gentemot de byggande entreprenörerna. Avseende 
miljökrav i projektering för kommande nyproduk-
tion sker det i samarbete med HSB Bostad AB.

Resultat:

Under 2007 har vi gjort förbättringar i styrningen och 
uppföljningen av miljökrav i byggprojekt. Bland annat 
är mallarna nu tydligare gällande hur miljökraven 
skall ledas i de olika faserna under ett byggprojekt, 
samt vilken dokumentation som skall fram. Vi har 
också utökat de personella resurserna för att prak-
tiskt genomföra stickprov och kontroller. 

Fortfarande återstår dock arbete med att ytterlig-
are förtydliga styrningen och uppföljningen, för 
att försäkra att miljökraven efterlevs genom hela 
projektet. Avseende kemikalier i byggvaror kräver 
nu HSB Södertälje produkter som är godkända el-
ler accepterade enligt bedömningen i databasen 
”Byggvarubedömningen”. En miljödeklaration för 
nyproducerade brf Viksäng Strand har under året 
delats ut till bostadsrättsinnehavarna.

giFtFri MilJÖ oCh god bebyggd MilJÖ
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Styrelsens arbete

Styrelsen för HSB Södertälje väljs på årsstämman. 
Styrelsens arbete styrs av en arbetsordning (2007-
06-14). Styrelseledamöterna har sysslomannaansvar 
och vårdnadsplikt mot föreningen. En VD-instruk-
tion (2007-06-14) reglerar befogenheter och ansvar 
mellan VD och styrelse.

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att:

- anställa och entlediga VD

-  fastställa arbetsordning med VD-instruktion 

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

-  till stämman lämna förslag till årsredovisning 

Styrelsen för HSB Södertälje har under år 2007 
haft nio sammanträden varav ett konstituerande 
möte. Genomsnittlig närvaro för de stämmovalda le-
damöterna har varit 90 %. 

Styrelsens huvudfrågor under 2007:

• Beslut om verksamhetsplan utifrån HSB-rörelsens  
 gemensamma verksamhetsplan HSB Kompassen. 

• Tillsättning av ny VD och ny styrelseordförande.

• Förvärv av Kv. Borren och ”Gula Villan”.

• Kommande nybyggnadsprojekt brf Sofieberg samt  
 planering för ytterligare projekt. 

• Ombyggnad i HSB Södertäljes eget  
 fastighetsbestånd. 

• Extrastämma och införande av HSBs Kod för   
 föreningsstyrning.

• Remissyttrande över ”ny nationell organisation”   
 samt HSBs Bostadspolitiska program.

10

Styrelsen och verkställande direktören för HSB 
Södertälje ekonomisk förening, organisations-
nummer 715600-1757, får härmed avge årsredo-
visning för 2007. 

Ägare och medlemmar

HSB Södertälje är en ekonomisk förening som ägs av 
49 bostadsrättsföreningar och 6 462 enskilda med-
lemmar med en andel vardera. Verksamheten styrs via 
föreningsorganen föreningsstämma, styrelse och VD. 

Verksamheten

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

HSB Södertälje bedriver medlemsverksamhet främst 
inriktad på studieverksamhet för bostadsrättsfören-
ingarnas styrelseledamöter. HSB Södertälje anord-
nar också konferenser kring aktuella ämnen samt 
samverkar genom HSB-ledamöternas styrelseupp-
drag i bostadsrättsföreningarna. 

HSB Södertäljes finansverksamhet omfattar in och 
utlåning för HSBs bostadsrättsföreningar. Finans-
verksamheten regleras av en policy antagen av HSB-
föreningens styrelse. Policyn revideras årligen och 
reglerar bland annat riskhantering i samband med 
placering av kort- och långfristig likviditet, samt in- 
och utlåning. Finansverksamheten omfattar också 
biträde till HSBs bostadsrättsföreningar avseende 

upphandling av fastighetskrediter. Arbetet med fin-
ansiella placeringar har gett ett bra resultat under 
2007 och HSB Södertäljes likviditet är fortsatt god.

Med anledning av ett allt större antal förvaltnings-
avtal med icke HSB-medlemsföreningar, för vilka 
medlemsförvaltning via avräkningsförfarande avtalats, 
kommer vi att registrera vår inlåningsverksamhet hos 
finansinspektionen, FI, i enlighet med lag 2004:299 
(Lag om inlåningsverksamhet). Anmälan kommer 
också göras till FI i enlighet med lag 1996:1006 
(Lag om anmälningsplikt avseende viss finansiell 
verksamhet). HSB Södertäljes inlåningsverksamhet 
omfattas ej av den statliga inlåningsgarantin. Bostads-
rättsföreningarnas inlåning tryggas genom förenin-
gens placeringar och lånelöfte.

HSB Södertäljes produktion av nya bostäder sker 
via delägda HSB Bostad AB. Ägare av HSB Bostad 
är HSB-föreningarna i Stockholms län och HSB 
ProjektPartner AB. HSB Södertäljes andel är 4,95 % 
och i styrelsen för HSB Bostad ingår HSB Södertäljes 
ordförande. HSB Södertälje är också ägare av HSB 
ProjektPartner till 1,5 %. HSB ProjektPartner AB ägs 
av HSB-föreningar i hela landet och bedriver utöver 
produktion av bostäder finansverksamhet, inköp och 
försäkringsrörelse. 

Fastighetsbestånd 

HSB Södertäljes fastighetsbestånd omfattade tio fas-
tigheter per den 31/12 2007. Sju av dessa inrymmer 
till största delen lägenheter, en är en rivningsfas-
tighet. Två fastigheter är jordbruksfastigheter tänkta 
för framtida bostadsbebyggelse. Total uthyrningsbar 
lägenhetsyta är 34 917 m2 och lokalyta 1584 m2. Det 
bokförda värdet uppgår till 184 mkr. 

FÖrvaltningsberättelse

FÖRVALTADE HSB-BOSTÄDER (pER 2007–12–31)

Brf  Färdigställd år Antal lgh Antal medl.

eken  1934 19 �5

bromsen  1934 �3 �6

Melonen  1935 �7 31

brotorn  1937–38 37 40

bofinken  1943 18 19

eken 4  1939 �0 �5

Fregatten  194� �4 �6

snipan  1943 �7 �8

Fullriggaren  1944 36 35

hertigen  1945 18 �4

tratten  1946 �5 �4

strandgården  1947 34 38

gaffeln  1960 �8 35

briggen  1947 �4 �9

Jasminen  1949–50,54 99 108

solrosen  1951–57 104 1�7

brogården  195� 7 9

klintonia  1954–55 68 76

ängsgården  1956 3� 35

Mars  1959 �7 30

Östergården  1956–57 7� 84

Fjärilen  1971–7� 68 79

kaktusen  1980–81 46 70

näckrosen  196�–63 109 1�5

nysätra  1960–61 188 �05

dammtorp  1960–61 78 89

Malinsbo  196� 111 134

Österåt  1961 3� 47

Morkullan  1964 ��5 �75

Fridhem  1967 36 39

Pilen  1961 �8 35

tordyveln  1966 31 4�

topasen  1973 �48 �68

ragnhildsborg  1979–80 198 �90

Fogdetorp  1967–68 378 451

opalen  1973 �40 �89

täppan  1990 6� 70

viken  1984 �17 307

ekhamra  197� 118 139

Polstjärnan  1980 33 46

högvreten  1988 49 55

lilltorpet  1988–89 30 49

kobben  1989–90 171 �11

henriksberg  1993 96 135

sörgården  1993 68 106

violen  1994 3� 30

Pettersberg  �00� 73 11�

bruksporten  �00� 10 16

viksäng strand  �007 89 134 

Summa    3 833 4 722
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FÖRVALTADE EGNA FASTIGHETER (pER 2007-12-31)

Egna fastigheter Förvärvat  Antal lägenheter

hyresfast skogsviolen 1995 70

hyresfast uranus 6 1981 10

hyresfast sobeln 1 1995 7�

hyresfast sobeln � 1995 71

hyresfast hermelinen 1 1995 166

hyresfast hermelinen � 1995 143

hyresfast gula villan   �007 �

Summa  534



• Skrivelse till kommunen om utveckling av  
 södra stadskärnan.

• Revidering av IT-policy.

• Beslut om och tilldelning av resurser till nytt  
 affärssystem.

Styrelsen får tre gånger per år en avstämning av verk-
samhetsplanen inklusive budget. Då redovisas också 
hur de finansiella medlen disponeras i förhållande 
till antagen finanspolicy. VD rapporterar om löpande 
ärenden genom en skriftlig VD-rapport. 

Beslut som berör bostadsrättsföreningarna meddelas 
via ett månatligt nyhetsbrev, alternativt via brev till ord-
förandena. De anställda informeras via personalmöten.

Etiska riktlinjer och ansvar 

HSB Södertäljes styrelse har antagit inriktningsmålen 
i den för HSB-rörelsen gemensamma verksamhets-
planen HSB Kompassen. HSB Södertälje följer också 
intentionerna i HSB Kompassen. HSB Kompassen an-
ger uppdrag, vision, inriktningsmål, kärnvärderingar, 
synsätt och ansvarstagande. Här finns också krav på 
att redovisa hur man följt HSB-gemensamma styrdo-
kument samt hur man genomför och utvecklar dialog 
med intressenterna. Genom att följa de kooperativa 
principerna samt HSB Kompassen har HSB Södertälje 
en god grund för ett ansvarsfullt företagande.

HSB Södertälje är miljöcertifierade enligt ISO 
14001:2004. 

Ledningsgrupp

HSB Södertäljes ledningsgrupp har fram till den 1 
oktober 2007 bestått av VD Alf Eriksson, miljö- och 
kvalitetssamordnare Anna Larsson, driftchef Saka-

rias Liimatainen och ekonomichef Frank Norling. 
Därefter har Mats Tryselius ersatt Alf Eriksson som VD .

VD bereder, med kompletteringar från ledningsgrup-
pen, styrelsens ärenden enligt VD-instruktionen. 

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 arbets-
villkor samt utvecklingsmöjligheter.

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

Vid löneförhandlingar tillämpar HSB Södertälje ett 
klassificeringssystem, antaget av parterna i centrala 
förhandlingar och 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.

Fackklubbar

HSB Södertäljes medarbetare är i huvudsak fackligt 
organiserad i två kollektiv, SIF (för tjänstemännen) 
respektive Fastighetsanställdas förbund (för medar-
betare inom fastighetsservice). De två kollektiven 
utser vardera 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. Ar-
betsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning 
till de vardagliga frågorna inom respektive ansvars-
område. En fastställd delegationsordning visar hur 
ansvaret för arbetsmiljöfrågorna är fördelat. I planen 
ingår också följande särskilda lagstadgade avsnitt:

• Policy och handlingsplan för trakasserier och  
 kränkande särbehandling

• Handlingsplan för anpassning och rehabilitering

• Policy och handlingsplan i missbruksfrågor

Studieråd

Studierådet ansvarar för medlemsutbildningarna åt 
våra bostadsrättsföreningar. Studierådet har under 
2007 bestått av Bosse Östlund, sammankallande, Alf 
Eriksson, Ursula Söder-Magrell, Anica Söderström 
samt Charlotta Tempelman. Rådet har under år 2007 
haft ett protokollfört sammanträde som behandlade 
utbud, kursutvärderingar, ekonomi och kvalitet. 
Studierådet rapporterar löpande till styrelsen.

Valberedningens arbete under 2007

Valberedningen har bestått av Lillemor Eckervig, 
Lone Svensson och Christer Arvidsson (samman-
kallande). Lillemor Eckervig avgick på årsstämman 
den 29 maj och ersattes av Patrik Kenning. Val-
beredningen väljs på HSB Södertäljes årsstämma. 
Valberedningen har att bereda och lämna förslag på 
ledamöter och revisorer till HSB Södertäljes styrelse, 
samt lämna förslag till ersättning för styrelsens le-
damöter och revisorer. Nomineringshandlingar har 
skickats till samtliga HSBs bostadsrättsföreningar 
under februari månad. Valberedningen har också 
deltagit på HSB Riksförbunds kurs för valberedare.

Revisorernas arbete under 2007

Ordinarie sammanträden med revisorerna sker 
två gånger per år: vid ett höstmöte och i samband 
med slutrevisionen. Revisorerna lämnar årligen en 
rapport från löpande granskning samt en rapport 
från bokslutsrevisionen. Under höstmötet gjordes 
en genomgång av väsentliga händelser. Resultat av 
denna granskning liksom ledningens åtgärder har 

redovisats och behandlats av styrelsen. Revisorerna 
utförde en särskild granskningsinsatts i samband 
med VD-skifte den 1 oktober. 

Enligt HSB Södertäljes stadgar ska minst två revisor-
er granska verksamheten. HSB Södertäljes stämma 
har valt Magnus Karlström från Ernst & Young och 
HSB Riksförbund har utsett Jörgen Götehed från 
BoRevison till revisorer. 

Ekonomisk ställning och resultat

Redovisat resultat före skatt är 666 TSEK. I övrigt 
hänvisas till sid. 33–41 i denna årsredovisning. HSB 
Södertälje har haft omfattande ekonomiska åtagan-
den för ombyggnation av det egna fastighetsbestån-
det och samtliga hyresfastigheter är nu renoverade, 
vilket kommer att innebära en minskad kostnad på 
sikt. De totala avskrivningskostnaderna för vårt fas-
tighetsbestånd uppgår för året till 2,7 mkr (2,07 mkr) 
inklusive den färdigställda ombyggnaden av Herme-
linen 1. Till 2013 ökar avskrivningarna successivt till 
cirka 3,5 mkr. 

Värderingar av fastighetsbeståndet visar på fortsatta 
övervärden och det har inneburit möjlighet att fin-
ansiera ombyggnadsbehovet. En värdering av fas-
tighetsbeståndet gjordes våren 2007. Värderingen 
uppgick till 390 mkr +-10 mkr. HSB Södertälje har 
ett lånelöfte från Nordea för pågående ombyggnad 
uppgående till 53 mkr. 

Framtida utveckling

Produktionskostnaden för nybyggnation har fortsatt öka 
vilket tillsammans med slopandet av räntebidraget för ny-
produktion medverkar till högre priser för nya bostäder. 
Ökade räntekostnader för lån har också slagit hårt mot 
boendekostnaderna. Styrelsens bedömning är dock att 
det trots detta finns underlag för HSB Södertälje att 
gå vidare med planerna för nyproduktion. 

HSB Södertälje ser också i övrigt stora möjligheter 
till fortsatt utveckling inom verksamhetsområdet. 
Styrelsen gör bedömningen att medlemsverksamhet, 
förvaltning, fastighetsinnehav och nyproduktion av 
bostäder kommer att visa en stabil utveckling. 

SJUKFRÅNVARO I % AV ORDINARIE ARBETSTID  
2007-01-01–2007-12-31

Sjukfrånvaro 1,30 %

långtidssjukvaro 0 %

anställda -�9 år *

anställda 30-49 år 1,80 %

anställda 50 år-  0,90 %

sjukfrånvaro för kvinnor 1,90 %

sjukfrånvaro för män 0,90 %

* 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.
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Till föreningsstämmans förfogande står: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 

det totala fria egna kapital som står till stämmans 

förfogande, 32 198 937 kr varav årets resultat utgör 

431 204 kr, disponeras enligt följande: 

FÖrslag till disPosition av FÖreningens vinst

31 767 733 kr
Balanserat resultat

431 204 kr
Årets resultat

32 198 937 kr 
Summa

298 174 kr
Till reservfonden avsättes

31 900 763 kr
Till balanserat resultat

EKONOMISK ÖVERSIKT [kkr]

   2007  2006    2005    2004    2003 

Tillgångar, eget kapital och skulder        

anläggningstillgångar  �16 80�  �00 ��5  179 349  167 898  166 834

likvida medel  87 595  1�6 385  97 39�  89 030  9� 89�  

Övriga omsättningstillgångar  8 487  10 090  11 �65  11 586  11 606 

Summa tillgångar  312 884 336 700  288 006  268 514  271 332 

Justerat eget kapital  37 00�  36 375  35 171  33 987  3� 968 

långfristiga skulder  188 636  175 69�  135 485  135 677  134 999  

kortfristiga skulder  87 �46  1�4 633  117 350  98 850  103 365 

Summa eget kapital och skulder  312 884  336 700  288 006  268 514  271 332         *)

Intäkter och räntabilitet           

summa rörelseintäktet  58 107  53 943  51 739  50 994  48 673  

Årets resultat  431  1 00�  �95  387  54�  

avkastning på eget kapital  1,� %  �,8 %  0,9 %  1,1 %  1,6 % 

Ekonomisk ställning          

soliditet, inkl. totala inlåningen  11,8 %  10,8 %  1�,� %  1�,7 %  1�,� %  

soliditet, exkl. brf avistamedel  14,9 %  15,1 %  16,6 %  16,9 %  16,7 % 

balansomslutning  31� 884  336 700  �88 006  �68 514  �71 33� 

brf avistamedel  64 763  96 056  75 589  67 991  73 658         **)

*) långa skulder minus amortering plus uppskjutna skatter

**) Från notförteckningen

Justerat eget kapital är lika med eget kapital - 7�% av obesk. reserver.
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resultaträkning 

RESULTATRÄKNING [kkr]    

      07-01-01  06-01-01

   Not  07-12-31  06-12-31  

nettoomsättning  1  58 107  53 943

kostnader för sålda varor och tjänster    -49 763  -48 183

Bruttoresultat    8 344  5 760   

administrationskostnader    -� 53�  -1 676  

Rörelseresultat    5 81�  4 084

Finansiella poster      

utdelning finansiella anläggningstillgångar    �40  540

ränteintäkter och liknande resultatposter  �  3 3��  � 987

räntekostnader och liknande resultatposter  3  -8 708  -6 443

Resultat efter finansiella poster    666  1 168

Resultat före skatter    666  1 168

uppskjuten skatt  15  -�35  -166

Årets resultat    431  1 00�

balansräkning

BALANSRÄKNING [kkr]

Tillgångar  Not  07-12-31  06-12-31  

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  4  767  0

Materiella anläggningstillgångar     

byggnader och mark  5  183 557  143 950

Pågående ombyggnation  6  5 975  �8 589

investeringar i hyrda lokaler  7  79  158

inventarier  8  � 815  � 9�1

      

Finansiella anläggningstillgångar      

andra långfristiga värdepappersinnehav  9  �1 944  �1 944

andra långfristiga fordringar  10  1 665  � 663

      

Summa anläggningstillgångar    216 802   200 225  

Omsättningstillgångar      

Varulager     

varulager  11  1 596  � 11�

      

Kortfristiga fordringar      

hyres- och kundfordringar    � 7�0  1 408

skattefordringar    508  395

utlåning till bostadsrättsföreningar     
och förvaltningskunder     1 709  3 551

Övriga fordringar    304  537

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter  1�  1 650  � 087

Kortfristiga placeringar  13  60 587  38 685

Kassa och bank    �7 008  87 700  

Summa omsättningstillgångar    96 08�   136 475

Summa tillgångar    31� 884   336 700

12 13

balansräkning  3534 resultaträkning
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KASSAFLÖDESANALyS [kkr]  

     2007  2006 

Löpande verksamhet        

rörelseresultat    5 81�  4 084 

Finansiella intäkter    3 56�  3 5�7 

Finansiella kostnader    -8 708  -6 443

Justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet   

avskrivningar och nedskrivningar    3 940  3 �80 

Kassaflöde från förändringar i den löpande verksamheten  

för förändring av rörelsekapital    4 606  4 448 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

Förändringar av varulager och pågående arbeten    516  7�

Förändringar av hyres- och kundfordringar    -1 31�  1 813

Förändringar av övriga omsättningstillgångar    � 399  -711

Förändring av leverantörsskulder    -�85  178

Förändring av övriga rörelseskulder    -509  -� 890

Kassaflöde från den löpande verksamheten    5 415  2 910 

Investeringsverksamheten       

investeringar i immateriella anläggningstillgångar    -767  0

investeringar i materiella anläggningstillgångar    -�0 059  -�7 007

investeringar i finansiella anläggningstillgångar värdepapper   0  0

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -20 826  -27 007

Finansieringsverksamheten        

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar    -38 793  �0 561

Förändring av andra långfristiga fordringar    998  � 858

Förändring av lån    15 000  30 000

amortering av lån    -779  -531

insatser/avgälder    195  �0�

Kassaflöde från finanseringsverksamheten    -23 379  53 090

Årets kassaflöde    -38 790  28 993

likvida medel vid årets början    1�6 385  97 39�

likvida medel vid årets slut    87 595  1�6 385

Förändring likvida medel    -38 790  28 993

36 balansräkning kassaFlÖdesanalys  37

Eget kapital och skulder [kkr]  Not  07-12-31  06-12-31  

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

andelskapital    3 �17  3 15�

reservfond    1 586  1 536  

Fritt eget kapital      

balanserat resultat    31 768  30 685

Periodens resultat    431  1 00�  

Summa eget kapital  14  37 002   36 375  

Avsättningar     

Pensioner    688  0 

uppskjutna skatter  15  � 853  � 618  

Summa avsättningar    3 541  2 618

Skulder      

skulder till kreditinstitut  16  171 087  156 866 

inlåning från bostadsrättsföreningar  17  90 413  1�9 �06 

leverantörsskulder    4 711  4 996 

skatteskuld    0  0 

Övriga skulder    1 091  564 

upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  18  5 039  6 075

Summa skulder    272 341   297 707

Summa eget kapital och skulder    312 884   336 700

poster inom linjen

Ställda säkerheter     

Fastighetsinteckningar för skulder till kreditinstitut   179 563  166 563

Ansvarsförbindelser     

Fastigo garantiförbindelse    190  199 

garantiförbindelse   19  1�3 566  1�3 566
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Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 

och bFn:s allmänna råd och vägledningar.

Värderingsprinciper 

tillgångarna är värderade till anskaffningsvärde. För fastigheterna 

och inventarierna har avdrag gjorts  med planenliga avskrivningar. 

varulagret har värderats till 100 % av inköpsvärdet. 

Fastigheter

avskrivningar sker enligt  en progressiv plan för brunnsängs-

fastigheterna och med � % rak avskrivning på uranus, skogs-

violen, borren och tjädern.

För ombyggnationer sker rak avskrivning med � eller 3 %. 

Immateriella anläggningstillgångar

investeringar i immateriella anläggningstillgångar har en 

avskrivningstid på 5 år.

Investeringar i  lokaler

investeringar i egna lokaler har en avskrivningstid på 10 år.

Inventarier

inventarier har en avskrivningstid på 5 år.

Kontors- och Datorutrustning

inventarier har en avskrivningstid på 3 år.

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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Not 1    Nettoomsättningens fördelning  

Rörelsegren 2007 2006

Förvaltning �5 939 �1 �19

egna fastigheter 3� 168 3� 7�4 

Summa 58 107 53 943

Not 2    Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter 2007 2006

ränteintäkter 3 3�� � 987

Summa 3 322 2 987

Avgälderna från bostadsrättsföreningarna redovisas som kapitaltillskott 

Not 3   Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader 2007 2006

inteckningslån 6 113 4 3�0

räntebidrag -�88 -390

Övriga räntekostnader � 883 � 513

Summa 8 708 6 443

Not 4   Immateriella anläggningstillgångar 

pågående projekt 2007 2006

ingående anskaffningsvärde 0 0

Färdigställda projekt 0 0

inköp 767 0

utgående anskaffningsvärde 767 0

ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar 0 0

utgående ackumulerade  

avskrivningar 0 0

Utgående planenligt restvärde 767 0

Not 5   Byggnader och mark

Byggnader 2007 2006

ingående anskaffningsvärde 156 894 143 437

Färdigställd ombyggnation  35 677 13 457

inköp 6 54� 0

utgående anskaffningsvärde 199 113 156 894

ingående avskrivningar -1� 944 -10 871

Årets avskrivningar  -� 61� -� 073

utgående ackumulerade  

avskrivningar -15 556 -1� 944

Utgående planenligt  

restvärde 183 557  143 950

varav mark �7 091 �5 3�9

Taxeringsvärden 2007 2006

Bostadsdelen    

byggnad 137 6�0 98 454 

Mark 39 166 39 166 

Lokaldelen    

byggnad 9 354 5 37�

Mark � 467 � 431

Småhus    

byggnad � 983 0 

Mark 666 0

Summa  192 256 145 423 

Redovisade byggnadsvärden

bokföringsmässiga värden 156 467 118 6�1 

skattemässiga värden -147 435 -108 671

Skillnad 9 032 9 950

 

Not 6   pågående ombyggnation

  2007 2006

ingående anskaffningsvärde �8 589 17 309

inköpt under året 13 064 �4 737

Överfört till byggnad, sobeln 1 0 -13 457 

hermelinen 1, stambyte,  

el/värme -35 678 0

Utgående anskaffningsvärde 5 975 28 589 

 

Not 7    Investeringar i egna lokaler 

  2007 2006

ingående anskaffningsvärde 790 790

utgående anskaffningsvärde 790 790

ingående avskrivningar -63�  -553

Årets avskrivningar -79  -79

utgående avskrivningar -711  -63�

Utgående planenligt restvärde 79  158

 

Not 8   Inventarier

  2007  2006

ingående anskaffningsvärde 10 75� 8 475

Årets anskaffning 1 14� � �77

utgående anskaffningsvärde 11 894 10 75�

ingående avskrivningar -7 831 -6 703

Årets avskrivningar sålda  

varor och tjänster -758 -7�9

Årets avskrivningar  

administration -490 -399

utgående avskrivningar -9 079 -7 831

Utgående planenligt restvärde 2 815 2 921

noter

15

Revisor  Revision  Övrigt 

borevision  138  �0  

ernst & young  8�  0 

Summa  220  20

LÖNER, ERSÄTTNINGAR OcH SOcIALA KOSTNADER [kkr]

vd omfattas inte av lagen om anställningsskydd. vid uppsägning 
från föreningens sida  lämnas avgångsvederlag motsvarande femton 
månadslöner.

  2007    2006 

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

VD och styrelse  1 464    1 505  
kP pension    195    �03 
arbetsgivaravgift    440    489

Övriga  10 477    9 89�  
kP/aMF    1 858    1 146 
arbetsgivaravgift    3 767    3 �90

Summa  11 941  6 260  11 397  5 128

38 redovisnings- oCh värderingsPrinCiPer noter  39
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Not 9    Andra långfristiga värdepappersinnehav

Aktier och andelar Antal 2007  2006

andelar i riksförb �� �90 1 114,5 1 114,5

andel i ok 1 0,� 0,�

aktier träffp tälje �0 �,0 �,0

andel i Fonus 1 0,� 0,�

andel i konsum 1 1,0 1,0

andel byggnadsför  

hemgården,rönningen �0  �,0 �,0

aktier hsb bostad 7 904 14 8�0,0 14 8�0,0

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

Summa  21 944 21 944

Not 10   Andra långfristiga fordringar

   2007  2006

Personallån  485  54

insatslån  �39  1 179

revers- och inteckningslån   941  1 430

Summa  1 665  2 663

Not 11   Varulager   

   2007  2006

varulager  485  796

bostadsrätter  334  601

hjälmsätra/hoxeltorp  777  715 

Summa  1 596  2 112

Not 12   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

   2007  2006

ränteintäkter  7�5  466

Övrigt  9�5  1 6�1

Summa  1 650  2 087

Not 13   Kortfristiga placeringar   

Samtliga finansiella placeringar är omsättningsbara inom högst en vecka

  Förfall 2007  2006

swedbank spax 06-10-�0   1 507

Frn obligation 07-03-08   9 975

swedbank spax 07-10-17   1 506

swedbank spax 08-0�-08 1 507  1 506

Fabege cert 08-03-1� 9 856

swedbank spax 08-10-17 1 004

Frn obligation 08-1�-0� 7 11�  1 005

kreditobligation 09-04-�8 3 015  3 015

swedbank spax 09-10-05 1 506

Frn obligation 10-03-08 10 000  

vegaobligation 10-04-19 1 508  1 507

alfaobligationen 10-11-10   1 508

aktiekupongobligation etik 10-11-10 3 015  3 015

swedbank spax 11-05-1� 1 005  1 005

swedbank spax 11-10-11 3 015  3 015

Frn obligation 11-11-08 3 009  3 009

swedbank spax 1�-0�-17 3 015  

alfaobligationen 1�-01-04 3 000   

alfaobligationen 1�-08-10 1 508  

Frn obligation 1�-1�-�1 5 000 

kreditobligation 14-01-�4 � 51�

Summa  60 587            38 685

Not 14   Förändring eget kapital   

                                   Bundet eget kapital    Fritt eget kapital

 And   Reservfond Balanserat Årets 
 kapital  resultat resultat resultat

ingående belopp 3 15�   1 536 30 686 1 00�

andelsförändring 65  0 0 0

avgäld år �007 0  0 130 0

resultatdisposition 0  50 95� -1 00�

Årets resultat 0  0 0 431

Utgående belopp 3 217  1 586 31 768 431

Not 15   Uppskjuten skatt    

Föreningen följer bFnar �001:1 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 �8 % 

av befintliga  underskottsavdrag. avseende fastigheter förelig-

ger en uppskjuten skatteskuld om �8 % av skillnaden mellan 

fastigheternas bokförda värden och dessas skattemässiga 

restvärde. beloppen för dessa poster nettoredovisas.   

Not 16 Skulder till kreditinstitut

belopp  räntesats låneand löptid år ränteändr

1 710  4,�86 1 % >5  rörlig

6 078  4,�86 4 % >5  rörlig

7 545  4,890 4 % >5  08-03-01

9 04�  4,�86 5 % >5 rörlig

9 800  4,�86 6 % >5 rörlig

10 000  4,�86 6 % >5 rörlig

10 000  4,�86 6 % >5 rörlig

10 000  4,�86 6 % >5 rörlig

14 100  4,�86 8 % >5 rörlig

15 000  4,�86 9 % >5 rörlig

15 000  4,�86 9 % >5 rörlig

15 000  4,�86 9 % >5 rörlig

15 000  4,�86 9 % >5 rörlig 

15 000  4,�86 9 % >5 rörlig

17 81�  4,�86 10 % >5 rörlig

171 087  100 %  

Kortfristig del av slutdelarna till kreditinstitut uppgår till 984 kkr

I december 2005 räntesäkrades 65 Mkr av krediterna via swapavtal 

med Nordea.    

Swap   Räntesats  Förfallodag 

15 000   3,54  13-1�-18 

15 000   3,50  1�-1�-19 

10 000   3,45  11-1�-�1 

15 000   3,38  10-1�-15 

10 000   3,�6  09-1�-16

I december 2006 räntesäkrades 45 Mkr av krediterna via swapavtal 

med Nordea. 

   

Swap   Räntesats  Förfallodag

 10 000  3,90  14-1�-17

 5 000  3,89  13-1�-18

 5 000  3,88  1�-1�-19

 10 000  3,86  11-1�-�1

 5 000  3,84  10-1�-15

 10 000  3,80  09-1�-16

I oktober 2007 räntesäkrades 20 Mkr av krediterna via swapavtal 

med Nordea    

Swap Räntesats Förfallodag 

�0 000 3,75 17-10-16

Genomsnittlig årsränta för HSB föreningens fastighetslån är 3,92 % 

och snittlöptiden är 3,5 år. Ett lånelöfte motsvarande 53 Mkr är 

utfäst av Nordea för pågående och kommande ombyggnation. 

Not 17    Inlåning från bostadsrättsföreningar 

Lån   Bindning 2007 2006

bunden inlåning  > 1 år 13 500 15 550

bunden inlåning  < 1 år 1� 150 17 600

avräkning   64 763 96 056

Summa    90 413 129 206

Not 18   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

     2007  2006

hyror   1 810 � �06

räntor   509 395

semesterlöneskuld  1 566 1 680

Övrigt   1 154 1 794

Summa   5 039 6 075

Not 19 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 redovisats på 

bostadsrättsföreningens stämma.

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

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 april 2008.

Magnus Karlström   Jörgen Götehed 

ernst & young   borevision 

av föreningen vald revisor

Sören Lekberg              Alf Eriksson              Anna LIndahl, 

Kaj Helmiren peter Ivanov Malin Lidemalm

Dan Matsson  Anica Söderström  Bosse Östlund, 

Mats Söderström charlotta Tempelman

noter  4140 noter



hsb sÖdertälJe Årsredovisning �007 hsb sÖdertälJe Årsredovisning �007 

18

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 
2007-01-01–2007-12-31. Föreningens årsredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 28–41. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlin-
garna och förvaltningen och för att årsredovisnings-
lagen 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 redovisningsprinci-
perna 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 verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot föreningen.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt handlat i strid 
med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisn-
ingslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår re-
vision 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 resul-
taträkningen och balansräkningen för föreningen, 
disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

södertälje den �4 april �008

Magnus Karlström  Jörgen Götehed 
ernst & young,  borevision ab  

av föreningen vald revisor av hsb riksförbund 

    utsedd revisor

revisionsberättelse

17
hsb sÖdertälJes styrelse

Ordförande 
sören lekberg, f. 1946
bor i hsb brf Pettersberg
konsult

Vice ordförande 
anica söderström f. 1945
bor i hsb brf kaktusen
vårdlärare & konsult i 
inlärning

Ledamot 
alf eriksson, f. 1945
bor i villa i ronna
konsult, tidigare vd för hsb 
södertälje

Ledamot 
anna lindahl, f. 1937
bor i hsb brf Pettersberg
tidigare arbetat med bl.a. 
finansiering och utbildning

Ledamot 
dan Matsson, f. 1965 
bor i hsb brf tratten
utesäljare

Ledamot 
bosse Östlund, sammanka-
llande studierådet, f. 1938
bor i hsb brf topasen
tidigare rektor

Ledamot 
Charlotta tempelman,  
f. 1950  
bor i hsb brf Jasminen
arbetar på nordea

Ledamot 
kaj helminen, f. 1939
bor i hsb brf Morkullan
tidigare arbetat i  
verkstadsindustrin

Ledamot 
Peter ivanov, f. 1946
bor i hsb brf sörgården
tidigare ombudsman på htF

Ledamot 
Malin lidemalm, arbetstagar-
representant, f. 1978
bor i villa utanför nykvarn 
ekonom, hsb södertälje

Suppleant 
benny Jansson, f. 1966
bor i hsb brf gaffeln
Fastighetsskötare

Ledamot 
Mats söderström, arbetstagar-
representant, f. 1947
bor i hsb brf kaktusen
reparatör, hsb södertälje

Suppleant 
erik andersson, f. 1959
bor i saltskog
Personalchef iF Metall

Suppleant 
Jennie lagerstedt, f. 1976
bor i hsb brf snipan
konsult/egen företagare

Suppleant 
anna larsson, personlig 
ersättare för vd, f. 1968
bor i villa i Järna
kvalitets- och miljösamordnare, 
hsb södertälje

Suppleant 
roland engström, f. 1945
bor i hsb brf tordyveln 
tidigare strategisk rådgivare på 
hälso- & sjukvårdsförvaltningen

Suppleant 
ulla norstedt, f. 1961
bor i hsb brf ragnhildsborg
administratör/sekreterare 
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