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

HSB Södertälje är miljöcertifierade enligt ISO14001 och vi arbetar aktivt för att 
vara så klimatsmarta vi kan. 

HSB är Sveriges största medlemsägda bostadskooperation och all ekonomisk vinst går 
tillbaka till verksamheten. Till medlemskapets fördelar hör till exempel utbildningar för 
förtroendevalda, HSB-ledamoten och kostnadsfri juridisk rådgivning i boendefrågor.  

Välkommen 

HSb Södertälje HSb i Sverige

6 500  medlemmar 545 000  medlemmar

500 förtroendevalda 35 000 förtroendevalda

51 HSB bostadsrättsföreningar 3 900 bostadsrättsföreningar

till HSB Södertälje
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bo tjörnå 

ålder: 48 år

bor: villa i älvsjö

arbetar som: vd
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Under året som gått har nya projekt och 
tjänster tagit form. Under sommaren 
2011 startade försäljningen av våra 
nyproducerade lägenheter i HSB brf 
Sofieberg. På grund av vikande säljun-
derlag såg vi oss tyvärr tvungna att i 
början av 2012 skjuta bygget på framti-
den. Orsaken ser vi i den osäkra kon-
junktur i kombination med att det blivit 
tuffare att få bostadslån samtidigt som 
en av Södertäljes största arbetsgivare har 
varslat ett stort antal personer. Även om 
konjunkturen bidrar till större försiktig-
het bland våra köpare är dock min 
förhoppning att Sofieberg ändå blir 
verklighet så småningom.

Även bland våra föreningar har vi 
märkt av en mer avvaktande hållning 
genom att en del renoveringsprojekt läggs 
på framtiden. Men samtidigt ökar intres-
set för våra tjänster och vi har under året 
fått flera nya kunder. För att möta deras 
behov försöker vi hela tiden utveckla vårt 
tjänsteutbud, ett exempel är våra vicevärd-
tjänster som väckt stort intresse. 

En annan del av vårt arbete för att bli 
ännu bättre är att kvalitetssäkra den egna 
organisationen. Sommaren 2011 blev vi 
godkända som betalningsinstitut av 

Finansinspektionen. Det innebär att vi 
lever upp till de krav som ställs på oss som 
förvaltare av föreningarnas likvida medel. 
Vi vill med detta försäkra våra kunder om 
en säker och trygg ekonomiförvaltning!

Vi har också jobbat med att kvalitets-
säkra ett antal leverantörer genom att 
teckna ramavtal inom områden som 
målning och städning. Vårt mål är att 
HSB-medlemmarna tryggt och till rätt 
pris ska kunna erbjudas hjälp av våra 
samarbetspartners. 

Vår strävan efter att möta marknaden 
har tyvärr också inneburit en del mindre 
roliga förändringar, ett sådant var att 
lägga ner vår egen mäklarverksamhet 
HSB Mäklaren. Beslutet har dock gjort 
det möjligt för oss att fokusera ännu mer 
på vår kärnverksamhet. 

När jag ser tillbaka på året som gått 
är våra egna fastigheter ett av de verk-
samhetsområden som utvecklats mest. 
Vi har förstärkt vår organisation och 
utökat samarbetet mellan kontor och 
fastighetsservice för att skapa ännu 
större kundnytta. Att utveckla boende-
inflytandet har varit centralt. Under året 
gjorde vi en kundundersökning som 
visade att många skulle värdesätta 

möjligheten att påverka sin boendestan-
dard. Det har vi tagit fasta på och erbju-
der nu våra hyresgäster ett bredare 
utbud av tillvalsmöjligheter. 

Mycket glädjande har också varit att 
två nya bostadsrättsföreningar har valt att 
bli HSB-medlemmar, välkomna HSB brf 
Petunian och HSB brf Manegen!

Avslutningsvis vill jag lyfta fram ett 
initiativ som ska bidra till en positiv 
utveckling i våra styrelser. Där är män 
ofta överrepresenterade och för att 
uppmuntra kvinnliga ledamöter att ta sig 
an nya positioner har vi skapat ett kvinn-
ligt nätverk. Vi kommer under 2012 
fortsätta arrangera träffar för att inspi-
rera och motivera i styrelsearbete. Den 
första träffen var mycket uppskattad! 

Sammanfattningsvis har 2011 varit 
ett år av framsteg. Vi har tittat på nya 
lösningar och sett över hur vi kan effek-
tivisera vårt tjänsteutbud för att bli ännu 
bättre. Vi vill leverera en optimal hel-
hetslösning till våra föreningar - och det 
är ett ständigt pågående arbete som vi 
tar med oss in i ett nytt år.  

Bo Tjörnå 
Vd HSB Södertälje

ett år av 
utveckling

Vd har ordet

2011 var ett år då hSb Södertälje tog viktiga steg framåt. tjänsteutbudet 
utvecklades och vi fortsatte arbeta för bättre boendekvalitet i våra egna 
fastigheter. Samtidigt märker vi av den svaga världsekonomin genom en 
mer avvaktande hållning bland våra kunder.   



uppdrag, viSion och mål

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

HSb 2023

• Har HSB 1 miljon medlemmar.

• Har HSB omdefinierat begreppet boende.

• Har HSB realiserat det klimatneutrala byggandet.

Värderingar

Våra kärnvärderingar ska styra vårt arbete 

och beteende. 

Våra kärnvärderingar är:

•  Engagemang – intresse, kunskap,  

 vilja, självhjälp

•  Trygghet – ekonomiskt, fysiskt, socialt

•  Hållbarhet – långsiktighet,  

 miljömedvetenhet, kvalitet

•  Omtanke – hänsyn, empati, rättvisa

•  Samverkan – demokrati, samarbete,  

 solidaritet, öppenhet och kunskapsutbyte

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

6  hSb Södertälje årSredoviSning 2011

inriktning HSb Södertälje
medlemmar 
• Främja ökad delaktighet och möjlighet till påverkan.
•  Fylla medlemskapet med mervärde som attraherar   
 såväl befintliga som nya medlemmar.

nya boStäder 

• Erbjuda våra bosparare nyproducerade lägenheter.

HyreSrätter 

• Vårt bestånd av hyresrätter ska hålla hög standard.

FörValtning 

• Erbjuda ett tjänsteutbud av hög kvalitet.

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

perSonal 

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

klimat 
•  Minska HSB Södertäljes klimatpåverkan.
•  Uppmuntra våra medlemmar att minska sin  
 klimatpåverkan.

VinSten går tillbaka  till VerkSamHetenHSB är Sveriges största bostadskooperation och 
ägs av medlemmarna enligt principen en 
medlem en röst. Hela överskottet går tillbaka 
till verksamheten så att vi kan fortsätta utveckla 
och förbättra boendet för våra medlemmar. 
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ytterligare ett år har gått, hur skulle du 
som ekonomichef beskriva HSb Södertälje?

– HSB Södertälje har en sund eko-
nomi där alla verksamhetsgrenar mår 
bra och ger ett överskott. Också våra 
hyreshus har en positiv inverkan och ger 
ett överskott som skapar stabilitet. Som 
ekonomisk förening är det inte den 
maximala vinsten som har störst priori-
tet. Vi ska först och främst gå med vinst 
för att kunna investera i verksamheten 
och ge våra medlemmar bra service. 

2011 blev ni godkända som betalningsin-
stitut av Finansinspektionen. 

– Ja, ansökan till Finansinspektionen 
har varit en av årets stora ekonomiska 
händelser. Eftersom vi förvaltar fören-
ingars likvida medel, alltså pengar som 
inte är våra, kräver ett nytt EU–direktiv 
att Finansinspektionen godkänner oss 
som betalningsinstitut. Vi fick tillståndet 
första juli 2011.

Det här är ett sätt för oss att kvalitets-
säkra och visa våra kunder att vi förval-
tar deras pengar på ett säkert och tryggt 
sätt. Att ligga under tillsyn av Finansin-
spektionen kräver specifika rutiner och 
ställer krav på IT–säkerhetssystem och 
behörighetskontroller.

utöver ansökan till Finansinspektionen, 
kan du ge exempel på andra viktiga 
händelser under året?

– Verksamheten växer och sju nya 
föreningar har anslutit sig till oss. Det är 
mycket bättre än målet som sattes till 
fem nya kunder. Att få fler kunder är ett 
viktigt sätt för HSB Södertälje att expan-
dera och vi har under året jobbat aktivt 
med direktreklam, mässor och event för 
att nå ut. I dag har vi cirka 70 kunder 
varav 50 är medlemmar och resten 
anlitar våra tjänster.

En glädjande och unik händelse 2011 
är också att två bostadsrättsföreningar 
sökt upp oss och själva valt att bli medlem-
mar i HSB. Det har aldrig tidigare hänt! 

(Tkr) 

2011 2010 2009 2008 2007

Intäkter och räntabilitet

Summa rörelseintäkter 
63 385 65 587 59 550 60 725 58 107

Årets resultat 
1 254 709 18 944 431 

Avkastning på eget kapital 
 1,8% 0,0% 2,5% 1,2%

Ekonomisk ställning

Soliditet, inkl. totala inlåningen 11,3% 11,2% 11,3% 10,4% 11,8% 

Soliditet, exkl. brf. avistamedel 
15,1% 14,5% 14,3% 12,8% 14,9% *)

Soliditet, enl. HSB-kod 
36,3% 37,6% 39,0% 45,3% 56,4% **)

Balansomslutning 
357 956 348 049 336 873 365 983 312 884

Brf  avistamedel 
90 566 79 088 71 138 68 818 64 763

Beräknat övervärde  
163 873 101 083 110 473 154 763 206 443 

*)  Från notförteckningen

**) Redovisas fr o m år 2008 i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning.

ekonomiSk öVerSikt

Vi mår ekonomiskt bra
en solid och trygg förening med bra ekonomisk ställning. Så skulle 
lena österman sammanfatta hSb Södertälje ur en ekonomichefs 
perspektiv. ”Som ekonomisk förening är målet att serva våra 
medlemmar maximalt, inte främst att gå med maximal vinst”.
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årsstämma, nätverksträffar och utbildningar för förtroendevalda är några exempel på vår 
medlemsverksamhet. hSb-ledamoten och kostnadsfri juridisk rådgivning i boendefrågor är andra 
förmåner. här är ett axplock från vår medlemsverksamhet under året.

medlemmar

i september mönstrade 
drygt 1100 hSb:are på 
hSb-båten. förutom trevligt 
umgänge bjöd hSb-båten 
på en hel bostadsmässa 
och seminarier om boende.

i maj deltog hSb på brunns-
ängsdagen. chansen att vinna 
ett nintendo lockade och vi 
fick in massor av fina idéer om 
hur våra yngre hyresgäster 
ville förbättra sitt boende.

den 31 maj hölls hSb 
Södertäljes årsstämma. 
inledningstalare var hSb 
riksförbunds nyvalde ordfö-
rande anders lago. 

Antal medlemmar i HSB Södertälje per 31/12 2011
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Vi kan glädjas åt en positiv 
kurva för medlemsantalet.
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under året hade vi den 
stora glädjen att välkomna 
brf petunian och brf 
manegen som nya hSb-
bostadsrättsföreningar. 

Antal bosparare i HSB Södertälje per 31/12 2011
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Engagerad länk  
mellan förening och styrelse
hSb-ledamoten är en uppskattad tillgång. den 
senaste kundundersökningen visar att hSb 
Södertäljes bostadsrättsföreningar är generellt 
mycket nöjda med ledamotens bidrag till styrelse-
arbetet. peter ivanov är ordförande i hSb Söder-
tälje och sitter själv som ledamot i fyra styrelser.

HSb-ledamoten är en fullvärdig ledamot som 
utses av HSb Södertäljes styrelse. Vilken roll 
har HSb-ledamoten?

– Som medlemmar i HSB är det varje fören-
ings rättighet att ha en ledamot. Vi ska ge-
nom råd och stöd hjälpa föreningen att 
utvecklas, som ledamot är man aktiv i styrel-
sens diskussioner och beslut. För mig är det 
en tillfredställande känsla att förhoppnings-
vis kunna bidra till att utveckla styrelsens 
arbete och vara länken mellan dem och 
övriga HSB. 

krävs det någon särskild utbildning för att  
bli ledamot?

– Vi utbildar alla våra ledamöter. Som HSB-
ledamot ska man exempelvis känna till de 
lagar som styr bostadsrättsföreningar och 
vara väl insatt i föreningens egna stadgar. Det 
är också viktigt att känna till HSBs organisa-
tion och värderingar. 

utöver kunskap om stadgar och lagstiftning, 
vilka andra egenskaper har en bra ledamot?

– Vi ska så klart känna engagemang för vårt 
uppdrag och ställa upp för våra medlemmar. 
Som person ska man vara lyhörd och ödmjuk, 
inte ens en HSB-ledamot har svaret på allt. Då 
är det en viktig egenskap att kunna söka rätt 
på den information som styrelsen behöver. 
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kick-oFF  
med fokus på förbättringsfrågor
under två dagar på nynäs havsbad fick de 
anställda diskutera hur hSb Södertälje kan bli ännu 
bättre. till grund för samtalen låg årets medarbetar- 
och kundundersökning. varje yrkesgrupp fick också 
presentera sin verksamhetsgren, och det gällde att 
lyssna noga. kunskaperna sattes på prov i en 
tipspromenad med fint pris! resultatet blev en 
lyckad kick-off som fått positiv respons både för sin 
workshop och kvällens umgänge med god mat, bad 
och musiktävling.

medarbetare

Könsfördelning fastighetsservice

Kvinnor Män

Könsfördelning administration

Kvinnor Män

Könsfördelning styrelsen

Kvinnor Män

Könsfördelning ledning

Kvinnor Män

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Under hösten iordningställdes ett gym för HSBs anställda och deras familjer. 
Gymmet som är fullt utrustat med bland annat crosstrainer, löpband och 
vikter ligger i anslutning till HSB Service lokaler.

– med uppemot 20 regelbundna besökare kan vi konstatera att gymmet är uppskattat, säger 

johan gyllstedt på hSb Södertälje. 

ytterligare en friskvårdssatsning är den hälsoprofil som medarbetarna fick möjlighet att göra. 
– vi gjorde ett konditionstest, tog blodprov och svarade på ett frågeformulär om våra 

livsvanor. utifrån det fick vi ett kvitto på vår hälsa.

Ett nytt gym! 

Axplock från 
medarbetarundersökningen
glädjande resultat:

•  HSB beskrivs som bättre, eller minst lika bra,  
 jämfört med tidigare arbetsplatser
•  medarbetarna trivs och relationen till kollegor  
 och chefer är god
•  arbetet går bra att kombinera med föräldraskap

områden att jobba vidare med:

•  medarbetarnas delaktighet i frågor som rör det  
 dagliga arbetet
•  teamkänslan och förmågan att hantera konflikter
•  tydligare mål för medarbetarna - och bättre   
 uppföljning

Svarsfrekvensen var 82 %.

johan gyllstedt brf-ekonom på hSb Södertälje utmanar gärna kollegorna i badminton.

Ett bra team  
fortsätter träna
under hösten fick den administrativa 
personalen delta i en teambuildingsatsning 
för att stärka gruppens förmåga att 
förändras.

– även om vi redan är ett sammansvetsat 
gäng vill vi jobba med våra styrkor som 
grupp och lyfta fram värdet av att vara 
olika personligheter. det är bara genom 
att arbeta som ett team och komplettera 
varandra som vi blir flexibla och kan möta 
nya behov hos våra kunder, säger lena 
österman på hSb Södertälje.

framsikt teamutveckling ledde program-
met och i sommar träffas deltagarna för 
ett uppföljningsmöte. 
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den ekonomiska förvaltningen är en uppskattad del av hSb Södertäljes 
tjänsteutbud. här jobbar fyra ekonomer som tillsammans ansvarar för  
70 kunder. annika myhrberg är brf-ekonom och hjälper sina föreningar 
med allt från bokslut till avgiftsavisering.

Jag vill lära känna 
mina kunder
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du har jobbat åtta år som fastighetsskö-
tare i HSb Södertälje men det här var 
ditt första år med ansvar för hyresfastig-
heterna i brunnsäng. Hur har året varit?

– Jag trivs jättebra, både föreningar och 
hyresgäster är överlag väldigt positiva till 
vårt jobb. Förra året hade vi mycket snö 
och snöröjningen gick väldigt bra. Vi 
hade få klagomål och de flesta visade 
förståelse för att vi inte kunde vara 
överallt samtidigt. Vi har också fått flera 
nya kunder, som brf Fogdetorp. 

– Mycket av året har gått ut på att 
jobba med de områden som de boende 
tycker vi kan förbättra. När jag började 
på egna fastigheter såg jag det som en 
utmaning att vara med och förändra. 
Jag tycker det är viktigt att ha med sig 
lite intresse och vilja i jobbet som 

fastighetsskötare. Jag vill lyssna på de 
boende och fånga upp det som vi kan 
göra bättre.

en förändring 2011 var att ni utvecklade 
samarbetet mellan förvaltning och 
fastighetsskötsel, nu har ni exempelvis 
fler avstämningsmöten än tidigare. Hur 
tycker du att det har fungerat?

– Effekten av det samarbetet är fler 
nöjda boende! Jag lyssnar på hyresgäs-
ternas ris och ros men det får inte stanna 
där. Jag måste också kunna förmedla det 
till förvaltningen. Det här tätare samar-
betet har gjort att jag kan göra min röst 
hörd och påverka vilka beslut som fattas. 
Under 2012 hoppas jag att vi fastighets-
skötare också ska utveckla vårt samar-
bete ännu mer sinsemellan. 

i stora drag arbetar HSb Södertäljes 
ekonomiska förvaltning med redovis-
ning och rådgivning. Hur är det att 
jobba som brf–ekonom?

– Eftersom var och en har sina egna 
kunder är det roligt att jag lär känna 
motparten och kan bygga upp en per-
sonlig relation. Sen tycker jag jobbet 
har en perfekt balans mellan själv-
ständighet och gruppgemenskap. Det 
stora arbetet är budgeten på hösten 
och bokslutet på våren men vi hanterar 
också löpande uppgifter som exempel-
vis lägenhetsöverlåtelser, pantförskriv-
ningar och parkeringsavtal.

2011 lanserades en underhållsplan 
online som ska underlätta kundens 
budgetplanering. 

– Det som är bra med den nya under-
hållsplanen är att den integrerar den 
tekniska förvaltningen med fören-
ingens budget. Det blir lättare för 
föreningarna själva att laborera med 
sin underhållsplanering. Vad händer 
exempelvis med ekonomin om man 
flyttar fram en fasadrenovering? Det 
kan kunderna själva testa i statistik-
programmet online. 

Hur skulle du sammanfatta  
arbetsåret 2011?

Det är roligt att vi fått flera nya 
kunder. Inte minst är det spännande 
att fördjupa sig i den nya förening-
ens ekonomi. För mig personligen 
har det också varit ett år då mina nya 
kunder klarat av uppstartssträckan 
och våra samarbeten har flutit på 
bra. Ofta är det efter ett tag som 
föreningen upptäcker hur mycket vi 
kan hjälpa till med. Då är det roligt 
att jag känner dem och kan ge en 
individuellt anpassad service.

anne törnqvist är fastighetsskötare i hSb Södertäljes egna fastigheter 
och har den dagliga kontakten med hSbs hyresgäster. hon vet vad 
kunden tycker är bra, och vad som kan bli ännu bättre.

anne törnqViSt
ålder: 46 år

bor: hyresrätt i Södertälje

arbetar som: fastighetsskötare

annika myHrberg 
ålder: 47 år

bor:hSb-bostadsrätt i Södertälje

arbetar som: brf-ekonom

Samarbetet 
ger fler nöjda hyresgäster

FörValtning
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bygg- och projektledning är en relativt 
ny verksamhetsgren. målet för 2011 var 
att komma upp i femton nya projekt.  
Hur gick det?

– Det gick riktigt bra. Vi landade på 
tjugotalet uppdrag vilket är över förvän-
tan, inte minst för en så ny verksamhet. 
Intresset är stort för den här typen av 
tjänster och framöver kommer vi arbeta 
ännu mer med att få in externa kunder 
och mer omfattande projekt. 

2011 investerade ni i en ir–kamera som 
kan användas för att upptäcka värme-
läckage och fuktskador. 

– Ja, IR-kamerans användningsområden 
är det bara fantasin som sätter gränser 
för. Nu används den när vi gör en status-
besiktning. Andra exempel på använd-
ningsområden är vid föreningens årliga 
lägenhetstillsyn eller för att tidigt upp-
täcka varmgång i gamla elcentraler.

du är också ansvarig för HSb Södertäljes 
driftservice. Vad har hänt inom det området?

– En hel del. Framför allt har vi erbjudit 
våra föreningar ett nytt, separat driftavtal 
som hittills 17 föreningar anslutit sig till. 
På HSB Södertälje har vi en utbildad 
drifttekniker som hjälper kunderna att 

sänka energiförbrukningen utan att 
försämra komforten. Det blir en vinst 
både för miljön och ekonomin. 

– För att få en översikt och kunna 
jämföra förbrukningen över tid har vi 
lanserat statistikprogrammet Moment-
um. I det lägger vi in föreningens alla 
förbrukningsvärden för vatten, värme 
och el. Resultatet presenteras sen med 
enkel och lättillgänglig statistik. 

HSb Södertälje erbjuder också vice-
värdstjänster.

– Allt färre personer i bostadsrättsfören-
ingarna vill axla rollen som vicevärd, då 
kan HSB Södertälje gå in och erbjuda 
den tjänsten. Ser vi tillbaka på året som 
gått har vi fått flera nya kunder som 
Fogdetorp, Fjärilen och Ragnhildsborg. 
Det här är ett område där vi tror att 
intresset kommer öka framöver.

i mitten av 2011 startade vi försälj  ningen 
av hSb brf Sofieberg. här planeras  
40 lägenheter med centralt läge på  
övre villagatan. tyvärr togs under början 
av 2012 beslutet att skjuta projektet  
på framtiden på grund av rådande 
konjunktur och låneläge. under året har 
dock fler andra potentiella byggprojekt 
börjat ta form. 

– Vi har fått en markanvisning med 
centralt läge av Södertälje kommun. Nu 
ser vi fram emot att delta i förändringen 

av stadskärnan, säger HSB Södertäljes 
vd Bo Tjörnå.

Markanvisningen gäller området 
Saturnus som är beläget intill ABF– 
huset mellan Badhusgatan och Nedre 
Torekällgatan. I området planeras 30 
bostäder med preliminär byggstart 2015.

i Hjälmsättra norr om Södertälje planeras 
ett byggprojekt av annan karaktär. Här 
äger HSb Södertälje 250 000 kvm mark.

– Området lämpar sig för tomtförsälj-
ning, vår tanke är att på några års sikt 
bygga villor eller radhus. Här ser vi en 
möjlig försäljning som skulle gynna 
HSBs medlemmar.

Intresset för våra  

tjänster är stort

många projekt på planeringSStadiet

utredning av ljudkrav, återvinning av värme från spillvatten och 
fasadrenovering är några exempel på projekt som utförts av hSb 
Södertäljes avdelning för bygg– och projektledning. lennart nordlund 
är projektchef och kan berätta om ett händelserikt år.

FörValtning

nyproduktion
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2011 gjorde ni en hyresgästundersökning. 
berätta om resultatet.

– Undersökningen visade att vi har nöjda 
hyresgäster. De flesta upplever att de har 
ett bra och tryggt boende. Samtidigt efter-
frågades ännu fler insatser för att öka 
tryggheten. Vi lutar oss inte tillbaka mot 
de bra resultaten utan arbetar förebyg-
gande för en trevlig och trygg närmiljö. 

kan du ge några exempel på ert  
förebyggande arbete?

– Ja. Vi deltar i kommunens trygghetsråd 
som består av polis, fastighetsägare, 
skolpersonal och de trygghetsvärdar som 
rör sig i Brunnsäng på kvällar och helger. 
För att öka känslan av trygghet har vi 
också utökat belysningen och klippt ner 
vissa buskage.

– Även om vi i dagsläget inte har 
några större problem med utemiljön i 
våra områden har vi inlett ett samarbete 
med andra fastighetsägare och Telge 
Återvinning. Vi ska komma tillrätta med 
de sopor som sprids på gemensamma 

utrymmen och eftersom det i grunden 
är en attitydfråga vill vi sätta press på 
kommunen att agera. 

inom vilka områden tycker hyresgästerna 
att ni kan bli bättre?

– Det är framför allt två områden vi 
måste förbättra. Dels efterfrågade många 
hyresgäster nya tapeter och golv, det tog 
vi till oss och renoveringstakten av våra 
lägenheter har ökat. Nytt för 2012 är 
också den tillvalstjänst där hyresgästen 
själv kan påverka sin standard mot hyres-
tillägg. 

Dels efterfrågades bättre brandsäker-
het i framför allt källare och tvättstuga. 
Vi kommer nu markera upp utrymnings-
vägar med pilar på golven och självly-
sande handtag. 

under 2011 har ni utvecklat samarbetet 
mellan kontor och fastighetsservice. 
Varför är det viktigt?

– Vi på kontoret hinner inte se området 
på samma sätt som service gör, de är våra 
ögon. Därför är samarbetet en förutsätt-

ning för att vi ska veta vad som händer, 
kunna ge bra service och ha en dialog 
med våra hyresgäster. 

Samarbetet gör det lättare för hyresgäs-
terna att komma till tals, satsar ni på ökat 
boendeinflytande? 

– Ja, det är ett av målen för 2012. Tillvalet 
som jag nämnde tidigare är ett exempel 
men man ska också kunna påverka sin 
omgivning. Det möjliggör vi bland annat 
genom att avsätta 100 kronor per lägen-
het och år. Det är en peng som hyresgäs-
terna gemensamt förfogar över och som 
kan investeras i allt från fina krukor till 
en gårdsfest.

Vad mer kan vi förvänta oss av 2012?

– Vi vill utföra viss renovering av våra 
tvättstugor, laga tak och måla om gara-
gedörrar. HSB Södertälje kommer 
dessutom bygga en lekplats i Västergård 
som barnen själva får vara med och 
utforma. Sen forsätter vi att höja stan-
darden i våra lägenheter. Hos oss ska 
man vilja bo. 

hyres 
fastigheterna 

egna faStigheter

under 2011 har hSb Södertälje satsat på sina egna fastigheter. Standarden i lägenheterna 
höjs och samarbetet mellan kontor och service är tätare. boendeutvecklare Sofia odell är 
en av de nyckelpersoner som ser till att hSb Södertälje förblir en attraktiv hyresvärd.

är en viktig del av hSb Södertälje
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SoFia odell 
ålder: 30 år

bor: villa i hölö

arbetar som: boendeutvecklare



HSb vill driva ett aktivt miljöarbete och 
vara en förebild i branschen. Varför är 
klimatarbetet så viktigt?

– Därför att vårt boende har stor inverkan 
på miljön, bostads- och servicesektorn 
står för cirka 35 % av all energiförbruk-
ning i Sverige. När vi miljö  effekt iviserar 
systemen gör vi också en kostnadsbespa-
ring som kommer våra hyresgäster och 
deras boendemiljö tillgodo. 

HSb Södertäljes miljömål är att minska 
sin klimatpåverkan fram till 31 december 
2013. ett delmål 2011 var att lansera en 
nyare version av er driftoptimerings-
tjänst. Hur fungerar den?

– Det här är en tjänst som hjälper kun-
den att få ner sin förbrukning vilket 
både är bra för miljön och sänker fören-
ingens kostnader. Vi bevakar kundens 
förbrukning av vatten, värme och el. 
Sedan ser vi över vilka investeringar som 
behövs för att få ner energiförbrukning-
en mot överenskommet mål. Den stora 
nyheten är att alla uppgifter läggs in i ett 
statistikprogram som gör att föreningen 
lättare kan se hur förbrukningen ser ut 
över tid.

ert mål var att ansluta tio föreningar till 
driftoptimeringstjänsten. Hur gick det?

– Tjänsten är populär och det har gått 
över förväntan. Under året har 17 fören-
ingar anslutit sig! Driftoptimeringstjäns-
ten är också väldigt bra för oss på HSB 
Södertälje. Nu kan vi ta fram statistik 
över förbrukningen i våra egna fastighe-
ter, på ett sätt vi inte kunde tidigare. 

HSb Södertälje är miljöcertifierade enligt 
iSo 14001. Vid den årliga revisionen 
säkerställdes återigen att ni är klimat-
smarta och jobbar mot uppsatta miljömål. 
men är det någon miljösatsning som 
kunde gått bättre?

– Ja, vi hade velat satsa mer på HSBs 
klimatavtal för bostadsrättsföreningar. 
Avtalet går ut på att kunderna jobbar 
mot gemensamma miljömål fram till 

2023. Det kostar inget att vara med, 
däremot ska man vara beredd att göra 
investeringar för att få ner förbrukning-
en. Det var tidsbrist som bidrog till att vi 
inte nådde vårt mål, men förhoppning-
en är att vi kan arbeta med klimatavtalet 
under 2012. 

– Sedan har energiförbrukningen 
för egna fastigheter gått upp mer än 
väntat och vi är osäkra på om det beror 
på ett fel i statistiken eller om det är en 
verklig ökning, vi håller på och utreder 
det just nu.  

tar ni med er något annat miljöprojekt  
in i 2012?

– Ja, vi fortsätter jobba hårt för att få ner 
energiförbrukningen i våra egna fastig-
heter. Målet är att 31 december 2013 ha 
minskat förbrukningen med två procent 
jämfört med 2010. Vi kommer också 
arbeta för att fler föreningar ska ta emot 
sina fakturor digitalt och på så vis dra 
ner pappersförbrukningen. 

Energiförbrukning i egna fastigheter

År

MWh/m2

0,15

0,16

0,17

0,18

20112010200920082007
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miljö

Miljöeffektivisera 
och Sänk föreningenS koStnader

hSb Södertälje arbetar målmedvetet för att minska sin klimat- och 
miljöpåverkan både bland kunderna och i det egna fastighets-
beståndet. malin pärlstål är miljösamordnare och en av dem som 
driver miljöarbetet framåt. 

  2009 2010 2011

indirekt klimatpåverkan 8,8 9,6 9,2

el och värme 546 608,4 558,1

egna källor 48 52,6 42,2

totala koldioxidutsläpp i ton co2



hSb SödertäljeS StyrelSe

Roland 

Therese

Ulla
Anica

Jennie

Peter

Mats

Dan

Erik

OrdFörandE

Peter Ivanov f. 1946

f.d. ombudsman på unionen

Till styrelsen: 1997

andra uppdrag: ordförande i  

egen brf, HSB-ledamot

VIcE OrdFörandE

anica Söderström f. 1945

Vårdlärare och konsult i inlärning

Till styrelsen: 1992

andra uppdrag: ordförande i  

egen brf, HSB-ledamot

LEdamOT

Erik andersson f. 1959

Internationell sekreterare på IF Metall

Till styrelsen: 2007

andra uppdrag: HSB-ledamot

LEdamOT 

Jennie Lagerstedt f. 1976

Konsult/egen företagare

Till styrelsen: 2007

andra uppdrag: ordförande i  

egen brf, HSB-ledamot

LEdamOT

roland Engström f. 1945

Tidigare strategisk rådgivare  

på hälso- & sjukvårdsförvaltningen i Stock-

holms läns landsting

Till styrelsen: 2007

andra uppdrag: ledamot i  

egen brf, HSB-ledamot 

LEdamOT 

Ulla norstedt f. 1961

Administratör/sekreterare

Till styrelsen: 2005 

andra uppdrag: ledamot i  

Södertälje Lokal-tv, HSB-ledamot 

LEdamOT

Benny Jansson f. 1966

Fastighetsskötare

Till styrelsen: 2007

andra uppdrag: vicevärd,  

HSB-ledamot

LEdamOT

carina Eklöf f. 1960

Arbetssökande

Till styrelsen: 2010

andra uppdrag: ordförande i  

egen brf, HSB-ledamot 

LEdamOT

dan Björklund, f. 1945

F.d. miljöchef i Södertälje kommun

Till styrelsen: 2010

andra uppdrag: särskild ledamot i  

mark-och miljödomstolen, ordförande  

i egen brf, HSB-ledamot

LEdamOT 

Arbetstagarrepresentant Unionen

mia Svalefors f. 1958

Ekonomiassistent HSB Södertälje

Till styrelsen: 2009

LEdamOT 

Arbetstagarrepresentant  

Fastighetsanställdas förbund

mats Söderström f. 1947

Reparatör HSB Södertälje

Till styrelsen: 1997

SUPPLEanT 

Arbetstagarrepresentant Unionen

Therese Bäckström f. 1969 

Löne- och hyreshandläggare  

HSB Södertälje

Till styrelsen: 2008

SUPPLEanT 

Arbetstagarrepresentant  

Fastighetsanställdas förbund

Thomas Ericsson f. 1958 

Rörmokare HSB Södertälje

Till styrelsen: 2008

adJUngEradE 

Bo Tjörnå, VD 

Lena österman, Ekonomichef

Lisa Olén, Informatör

Lisa Olén är sekreterare sedan 100901
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FöreningSStyrningSrapport

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

Till grund för styrning av HSB-föreningen 
ligger förutom föreningens stadgar även Lag om 
ekonomisk förening och andra tillämpliga lagar 
och regler. HSB Södertälje arbetar även i enlighet 
med de styrdokument som tagits fram gemensamt i 
HSB. Dessa är HSB Kompassen och HSBs varumär-
kesriktlinjer. Dessutom bedrivs verksamheten 
enligt de policys och lagstadgade handlingsplaner 
som antagits av HSB Södertäljes styrelse.

HSB Södertälje tillämpar koden för förenings-
styrning bland annat genom att lämna denna 
utvidgade föreningsstyrningsrapport. Vi lägger 
också ut uppgifter om stämmor, protokoll, valbered-
ning med mera på vår hemsida www.hsb.se/soder-
talje. Såväl styrelse som valberedning tillämpar de 
anvisningar som finns i koden i sitt löpande arbete.

ValberedningenS arbete
Valberedningen utses vid ordinarie fullmäktige-
sammanträde. Valberedningen har bestått av 
Christer Arvidsson (sammankallande), Ulla Cas-
tenvik och Linn Lagerström. Valberedningen 
arbetar enligt den av stämman fastslagna ”instruk-
tion för valberedning”. Valberedningens uppgift är 
att bereda och lämna förslag på ledamöter och 
revisorer till HSB Södertäljes styrelse, samt lämna 
förslag till ersättning för styrelsens ledamöter och 
revisorer. Till grund för förslag om ersättning 
ligger statistik från HSB Riksförbund där valbered-
ningen har utgått från genomsnittet för ersättning 
inom HSB. Valberedningen bedriver sitt arbete 
löpande under året och har kontinuerlig kontakt 
med styrelsens ledamöter. Valberedningen har haft 
fyra protokollförda möten. De har tagit del av den 
utvärdering som genomförts gällande styrelsens 
arbete under året. Information om nominering av 
styrelseledamöter har anslagits i HSB Södertäljes 
nyhetsbrev samt på hemsidan.

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

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att:

•  anställa och entlediga vd
•  fastställa arbetsordning med vd-instruktion
•  fastställa och följa upp policys, budget, mål  
 och verksamhetsplan
•  till stämman lämna förslag till årsredovisning.

Vd
Vd leder verksamheten i enlighet med de instruk-
tioner som fastställs för vd:s arbete av styrelsen. Vd 
svarar för den löpande förvaltningen av föreningen.

FinanSiell rapportering
Kvaliteten i den finansiella rapporteringen säker-
ställer styrelsen genom årligt beslut om finanspolicy.

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.
• Månatlig rapportering av finansiellt utfall   
 mot budget och presentation av prognostiserat  
 utfall för hela verksamhetsåret.
• Tertialvis uppföljning av finansiella mål   
 och verksamhetsmål under ledning av vd.
• Tertialvis rapportering till styrelse av  
 finansportföljens värde och utveckling   
 under ledning av ekonomichefen.
• Finansiell rapportering i årsredovisningen   
 enligt koden.

För att säkerställa kvaliteten i den ekonomiska 
rapporteringen medverkar styrelsens ordförande 
alltid vid slutrevisionen. 
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återbetalningSberedSkap 
HSB Södertälje kan återbetala 80 procent av 
inlånade avistamedel inom fem arbetsdagar.
 
internkontroll
Den interna kontrollen bygger på månatlig uppfölj-
ning mot budget per rörelsegren, såväl som upp-
följning mot mål i verksamhetsplan och prognos-
bedömning. Kompenserande åtgärder vidtas inom 
de områden eller processer där kontrollen bedöms 
som svag. Någon särskild granskningsfunktion i 
form av internrevision finns inte.

utVärdering aV StyrelSearbetet
Styrelsen gör årligen en utvärdering av sitt arbete 
genom en enkät som besvaras av ledamöterna. 
Resultatet av undersökningen behandlas av styrel-
sen och redovisas för valberedningen.

Styrelsens huvudfrågor under året har varit:

• Ansökan om godkännande som  
 betalningsinstitut hos Finansinspektionen 
•  Säljstart av brf Sofieberg 
• Nedläggning av HSB Mäklaren
• HSB-medlemskap för två nya  
 bostadsrättsföreningar
•  Hantering av tomtinnehav vid området  
 Hjälmsättra

StyrelSenS SammanSättning
Styrelsens sammansättning och uppgifter om 
enskilda styrelseledamöter återfinns på sidan 17.  

Studieråd
Studierådet utses av styrelsen och är rådgivande i 
arbetet med medlemsutbildningar. Under 2011 har 
rådet bestått av Anica Söderström (sammankal-
lande), Roland Engström, Carina Eklöf och Erik 
Andersson. 

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

ledningSgruppen
Ledningsgruppen har bestått av vd Bo Tjörnå, 
ekonomichef Lena Österman, chef för HSB Service 
Henry Uddström, informationsansvarig Lisa Olén, 
fastighetschef Sakarias Liimatainen och chef för 
bygg- och projektledning samt drift Lennart Nord-
lund. Ledningsgruppen har haft avstämningsmöte 
var 14:e dag.

Uppgifter om VD
Principer för vd:s ersättning och övriga anställ-
ningsvillkor återfinns på sid 27. 

reViSorernaS arbete under 2011
Ordinarie sammanträden med revisorerna sker två 
gånger per år: vid ett höstmöte och i samband med 
slutrevision. Revisorerna lämnar årligen en rap-
port från löpande granskning samt en rapport 
från bokslutsrevisionen. Under höstmötet avhand-
lades ekonomiska händelser av vikt för HSB Söder-
tälje men också registreringen som Betalningsinsti-
tut hos Finansinspektionen. Revisorerna har under 
året också konsulterats i bl.a. skattefrågor. Resultat 
av årets granskning liksom ledningens åtgärder 
har redovisats och behandlats av styrelsen. Enligt 
HSB Södertäljes stadgar ska minst två revisorer 
granska verksamheten vilket också skett. Arvoden, 
omfattning och kostnader för revisorerna redovi-
sas på sid 27.

Föreningsstyrningsrapporten har granskats av 
föreningens revisor Erik Davidsson, BoRevision AB. 
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Styrelsens närvaro på styrelsesammanträden 2011

ledamöter 

peter ivanov 10(11)
anica Söderström 10(11)
erik andersson 7(11)
jennie lagerstedt 10(11)
roland engström 10(11)
ulla norstedt 9(11)
benny jansson 8(11)
carina eklöf 9(11)
dan björklund 11(11)
mia Svalefors 10(11)
mats Söderström 10(11) 

Suppleanter 
therese ohlsson 0(11)
thomas eriksson 0(11)

adjungerade  
lena österman 11(11)
bo tjörnå 10(11)
lisa olén 11(11)
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Förvaltningsberättelse

ägare ocH medlemmar
HSB Södertälje är en ekonomisk förening som ägs 
av 51 bostadsrättsföreningar, förskolan Mursleven 
och 6553 enskilda medlemmar med en andel 
vardera. Verksamheten styrs via föreningsorganen 
föreningsstämma, styrelse och vd.

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

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

HSB Södertäljes finansverksamhet omfattar 
främst inlåning från föreningarna. Finansverksam-
heten regleras av en policy antagen av HSB-fören-
ingens styrelse. Policyn revideras årligen och 
reglerar bland annat riskhantering i samband med 
placering av kort- och långfristig likviditet, kapital-
försörjning, samt in- och utlåning. Finansverksam-
heten omfattar också biträde till föreningskun-
derna avseende upphandling av fastighetskrediter. 
Arbetet med finansiella placeringar har gett ett bra 
resultat under 2011 och HSB Södertäljes likviditet 
är fortsatt god

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

Registreringen är också i enlighet med lag 
1996:1006 (Lag om anmälningsplikt avseende viss 
finansiell verksamhet). HSB Södertäljes inlånings-
verksamhet omfattas inte av den statliga inlånings-
garantin. Bostadsrättsföreningarnas inlåning 
tryggas genom föreningens placeringar och låne-
löfte.

HSB Södertälje blev den första juli 2011 registr-
erat som betalningsinstitut i enlighet med lagen 
(2010:751) om betaltjänster. De verksamheter som 
förmedlar betaltransaktioner för mer än 3 miljo-
ner euro per månad måste ha tillstånd för att få 
driva verksamheten och kallas i lagen för betal-
ningsinstitut. Syftet är att säkra inlånade medel 
samt förhindra penningtvätt och finansiering av 
terrorism.

Registreringen innebär att HSB Södertäljes 
betaltjänstverksamhet står under Finansinspek-
tionens tillsyn och att och våra rutiner och proc-
esser avseende betaltjänster tillgodoser lagens 
krav. För våra kunder är detta ytterligare en 
kvalitetssäkring och ger en trygghet i hanteringen 
av föreningarnas likvider. 

HSB Södertäljes produktion av nya bostäder 
sker via delägarskap i 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 vd. HSB Södertälje är också 
ägare av HSB ProjektPartner AB till 1,5 %. HSB 
ProjektPartner AB ägs av HSB-föreningar i hela 
landet och bedriver utöver produktion av bostäder 
finansverksamhet, inköp och försäkringsrörelse.

FaStigHetSbeStånd
HSB Södertäljes fastighetsbestånd per den 31/12 
2011 omfattar 10 fastigheter. Sex av dessa inrymmer 
hyreslägenheter, en fastighet är en villa och en är en 
rivningsfastighet. Två fastigheter är jordbruksfastig-
heter tänkta för bostadsbebyggelse. Den uthyrnings-
bara lägenhetsytan uppgår till 34 634 m2 och lokaly-
tan till 399 m2.

FörValtningSberättelSe

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Södertälje ekonomisk förening, 
organisationsnummer 715600-1757, får härmed avge årsredovisning för 2011.
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Förvaltningsberättelse

jämStälldHet ocH mångFald
Ansvaret för jämställdhets- och mångfaldsarbetet 
bärs av företagsledningen tillsammans med alla 
anställda på HSB Södertälje. Vi arbetar gemensamt 
för att uppnå en arbetsplats där alla anställda har 
lika möjligheter och förutsättningar för att trivas 
och göra ett bra jobb. Det är viktigt att skapa en 
arbetsplats som karakteriseras av jämställdhet och 
mångfald. Förändringar och utveckling bygger på 
de anställdas aktiva medverkan i jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet.

HSB Södertälje arbetar efter en jämställdhetsplan 
där målen är:

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

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

Fackklubbar
De flesta av medarbetarna på HSB Södertälje är 
fackligt anslutna, i huvudsak i två kollektiv; tjänste-
mannafacket Unionen och Fastighetsanställdas 
förbund. De två kollektiven utser vardera en ordi-
narie medlem och en ersättare till HSB Södertäljes 
styrelse. Förhandlingar med de båda fackklub-

policys och lagstadgade handlingsplaner  
antagna av HSb Södertäljes styrelse

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

medlems- 
verksamhet

Vicevärds-
tjänster

Förvaltning

teknisk 
service

nyproduktion

bygg- och 
projektledning

egna
fastigheter

drift ekonomisk 
förvaltning

Stab
ekonomi & löner, it,  
reception & växel

information/marknad

HSb Södertäljes organisation

Fastighetsskötsel trädgårdsskötsel

miljö

reparationer Felanmälan

Vitvaruförsäljning

Vd
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barna sker enligt de kollektivavtal som föreligger 
mellan parterna.

arbetSmiljö
HSB Södertälje har en fastställd arbetsmiljöplan. 
Arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslut-
ning till de vardagliga frågorna inom respektive 
ansvarsområde. En fastställd delegationsordning 
visar hur ansvaret för arbetsmiljöfrågorna är fördelat.

ekonomiSk Ställning ocH reSultat
Redovisat resultat före skatt är 1.112 Tkr (662 Tkr). 
För föreningens resultat och ställning hänvisas till 
sidan 23–30 i denna årsredovisning. HSB Södertäljes 
totala avskrivningar för fastighetsbeståndet uppgår 
för året till 2,5 Mkr (2,5 Mkr). HSB Södertälje har 
ett lånelöfte från Nordea på 17 Mkr.
Utdelningen från HSB Bostad under 2012 kommer 
att reduceras med kostnaden för att senarelägga 
byggstarten av brf Sofieberg. HSB Södertäljes 
andel av den uppskattade kostnaden är 1,2 Mkr.

egna fastigheter Förvärvat  antal lgh

hyresfast. Skogsviolen  1995 70

hyresfast. uranus 6 1981 10

hyresfast. Sobeln 1 1995 72

hyresfast. Sobeln 2 1995 71

hyresfast. hermelinen 1 1995 166

hyresfast. hermelinen 2 1995 143

hyresfast. gula villan 2 2007 2

totalt  534

Förvaltade egna fastigheter per 2011-12-31

Förvaltade HSb-bostäder per 2011-12-31

 Färdigställd år antal lgh antal medl. 

eken  1934 19 27

bromsen 1934 23 27

melonen 1935 27 30

brotorn 1937–38 37 42

bofinken 1943 18 18

eken 4 1939 20 22

fregatten 1942 24 25

Snipan 1943 27 29

fullriggaren 1944 36 38

hertigen 1945 18 20

tratten 1946 25 26

Strandgården 1947 34 41

gaffeln 1960 30 38

briggen 1947 25 30

jasminen 1949–50, 54 98 116

Solrosen 1951–57 104 121

brogåden 1952 9 10

klintonia 1954–55 68 78

ängsgården 1956 32 39

mars 1959 27 31

östergården 1956–57 72 83

fjärilen 1971–72 68 79

kaktusen 1980–81 46 71

näckrosen 1962–63 109 129

nysätra 1960–61 188 213

dammtorp 1960–61 78 96

malinsbo 1962 111 137

österåt 1961 32 48

morkullan 1964 225 283

fridhem 1967 36 40

pilen 1961 28 35

tordyveln 1966 31 43

topasen 1973 248 277

ragnhildsborg 1979–80 198 300

fogdetorp 1967–68 378 458

opalen 1973 240 305

täppan 1990 62 73

viken 1984 217 315

ekhamra 1972 118 140

polstjärnan 1980 33 46

högvreten 1988 49 58

lilltorpet 1988–89 30 48

henriksberg 1993 97 136

Sörgården 1993 68 106

viksäng Strand 2007 89 131

kobben 1989–90 173 218

violen 1994 32 35

pettersberg 2002 73 104

bruksporten 2002 10 16

manegen 2002 45 64 

petunian 1996 36 43 

  3919 4938

Förvaltningsberättelse
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Förslag till disposition av föreningens vinst / resultaträkning

reSultaträkning

FörSlag till diSpoSition aV 
FöreningenS VinSt

TILL FörEnIngSSTämmanS FörFOgandE STår:  

BaLanSEraT rESULTaT:   32 939 540 kr

årETS rESULTaT:   1 253 882 kr

SUmma:  34 193 422 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det  
totala fria egna kapitalet som står till stämmans  
förfogande, 34 193 422 kr varav årets resultat  
utgör 1 253 882 kr, disponeras enligt följande: 

TILL rESErVFOndEn aVSäTTS:   62 700 kr

TILL BaLanSEraT rESULTaT:  34 130 722 kr

Nettoomsättning 1 63 385 65 587

Kostnader för sålda varor och tjänster 2 -53 755 -55 962

Bruttoresultat  9 630 9 625

Administrationskostnader  -1 808 -1 385

rörelseresultat  7 822 8 240

Finansiella poster

Utdelning finansiella anläggningstillgångar  1 041 378

Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar  775 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 1 590 970

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -10 116 -8 926

Summa finansiella poster  -6 710 -7 578

resultat efter finansiella poster  1 112 662

resultat före skatter  1 112 662

Uppskjuten skatt 15 142 47

årETS rESULTaT  1 254 709

(Tkr) not 11-01-01–11-12-31 10-01-01–10-12-31
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balansräkning

balanSräkning

anLäggnIngSTILLgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 1 083 1 889

materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 242 127 234 917

Pågående ombyggnation 7 124 124

Inventarier 8 226 445

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 25 008 25 008

Andra långfristiga fordringar 10 598 603

Summa anläggningstillgångar  269 166 262 986

OmSäTTnIngSTILLgångar

Varulager 11 607 1 368

kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar  3 158 2 155

Skattefordringar  2 203 933

Utlåning till bostadsrättsföreningar  67 200

Övriga fordringar  40 221

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 12 1 927 2 957

kortfristiga placeringar 13 53 889 48 846

kassa och bank  26 899 28 383

Summa omsättningstillgångar  88 790 85 063

SUmma TILLgångar  357 956 348 049

TILLgångar (Tkr) not 11-12-31 10-12-31
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balansräkning

EgET kaPITaL

Bundet eget kapital

Andelskapital  3 212 3 109

Reservfond  2 945 2 910

Fritt eget kapital

Balanserat resultat  32 940 32 183

Årets resultat  1 254 709

Summa eget kapital 14 40 351 38 911

avsättningar  

Uppskjutna skatter 15 2 842 2 985

Summa avsättningar  2 842 2 985

SkULdEr

Skulder till kreditinstitut 16 194 958 199 019

Inlåning från bostadsrättsföreningar 17 104 266 93 788

Leverantörsskulder  5 366 4 792

Övriga skulder  704 865

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 18 9 469 7 689

Summa skulder  314 763 306 153

SUmma EgET kaPITaL Och SkULdEr  357 956 348 049

Poster inom linjen   

Ställda säkerheter   

Fastighetsinteckningar för skulder till kreditinstitut  231 951 231 951

ansvarsförbindelser 19

Fastigo garantiförbindelse  282 309

KP-pensionsförsäkring  271 259

EgET kaPITaL Och SkULdEr not 11-12-31 10-12-31
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kassaflödesanalys

kaSSaFlödeSanalyS

(Tkr) 2011 2010  

Löpande verksamhet

Rörelseresultat 7 822 8 239

Finansiella intäkter 3 406 1 348

Finansiella kostnader -10 116 -8 926

Justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 3 550 3 924
Förändringar avsättningar 0 -1 317

kassaflöde från förändringar i den löpande  
verksamheten och från förändringar av rörelsekapital 4 662 3 268

kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av varulager och pågående arbeten 761 -70

Förändringar av hyres- och kundfordringar -1 003 -881 

Förändringar av övriga omsättningstillgångar 74 -2 049

Förändring av leverantörsskulder 574 1 851

Förändring av övriga rörelseskulder 915 957 

kassaflöde från den löpande verksamheten 5 983 3 076

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -9 034 -4 330

Investeringar i finansiella  
anläggningstillgångar värdepapper 0 2 864

kassaflöde från investeringsverksamheten -9 034 -1 466

Finansieringsverksamheten

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar 10 478 12 750

Förändring av andra långfristiga fordringar 5 244

Förändring av lån 0 330

Amortering av lån -4 061 -4 207

Insatser/avgälder 187 84

kassaflöde från finanseringsverksamheten 6 609 9 201

årets kassaflöde 3 558 10 811

Likvida medel vid årets början 77 230 66 419

Likvida medel vid årets slut 80 788 77 230

Förändring likvida medel 3 558 10 811
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redovisnings- och värderingsprinciper

årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och bfn:s allmänna råd och vägledning.

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

Fastigheter 
fastigheternas avskrivningsplan beräknas utifrån en ekonomisk 
livslängd om 100 år, d.v.s. med avskrivning på 1 % per år. 
för ombyggnationer såsom balkonger och fönster bedöms 
den ekonomiska livslängden till 50 år och med en avskrivning 
på 2 %, stamrenoveringar skrivs av med 1 % per år.

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 2001:1 vägledning om redovisning 
av inkomstskatter. den behandlar hur framtida skattekonse-
kvenser av händelser som har beaktats i företagets redovis-
ning eller deklaration - uppskjuten skatt - ska redovisas. en 
sådan post är när en sk. temporär skillnad föreligger, om en 
tillgångs eller skulds bokföringsmässiga och skattemässi-
ga värden inte upp går till samma belopp. underskottsavdrag 
tas med om den anses kunna nyttjas.

övrigt
övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffnings-
värde om ej annat anges i not nedan.

 2011 2010

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

Vd och styrelse 1 512  1 399
KP pension  334  325 
Arbetsgivaravgift  446  434

övriga 10 884  12 375 
KP/AMF  1 366  1 967
Arbetsgivaravgift  3 343  3 826

SUmma 12 396 5 489 13 774 6 552 

löner, ersättningar och sociala kostnader [tkr]

verkställande direktörens årslön uppgår till 954 tkr. inga bonus- eller  
presationsersättningar förekommer. pensionen för verkställande direktören  
är premiebaserad och motsvarar 35% av årslönen. utöver lön och  
pensionsavsättning tillkommer värde av bilförmån. vd har en pensionsålder 
av 65 år. vid uppsägning av verkställande direktören från föreningens sida  
utgår  avgångsvederlag med femton månadslöner. vid uppsägning från 
verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid om sex månader.

2011 reViSion  öVrigt

borevision/avant 138 98

ernst & young 79 31

Summa 217 129

2010 reViSion  öVrigt

borevision 113 21

ernst & young 79 5

Summa 192 26

arvoden och ersättningar för revisorer [tkr]

bo revision utses av hSb riksförbund årligen enl. stadgarna § 28. 
magnus karlström, ernst & young valdes år 2011 och har innehaft 
uppdraget sedan år 1995.

redoViSningS- ocH  
VärderingSprinciper
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noter

nOT 1   nETTOOmSäTTnIngEnS FördELnIng  

rörELSEgrEn 2011 2010

Förvaltning 24 041 26 737

Egna fastigheter 37 608 37 168

Medlemsverksamhet 1 736 1 682

SUmma 63 385 65 587

nOT 2   LEaSIngkOSTnadEr 

  2011 2010

Föreningens leasingkostnader  

(exklusive hyra för lokaler)  

har under året uppgått till  394 199

Leasingkostnader inom 1 år 346 270

Leasingkostnader inom 2–5 år 277 317

SUmma 1 017 786 

nOT 3   ränTEkOSTnadEr Och LIknandE rESULTaTPOSTEr

ränTEInTäkTEr 2011 2010

Ränteintäkter 1 590 970

Upp-/nedskrivning på  

värdepapper 0 0

SUmma 1 590 970

Avgälderna från bostadsrättsföreningarna redovisas som kapital-

tillskott, se not 14.    

nOT 4   ränTEkOSTnadEr Och LIknandE rESULTaTPOSTEr

ränTEkOSTnadEr 2011 2010

Inteckningslån 6 062 2 893

Swapnetto 1 985 5 200

Räntebidrag -1 -115

Övriga räntekostnader 2 070 948

SUmma 10 116 8 926

nOT 5   ImmaTErIELLa anLäggnIngSTILLgångar

PågåEndE PrOJEkT 2 011 2 010

Ingående anskaffningsvärde 4 030 4 030

Utgående anskaffningsvärde 4 030 4 030

Ingående avskrivningar -2 141 -1 335

Årets avskrivningar  -806 -806

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 947 -2 141

Utgående planenligt restvärde 1 083 1 889

 

nOT 6   ByggnadEr Och mark 

ByggnadEr 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 258 256 253 944

Färdigställd ombyggnation  3 287 4 312

Inköp av mark 5 747 0

Överfört från fastigheter i lager 715 0

Utgående anskaffningsvärde 268 005 258 256

Ingående avskrivningar -23 339 -20 865

Årets avskrivningar  -2 539 -2 474

Utg. ackumulerade avskrivningar -25 878 -23 339

Utgående planenligt restvärde 242 127 234 917

Varav mark 33 553 27 091

Taxeringsvärden 

Bostadsdelen

Byggnad 166 932 166 932

Mark 65 420 65 420

Lokaldelen

Byggnad 3 867 3 867

Mark 3 206 3 206

Småhus 

Byggnad 3 312 3 312

Mark 1 711 1 711

Summa  244 448 244 448

redovisade byggnadsvärden 

Bokföringsmässiga värden 208 574 207 826

Skattemässiga värden -190 749 -192 167

Skillnad 17 825 15 659

 

nOT 7   PågåEndE OmByggnaTIOn 

  2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 124 106 

Inköpt under året 0 18

Utgående anskaffningsvärde 124 124

 

nOT 8    InVEnTarIEr

  2009  2010

Ingående anskaffningsvärde 8 013 8 558

Årets utrangering/anskaffning -592 -545

Utgående anskaffningsvärde 7 421 8 013

Ingående avskrivningar -7 568 -7 545

Årets utrangering 555 533

Årets avskrivningar administration -81 -77

Årets avskrivningar övriga rörelsegrenar -101 -479

Utgående avskrivningar -7 195 -7 568

Utgående planenligt restvärde 226 445

noter
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noter

nOT 9    andra LångFrISTIga VärdEPaPPErSInnEhaV

aktier och andelar antal 2011  2010

Andelar i HSB Riksförbund 22 290 1 115 1 115

Aktier i HSB Bostad 12 854 17 784 17 784

Aktier i ProjektPartner 1 501 6 004 6 004

Aktier i Hjälmsättra Mark AB 1 000 100 100

Aktier och andelar, övrigt  5 5

SUmma  25 008 25 008

nOT 10   andra LångFrISTIga FOrdrIngar

  2011  2010

Personallån 376  227

Insatslån 222  309

Revers- och inteckningslån  0  67

SUmma 598  603

nOT 11   VarULagEr   

  2011  2010

Varulager 273  319

Bostadsrätter 334  334

Hjälmsättra/Hoxeltorp över-

fört till mark 0  715

SUmma 607  1 368

nOT 12 FörUTBETaLda kOSTnadEr Och UPPLUPna InTäkTEr

  2011  2010

Ränteintäkter 134  112

Övrigt 1 793  2 845

SUmma 1 927  2 957

nOT 13   kOrTFrISTIga PLacErIngar  

Samtliga finansiella placeringar är omsättningsbara inom högst en vecka.

  FörFaLL 2011   2010

Sparbanken Finn, räntebärande 2013-03-04 10 000   10 000

Swedbank Spax 2011-05-16 0   1 000

Swedbank Spax 2012-02-17 3 000   3 000

Swedbank MVR, räntebärande 2012-12-21 5 000   5 000

Swedbank Spax 2013-05-29 0   1 500

Volvofinans, räntebärande 2011-05-17 0   2 964

Volvo Treasury, räntebärande 2012-03-20 998   998

Vasakronan, räntebärande 2012-03-22 1 971   1 971

Swedbank Spax 2012-11-20 2 000   2 000

Swedbank Spax 2014-02-05 1 500   1 500

Swedbank Spax 2014-11-18 2 000   2 000

Sv Export kredit obligation 2014-12-18 0   6 000

Sv Export kredit obligation 2016-06-09 2 910   2 910

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

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

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

Kommuninvest A10 612 Asien 2016-04-20 4 000   0

Sv. Exportkredit 160506 nr 1108 2016-05-06 1 500   0

Scania FRN 2013-09-05 3 003   0

Swedbank AB FRN 2015-04-07 2 004   0

Kalenderstrategi Sverige 2016-11-29 6 000   0

Summa  53 889   48 846

Ej realiserad värdeökning  38   749

Summa          53 927   49 595

nOT 14   FörändrIng EgET kaPITaL

                                Bundet eget kapital         Fritt eget kapital

 and   reservfond Balanserat årets 
 kapital  resultat resultat resultat

Ingående belopp 3 109 2 910 32 183 709

Andelsförändring 103 0 0 0

Avgäld år 2011 0 0 83 0

Resultatdisposition 0 35 673 -709

Årets resultat 0 0 0 1 254 

Utgående belopp     3 212 2 945 32 939 1 254

nOT 15   UPPSkJUTEn SkaTT

I HSB Södertälje finns två poster där det föreligger temporära 

skillnader, underskottsavdrag och fastigheter. Avseende 

fastigheter föreligger en uppskjuten skatteskuld om 26,3 % av 

skillnaden mellan fastigheternas bokförda värden och dessas 

skattemässiga restvärde. Latent skattefordran hänförlig till 

skattemässiga underskott beaktats endast till den del de 

beräknas kunna utnyttjas under en kommande femårsperiod.  

   

avsättning uppskjutna skatter 2011  2010

Ingående värde 2 985  3 032

Årets avsättning -143  -47

SUmma 2 842  2 985

nOT 16    SkULdEr TILL krEdITInSTITUT

Föreningens samtliga inteckningslån löper med rörlig ränta och 

är per bokslutsdagen fördelade på 8 lån. Kortfristig del av 

skulderna till kreditinstitut uppgår till 4 061 tkr (4 062 tkr).  

Av total skuld avseende Inteckningslån, 194 958 tkr, är 140 000 

tkr (70%) räntesäkrat med swapavtal hos Nordea enligt nedan: 

     

Swap   räntesats Förfallodag

10 000 000  3,00  2014-03-17

20 000 000  3,22  2014-12-16

20 000 000  3,27  2015-10-30

10 000 000  3,09  2016-10-28

20 000 000  3,17  2020-07-30

20 000 000  3,79  2021-07-16

40 000 000  4,26  2021-09-15

140 000 000

Genomsnittlig årsränta för HSB-föreningens fastighetslån är 3,5% 

och den vägda snittlöptiden är ca 7 år. Marknadsvärdet på 

swapavtalen per bokslutsdagen uppgick till -14,8 Mkr, dvs belop-

pet motsvarar den kostnad föreningen skulle  betala om swap-

avtalen löses per balansdagen.  Ett lånelöfte motsvarande 17 Mkr 

är utfäst av Nordea för pågåendeoch kommande ombyggnation.

nOT 17    InLånIng Från BOSTadSräTTSFörEnIngar 

Lån   Bindning 2011 2010

Bunden inlåning  > 1 år 5 500 5 500

Bunden inlåning  < 1 år 8 200 9 200

Avräkning   90 566 79 088

SUmma    104 266 93 788
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noter

Föreningens resultat och ekonomiska ställning 
framgår av resultat- och balansräkningen.

Bokslutskommentarerna och kassaflödesanalysen 
utgör en integrerad del av årsredovisningen.

Vi försäkrar att, så vitt vi känner till, är årsredovis-
ningen upprättad i överensstämmelse med god 
redovisningssed, lämnade uppgifter stämmer med de 
faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig 
betydelse är utlämnat som skulle kunna påverka den 
bild av föreningen som skapats av årsredovisningen.

Södertälje den 19 april 2012

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 april 2012

nOT 18   UPPLUPna kOSTnadEr Och  

FörUTBETaLda InTäkTEr 

     2011  2010

Hyror   2 881 2 704

Medlemsavgifter  289 251

Räntor   1 125 765

Semesterlöneskuld  1 485 1 220

Övriga   3 690 2 749

SUmma   9 470 7 689

nOT 19 anSVarSFörBIndELSE

Ansvarsförbindelser avser 2 % av Kreditförsäkringsbeloppet på 

föreningens pensionsåtagande i KP, Kooperationens Pensions-

stiftelse, samt 2 % av årslönesumman 2010 enligt Fastigo.  

     

magnus karlström Erik davidsson 

Ernst & young, Borevision aB,  

av föreningen vald revisor av hSB riksförbund   

  utsedd revisor

Peter Ivanov anica Söderström        Erik andersson

Jennie Lagerstedt  Ulla norstedt   carina Eklöf

roland Engström   Benny Jansson  dan Björklund

mia Svalefors  mats Söderström   Bo Tjörnå, vd



revisionsberättelse

rapport om årSredoViSningen
vi har reviderat årsredovisningen för hSb Södertälje ek för 
för år 2011. föreningens årsredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 20–30.

StyrelSenS ocH VerkStällande direktörenS  
anSVar För årSredoViSningen
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rät-
tvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den in-
terna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

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

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

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

uttalanden
enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2011 och av dessas finan-
siella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisn-
ingslagen. förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-
dovisningens övriga delar.

vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för föreningen.

rapport om andra kraV enligt lagar ocH  
andra FörFattningar
utöver vår revision av årsredovisningen har vi även revider-
at förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för hSb Södertälje ek. för. för år 2011.

StyrelSenS ocH VerkStällande  
direktörenS anSVar
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande förenin-
gens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
lagen om ekonomiska föreningar.

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

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

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

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

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

Södertälje den 19 april 2012

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

magnus karlström Erik davidsson 

Ernst & young, Borevision aB,  

av föreningen vald revisor av hSB riksförbund   

  utsedd revisor
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