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HSB Södertälje utvecklar och förvaltar boendet för över 10 000 människor i Söder-
tälje, Salem och Nykvarn. Tjänsteutbudet innefattar allt från ekonomisk och teknisk 
förvaltning för bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare till specialisttjänster 
inom energi och projektledning för stora byggprojekt. Vi erbjuder också hantverks-
tjänster för både föreningar och privatpersoner.
HSB är Sveriges största medlemsägda bostadskooperation och all ekonomisk vinst 
går tillbaka till verksamheten. Till medlemskapets fördelar hör till exempel utbild-
ningar för förtroendevalda, en HSB-ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse och 
kostnadsfri juridisk rådgivning i boendefrågor.

Välkommen 

HSB Södertälje HSB i Sverige

7 200 medlemmar 559 000 medlemmar
500 förtroendevalda 35 000 förtroendevalda
53 HSB bostadsrättsföreningar 3 900 bostadsrättsföreningar

till HSB Södertälje
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Förra året skrev jag i VD-ordet att första 
spadtaget av Skogsgläntan också var en 
start på vår nyproduktionsfas, något som 
vi verkligen kan bekräfta. Vi har hunnit 
starta upp två nya byggprojekt. Brf Sjö-
glimten planeras intill sjön Flaten i 
Rönninge. 35 lägenheter med säljstart i 
början av 2016, och förhandsintressean-
mälningar har överstigit 500, långt innan 
säljstart. I centrala Södertälje har vi 
börjat projektera för ett 40-tal lägenheter 
i brf Saturnus. Vi hoppas och tror på 
säljstart under 2016.

Bostadsbristen i hela Sverige är tydlig. I 
dagarna presenterades en rapport där 
behovet av 700.000–800.000 nya bostäder 
inom en tioårsperiod är ett faktum. Det 
är lika mycket bostäder som byggdes 
under miljonprogrammet 1965–1974! 
HSB tittar på olika sätt att bygga. HSB 
100 är ett sätt, där grundtanken är att 
bygga för hushåll med genomsnittsin-
komster. Lite billigare, ytsmarta och inte 
helt centrumnära bostäder. 

Vi på HSB Södertälje är glada att vi 
etablerat oss som en aktör i Salem/
Rönninge. Vi har under året fått in både 
serviceavtal och som sagt börjat bygg-
projektera i området. 

Vi är glada att vi har en så bra, upparbetat 
och tät dialog med kommunerna för att 
tillsammans kunna skapa det goda boen-
det. Vi tittar på möjligheter till andra 
bostadsprojekt i Salem/Rönninge, samti-
digt som vi har planer för både tomter, 
bostadsrätter och villor i Södertälje och i 
Nykvarn har vi sneglat på en större mark-
anvisning kommunen föreslagit.

Vårt samarbete med vår nyproduktion-
partner HSB Projektpartner fungerar 
väldigt bra. De innehar spetskompetens 
på just nyproduktion, och har erfarenhet 
av många projekt och kan redan från 
projektplan driva nyproduktionsprojek-
ten. Ytterligare trygghet och lokal förank-
ring får vi då vi har en resurs stationerad 
på vårt kontor i Södertälje. 

Vi fortsätter att utveckla våra affärssystem 
för att underlätta för våra medlemmar 
och kunder. Senast har vi introducerat 
Portalen, en kundportal dit alla medlem-
mar har tillgång. Det ska vara enkelt för 
våra boende att hitta sin information 
själva. Här kan t.ex. brf-styrelser skapa en 
gemensam kontaktyta för föreningsdoku-
ment. Dessutom är ett nytt affärssystem 
upphandlat och den förändringsproces-
sen fortgår. 

Vi arbetar löpande med kompetens-
höjning av vår personal. I dagsläget går 
även ledningsgruppen en utbildning 
kring verksamhetsmål, affärsmål och 
ledarskap, mycket lärorikt!

Jag vill tacka alla medlemmar, kunder 
och medarbetare för insatserna under 
det gångna året. Det är tillsammans vi 
skapar det goda boendet! Och jag ser 
fram emot ett minst lika spännande 
kommande år.

Bo Tjörnå Vd HSB Södertälje

VD HAR ORDET

2015 var året då brf Skogsgläntan gick från första spadtaget till nästan 
färdigbyggt. När detta skrivs i mars 2016 är det bara några månader 
kvar till inflyttning för köparna, och vi får välkomna över 40 nya familjer 
in i HSB-familjen. 

Full fart

FRAMÅT



UPPDRAG, VISION OCH MÅL

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

ÅR 2023
• Har HSB 1 miljon medlemmar

• Har HSB omdefinierat begreppet boende

• Har HSB realiserat det klimatneutrala byggandet

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

VIKTIGA MÅL FÖR HSB SÖDERTÄLJE
 • Verka för att det byggs hyreslägenheter  
 och bostadsrätter
• Öka antalet medlemmar
• Ha god lönsamhet som säkerställer  
 långsiktighet och tillväxt
• Modernisera och kvalitetssäkra avtal  
 och processer
• Nöjda medarbetare 
• Miljömedvetenhet

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 utveck-
la och förbättra boendet för våra medlemmar. 

HSBs UPPDRAG
Vårt uppdrag är att i samverkan 

med medlemmarna skapa det 

goda boendet.
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En bra ekonomi gör det möjligt för oss att 
investera i befintliga bostäder men också 
att producera nya bostäder och på så vis ge 
fler medlemmar tillgång till Det goda 
boendet. Under 2015 investerade vi nästan 
15 miljoner kronor i våra hyresfastigheter 
och produktionen av 44 lägenheter i HSB 
Brf Skogsgläntan löpte enligt plan. I det 
rådande marknadsläget, med bostadsbrist 
och låga räntor, går det att producera 
bostäder lönsamt och i årets resultat ingår 
en vinst på nästan 4 miljoner kronor för 

vår nyproduktion. Det ska bli intressant att 
se hur marknaderna utvecklas under 2016 
och hur våra nyproduktionsplaner konkre-
tiseras.

Anders Niväng 
Ekonomichef

En god ekonomi möjliggör 
det goda boendet för fler
Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda 
boendet. Det gör vi genom att förvalta föreningens tillgångar med omsorg 
så att föreningen bibehåller sin goda ekonomi. 

EKONOMISK ÖVERSIKT

EKONOMI

(Tkr) 
2015 2014 2013 2012 2011  2010 

Intäkter och räntabilitet
Summa rörelseintäkter 70 753 67 455 68 193 67 253 63 385  65 587
Årets resultat 

8 983 21 187 10 004 2 640 1 254  709
Avkastning på eget kapital 11,4  % 33,2 % 20,8 % 6,3 % 3,2 %  1,8 %
Ekonomisk ställning
Soliditet, inkl. totala inlåningen 19,2 % 19,1 % 14,2 % 11,6 % 11,3 %  11,2 %
Soliditet, exkl. brf. avistamedel 28,6 % 27,4 % 19,9 % 15,9 % 15,1 %  14,5 % *)
Soliditet, enl. HSB-kod 60,6 % 59,9 % 49,6 % 47,3 % 46,3 %  37,6 % **)
Balansomslutning 436 464 391 157 374 769 370 999 357 956  348 049
Brf avistamedel 143 931 119 316 107 218 99 712 90 566  79 088
Beräknat övervärde  222 816 206 000 165 000 166 000 163 873  101 083*)  Från notförteckningen
**) Redovisas i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning

Anders Niväng, ekonomichef
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ÖSTERTÄLJE

KUNDNR BRF GATUADRESS
1. Brf Eken Campusgatan 32A och B 

2.  Brf Bromsen Bellevuegatan 5A och B 

3.  Brf Melonen Stockholmsvägen 2A och B 

4.  Brf Brotorn Paradisgränd 3, 5 och 6  

6.  Brf Bofinken Dalbygatan 2, Forskargatan 1 

7.  Brf Eken 4 Campusgatan 34A och B 

8.  Brf Fregatten Hertig Carls väg 35, 37 

9.  Brf Snipan Hertig Carls väg 25A och B, 27C 

10.  Brf Fullriggaren Hertig Carls väg 43A och B, 45A och B

11. Brf Hertigen Hertig Carls väg 47A och B

12.  Brf Tratten Kaplansgatan 5 A–D 

13.  Brf Strandgården Lagmansvägen 5A och B, 7A och B 

14.  Brf Gaffeln Västra Mälarehamnen 3A och B 

15.  Brf Briggen Hertig Carls väg 41A, B och C, Hälsovägen 2A och B 

16.  Brf Jasminen Åsvägen 10–16 jämna nummer, Gröna Gatan 1 

17.  Brf Solrosen Mariekällgatan 32A och B, 34–46 jämna nummer 

18.  Brf Brogården Mälaregatan 12 

19.  Brf Klintonia Linnegatan 2A och B, 4–14 jämna nummer 

20.  Brf Ängsgården Viksängsvägen 1 

21.  Brf Mars Storgatan 7 

22.  Brf Östergården Sveagatan 15, 17, och 19 

23.  Brf Fjärilen Dalgatan 28, Övre Villagatan 28A, B och C 

24.  Brf Kaktusen Högmovägen 20–65 

25.  Brf Näckrosen Syrengatan 5–19 jämna nummer, Davidsgatan 4–14 jämna nummer 

26.  Brf Nysätra Nysättravägen 13A, B och C, 15A och B, 17A–E, 19 

27. Brf Dammtorp Stationsvägen 15 och 17, Dammtorpsbacken 1–3, Rönninge

28. Brf Malinsbo Bangatan 8–16 jämna nummer 

29. Brf Österåt Hasselstigen 2–64 jämna nummer 

30. Brf Morkullan Karlslundsgatan 16, 18 och 20 

31. Brf Fridhem Stationsvägen 1–7 udda nummer, Rönninge 

32. Brf Pilen Wilhelmsrovägen 1–7 udda nummer, Rönninge

34. Brf Tordyveln Övre Villagatan 24A och B, 26A och B 

35. Brf Topasen Fornhöjdsvägen 6–24 jämna nummer 

36. Brf Ragnhildsborg Nydalavägen 1–156 

37. Brf Fogdetorp Rosenhöjdsvägen 20–28 och 30 

38. Brf Opalen Fornhöjdsvägen 46–64 jämna nummer 

39. Brf Täppan Dalgatan 25A–E 

40. Brf Viken Terrakottastigen 1–15, 17–44, Lergodsstigen 1–10, 12–32 jämna nummer,  

  Mönsterstigen 1–7 udda nummer, Klinkervägen 2–8 jämna nummer, 9–22, 

  23–31 udda nummer, Profilstigen 1–24, 25–35 udda nummer, 

  Helenelundsvägen 4–34 jämna nummer

41. Brf Ekhamra Bangatan 20–28, jämna nummer 

42. Brf Polstjärnan Västra Kanalgatan 3, 5 och 7, Kanalgränd 1 

44. Brf Högvreten Bergsvägen 1 A–D, Rönninge

45. Brf Lilltorpet Elin Wägners stig 1–24 

47. Brf Henriksberg Fredsgatan 6–12 jämna nummer, Karlslundsgatan 1 och 3 

48. Brf Sörgården Alice Tegners stig 2–17, 19–63 udda nummer,  

  Elsa Beskows stig 1–24, 26–32 jämna nummer 

49. Brf Viksäng Strand Viksängsvägen 16–26, jämna nummer 

50. Brf Kobben Lodstigen 1 och 2, Tegelstigen 1–3, Vatt Annas väg 17–23 udda nummer, 27 och 29

52. Brf Violen Lundbygatan 40

61. Brf Skogsgläntan Övre Villagatan 42A, B och C under uppförande, inflyttning 2016

58. Brf Pettersberg Karlslundsgatan 5–23, udda nummer 

59. Brf Bruksporten Bruksgatan 8 A–E, 11 A–E, Nykvarn

101. Brf Petunian Stadsträdgårdsgatan 2–72, jämna nummer 

103. Brf Manegen Fågelviksgränd 1, 2 och 4, Östra Kanalgatan 10 och 12

116.  Brf Körsbärsblomman 5 Polhemsgatan 2–8 jämna nummer, 12–18 jämna nummer

VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR
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LEDNING
Från vänster till höger: Servicechef Johan 
Löfgren f. 1964, anställd sedan 2013. Utbild-
ning/kompetens: Drift- och underhållstekniklinje 
samt 30 år inom fastighetsbranschen. 15 år inom 
HSB och 15 år på allmännyttan. VD Bo Tjörnå 
f. 1964, anställd sedan 2010. Utbildning/
kompetens: KTH, civ.ing. väg och vatten. 25 års 
erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. 
Andra uppdrag: HSB-ledamot, i styrelsen för 
SKB. Förvaltningschef Malin Pärlstål f. 1978, 
anställd sedan 2000. Utbildning /kompetens: 
Högskoleingenjör Byggteknik-Förvaltning.  

Andra uppdrag: HSB- ledamot, vicevärd. Ekono-
michef Anders Niväng f. 1966, anställd sedan 
2013. Utbildning/kompetens: Stockholms 
universitet civilekonom, 15 års erfarenhet som 
ekonomichef. Projektchef Anders Binett f. 1975, 
anställd sedan 2014. Utbildning/kompetens: 
Byggteknik KTH, över 20 års erfarenhet i 
byggbranschen. Fastighetschef Sofia Thunberg f. 
1982, anställd sedan 2011. Utbildning/
kompetens: 12 års branscherfarenhet, Andra 
uppdrag: Styrelsesekreterare HSB Södertälje.

MEDARBETARE

Tillsammans till Nordpoolen

HSB Södertälje var med och tävlade i 
en stegtävling som genomfördes bland 
företag i hela landet. Vi bidrog med 
tre lag, med sex personer i varje. 
Lagen tävlade mot varandra samtidigt 
som det också var en individuell 
strapats. Det viktigaste av allt var att vi 
kom ut och rörde på oss. Vi gick 
tillsammans ända till Nordpolen.

Vi deltog också i Bellmansstafetten i 
Stockholm, en löptävling med fem 
personer i varje lag, som var och en 
springer fem km. 

Friskvårdsbidraget som alla anställ-

da får utnyttjas till många olika aktivi-
teter. Det kan vara allt ifrån cirkelträ-
ning, Friskis och Svettis till skridsko-   
åkning och simning. Det kan även 
utnyttjas till massage- och naprapatbesök. 

För att ytterligare uppmuntra till 
aktivitet, får alla anställda som deltar i 
motionslopp sin deltagaravgift subven-
tionerad av HSB Södertälje med 50 %.

HSB Södertäljes alla medarbetare får ett årligt friskvårdsbidrag. 
Dessutom sponsrar vi halva startavgiften för de medarbetare som 
deltar i ett lopp.

14 st 12 st 6 st

5 st 6 st 2 st 4 st

14 st 12 st 6 st

5 st 6 st 2 st 4 st

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

 FASTIGHETSSERVICE ADMINISTRATION

14 st 12 st 6 st

5 st 6 st 2 st 4 st

14 st 12 st 6 st

5 st 6 st 2 st 4 st

LEDNINGSTYRELSE

MänKvinnor
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På HSB Södertälje arbetar idag ett 30-tal 
personer. Knappt hälften av personalen utgår 
från servicekontoret som finns i Brunnsäng, 
intill våra egna hyresfastigheter. Den adminis-
trativa personalen sitter på huvudkontoret på 
Järnagatan, centralt i Södertälje Centrum. 

Hela gänget 
samlat!
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NY BLICKPUNKT I STADEN: BRF KÖRSBÄRSBLOMMAN 5 
Vi är väldigt glada och stolta att få välkomna en ny bostadsrättsförening som 
medlem i HSB Södertälje. Från 1 juni 2015 är brf Körsbärsblomman 5 med sina  
77 lägenheter medlemmar. Föreningens fastigheter stod klara 2011. 2012 blev 
området utsett till ”årets byggnad 2011” av Södertälje Kommun med motiveringen:
”Ny blickpunkt i staden med välkomnande uteplatser och panoramautsikt”.
Körsbärsblomman 5 ligger alldeles intill Södertälje Sjukhus. Föreningen består av 
lägenheter som varierar i storlek från två rum och kök på 40 kvm till femmor i 
etagevåningar på upp till 140 kvm. 
HSB Södertälje har sedan 2013 hand om den ekonomiska förvaltningen åt fören-
ingen. Mer om de tjänster vi erbjuder kan du läsa om på sidan 12.

MEDLEMSKAP OCH BOSPAR I HSB SÖDERTÄLJE
Hur ser medlemskapet ut i HSB Södertälje? 
Vi ser en stadig ökning av antalet medlemmar. Sen 2010 har 
medlemmarna ökat med 14 %, och idag har HSB Södertälje över 
7000 medlemmar. 313 av dessa har tillkommit under 2015. 
Antalet bosparande medlemmar ökar också.
Intresset för att vara medlem i HSB Södertälje blev större  
under 2015, även intresset för att bospara. Mycket beror på att 
HSB Södertälje bygger mer än någonsin nu, och många startar 
sitt bosparande för att kunna vara med och köpa våra populära 
nyproducerade bostadsrätter.
Det infördes nya regler gällande fördelningen av hyresrätter  
där den med högst bosparpoäng blir först i kön på lediga hyres-
lägenheter.

Hur fungerar bosparandet?
Som HSB-medlem har du möjlighet att starta ett HSB-bospar-
konto i Swedbank. För varje 100-lapp du sparar får du en bo-
sparpoäng. Du kan max få fem bosparpoäng per månad. Tanken 
med bosparkontot är att ge möjligheten 
till ett startkapital den dagen du 
köper din nyproducerade bostads-
rätt. En mycket populär och 
omtyckt gåva till barn eller 
barnbarn. Många som bosparar 
till sina yngre familjemedlemmar, 
ger dem en större möjlighet att få 
bostad när de ska flytta hemifrån.
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HSB, för dig som vill bo bra men också för dig som vill leva smart. 
Vare sig du bosparar, hyr eller köper din bostad är du med och 
påverkar dagens och framtidens boende.

MEDLEMMAR

MEDLEM I HSB 
– en bra idé!

Foto: H
ans Ekestang
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EKONOMISK FÖRVALTNING/VICEVÄRD

HSB Södertälje erbjuder ekonomiska 
och tekniska tjänster till bostadsrättsför-
eningar och fastighetsägare i Södertälje, 
Nykvarn, Salem och Rönninge. Under 
2015 förvaltade vi sammanlagt 75 bo-
stadsrättsföreningar, samfälligheter och 
privata fastighetsägare, varav 52 är 
medlemsföreningar. Fokus ligger på att 
göra deras vardag så enkel och besvärs-
fri som möjligt. Vi ser en positiv utveck-
ling – efterfrågan på HSB Södertäljes 
tjänster pekar stadigt uppåt. Det är 
roligt att vi fått in många nya avtal 
under året. Och det känns bra att vi 
genom att vara lokalt förankrade och 
effektiva också kan hjälpa till snabbt. Ett 
exempel är att vi hade ett avtal i drift på 
tre veckor, från en första kontakt till 
avtalsskrivning och uppstart. 

Vi arbetar mycket med tidsstyrda 
delmoment som ska genomföras i den 
ekonomiska förvaltningen. Våra ekono-
mer håller reda på processen och på-
minner, ser till att tidsplaner hålls. Den 
ekonomiska förvaltningen löper ju på 
under året/åren. Vi arbetar utifrån 
återkommande processer. För att för-

FÖRVALTNING

SERVICE

Under året som gått har vi fortsatt att 
utveckla avdelningen för att möta 
marknaden. Vi har valt att arbeta i tre 
huvudsakliga grupper; Drift och Energi 
med två driftstekniker, Fastighetsskötsel 
och reparationer består av två fastig-
hetsskötare, två snickare och en rörmo-
kare, en administratör och en tvättstu-
getekniker. Och slutligen Mark och 
Trädgård som i dagsläget består av fyra 
medarbetare. 

Trädgårdsgruppen planerar snöröj-
ning och halkbekämpning under vinter-
säsong och trädgårdar under sommar-
säsong, då gruppen förstärks med 
sommar- och säsongsanställningar för 
att lösa bemanningen under växtperio-
den. 2015 var ett besvärligt väder- och 
växtår. Inledningsvis var det inte så 
mycket nederbörd i form av snö, men 
det var ofta halt. Så halkbekämpningen 
blev omfattande och senare, som följd, 
även sandupptagningen. Det blandade 
vädret under sommarperioden gjorde 
växtperioden i stort sett konstant över 
hela sommaren, vilket inte är vanligt, i 
juli brukar växtligheten annars stanna 
av och inte kräva lika mycket underhåll.

Under 2015 har vi fått en del nya 
kunder både inom Drift & Energi, 
Fastighetsskötsel och Mark och Träd-
gård. Vi har tecknat nya avtal med flera 
föreningar i Salem/Rönninge. Under 
2015 tecknades det även avtal med två 
helt nya medlemsföreningar i Söder-
tälje. Roligt är också att se att tillkom-
mande kunder inte alltid är HSB-fören-
ingar utan även andra föreningar och 
privata fastighetsägare.

VÅRA TJÄNSTER

Malin Pärlstål, förvaltningschefJohan Löfgren, servicechef

enkla och beskriva dessa för våra kun-
der och blivande kunder har vi försökt 
åskådliggöra dem i ett årshjul. Hur hela 
den ekonomiska förvaltningen ser ut 
över året. Det har blivit ett uppskattat 
verktyg. 

Vi ser också fortfarande ett ökat 
intresse för vår vicevärdstjänst. Vi har 
lärt oss att många tycker det är ett stort 
steg att ta, men de som tagit steget är 
väldigt nöjda och ingen har ångrat sitt 
byte. Våra kunder uppskattar att kunna 
få hjälp av kunnig och erfaren personal, 
istället för att göra allt från grunden 
själva. Många har fullt upp med annat.

ÅRSPLAN
EKONOMISK FÖRVALTNINGSKUND

Avisering avgifter kvartal 2, 5 mars

Brf-stämma senast 30 juni

Boka senast in datum för stämma, 
meddela din ekonom datumet

Uppgifter till Bolagsverket, underlag på  
styrelsesammansättningen samt utförd  
id-kontroll lämnas till HSB

Avisering avgifter kvartal 3, 5 juni
Inkomstdeklaration senast 1 juli

Avisering avgifter  
kvartal 4, 5 september

Framställt budgetförslag 
till brf

Avisering avgifter  
kvartal 1, 5 december

  Utskick av underlag till 
förvaltningsberättelse 

Inkomma med underlaget till 
förvaltningsberättelsen

Kontrolluppgifter för överlåtelser som har  
avtalsdatum året innan skickas ut  
senast 31 januari

Påbörjar avstämning inför årsbokslutet

Sammanställning årsbokslut,
granskning av revisorer

Årsbokslut till brf:en för 
granskning och signering

Leverans av årsredovisning till 
bostadsrättsföreningen

Beslutad budget ska 
returneras till HSB

Uppdatera underhållsplan 
och fondavsättning 
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FÖRVALTNING

Ett stort jobb som genomförts under 
ledning av Projektavdelningen är takbyte 
på två av HSB Södertäljes egna fastigheter i 
Brunnsäng. Innan plåtslagarna fått upp-
draget är det HSBs projektavdelning som 
upphandlat entreprenaden. Det gäller att 
ta in offert från olika håll, jämföra ordent-
ligt, så det inte blir att man jämför äpplen 
med päron. Ett takbyte av en sådan här 
omfattning kräver en del avancerat plåtar-
bete, och det är viktigt att entreprenören 
som HSB väljer har möjlighet att utföra 
och förbereda en hel del plåtarbeten innan 
de levereras till fastigheten. Dessutom är 
det extra viktigt med säkerheten, då arbe-
tet sker på så hög höjd. Vindar kan vara 
starka, och man måste ha full koll på hur 
man hanterar detta. 

HSB projektavdelning projektleder 
samtliga entreprenader kring våra egna 
fastigheter, men anlitas ännu mer av HSBs 
bostadsrättsföreningar och också av 

PROJEKTLEDNING 
Under 2015 har Anders Binett tillträtt 
som projektchef, och det har rekryte-
rats en ny projektledare som tillträder 
sin tjänst under våren 2016. Uppdragen 
är av varierande slag. Alltifrån att vi 
kan agera bollplank gentemot en 
bostadsrättsförenings styrelse i någon 
enskild byggfråga. Till att projektera 
och byggleda t.ex. en stor fasad- och 
balkongrenovering. Vi byggleder också 
flera stora projekt åt vår egen fastig-
hetsavdelning (våra hyresfastigheter). 
Det täta samarbetet mellan tjänstemän 
och servicepersonal på de olika avdel-
ningarna stärker vår gemenskap att 
jobba för det goda boendet för våra 
medlemmar.

Vi har träffat och startat upp samar-
bete med några nya brf:er i Järna, 
Nykvarn och Rönninge. Det känns roligt 
att därmed också utökat vårt geogra-
fiska täckningsområde. 

Vi har även börjat titta på ett samar-
bete med nyproduktion och vår nypro-
duktionspartner HSB Projektpartner. Vi 
tror att vi med vår breda bygglednings-
kompetens tillsammans kan verka för att 
det byggs både bostadsrätter och hyres-
rätter i HSB Södertäljes regi.

Under året som gått har vi märkt att 
energi- och miljöfrågor blir allt viktigare 
för brf:erna. Vi har hjälpt flera fören-
ingar med att både byta armaturer och 
injustera ventilation och värme. Något 
som främjar både miljön, hälsan och 
föreningens ekonomi.

Projekt på hög

Anders Binett, projektchef

externa föreningar. Det kan handla om 
t.ex. stambyten, fönsterbyten, balkong-, 
fasad- eller takrenoveringar. I brf Nysätra 
har vi projektlett stam- och elbyte i fören-
ingens tre fastigheter, med 188 lägenheter. 
Det är mycket logistik som ska planeras, för 
att arbetet ska kunna utföras så kostnadsef-
fektivt som möjligt, och på det smidigaste 
sättet för de boende. Det är allt ifrån 
upphandling av entreprenad för vvs respek-
tive el, till aviseringar till de boende och 
andra kontakter som ska hanteras. Under 
arbetets gång håller projektledaren kontak-
ten med både entreprenören eller entre-
prenörerna, och såklart även med upp-
dragsgivaren.

Många uppskattar att det finns en 
extern, professionell projektledare, som 
hanterat liknande projekt många gånger 
och som kan entreprenadjuridiken. Det 
underlättar och sparar både tid och 
pengar. 

NIVÅ
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fastigheter
Egna

HSB Södertälje vill minska antalet 
avflyttningar. Genom att underhålla och 
hålla hög klass på våra fastigheter hop-
pas vi att våra hyresgäster vill bo kvar 
hos oss. 2015 gick i renoveringarnas 
tecken. Vi påbörjade omfattande renove-
ringsprojekt som byte av fönster på 
större delen av vårt fastighetsbestånd. 
Ett av HSB Södertäljes verksamhetsmål 
är att sänka energiförbrukningen med 
2 % årligen i våra egna fastigheter fram 
till 2018, och detta är en av flera åtgär-
der för att nå det målet. Vi har också ett 
pågående projekt där vi renoverar alla 
hissar i området Brunnsäng med ca 420 
lägenheter. Löpande under året har vi 
dessutom bytt tak, garageportar och 
ståldörrar samt målat husgrunder och 
alla fastigheter har fått en digital an-
slagstavla i entrén. 

Renovering i lägenheterna är också 
något som hyresgästerna efterfrågar och 
där har vi fortsatt att hålla samma höga 
renoveringsgrad av tapeter och golv som 
tidigare år.

Tryggheten är viktig för våra hyres-
gäster och under hösten 2015 genom-
förde HSB Södertälje en kampanj gäl-
lande säkerhetsdörr till lägenheten. Det 
blev en mycket lyckad kampanj och 
många hyresgäster som valde att instal-
lera säkerhetsdörr. 

Svaren på de regelbundna kundun-
dersökningarna som vi genomför ligger 
till grund för de arbeten som vi väljer att 
fokusera på. Vi vill att hyresgästerna ska 
uppleva att de bor i en prisvärd hyresrätt 
med möjlighet att vara med och påverka 
sitt boende. 

Vi hoppas att våra boende märker att 
vi har tagit till oss deras synpunkter och 
att de ser de stora förändringarna som 
sker både i området och i fastigheterna 
då vi arbetar varje dag med att skapa det 
goda boendet för våra hyresgäster och 
medlemmar. 

Renoveringar av hissar och fönster, samt säkerheten för våra 
hyresgäster har varit mycket i fokus under året som gått.

EGNA FASTIGHETER

ÖSTERTÄLJE

Sofia Thunberg, fastighetschef
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Peter Ivanov, styrelseordförande berättar: 
HSB Södertälje har som tidigare 

nämnts, gått in i en nybyggnadsfas och 
det stärker ju vårt uppdrag att skapa det 
goda boendet, som innefattar både 
bostadsrätter och hyresrätter.

Brf Skogsgläntan är i sitt slutskede 
och inflyttning sker till sommaren 2016. 
Flera byggnadsprojekt är på gång, här 
på bilden ser ni blivande Sjöglimten i 
Rönninge.

Vi fortsätter att ha fokus på våra 
förvaltningstjänster och på att fortsätta 
förbättra både service och utbud.

Under vintern har jag blivit uppringd 
av valberedare och brf-styrelser som 

talar om svårigheten att rekrytera med-
lemmar till förtroendeuppdrag i fören-
ingen. Tid är idag en bristvara men vi 
måste ändå ha styrelser enligt bl.a. lagar 
och stadgar. Alla medlemmar har ett 
ansvar för föreningens ”väl och ve”. 
Nutidens stora utmaning är kanske att ta 
fram någon form av system för att få 
styrelseposterna tillsatta? Kanske kan ett 
roterande system prövas? Detta skulle 
innebära att fler medlemmar får insyn 
och kunskap i styrelsearbetet, så jag 
tycker själv att det är en bra idé. Det 
finns säkert fler och andra lösningar till 
att väcka hyresgästernas intresse för 
föreningsarbete. Styrelserna och med-

lemmarna har ett stort ansvar att för-
valta föreningens kapital. Känner du att 
din förening har ett bra och fungerande 
system för detta, hör gärna av dig till 
mig, så kan vi hjälpa till att sprida idéer 
till andra föreningar. 

Brf-styrelserna får inte glömma att vi 
hela tiden är stadda i förändring och 
måste anta nya utmaningar för att 
utvecklas vidare. Jag tror att vi alla är 
beredda att anta dessa utmaningar för 
att stärka föreningsarbetet i framtiden. 
Den framtiden ligger väldigt nära. 

Med detta önskar jag er alla styrelser 
lycka till!

FOKUS
Fortsatt nybyggnation och förvaltning i

STYRELSE Brf Sjöglimten planeras i närhet till Rönninge Centrum i ett naturnära läge. 25 lägenheter, 
2–4 rum och kök i tre huskroppar. Försäljningsstart planeras till våren 2016.
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HSB SÖDERTÄLJES STYRELSE

Erik Andersson Mia Svalefors
Lars Hedlund

Inger Hellström

Bengt Zetterberg

Reine Bergström
Dan Björklund

Ulla Castenvik
Peter Ivanov

Linn Kvarnström

ORDFÖRANDE
Peter Ivanov, f. 1946
F.d. ombudsman på Unionen
Till styrelsen: 1997
Andra uppdrag: ordförande i  
egen brf, HSB-ledamot

VICE ORDFÖRANDE
Erik Andersson, f. 1959
Internationell sekreterare på IF Metall
Till styrelsen: 2007
Andra uppdrag: HSB-ledamot

LEDAMOT 
Reine Bergström, f. 1970
Arbetar på Södertörns högskola,  
lektor KTH
Till styrelsen: 2015
Andra uppdrag: Ordf. i brf Briggen 

LEDAMOT
Dan Björklund, f. 1945
F.d. miljöchef i Södertälje kommun
Till styrelsen: 2010
Andra uppdrag: särskild ledamot i 
Mark- och miljödom stolen, ordförande 

LEDAMOT 
Ulla Castenvik, f. 1953
Administrativ chef  
Södertälje kommun
Till styrelsen: 2013
Andra uppdrag: HSB-ledamot,  
sekreterare egen brf i egen brf, HSB-
ledamot

LEDAMOT 
Lars Hedlund, f. 1959 
Area sales manager på Hällde 
Till styrelsen: 2012 
Andra uppdrag: HSB-ledamot,  
vice ordförande i egen brf

LEDAMOT 
Inger Hellström, f. 1948 
Socionom och fd ordf. i brf Topasen. 
Till styrelsen: 2015

LEDAMOT 
Linn Kvarnström, f. 1987
Ekonom
Till styrelsen: 2012
Andra uppdrag: HSB-ledamot

LEDAMOT 
Arbetstagarrepresentant Unionen
Mia Svalefors, f. 1958
Ekonomiassistent HSB Södertälje
Till styrelsen: 2009 

LEDAMOT 
Bengt Zetterberg, f. 1949
Brandmästare i Södertälje och  
Stockholm, ingått i styrelsen för  
HSB Nynäshamn, tidigare ordf. i 
NYBO (Nykvarnsbostäder).
Till styrelsen: 2015
Andra uppdrag: Ingår i  
brf Gaffelns styrelse 

SUPPLEANT 
Arbetstagarrepresentant Unionen
Therese Bäckström, f. 1969  
Löne- och hyreshandläggare  
HSB Södertälje
Till styrelsen: 2008

VALBEREDNINGEN
Christer Arvidsson
Bertil Eklund 
Leif Ringström
Lena Österman

Therese Bäckström



FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

INLEDNING 
HSB Södertälje tillämpar HSBs kod för förenings-
styrning (Koden). Koden är utformad särskilt för 
HSB och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, 
de kooperativa principerna och HSBs kärnvärde-
ringar. 

Syftet med Koden är att all verksamhet inom 
HSB ska styras så effektivt som möjligt och att varje 
medlem ska ha insyn i och kunna påverka verksam-
heten. Koden kompletterar gällande lagstiftning 
och andra regler genom att vara en norm för god 
föreningsstyrning med hög ambitionsnivå.

Koden ska tillämpas enligt principen ”följ eller 
förklara”. Det innebär att reglerna inte är tving-
ande. Varje avvikelse ska dock redovisas och moti-
veras. 

Koden innebär att årsredovisningen komplette-
ras med denna föreningsstyrningsrapport som 
översiktligt beskriver hur föreningen tillämpat HSBs 
kod för föreningsstyrning under räkenskapsåret. 

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

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

FÖRENINGSSTÄMMAN
Föreningsstämman är föreningens högsta beslu-
tande organ. Föreningsstämmans befogenhet 
utövas av fullmäktige. Vid föreningsstämman som 
hölls den 1 juni 2015 i Södertälje deltog 24 full-
mäktigeombud. I samband med stämman avgick 
Ale Friberg, Roland Engström och Ulla Norstedt 
från styrelsen. Till nya styrelseledamöter valdes 
Reine Bergström, Inger Hellström och Bengt 
Zetterberg. 

VALBEREDNINGEN
Valberedningen väljs på föreningsstämman och 
har till uppgift att bereda och lämna förslag på 
styrelseledamöter och revisorer samt lämna 
förslag till ersättning för dessa. Valberedningen 
bestod fram till stämman av Christer Arvidsson 
(sammankallande), Leif Ringström, Anica Söder-
ström och Bertil Eklund. Vid stämman avgick 
Anica Söderström och Lena Österman valdes till 
ny medlem i valberedningen. Valberedningen har 
bedrivit sitt arbete löpande under året i enlighet 
med den av stämman fastslagna instruktionen för 
valberedning. Under verksamhetsåret hade valbe-

redningen tretton protokollförda möten. Valbered-
ningen har också haft kontinuerlig kontakt med 
styrelsens ledamöter och närvarat vid två styrelse-
möten. 

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

Styrelsens ordförande har sammanträtt regel-
bundet med VD och ekonomichef för avrapporte-
ring av den operativa verksamheten och förening-
ens ekonomi samt beredning av kommande 
styrelsemöten. Styrelsens ordförande har deltagit i 
ett möte med revisorerna i samband med boksluts-
revisionen under våren.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av 
elva ledamöter, varav två är arbetstagarrepresen-
tanter. 
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Föreningsstyrningsrapport

Styrelsens närvaro på styrelsesammanträden 2015

Ledamöter 

Peter Ivanov 8 (8)
Erik Andersson  6 (8)
Dan Björklund 7 (8)
Lars Hedlund 7 (8)
Linn Kvarnström 7 (8)
Mia Svalefors 8 (8)
Peter Martelius 8 (8)
Ulla Castenvik 7 (8)
Bengt Zetterberg 5 (5)
Inger Hellström 5 (5)
Reine Bergström 4 (5)
Ale Friberg 2 (3)
Roland Engström 3 (3)
Ulla Norstedt 3 (3)

Suppleanter 

Therese Bäckström 0 (0)



Den senaste styrelseutvärderingen gjordes 
under 2014 och baserades på en enkät som samt-
liga styrelseledamöter deltog i. Resultatet av under-
sökningen behandlades av styrelsen och redovisa-
des för valberedningen under verksamhetsåret.

STUDIERÅDET
Studierådet utses av styrelsen och är rådgivande i 
arbetet med medlemsutbildningar. Under 2015 har 
rådet bestått av Erik Andersson (sammankallande), 
Roland Engström, Ulla Castenvik och Linn Kvarn-
ström.

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

REVISORERNAS ARBETE
Enligt föreningens stadgar ska föreningen ha 
minst två revisorer. De revisorer som har uppdra-
get är Erik Davidsson från BoRevision AB och 
Magnus Karlström från Ernst & Young. Ordinarie 
sammanträden med revisorerna, styrelseordföran-
de, VD och ekonomichef har skett två gånger 
under verksamhetsåret. Revisorerna har lämnat 
rapporter från den löpande granskningen samt 
från bokslutsrevisionen. Dessa rapporter har 
redovisats och behandlats av styrelsen. 

LEDNINGSGRUPPEN
Ledningsgruppen har bestått av VD Bo Tjörnå, 
ekonomichef Anders Niväng, fastighetschef Sofia 
Thunberg, förvaltningschef Malin Pärlstål, projekt-
chef Lennart Nordlund samt servicechef Johan 
Löfgren. Ledningsgruppen hade sjutton samman-
träden under verksamhetsåret. 

EKONOMISK OCH FINANSIELL RAPPORTERING 
Styrelsen fastställer en budget inför varje verksam-
hetsår. Budgeten för 2015 har följts upp löpande 
under verksamhetsåret och särskilt i samband med 
tertialboksluten. Ekonomichefen har också tagit 
fram resultatprognoser löpande under året vilka 
har presenterats för styrelsen. 

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

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE
VD har fast månadslön. Inga bonus- eller presta-
tionsersättningar förekommer. Pensionen för VD 
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 VD från föreningens sida 
utgår avgångsvederlag med femton månadslöner. 
Vid uppsägning från VDs sida gäller en uppsäg-
ningstid om sex månader.
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Förvaltningsberättelse

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

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
HSB Södertälje är en ekonomisk förening som ägs 
av 53 bostadsrättsföreningar och ca 7200 enskilda 
medlemmar med en andel vardera. Verksamheten 
styrs via föreningsstämma, styrelse och VD.

DOTTERBOLAG OCH INTRESSEBOLAG
HSB Södertälje har ett helägt dotterbolag, Hjälm-
sätra mark AB. Tillsammans med HSB Produktion 
AB äger föreningen HSB Produktion i Södertälje 
HB samt 50 % av aktierna i Skogstrakten Holding 
AB. Skogstrakten Holding AB äger i sin tur samt-
liga aktier i Skogstrakten Mark AB, Skogstrakten 
Mark 2 AB samt Mark 1 i Södertälje AB. 

FASTIGHETSBESTÅND
HSB Södertäljes fastighetsbestånd omfattar nio 
fastigheter. Sex av dessa inrymmer hyreslägenhe-
ter, en fastighet är en villa och två fastigheter är 
jordbruksfastigheter tänkta för bostadsbebyggelse. 
Den uthyrningsbara lägenhetsytan uppgår till  
34 634 kvm och lokalytan till 399 kvm. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAM-
HETSÅRET OCH INNEVARANDE ÅR
Bygget av brf Skogsgläntan som produceras i 
samarbete med HSB Produktion AB genom det 
gemensamt ägda handelsbolaget HSB Produktion i 
Södertälje HB fortskred enlig plan, såväl ekono-
miskt som tidsmässigt. Resultat av nyproduktions-
projekt bokförs löpande under produktionstiden 
genom successiv vinstavräkning. I årets resultat 

vinstavräknades 3 970 tkr för Brf Skogsgläntan. 
Under 2016 är förutsättningarna för nyproduktion 
fortsatt mycket goda och ytterligare två projekt 
förväntas ha säljstart under året. Nyproduktion 
kommer utgöra en allt väsentligare del av förening-
ens resultat under kommande år.

I de egna hyresfastigheterna i Brunnsäng gjor-
des betydande investeringar under verksamhets-
året. Hissar byttes ut och balkonger och fönster 
renoverades. Föreningen genomförde också omfat-
tande standardhöjande åtgärder i lägenheterna 
såsom säkerhetsdörrar, parkett och nya kök. Under 
2016 kommer arbetet med att rusta upp hissar, 
balkonger och lägenheter fortsätta. 

Under 2015 fortsatte marknadsräntorna att falla 
till historiskt låga nivåer. Eftersom en stor del av 
föreningens upplåning är bunden var den totala 
effekten av fallande marknadsräntor måttlig även 
om besparingar gjordes på de rörliga lånen. I det 
ränteläge som rådde och eftersom föreningens 
finanspolicy är mycket restriktiv till risktagande, 
var det svårt att finna placeringsalternativ med hög 
avkastning för föreningens överskottslikviditet. 
Under verksamhetsåret gjordes vissa förändringar 
i föreningens obligationsinnehav och vinster på 
sammanlagt 1 100 tkr realiserades.

RESULTATUTFALL 2015
Föreningens nettoomsättning uppgick till 69 879 tkr 
(67 221 tkr) och årets resultat efter skatt uppgick 
till 8 983 tkr (21187 tkr). I föregående års resultat 
ingick en realisationsvinst på ca 14 000 tkr avse-
ende avyttring av aktier i HSB Bostad. För fören-
ingens resultat och ekonomiska ställning i övrigt 
hänvisas till resultat- och balansräkningarna med 
tillhörande noter. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Södertälje ekonomisk förening,
organisationsnummer 715600-1757, får härmed avge årsredovisning för år 2015.
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Förvaltningsberättelse

Viktiga policyer och lagstadgade handlingsplaner  
antagna av HSB Södertäljes styrelse

• Arbetsmiljöplan

• Etik- och mångfaldspolicy

• Finanspolicy

• Handlingsplan för anpassning och rehabilitering

• IT-policy

• Jämställdhetspolicy

• Jämställdhetsplan

• Kvalitets- och miljöpolicy

• Policy avseende åtgärder mot penningtvätt  
 och finansiering av terrorism

• Policy för betaltjänster

• Policy för inlåningsverksamhet

• Policy för personuppgiftshantering

• Policy för regelefterlevnad

• Policy och handlingsplan mot trakasserier  
 och kränkande särbehandling 

• Policy och handlingsplan i missbruksfrågor

• Policy för uthyrning av hyreslägenheter

• Sponsringspolicy

Egna fastigheter Förvärvat  Antal lgh

Hyresfast. Skogsviolen  1995 70

Hyresfast. Uranus 6 1981 10

Hyresfast. Sobeln 1 1995 72

Hyresfast. Sobeln 2 1995 71

Hyresfast. Hermelinen 1 1995 166

Hyresfast. Hermelinen 2 1995 143

Hyresfast. Gula Villan 2 2007 2

Totalt  534

Förteckning med adresser och karta finns på sidan 14.

Förvaltade egna fastigheter per 2015-12-31

Förvaltade HSB-bostadsrätter per 2015-12-31

Kundnr  Färdigställd år Antal lgh Antal medl. 

1. Eken  1934 19 27

2. Bromsen 1934 23 27

3. Melonen 1935 27 28

4. Brotorn 1937–38 37 41

6. Bofinken 1943 18 19

7. Eken 4 1939 20 22

8. Fregatten 1942 24 24

9. Snipan 1943 27 30

10. Fullriggaren 1944 36 37

11. Hertigen 1945 18 20

12.  Tratten 1946 25 26

13. Strandgården 1947 34 42

14. Gaffeln 1960 30 42

15. Briggen 1947 25 29

16. Jasminen 1949–50, 54 98 119

17. Solrosen 1951–57 104 120

18. Brogården 1952 9 11

19. Klintonia 1954–55 68 78

20. Ängsgården 1956 32 42

21. Mars 1959 27 34

22. Östergården 1956–57 72 79

23. Fjärilen 1971–72 68 82

24. Kaktusen 1980–81 46 74

25. Näckrosen 1962–63 109 133

26. Nysätra 1960–61 188 210

27. Dammtorp 1960–61 78 93

28. Malinsbo 1962 111 142

29. Österåt 1961 32 48

30. Morkullan 1964 225 288

31. Fridhem 1967 36 39

32. Pilen 1961 28 35

34. Tordyveln 1966 31 43

35. Topasen 1973 248 273

36. Ragnhildsborg 1979–80 198 305

37. Fogdetorp 1967–68 378 459

38. Opalen 1973 240 299

39. Täppan 1990 62 74

40. Viken 1984 217 319

41. Ekhamra 1972 118 145

42. Polstjärnan 1980 33 43

44. Högvreten 1988 49 59

45. Lilltorpet 1988–89 30 46

46. Henriksberg 1993 97 130

47. Sörgården 1993 68 109

48. Viksäng Strand 2007 89 129

49. Kobben 1989–90 173 225

52. Violen 1994 32 32

58. Pettersberg 2002 73 105

59. Bruksporten 2002 10 18

101. Petunian 1996 36 43

103. Manegen 2002 45 65

116. Körsbärsblomman 2011 77 111

   3 996 5 073

Förteckning med adresser och karta finns på sidan 8 och 9.
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RESULTATRÄKNING

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV 
FÖRENINGENS VINST

  2015-01-01    2014-01-01
(Tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31

Förslag till disposition av föreningens vinst / Resultaträkning

TILL FÖRENINGSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR:  

BALANSERAT RESULTAT   66 505 620

ÅRETS RESULTAT   8 982 737

SUMMA   75 488 357

 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det fria egna kapitalet  
som står till föreningsstämmans förfogande disponeras enligt följande:

TILL RESERVFONDEN AVSÄTTS:   449 137 KR

TILL BALANSERAT RESULTAT:  75 039 220 KR

  75 488 357 KR

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 1 69 879 67 221 
Övriga rörelseintäkter  874 234

Summa intäkter  70 753 67 455

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror  -1 251 -1 357
Övriga externa kostnader 2 -31 019 -28 203
Personalkostnader  -21 314 -19 806
Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 5,7 -5 331 -4 685
Övriga rörelsekostnader  0 -10

Summa kostnader  -58 915 -54 061

Rörelseresultat  11 838 13 394

Finansiella poster 
Utdelning finansiella anläggningstillgångar  604 1 619
Resultatandelar i intresseföretag  3 905 18
Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar  1 115 14 303 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 518 859
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -6 545 -8 388

Summa finansiella poster  -403 8 411

Resultat efter finansiella poster  11 435 21 805

Resultat före skatter  11 435 21 805

Uppskjuten skatt 14 -2 452 -618

ÅRETS RESULTAT  8 983 21 187
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Balansräkning

BALANSRÄKNING

Tillgångar (Tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 250 184 239 611
Pågående ombyggnation 6 7 460 8 253
Inventarier 7 1 899 1 355

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 15 286 7 632
Andra långfristiga fordringar 9 0 107

Summa anläggningstillgångar  274 829 256 958

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 10 358 435

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar  2 179 1 307
Skattefordringar  2 744 2 626
Övriga fordringar  310 144
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 11 2 249 1 056

Kortfristiga placeringar 12 32 733 43 642

Kassa och bank  121 063 84 989

Summa omsättningstillgångar  161 635 134 199

SUMMA TILLGÅNGAR  436 464 391 157
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BALANSRÄKNING

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER (Tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Andelskapital  3 519 3 380
Reservfond  4 701 3 642

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  66 506 46 327
Årets resultat  8 983 21 187

Summa eget kapital 13 83 708 74 536

Avsättningar  
Uppskjutna skatter 14 4 001 1 549
Övriga avsättningar  0 0 

Summa avsättningar  4 001 1 549

SKULDER

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 15 173 086 177 086

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 15 4 000 4 000
Inlåning från bostadsrättsföreningar 16 153 131 122 216
Leverantörsskulder  7 389 3 729
Övriga skulder  4 371 803
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 17 6 779 7 238

Summa skulder  348 756 315 072

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  436 464 391 157

Poster inom linjen   
Ställda säkerheter   
Fastighetsinteckningar för skulder till kreditinstitut 18 218 667 228 667

Ansvarsförbindelser 19
Fastigo garantiförbindelse  258 258
KP-pensionsförsäkring  337 321
Borgensåtagande avseende nyproduktion  73 176 0
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Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS

(Tkr) 2015 2014  

Löpande verksamhet
Rörelseresultat 11 838 13 394

Finansiella intäkter 2 237 16 781

Finansiella kostnader -6 545 -8 388

Justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 5 331 4 685
Förändringar avsättningar 2 452 618

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar i rörelsekapital 15 313 27 090

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändringar av varulager 77 46

Förändringar av hyres- och kundfordringar -872 981 

Förändringar av övriga omsättningstillgångar -1 477 484

Förändring av leverantörsskulder 3 660 -604

Förändring av övriga rörelseskulder 3 109 -997 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 810 27 018

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -14 151 -11 364

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -7 654 17 376

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 805 6 012

Finansieringsverksamheten
Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar 30 915 -502

Förändring av andra långfristiga fordringar 107 12

Förändring av lån -4 000 -3 417

Insatser/avgälder 139 103

Kassaflöde från finanseringsverksamheten 27 161 -3 804

Årets kassaflöde 25 166 29 226
Likvida medel vid årets början 128 631 99 405

Likvida medel vid årets slut 153 796 128 631

Förändring likvida medel 25 166 29 226
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Redovisnings- och värderingsprinciper

REDOVISNINGS- OCH  
VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänna redovisningsprinciper    
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och kon-
cernredovisning med tillämpning av årsredovisningslagen 
och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsätt-
ningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om 
inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell 
värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar, fr o m 
2013 enligt komponentansats. Avskrivningarna görs lin-
järt enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden. När 
en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och 
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

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

Inventarier
Inventarier har en avskrivningstid på 5–10 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
Aktuell skatt avser den skatt som beräknas för år 2015 inklu-
sive eventuell korrigering av föregående perioders aktuella 

skatt. Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till temporära 
skillnader och ska regleras i framtiden. Skatten beräknas uti-
från de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller 
aviserade på balansdagen. Temporär skillnad föreligger om 
en tillgångs eller skulds bokföringsmässiga och skattemäs-
siga värden inte uppgår till samma belopp. Skatten beräknas 
normalt med 22,0 %. Skattefordran tas upp om den anses 
kunna nyttjas. Undantag från principen om 22,0 % skatt före-
ligger för närvarande vid förvärv av fastigheter via bolag.

Leasing
Föreningen innehar leasingavtal avseende fordon, skrivare 
och kopiatorer. Avtalen är till sin karaktär finansiella leasing-
avtal men redovisas som operationella. Det innebär att nå-
gon tillgångs- eller motsvarande skuldpost inte redovisas i 
balansräkningen. I resultaträkningen fördelas leasingavgiften 
över åren med utgångspunkt från utnyttjandet. 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda redovisas i takt med att de anställ-
da har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen.

Pensionsåtagande  
I föreningen förekommer såväl avgiftsbestämda som för-
månsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer be-
talar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och 
har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala nå-
got ytterligare. Föreningens resultat belastas för kostnader i 
takt med att de anställdas tjänster utförts. 

Föreningen redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i 
enlighet med K3s förenklingsregel. Det innebär att förmåns-
bestämda planer där pensionspremier betalas redovisas 
som avgiftsbestämda planer. Pensionsåtaganden i Sverige 
utöver de premiebaserade avtalen tryggas genom överföring 
av medel till Konsumentföreningens Pensionsstiftelse. Pen-
sionsstiftelsens verksamhet bedrivs enligt lag (1967:53) om 
tryggande av pensionsutfästelse. Föreningen bär i allt väsent-
ligt risken för ökade kostnader samt risken för att avkast-
ningen på tillgångarna avviker från förväntade. Mellanskillna-
den av Pensionsstiftelsens värde och pensionsskuld per den 
31 december 2015 utgör 12 % riskbuffert och resterande 
del överskott i stiftelsen. 

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 
verkligt värde. 

Bostadsrätter 
Innehavet av bostadsrätter värderas till det lägsta av anskaff-
nings- och marknadsvärdet på balansdagen. 

Följande avskrivningsplaner har tillämpats Nyttjandeperiod
Mark -
Markanläggningar 20
Stomme och grund 100
Stomkompletteringar 50
VS 50 
Inre ytskikt o vitvaror 50
Fasad, balkong och fönster 50
Styr- o övervakning 50
El 40
Yttertak 40
Gemensamma utrymmen 40
Garagetillbehör 40
Köksinredning 30
Ventilation 25

Transport (t ex hiss) 25

Lägenhetstillval 10

Installationer 10
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Finansiella risker 
De finansiella risker som HSB Södertälje är utsatt för definie-
ras som finansieringsrisk, ränterisk och kreditrisk. De hante-
ras i vår finanspolicy och revideras varje år. 

Finansieringsrisken uppstår när det är svårt att återfinan-
siera ett förfallet lån eller om man bara lyckas låna till kraf-
tigt ökade kostnader. Refinansieringsrisken har ökat de se-
naste åren. Dels på grund av turbulens i omvärlden och dels 
på grund av de förändrade krav som ställs på finansinstituten. 
Trots det bedöms den samlade risken för HSB Södertälje vara 
låg. Det beror bland annat på att vårt bestånd av egna bo-
stadsfastigheter i regionen kan realiseras med kort varsel. 

Med ränterisk avses den resultateffekt som en bestående 
ränteförändring har på koncernens finansnetto. Upplåningen 
som är räntebärande gör att föreningen exponeras för rän-
terisk. För att få önskad räntebindningstid används derivat-
instrument kombinerat med traditionell bindning. Ränterisken 
för HSB Södertälje bedöms som medel. 

Kreditrisk avser risken att en kredittagare för sent, bara 
delvis eller inte alls infriar sina betalningsförpliktelser mot 
HSB Södertälje. Det kan vara på grund av betalningssvårighe-
ter eller konkurs. HSB Södertäljes kunder är i huvudsak fören-
ingar och hyresgäster i egna fastigheter men till viss del ock-
så intressebolag. Kreditrisken bedöms som låg.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.

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

Löner, ersättningar och sociala kostnader (tkr)

  2015  2014

VD och styrelse  
Löner & ersättningar   1 793  1 862
Pensionskostnader  393  377 
Arbetsgivaravgifter  515  540

SUMMA  2 701  2 779

Övriga

Löner & ersättningar  13 155  11 831
Pensionskostnader  594  531
Arbetsgivaravgifter  4 193  3 672

SUMMA  17 942  16 033

TOTAL  20 643  18 812 

Verkställande direktörens årslön uppgår till 1 116 tkr. Inga bonus- el-
ler prestationsersättningar förekommer. Pensionen för verkställande di-
rektören är premiebaserad och motsvarar 35 % av årslönen. Utöver lön 
och pensionsavsättning tillkommer värde av bilförmån. VD har en pen-
sionsålder av 65 år. Vid uppsägning av verkställande direktören från 
föreningens sida utgår avgångsvederlag med femton månadslöner. Vid 
uppsägning från verkställande direktörens sida gäller en uppsägnings-
tid om sex månader.

Arvoden och ersättningar för revisorer (tkr)

Bo Revision utses av HSB Riksförbund årligen enl. stadgarna § 28.
Magnus Karlström, Ernst & Young valdes på föreningsstämman år 2015 
och har innehaft uppdraget sedan år 1995.

2015 REVISION  ÖVRIGT

Bo Revision 142 0

Ernst & Young 58 0

Summa 200 0

2014 REVISION  ÖVRIGT

Bo Revision/Avant 144 43

Ernst & Young 57 18

Summa 201 61
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Noter

NOT 1   NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING  

RÖRELSEGREN 2015 2014

Förvaltning 23 023 21 448
Materialförsäljning 1 696 1 704
Egna fastigheter 43 139 42 100
Medlemsverksamhet 2 021 1 969

SUMMA 69 879 67 221

NOT 2   LEASINGKOSTNADER 

  2015 2014

Föreningens leasingkostnader  
(exklusive hyra för lokaler)   
har under året uppgått till  871 870

Leasingkostnader inom 1 år 641 708

Leasingkostnader inom 2–5 år 463 572

SUMMA 1 975 2 150 

NOT 3   RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

RÄNTEINTÄKTER 2015 2014

Ränteintäkter 518 859

SUMMA 518 859

Avgälderna från bostadsrättsföreningarna redovisas som kapital-

tillskott, se not 13.    

NOT 4   RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

RÄNTEKOSTNADER 2015 2014

Inteckningslån 2 141 3 733
Swapnetto 4 036 3 791
Övriga räntekostnader 368 865

SUMMA 6 545 8 388

NOT 5   BYGGNADER OCH MARK 

BYGGNADER 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 275 357 272 123
Färdigställd ombyggnation  15 773 3 638
Försäljning/utrangering -894 -2 473
Standardhöjande åtgärder 798 2 069

Utgående anskaffningsvärde 291 034 275 357

Ingående avskrivningar -35 745 -31 370
Årets avskrivningar  -5 869 -4 528
Försäljning/utrangering 765 153

Utg. ackumulerade avskrivningar -40 849 -35 745

Utgående planenligt restvärde 250 184 239 611
Varav mark 32 609 32 609

  2015 2014

Taxeringsvärden 
Bostadsdelen 

Byggnad 195 200 195 200
Mark 69 620 69 620

Lokaldelen

Byggnad 3 617 3 617
Mark 3 326 3 326

Småhus 
Byggnad 2 394 2 549
Mark 1 028 1 037

Lantbruksenhet 
Mark 2 076 1 792
Summa  277 261 277 141

Redovisade byggnadsvärden 
Bokföringsmässiga värden 217 575 207 002
Skattemässiga värden -121 238 -112 701
Skillnad 96 337 94 301

Marknadsvärde 473 000 446 000

Föreningens samtliga fastigheter har per årsskiftet varit föremål för 
extern värdering enligt branschgemensamma principer. Värderingarna 
utförs genom kassaflödesanalys av varje fastighets hyres- och mark-
nadssituation. Värderingarna baseras på hyresintäkter och drifts- och 
underhållskostnader för 2015. Kalkylerna har upprättats som en 
prognos för en kommande femårsperiod och driftsnettot diskonteras 
med aktuellt avkastningskrav. Kalkylräntan uppgående till 5 % utgör ett 
nominellt räntekrav på totalt kapital före skatt. Utgångspunkten för 
vald kalkylränta är nominella räntan för 10-åriga stats obligationer, f n 
ca 1,0 %. Till detta har lagts ett riskpåslag om 4 % med hänsyn till bl a 
att fastigheter inte är helt likvida. Direktavkastningskravet har härletts 
ur information från Svenskt Fastighetsindex med beaktande av generell 
information från den lokala fastighetsmarknaden. Kalkylräntan används 
för att diskontera såväl årliga driftsnetton som restvärdet.

 

NOT 6   PÅGÅENDE OMBYGGNATION 

  2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 8 095 2 153 

Inköpt under året -1 039 5 942

Ingående anskaffningsvärde,  
standardhöjande åtgärder 158 117

Inköpt under året,  
standardhöjande åtgärder 1 045 2 069

Färdigställt, standardhöjande  
åtgärder -798 -2 028

Utgående anskaffningsvärde 7 460 8 253
 

NOT 7    INVENTARIER

  2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 8 866 7 489
Årets anskaffning 770 1 377
Utgående anskaffningsvärde 9 636 8 866

Ingående avskrivningar -7 511 -7 354
Årets avskrivningar administration -147 -150
Årets avskrivningar övriga rörelsegrenar -79 -7
Utgående avskrivningar -7 737 -7 511

Utgående planenligt restvärde 1 899 1 355

NOTER
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NOT 8    ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Aktier och andelar Antal 2015  2014

Andelar i HSB Riksförbund 22 290 1 115 1 115

Aktier i ProjektPartner 1 501 6 004 6 004

Aktier i Hjälmsätra Mark AB 1 000 100 100

Aktier i Skogstrakten Holding AB 500 50 50

Andelar i HSB Produktion i Södertälje HB 1 292 358

Aktier och andelar, övrigt  5 5

Aktieägartillskott till Skogstrakten Holding AB  3 750 0

Successiv vinsträkning Skogsgläntan  3 970 0

SUMMA  15 286 7 632

NOT 9   ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

   2015 2014

Lån till intresseföretag  0 50
Personallån  0 52
Insatslån  0 5

SUMMA  0 107

NOT 10   VARULAGER   

   2015 2014

Varulager  56 134
Bostadsrätter  302 302

SUMMA  358 435

NOT 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

   2015 2014

Ränteintäkter  11 36
Övrigt  2 238 1 021

SUMMA  2 249 1 056

NOT 12   KORTFRISTIGA PLACERINGAR

De kortfristiga placeringarna består av obligationer med återstående 

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

och omsättningsbara inom högst en vecka.

   2015 2014

Summa kortfristiga placeringar  32 733 43 642
Ej realiserad värdeökning/minskning  615 2 536

Summa  33 348 46 178

NOT 13   FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

                                Bundet eget kapital     Fritt eget kapital

  Andels-  Reservfond Balanserat Årets 
  kapital  resultat resultat

Ingående belopp 3 380 3 642 46 327 21 187

Andelsförändring 139

Avgäld år 2015   51

Resultatdisposition  1 059 20 128 -21 187

Årets resultat     8 983

Utgående belopp     3 519 4 701 66 506 8 983

NOT 14   UPPSKJUTEN SKATT

I HSB Södertälje finns två poster som aktualiserar latent skatt, under-
skottsavdrag och fastigheter. Avseende fastigheterna föreligger en 
temporär skillnad mellan fastigheternas bokförda värden och dessas 
skattemässiga värden. Latent skattefordran är hänförlig till skattemäs-
siga underskott. Föreningens sammanlagda underskottsavdrag uppgår 
per tax 2015 till 87 875 tkr.

Avsättning uppskjutna skatter  2015 2014

Ingående värde  1 549 932
Årets avsättning  2 452 618

SUMMA  4 001 1 549

NOT 15    SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Av föreningens inteckningslån löper 147 086 tkr med rörlig ränta och 
30 000 tkr med fast ränta. Kortfristig del av totalt inteckningslån 
uppgår till 4000 tkr (4000 tkr). Av föreningens skuld avseende rörliga 
inteckningslån, 147 086 tkr, är 110 000 tkr (75 %) räntesäkrat med 
swapavtal hos Nordea enligt nedan:
  
Swap Räntesats  Förfallodag

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
90 000 000

Per den 31 december 2015 uppgick årsräntan för fastighetslånen inklu-
sive effekt av ränteswapar till 2,9 % (3,5 %). Skillnaden mellan erlagd 
rörlig ränta och erhållen rörlig ränta enligt swapavtal var i genomsnitt 
1,06 % (1,06 %). Skuldens genomsnittliga räntebindning beaktat effekt 
av ränteswapar uppgick till 3,5 år (3,1 år).

Marknadsvärdet på swapavtalen per bokslutsdagen uppgick till 
 -14 Mkr, dvs beloppet motsvarar den kostnad föreningen skulle betala 
om swapavtalen löstes per balansdagen.

NOT 16    INLÅNING FRÅN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 

Lån Bindning 2015 2014

Bunden inlåning < 1 år 9 200 2 900
Avräkning  143 931 119 316

SUMMA  153 131 122 216

NOT 17   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

  2015 2014

Hyror  3 257 3 056
Räntor  467 688
Semesterlöneskuld  1 786 1 822
Övriga  1 269 1 672

SUMMA  6 779 7 238

NOT 18 STÄLLDA SÄKERHETER

  2015 2014

Uttagna fastighetsinteckningar  231 443 231 443
Varav i eget förvar  12 226 2 226
Ställda panter  218 667 228 667

NOT 19 ANSVARSFÖRBINDELSE

Ansvarsförbindelser avser 2 % av Kreditförsäkringsbeloppet på 
föreningens pensionsåtagande i KP, Kooperationens Pensionsstiftelse, 
samt 2 % av årslönesumman 2015 enligt Fastigo.
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Föreningens resultat och ekonomiska ställning 
framgår av resultat- och balansräkningen. Bok-
slutskommentarerna och kassaflödesanalysen 
utgör en integrerad del av årsredovisningen.

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

Södertälje den 21 mars 2016

Vår revisionsberättelse har avgivits den 31 mars 2016

Magnus Karlström Erik Davidsson 
Ernst & Young, BoRevision AB,  
av föreningen vald revisor av HSB Riksförbund   
  utsedd revisor

Peter Ivanov Reine Bergström           Erik Andersson

Inger Hellström Bengt Zetterberg   Lars Hedlund

Roland Engström  Linn Kvarnström  Dan Björklund

Mia Svalefors  Ulla Castenvik   Bo Tjörnå, VD
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Revisionsberättelse

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Vi har reviderat årsredovisningen för HSB Södertälje ek för 
för år 2015. 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 an-
svaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror 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 planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta re-
visionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevan-
ta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheter-
na, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisning-
en, liksom en utvärdering av den övergripande presentatio-
nen 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  
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä-
sentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finan-
siella ställning per den 31 december 2015 och av dess fi-
nansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
års redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer  
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH  
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande fören-
ingens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för HSB Södertälje ekonomisk för-
ening för år 2015.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för förslaget till dispositioner beträffande förening-
ens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställan-
de direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt la-
gen 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 ut-
över 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 fören-
ingens 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 styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Södertälje den 31 mars 2016

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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