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Välkommen till HSB Södertälje
HSB består av ett antal självständiga ekonomiska föreningar runt om i Sverige, varav  
HSB Södertälje är en. HSB Södertälje bildades 1933 och vårt verksamhetsområde  
omfattar Södertälje, Salem och Nykvarn.

HSB Södertälje är en kooperation som just nu ägs av 49 bostadsrättsföreningar och mer  
än 6 300 individuella medlemmar. Våra 36 medarbetare förvaltar ca 3 800 bostadsrätts
lägenheter och 530 hyreslägenheter. Vi planerar och bygger också bostäder för våra medlemmar 
och andra intressenter. Därutöver erbjuder vi tjänster som renoverings, ombyggnads och 
tillbyggnadsarbeten, besiktningar, energideklarationer, försäljning av vitvaror, m.m. till både 
bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi har också en egen mäklare, HSB Mäklaren, 
som förmedlar bostäder åt våra medlemmar och andra kunder. 

HSB Södertälje är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det garanterar att vi tar hänsyn till 
miljön i vårt dagliga arbete och utbildar vår personal kontinuerligt i miljöfrågor. Vi ställer 
också miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners.

Foto: Erika Stenlund, Viktor Gårdsäter, Fredrik Sandin Carlson, Olle Sporrong & Lisa Olén.



Nytt affärssystem
Byte av affärssystem som påbörjades 2007 avslutades 
sommaren 2008. 

WebbHero och elektroniska fakturor
Under året har våra kunder fått tillgång till affärs
systemets webbfunktion, WebbHero. Här hittar de infor
mation om bostadsrättsföreningen som t.ex. ekonomi
rapporter och styrelseuppgifter. Några föreningar har 
också hunnit påbörja elektronisk kontering av fakturor. 

Södra stadskärnan
HSB Södertälje har med hjälp av Tengboms arkitekter 
arbetat fram förslag på utbyggnation av Södra stadskär
nan som presenterats för Södertälje kommun. HSB är 
en av fem aktörer som tillsammans ska arbeta fram en 
plan för produktion av nya bostäder och lokaler i södra 
delen av Södertälje centrum, för att skapa en ny och 
levande stadsmiljö. 

75-års firande
I år fyllde HSB Södertälje 75 år och ett sätt att fira det 
på var den framtidskonferens som hölls i det nyinvigda 
stadshuset. Vi bjöd också våra medlemmar på sommar
teater till halva priset. 

Karlsborg
Förslag om uppförande och bedrivande av äldreboende 
på Karlsborg i samarbete mellan HSB Södertälje och HSB 
Omsorg har inlämnats till samhällsbyggnadskontoret.

HSBs kod för föreningsstyrning  
ändrar stadgarna
Det andra beslutet om ändring av HSB Södertäljes 
stadgar med anledning av HSBs kod för föreningsstyr
ning togs i samband med årsstämman 2008.  

Ansökan till Finansinspektionen
HSB Södertälje har ansökt och erhållit tillstånd från 
Finansinspektionen att bedriva inlåningsverksamhet. 
Vi får allt fler förvaltningsavtal med icke HSB-medlems
föreningar, där vi använder oss av medelsförvaltning via 
avräkningsförfarande. Därför är vi sedan 2009-03-10 
registrerade hos Finansinspektionen.

Ombyggnad egna fastigheter
Under året har de två återstående fastigheterna stambytts 
och därmed är samtliga HSB Södertäljes hyresfastig
heter stambytta.

61 Mkr
Omsättning

10 % 
Soliditet 

38 Mkr
Justerat eget kapital  

2,5 %
Avkastning på eget kapital

Året i korthet

4 åretS reSultat ocH VIktIga HändelSer

ÅRETS RESULTAT OCH VIKTIGA HÄNDELSER

“elektronisk fakturahantering via WebbHero ger styrelsen ökad säkerhet och kontroll vid betalning.  
det är tidsbesparande och rationellt och det förbättrar också den ekonomiska planeringen.” Bertil eklund brf ragnhildsborg.



Ett händelserikt år 
Det var mycket som hände i företaget under 2008. 
Året började med en stark efterfrågan på nya 
bostäder som sedan omvandlades till en nästan 
iskall bostadsmarknad. Vi har haft tur i denna 
konjunkturnedgång, men för den skull ska vi 
inte slå oss till ro. För att utvecklas i den takt som 
styrelsen vill och för att göra våra medlemmar 
ännu mera nöjda, måste vi förbättra vår målupp
fyllnad 2009 ytterligare. Gott betyg och lojalitet 
från kunderna är en färskvara och därför måste 
relationer och kontakter vårdas och underhål
las. Bra bemötande och service måste ske varje 
timme, varje dag, vecka efter vecka. Det jobbar 
vi med i en ständig utvecklingsprocess. 

Energi och miljö prioriterat
Energiområdet har stått i centrum under året. Inte 
minst mot bakgrund av att klimatfrågan och problemet 
med växthusgaser blivit alltmer uppmärksammat. Vi 
som verkar i bostadssektorn har ett extra ansvar efter
som 40 procent av koldioxidutsläppen kommer från 
bygg och bostadssektorn. HSB Södertälje har antagit 
HSB Klimatavtal som innehåller konkreta målsättnin
gar för minskning av utsläppen av växthusgaser och 
ökad användning av förnyelsebara energikällor. Vi är 
också extra stolta att vi har haft en egen energiexpert 
som utfört energideklarationer åt våra bostadsrätts
föreningar. Överlag är intresset och engagemanget för 
energifrågorna stort och vi fortsätter nu arbetet i sam
verkan med bostadsrättsföreningarna.

Ambitionerna är höga
Ett år går fort när dagarna fylls av innehåll och ar
betsuppgifter som är utmanande och stimulerande. 
Genom att utveckla kontakter och relationer med 
medlemmar och ägare stärker vi det framtida boen
det i HSB. Under 2008 påbörjade vi en resa tillsam
mans med bostadsrättsföreningarna med införandet 

av WebbHero och elektroniska fakturor. Nästa steg är 
införandet av handdatorer för HSB Service, vilket kom
mer att ge våra medlemmar än bättre service.

HSB Södertäljes hyresrättsbestånd ska ge ett tryggt och 
bekvämt boende med god kvalitet till våra medlemmar. 
Fastigheterna ska också förvaltas och utvecklas så att 
god tillväxt i värde och kassaflöde uppnås. Vi har sat
sat mycket kapital på renovering och 2008 slutfördes 
stambyte av 166 lägenheter, vilket innebär att alla HSB 
Södertäljes fastigheter nu är stambytta. 

I HSB sköter vi fastigheter, gör underhållsplaner och 
sköter ekonomin. Men framför allt uppfyller vi män
niskors drömmar om det goda boendet. Det är en insikt 
som driver mig och alla medarbetare framåt mot vår 
gemensamma vision. Välkomna med på resan!  

Mats Tryselius, VD HSB Södertälje
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UPPDRAG

Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna 
skapa det goda boendet. genom detta uppdrag 
bidrar vi till samhällsutvecklingen.  

Vårt uppdrag har fyra delar:

1. goda bostäder av hög kvalitet

�. Välskötta hus

3. trygg boendeekonomi

4. god boendegemenskap 

VISION

ett tryggt och trivsamt boende av högsta klass.  

HUVUDMÅL 2009–2011

all verksamhet ska genomsyras av våra kärnvärderin-
gar engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och 
samverkan. 

• Medlemmarnas möjligheter till inflytande och   
påverkan ska öka. 

• antalet medlemmar ska öka.

• Vi ska erbjuda ett tjänsteutbud som gör oss till det  
självklara valet för våra medlemmar.

• Vi ska minska HSB Södertäljes klimatpåverkan.

• Vi ska förvalta vårt kapital säkert och   
marknadsmässigt gynnsamt. 

• det egna kapitalet ska vara så stort att vi kan hålla  
marknadsandel och tillväxt.

• Vi ska erbjuda våra bosparare nyproducerade   
bostadsrätter.

• Vi ska inneha ett attraktivt bestånd av hyresrätter  
samt öka detta bestånd. 

KÄRNVÄRDERINGAR

engagemang, trygghet, Hållbarhet, omtanke och 
Samverkan 

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICy 

HSB är ett medlemsägt kooperativt företag. Vårt 
uppdrag 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, 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.

Vi ska erbjuda ett tryggt  
och trivsamt boende

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

KOOPERATIVA PRINCIPER
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HSB Service

Totalansvar för fler renoveringar
HSB Service erbjuder förvaltning inom löpande fastighets
skötsel och arbeten inom mer specialinriktade områden 
som t.ex. VVS och snickeriarbeten. Försäljningen ökade 
inom de flesta produkt- och tjänsteområden. Speciellt 
ökade mängden renoveringar av badrum där vi erbjuder 
ett totalansvar under hela renoveringstiden med fördelen 
att den boende bara behöver en kontaktperson. 

Ny tjänst: erbjudande om  
energirådgivning
HSB Service kan nu erbjuda rådgivning i energifrågor, 
vilket hjälper våra medlemmar och kunder att minska 
energiförbrukningen för en fastighet. Vi uppdaterar oss  
kontinuerligt inom området och resurser kommer att läg
gas på detta under 2009.

Förvaltningstjänster i fokus
Under 2008 har HSB Södertälje tagit fram broschy
rer och annat material som ska fungera som stöd vid 
försäljning av förvaltningstjänster. Satsningen på att 
tydligare visa våra kunder vilka tjänster vi kan erbjuda 
fortsätter under 2009, bl.a. med hjälp av annonser, rik
tade utskick, tydligare information på hemsidan och 
medverkan på mässor och bostadsträffar. 

HSB Mäklaren

HSB Mäklaren ökade sin  
marknadsandel
Trots tuff konkurrens har HSB Mäklaren ökat sin 
marknadsandel till 35 % av mäklade HSBbostadsrät
ter i Södertälje. Vi bibehöll antal förmedlade bostäder 
under året trots en svajig marknad, bl.a. tack vare konti
nuerlig radioreklam och ökad punktannonsering i dags
pressen. Nästa år kommer marknadsföringen att utökas 
och vi erbjuder b.l.a proffsfotografering i samband med 
försäljningsuppdrag, något som blir allt viktigare för 
våra kunder. 

Ny tjänst: bytaboende-försäkring
Marknaden för bostadsrätter förväntas bli ostadig även 
under nästa år och trygghet kommer att bli en viktig frå
ga för våra kunder. Ett nytt erbjudande från HSB Mäk
laren är s.k. bytaboendeförsäkringar för de kunder som 
både skall köpa och sälja samtidigt.

Andel mäklade HSB-bostäder
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HSB SERVICE

Antal medarbetare: 1�

Kunder: 41 förvaltningsavtal med brf, rot-arbeten åt 

privatpersoner och brf.

HSB MÄKLAREN

Antal medarbetare: 3

Kunder: 106 förmedlade bostäder �00�

HSB Mäklaren

Mäklarkedja 1

Mäklarkedja 2

Mäklarkedja 3

Övriga

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder ett mångskiftande utbud av tjänster 
till flera olika typer av kunder – från heltäck
ande förvaltningsavtal för bostadsrättsförenin
gar till renoveringsuppdrag för privatpersoner. 
Gemensamt är att våra tjänster handlar om ett 
tryggt och bekvämt boende. Under året har vi 
genomfört många förändringar i vårt befintliga 
tjänsteutbud och även presenterat några helt 
nya tjänster, allt utifrån våra kunders krav och 
önskemål. Vi har också arbetat för att tydligare 
kommunicera tjänsterna till våra kunder. 

Teknikgruppen

Nytt för i år: projektledning vid  
stambyten och ombyggnationer
Under 2008 utökades teknikgruppen med en person. 
En ansvarig tillsattes för att effektivisera arbetet. Under 
året har gruppen drivit projektledning i samband med 
ett flertal stambyten och ombyggnationer. Några större 
projekt har skett i samarbete med HSB Stockholm, vars 
teknikgrupp har lång erfarenhet av att driva projekt. 

Individuell elmätning
Teknikgruppen erbjuder lösningar för individuell 
eldebitering. Det innebär att alla boende får sin egen 
faktiska elförbrukning debiterad direkt på hyres/avgifts
avin. Förutom smidigheten med systemet har det visat 
sig att föreningens totala elförbrukning minskar – en 
besparing för både miljön och föreningens ekonomi. 
Något som har fått många brf att visa intresse för den 
nya tjänsten. 

Ny tjänst: energideklarationer
HSB Södertälje har under året haft en egen energiex
pert som sammanställt och godkänt energideklara
tioner för brf. Vid årets slut hade teknikgruppen utfört 
energideklarationer för omkring 30 procent av samtliga 
bostadsrättsföreningar i Södertälje kommun.

 

Ekonomisk och administrativ förvaltning

WebbHero igång 
Under 2008 sjösattes det nya affärssystemet Hero, 
vilket erbjuder kunder och anställda moderna och an
vändarvänliga applikationer. WebbHero är systemets 
webbfunktion, där man kan ladda ner olika typer av 
information om bostadsrättsföreningen. Styrelsemed
lemmar och vicevärdar kan nu se ekonomirapporter, 
styrelseuppgifter, leverantörsstatistik, uppgifter om 
lägenheterna, m.m. från sin hemdator eller från före
ningens gemensamma dator. Tjänsten är kostnadsfri för 
alla som har tecknat avtal om ekonomisk och adminis
trativ förvaltning med oss.

Ny tjänst: elektronisk fakturahantering
Under 2008 testade en pilotgrupp den nya tjänsten 
elektronisk fakturahantering. Tjänsten innebär att vi 
scannar in och registrerar de fakturor som kommer till 
föreningen. Via WebbHero kan styrelsen sedan kontera 
och attestera fakturorna direkt vid datorn. Där får de 
också översyn genom att ha fakturorna sökbara på ett 
och samma ställe. Under 2009 ska  fler föreningar suc
cessivt få tillgång till tjänsten. 

Ny tjänst: köadministration
Vår ekonomiska och administrativa förvaltning har tagit 
fram en ny tjänst där vi erbjuder administration av köer 
för t.ex. parkeringsplatser, lokaler och förråd. 
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VÅRA TJÄNSTER

Vi utvecklade tjänsteutbudet 
efter kundernas behov

TEKNIKGRUPPEN

Antal medarbetare: 5

Uppdrag: Fem vicevärdsuppdrag, förvaltning av egna 

fastigheter, projektledning, underhållsplaner, pcB- 

inventering, m.m. 

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Antal medarbetare: �

Uppdrag: 55 förvaltningsavtal, 534 hyreslägenheter



Demokrati och inflytande är grundpelare i HSBs 
verksamhet – att ge våra medlemmar möjligheten 
att påverka och ha insyn. Att dessutom engagera 
medlemmarna så att de faktiskt vill vara med 
och påverka är minst lika viktigt för att skapa en 
levande verksamhet. En viktig del är att erbjuda 
kvalificerade utbildningar till förtroendevalda.

Många nyheter i kursutbudet
Under 2008 presenterade vi flera nyheter i kursutbudet, 
vilket har varit uppskattat av våra medlemmar.  Satsnin
gen på att utveckla kurserna kommer att fortsätta un
der 2009, bl.a. med hjälp av fokusgrupper. Flera av våra 
kursledare har också själva varit på utbildning för att bli 
ännu duktigare på att hålla intressanta föredrag. 

Mest populära kurser 2008

Årsstämma
Den 27 maj hälsades ett 40tal ledamöter från HSBs 
bostadsrättsföreningar välkomna till årets årsstämma 
på hotell Skogshöjd. I vanlig ordning behandlades sty
relsens årsredovisning och val av styrelse och revisorer 
förrättades. På årsstämman fattades också beslut om: 

• Ändring av HSB Södertäljes stadgar med anledning 
av HSBs kod för föreningsstyrning. Det första beslutet om 
stadgeändring fattades den 21 november 2007. 

• En höjning av medlemsavgiften för bosparare och boende 
i bostadsrättsföreningar med 25 kronor per år. Grundavgif
ten för bostadsrättsföreningar hålls oförändrad.  

Extrastämmor
Den 22 november hölls extra föreningsstämma. På ex
trastämman beslutades om: 

• godkännande av ny instruktion till valberedningen

• grundtal för fastställande av antalet fullmäktige till 
HSB Södertäljes föreningsstämma

• första beslut om ändring av HSB Södertäljes stadgar 
med anledning av krav från Finansinspektionen.  

Ett andra beslut om ändring av stadgarna togs på extra 
föreningsstämma den 11 december. 

Vår verksamhet lever på 
engagemang 

Valberedning

Klimathotet och möjliga vägar framåt

Grunder i ekonomi, del 1 och 2

Trädgårdsutbildning

Juridikkurs om underhållsansvar

Fastighetsunderhåll

0 5 10 15 20 25
Deltagare

UTBILDNING OCH PARLAMENTARISK VERKSAMHET 
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Medlemmarna utgör själva kärnan i HSB och ett 
av våra huvudmål 2009–2011 är att öka medlem
marnas möjligheter till inflytande och påverkan. 
Därför är det viktigt att utveckla kommunikatio
nen så att alla känner sig informerade och delak
tiga i pågående projekt och framtida utmaningar. 
Under året har det skett på flera sätt.

Nya hsb.se
Arbetet med att skapa den nya webbplatsen hsb.se fort
går. Den nya hemsidan kommer att fungera som en 
HSBportal som är gemensam för hela Sverige, med 
lokala anpassningar för t.ex. tjänsteutbudet. Parallellt 
löper också ett projekt där vi går över till en nyare ver
sion av webbverktyget. Även bostadsrättsföreningarnas 
hemsidor kommer att få ett nytt utseende. 

Kampanj för gratis boende
HSB har under året genomfört en nationell kampanj för 
bosparande i HSB, riktad till unga bosparare. Den har 
bestått av reklamfilmer, en kampanjsajt där man kunnat 
vinna ett års gratis boende och annonsering på bland 
annat MSN. Den första kampanjmätningen gav positiva 
resultat och visar att kännedomen om HSB har ökat hos 
målgruppen. Filmerna får dessutom bra betyg. 

Antal bosparare

Tematräff om säkerhet 
Den 28 februari slöt närmare 50 representanter från 
olika brf upp på Axa Sports Center för att lyssna på 
föredrag inom temat säkerhet. Vi presenterade vår 
brandskyddspärm för systematiskt brandskyddsarbete 
som vi tagit fram i samarbete med Södertörns brand
försvarsförbund. 

Teater för halva priset: uppskattad  
sommaraktivitet
Under sommaren firade vi 75 år genom att bjuda alla våra 
medlemmar på utomhusteater till halva priset. Arrangörer 
var Wendelas vänner och pjäsen Midsommarafton vid 
Snäckviken spelades på Wendela Hebbes hus precis invid 
Södertälje kanal. Det hela var mycket uppskattat, både av 
våra medlemmar och av kulturföreningen. 

Framtidskonferens
Den 22 november hölls en framtidskonferens i det nya 
stadshuset i Södertälje med ett drygt 30tal deltagare 
från olika brf. Föredragshållare under konferensen 
var journalisten Elisabet Höglund, kommunstyrelsens 
ordförande Anders Lago, HSB Riksförbunds ord
förande KentOlof Stigh och HSB Södertäljes VD Mats 
Tryselius.  I pauserna fick deltagarna information om 
HSB Södertäljes och HSB Omsorgs tjänsteutbud.

Antal medlemmar

1� MedleMMar/kunder

MEDLEMSKOMMUNIKATION

Genom utökad dialog 
förbättrar vi samarbetet 
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HSB har flera nybyggnadsprojekt på gång i cen
trala delar av Södertälje. Vi har också slutfört en 
upprustning av våra hyresfastigheter. 

Höjd standard i egna fastigheter 
Under 2008 avslutades de två återstående stambytena i 
våra hyresfastigheter.  Det är långsiktiga investeringar 
för att vi ska kunna erbjuda våra medlemmar bra lägen
heter med hög standard. 

På HSBs fastigheter i Västergård har befintliga 
balkonger ersatts med nya inglasade sådana, i större 
format än de ursprungliga. Det är ett stort lyft för våra 
hyresgäster, inte minst för dem som tidigare enbart 
haft franska balkonger. 

Hyreslägenheter för HSBs medlemmar
Syftet med HSB Södertäljes hyreslägenheter är att till
godose våra medlemmars behov av bostad när bostads
rätt inte är ett passande alternativ. Under 2008 tog 
därför styrelsen beslut om att man måste vara medlem 
i HSB Södertälje för att hyra en lägenhet hos oss. 

Brf Sofieberg
Sofieberg är ett av våra områden där planeringsprocessen 
har pågått under en lång tid men där vi nu börjar närma 
oss en byggstart. På området planeras attraktiva lägenheter 
i 3-4 våningar och med gångavstånd till Södertälje cen
trum. Vi hoppas på en produktionsstart 2010.  

Södra stadskärnan
HSB är en av fem aktörer som tillsammans ska arbeta 
fram en plan för produktion av nya bostäder och loka
ler i södra delen av Södertälje centrum, för att skapa en 
ny och levande centrummiljö. 

Mariebacke
Detta är ett spännande projekt där två huskroppar, på 
vardera 15 våningar, planeras uppe på Torekällberget. 
Bostäderna kommer att ha en av Södertäljes bästa ut
sikter, med överblick över Södertälje centrum och stora 
delar av inloppet till Södertälje kanal.

Vård- och omsorgsboende
Vi har tillsammans med HSB Omsorg presenterat ett 
förslag om att bygga ett vård och omsorgsboende vid 
Karlsborg. Enligt förslaget ska HSB Södertälje bygga och 
äga anläggningen, medan HSB Omsorg tar hand om 
driften. Vi avvaktar just nu svar från kommunen i ärendet.

Nya utsikter 
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EGNA FASTIGHETER OCH NyPRODUKTION

Miranda Nour styrelseledamot i brf Fjärilen

Vad är roligast med att sitta i  
styrelsen i din bostadsrättsförening? 

”Jag lär mig jättemycket om olika bostadsrättsfrågor 
och blir hela tiden uppdaterad om vad som händer i 
vår förening. dessutom kan jag vara med och påver-
ka; det är kul att kunna se helhetsbilden av hur det 
går för föreningen.”

Maria Arenbjörk, ordförande i brf  Fogdetorp

Varför är du engagerad i styrelsearbetet i din 
bostadsrättsförening?

“det är en förmån att kunna vara med och påverka 
boendemiljön. alla som har tid och tycker något om sitt 
boende borde ta chansen att vara med. Viktigt är att se 
helheten och inte ha ett egenintresse i arbetet. det är 
alla medlemmars engagemang i en förening som gör 
föreningen till det den är, inte bara styrelsen.”

Karl Tiberg, ordförande i brf Mars

Varför är du engagerad i styrelsearbetet i din 
bostadsrättsförening?

”För att jag vill veta vad som händer i huset och att fas-
tigheten förvaltas på rätt sätt. det är även ett ypperligt 
tillfälle att lära känna en del av personerna i huset.”

Vi frågar våra medlemmar i HSB

Hur ser du på det gångna året?

�00� har kantats av både positiva och negativa ny-
heter. till det negativa hör finanskrisen och konjunk-
turnedgången som på allvar drabbade oss under 
hösten. även om vi inte har någon nyproduktion igång 
påverkas vi ändå genom att våra projekt flyttas fram 
och att det går sämre för produktionsbolaget HSB 
Bostad där vi är delägare. krisen drabbar också de 
av våra medlemmar som blivit varslade och kanske 
rent av arbetslösa. 

till det positiva hör att vi genom stadgeändringar in-
fört HSBs kod för föreningsstyrning. den kommer nu att 
tillämpas fullt ut i vårt styrelsearbete. 

Vad innebär koden för föreningsstyrning?

den innebär att vår verksamhet blir mer öppen och 
transparent och att vi får en mer öppen och demok-
ratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB 
Södertälje. konkret innebär det t.ex. att mer infor-
mation läggs ut på vår hemsida och att styrelsen 
till årsredovisningen ska lämna en särskild förenings-
styrningsrapport. 

Ett av våra mål är att öka medlemmarnas  
inflytande, vilka planer finns för detta?

en sak vi diskuterar är att varje höst ha en extra 
föreningsstämma som kan ägnas åt diskussioner och 
workshops. på den ordinarie föreningsstämman, 
som till sin form är bunden av lagar och stadgar, 
finns det sällan tid över för andra programpunkter 
än de rent formella. 

Vi frågar HSB Södertäljes ordförande 
Sören Lekberg



HSB har under 2008 haft miljöfokus på energi
området. Det har handlat om energireducering, 
men även utbildning och långsiktiga åtgärder 
som leder till längre livslängd och bättre drifts
ekonomi för fastigheterna, som står för en stor 
del av den totala energiförbrukningen. HSB har 
också utfört en gemensam upphandling av el 
för samtliga HSB-brf i Södertälje, där elenergin 
 inhandlas direkt på elbörsen Nordpool och är 
garanterat 100 procent vattenkraft.  

HSBs Klimatavtal 
Under 2008 startade ett stort klimatprojekt inom HSB. 
Projektet är en samverkan mellan HSB Riksförbund, 
regionala HSBföreningar och HSBbolag som anslutit 
sig till avtalet. HSB Södertälje skrev på klimatavtalet 
under 2008.

För HSB Södertälje innebär avtalet att vi fram till år 
2023 ska ha minskat våra utsläpp av koldioxidekviva
lenter med 50 procent, jämfört med 2008 års nivåer. 
(Med koldioxidekvivalenter menas den mängd växt
husgas utryckt som den mängd koldioxid som ger samma 
klimatpåverkan).

För att reduceringen av utsläpp ska ske kontinuerligt är tre 
delmål framtagna. Att minska utsläppen av koldioxid
ekvivalenter:

1. till år 2012 med 20 procent

2. till år 2016 med 30 procent

3. till år 2020 med 40 procent

Som ansluten förening har HSB Södertälje åtagit sig 
att i egen regi uppfylla målen som är angivna i HSBs 
Klimatavtal. Redovisning ska ske genom HSBs gemen
samma klimatberäkningsprogram. De inlämnade upp
gifterna om energiförbrukningsstatistik kommer att 
sammanställas och redovisas i HSBs gemensamma 
hållbarhetsredovisning. 

Den som inte uppfyller de vid varje tidpunkt angivna 
målen ska vidta kompensationsåtgärder. Kompensa
tionen ska motsvara skillnaden mellan aktuell målsätt
ning för minskning av utsläpp av koldioxidekvivalenter 
och uppnått resultat av minskade utsläpp.

Exempel på möjliga åtgärder är:

• fondering av medel till HSBs kooperativ för förnyelse
bar energi

• fondering av medel till klimatarbete inom koopera
tion utan gränser

• köp av utsläppsrätter, CDMprojekt.

Minskad energiförbrukning
Under 2008 har vindsbjälklagen på Okstigen 2 tilläggs
isolerats i samband med ombyggnad av vinden. Tidigare 

Ökat miljöfokus gav  
minskad energiförbrukning 

HSB Södertälje gör en miljöbedömning vid alla större 

inköp. Vid jämförelse mellan likvärdiga varor och tjänster 

görs det slutliga valet utifrån följande prioritetsordning: 

1. Funktion, kvalitet, kundnytta

�. Säkerhet och hälsa

3. Miljö

4. pris

Vid nyproduktion och byggprojekt i våra egna fastigheter 

upprättas alltid ett miljöprogram som styr att vi inte 

bygger in några material som kan vara skadliga för 

hälsa eller miljö. 

INKÖP

HSB OCH MILJÖN

Sedan år �001 är HSB Södertälje miljöcertifierade enligt 

ISo 14001:�004. Miljöarbetet inkluderar företagsled-

ningen, anställda och samarbetspartners. Bostadsrätts-

föreningar eller delägda bolag eller föreningar omfattas 

inte. HSB Södertälje bidrar dock med rådgivning och 

utbildning i miljöfrågor gentemot brf.

LEDNINGSSySTEM 14001:2004
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2008 var ett intensivt år med många förändringar. 
Dels genomgick vi ett fortsatt generationsskifte 
p.g.a. pensioneringar och dels fick medarbetarna 
lära sig ett nytt affärssystem. Något som vi enligt 
våra leverantörer har lyckats genomföra på ovan
ligt kort tid. Efter stort engagemang från alla med
arbetare, helgarbete och långa arbetsdagar, kan 
vi se tillbaka på året med stolthet. 

Teambuilding
Under året har vi bland annat haft en gemensam aktiv
itet för att bygga upp en ännu starkare laganda. Via en 
rad utmanande övningar utvecklades medarbetarnas 
samarbetsförmåga och problemlösning i grupp. Aktiv
iteten var mycket uppskattad av deltagarna.   

Kompetensutveckling
Som ett led i att vi har infört ett nytt affärssystem har 
alla medarbetare genomgått flera specialanpassade 
ITutbildningar. 

Ekonomihandläggarna har fått större arbetsområde 
och bredare arbetsuppgifter och har därför genomgått 
en veckolång ekonomi och juridikutbildning. HSB Tek
nik har även en nytillträdd chef som går HSBs interna 
ledarskaps och utvecklingsprogram. 

Friskvård och hälsa
Alla anställda erbjuds ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr per 
år, något som utnyttjats av ungefär var femte medarbe
tare. Företaget genomförde under 2008 en hälsokon
troll för samtliga medarbetare och kommer framöver 
att erbjuda hälsokontroll årligen för personal över 50 
år och vartannat år för yngre medarbetare. Medarbe
tare som röker och vill införskaffa nikotinplåster/
tuggumin har under året erbjudits bidrag till detta. De 
anställda har haft fri tillgång till sjukvårdsrådgivning 
och samtalsstöd via vår företagshälsovård.

16 MedarBetare
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Ett utmanande år 
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Så gamla är vi på HSB Södertälje



Styrelsen och verkställande direktören för HSB 
Södertälje ekonomisk förening, organisations
nummer 715600-1757, får härmed avge årsredo
visning för 2008.

Ägare och medlemmar
HSB Södertälje är en ekonomisk förening som ägs av 
49 bostadsrättsföreningar, förskolan Mursleven och 6 359 
enskilda medlemmar med en andel vardera. Verksam
heten styrs via föreningsorganen föreningsstämma, 
styrelse och VD.

Verksamheten
Verksamheten bedrivs inom kommunerna Södertälje, 
Salem och Nykvarn. HSB Södertälje arbetar med tek
nisk och administrativ förvaltning av fastigheter, mäkleri
verksamhet, uthyrning av lägenheter samt nyproduk
tion och ombyggnad av bostadsfastigheter, i första hand 
åt HSBmedlemmar. 

HSB Södertälje bedriver medlemsverksamhet främst in
riktad på studieverksamhet för bostadsrättsföreningar
nas styrelseledamöter. HSB Södertälje anordnar också 
konferenser kring aktuella ämnen samt samverkar 
genom HSBledamöternas styrelseuppdrag i bostads
rättsföreningarna.

HSB Södertäljes finansverksamhet omfattar främst 
inlåning för HSBs bostadsrättsföreningar. Finansverk
samheten regleras av en policy antagen av HSBföre
ningens 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 fas
tighetskrediter. Arbetet med finansiella placeringar har 
stått sig väl under 2008 och HSB Södertäljes likviditet 
är fortsatt god.

Med anledning av ett allt större antal förvaltningsavtal 
med icke HSBmedlemsföreningar, för vilka medelsför
valtning via avräkningsförfarande avtalats, är vi sedan 

HSB Södertälje 2008

Mats tryselius, lena österman och Sakarias liimatainen i HSB Södertäljes ledningsgrupp.
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år har fönstren bytts i samma fastighet, vilket har re
sulterat i ett helt skal där värmeförluster endast sker 
genom kontrollerade former via ventilationen. Man 
har även bytt stammar på både Okstigen 2 och 8, vilket 
bör resultera i minskad vattenförbrukning tack vare 
nya blandare och minskat läckage.

På Brunnsängsvägen 4 har SMHIstyrning installerats 
och vi utvärderar nu om det ger ett jämnare inomhus
klimat och reducerade uppvärmningskostnader.

Fläktarna i Brunnsäng har injusterats och temperaturstyr
ning kopplats in. Det betyder att hastigheten på fläktarna 
styrs av utomhustemperaturen. Det ger en mer behovs
anpassad ventilation med lägre värmeförluster.

Energiförbrukningen per ytenhet har minskat 

Minska koldioxidutsläppen
Sedan några år tillbaka har HSB Södertälje jobbat 
med att få ner CO2utsläppen från våra transporter. I 
och med att vi har skrivit på Klimatavtalet har fokus 
ändrats: från att bara redovisa utsläpp från transporter 
redovisar vi nu utsläppen från alla energikällor:  

• Egenägda källor, drivmedel till egna fordon  
och maskiner

• Inköpt energi, fastighetsel och fjärrvärme

• Indirekt klimatpåverkan, tjänsteresor

Totala utsläpp 2008  

Diagrammet visar våra tre utsläppskällor och fördeln
ingen mellan dessa.

2008 är första året vi gjort denna mätning och resultatet 
kommer att ligga till grund för framtida jämförelser. 

Minska pappersförbrukningen
Inom framför allt den administrativa förvaltningen har 
vi haft som mål att minska pappersförbrukningen till 
förmån för digital information. Under 2008 övergick 
hela HSB Södertälje till nytt affärssystem där mycket 
information visas via webben istället för att skickas med 
post i pappersform. 

Förbrukningen av A4-papper i vår förvaltning☺

HSB OCH MILJÖN
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2009-03-10 registrerade hos Finansinspektionen, FI, 
i enlighet med lag 2004:299 (Lag om inlåningsverk
samhet). Registreringen är också i enlighet med lag 
1996:1006 (Lag om anmälningsplikt avseende viss fi
nansiell verksamhet). HSB Södertäljes inlåningsverk
samhet omfattas ej av den statliga inlåningsgarantin. 
Bostadsrättsföreningarnas inlåning tryggas genom 
föreningens 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. I syfte 
att stärka bolagets kapitalbas har ägarna beslutat om att 
tillskjuta ett villkorat aktieägartillskott på 200 mkr, var
av HSB Södertäljes andel är 5,9 mkr. HSB Södertälje är 
också ägare av HSB ProjektPartner AB till 1,5 %. HSB 
ProjektPartner AB ägs av HSBföreningar i hela landet 
och bedriver utöver produktion av bostäder finansverk
samhet, inköp och försäkringsrörelse.

Fastighetsbestånd 
HSB Södertäljes fastighetsbestånd består av Hermelinen 
1 och 2, Skogsviolen 1, Sobeln 1 och 2 samt Uranus 6 
som inrymmer hyreslägenheter. Vidare Gula villan som 
är en mindre parvilla, Borren 1, som är en rivningsfas
tighet och de två jordbruksfastigheterna Hjälmsätra 1:3 
och Viksberg tänkta för framtida bostadsbebyggelse. 
Den totala uthyrningsbar lägenhetsytan uppgår till 35 
192 m2 och den totala externa lokalytan till 184 m2.   

Jämställdhet och mångfald
HSB Södertälje arbetar efter en fastställd jämställdhets
plan. Målen är:

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

• att kvinnor och män ska ha samma löne och arbetsvillkor, 
samt samma utvecklingsmöjligheter

• att kvinnor och män har samma möjligheter att kom
binera arbets och familjeliv.

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

Fackklubbar
HSB Södertäljes medarbetare är i huvudsak fackligt 
organiserad i två kollektiv, Unionen och Fastighetsan
ställdas förbund. De två kollektiven utser vardera en 
ordinarie medlem och en ersättare till HSB Södertäljes 
styrelse. Förhandlingar med de båda fackklubbarna 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 ansvarsområde. 
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.

Ekonomisk ställning och resultat
Redovisat resultat före skatt är 1 075 tkr. För föreningens 
resultat och ställning hänvisas till sid. 22–33 i denna 
årsredovisning. HSB Södertälje har haft omfattande 
ekonomiska åtaganden för ombyggnation av det egna 
fastighetsbeståndet och samtliga hyresfastigheter är nu 
renoverade, vilket kommer att innebära en minskad 
kostnad på sikt. De totala avskrivningskostnaderna för 
vårt fastighetsbestånd uppgår för året till 3,0 mkr (2,7 mkr). 
HSB Södertälje har ett lånelöfte från Nordea på 3 mkr. 
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Finanspolicy

kvalitets- och miljöpolicy

Sponsringspolicy

It-policy

Jämställdhets- och mång-

faldspolicy

Jämställdhetsplan

arbetsmiljöplan

Handlingsplan för 

anpassning och rehabili-

tering

policy och handlingsplan i 

missbruksfrågor

policy och handlings-

plan för trakasserier och 

kränkande särbehandling

policy för uthyrning av 

hyreslägenheter

POLICyS OCH LAGSTADGADE HANDLINGSPLANER 
ANTAGNA AV HSB SÖDERTÄLJES STyRELSE

FÖRVALTADE HSB-BOSTÄDER (PER 2008–12–31)

Brf  Färdigställd år Antal lgh Antal medl.

eken  1934 19 �6

Bromsen  1934 �3 ��

Melonen  1935 �7 30

Brotorn  1937–3� 37 41

Bofinken  1943 1� 19

eken 4  1939 �0 �6

Fregatten  194� �4 �6

Snipan  1943 �7 ��

Fullriggaren  1944 36 3�

Hertigen  1945 1� ��

tratten  1946 �5 ��

Strandgården  1947 34 39

gaffeln  1960 �� 36

Briggen  1947 �4 �9

Jasminen  1949–50,54 99 110

Solrosen  1951–57 104 1�3

Brogården  195� 7 9

klintonia  1954–55 6� 75

ängsgården  1956 3� 35

Mars  1959 �7 30

östergården  1956–57 7� �4

Fjärilen  1971–7� 6� 7�

kaktusen  19�0–�1 46 70

näckrosen  196�–63 109 1�9

nysätra  1960–61 1�� �05

dammtorp  1960–61 7� 91

Malinsbo  196� 111 13�

österåt  1961 3� 4�

Morkullan  1964 ��5 �7�

Fridhem  1967 36 3�

pilen  1961 �� 35

tordyveln  1966 31 43

topasen  1973 �4� �73

ragnhildsborg  1979–�0 19� �93

Fogdetorp  1967–6� 37� 453

opalen  1973 �40 �95

täppan  1990 6� 73

Viken  19�4 �17 310

ekhamra  197� 11� 13�

polstjärnan  19�0 33 46

Högvreten  19�� 49 55

lilltorpet  19��–�9 30 47

kobben  19�9–90 171 �10

Henriksberg  1993 96 135

Sörgården  1993 6� 106

Violen  1994 3� 33

pettersberg  �00� 73 11�

Bruksporten  �00� 10 16

Viksäng Strand  �007 �9 135 

Summa    3 833 4 765

FÖRVALTADE EGNA FASTIGHETER (PER 2008-12-31)

Egna fastigheter Förvärvat  Antal lägenheter

Hyresfast Skogsviolen 1995 70

Hyresfast uranus 6 19�1 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



HSBs kod för föreningsstyrning 
HSBs kod för föreningsstyrning är ett styrdokument för 
HSBrörelsen, antagen på HSB Riksförbunds stämma 
2007. Koden utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, 
de kooperativa principerna och HSBs värderingar och 
är utformad särskilt för HSBrörelsen. Syftet är att koden 
ska vara ett verktyg för att främja en öppen demokratisk 
medlemskontroll av hur beslut fattas i HSB.

Följer man inte koden ska man förklara varför man har 
tagit ett sådant beslut. Koden ska säkerställa att vid
lyftiga investeringar undviks och att medlemmarnas 
kapital används på ett varsamt sätt.

HSB Södertälje antog det HSBgemensamma styrdoku
mentet 2008. Beslut om stadgeändring med anledning 
av koden och registrering av inlåningsverksamhet hos 
FI togs på extra föreningsstämmor den 22 november 
och den 11 december 2008.  

HSB Kompassen
Det HSBgemensamma styrdokumentet HSB Kompas
sen har legat till grund för HSB Södertäljes verksam
hetsplanering. Den nya HSB Kompassen anger den 
samlade HSBorganisationens gemensamma uppdrag, 
vision, inriktningsmål, kärnvärderingar, synsätt och 
ansvarstagande. 

Finansiell rapportering
Den finansiella rapporteringen har anpassats till de 
krav som ställs upp i HSBs kod för föreningsstyrning. 
Nyckelpunkter i den finansiella uppföljningen är: 

• Integrerad verksamhetsplanering och budgetprocess.

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

• Tertialvis uppföljning av finansiella mål och verksam
hetsmål under ledning av VD.

• Tertialvis rapportering till styrelse av finansport
följens värde och utveckling under ledning av VD.

• Finansiell rapportering i årsredovisningen enligt koden.

För att säkerställa kvaliteten i den ekonomiska rapporterin
gen medverkar styrelsens ordförande alltid vid slutrevision. 

Återbetalningsberedskap 

HSB Södertälje följer kodens krav som anger att 80 % 
av inlånade avistamedel ska kunna återbetalas inom 
fem bankdagar.

Soliditetstal

HSB Södertäljes soliditet är 45,3 % beräknad enligt HSB
koden.  I koden finns ett soliditetskrav på 15–30 %.  

Värderingsprinciper

En marknadsvärdering av mark och fastigheter har 
gjorts i början av 2009. Marknadsvärdet och fastigheter
nas beräknade övervärde redovisas på sidan 11. Övriga 
värderingsmetoder redovisas på sidan 22 och 31.  

Valberedningens arbete
Valberedningen har bestått av Christer Arvidsson (sam
mankallande), Lone Svensson och Patrik Kenning. 
Valberedningen väljs på HSB Södertäljes årsstämma. 
En särskild instruktion för valberedning fastställdes 
på extrastämman den 22 november. Valberedningens 
uppgift är att bereda och lämna förslag på ledamöter 
och revisorer till HSB Södertäljes styrelse, samt läm
na förslag till ersättning för styrelsens ledamöter och 
revisorer. Nomineringshandlingar har skickats till 
samtliga HSBbrf under februari månad. Information 
om valberedningen samt hur man går till väga för att 
nominera kandidater till styrelsen finns även på HSB 
Södertäljes hemsida. Sista dag för nominering fast
ställdes till den 20 februari. 

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 sam
manträden, varav ett konstituerande möte och en 
tvådagarsöverläggning kombinerat med utbildning om 
koden tillsammans med HSB Södermanland. 

Styrelsen för HSB Södertälje väljs på årsstämman. Sty
relsens arbete styrs av en arbetsordning (2008-06-12). 
Styrelseledamöterna har sysslomannaansvar och vård
nadsplikt mot föreningen. En VDinstruktion (2008-
06-12) reglerar befogenheter och ansvar mellan VD 
och styrelse.

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att:

• anställa och entlediga VD

• fastställa arbetsordning med VDinstruktion

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

• till stämman lämna förslag till årsredovisning.

Så har HSB Södertälje styrts
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  2008   2007  2006    2005    2004

Tillgångar, eget kapital och skulder      

anläggningstillgångar  �6� 719  �16 �0�  �00 ��5  179 349  167 �9�

likvida medel  94 6�7  �7 595  1�6 3�5  97 39�  �9 030 

övriga omsättningstillgångar  � 577  � 4�7  10 090  11 �65  11 5�6

Summa tillgångar  365 983  312 884 336 700  288 006  268 514

Justerat eget kapital  3� 043  37 00�  36 375  35 171  33 9�7 

långfristiga skulder  ��� 47�  1�� 636  175 69�  135 4�5  135 677 

kortfristiga skulder  105 46� �7 �46  1�4 633  117 350  9� �50

Summa eget kapital och skulder  365 983 312 884  336 700  288 006  268 514       *)

Intäkter och räntabilitet           

Summa rörelseintäktet  60 7�5  5� 107  53 943  51 739  50 994  

årets resultat  944  431  1 00�  �95  3�7  

avkastning på eget kapital  �,5 %  1,� %  �,� %  0,9 %  1,1 %

Ekonomisk ställning          

Soliditet, inkl. totala inlåningen  10,4 %  11,� %  10,� %  1�,� %  1�,7 % 

Soliditet, exkl. brf avistamedel  1�,� %  14,9 %  15,1 %  16,6 %  16,9 % 

Soliditet, enl. HSB-kod  45,3 %  56,4 %              ***)

Balansomslutning  365 9�3  31� ��4  336 700  ��� 006  �6� 514

Brf avistamedel  6� �1�  64 763  96 056  75 5�9  67 991         **)

Beräknat övervärde, exkl.    

pågående ombyggnationer  154 763 �06 443              ***)

*) långa skulder minus amortering plus uppskjutna skatter.

**) Från notförteckningen. 

***) redovisas fr o m år �00� i enlighet med antagna HSBs kod för föreningsstyrning.

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



Till föreningsstämmans förfogande står: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
det totala fria egna kapital som står till stämmans 
förfogande, 32 975 079 kr varav årets resultat utgör 
944 351 kr, disponeras enligt följande: 

FörSlag tIll dISpoSItIon aV FörenIngenS VInSt

32 030 728 kr
Balanserat resultat

944 351 kr
Årets resultat

32 975 079 kr 
Summa

132 350 kr
Till reservfonden avsättes

32 842 729 kr
Till balanserat resultat

Utvärdering av styrelsearbetet
HSB Södertäljes styrelse har utfört en utvärdering av sitt 
arbete. Styrelseledamöterna har enskilt besvarat frågor 
berörande styrelsens och ordförandes kompetens, en
gagemang, etc. Resultatet av undersökningen diskute
ras av styrelsen och redovisas för valberedningen.

Styrelsens huvudfrågor under året  
har varit: 
• Verksamhetsplan 

• Nybyggnation

• Uppdragsbeskrivning och riktlinjer för HSBledamot

• Klimatavtalet

• Beslut att VD inte ska vara ledamot i styrelsen

• Stadgeändringar i samband med kod för föreningsstyr
ning samt nya regler från Finansinspektionen 

• Policy för uthyrning av egna lägenheter

• Ansökan till Finansinspektionen

• Policy mot penningtvätt

• Upphandling av el

• Motioner till förbundsstämma

Styrelsens sammansättning
Styrelsens sammansättning och uppgifter om enskilda 
styrelseledamöter återfinns på sidan 35.  

Studieråd
Studierådet utses av styrelsen och ansvarar för medlems
utbildningar. Under 2008 har rådet bestått av Bosse Östlund 
(sammankallande), Anica Söderström, Charlotta Tempel
man, Jennie Lagerstedt och Ursula SöderMagrell.

Ledningsgruppens arbete
Ledningsgruppen består av VD Mats Tryselius, ekonomi
chef Lena Österman och driftchef Sakarias Liimatainen. 
Ledningsgruppen har korta avstämningsmöten veckovis 
samt längre ledningsgruppmöten en gång i månaden.  

Uppgifter om VD återfinns på sidan 35. Principer för 
VDs ersättning och övriga anställningsvillkor återfinns 
på sidan 30.

Presidium
Ordförande och vice ordförande sammanträder regel
bundet med VD för avrapportering av den operativa 
verksamheten och föreningens ekonomi, samt beredning 
av kommande styrelsemöten. 

Styrgruppens arbete
Styrgruppen består av sex personer, samtliga med rörelse
grensansvar. Styrgruppen har möten en gång i månaden 
och möterna skapar förståelse och ett närmare samar
bete mellan rörelsegrenarna.

Revisorernas arbete under 2008
Ordinarie sammanträden med revisorerna sker två 
gånger per år: vid ett höstmöte och i samband med 
slutrevision. Revisorerna lämnar årligen en rapport 
från löpande granskning samt en rapport från boksluts
revisionen. Under höstmötet gjordes en genomgång av 
väsentliga händelser. Resultat av denna granskning lik
som ledningens åtgärder har redovisats och behandlats 
av styrelsen.  Enligt HSB Södertäljes stadgar ska minst 
två revisorer granska verksamheten. HSB Södertäljes 
stämma har valt Magnus Karlström från Ernst & Young 
och HSB Riksförbund har utsett Erik Davidsson från 
BoRevision till revisorer. Magnus Karlström har varit 
revisor för HSB Södertälje sedan 1995 och Erik Davids
son sedan 2008. 

Föreningsstyrningsrapporten har inte särskilt granskats 
av revisorerna.

Arvoden, omfattning och kostnader för revisorerna re
dovisas på sidan 30.

Internkontroll
Den interna kontrollen bygger på månatlig uppföljning 
mot budget per rörelsegren såväl som uppföljning mot 
mål i verksamhetsplanen. Kompenserande åtgärder 
vidtas inom de områden eller processer där kontrollen 
bedöms som svag. Någon särskild granskningsfunktion 
i form av internrevision finns inte. 

Ledamöter

alf eriksson 3(5*)

anica Söderström 9(1�)

anna lindahl 1�(1�)

Bosse östlund 1�(1�)

charlotta tempelman 10(1�)

dan Matsson 10(1�)

erik andersson 7(1�)

kaj Helminen 1�(1�) 

Malin pärlstål/lisa olén 1�(1�)

Mats Söderström 9(1�)

Mats tryselius (adj.) 11(1�)

peter Ivanov 11(1�)

Sören lekberg 1�(1�)

STyRELSENS NÄRVARO PÅ STyRELSESAMMANTRÄDEN 
2008-01-01–2008-12-31

Suppleanter

anna larsson (adj.) 3(5*)

Benny Jansson 1�(1�)

Jennie lagerstedt 1�(1�)

roland engström 1�(1�)

thomas eriksson 0(1�)

ulla norstedt 9(1�)

* Avgick på årsstämman 27 maj 2008.

FÖRSLAG TILL DIPOSITION AV FÖRENINGENS VINSTFÖRENINGSSTyRNINGSRAPPORT
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BalanSräknIng

BALANSRÄKNING [tkr]

Tillgångar  Not  2008-12-31  2007-12-31  

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  4  3 097  767

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader och mark  5  1�1 �37  1�3 557

pågående ombyggnation  6  53 09�  5 975

Investeringar i hyrda lokaler  7  0  79

Inventarier  �  1 903  � �15

      

Finansiella anläggningstillgångar      

andra långfristiga värdepappersinnehav  9  �1 944  �1 944

andra långfristiga fordringar  10  1 440  1 665

      

Summa anläggningstillgångar    262 719   216 802  

Omsättningstillgångar      

Varulager     

Varulager  11  1 ���  1 596

      

Kortfristiga fordringar      

Hyres- och kundfordringar    3 544  � 7�0

Skattefordringar    �55  50�

utlåning till bostadsrättsföreningar    1 5�6  1 709

övriga fordringar    7�  304

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter  1�  1 �3�  1 650

Kortfristiga placeringar  13  43 566  60 5�7

Kassa och bank    51 1�1  �7 00�  

Summa omsättningstillgångar    103 �64   96 0��

Summa tillgångar    365 9�3   31� ��4

reSultaträknIng 

RESULTATRÄKNING [tkr]    

      08-01-01  07-01-01

   Not  08-12-31  07-12-31  

nettoomsättning  1  60 7�5  5� 107

kostnader för sålda varor och tjänster    -55 533  -49 763

Bruttoresultat    5 19�  � 344   

administrationskostnader    -� 669  -� 53�  

Rörelseresultat    � 5�3  5 �1�

Finansiella poster      

utdelning finansiella anläggningstillgångar    6 970  �40

ränteintäkter och liknande resultatposter  �  4 33�  3 3��

räntekostnader och liknande resultatposter  3  -1� 750  -� 70�

Resultat efter finansiella poster    1 075  666

Resultat före skatter    1 075  666

uppskjuten skatt  15  -131  -�35

Årets resultat    944  431

�6 FörValtnIngSBerättelSe
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kaSSaFlödeSanalyS

KASSAFLÖDESANALyS [tkr]  
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KASSAFLÖDESANALyS

Eget kapital och skulder [tkr]  Not  2008-12-31  2007-12-31  

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

andelskapital    3 1�4  3 �17

reservfond    1 ��4  1 5�6  

Fritt eget kapital      

Balanserat resultat    3� 031  31 76�

periodens resultat    944  431  

Summa eget kapital  14  38 043   37 002  

Avsättningar     

pensioner    1 435  6�� 

uppskjutna skatter  15  � 9�4   � �53  

Summa avsättningar    4 419  3 541

Skulder      

Skulder till kreditinstitut  16  �19 690  171 0�7 

Inlåning från bostadsrättsföreningar  17  �� 96�  90 413 

leverantörsskulder    5 7��  4 711 

övriga skulder    �96  1 091 

upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  1�  � �39  5 039

Summa skulder    323 521   272 341

Summa eget kapital och skulder    365 983   312 884

Poster inom linjen

Ställda säkerheter     

Fastighetsinteckningar för skulder till kreditinstitut    ��0 667  179 563

Ansvarsförbindelser     

Fastigo garantiförbindelse    �36  190 

garantiförbindelse   19  109 695  1�3 566

     2008  2007 

Löpande verksamhet        

rörelseresultat    � 5�3  5 �1� 

Finansiella intäkter    11 30�  3 56� 

Finansiella kostnader    -1� 750  -� 70�

Justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet   

avskrivningar och nedskrivningar    5 56�  3 940 

Kassaflöde från förändringar i den löpande verksamheten  

för förändring av rörelsekapital    6 637  4 606 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

Förändringar av varulager och pågående arbeten    30�  516

Förändringar av hyres- och kundfordringar    -��4  1 31�

Förändringar av övriga omsättningstillgångar    4�6  � 399

Förändring av leverantörsskulder    1 017  -��5

Förändring av övriga rörelseskulder    3 75�  -509

Kassaflöde från den löpande verksamheten    11 316  5 415 

Investeringsverksamheten       

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar    -� 330  -767

Investeringar i materiella anläggningstillgångar    -49 374 -�0 059

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar värdepapper   0  0

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -51 704  -20 826

Finansieringsverksamheten       

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar    1 445  -3� 793

Förändring av andra långfristiga fordringar    ��5  99�

Förändring av lån    50 000  15 000

amortering av lån    -1 397  -779

Insatser/avgälder    97  195

Kassaflöde från finanseringsverksamheten   -47 480  -23 379

Årets kassaflöde    7 092  -38 790

likvida medel vid årets början    �7 595  1�6 3�5

likvida medel vid årets slut   94 6�7  �7 595

Förändring likvida medel    7 092 -38 790



Not 1    Nettoomsättningens fördelning  

Rörelsegren 2008 2007

Förvaltning �7 546 �5 939

egna fastigheter 33 179 3� 16� 

Summa 60 725 58 107

Not 2    Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter 2008 2007

ränteintäkter 4 33� 3 3��

Summa 4 332 3 322

Avgälderna från bostadsrättsföreningarna redovisas som kapitaltillskott 

Not 3   Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader 2008 2007

Inteckningslån 9 �00 6 113

räntebidrag -33� -���

övriga räntekostnader 3 ��� � ��3

Summa 12 750 8 708

Not 4   Immateriella anläggningstillgångar 

Pågående projekt 2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 767 0

Färdigställda projekt � 645 0

Inköp �13 767

utgående anskaffningsvärde 3 6�5 767

Ingående avskrivningar 0 0

årets avskrivningar -5�9 0

utgående ackumulerade  -5�9 

avskrivningar 0 0

Utgående planenligt restvärde 3 097 767

Not 5   Byggnader och mark

Byggnader 2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 199 113 156 �94

Färdigställd ombyggnation  0 35 677

Inköp 0 6 54�

patentbrevskostnader 601 0

utgående anskaffningsvärde 199 714 199 113

Ingående avskrivningar -15 556 -1� 944

årets avskrivningar  -� 9�1 -� 61�

utg. ackumulerade avskrivningar -1� 477 -15 556

Utgående planenligt  

restvärde 181 237 183 557

Varav mark �7 091 �7 091

Taxeringsvärden 2008 2007

Bostadsdelen    

Byggnad 163 70� 137 6�0 

Mark 43 4�0 39 166 

Lokaldelen    

Byggnad 6 ��7 9 354

Mark � 467 � 467

Småhus    

Byggnad � 9�3 � 9�3 

Mark 666 666

Summa  220 191 192 256 

Redovisade byggnadsvärden

Bokföringsmässiga värden 156 146 156 467 

Skattemässiga värden -14� �17 -147 435

Skillnad 11 329 9 032

 

Not 6   Pågående ombyggnation

  2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 5 975 �� 5�9

Inköpt under året 47 1�3 13 064

överfört till byggnad, Sobeln 1 

Hermelinen 1, stambyte, el/värme 0 -35 67�

Utgående anskaffningsvärde 53 098 5 975 

 

Not 7    Investeringar i egna lokaler 

  2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 790 790

utgående anskaffningsvärde 790 790 

Ingående avskrivningar -711 -63� 

årets avskrivningar -79  -79 

utgående avskrivningar -790 -711

Utgående planenligt restvärde 0 79

 

Not 8   Inventarier

  2008  2007

Ingående anskaffningsvärde 11 �94 10 75�

årets anskaffning -416 1 14�

utgående anskaffningsvärde 11 47� 11 �94

Ingående avskrivningar -9 079 -7 �31

årets avskrivningar 

övriga rörelsegrenar -�95 -75�

årets avskrivningar  

administration -�01 -490

utgående avskrivningar -9 575 -9 079

Utgående planenligt restvärde 1 903 2 815

noter
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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.

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.

Skatter

Föreningen följer BFnar �001:1 vägledning om redovisning av 

inkomstskatter. den behandlar hur framtida  skattekonsekvenser 

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.

Övrigt

övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde 

om ej annat anges i not nedan.

Alla belopp i noter anges i tkr.

LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER [tkr]

Verkställande direktörens årslön uppgår till 7�3 tkr. Inga bonus- eller 
prestationsersättningar förekommer. pensionen för verkställande direk-
tören omfattas av ktp-planen och är förmånsbaserad och uppgår till 66 
tkr för �00�. Fr.o.m. �009 är pensionen premiebaserad och motsvarar 
35 % av årslönen. utöver lön och pensionsavsättning tillkommer värde av 
bilförmån. Vd har en pensionsålder av 65 år. Vid uppsägning av verkstäl-
lande direktören från föreningens sida gäller en uppsägningstid om sex 
månader. avgångsvederlag utgår med femton månadslöner efter upp-
sägningstidens utgång. Vid uppsägning från verkställande direktörens 
sida gäller en uppsägning om sex månader.

I bokslutet finns därutöver extra avsättning för tjänstemännens 
framtida kp-pensionsåtaganden till ett belopp av 1,4 mkr.

  2008    2007 

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

VD och styrelse  1 571    1 464  
kp pension    66    195 
arbetsgivaravgift    509    440

Övriga  1� 654    10 477  
kp/aMF    1 954    1 �5� 
arbetsgivaravgift    4 10�    3 767

Summa  14 225  6 632  11 941  6 260

FASTIGHETER

avskrivningar sker per fastighet med:

Fastighet Typ av  %-sats Slutår 
  avskrivningsplan 

Sobeln 1 progressiv 
  avskrivning 0,47 %  �07�

Sobeln � progressiv  
  avskrivning 0,47 %  �07�

Hermelinen 1 progressiv  
  avskrivning 0,47 %  �07�

Hermelinen � progressiv  
  avskrivning 0,47 %  �07�

panncentralen rak avskrivning � %  �050

Skogsviolen rak avskrivning � %  �045

uranus rak avskrivning � %  �045

Borren rak avskrivning � %  �057

tjädern rak avskrivning � %  �057

För ombyggnationer sker rak avskrivning med 3 %

2008  Revision  Övrigt 

Borevision  70  0  

ernst & young  30  �5 

Summa  100  25

2007  Revision  Övrigt 

Borevision  13�  �0  

ernst & young  ��  0 

Summa  220  20

2006  Revision  Övrigt 

Borevision  1�3  0  

ernst & young  39  0 

Summa  39  0

ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR FÖR REVISORER



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

Vi försäkrar att, så vitt vi känner till, årsredovisningen 
är upprättad i överensstämmelse med god redovisnings
sed, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska för
hållandena och ingenting av väsentlig betydelse är 
utelämnat som skulle kunna påverka den bild av för
eningen som skapats av årsredovisningen.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 22 april 2009.

Magnus Karlström   Erik Davidsson 

ernst & young,   Borevision aB,  

av föreningen vald revisor  av HSB riksförbund   

     utsedd revisor

Not 18   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

     2008  2007

Hyror   � ��4 1 �10

Medlemsavgifter  �69 0

räntor   9�� 509

Semesterlöneskuld  1 615 1 566

övrigt   3 0�3 1 154

Summa   8 239 5 039

Not 19 Garantiförbindelser    

garantiförbindelsen avser insatser i  brf Viksäng Strand  

109 695 tkr vilken upphör att gälla ett år efter det att den 

slutliga kostnaden har redovisats på bostadsrättsföreningens 

stämma, vilket gjordes i maj �00�.

Sören Lekberg Anica Söderström        Mats Tryselius, VD 

Kaj Helminen Peter Ivanov Charlotta Tempelman

Dan Matsson  Bosse Östlund Anna Lindahl

Erik Andersson Mats Söderström Lisa Olén

Not 9    Andra långfristiga värdepappersinnehav

Aktier och andelar Antal 2008  2007

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

aktier i HSB Bostad 7 904 14 ��0 14 ��0

aktier i projektpartner 1 501 6 004 6 004

aktier och andelar övrigt  5 5

Summa  21 944 21 944

Not 10   Andra långfristiga fordringar

   2008  2007

personallån  34�  4�5

Insatslån  591  �39

revers- och inteckningslån   507  941

Summa  1 440  1 665

Not 11   Varulager   

   2008  2007

Varulager  �39  4�5

Bostadsrätter  334  334

Hjälmsätra/Hoxeltorp  715  777

Summa  1 288  1 596

Not 12   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

   2008  2007

ränteintäkter  47  7�5

övrigt  1 1�5  9�5

Summa  1 232  1 650

Not 13   Kortfristiga placeringar   

Samtliga finansiella placeringar är omsättningsbara inom högst en vecka.

  Förfall 2008   2007

kreditobligation �009-04-�0 3 000   3 015

Swedbank Spax �009-10-05 1 500   1 506

Frn obligation �010-03-0� 10 000   10 000

Vegaobligation �010-04-19 1 500   1 50�

aktiekupongobligation etik �010-11-10 3 000   3015

Swedbank Spax �011-05-1� 1 000   1 005

Frn obligation �011-11-0� 3 000   3 009

Swedbank Spax �01�-0�-17 3 000   3 015

alfaobligationen �01�-01-04 3 000   3 000

alfaobligationen �01�-0�-10 1 500   1 50�

Frn obligation �01�-1�-�1 5 000   0

Swedbank Special �013-05-�9 1 500   0

Sv export kreditobligation �015-11-�0 3 000   0

Swedbank Special �009-09-0� � 000   0

Sv export kreditobligation �015-11-�0 1 964   0

Swedbank Spax �011-10-11 0   3 015

kreditobligation �014-01-�4 0   � 51�

Swedbank Spax �00�-0�-0� 0   1 507 

Fabege cert �00�-03-1� 0   9 �56 

Swedbank Spax �00�-10-17 0   1 004 

Frn obligation �00�-1�-0� 0   7 11�

Summa  43 566   60 587 

ej realiserad värdeminskning  -39�  

Summa  43 566   60 587

Not 14   Förändring eget kapital   

                                   Bundet eget kapital    Fritt eget kapital

 And   Reservfond Balanserat Årets 
 kapital  resultat resultat resultat

Ingående belopp 3 �17   1 5�6 31 76� 431

andelsförändring -33  0 0 0

avgäld år �007 0  0 130 0

resultatdisposition 0  �9� 133 -431

årets resultat 0  0 0 944

Utgående belopp 3 184  1 884 32 031 944

Not 15   Uppskjuten skatt    

I HSB Södertälje finns två poster där det föreligger temporära 

skillnader, underskottsavdrag och fastigheter. Vad gäller under-

skottsavdrag föreligger en uppskjuten skattefordran om �6,3 % 

av befintliga  underskottsavdrag. avseende fastigheter förelig-

ger en uppskjuten skatteskuld om �6,3 % av skillnaden mellan 

fastigheternas bokförda värden och dessas skattemässiga 

restvärde. Beloppen för dessa poster nettoredovisas.   

Not 16 Skulder till kreditinstitut

Föreningens samtliga inteckningslån löper med rörlig ränta och är 

per bokslutsdagen fördelade på 22 lån. Kortfristig del av skulderna 

till kreditinstitut uppgår till 1 631 tkr. Av total skuld avseende 

Inteckningslån, 219 690 tkr, är 170 000 tkr (77 %) räntesäkrat med 

swapavtal hos Nordea enligt nedan: 

Swap   Räntesats  Förfallodag 

 10 000  3,�6  �009-1�-16 

 10 000  3,�0  �009-1�-16 

 15 000  3,3�  �010-1�-15 

  5 000  3,�4  �010-1�-15 

 10 000  3,45  �011-1�-�1 

 10 000  3,�6  �011-1�-�1 

 15 000  3,50  �01�-1�-19 

  5 000  3,��  �01�-1�-19 

 15 000  3,54  �013-1�-1� 

  5 000  3,�9  �013-1�-1� 

 10 000  3,90  �014-1�-17 

 �0 000  3,75  �017-10-16 

 40 000  4,65  �01�-11-17 

 170 000

Genomsnittlig årsränta för HSB-föreningens fastighetslån är 3,7 %  

och den vägda snittlöptiden är ca 5,5 år. Marknadsvärdet på 

swapavtalen per bokslutsdagen uppgick till -10,9 mkr, dvs beloppet 

motsvarar den kostnad föreningen skulle  betala om swapavtalen 

löses per balansdagen. Ett lånelöfte motsvarande 3 mkr är utfäst av 

Nordea för pågående och kommande ombyggnation.

Not 17    Inlåning från bostadsrättsföreningar 

Lån   Bindning 2008 2007

Bunden inlåning  > 1 år 1 �00 13 500

Bunden inlåning  < 1 år 1� 350 1� 150

avräkning   6� �1� 64 763

Summa    88 968 90 413

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

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
i HSB Södertälje ek. för. för räkenskapsåret 2008-01-
01–2008-12-31. Föreningens årsredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 19–33. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltnin
gen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upp
rättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala 
oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval 
av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed 
i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att gran
ska ett urval av underlagen för belopp och annan infor
mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 
och verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som sty
relsen och verkställande direktören gjort när de upprät
tat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade in
formationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl
lande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verk
ställande direktören på annat sätt handlat i strid med la

gen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen el
ler föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss 
rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsre
dovisningslagen och ger en rättvisande bild av förenin
gens resultat och ställning i enlighet med god redovisn
ingssed 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 �� april �009

Magnus Karlström  Erik Davidsson 
ernst & young,  Borevision aB  

av föreningen vald revisor av HSB riksförbund 

    utsedd revisor

reVISIonSBerättelSe
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HSB SödertälJeS StyrelSe
Ordförande 
Sören lekberg, f. 1946
konsult. 
Till styrelsen: �005
Andra uppdrag: 
revisor i Södertälje 
kommun, ledam. i brf pet-
tersberg, HSB-ledam. brf 
Viksäng Strand, brf Hen-
riksberg och brf täppan

Vice ordförande 
anica Söderström f. 1945 
Vårdlärare och konsult i 
inlärning 
Till styrelsen: 199�
Andra uppdrag: ordförande 
i brf kaktusen, HSB-ledam. 
brf Fjärilen, brf Fogdetorp 
och brf polstjärnan

Ledamot 
anna lindahl, f. 1937
tidigare arbetat med finan-
siering och utbildning
Till styrelsen: �004
Andra uppdrag:
ordförande i brf pettersberg, 
HSB-ledam. brf Jasminen, brf 
tordyveln och brf eken 4

Ledamot 
charlotta tempelman,  
f. 1950 
arbetar på nordea
Till styrelsen: �005
Andra uppdrag: ledam. i brf 
Jasminen, HSB-ledam. i brf 
Bofinken och Solrosen

Ledamot 
Bosse östlund, f. 193�
tidigare rektor
Till styrelsen: 19�4
Andra uppdrag: nämdeman 
i Svea Hovrätt, HSB-ledam. 
Förskolan Mursleven, brf 
Bruksporten, brf ekhamra, 
brf opalen och brf Viken

Ledamot 
dan Matsson f. 1965
Förvaltare
Till styrelsen: 1999
Andra uppdrag: ordförande i 
brf tratten, HSB-ledam. i brf 
Fullriggaren, brf Strand-
gården och brf Malinsbo

Ledamot 
erik andersson, f. 1959 
Internationell sekreterare 
på IF Metall
Till styrelsen: �007
Andra uppdrag:
HSB-ledam. brf gaffeln och 
brf Brogården

Ledamot 
kaj Helminen, f. 1939
tidigare arbetat i verks-
tadsindustrin
Till styrelsen: 199�
Andra uppdrag: ordförande i 
brf Morkullan, HSB-ledam. 
brf Fregatten, brf tratten 
och brf ängsgården

Ledamot 
peter Ivanov, f. 1946
tidigare ombudsman på 
unionen
Till styrelsen: 1997
Andra uppdrag: ordförande i 
brf Sörgården, HSB-ledam. 
brf lilltorpet, brf Fridhem 
och brf östergården

Ledamot/arbetstagar-
representant 
Mats Söderström, f. 1947
reparatör HSB Södertälje
Till styrelsen: 1997
Andra uppdrag: vicevärd i brf 
kaktusen, HSB-ledam. brf 
Briggen

Ledamot/arbetstagar-
representant  
lisa olén f. 1977  
Informatör HSB Södertälje
Till styrelsen: �00�
Andra uppdrag: HSB-ledam. 
brf Brotorn

Suppleant 
Benny Jansson, f. 1966
Fastighetsskötare
Till styrelsen: �007
Andra uppdrag: ledam. brf 
gaffeln, HSB-ledam. brf 
Melonen

Suppleant 
roland engström, f. 1945
tidigare strategisk rådgi-
vare på hälso- & sjukvårds-
förvaltningen i landstinget
Till styrelsen: �007
Andra uppdrag: ledam. brf 
tordyveln, HSB-ledam. brf 
kaktusen och brf Högvreten

Suppleant 
Jennie lagerstedt, f. 1976
konsult/egen företagare
Till styrelsen: �007
Andra uppdrag:
ordförande i brf Snipan, 
HSB-ledam. brf Sörgården 
och brf Hertigen

Suppleant 
ulla norstedt, f. 1961
administratör/sekreterare
Till styrelsen: �005
Andra uppdrag: ledamot i 
Södertälje lokal-tv, HSB-
ledam. brf Brogården, brf 
nysätra, brf österåt

Suppleant/arbetstagarrep-
resentant 
thomas eriksson f. 195�
reparatör HSB Södertälje
Till styrelsen: �00�

Suppleant/arbetstagar-
representant 
therese ohlsson f. 1969
löne- och hyreshandläg-
gare HSB Södertälje
Till styrelsen: �00�

Adjungerade 
Mats tryselius har varit adjungerad i styrelsen, anna 
larsson har varit adjungerad t.o.m. årsstämman �7 
maj �00�. 

Ledning/Ekonomichef 
lena österman f. 1960
Anställd sedan: �00�
Utbildning/kompetens: 
uppsala civ.ek. konsult i �0 
år senast från deloitte.
Andra uppdrag: HSB-ledam. i 
brf dammtorp

Ledning/VD 
Mats tryselius f. 196�
Anställd sedan: �007
Utbildning/kompetens: 
ktH, civ.ing. 15 års erf. 
från bygg- och fastighets-
branschen
Andra uppdrag: HSB-ledam. 
brf Morkullan

Ledning/Fastighetschef 
Sakarias liimatainen f. 196�
Anställd sedan: �00�
Utbildning/kompetens: 
civilingenjör inom industriell 
ekonomi. Mångårig erfaren-
het som egen företagare.
Andra uppdrag: HSB-ledamot i 
brf ragnhildsborg
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