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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 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

6 600  medlemmar 548 000  medlemmar

500 förtroendevalda 35 000 förtroendevalda

51 HSB bostadsrättsföreningar 3 900 bostadsrättsföreningar

till HSB Södertälje
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bo tjörnå 

ålder: 49 år

bor: villa i älvsjö

arbetar som: vd
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Under det gångna året har det varit 
glädjande att se att en del av HSB Söder-
täljes styrka ligger i den lokala förank-
ringen. Hos oss får kunden snabb hjälp 
av välkända ansikten – det är ett fram-
gångsrecept som få av våra konkurrenter 
kan erbjuda. Samtidigt är vi en mindre 
förening. Vid sjukdomar har vi svårare 
att täcka upp för varandra och upprätt-
hålla vår specialkompetens. Vi måste 
hela tiden hitta nya lösningar som gör 
oss mindre utsatta för den lilla förening-
ens sårbarhet.

Under 2012 har vi arbetat för att HSB 
Södertälje som en lokal förening ska 
tillgodogöra sig fördelarna med att vara 
knuten till en stor organisation. Samar-
beten inom Riksförbundet och andra 
HSB-föreningar har visat sig vara värde-
fulla både för att utveckla våra tjänster 
och vår kompetens. Ett fint exempel på 
det är ett samordningsprojekt vad gäller 
it-stöd mellan HSB Södertälje och 15 
andra HSB-föreningar för att uppnå 
synergieffekter. Arbetet inleddes 2012 

och är en fjäder i hatten för HSB Söder-
tälje som tagit på sig rollen som projekt-
ledare.

Ytterligare ett led i vårt arbete för 
ökad kundnytta är att införskaffa fler 
hyresfastigheter. Det egna fastighetsbe-
ståndet är viktigt för HSB Södertälje, 
inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Under 2012 aktualiserades frågan när 
Telge Bostäder sålde delar av sitt fastig-
hetsbestånd och HSB Södertälje deltog i 
budgivningen. Även om vi inte genom-
förde en affär den här gången är detta 
en företeelse vi kommer se mer av. 

HSB Södertälje är en fastighetsägare 
som verkar ansvarfullt och långsiktigt. 
Majoriteten av de fastigheter som säljs är 
byggda under åren 1965–1975, det så 
kallade miljonprogrammet, och har 
stora renoveringsbehov. Som möjlig 
köpare har vi på HSB Södertälje varit 
tydliga med att vi åtar oss ansvaret för 
en upprustning. Det leder i sin tur till att 
vi tar hänsyn till denna kostnad vid vår 
budgivning. Min förhoppning är att vi 

ska delta i miljonprogrammets upprust-
ning, och att andra fastighetsägare i likhet 
med oss tar sitt ansvar och inte skjuter 
renoveringsprojekten på framtiden.

Avslutningsvis tar vi med oss flera 
spännande förändringsprocesser in i det 
nya året. Ett område som har stor ut-
vecklingspotential är vår fastighetsser-
vice. Under 2012 påbörjades en om-
strukturering av våra fastighetsnära 
tjänster för att de bättre ska motsvara 
våra kunders behov. Vi har också en ny 
kundservicefunktion som gör oss till-
gängliga för kunden på ett nytt, bättre 
sätt. En del i den här förändringen är att 
vi framöver håller receptionen öppen på 
förmiddagen och ger plats för tidsbo-
kade möten under eftermiddagen. 

Sammanfattningsvis har 2012 varit 
ett år av utveckling och samarbete. Vi 
letar hela tiden nya möjligheter som 
även i fortsättningen gör oss till en trygg 
och kompetent aktör. HSB Södertälje 
värnar om sin lokala förankring samti-
digt som vi i framtiden måste hitta 
samarbeten utanför vårt eget hus för att 
utvecklas i positiv riktning.

Bo Tjörnå 
Vd HSB Södertälje

gör oss starka
Samarbeten

vd har ordet

2012 var ett år då hSb Södertälje etablerade flera givande sam arbeten. vi 
utvecklade vår kundnära, lokalt förankrade verksamhet och drog samtidigt 
nytta av att ta del av den större organisationens möjligheter. det var också 
ett år då vi deltog i budgivningen på några av Södertäljes hyresfastigheter. 
i framtiden vill vi växa som ansvarsfull och långsiktig fastighetsägare.
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Under 2012 lanserades hSbs kampanj om 
”vinsten”. i en tid då många företag 
kritiseras för att stoppa sitt överskott i fel 
ficka ville ni informera om hur hSb 
förvaltar sin vinst. berätta!

– Som kooperation är HSBs grund-
princip att vinsten ska gå tillbaka till 
medlemmarna. I exempelvis ett kommu-
nalt bostadsbolag kan överskottet gå till 
helt andra verksamheter inom den kom-
munala regin. Vår vinst är öronmärkt för 
våra hyresgäster och medlemmar.

– 2012 var också kooperationens år. 
Då uppmärksammades vår demokratiska 
ägarstruktur och att vi hela tiden arbe-
tar utifrån medlemsnyttan. Men till 
skillnad från vissa andra kooperationer, 

som exempelvis Coop, så har vi i Söder-
tälje inte haft någon kontant utdelning 
till medlemmarna utan hela överskottet 
går tillbaka in i verksamheten. 

Kan du ge några konkreta exempel på hur 
hSb Södertäljes överskott används?

– Ett viktigt område är att vi hela tiden 
utvecklar vårt tjänsteutbud. 2012 kunde vi 
börja erbjuda våra kunder fastighetsbesikt-
ningar och hjälp att sätta upp en långsik-
tig underhållsplan. Vi lanserade även PUP 
(prioriterad underhållsplan), en mer 
avancerad variant som hjälper kunden att 
effektivisera underhållet.
– Att återinvestera i våra hyresfastigheter 
och erbjuda olika slags kompetenshö-

jande utbildningar till både våra medar-
betare och medlemmar är andra exem-
pel på hur pengarna används. 

vilka tendenser kan vi ana under året 
som gått?

– En glädjande utveckling är att vi 
fortsätter få nya kunder. Ett tiotal bostads-
rättföreningar valde att ansluta sig till vår 
ekonomiska förvaltning under 2012.

– Men det har också varit ett år i en 
orolig omvärld. Bankerna ställer högre 
lönsamhetskrav vilket i sin tur ställer 
högre lönsamhetskrav på oss. Vi är 
godkända som betalningsinstitut av 
Finans inspektionen, det är en trygghet 
för våra kunder och påvisar att vi är en 
seriös verksamhet.

– Våra styrelser blir också allt mer 
uppdragsbenägna. De ställer krav och 
utmanar oss i att förbättra vårt tjänsteut-
bud. Vi måste hela tiden ligga i framkant 
och leta nya möjligheter till att utvecklas.

eKonoMiSK överSiKt

Vinsten
hSb Södertäljes vinst återinvesteras i medlemmarna. det innebär att 
överskottet bland annat används till att utveckla tjänsteutbudet, 
medarbetarnas kompetens och de egna fastigheterna. Som ekonomichef 
på hSb Södertälje ser lena österman värdet i att hela tiden utvecklas för 
att kunna möta omvärldens krav och kundernas förväntningar. 

går till medlemmarna

(Tkr) 
2012 2011 2010 2009

Intäkter och räntabilitet
Summa rörelseintäkter 

67 253 63 385 65 587 59 550 
Årets resultat 

2 640 1 254 709 18 
Avkastning på eget kapital 

6,1% 3,1% 1,8% 0,0% Ekonomisk ställning
Soliditet, inkl. totala inlåningen 11,6% 11,3% 11,2% 11,3% 
Soliditet, exkl. brf. avistamedel 15,9% 15,1% 14,5% 14,3% *)
Soliditet, enl. HSB-kod 

47,3% 36,3% 37,6% 39,0%  **)
Balansomslutning 

370 999 357 956 348 049 336 873
Brf  avistamedel 

99 712 90 566 79 088 71 138
Beräknat övervärde  

166 000 163 873 101 083 110 473  ***) *)  Från notförteckningen
**) Redovisas i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning.***) Värdet beräknat på oförändrat marknadsvärde.
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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, kunskapsutbyte

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

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 tryggt 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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de omtyckta nätverksträffarna för kvinnliga styrelseledamöter är ett exempel på vår 
medlemsverksamhet. hSb-ledamoten är ett annat erbjudande till våra föreningar. här är ett 
axplock som berättar om medlemsåret 2012. 

MedleMMar

”Förra årets höjdpunkt 
var när vi byggde en ny 
lekplats. det var barnens 
idéer som inspirerade oss!”

sofia odell, fastighetschef

”initiativet att starta upp 
ett nätverk för kvinnliga 
ledamöter har blivit en succé.”

Bo tjörnå, vd
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i den nya uppdragsbeskrivningen är utbild-
ningen för hSb-ledamöter mer omfattande 
än tidigare. varför?

– Som HSB-ledamot är det bra att ha 
kännedom om de stadgar och lagar som 
styr en förening. De nya riktlinjerna gör 
det lättare att samordna landets intro-
duktionsutbildningar och ge våra leda-

möter bra och likvärdiga grundkunska-
per. Uppdraget som HSB-ledamot blir 
också mer meriterande. Föreningsenga-
gemang har en given plats i varje CV!

hSb-ledamoten är en uppskattad tillgång. 
det är varje förenings rättighet att ha en 
representant från hSb som fullvärdig 

medlem i sin styrelse. Kan du ge exempel 
på hur hSb-ledamoten bidrar till styrelse-
arbetet?  

– Ledamoten är länken mellan styrel-
sen och övriga HSB. I praktiken innebär 
det exempelvis att jag som ledamot tar 
hjälp av HSBs sakkunniga för att hitta 
den information som min styrelse behö-
ver. HSB-ledamoten kan ge råd och 
stöd. Vi kan hjälpa föreningen att ut-
vecklas i enlighet med lagstiftningen 
och sina egna stadgar. 

att UtvecKlaS
HSB-ledamoten hjälper föreningen

under 2012 har hSb tagit fram en ny uppdragsbeskrivning för hSb-  
ledamöter. peter ivanov, styrelseordförande i hSb-Södertälje, tror att 
de nya riktlinjerna kommer öka ledamotens kunskap om hSbs 
värderingar och de lagar och regler som styr föreningens arbete.

MedleMMar



10  hSb Södertälje årSredoviSning 2012

Medarbetare

Könsfördelning fastighetsservice

Kvinnor
2st

12st
Män

Könsfördelning administration

Könsfördelning styrelsen Könsfördelning ledning

Kvinnor Män Kvinnor Män

Kvinnor Män
12st 6st

6st 8st 3st 2st

Under två höstmånader 2012 fick HSB Södertäljes medarbetare chansen 
att gå Route 66 från Los Angeles till Las Vegas. Stegtävlingen väckte stort 
intresse och tio medarbetare engagerade sig.

– Stegtävlingen var ett roligt incitament för att få oss att undvika soffan och ta den 
där extra promenaden efter jobbet, konstaterar initiativtagaren gisela björklund. 

hSb Södertälje sponsrade deltagandet. alla fick sin egen stegräknare och en person-
lig inloggning där man kunde följa sin och andras framfart genom amerikas öken.  

– tävlingen blev en riktig snackis! det är en uppskattad aktivitet som väcker engage-
mang. nu funderar vi på andra roliga upplägg inför kommande stegtävlingar.

gENom USA 

visste du att de hSb-medarbetare som ställer 
upp i en sporttävling, ett löplopp, skidtävling 
eller liknande får halva startavgiften tillbaka? 
hSb Södertälje vill sporra fler att ta sig an 
fysiska aktiviteter. därför går de som arbetsgi-
vare in och betalar halva startav giften när 
tävlingen är slutförd.

hSb arbetar aktivt för att uppnå en jämn köns- och åldersfördelning, samt mångfald 
i hela organisationen.

hSb Södertälje vill uppmuntra fler till fysiska aktiviteter.

Upp &
hoppa!

Gott om träning  
för kropp & själ
hSb Södertäljes medarbetare ska må bra! 
2012 erbjöd många tillfällen att utmana 
kropp och själ. Kompetenshöjande utbild-
ning och träning på hSbs eget gym är två 
exempel på populära aktiviteter.  

– vårt välutrustade gym är helt klart värt att 
nämna, säger hSb Södertäljes gisela björklund. 
det är ett gäng som regelbundet tränar där och 
tanken är att ännu fler ska lockas dit. 

alla medarbetare får också ett friskvårdsbidrag 
som kan användas till alltifrån kurser i löpteknik 
till gymkort och massage. Men 2012 har även 
präglats av kompetenshöjande insatser för 
verksamhetens olika yrkeskategorier.

Utbildningsinsatser 2012
under 2012 har hSb Södertäljes medarbetare haft flera 
tillfällen till kompetensutveckling. det här är några av 
förra årets utbildningsinsatser:

ekonomikurser:

•  moms för bostadsrättsföreningar
•  Excel för ekonomer
•  god redovisningssed i fastighetsföretag

projektledarkurser:

•  praktisk projektledning
•  ABT 06; en standard som tillämpas vid 
 entreprenadupphandlingar 

övrigt:

•  representanter från ledningen, de fackliga ombuden och 
 hSbs vicevärdar gick en utbildning i arbetsmiljöfrågor

Stegtävling
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Stambyten och fasadrenoveringar är typiska exempel på 
åtgärder där hSbs projektledare är en trygg part att ha vid sin 
sida. lennart nordlund är projektchef på hSb Södertälje och har 
17 års erfarenhet av projektledning inom bygg-, teknik- och 
markarbeten. i hans uppdrag ingår allt från att vara ett bollplank 
till att jämföra offerter och leda byggmöten. 

Stort intresse 

lennart nordlUnd
ålder: 62 år

bor: lägenhet i Södertälje

arbetar som: projektchef/

tf servicechef

Malin pärlStål
ålder: 34 år

bor:  villa i nykvarn

arbetar som: förvaltningschef

för förvaltningstjänster
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Förvaltning

Bollplank som  
driver projektet
varför ska man anlita en projektledare?

– Projektledaren är en erfaren och 
kompetent part som driver projektet 
framåt, en spindel i nätet som redan i ett 
tidigt skede kan hjälpa styrelsen att reda 
ut de första frågetecknen. Vi lägger ner 
mycket energi på att jämföra olika 
entreprenörer och tar reda på exakt vad 
kunden får för pengarna. Den faktiska 
kostnaden skiljer sig ofta från den 
ursprungliga offerten!

– Många upplever oss som ett upp-
skattat språkrör mellan entreprenad-
firman och föreningen. Det är en tuff 
marknad men HSB är en stor aktör och 
med oss som ombud får även våra kun-
der en starkare position vid exempelvis 
upphandlingar. 

Under 2012 projektledde ni bland annat 
bygget av en ny ventilationsanläggning i 
en bostadsrättsförening. vilka projekt 
lämpar sig för era tjänster?

– I princip alla projekt med lite dignitet 
och pengar inblandade. Processen är 
densamma oavsett ekonomisk omfatt-
ning. En fördel med att anlita oss är att 
om någon i styrelsen gör en tabbe är 
pengarna borta, men om jag som kon-
sult begår ett misstag utgår en ersätt-
ning från min konsultförsäkring.  

pUp (prioriterad underhållsplan) är en 
tjänst som nyligen lanserades av hSb 
Södertälje. berätta!

– PUP är en underhållsplan där vi 
prioriterar projekten så att de med kort 
payoff-tid betalar för de som har en 
längre payoff-tid. Genom att göra en 
PUP ser man till att åtgärderna utförs i 
en lämplig ordning och när det verkli-
gen finns ett behov. 

Vicevärdtjänsten  
ökar i popularitet
HSB Södertälje tillhandahåller kvalifi-
cerade vicevärdar som har lång erfa-
renhet av att sköta bostadsrättsfören-
ingar. De är ett tryggt alternativ för 
den förening som vill ha hjälp med allt 
från uthyrning av garageplatser till att 
svara på boendefrågor. Malin Pärlstål 
är förvaltningschef och kan berätta mer 
om HSBs vicevärdtjänster. 

intresset för hSbs vicevärdtjänster ökar 
stadigt, varför tror du att det är så?

– En stor del av förklaringen är 
förmodligen att vi lever våra liv annor-
lunda nu jämfört med för ett tiotal år 
sedan. En del föreningar har fortfaran-
de en ”hustomte”, en vicevärd som på sin 
fritid sköter det här arbetet. Men allt 

färre har tid att vara den personen. Då 
kan vi gå in som professionell vicevärd 
och ta över jobbet. 

Som kvalificerad vicevärd har ni den 
kunskap som behövs för att sköta en 
förening. ge några exempel på vad ni  
kan hjälpa till med!

– Varje förening bestämmer själv i 
vilken omfattning de vill anlita oss. En 
populär tjänst är att vi tar emot samtal 
från de boende, svarar på frågor och 
hanterar felanmälningar. Andra exem-
pel på omtyckta tjänster är att vi hand-
lägger uthyrningen av parkeringsplatser 
och konterar fakturor. Många av våra 
kunder tycker det känns tryggt att vi 
alltid är på plats dagtid. 

– Sammanfattningsvis kan vi ta oss an 
ett vicevärduppdrag på ett strukturerat 
och proffsigt sätt. Dessutom har vi HSB 
med all sin erfarenhet i ryggen. 

hur kan ett avtal för vicevärdtjänsten se ut?

– Det finns två alternativ. Antingen så 
tecknar man ett timavtal med oss. Då 
har vi en årlig ställkostnad som täcker 
upp för de där små insatserna, men vi 
tar bara betalt när vi verkligen utför ett 
jobb. Den andra möjligheten är att 
teckna ett fast avtal med specificerade 
tjänster och ett fast pris.

– Som förening spelar det ingen roll 
hur stor eller liten man är. Alla kan ha 
användning av våra tjänster.

Med utsikt mot kanalen i centrala Södertälje ligger HSB brf Brotorn.
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varför tycker du man ska anlita hSbs 
vicevärdtjänster?

 – Först och främst så bedriver vi en 
etablerad och trygg verksamhet. Jag har 
jobbat på HSB i 25 år och provat det 
mesta. Men är det något jag inte har koll 
på så kan jag alltid fråga mina kollegor. 
På HSB Södertälje finns så många yrkes-
kategorier! Dessutom har vi en flexibilitet 
i verksamheten som är värd att lyfta fram.

hur hjälper du ”dina” föreningar?

– Exakt vad jag gör varierar beroende av 
hur avtalet ser ut, men ett bra exempel är 
när kundens medlemmar ringer in och 
gör en felanmälan. Då kan jag sålla och 
samordna så att föreningens reparations-
kostnader hålls nere. 

– Ett aktuellt exempel är fasadrenove-
ringen hos en av mina kunder. Projekt av 
det här slaget kräver ofta många snabba 
beslut. I de här fallen kan jag gå in som 
föreningens företrädare och vara deras 
representant när styrelsen är upptagen 
med annat. 

du var ett välkänt ansikte för kunderna 
redan innan ditt uppdrag som vicevärd. 
vad tycker du om det här jobbet?

– Inledningsvis var jag lite orolig för att ta 
mig an den administrativa biten, jag var 
van att jobba med händerna. Men det har 
gått jättebra, fast ibland kliar det fortfa-
rande i fingrarna när jag ser något som 
behöver lagas! 

Utvecklingen i din bransch håller ett högt 
tempo. vad ställer det för krav på dig 
som drifttekniker?

– Det gäller att hänga med! För att vara 
i framkant och möta den nya tekniken 
deltar jag kontinuerligt i utbildningar 
och tillgodogör mig information på 
egen hand. Jag måste ha koll på mark-

nadens utbud och ska kunna ansvara 
för driften av alla slags anläggningar. 

de flesta bostadsrättsföreningar väljer att 
teckna ett driftavtal, inte minst eftersom 
dagens anläggningar är så avancerade. 
vilka tjänster ingår i driftavtalet?

– Ja, det kan vara svårt för kunden att 
sköta sin anläggning helt på egen hand. 

Exakt vad som ingår i avtalet varierar 
från kund till kund. Som utbildad 
drifttekniker kan jag ansvara för allt 
som har med själva driften att göra. Ofta 
sköter jag den löpande servicen, utför 
underhåll och hjälper kunden att drift-
optimera sin fastighet. 

– När jag har lärt känna en anlägg-
ning ger jag konkreta råd om vilka 
insatser som kan göras för att spara 
energi och pengar, det kan exempelvis 
handla om att byta ut en gammal styren-
het. Kostnaden för att anlita oss och 
driftoptimera sin fastighet får man 
snabbt igen! 

Vår flexibilitet

kräver expertis

en av de stora fördelarna med hSb Södertäljes vicevärdtjänster är 
flexibiliteten. Som vicevärd är jan gillblad behjälplig med det mesta. och 
kan inte han så finns kunskapen i huset. efter 25 år på olika positioner 
sköter han nu vicevärduppdraget åt sex bostadsrättföreningar.

intresset för hSb Södertäljes drifttjänster är stort. teknikutvecklingen 
går fort fram och som drifttekniker krävs det att man håller sig 
uppdaterad. peter Martelius hjälper hSbs kunder att underhålla och 
energieffektivisera sina anläggningar.

Förvaltning

är en stor fördel

Dagens anläggningar 

Vicevärd Jan Gillblad framför fastighet på Lundbygatan.
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alla hSb Södertäljes fastigheter är stam-
bytta och under 2012 ökade ni renove-
ringstakten på ytskikten i era lägenheter. 
hur går tankegångarna?

– HSB Södertälje har länge arbetat 
målmedvetet för att höja standarden i 
hyreslägenheterna och jobba för en bra 
boendemiljö i området. Nu följer vi med 
i husens utveckling och underhåller 
efter behov.

– Vi satsar långsiktigt och är stolta 
över våra hyresfastigheter. Det har gett 
utdelning. Våra områden är omtyckta; vi 
har knappt någon skadegörelse, en fin 
utemiljö och skötsamma hyresgäster. 

ni är en relativt liten fastighetsägare. vad 
har det för fördelar?

– Vi känner våra hyresgäster och våra 
hyresgäster känner oss. Den personliga 
relationen är väldigt viktig. Vår personal 
rör sig en hel del ute bland husen och vi 
har lyckats etablera en daglig kontakt 
med de boende som är värdefull och 
uppskattad.

För hSb Södertälje är det viktigt att 
hyresgästen själv kan påverka standarden 
på sitt boende. 2012 införde ni tre stan-
dardhöjande åtgärder. nu kan hyresgästen 
mot en mindre hyreshöjning välja till en 
säkerhetsdörr, ny ekparkett eller en 
omfattande köksrenovering. hur har 
responsen varit?

– Positiv! Vi tycker att även den som 
bor i en hyresrätt ska kunna påverka 
lägenhetens skick. Standardhöjningen i 
köket är särskilt värd att nämna. Trycket 
har varit jättehögt och 2012 rustade vi 
upp nästan tio procent av hyreslägenhe-
ternas kök. Intresset är fortfarande stort, 
så fler lär det bli.

ytterligare ett led i hSb Södertäljes arbete 
för att skapa en bra boendemiljö är att 
stärka grannsämjan. berätta om era 
hyresgästaktiviteter.

– Det är viktigt att grannarna känner 
varandra men bor man i ett tolvvånings-
hus är det inte helt lätt att veta vilka alla 
är. Ett bra sätt för folk att mötas är 

genom våra hyresgästaktiviteter. Det kan 
vara en kurs i plantering, en livrädd-
ningsutbildning eller ett traditionellt 
boendemöte. 

– Vi öronmärker en del av våra intäk-
ter till hyresgästaktiviteter och med de 
pengarna kan vi exempelvis köpa nya 
bandyklubbor till barnen eller sponsra 
husets matlag med lokal och råvaror. Ini-
tiativet ska ligga hos hyresgästerna men 
vi kan hjälpa till att förverkliga idén. 

Kan du berätta om någon ljusglimt från 2012?

– Lekplatsen. För att skapa en bättre 
utemiljö till våra hus i Västergård byggde 
vi en ny lekplats på Lundbygatan.  
I projektet fick barnen i området vara 
med och berätta om sin drömlekplats 
och vi lät oss inspireras av det. Invig-
ningen firades med korvgrillning och vi 
hamnade på förstasidan i Länstidning-
en. Projektet är bland det roligaste jag 
har gjort.

relationen är viktig 
Den personliga  

egna faStigheter

Som hyresgäst i hSb Södertälje ska man känna sig trygg och ha 
möjlighet att själv påverka sitt boende. under året som gått har hSb 
ökat renoveringstakten i sina fastigheter och närmare tio procent av 
lägenheterna fick nya kök. fastighetschef Sofia odell kan berätta om 
2012 års satsningar på både bostäder och utemiljö.
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Den personliga  

SoFia odell 
ålder: 31 år

bor: villa i hölö

arbetar som: fastighetschef
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när linn Kvarnström och hennes sambo 
flyttade in i brf Fogdetorp 2010 valde hon 
att engagera sig i föreningens styrelse. 
efter två år blev hon tillfrågad att sitta 
som styrelseledamot i hSb Södertälje. 
vad fick dig att nappa på erbjudandet?

– Det lät som en spännande och merite-
rande erfarenhet! Dessutom är det ett bra 
tillfälle att lära mig mer om hur styrelse-
arbetet fungerar i en stor organisation. I 
mitt uppdrag får jag praktisk användning 
av mina ekonomikunskaper och samtidigt 

kan jag fördjupa mig i sådant som jag inte 
är så bra på, som teknisk förvaltning 
exempelvis.

hur skulle du summera ditt första år som 
styrelseledamot i hSb Södertälje?

– Jag har känt mig otroligt välkommen! 
Det här är en styrelse med högt i tak och 
gott om utrymme för spridda åsikter. Men 
vi behöver fler unga som engagerar sig! Jag 
tycker överlag det är viktigt att styrelserna 
blandas upp. Åldern är inte det primära, 
utan att varje generation kan bidra med 
sitt perspektiv och sina erfarenheter. 

ledning

StyrelSe

Mix av erFarenheter
25-åriga ekonomistudenten linn kvarnström blev invald i hSb 
Södertäljes styrelse 2012. en blandning av åldrar, kön och erfarenheter 
är enligt henne det bästa receptet på en bra styrelse. ”vi ska inte vara 
för lika. det är mixen av bakgrunder och erfarenheter som skapar 
diskussioner, och ur diskussioner kommer bra beslut.”

Från vänster till höger: Ekonomichef Lena Österman f. 1960 Anställd sedan: 2008 Utbildning/kompetens: Uppsala civ.ek. Konsult i 20 år, senast från Deloitte Andra uppdrag: 
HSB-ledamot Projektchef/Tf servicechef Lennart Nordlund f. 1950 Anställd sedan: 2010  Utbildning/kompetens: Driftingenjör på sjöbefälskolan i Härnösand Andra 
uppdrag: Arbetat i HSB världen de senaste 20 åren. 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: I styrelsen för HSB Bostad, HSB-ledamot. Förvaltningschef malin Pärlstål f. 1978 Anställd sedan: 2000, Utbildning/kompetens: 
Högskoleingenjör Byggteknik-Förvaltning Andra uppdrag: HSB ledamot, vicevärd. Fastighetschef Sofia Odell f. 1982 Anställd sedan: 2011 Utbildning/kompetens: 10 års bran-
scherfarenhet Andra uppdrag: Styrelsesekreterare HSB Södertäje

gör en bra styrelse
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hSb SödertäljeS StyrelSe

Roland 

Therese

Ulla

Anica

Jennie

Peter

LarsDan

Erik

Linn
Thomas

Mia

OrdFörandE

Peter Ivanov f. 1946

f.d. ombudsman på unionen

Till styrelsen: 1997

andra uppdrag: 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: 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

Thomas Ericsson f. 1958 

Rörmokare HSB Södertälje

Till styrelsen: 2008

LEdamOT 

Lars Hedlund, f. 1959

Area sales manager på Hällde

Till styrelsen: 2012

andra uppdrag: HSB-ledamot,  

vice ordförande i egen brf

LEdamOT 

Linn Kvarnström, f. 1987

Student

Till styrelsen: 2012

andra uppdrag: HSB-ledamot

SUPPLEanT 

Arbetstagarrepresentant Unionen

Therese Bäckström f. 1969 

Löne- och hyreshandläggare  

HSB Södertälje

Till styrelsen: 2008

adJUngEradE 

Bo Tjörnå, Vd

Lena österman, Ekonomichef

Sofia Odell är sekreterare sedan 2012



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, Linn Lagerström och Bertil Eklund. Valbe-
redningen arbetar enligt den av stämman fastslagna 
”instruktion för valberedning”. Valberedningens 
uppgift är att bereda och lämna förslag på styrelse-
ledamöter och revisorer samt lämna förslag till 
ersättning för dessa. Till grund för förslag om 
ersättning ligger statistik från HSB Riksförbund 
där valberedningen 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 tre 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 nio 
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 be-
skrivs styrelsens och ordförandes uppgifter. Styrel-
sen 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:

• Försäljning av nybyggnadsprojektet Sofieberg  
 stoppades på grund av för få sålda lägenheter 
•  HSB Södertäljes kooperativa daghem Mursleven 
 försattes i konkurs 
• Nyutbildning av stämmordföranden togs fram i  
 samband med nya riktlinjer i HSB-koden
• Indikativa bud på hyresfastigheter i Södertälje  
 lades under året

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 2012 
har rådet bestått av Anica Söderström (samman-
kallande), 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, fastighetschef Sofia 
Odell, förvaltningschef Malin Pärlstål och projekt-
chef/Tf servicechef Lennart Nordlund. Lednings-
gruppen har haft avstämningsmöte var 14:e dag.

Ersättningar ledande befattningshavare
Principer för Vd:s ersättning och övriga anställ-
ningsvillkor återfinns på sid 27. Inga rörliga 
ersättningar förekommer.

reviSorernaS arbete Under 2012
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 regelefterlevnad med anledning av 
registreringen som Betalningsinstitut hos Finans-
inspektionen. Revisorerna har under året också 
konsulterats i bl a skattefrågor. Resultat av årets 
granskning liksom ledningens åtgärder har redovi-
sats och behandlats av styrelsen. Enligt HSB Söder-
täljes stadgar ska minst två revisorer granska 
verksamheten vilket också skett. Arvoden, omfattning 
och kostnader för revisorerna redovisas på sid 27.

Föreningsstyrningsrapporten har granskats av 
föreningens revisor Erik Davidsson, BoRevision AB. 
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Styrelsens närvaro på styrelsesammanträden 2012

ledamöter 

dan björklund 9(9)
erik andersson 7(9)
jennie lagerstedt 8(9)
peter ivanov 9(9)
Roland Engström 6(9)
ulla norstedt 8(9)
anica Söderström 8(9)
Mats Söderström 3(4)
benny jansson 0(3)
carina eklöf 2(3)
Mia Svalefors 4(9)
Linn Kvarnström 6(6)
thomas eriksson 5(5)
Lars Hedlund 6(6)

Suppleanter 

therese bäckström 3(9)
thomas eriksson 0(4)

adjungerade  

anna karlsson 2(9)
bo tjörnå 9(9)
lena österman 9(9)
Sofia odell 5(9)
lisa olén 3(9)
christer arvidsson 1(9)
linn lagerström 1(9)
ulla castenvik 1(9)
lennart nordlund 1(9)
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Förvaltningsberättelse

ägare och MedleMMar
HSB Södertälje är en ekonomisk förening som ägs 
av 51 bostadsrättsföreningar och 6 677 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 föreningskunderna 
avseende upphandling av fastighetskrediter. Arbe-
tet med finansiella placeringar har gett ett bra 
resultat under 2012 och HSB Södertäljes likviditet 
är fortsatt god.

Med anledning av ett allt större antal förvalt-
ningsavtal med icke HSBmedlemsföreningar, 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 inlåningsga-
rantin. Bostadsrättsföreningarnas inlåning tryggas 
genom föreningens placeringar och lånelöfte.

HSB Södertälje blev den första juli 2011 regist-
rerat som betalningsinstitut i enlighet med lagen 
(2010:751) om betaltjänster. De verksamheter som 
förmedlar betaltransaktioner för mer än 3 miljoner 
euro per månad måste ha tillstånd för att få driva 
verksamheten och kallas i lagen för betalningsinsti-
tut. 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 våra rutiner och processer 
avseende betaltjänster måste uppfylla lagens krav.   
För våra kunder är detta ytterligare en kvalitets-
säkring 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 
2012 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 
lokal ytan till 399 m2.

FörvaltningSberättelSe

Styrelsen och verkställande direktören för hSb Södertälje ekonomisk förening,
organisationsnummer 715600-1757, får härmed avge årsredovisning för 2012.
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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 2 502 tkr (1.112 tkr). 
För föreningens resultat och ställning hänvisas till 
sidan 18–22 i denna årsredovisning. HSB Södertäl-
jes totala avskrivningar för fastighetsbeståndet 
uppgår för året till 2,6 mkr (2,5 mkr). HSB Söder-
tälje har ett lånelöfte från Nordea på 17 mkr. 
Särskild avsättning har skett för ev nedläggning av 
byggnationen av Brf Sofieberg med 2,1 mkr. Under 
2012 ansökte föreningen om omtaxering av 
taxerings åren 2007–2011 med anledning av de 
omfattande renoveringsarbeten som genomfördes 
under perioden. Ansökan har beviljats och fören-
ingens ackumulerade underskotts avdrag per 
taxeringsår 2012 uppgår till 93 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 2012-12-31

Förvaltade hSb-bostäder per 2012-12-31

 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 

  3921 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:   34 214 286 Kr

årETS rESULTaT:   2 640 105 Kr

SUmma:  36 854 391 Kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det  
totala fria egna kapitalet som står till stämmans  
förfogande, 36 854 391 kr varav årets resultat  
utgör 2 640 105 kr, disponeras enligt följande: 

TILL rESErVFOndEn aVSäTTS:   133 000 Kr

TILL BaLanSEraT rESULTaT:  36 721 391 Kr

Nettoomsättning 1 67 253 63 385

Kostnader för sålda varor och tjänster 2 -57 641 -53 755

Bruttoresultat  9 612 9 630

Administrationskostnader  -1 035 -1 808

rörelseresultat  8 577 7 822

Finansiella poster

Utdelning finansiella anläggningstillgångar  1 015 1 041

Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar  702 775

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 1 672 1 590

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -9 464 -10 116

Summa finansiella poster  -6 075 -6 710

resultat efter finansiella poster  2 502 1 112

resultat före skatter  2 502 1 112

Uppskjuten skatt 15 138 142

årETS rESULTaT  2 640 1 254

  2012-01-01 2011-01-01
(Tkr) not 2011-12-31 2011-12-31
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balansräkning

balanSräKning

anLäggnIngSTILLgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 0 1 083

materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 239 975 242 127

Pågående ombyggnation 7 2 103 124

Inventarier 8 152 226

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 25 008 25 008

Andra långfristiga fordringar 10 241 598

Summa anläggningstillgångar  267 479 269 166

OmSäTTnIngSTILLgångar

Varulager 11 581 607

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar  3 029 3 158

Skattefordringar  2 341 2 203

Utlåning till bostadsrättsföreningar  0 67

Övriga fordringar  292 40

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 12 2 732 1 927

Kortfristiga placeringar 13 47 148 53 889

Kassa och bank  47 397 26 899

Summa omsättningstillgångar  103 520 88 790

SUmma TILLgångar  370 999 357 956

TILLgångar (Tkr) not 2012-12-31 2011-12-31
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balansräkning

EgET KaPITaL

Bundet eget kapital

Andelskapital  3 269 3 212

Reservfond  3 008 2 945

Fritt eget kapital

Balanserat resultat  34 214 32 940

Årets resultat  2 640 1 254

Summa eget kapital 14 43 131 40 351

avsättningar  

Uppskjutna skatter 15 2 704 2 842

Övriga avsättningar  2 444  0

Summa avsättningar  5 148 2 842

SKULdEr

Skulder till kreditinstitut 16 192 928 194 958

Inlåning från bostadsrättsföreningar 17 116 112 104 266

Leverantörsskulder  4 161 5 366

Övriga skulder  797 704

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 18 8 722 9 469

Summa skulder  322 720 314 763

SUmma EgET KaPITaL OcH SKULdEr  370 999 357 956

Poster inom linjen   

Ställda säkerheter   

Fastighetsinteckningar för skulder till kreditinstitut  228 667 220 667

ansvarsförbindelser 19

Fastigo garantiförbindelse  255 282

KP-pensionsförsäkring  288 271

EgET KaPITaL OcH SKULdEr not 2012-12-31 2011-12-31
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Kassaflödesanalys

KaSSaFlödeSanalyS

(Tkr) 2012 2011  

Löpande verksamhet

Rörelseresultat 8 577 7 822

Finansiella intäkter 3 389 3 406

Finansiella kostnader -9 464 -10 116

Justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 3 741 3 550
Förändringar avsättningar 2 306 0

Kassaflöde från förändringar i den löpande  
verksamheten och från förändringar av rörelsekapital 8 549 4 662

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av varulager och pågående arbeten 26 761

Förändringar av hyres- och kundfordringar 129 -1 003 

Förändringar av övriga omsättningstillgångar -1 128 74

Förändring av leverantörsskulder -1 205 574

Förändring av övriga rörelseskulder -654 915 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 717 5 983

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 061 -9 034

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 145 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 916 -9 034

Finansieringsverksamheten

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar 11 846 10 478

Förändring av andra långfristiga fordringar 0 5

Förändring av lån -2 030 -4 061

Insatser/avgälder 140 187

Kassaflöde från finanseringsverksamheten 9 956 6 609

årets kassaflöde 13 757 3 558

Likvida medel vid årets början 80 788 77 230

Likvida medel vid årets slut 94 545 80 788

Förändring likvida medel 13 757 3 558
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redovisnings- och värderingsprinciper

årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningsla-
gen och bfn:s allmänna råd och vägledning.

värderingsprinciper 
tillgångarna är värderade till anskaffningsvärde. för fastig-
heterna och inventarierna har avdrag gjorts med planenliga av-
skrivningar. varulagret har värderats till 100 % av inköpsvärdet.

Fastigheter 
fastigheternas avskrivningsplan beräknas utifrån en eko-
nomisk 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 avskriv-
ning på 2 %, stamrenoveringar skrivs av med 1 % per år.

under året har investeringar gjorts i hyreslägenheter, s k  
tillval, som har medfört en hyreshöjning. avskrivningar har 
gjorts med ett belopp motsvarande hyreshöjningen, d v s 
ingen resultatpåverkan.

immateriella anläggningstillgångar
investeringar i immateriella anläggningstillgångar har under 
året skrivits av i sin helhet.

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 redo-
visning av inkomstskatter. den behandlar hur framtida 
skattekonse kvenser av händelser som har beaktats i före-
tagets redovisning eller deklaration - uppskjuten skatt - ska 
redovisas. en sådan post är när en s k temporär skillnad 
föreligger, om en tillgångs eller skulds bokföringsmässiga 
och skattemässiga värden inte upp går till samma belopp. 
underskottsavdrag tas med om den anses kunna nyttjas.

övrigt
övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärde om ej annat anges i not nedan. alla belopp  
anges i tkr.

  2012  2011

 löner & ersättningar  löner & ersättningar

Vd och styrelse  1 452  1 512
Danica/KP pension  364  334 
Arbetsgivaravgift  401  446

SUmma  2 217  2 292

övriga  11 484  10 884
KP/AMF  1 246  1 366
Arbetsgivaravgift  3 458  3 343

SUmma  16 188  15 593

TOTaL  18 405  17 885 

löner, ersättningar och sociala kostnader [tkr]

verkställande direktörens årslön uppgår till 985 tkr. inga bonus- eller  
prestationsersättningar 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.

2012 reviSion  övrigt

borevision/avant 140 51

Ernst & Young 36 35

Summa 176 86

2011 reviSion  övrigt

borevision 138 98

ernst & young 79 31

Summa 217 129

arvoden och ersättningar för revisorer [tkr]

bo revision utses av hSb riksförbund årligen enl. stadgarna § 28. 
Magnus karlström, ernst & young valdes år 2012 och har innehaft 
uppdraget sedan år 1995.

redoviSningS- och  
värderingSprinciper
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noter

nOT 1   nETTOOmSäTTnIngEnS FördELnIng  

rörELSEgrEn 2012 2011

Förvaltning 26 371 24 041

Egna fastigheter 39 104 37 608

Medlemsverksamhet 1 778 1 736

SUmma 67 253 63 385

nOT 2   LEaSIngKOSTnadEr 

  2012 2011

Föreningens leasingkostnader  

(exklusive hyra för lokaler)  

har under året uppgått till  378 394

Leasingkostnader inom 1 år 314 346

Leasingkostnader inom 2–5 år 122 277

SUmma 814 1 017 

nOT 3   ränTEKOSTnadEr OcH LIKnandE rESULTaTPOSTEr

ränTEInTäKTEr 2012 2011

Ränteintäkter 1 672 1 590

SUmma 1 672 1 590

Avgälderna från bostadsrättsföreningarna redovisas som kapital-

tillskott, se not 14.    

nOT 4   ränTEKOSTnadEr OcH LIKnandE rESULTaTPOSTEr

ränTEKOSTnadEr 2012 2011

Inteckningslån 5 904 6 062

Swapnetto 1 969 1 985

Räntebidrag 0 -1

Övriga räntekostnader 1 592 2 070

SUmma 9 465 10 116

nOT 5   ImmaTErIELLa anLäggnIngSTILLgångar

PågåEndE PrOJEKT 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 4 030 4 030

Utgående anskaffningsvärde 4 030 4 030

Ingående avskrivningar -2 947 -2 141

Årets avskrivningar  -1 083 -806

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 030 -2 947

Utgående planenligt restvärde 0 1 083

 

nOT 6   ByggnadEr OcH marK 

ByggnadEr 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 268 005 258 256

Färdigställd ombyggnation  216 3 287

Standardhöjande åtgärder 200 0

Inköp av mark 0 5 747

Överfört från fastigheter i lager 0 715

Utgående anskaffningsvärde 268 421 268 005

Ingående avskrivningar -25 878 -23 339

Årets avskrivningar  -2 568 -2 539

Utg. ackumulerade avskrivningar -28 446 -25 878

Utgående planenligt restvärde 239 975 242 127

Varav mark 33 553 33 553

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 3 792 3 312

Mark 2 088 1 711 

Lantbruksenhet  

Mark 1 792 1 792

Summa  247 097 246 248

redovisade byggnadsvärden 

Bokföringsmässiga värden 206 422 208 574

Skattemässiga värden -118 096 -190 749

Skillnad 88 326 17 825

 

nOT 7   PågåEndE OmByggnaTIOn 

  2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 124 124 

Inköpt under året 351 0

Ingående anskaffnings värde,  

standardhöjande åtgärder 0 0

Inköpt under året,  

standardhöjande åtgärder 1 628 0

Utgående anskaffningsvärde 2 103 124

 

nOT 8    InVEnTarIEr

  2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 7 421 8 013

Årets utrangering/anskaffning 17 -592

Utgående anskaffningsvärde 7 438 7 421

Ingående avskrivningar -7 195 -7 568

Årets utrangering/anskaffning 0 555

Årets avskrivningar administration -26 -81

Årets avskrivningar övriga rörelsegrenar -64 -101

Utgående avskrivningar -7 285 -7 195

Utgående planenligt restvärde 153 226

noter
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noter

nOT 9    andra LångFrISTIga VärdEPaPPErSInnEHaV

aktier och andelar antal 2012  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

  2012  2011

Personallån 107  376

Insatslån 134  222

SUmma 241  598

nOT 11   VarULagEr   

  2012  2011

Varulager 247  273

Bostadsrätter 334  334

SUmma 581  607

nOT 12 FörUTBETaLda KOSTnadEr OcH UPPLUPna InTäKTEr

  2012  2011

Ränteintäkter 190  134

Övrigt 2 542  1 793

SUmma 2 732  1 927

nOT 13   KOrTFrISTIga PLacErIngar  

Samtliga finansiella placeringar är omsättningsbara inom högst en vecka.

  FörFaLL 2012   2011

Sparbanken Finn, räntebärande 2013-03-04 0   10 000

Swedbank Spax 2012-02-17 0   1 000

Swedbank MVR, räntebärande 2012-12-21 0   5 000

Volvo Treasury, räntebärande 2012-03-20 0   998

Vasakronan, räntebärande 2012-03-22 0   1 971

Swedbank Spax 2012-11-20 0   2 000

Swedbank Spax 2014-02-05 1 500   1 500

Swedbank Spax 2014-11-18 0   2 000

Sv Export kredit obligation 2016-06-09 0   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   4 000

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

Scania FRN 2013-09-05 3 003   3 003

Swedbank AB FRN 2015-04-07 2 004   2 004

Kalenderstrategi Sverige 2016-11-29 6 000   6 000

Länsförsäkr. BK FRN lån 722 2014-01-17 5 000   0

Swedbank GMTN176 2016-01-25 5 000   0

CSIO Trend Tot 24 2017-06-21 4 000   0

Kalenderstrategi Kina 2017-11-06 3 000   0

Leaseplan FRN 2016-08-09 2 018   0

Swedbank spec,  

indexobligation (SPAX) 2017-12-18 2 120   0

Summa  47 148   53 889

Ej realiserad värdeökning/minskning  1 441   38

Summa          48 589   53 927

nOT 14   FörändrIng EgET KaPITaL

                                Bundet eget kapital         Fritt eget kapital

 and   reservfond Balanserat årets 
 kapital  resultat resultat resultat

Ingående belopp 3 212 2 945 32 940 1 254

Andelsförändring 57 0 0 0

Avgäld år 2012 0 0 83 0

Resultatdisposition 0 63 1 191 -1 254

Årets resultat 0 0 0 2 640 

Utgående belopp     3 269 3 008 34 214 2 640

nOT 15   UPPSKJUTEn SKaTT

I HSB Södertälje finns två poster som aktualiserar latent skatt, 

underskottsavdrag och fastigheter. Avseende fastigheter förelig-

ger en temporär skillnad mellan fastigheternas bokförda värden 

och dessas skattemässiga restvärde. Latent skattefordran är 

hänförlig till skattemässiga underskott. Föreningens samman-

lagda underskottsavdrag uppgår per tax 2012 till 92.935 tkr.  

   

avsättning uppskjutna skatter 2012  2011

Ingående värde 2 842  2 985

Årets avsättning -138  -143

SUmma 2 704  2 842

nOT 16    SKULdEr TILL KrEdITInSTITUT

Föreningens samtliga inteckningslån löper med rörlig ränta och 

är per bokslutsdagen fördelade på 7 lån. Kortfristig del av 

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

Av total skuld avseende Inteckningslån, 192 928 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 3,3% 

och den vägda snittlöptiden är ca 6 år. Marknadsvärdet på 

swapavtalen per bokslutsdagen uppgick till -16,2 Mkr, dvs beloppet 

motsvarar den kostnad föreningen skulle  betala om swap avtalen 

löses per balansdagen.  Ett lånelöfte motsvarande 17 Mkr är utfäst 

av Nordea för pågående och kommande ombyggnation.

nOT 17    InLånIng Från BOSTadSräTTSFörEnIngar 

Lån   Bindning 2012 2011

Bunden inlåning  > 1 år 2 000 5 500

Bunden inlåning  < 1 år 14 400 8 200

Avräkning   99 712 90 566

SUmma    116 112 104 266



30  hSb Södertälje årSredoviSning 2012

noter

Föreningens resultat och ekonomiska ställning 
framgår av resultat- och balansräkningen. Boksluts-
kommentarerna 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 18 april 2013

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 april 2012

nOT 18   UPPLUPna KOSTnadEr OcH  

FörUTBETaLda InTäKTEr 

     2012  2011

Hyror   2 509 2 881

Medlemsavgifter  0 289

Räntor   1 693 1 125

Semesterlöneskuld  1 971 1 485

Övriga   2 549 3 690

SUmma   8 722 9 470

nOT 19 anSVarSFörBIndELSE

Ansvarsförbindelser avser 2 % av Kreditförsäkringsbeloppet på 

föreningens pensionsåtagande i KP, Kooperationens Pensions-

stiftelse, samt 2 % av årslönesumman 2011 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   Lars Hedlund

roland Engström  Linn Kvarnström  dan Björklund

mia Svalefors  Thomas Eriksson   Bo Tjörnå, Vd



revisionsberättelse

rapport oM årSredoviSningen
vi har utfört en revision av årsredovisningen för hSb 
Södertälje ek för för år 2012. föreningens årsredo-
visning 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 
rätt visande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna 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 planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att års-
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta   
revisionsbevis om belopp och annan information i års-
redovisningen. revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 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 granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
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 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 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställ-
ning per den 31 december 2012 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultat räkningen 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 föreningens 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för hSb Södertälje ek. för. för år 2012.

StyrelSenS och verKStällande  
direKtörenS anSvar
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
förening ens vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltnin-
gen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

reviSornS anSvar
vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
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  
direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. vi har 
även granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen 
om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 
föreningens stadgar.

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

Uttalanden
vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Södertälje den 19 april 2013

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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