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Mer, fler och bättre är orden som beskriver vårt 2013. I takt med att vår region 
växte så ökade också antalet nyproduktionsprojekt, vi fick fler och allt nöjdare 
kunder och vår personal blev både ännu friskare och mer tillfreds med sitt arbete. 
Det är alltid väldigt tillfredställande att få göra bokslut över ett sådant år. 
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Ulf Tapper, VD HSB Södertörn, tog första spadtaget för brf Fagerliden i Tullinge i mars 2014

ETT ÅR AV TILLVÄXT  
OCH FÖRTROENDE
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STOCKHOLMS LÄN – EN VÄXANDE MARKNAD
Vi har alla hört att Stockholm växer så det knakar. 
Enligt uppgifter är Stockholm en av de städer i 
Västeuropa som växer absolut snabbast. I runda 
slängar flyttar det hit ett Skellefteå varje år. Själv-
fallet ställer detta stora krav på vår region, framför 
allt på bostadsbyggandet där vi inom HSB är med 
och kan påverka. För någonstans måste ju alla dessa 
människor bo.

FULL FART I NYPRODUKTIONEN
Vi gör vad vi kan för att dra vårt strå till stacken. 
2013 var ett väldigt aktivt år då vi säljstartade två 
nyproduktionsprojekt, brf  Safiren i Huddinge och 
brf  Fagerliden i Tullinge samt byggstartade ett 
projekt, brf  Fållan i Trångsund. Till vår glädje har vi 
över 200 lägenheter som de närmaste åren kommer 
att vara inflyttningsklara. Och det stannar självklart 
inte där.  I vår planering för den närmaste framtiden 
ligger cirka 300 lägenheter i våra tre kommuner.

ÖKAT FÖRTROENDE FRÅN BEFINTLIGA OCH  
NYA KUNDER
Det blir inte bara fler invånare i våra kommuner. 
Under 2013 kan vi till vår glädje se att ett stort 
antal kunder gett oss nytt eller förnyat förtroende. 
Nio helt nya kunder har gett oss uppdraget att 
hantera delar av eller hela deras förvaltningsbehov 
och sex kunder har valt att utöka sina avtal. Ett 
förtroende som gör oss mycket glada och stolta. Vi 
vet att detta till stora delar beror på att vi håller vad 
vi lovar i leveransen, har en prisnivå som våra 
kunder upplever som prisvärd samt att vi har en 
stark lokal närvaro. Ett framgångsrecept som vi 
tänker fortsätta med.

SPÄNNANDE UTVECKLING I TRÅNGSUND  
OCH SKOGÅS
Under året har Trångsund och Skogås seglat upp 
som en intressant och ytterligare utvecklingsbar del 
av Huddinge kommun. Vi har sedan tidigare haft ett 
antal aktiva kunder i området. Men i och med att vi 
byggde i de östra delarna av kommunen så ökade 
kännedomen om oss som en aktiv och bra förvalt-

ningspartner. Som ett led i vår vidare satsning på 
Trångsundslyftet öppnade vi under oktober månad 
ett nytt kontor i området. Vår förhoppning är att 
kontoret kommer att stärka vår position ytterligare 
som det självklara valet av förvaltningsleverantör 
även här.

UNIKT ENGAGEMANG HOS VÅRA MEDARBETARE
Mycket av vår framgång beror på vår engagerade 
personal. Den lojalitet, den arbetsglädje och den 
kunskap jag möter dagligen i vår verksamhet är 
unik i sitt slag. Och det är inte bara en känsla jag 
har. Vi har det svart på vitt i den Nöjd Medarbetar-
undersökning vi gör varje år. Vi har mycket nöjda 
medarbetare. Faktiskt så pass nöjda att vi två år i 
rad varit i särklass bäst inom hela HSB. Våra goda 
resultat kommer sig av att det är stimulerande att 
jobba nära kunderna, att vi har ett systematiskt 
arbete där vi utbildar och certifierar våra ledare 
samt att vi arbetar långsiktigt och strukturerat med 
mål och uppföljningar. Andra framgångsfaktorer är 
att vi låter den så viktiga verksamhetsutvecklingen 
ligga ute hos varje enhet som bäst vet vad som 
behöver förbättras och utvecklas samt att vi också 
ser till att ha det roligt tillsammans.

MEDARBETARNA OCH KUNDERNA  
GÖR SKILLNADEN
Det är en stor förmån att få vara med och leda 
samt utveckla HSB Södertörn. Det är våra med-
arbetare som tillsammans med våra kunder gör 
skillnaden. I mina ögon är de en av de största 
anledningarna till att vi år efter år fortsätter att 
vara ett företag med stabil resultatutveckling, att vi 
vill och kan ligga i framkant i tjänsteutvecklingen 
samt att vi har fantastiska värden i kund- och 
medarbetarnöjdhet. Tack alla ni som är med och 
gör detta möjligt. Nu går vi in i ett nytt, spännande 
år tillsammans.

Ulf  Tapper
VD HSB Södertörn



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.

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

VÄRDERINGAR
Våra värderingar ska styra vårt arbete och beteende och 
vara en guide för information och kommunikation både 
internt och externt. Det är samtidigt det som är vår särart 
och gör HSB annorlunda. De gäller för alla personer på 
alla nivåer och i alla situationer.

VÅRA KÄRNVÄRDERINGAR ÄR;
• Engagemang – intresse, kunskap, vilja, självhjälp
• Trygghet – ekonomisk, fysisk, social
• Hållbarhet – långsiktighet, miljömedvetenhet, kvalitet
• Omtanke – hänsyn, empati, rättvisa
• Samverkan – demokrati, öppenhet, solidaritet och   
 kunskapsutbyte

HSB SÖDERTÖRNS VISION
HSB Södertörn skapar det goda boendet med stöd av en 
medlemsägd, kooperativ organisation som kombinerar 
federativ samverkan med lokalt självbestämmande.

HSB Södertörn påverkar samhällsutvecklingen och 
skapar goda villkor för boendet.

HSB Södertörn har en effektiv och lönsam verksamhet 
som skapar utrymme för nya satsningar som utvecklar 
medlemsvärdet.

HSB Södertörn är en attraktiv arbetsplats med stolta 
medarbetare och som satsar på kompetensutveckling.

HSB SÖDERTÖRNS VERKSAMHETSIDÉ
HSB Södertörn, som är medlemsägt, skapar i samver-
kan, genom sparande, byggande och förvaltning, ett 
tryggt och prisvärt boende.

HSB SÖDERTÖRNS LÅNGSIKTIGA MÅL
Våra långsiktiga mål styr hur vi ska arbeta med med-
lemsverksamheten, nya bostäder, förvaltning, ekonomi, 
personal och hållbarhet på lång sikt.  

MEDLEMMAR
• Öka kontakten och medlemsvärdet 
• Fler unga medlemmar  

NYA BOSTÄDER
• Minst bibehållen marknadsandel 
• Fler hyresrätter    

FÖRVALTNING
• Ökad marknadsandel 
• Fler kvalificerade tjänster 
 

EKONOMI
• Alla verksamheter lönsamma 
• Fortsatt stabil resultatnivå  

PERSONAL
• Hög kompetens 
• Vilja till utveckling

HÅLLBARHET
• Minskad miljöbelastning hos våra  
 bostadsrättsföreningar
• Social och ekonomisk hållbarhet

VÅRA MÅL FÖR 2014
• Resultat Förvaltningen 4,7 mkr
• Omsättning Förvaltningen 70 mkr
• Ökning av avtalsvolymen 3,4 mkr (8%)
• Resultat Egna fastigheter 3,5 mkr
• Resultat Ordinarie verksamhet 5,5 mkr

• Befintlig kund: kontraktera sju nya/utökade  
 avtal, med avtalsvolym om minst 2 mkr
• Ny kund: kontraktera fem nya, med  
 avtalsvolym om minst 1,5 mkr
• Vårt Nöjd Kund-index ska ligga kvar på 4,1    
• Vårt Nöjd Hyresgäst-index ska öka till 3,6 
• Öka antalet medlemmar med 300
• Öka bosparkapitalet med 3,3 miljoner  
• Nyproduktion: 1 säljstart per år  

• Vi ska behålla helhetsbetyget 0,31 i vårt Nöjd  
 Medarbetar-index 
• Minst 75% av personalen ska vara delaktiga i aktiviteter  
 som ger rätt till friskvårdspeng 
• 100% av medarbetarna ska redovisa sin tid för att   
 kunna mäta uppdrag

• Föreslå åtgärder för samtliga driftavtalskunder, med   
 fokus på klimat och energi
• 20 st hållbarhetsuppdrag, med fokus på klimat och   
 energi, hos brf och övriga fastighetsägare
• Minska koldioxidutsläppen från fordonsparken och egna  
 bilar i tjänsten med 5% jämfört med 2013 (CO2/milj.oms)

SPELREGLER FÖR HSB SÖDERTÖRN
Våra spelregler speglar vad Trygghet och Omtanke betyder 
för oss i HSB Södertörn. Spelreglerna ska hjälpa oss att 
leva efter våra värderingar i vardagen.

TRYGGHET innebär att …
• jag talar med och inte om andra
• jag tillåter andra att vara sig själva
• jag frågar när jag behöver
• jag ber om hjälp
• jag tillåts göra fel och lär av mina misstag
• jag alltid avslutar det jag påbörjat

OMTANKE innebär att …
• jag ger och tar emot feedback
• jag är lyhörd för hur andra vill bli bemötta
• jag låter alla komma till tals
• jag erbjuder min hjälp
• jag gör det lilla extra
• jag hälsar alltid

FAKTA
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VÅRA MÅL OCH 
RESULTAT 2013

LÖNSAMHET
Omsättning förvaltningen 65,0 mkr
Utfall 2013: 71 mkr. Målet uppnått

Resultat förvaltningen 4,5 mkr
Utfall 2013: 4,0 mkr. Målet ej uppnått

Direktavkastning egna fastigheter 5,0%
Utfall 2013: 5,03%. Målet uppnått

Resultat ordinarie verksamhet 5,0 mkr
Utfall 2013: 6,2 mkr. Målet uppnått.

MARKNAD
Vi ska teckna fem nya/utökade avtal med befintliga kunder 
Utfall 2013: Vi har tecknat avtal med: Brf Trädet, Brf 
Mälarblick, Brf Paradisbacken, Brf Löparen 3, Brf Mört-
viks Gård samt Brf Hallunda. Målet uppnått.

Vi ska teckna avtal med fem nya kunder
Utfall 2013: Vi har tecknat avtal med: Brf Hoppet 44,  
Brf Pallisaden, Brf Asken, Brf Tempeltornet, Fastighets AB 
Klövern, Brf Kärsta, Brf Brommahemmet, Brf Akvarellen 
samt Önnemo Samfällighet. Målet uppnått

Vi ska öka med 300 medlemmar 2013
Utfall 2013: 19 288 medlemmar per den 31/12 2013, en 
ökning med 5 medlemmar. Målet ej uppnått.

Vår NKI ska öka till 4,10
Utfall 2013: Mäts i mars 2014. Målet kvarstår.

NHI Hyresgäst: 
Genomföra en NHI för våra hyresgäster under 2013
Utfall 2013: NHI genomförd. Analys och handlingsplaner 
har tagits fram. Målet uppnått.

Nyproduktion:
Ett byggstartat projekt samt ett säljstartat projekt under året
Utfall 2013: Genomförda säljstarter 2013: Brf Fållan,  
Brf Fagerliden, Brf Safiren
Genomförd byggstart 2013: Brf Fållan. Målet uppnått.

MEDARBETARE
Vår NMI totalt ska bibehålla 0,38 som helhetsbetyget  
i vår NMI
Utfall 2013: Mäts i mars 2014. Målet kvarstår.

En genomförd kompetensutvecklingsaktivitet per  
anställd och år
Utfall 2013: Alla har genomfört minst en aktivitet. Totalt 
1241 timmar. Målet uppnått.

HÅLLBARHET
Minska energiförbrukning hos driftavtals-brf med 2% jämfört 
med 2012
Utfall 2013: Den normalkorrigerade energiförbrukningen för 
2013 är +5,2% mot föregående år 2012. Målet ej uppnått.

20 st hållbarhetsuppdrag (med fokus på klimat och energi) 
hos brf och övriga fastighetsägare
Utfall 2013: 21 hållbarhetsuppdrag. Målet uppnått.

Minska energiförbrukningen i egna fastigheter med 3% 
jämfört med 2012
Utfall 2013: Energiförbrukning Egna Fastigheter 2013  
(normalårskorrigerad) minskade med 6% jämfört med 
2012. Målet uppnått.

Minska koldioxidutsläppen från fordonsparken och egna 
bilar i tjänsten med 5% jämfört med 2012
Utfall 2013: Vi har minskat utsläppen med -16,4% ton CO2/
milj. omsättning. Målet uppnått.

FAKTA
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MEDLEM PÅ MÅNGA SÄTT
HSB bygger på medlemskap, det är vår grundidé. 
Om du bor i en bostadsrättsförening som är med-
lem i HSB blir du också medlem. Men du kan 
givetvis vara medlem hos oss även om du inte bor i 
HSB. Till medlemsskapet är många bra förmåner 
knutna, både för dig som privatperson men själv-
klart också för bostadsrättsföreningen.

BOSPARA FÖR FRAMTIDEN
Att bospara i HSB är en bra investering för fram-
tiden. Oavsett om du sparar till din första lägenhet, 
för ditt pensionärsboende eller för dina barn och 
barnbarn. Att vara medlem och bosparare innebär 
att du har förtur till våra nybyggda lägenheter och 
till våra hyreslägenheter. Även om du bara har 
sparat 100 kronor har du förtur framför de som 
inte sparat alls eller inte är medlemmar hos oss. 
Och bosparandet kan enkelt överföras på barn och 
barnbarn om du själv inte använt det.

HSB GER UTBILDNING OCH TRYGGHET
För oss är det självklart att det ska vara tryggt att 
bo i en HSB-bostadsrättsförening. Därför erbjuder 
vi en HSB-ledamot i styrelsen vars roll är att vara 

HSB – EN MEDLEMSÄGD OCH  
IDÉDRIVEN ORGANISATION

ett stöd till styrelsen i deras arbete. Dessutom ingår 
utbildningar för styrelsen i medlemskapet. I de 
avgiftsfria grundkurserna ingår sådant som styrel-
sens roll, hur man förvaltar sin ekonomi och fastig-
heten. Dessutom har vi avgiftsbelagda kurser för de 
som vill fördjupa sig i något område. För oss är det 
viktigt att medlemmarna känner sig trygga i rollen 
som styrelsemedlemmar och bostadsrättsägare.

Våra basutbildningar ger dem en bra grund att 
stå på. Dessutom blir det enklare för dem att förstå 
vad våra förvaltningstjänster går ut på. Vi hjälper 
också föreningarna att utbilda sina medlemmar.

SÅ HÄR FUNGERAR DEMOKRATIN HOS OSS
De enskilda medlemmarna väljer styrelsen i sin 
bostadsrättsförening. Dessa i sin tur väljer represen-
tanter inom sig till HSB Södertörns fullmäktige. 
Bospararna väljer representanter till HSB Söder-
törns fullmäktige via en Bosparstämma som hålls i 
april varje år. Regionföreningen HSB Södertörn är 
i sin tur representerade i HSB Riksförbunds full-
mäktige. Vår princip är en medlem – en röst.

Vi är en kooperation. Det innebär att vi ägs av våra medlemmar. Vi har med 
andra ord inga aktieägare som vill ha utdelning. Vinsten vi gör går rakt tillbaka 
in i verksamheten och används för att ytterligare utveckla och förbättra. Med över 
en halv miljon medlemmar är vi en mäktig röst. Vi kan påverka beslut i frågor 
som är viktiga för oss; boendefrågor i allmänhet och bostadsrätt i synnerhet samt 
solidaritet, jämställdhet och miljö för att bara nämna några exempel.

• Ett utskick om bosparandet gick ut till alla ett-åringars  
  målsmän i våra tre kommuner under första veckan i   
  december 
• Vårt årliga glöggevent genomfördes i Hallunda den  
  12 december
• Kursen ”Modig och kunnig ordförande” nyhet i vårt  
  kursutbud

HÄNT UNDER 2013
• Vår Ordförandekonferens genomfördes den 23 mars
• En medlemskampanj genomfördes under mars  
  gentemot våra hyresgäster i två fastigheter i Huddinge 
• Bosparstämma hölls den 9 april
• Vi deltog i Huddingedagarna 16-17 maj 
• Stämma hölls den 25 maj
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• Juridisk rådgivning, både vad gäller familj- och  
 bostadsfrågor.
• Rabatter hos lokala och riksomfattande företag.
• Försäljning av vitvaror, säkerhetsdörrar, med mera  
 till medlemspriser.
• Möjligheten att bospara.
• Förtur till nya lägenheter.
• Medlemstidningen Hemma i HSB 6 gånger/år.
• HSB Mäklarna – kunnig och erfaren mäklare.

UTBILDNING
Antal erbjudna utbildningar för 
förtroendevalda i Brf-styrelserna 31
Antal utbildningar som genomförts  28
Totalt antal deltagare  537
Totalt antal timmar med kursledare  106
Antal erbjudna utbildningar för 
HSB-ledamöter  5
Totalt antal deltagare 105
Totalt antal timmar med kursledare 24

ATT VARA MEDLEM SOM  
BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Att vara medlem i HSB innebär en mängd saker:
• De grundläggande utbildningarna ingår i medlemsav- 
 giften. För de som vill fördjupa sina kunskaper ger vi   
 kurser till rabatterade priser.
• Vi ger juridisk hjälp. Det är inte helt enkelt för styrelsen  
 att ha koll på allt som rör bostadsfrågor.
• Vi ger ut medlemstidningen Uppdraget till alla förtroende- 
 valda, den utkommer med 4 nr/år.
• HSB-ledamoten ger stöd och råd.
• Ramavtal med särskilt utvalda leverantörer med  
 bra priser.
• Möjlighet till samverkan med andra likasinnande  
 bostadsrättsföreningar genom evenemang i vår regi.

ATT VARA MEDLEM SOM PRIVATPERSON
Ett enskilt medlemskap i HSB kostar 300 kr/år (150 kr 
om du går in som medlem efter den 1/7). Det ger flera 
fördelar och förmåner. Vi kan bland annat erbjuda detta:
• Information och rådgivning i aktuella frågor.

HSB RIKSFÖRBUND

HSB Regionförening

HSB Regionförening

Bosparare

HSB BRF

HSB BRF

HSB BRF

Bosparare

HSB BRF

HSB BRF

HSB BRF

HSBs ORGANISATION

HSB har totalt 31 regionföreningar, cirka 4 000 medlemsbostadsrättsföreningar, cirka 550 000 medlemmar 
varav 96 000 av dem är bosparare.

FAKTA
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ATT BYGGA BO

HUR VÄLJER VI VAD SOM SKA BYGGAS?
Det är viktigt att vi bygger attraktiva bostäder i 
områden där människor vill bo. Innan vi sätter 
spaden i jorden gör vi omfattande marknadsunder-
sökningar, baserade på vår kunskap och erfarenhet 
av tidigare nyproduktioner. Vi gör också löpande 
Nöjd Kund-undersökningar hos de som flyttat in 
hos oss. Detta har vi gjort i många år och det har 
gett oss en värdefull faktabas kring vad som upp-
skattas av de boende och vad vi behöver utveckla. 
Utifrån detta planeras lägenheternas storlek, stan-
dard och antal rum.

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN
Självklart bygger vi med god kvalitet. Men vi 
bygger för klimatet och miljön också. Vår ambition 
är att de hus vi bygger ska dra så lite energi som 
möjligt. Vilket också har den trevliga effekten att 
det märks i plånboken hos våra boende. Vi ska 
bygga klimatsmart men också tryggt. Våra med-
lemmar ska inte behöva vara försökskaniner utan 
det är viktigt att den teknik vi använder är 
beprövad så att inte några mindre roliga över-
raskningar väntar runt hörnet.  

HSB BOSTAD FUTURE  
OCH MILJÖBYGGNAD SILVER
HSB Bostad Future är ett byggkoncept framtaget 
med fokus på ett produktionseffektivt sätt att bygga 
som är flexibelt och ändå enkelt med energismarta 

lösningar. Ett viktigt fokus är att minska energian-
vändningen. Något som vi vinner på både vad gäller 
ekonomin och känslan av ett klokare boende. 

Vi har också valt att producera våra nya fastig-
heter enligt Miljöbyggnad silver. Klassningen baseras 
på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk 
byggpraxis och innebär att vi har en särskild omsorg 
om miljön i vår produktion gällande energi, inomhus-
miljö och material.

HYRESRÄTTER
Vi är inte bara intresserade av bostadsrätter utan vill 
gärna kunna erbjuda våra medlemmar hyresrätter 
också. För många unga är en hyresrätt enda vägen 
in till bostadsmarknaden. I dagsläget har vi 317 
hyresrätter fördelade i de tre kommuner där vi är 
verksamma. Men vi vill kunna erbjuda fler, därför 
håller vi hela tiden ögonen öppna efter intressanta 
fastigheter att förvärva eller bra möjligheter att 
bygga. I planerna ligger att förvärva 200-300 hyres-
lägenheter inom en treårsperiod.

Vi bygger för de boende. De är våra ägare och våra medlemmar. Eftersom vi  
också förvaltar det mesta vi bygger är det extra viktigt att bygga med kvalitet. 
Husen ska hålla länge och vara i gott skick.   

HÄNT UNDER 2013
• Brf Östergården: Överlämnad vid ordinarie stämma 2013.
• Brf Hammartorp: Färdigställd. Boende invalda i styrelsen  
  vid extrastämma 2013-02-18.
• Brf Fagerliden i Tullinge: Säljstartad våren 2013.  
  Brf Fagerliden kommer att byggas enligt HSB Bostad  
  Future-konceptet.

• Brf Safiren i Huddinge: Säljstartad sommaren 2013.
• Nöjd hyresgäst-undersökning genomförd under året.
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1.

2.

3.

1. Brf Safiren i Huddinge.
2. Brf Fagerliden i Tullinge.
3. Brf Briggen i Nynäshamn – färdigställd 2012.

HUDDINGE
I Huddinge bor det över 100 000 människor. Här har vi 
vårt huvudkontor och en hel del spännande framtidspla-
ner vad gäller nya bostäder. Under våren 2013 säljstar-
tades Fållan i Trångsund och under hösten 2013 säljstar-
tade Safiren, som ligger vid Kvarnbergsplan. Storängen, 
strax bakom Huddinge centrum är nästa spännande 
område där vi planerar för Brandstegen, 65 lägenheter 
fördelade på 3 punkthus. 

BOTKYRKA
Botkyrka är en till ytan stor kommun med drygt 86 000 
innevånare. Här bygger vi främst i Tullinge – ett traditio-
nellt starkt fäste för HSB. Vi säljstartade Fagerliden 
våren 2013. Det finns också planer på ytterligare cirka 
100 lägenheter den närmaste framtiden.

NYNÄSHAMN
I Nynäshamns kommun bor det närmare 27 000 män-
niskor. Under 2013 hade vi inte något skarpt nyproduk-
tionsprojekt i Nynäshamn men i ett längre perspektiv 
planerar vi för cirka 100 lägenheter i och i närheten av 
centrala Nynäshamn.

Vår hyresfastighet på Hamngatan 7 a-b i Nynäshamn



FÖRVALTARTJÄNSTER
Förvaltaren har en sammanhållande funktion mel-
lan de dagliga sysslorna som utförs av olika funktio-
ner i fastighet och mark. Det är förvaltaren som, om 
kunden vill det, närvarar på föreningens styrelsemö-
ten. Där kan förvaltaren ge styrelsen 
goda råd i förvaltningsfrå-
gor direkt på plats. Förval-
taren är också de boendes 
kontaktperson vid frågor 
gällande var föreningens 
ansvar upphör och de 
boendes tar vid. Föreningens 
underhållsplan uppdateras 
årligen av förvaltaren som dess-
utom håller koll på att myndighets-
krav följs. 

KUNDSERVICE
Den del av HSB Södertörn som 
de flesta boende och styrelser 
kommer i kontakt med är kundser-
vice. Mellan kundservice och resten av företaget 
flödar de jobb som felanmälningar ger upphov till 
samt information om utförda arbeten som sedan ska 
vidare tillbaka till styrelsen eller en boende. Hos kund-
service hanteras dessutom uthyrning av p-platser, 
nycklar och en mängd frågor som dyker upp – både 
hos boende och hos bostadsrättsföreningens styrelse.

VI SER OM DITT HUS

FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningens ekonomi måste följas upp löpande. En 
budget behöver tas fram samt en årsredovisning 
upprättas. Intäkter och kostnader ska vara i balans för 
att föreningen ska må bra, både på kort och långt sikt. 
Framtida händelser kan få stora ekonomiska effekter 

och långsiktig planering behövs för att bevara 
värdet på fastigheten.
Ekonomerna gör även delårsrapporter, 

deklarationer och likviditetsprognoser. Samt 
fungerar som rådgivare i samtliga ekonomiska 

frågor. I den ekonomiska förvaltningen ingår 
också avgifts- och hyresavisering, lägenhets-

överlåtelser, pantnoteringar med mera.

BYGGNADER – BÅDE STORA  
OCH SMÅ

En bostadsrättsförening äger en 
eller kanske flera byggnader. 

Alla behöver inte använ-
das som bostäder, utan 

det kan vara garage eller 
andra typer av biutrymmen. 

Gemensamt för dessa är att de behöver 
underhållas – både på insidan och utsidan. 

Räcken behöver lagas, hissar ska besiktigas, 
skador på både inre och yttre ytor åtgärdas. För att 
inte tala om stopp i rör, stillastående tvättmaskiner 
och ytterdörrar som inte går i lås. Dessutom hjälper 

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är inget litet uppdrag och det innebär 
ett stort ansvar. Våra kunder satsar tid och engagemang på sin fritid för att ta hand 
om fastigheten. Vårt främsta uppdrag är att göra det så enkelt och smidigt som 
möjligt för dem.  

• HSB-båten kastade loss den 8-9 september
• Vi invigde vårt helt nya kontor i Trångsund den 29 oktober 
• Vi bjöd in till julbord i alla våra tre kommuner och ca 120  
  kunder deltog totalt
 

HÄNT UNDER 2013
• Helt nya eller volymmässigt utökade avtal har tecknats  
  med 6 av våra kunder. 
• Bearbetningen av presumtiva kunder har lett till avtal  
  med 9 helt nya kunder
• NKI genomfördes i mars/april 2013. Svarsfrekvensen var  
  76%. Vi fick helhetsbetyget 3,96 på en femgradig skala.
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vi de boende med felavhjälpning i bostaden mot en 
väldigt rimlig ersättning.

I byggnaderna finns en hel del system som sköter 
värme, ventilation, vatten med mera. Vi övervakar 
systemen via datoriserade centraler, men sköter 
också om dem löpande. För ett fläktfilter går inte att 
byta på distans. Du kan också få hjälp att ta ett 
övergripande grepp över energiåtgången och fram-
tida investeringar via vår energianalys. Och vill du 
förlänga livet på dina värmesystem installerar du en 
avgasare som dessutom ökar effekten i systemen.

Mellan varven behöver byggnaden en större 
översyn. Allt enligt den viktiga underhållsplanen. 
Fasader ska målas om, vindar ska tilläggsisoleras, 
stammar ska bytas. Detta är stora investeringar som 
dessutom ställer till det en hel del för de boende. 
Stora projekt kräver erfarna projektledare som kan 
handla upp entreprenader, ställa rätt krav på leve-
rantörerna och jaga dem som inte sköter sig.

MARKEN DU GÅR PÅ
Vissa föreningar har endast plats med några blom-
lådor, andra har stora gröna ytor med träd, buskar 
och lekparker. Marken runt byggnaderna består 
även av så kallade hårda ytor – gångar, trottoarer, 
uteplatser och lekplatser. Gemensamt för dem är 
att de måste skötas om. Oavsett om det gäller 
gräsklippning, sopning och skottning, nyplantering 
eller en helt ny gårdsmiljö har vi erfaren personal 
som tar hand om detta. Utemiljön har ett värde, 
både vad gäller trivsel för boende och fastighetens 

ekonomiska värde. Därför är en underhållsplan för 
utemiljön viktig. Genom den kan föreningen på ett 
strukturerat sätt förädla och förvalta sina grönom-
råden på ett överkomligt sätt. Även planer för 
trädvård är viktiga därför att träd kan utgöra både 
nöjen och risk i bostadsområden. 

FÖRVALTNING PÅ WEBBEN
Via Portalen håller kunderna reda på mycket av 
det de behöver veta. Och när de själva känner att 
de har tid. Fakturor attesteras och ekonomiska 
rapporter för uppföljning tas ut via webben. Och 
dessutom går det att ha koll både på sin energiför-
brukning och sin underhållsplan. Kunden och vi 
har tillgång till samma information och risken för 
att flera versioner florerar av till exempel en under-
hållsplan minimeras. Vi arbetar hela tiden med att 
kunna erbjuda fler tjänster via Portalen. Det tjänar 
både kunden och vi på. 

Vi jobbar långsiktigt med:
• ökad grad av totalförvaltningsuppdrag
• ökad tillgänglighet på information
• utvecklad elektronisk ärendehantering
• mobilitet – arbetsorder och kontrollrapporter
• fördjupad dialog
• kunderna med i utvecklingsarbetet
• förädling av tjänster
• ökad grad av certifierade medarbetare

FAKTA
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VÅR KOMMUNIKATION

HSBs POSITION 
Den främsta boendeaktören – idédriven och medlemsägd 
– som erbjuder mig det goda boendet.

KOMMUNIKATION
Vi för en ständig dialog med våra intressenter. Kommuni-
kationen syftar till att skapa kunskap och delaktighet i 
vårt arbete.  

DE VIKTIGASTE INTERNA  
KOMMUNIKATIONSKANALERNA
• Chefer • Intranät • Möten och sammankomster

DE VIKTIGASTE EXTERNA  
KOMMUNIKATIONSKANALERNA
• Medarbetare • HSB-ledamöter  • Nyhetsbrev
• Medlemstidningarna • Webb

HSBs INTRESSENTER
Vi har definierat vilka våra intressenter är i vårt närområde. 
Vi har en aktiv plan för hur vi ska nå dem med olika former 
av informationsinsatser, kontakt och dialog. Dessa beskrivs 
i vår plan för marknadsaktiviteter. 
Våra intressenter är: • Medlemmarna • Personalen  
• Kunderna • Leverantörer/partners • Samhället – lokalt  
 och globalt

SAMHÄLLET
Lokal samverkan i samhället
• Södertörns samarbete för att utveckla regionen
• Södertörns utvecklingscentrum • Företagarföreningen
• Handelskammaren i Huddinge • Arena Huddinge
• Organisatoriskt deltagande samt ekonomiska bidrag till  
 olika grupper regionalt, nationellt och internationellt
• Näringsliv och skola • Upplåter lägenheter för kommunal  
 service • Samarbete med We Effect

MEDARBETARNA VÅR FRÄMSTA  
KOMMUNIKATIONSKANAL
Medarbetarna är nyckelpersoner när det gäller att 
leverera varumärket HSB till vår omvärld. De möter 
dagligen kunden i olika sammanhang och blir till 
levande bevis på det vi utlovar i vår kommunikation. 
Vi vet via vår Nöjd Kund-undersökning att våra med-
arbetare är en uppskattad kommunikationskanal.

WEBB FÖR ALLA
Utöver den rena personliga kontakten kommunicerar 
vi via våra olika webbplatser – både den publika och 
via olika extranät som till exempel Portalen där både 
styrelser, de boende och HSB-ledamöterna hittar den 
information och de uppgifter de söker. Vi har också 
lanserat Hyreswebben – en webbplats för våra hyres-
gäster. De digitala möteplatserna får allt större vikt, 
både vid tjänsteleverans och vid kommunikation. 
Och de är också en utmärkt kanal för feedback. 

KAMPANJER OCH ÖVRIG KOMMUNIKATION
Under 2013 har vi kommunicerat med vår mark-
nad genom annonskampanjer i lokala media, 

direktutskick både till presumtiva enskilda medlem-
mar/brf:er samt deltagit i lokala event anordnade i 
Huddinge, Botkyrka och Nynäshamns kommun. Vi 
har under året fortsatt att leverera nyhetsbrev via 
e-post till kunder samt hyresgäster. HSB-Mäklarna, 
vår uppskattade mäklarverksamhet, har marknads-
fört sig via DR som visat sig vara en klok kanal för 
den typen av budskap.

BRA KAN ALLTID BLI BÄTTRE
Vi vet att våra intressenter uppskattar mål-
gruppsanpassad och tydlig information. Och vi vet 
också – via den Nöjd Kund-undersökning vi gör 
– att de är nöjda med den mängd information vi 
levererar. Men för oss är ständiga förbättringar en 
livsstil. Därför för vi en ständig dialog med våra 
intressenter. Genom dialogen får vi mycket värde-
full återkoppling så att vi ännu bättre kan utforma 
vår verksamhet och vår kommunikation efter våra 
intressenters önskemål. 

Under 2013 har HSB fokuserat på utveckling av våra gemensamma webbplatser 
samt på tre stora nationella visningshelger. HSB Södertörn har deltagit i webbut-
vecklingsprojekten samt stöttat de nationella visningshelgerna med lokala annons-
kampanjer. Vi har arbetat lokalt efter en framtagen plan för marknadsaktiviteter 
där de aktiviteter vi gör för våra definierade målgrupper beskrivs. 

FAKTA
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Vi arbetar efter en finanspolicy som antogs av vår 
styrelse 2013. I policyn finns riktlinjer för placering av 
medel, upplåning/inlåning av medel samt utlåning.

Vi har inbyggda system för att säkerställa kvalite-
ten i vår ekonomihantering. Genom prognoser mot 
budget gör vi månadsvis planering, kontroll och upp-
följning. Om vi är alerta och känner av vad som hän-
der i vår omvärld blir den ekonomiska uppföljningen 
mer verklighetsnära. Vi låter oss inte utsättas för 
några överraskningar, varken positiva eller negativa. 
Under 2013 införde vi ett nytt system för koncern-
redovisning samt för budgetering och uppföljning.

Självklart finns också en policy för hur vi hanterar 
pengar internt. Den ger tydliga riktlinjer för hur vi 
hanterar gåvor, resor, friskvård och mycket mer – 

FINANSVERKSAMHET
2013 antog HSB Södertörns styrelse finanspolicy för HSB Södertörn. I policyn finns riktlinjer för placering av medel, 
upplåning/inlåning av medel samt utlåning. Av inlånade medel ska 80% hållas tillgängligt för utbetalning inom 
5 bankdygn. Se förvaltningsberättelsen på sidan 34.

VÅR EKONOMIHANTERING

både vad gäller ekonomiska nivåer och vem som har 
rätt att beställa vad. Årets resultat kan du läsa mer om 
i Förvaltningsberättelsen som börjar på sid 29.

LAG OM BETALTJÄNSTER
HSB Södertörn har erhållit tillstånd från Finans-
inspektionen att utföra betaltjänster enligt lag. Det 
betyder att vi står under tillsyn av Finansinspektio-
nen för dessa tjänster. Lagen är en anpassning till 
EU som innehåller gemensamma europeiska regler 
för tillhandahållande av betaltjänster inom EES. 
Tillståndet innebär för HSB Södertörn att vi har 
infört en del nya rutiner i samband med att pengar 
utbetalas från bostadsrättföreningens konto.

Vi har som mål att hushålla med våra resurser i ett långsiktigt perspektiv. När 
vi pratar resurser menar vi både våra egna och bostadsrättsföreningarnas 
medel. Tillsammans är vi i bankens ögon en stor kund. Det gör att vi kan för-
handla till oss extra förmånliga räntevillkor – vilket naturligtvis gynnar oss 
alla.I dagsläget är det cirka 90 procent av våra bostadsrättsföreningar som vi 
har förmånen att förvalta medel ifrån.

FAKTA
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MAT OCH MOTION
Friskvård är en hjärtefråga. För att klara av sitt arbete 
och må bra bör man äta klokt och träna regelbundet. 
Personalens hälsotillstånd mäts vartannat år och man 
har möjlighet till friskvårdsbidrag som till exempel 
kan bestå av ett par gåstavar eller ett träningskort. Vi 
har dessutom en förmånlig sjukförsäkring. Dessa 
insatser har lett till en lägre sjukfrånvaro.

KOMPETENSUTVECKLING
Vi utvecklas ständigt, det gäller både vår egen perso-
nal, våra kunder och våra medlemmar. Kompetens-
utveckling är en förutsättning för att kunna hänga 
med i en allt mer föränderlig värld. Kunskap skapar 
nya vägar och nya tankar. Tillsammans blir vi bättre 
och bättre. Under 2013 var kompetensutvecklingen i 
extra fokus då målet var satt att alla medarbetare 
skulle genomföra minst en kompetenshöjande aktivi-
tet under året.

ORDNING OCH REDA
Ordning och reda är en de bästa förutsättningarna 
för att kunna göra ett bra arbete. Hos HSB Södertörn 
är ordning och reda lika med årsplaner för varje 
funktion, individuella handlingsplaner, kompetensut-
vecklingsplaner samt regelbundna uppdragssamtal. 

Löpande genomförs Nöjd Medar-betarunder-
sökningar och Teamutvärderingar för att ta pulsen 
på hur våra medarbetare upplever sitt arbete, avdel-
ningen, ledarskapet, arbetsmiljön och mycket mer.

LEDARSKAPET I FOKUS
Företagets chefer är en viktig del. För att säkerställa 
en hög nivå på ledarskapet används en certifie-
ringsmodell. Ledarskapet mäts en gång per år och 
resultatet ligger till grund för hur vi ska kunna 
utveckla våra chefer. Alla chefer genomgår också 
en ledarskapsutbildning – skräddarsydd för företa-
gets behov.  

VÅR PERSONAL

Precis som HSB består av sina medlemmar så består företaget HSB Södertörn 
av sina medarbetare. Att medarbetarna har den kompetens som krävs, de arbets-
redskap de behöver och möjlighet att påverka sitt dagliga arbete gör att de mår 
bra. Och mår personalen bra gör också kunderna och medlemmarna det.

NÖJD MEDARBETAR-UNDERSÖKNING I HSB

Diagrammet visar resultatet av NMI-undersökning hos 22 HSB-föreningar 2013. HSB Södertörn har  
de senaste två åren haft HSBs i särklass nöjdaste medarbetare.

FAKTA
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Fördelningen män och kvinnor är vid årets slut 37 
kvinnor och 54 män, totalt 91. 

Utbildning
Totalt antal utbildningstimmar för personalen: 1241

NMI – Nöjd Medarbetar Index
Mäts en gång per år

Total sjukfrånvaro
2,5%

ORGANISATIONSSCHEMA

Fastighetsutveckling
Ulph Lundgren

Personal
Sjunne Andersson

Förvaltning
Jimmy Bergman

Marknad/Utveckling
Helena Lundberg

VD
Ulf Tapper

VERKSAMHETENS SKRIFTLIGA POLICYS  
• Miljö
• Mångfald och jämställdhet
• Finans
• Kommunikationsstrategi
• Sponsring
• Ledarskap
• Arbetsmiljö
• Kvalitet
• Personal
 - Samverkan
 - Kompetensutveckling
 - Medarbetarsamtal
 - Friskvård
 - Mobiltelefoni
 - Data/IT
 - Ledighet/permission
 - Event- och marknadsaktiviteter
 - Fordonsregler
 - Rekrytering
 - Resepolicy
 - Alkohol- och drogpolicy
 - Terminalglasögon
• Attestinstruktioner

Antal
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Könsfördelning

Kvinnor Män

37

54
50

60

Kundservice 
 Maria Forsberg

Ekonomi
Kristina Eriksson

PERSONAL

Affärsområde
Fastighetsservice

Stefan Garfvé

Affärsområde
Mark och Trädgård

Nicolai Ussing

Affärsområde
Ekonomisk Förvaltning
Hélène Wersäll Dahlen

Affärsområde
Fastighetsförvaltning

Anders Åslund

Affärsområde
Projektledning

Senad Reckovic

Affärsområde
Energi och Driftteknik
Ronnie Chressman
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HSBs STYRDOKUMENT

KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING
I en kooperativ verksamhet ska medlemmarna ha 
möjlighet till insyn i verksamheten. Det står i de sju 
kooperativa principerna. Vår Kod för förenings-
styrning säkerställer just det. Den innehåller totalt 
sju olika avsnitt. 

De behandlar – i sammandrag – regler för 
föreningsstämman, tillsättning av styrelse och 
revisorer, styrelsens sammansättning, arbetsupp-
gifter och interna kontroll, VDs arbetsuppgifter och 
ersättning, information till våra medlemmar kring 
hur vi arbetar med och lever efter koden, utbild-
ning samt behov av utbildning hos styrelse samt 

hur vi ska hantera den föreningsstyrningsrapport 
som årligen ska avläggas och hur vi ska utveckla 
arbetet med koden.

HSBs Kod för föreningsstyrning är ett mycket 
omfattande dokument som ställer krav på oss som 
förening. Följer vi den är medlemmarnas insyn i 
verksamheten mycket god. Vår stämma antog koden 
2008. Om vi efter detta av någon anledning inte 
följer vissa delar av koden ska vi kunna redovisa 
goda skäl till detta.

Föreningsstyrningsrapporten finns att läsa i sin 
helhet på www.hsb.se/sodertorn

1 Frivilligt och öppet medlemskap

2 Demokratisk medlemskontroll

3 Medlemmarnas ekonomiska deltagande

4 Självständighet och oberoende

5 Utbildning, praktik och information

DE SJU KOOPERATIVA PRINCIPERNA:

6 Samarbete mellan kooperativa föreningar

7 Samhällshänsyn

Observera: Den fullständiga versionen finner du på  
www.kooperation.se

HSB är en stor och spridd organisation. Därför behövs styrdokument som  
vägleder oss samt ligger till grund för vår verksamhet inom HSB. De är tre  
till antalet: HSB Kod för föreningsstyrning, HSB Varumärkesriktlinjer samt 
HSB Kompassen. 

HSBs KOD FÖR  
FÖRENINGSSTYRNING 
STYRDOKumENT FÖR HSB-ORGaNISaTIONEN 
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HSB KompaSSen 
– VägViSaren till det goda Boendet

StyrdoKument för HSB-organiSationen 2012–2015
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HSB VARUMÄRKES- 
RIKTLINJER 
STyRdoKUMENT föR HSB-oRgANISATIoNEN 
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VARUMÄRKESRIKTLINJER
HSB är ett av Sveriges starkaste varumärken. På 
grund av vår organisation är vi många olika intres-
senter som använder varumärket, både regionför-
eningar, bostadsrättsföreningar och bolag. Därför 
måste det finnas riktlinjer för hur vi får använda 
varumärket och vad som händer om vi hanterar  
det fel. Det är riksförbundet som äger varumärket. 
Varmärkesriktlinjerna innehåller:
• Riktlinjer för hur varumärket HSB får användas. 
• Varumärkesstruktur, hur varumärket får använ- 
 das, rättigheter, ansvar samt vad som sker vid ett  
 utträde ur HSB
Under 2012 lanserades varumärkesrekommen-
dationer för bostadsrättsföreningar som är med-
lemmar i HSB samt också ett antal bra och an-
vändbara mallar i rätt profil att använda. Mallarna 
kan hämtas ned från en gemensam profilwebb som 
medlemmarna har tillgång till via Portalen.

KOMPASSEN
Kompassen pekar ut vår riktning, vilken väg vi ska 
gå. Kompasen fokuserar dels på strategiska fokus-
områden, dels på gemensam HSB-kvalitet inom 
vissa utvalda delar av medlemskapet, nyproduk-
tionen och förvaltningen. 

Läs om Kompassens fokusområden och det 
definierade HSB-utbudet i faktarutan nedan.

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN  
I KOMPASSEN 
BOSPARARE 
• Antal bosparare ska öka med minst 3 000 årligen.
• Antal medlemmar ska öka med 10 000 årligen.

BYGGANDE
 • HSBs nyproduktionsandel av påbörjade bostads-  
 rättslägenheter i Sverige ska vara 15% i    
 genomsnitt under perioden 2012-2015.

HSB-UTBUD 
• Antal medlemmar som har tillgång till rikstäckande   
 tjänster/produkter.

FORSKNING OCH INNOVATION
• Ta fram en sammanhållen utvecklingsstrategi   
 som stödjer HSBs väg mot visionen.

KLIMAT
 • HSB ska ha minskat sin klimatpåverkan med  
 30% 2016.
• Halvering av CO2-utsläpp fram till 2023 (basår=2008).

LÖNSAMHET 
• HSB ska ha en genomsnittlig avkastning på eget   
 kapital om 9% 2015.

• En rörelsemarginal om 10%.
• 20% justerad soliditet.
• HSB tillhandahåller 2015 ett sammanhållet affärs-   
 och IT-system.

OPINION OCH LOBBY 
• Ökad synlighet i media såväl riks som lokala, regionala  
 och nya medier.

DEFINIERAT UTBUD I KOMPASSEN SOM SKA  
HÅLLA GEMENSAM HSB-KVALITET  
• Medlemskapet
  • Enskilt medlemskap
  • Utbildning av brf-styrelse
  • HSB-ledamot
  • Digitala inflytandeformer
• Förvaltningen
  • Underhållsplan
  • Ekonomisk flerårsprognos
  • Energitjänster
  • AFF-mallar
  • HSB Certifiering
• Nyproduktion
  • Handbok för HSB-producerat boende
  • Fokus på bostadsrätt
  • Handbok, tillämpning

FAKTA
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VÅR VERKSAMHETSUTVECKLING 
OCH KVALITETSLEDNING

EN VERKSAMHET I STÄNDIG  
UTVECKLING
Hos oss pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att 
möta våra medlemmars krav och önskemål och för 
att kunna bli bättre och mer konkurrenskraftiga. 
Verksamhetsutvecklingen bedrivs i projektform för 
att alla i företaget ska kunna vara med och bidra. 
Genom allas delaktighet skapas också en större 
förståelse. Förståelse i sin tur skapar engagemang 
och engagemang skapar vilja till förbättringar. Det 
är själva ledmotivet i vårt utvecklingsverktyg Fokus. 
Under 2013 har totalt 16 projekt startats. Projekten 
har varit av både strategisk och praktisk karaktär 
med framtida kundnytta som gemensamt fokus. 

I Fokus är projekten uppdelade i Företags- och 
Enhetsprojekt. Företagsprojekten är övergripande 
och involverar fler enheter samt bedöms ha en 
betydande påverkan på kund och ekonomi. Enhets-

projekten är, som det låter, enheternas alldeles egna 
utvalda utvecklingsområden och projektgrupperna 
består enbart av personal från just den enheten. Alla 
Fokus-projekt – stora som små – tar sikte på både 
våra övergripande mål samt de långsiktiga målen.

INFORMATION GÖR ARBETET LEVANDE
Utvecklingsarbetet bedrivs i projektform med tydliga 
mallar och direktiv som gör att arbetet hela tiden 
styrs framåt, mot målet. Noggrann dokumentation är 
obligatorisk och via Fokus egen mapp på vår gemen-
samma server kan alla ta del av projektens status. 
Information om Fokus har varit en ständig punkt på 
dagordningen vid personalmötena. Under 2013 har 
dessutom två speciella Fokusdagar genomförts med 
syfte att informera, entusiasmera och fånga upp 
tankar och idéer från personalen.

LÖNSAMHET MEDARBETARE HÅLLBARHET

ENHETSPROJEKT

FÖRETAGSPROJEKT

MÅL
MARKNAD

MÅL
LÖNSAMHET

MÅL
MEDARBETARE

MÅL
HÅLLBARHET

FOKUSPROJEKT

MÅLPILEN
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VERKSAMHETSUTVECKLING OCH  
KVALITETSLEDNING – ALLT I ETT.
Den stora fördelen med vårt sätt att arbeta med 
verksamhetsutveckling är att det inte bara är ett 
verktyg för verksamhetens utveckling utan även ett 
kvalitetsledningssystem där ständiga förbättringar 
genomförs och följs upp på ett strukturerat sätt. De 
avslutade projekten följs löpande upp enligt en 
fastställd modell. Företagsprojekten följs upp av 
ledningsgruppen och enheterna rapporterar till 
ledningsgruppen när de anser att deras projekt 
landat i vardagen.

NÅGRA PROJEKT FRÅN 2013
Här är några av de projekt vi arbetat med under 
2013. Samtliga har kundanknytning.
• Tekniklyftet
• Övergripande plan för hyresrätter
• Energianalys
• Framtidsplan 10 år
• Interaktiva utbildningar
• Hantering av ny kund samt avslut av kund
• Förvaltarhandboken

RUTINER SÄKRAR VERKSAMHETEN
Vi kvalitetssäkrar också vår verksamhet genom 
framtagna rutinbeskrivningar för kundnära tjänster. 
Alla rutinbeskrivningar finns tillgängliga via intra-
nätet och de revideras årligen för att säkerställa att 
vi dels arbetar enligt dem, dels förbättrar dem vid 
behov. När nya tjänster eller funktioner tas fram får 
även de framtagna rutiner.

Under 2013 startade en projekt kring ett utökat 
kvalitetsledningssystem och hur vi ytterligare kan 
utveckla vårt system. Arbetet kommer att fortsätta 
2014 och ambitionen är att vi så småningom ska 
arbeta efter alla de rutiner som finns i ett väl fung-
erande kvalitetsledningssystem. 

 



VÅRT MILJÖARBETE 

FÖRÄNDRADE METODER
Klimatredovisningens metoder har förändrats något. 
Från och med 2011 redovisas klimatpåverkan med 
både graddagsjämförd fjärrvärmeanvändning och 
verklig fjärrvärmeanvändning. Metodologin att ta 
fram omvandlingsfaktorer för fjärrvärmen, dvs hur 
många kg CO2e varje köpt MWh innebär, har även 
anpassats till en överenskommelse mellan Svensk 
Fjärrvärme och flera fastighetsägareorganisationer 
bla HSB. Detta gör att bilden har förändrats vid en 
jämförelse av tidigare års klimatbokslut. 

FÖRVÄRV PÅVERKAR VÅR KLIMATPÅVERKAN
Anledningen till att den totala klimatpåverkan, 
klimatpåverkan per anställd och omsättning ökat 
sedan basåret 2008 är framförallt att HSB Söder-
törn under 2010 förvärvade hyresrättsfastigheterna 
Forellen i Huddinge, samt Ladan och Traktorn i 
Visättra. Detta har inneburit ökad fjärrvärmean-
vändning och därmed klimatpåverkan. 

Under 2011 såldes fastigheten Drevet i Huddinge 
vilket minskat verksamhetens klimatpåverkan något. 
Under 2012 öppnade HSB Södertörn ett nytt kontor i 
Tullinge och under 2013 öppnades även ett fastighets-
skötarkontor i Trångsund. Dessa lokalförändringar 
påverkar verksamhetens yta i Atemp och inverkar 
därmed även på verksamhetens klimatpåverkan. 

  
FORTSÄTTER TRENDEN MED  
MINSKADE CO2-UTSLÄPP 
Det viktigaste nyckeltalet är kg CO2e/Atemp, 
eftersom det är mot detta nyckeltal som HSB Söder-
törn ska minska klimatpåverkan med 50% mellan 
2008 och 2023. Här ligger HSB Södertörn i fram-
kant då årets klimatbokslut visar på en minskning 
med hela 65,4%  kg CO2e/Atemp och vi har 
därmed redan nått både delmålen och huvudmålen. 
Ett mycket positivt resultat.  Dock kan förändringar 
i fastighetsbeståndet eller verksamhetsutövandet 
påverka resultatet under kommande år.

Vi har arbetat aktivt med miljön under 2013. Vi har genomfört ecodriving-
utbildningar för personalen samt införskaffar ett webb-och appbaserat kemika-
lieverktyg. Vi har också installerat en alldeles egen bikupa på taket till Forell-
torget. Gentemot kund har vi genomfört 21 uppdrag med tydligt fokus på 
klimat- och energi. Våra CO2-utsläpp har minskat med 65,4%. Det innebär 
att vi fortsätter trenden från förra året och ligger fortfarande över målet på 
50% minskning i Klimatavtalet. 
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Fastighetsel och värmebesparande åtgärder  
i egna fastigheter:
• Under 2013 genomfördes ett omfattande arbete med att 
kartlägga energistatusen i två av våra egna fastigheter inför 
stundande stamrenovering. Energikartläggningen kommer 
nu att kompletteras med en bredare utredning om vilka 
klimat- och miljöbesparande åtgärder som kan förbättra 
fastigheternas miljöprestanda på ett lönsamt sätt. 
• Vår hyresfastighet Forellen i Huddinge Centrum deltog 
även i Halvera mera-kampanjen från Bebo. Kampanjen 
syftade till att energikartlägga en fastighet och ta fram en 
åtgärdsplan om vilka insatser som kan göras för att nå en 
50 procentig minskning av energianvändningen.

Bikupa på taket
• HSB Södertörn har skaffat en bikupa som bor på taket till 
vår hyresfastighet i Huddinge Centrum. Bikupan har under 
året genererat 80 burkar honung, närmare 25 kg. Bikupan 
har fått publicitet i lokal- och branschtidningar.

HÄNT UNDER 2013
Arbetet med bostadsrättsföreningar 
• Miljöföredrag på temat nyheter inom miljöområdet 
genomfördes på Ordförandekonferensen i mars.
• Projektledning av flera renoveringsprojekt har genom-
förts, bland annat byte av fläktar och injustering av värme- 
och ventilationssystem
• 10 brf:er har upphandlat miljömärkta elavtal
• Projektledningen av Brf Banslätts garagerenovering har 
ställt miljökrav på byggvaror enligt Byggvarubedömingen.

Transport och resor
• Vi har arbetat aktivt under året med att minska vårt 
koldioxidutsläpp från fordonsparken och egna bilar i 
tjänsten. Ett arbete som gett resultat då vi minskat 
utsläppen med -16,4 ton CO2/milj omsättning.   
• Eco Driving-utbildning av 20 anställda, som använder bil i 
tjänsten, har genomförts under våren. Totalt sett har 40 
medarbetare gått utbildningen i bränslesnål bilkörning. 
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DOMINERANDE UTSLÄPPSKÄLLOR
Den dominerande utsläppskällan under 2013 är 
uppvärmning av egna fastigheter och kontor på 
187,13 ton CO2e för fjärrvärme (34,4%). Där-
efter följer utsläpp från egenägda fordon och 
tjänstebilar, 91,43 ton CO2e (16,7%) där diesel-
förbrukningen ökat sedan 2012 och motsvarar 
12,5% (68,48 ton CO2e) av de totala utsläppen. 
Efter detta följer elanvändningen i egna fastighe-
ter och kontor som står för 43,87 ton CO2e (8%), 

en ordentlig minskning sedan föregående år, på 
grund av att samtliga egna fastigheter numer 
använder miljövänlig ursprungsmärkt el. Följt av 
produktion av energibärare med 10,62 ton CO2e 
(1,9%) därefter flygresor, 3,38 ton CO2e (0,6%) 
samt arbetsresor med privat bil på 2,99 ton CO2e 
(0,5%). Slutligen står tjänsteresor med tåg för 0,02 
ton CO2e, en mycket marginell procentsats. Siff-
rorna gällande klimatpåverkan har rangordnats 
utifrån verklig fjärrvärme.

Graddagskorr. klimatpåverkan 2008 2013 % förändring

Totalt koldioxidutsläpp kg CO2e 412250 369620 -10,34%

Antal anställda   83 91 9,64%

Kg CO2e/anställd   5040 4060 -19,44%

Omsättning MSEK 83,5 89,8 7,54%

Kg CO2e/MSEK omsättning   5010 4120 -17,76%

Yta egna fastigheter och 14470 29418 103,30%

lokaler (Atemp)

Kg CO2e/Atemp 28,89 10 -65,39%

NYCKELTAL
Verklig klimatpåverkan 2008 2013 % förändring

Totalt koldioxidutsläpp kg CO2e 413070 366350 -11,31%

Antal anställda    83 91 9,64%

Kg CO2e/anställd   4980 4030 -19,08%

Omsättning MSEK 83,5 89,8 7,54%

Kg CO2e/MSEK omsättning   4950 4080 -17,58%

Yta egna fastigheter och 14470 29418 103,30%

lokaler (Atemp)

Kg CO2e/Atemp  28,55 10 -64,97%

Tabellerna visar jämförelse mellan verklig och graddagskorrigerad klimatpåverkan mellan basåret 2008 och 2013.



Klimatpåverkan 2008 2013
AKTIVITET  Ton CO2e 
Klimatpåverkan från egenägda källor    82,01 91,43  
Uppvärmning    20,84    
             Eldningsolja 1    20,84    
Egenägda tjänstebilar, egna fordon  
och maskiner    61,17 91,43  
             Bensin    30,38 21,33  
             Diesel    30,36 68,48  
             Etanol E85    0,43 1,62  
Klimatpåverkan från köpt el och värme    299,55 231,01  
El    215,55 2,45
El Bra Miljöval/Vattenkraftsel/Vind   41,42  
Fjärrvärme  (graddagskorrigerad)  84 190,4  
Fjärrvärme (verklig)  79,04 187,13  
Indirekt klimatpåverkan    54,91 43,92  
Tjänsteresor    44,78 33,3  
              Flyg    16,34 3,38  
                    Resor <450km  4,61 2,23  
                    Resor 450-1600km    11,73 1,14  
                    Resor >1600km        
             Tåg    0,01 0,02  
                    El    0,01 0,02  
             Hyrbil, taxi och privatbil    28,43 29,91  
                    Bensin    27,1 29,91  
                    Diesel MK1    1,33    
Produktion av energibärare    10,13 10,62  
             Uppvärmning    1,63    
                    Eldningsolja 1    1,63    
             Transporter och maskiner    8,5 10,62  
                    Bensin    4,66 1,53  
                    Diesel    3,53 7,96  
                    Etanol E85    0,3 1,13  
SUMMA  (graddagsjusterad)  436,46 369,62  
SUMMA (verklig)  431,5 366,35  

FJÄRRVÄRMEANVÄNDNING
På grund av fastigheterna som förvärvades under 
2010, samt nya kontorslokaler i Tullinge (2012) och 
Trångsund (2013) är de totala utsläppen från 
fjärrvärmeanvändning i egna fastigheter större 
2013 än 2008. Däremot har utsläppen per Atemp 
minskat med 23%. 

EGENÄGDA BILAR OCH MASKINER
Trots att vi minskat utsläppen från egenägda bilar och 
maskiner med 16,4%/milj omsättning har den 
faktiska förbukningen ökat med 30 ton CO2  jämfört 
med 2008. Förklaringen är fler körda mil på grund av 
utökade förvaltningstjänster.

ELANVÄNDNING EGNA FASTIGHETER  
OCH KONTOR
Elanvändningens utsläpp från egna fastigheter och 
kontor har minskat mellan 2008 och 2013, vilket 
förmodligen kan kopplas till olika energibesparande 
åtgärder samt att samtliga hyresfastigheter numer 
tecknat ett miljömärkt och ursprungsmärkt elavtal. 

Även alla HSB Södertörns lokaler har detta miljö-
vänliga elavtal, bortsett från Hallundakontoret där 
lokalen, och därmed även elen, hyrs av Brf  Kornet. 
 
TJÄNSTERESOR
Tjänsteresornas klimatpåverkan har minskat ordent-
ligt sedan 2008, från ca 55 ton CO2e till årets 17 
ton CO2e. Detta har framförallt att göra med färre 
långväga resor med flyg till fördel för fler tågresor.

PRIVAT BIL I TJÄNSTEN 
Utsläppen från resor med egen bil i tjänsten ökade 
något, från 28,43 ton CO2 2008 till 29,91 ton 
CO2 2013. Detta beror troligtvis på fler körda mil. 

PRODUKTION AV ENERGIBÄRARE 
Klimatpåverkan från produktion av energibärarna 
bensin, diesel och E85 har ökat något från basåret 
2008. Detta beror sannolikt på en felkälla gällande 
dieselförbrukning för 2008 men även på att om-
vandlingsfaktorerna för bensin och diesel har fler-
dubblats på grund av uppdaterad vetenskaplig 
kunskap om utsläpp vid produktion av bränslen.
 

UTSLÄPPSKÄLLOR HSB SÖDERTÖRN
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HSB SÖDERTÖRNS MILJÖPOLICY
HSB Södertörn ska aktivt arbeta för att bidra 
till det goda boendet idag och för framtida 
generationer. Vi ska erbjuda våra medlemmar 
och kunder ett tryggt och hållbart boende. 
Därför erbjuder vi bostadsrättsföreningar och 
övriga fastighetsägare förvaltningstjänster av 
hög kvalitet. 

Vi har idag drygt 19 300 medlemmar och i 
vår förvaltning berör vi över 14 000 bostäder 
hos våra kunder i Huddinge, Botkyrka och 
Nynäshamns kommun. 

Våra tjänster finns inom ekonomi och fastig-
hetsförvaltning, drift-, energi och fastighetsskötsel, 
mark- och trädgårdsskötsel, projektledning, 
miljö samt digitala tjänster och utbildning. 

Byggnader står för en betydande del av 
samhällets klimatpåverkan och materialanvänd-
ning. Därför ska vi verka för att underlätta 
bostadsrättsföreningarnas och övriga kunders 
arbete med att minska sin klimat- och miljöpå-
verkan. Vi bedriver också samma arbete med 
våra egna hyresfastigheter samt våra egna 
lokaler och de som verkar däri. 

Vi vill inspirera till engagemang och tillsam-
mans skapa förutsättningar för en miljöanpas-
sad förvaltning med god kvalitet. Nedanstående 
principer är därför vägledande i vårt arbete.

VI SKA:
• följa de lagar och regler som berör oss samt   
 aktivt söka nya kunskaper och ta del av nya rön
• arbeta för ständiga förbättringar inom  
 miljöområdet
• utifrån våra betydande miljöaspekter, årligen  
 formulera mål och handlingsplaner för att   
 kontinuerligt följa upp, utveckla och förbättra  
 miljö-, klimat- och energiarbetet
• förebygga föroreningar som kommer från egna  
 fastigheter och andra förvaltade fastigheter
• ta varje tillfälle i akt att stödja våra kunder i att  
 förbättra energiprestandan i sina fastigheter   
 samt göra detsamma i våra egna fastigheter 
• stödja våra kunder i att hantera avfall på ett   
 kretsloppsanpassat sätt samt göra detsamma i  
 vår egen verksamhet
• i vår fordonspark minska användningen av   
 fossil energi samt öka andelen förnyelsebar   
 energi och därmed minska klimatpåverkan
• miljöanpassa inköp och upphandling till kund  
 och egen verksamhet 
• bygga hälsosamma, energieffektiva och miljö- 
 anpassade bostäder
• redovisa vårt miljöarbete för styrelse, anställda,  
 kunder och allmänheten
• kontinuerligt öka våra medarbetares, medlem- 
 mars och kunders kunskap och medvetenhet  
 kring miljö-, klimat- och energifrågor

FAKTA
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BETYDANDE MILJÖASPEKTER
Följande områden har störst miljöpåverkan inom 
HSB Södertörns verksamhet:
• Energiförbrukning fastigheter
• Transporter och resor
• Arbete med kemikalier 
• Avfallshantering, särskilt farligt avfall
• Inköp och upphandling
• Nybyggnation och ombyggnation 

MILJÖDIPLOMERING
Under juni 2013 godkändes vårt miljöarbete för 
tredje gången av externa revisorer. De berömde vårt 
miljöarbete och menade att vi hela tiden utvecklar 
vårt miljöledningssystem och når miljöförbättringar. 
2011 diplomerades HSB Södertörns miljölednings-
system enligt kraven i Svensk Miljöbas*. Svensk 
Miljöbas är baserat på de fem grundelementen i 
miljöledningsstandarden ISO 14001 med fokus på 
miljöförbättringar. Miljödiplomstandarden har 
arbetats fram av FR2000, Göteborgs Stad, Järfälla 
kommun, Stockholms stad, Stiftelsen Håll Sverige 
Rent m.fl. och förvaltas av föreningen Svensk Miljö-
bas och dess medlemmar. Att miljöledningssystemet 
diplomeras och därmed kommer revideras av en 
utomstående part ökar trovärdigheten i systemet och 
kvaliteten på sikt. 

* Botkyrka kommun, Göteborgs Stad (ca 25 kommuner är 
anslutna till Göteborgs Stads miljödiplomering), Järfälla 
kommun, Miljöstegen i Stockholm ekonomisk förening, Nacka 
kommun, Region Värmland (9 kommuner är anslutna till 
Region Värmlands miljödiplomering), Sustema - EMS Konsult 
AB, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor  

MILJÖBYGGNAD
Under hösten 2011 beslutades att alla HSBs nypro-
ducerade bostäder som projekteras med ambitio-
nen att certifieras enligt miljöklassningssystemet 
Miljöbyggnad. Lägsta accepterade klass är Silver 

(på en tregradig skala mellan Brons och Guld). 
Miljöbyggnad innebär bland annat att HSB Söder-
törns nybyggnationer kommer att vara 25% mer 
energisnåla än nybyggnadsnormen. En miljöklas-
sad byggnad uppfyller även miljökrav på material-
val, luftkvalitet och buller. 

Under 2013 inleddes projektering av brf  Safiren 
i Huddinge med målet att certifiera projektet enligt 
Miljöbyggnad silver. Även verksamhetslokalen 
Brandstegen, som är i detaljplaneskede, projekteras 
med utgångspunkt att nå Miljöbyggnad silver. 

HSB KLIMATAVTAL
HSB Klimatavtal finns upprättat i två versioner:  
1) HSB Klimatavtal för riksförbund, HSBs bolag 
och regionala HSB-föreningar; 2) HSB Klimatavtal 
för bostadsrättsföreningar. Genom detta avtal kan 
vi inom HSB skapa positiva effekter. 

Vi vill sätta press på oss själva för att uppnå en 
hållbar värld. 

Med klimatavtalet och genom samverkan mellan 
HSB-föreningar, bolag, riksorganisation och bo-
stadsrättsföreningar vill vi kraftsamla i klimatfrågan. 

Avtalet innebär konkret att vi på HSB Södertörn 
ska minska utsläppen av koldioxidekvivalenter 
(CO2e)* med 50 procent till 2023 jämfört med 2008 
års nivåer. HSBs bostadsrättsföreningar som har 
anslutit sig till klimatavtalet ska minska sina utsläpp 
av koldioxidekvivalenter med 40% till 2023 jämfört 
med ett valt basår mellan år 2000-2008. 

Under 2013 var antalet bostadsrättsföreningar 
anslutna till klimatavtalet 28. Detta gör att HSB 
Södertörn är en av de regionföreningar som har 
störst andel medlemsbostadsrättsföreningar an-
slutna till klimatmålen.

* Koldioxidekvivalent (CO2e) = mängd av en växthusgas 
uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma klimatpå-
verkan; 1 kg metan motsvarar till exempel 21 kg koldioxid.
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HSB SÖDERTÖRNS STYRELSE
Under 2013 genomfördes 8 ordinarie styrelsesam-
manträden, 1 styrelsekonferens samt 1 utvärde-
ringsdag. Utöver ordinarie sammanträden har 
styrelsen träffats i 3 olika arbetsgrupper: 

BRF-KONTAKT
Verkar för att öka kontakten mellan HSB Söder-
törn och bostadsrättsföreningarna bland annat 
genom kommundelsträffar med bostadsrättsföre-
ningarnas ordförande/vice ordförande.  
Ordförande Jonte Söderström.

HSB-LEDAMÖTER
Ser till att HSB-ledamöterna får tillgång till kun-
skap och information som gör att de i sin tur kan 
stötta bostadsrättsföreningarnas styrelser.  
Ordförande Per Kregert.

DEMOKRATI
Arbetar med att bevaka och stärka demokratin och 
transparensen inom HSB Södertörn samt hanterar 
remissfrågor och motioner. Ordförande Lennart 
Olsson

Jonte Söderström
Ordförande

Leif Aura
Personalrepresentant

Fastighets

Lena Ingren
Vice ordförande

Staffan Paulusson
Ledamot

Ann Hentschel
Personalrepresentant

Unionen

Per Kregert
Ledamot

Lennart Olsson
Ledamot

Susann Dertell
Ledamot

Ida Johansson
Ledamot
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JONTE SÖDERSTRÖM, ORDFÖRANDE  
YRKE: Ombudsman  
Svenska Byggnadsarbetarförbundet  
BOR: I Tumba  
AMBITIONEN MED MITT STYRELSEUPPDRAG: 
Fortsatt byggnation i samtliga kommuner samt 
etablering på Gotland. Fler förvaltningsuppdrag, 
fortsatt utveckling av tjänster till Brf:er. HSB Söder-
törn är för mig samverkan. Med det menar jag: 
demokrati, samarbete, solidaritet, öppenhet och 
kunskapsutbyte. 

LENA INGREN, VICE ORDFÖRANDE  
YRKE: F.d. banktjänsteman, f.d. studieombudsman 
ABF Botkyrka  
BOR: I Tullinge  
AMBITIONEN MED MITT STYRELSEUPPDRAG:  
Att vara med och se till att HSB Södertörn har en 
god ekonomi för att skapa möjlighet till bästa tänk-
bara medlemsnytta och möjlighet att utveckla 
verksamheten för att alltid finnas i framkant.  

SUSANN DERTELL, LEDAMOT 
YRKE: Fastighetsgruppchef  Muskö Örlogshamn  
BOR: I Nynäshamn  
AMBITIONEN MED MITT STYRELSEUPPDRAG:  
Medverka till att HSB Södertörn behåller och på sikt 
ökar sin marknadsandel på bostadmarknaden. Viktigt 
att aktivt arbeta med utvecklingsområden som jämn-
ställdhet, föryngring och mångfald. Medverka till att 
affärsmässighet och medlemsnytta harmonierar.

IDA JOHANSSON, LEDAMOT 
YRKE: Säljare för Swedal Fastighet AB  
BOR: I Hallunda  
AMBITIONEN MED MITT STYRELSEUPPDRAG:  
Att hitta verktyg för att skapa engagemang och 
integering i föreningslivet, både bland yngre och 
bland medlemmar med invandrarbakgrund. Jag vill 
arbeta för alternativa boendeformer, till exempel fler 
hyreslägenheter eller möjlighet att dela sitt boende 
med någon annan, så kallat ”kompis-bo”.

PER KREGERT, LEDAMOT  
YRKE: Pensionär, fd Lastskadereglerare  
BOR: I Huddinge
AMBITIONEN MED MITT STYRELSEUPPDRAG:  
Att unga bosparare ska få möjlighet till eget boende 
samt verka för att HSB blir den innovatör och 
nyskapare man en gång var. 

LENNART OLSSON, LEDAMOT  
YRKE: Byggnadsingenjör/konsulterande  
BOR: I Huddinge  
AMBITIONEN MED MITT STYRELSEUPPDRAG:  
Att medverka till att HSB Södertörn genom aktiv 
projektutveckling och ledande förvaltare återtar rollen 
som den ledande aktören på bostadsmarknaden.

STAFFAN PAULUSSON, LEDAMOT  

YRKE: Teknikinformatör  
BOR: I Stockholm  
AMBITIONEN MED MITT STYRELSEUPPDRAG:  
Ambitionen med mitt styrelseuppdrag: att verka för 
bostadssökande och yngre medlemmar vad gäller 
boende. Utveckla boendet i HSB Södertörn med 
avseende på ny teknik och miljö. 

LEIF AURA, PERSONALREPRESENTANT FASTIGHETS  
YRKE: Fastighetsskötare  
BOR: I Huddinge  
AMBITIONEN MED MITT STYRELSEUPPDRAG:  
Att tillgodose mina medlemmars intresse. 

ANN HENTSCHEL, PERSONALREPRESENTANT UNIONEN 

YRKE: Ekonom  
BOR: I Nynäshamn  
AMBITIONEN MED MITT STYRELSEUPPDRAG:  
Vara en länk mellan Unionens medlemmar och 
företaget. 
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Styrelsen och VD för HSB Södertörn ekonomisk förening 
(orgnr 769601-3775) avger härmed årsredovisning för räken-
skapsåret 2013-01-01--2013-12-31, föreningens artonde 
verksamhetsår. 

STYRELSE
Styrelsen hade vid årets utgång följande sammansättning:

Jonte Söderström  Ledamot samt ordförande
Lena Ingren   Ledamot samt vice ordförande
Lennart Olsson  Ledamot
Susann Dertell  Ledamot
Per Kregert  Ledamot
Staffan Paulusson  Ledamot
Ida Johansson  Ledamot 
Leif  Aura  Ledamot, personalrepresentant  
   Fastighetsanställda
Ann Hentschel  Ledamot, personalrepresentant  
   Unionen
Kjell Forsell  Suppleant, personalrepresentant  
   Fastighetsanställda

I tur att avgå vid kommande ordinarie fullmäktigesam-
manträde är ledamöterna Jonte Söderström, Lena Ingren, 
Per Kregert och Staffan Paulusson. Dessutom fordras 
fyllnadsval efter Fredrik Lindqvist, som valdes in i styrelsen 
på stämman i maj 2013 och som sedan avgick ur styrelsen 
den 21/9 2013.

VD för HSB-föreningen har under året varit Ulf  Tapper.

SAMMANTRÄDEN
Ordinarie fullmäktigesammanträde hölls 2013-05-25. Styrelsen 
har under året hållit 8 protokollförda sammanträden. 
 
STYRELSENS ARBETSFORMER
Under året har styrelsen haft flera arbetsgrupper, som arbetat 
med speciella frågor, t.ex. 
• utbildning och tillsättning av HSB-ledamöter
• Medlemsrekrytering – ungdomskontakter
• Brf-kontakt, kommundelsträffar med  
 brf:s ordförande/vice ordförande
• Demokratigrupp
• Remissyttranden i olika ärenden 

REVISORER
Revisor är auktoriserade revisorn Liselotte Herrlander med 
auktoriserade revisorn Leif  Broberg som suppleant samt Erik 
Davidsson, BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund.

VALBEREDNING
Ordinarie ledamöter är Roger Bergström (sammankallande),  
Kristoffer Szubzda, Björn Karlsson  och Sally Jonsson Lilja.  
Suppleant är Sune Strålind. I tur att avgå är Roger Berg-
ström och Kristoffer Szubzda samt Sune Strålind. 
 

LEDNINGSGRUPP
Ledningsgruppen i HSB Södertörn hade vid årets utgång 
följande sammansättning: Ulf  Tapper, Kristina Eriksson, 
Ulph Lundgren, Helena Lundberg,  Jimmy Bergman.  

MEDLEMSUTVECKLINGEN
Vid utgången av 2013 hade HSB Södertörn 19 288 medle-
mmar varav 85 utgörs av bostadsrättsföreningar. Dessutom 
finns 7 bostadsrättsföreningar registrerade för pågående och 
framtida nyproduktion.       

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPS-
ÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG.
Nyproduktion; 
– Brf  Östergården: Överlämnad vid ordinarie stämma 2013.
– Brf  Hammartorp: Färdigställd. Boende invalda i styrelsen  
 vid extrastämma 2013-02-18.
– Brf  Fagerliden i Tullinge: Säljstartad våren 2013.
– Brf  Safiren i Huddinge: Säljstartad sommaren 2013

Marknaden utvecklas fortsatt mycket positivt i Trång-
sund och Botkyrka och visar även en svag uppgång i 
Nynäshamn.

Personal; Fokus för 2013 har legat på att höja kompetensen 
hos samtliga medarbetare. Målet var att samtliga skulle vara 
föremål för minst en kompetenshöjande utbildning/aktivitet 
under året. Detta mål är uppnått med råge. 

Den årliga hälsoundersökningen har för 2013 givit 
besked om att den psykosociala arbetsmiljön har blivit bät-
tre för varje år under de senaste fyra åren och att företaget 
nu har nått en mycket bra nivå.  Det andra beskedet är att 
personalens vikt och motionsvanor går åt fel håll. Ett arbete 
för att förändra personalens motionsvanor har påbörjats.

Vår årliga Nöjd Medarbetar-undersökning, som genom-
fördes i mars, visade återigen ett mycket bra resultat, med 
toppbetyg till företagets ledare samt vårt sätt att hantera och 
bryta ned övergripande mål. De två senaste åren har vi haft 
det bästa resultatet i hela HSB-sfären.

Personalomsättningen har detta år bestått av sju 
nyanställningar och sex avgångar. Den 1 september började 
vår nya förvaltningschef  Jimmy Bergman. Företrädaren Jan 
Perdahl gick i pension i slutet av året. Vid halvårsskiftet an-
ställdes Hélène Wersäll Dahlen på den sedan länge vakanta 
posten som chef  AO Ekonomisk förvaltning.

Marknad; 
Medlemmar
Under 2013 har medlemstillväxten varit fortsatt sparsam. Vi 
kan se ett ökat tryck på våra hyresrätter och möjligheten att 
kunna få en hyresrätt är en viktig del i vårt medlemserbjud-
ande. De nyproduktionsprojekt som löper just nu kommer att 
bidra till en ökning i vårt medlemsantal på sikt.

Under 2013 har vi systematiskt kommunicerat med våra 
medlemmar via annonskampanjer i lokala media, events i 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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våra kommuner, DR-utskick samt viss varumärkesstärkande 
marknadsföring på riksnivå. 

Under året genomförde vi en medlemskampanj riktad 
mot hyresgästerna i Forellen och Ladan för att ytterligare öka 
antalet medlemmar bland de boende i dessa fastigheter.

Vi ser möjligheten för våra medlemmar att anlita en 
HSB-kunnig mäklare som en god medlemsfördel och den 
mäklarverksamhet vi bedriver inom HSB Mäklarna har 
fortsatt att succesivt ta mark under 2013.

Samordningen av arbetet med medlemskapet fortsätter, 
till stor del via medlemsnätverket i Riksförbundets regi där 
många projekt pågår och nyttiga kontakter knyts.

Kunder
Under verksamhetsåret har HSB Södertörn fortsatt sin 
inslagna väg som bygger på stort kundfokus. Under året har 
man fokuserat extra mycket på den vardagliga dialogen med 
kunderna då vi vet att behoven av service kan förändras under 
avtalsperioden. Vi ser det som vår skyldighet att svara upp mot 
dessa förändringar.

HSB Södertörns idé med lokalt baserade medarbetare 
får genom den höga närvarograden en extra känsla för varje 
kunds specifika behov, vilket leder till att HSB Södertörn kun-
nat utveckla verksamheten tillsammans med kunden.

Den Nöjd Kund-undersökning (NKI) som genomfördes i 
mars/april 2013 visar på stor kundtillfredställelse och ger HSB 
Södertörn en fingervisning om att man arbetar på rätt sätt.

Under senare delen av 2013 har stort fokus lagts på att 
genomföra det ”tekniklyft” i förvaltningsleveransen som vi 
pratat om under en längre tid. I början av 2014 laserades den 
så efterlängtade portallösningen. Portalen gör det möjligt för 
kunderna att mer mobilt, var man än i världen befinner sig och 
vid vilket klockslag man så önskar, kunna hantera fler vardags-
frågor och själva kan komma åt mer information ur de olika 
fastighetssystemen som HSB Södertörn arbetar i.

 Vad gäller försäljningen mot kund har arbetet varit 
framgångsrikt. 9 nya kunder har valt att anlita HSB Söder-
törn för förvaltningstjänster och 6 kunder har valt att utöka 
sina förvaltningssamarbeten. Vid samtliga avtalsomförhand-
lingar utom en har HSB Södertörn fått förnyat förtroende. 
Anledning är att vi levererat det som utlovats, hållit rätt pris 
jämfört med marknaden samt vår unika fördel med den 
närhet vi erbjuder kunderna.

Årets stora kundevent var HSB-båten. HSB Södertörns 
kunder var återigen en av de störst representerade region-
föreningarna. Det är glädjande att så många av kunderna 
tar tillfället i akt att bli försedd med de senaste nyheterna från 
branschen samtidigt som det ges möjlighet att nätverka med 
andra kunder i en trevlig miljö.

Kvalitetsarbete; Vi arbetar kontinuerligt med vårt egenutveck-
lade kvalitetsledningssystem Fokus. I Fokus arbetar vi i pro-
jektform med verksamhetsutvecklingen. Projekten involverar 
merparten av personalen och alla medarbetare är delaktiga i 
minst ett projekt var. När ett projekt avslutas går det över i ett 
bevakningssystem för att säkerställa att det landar i vardagen 
och efterlevs. 

Under 2013 startade totalt 16 projekt, varav 10 av dem 
hade direkt anknytning till att stärka, utveckla och förbättra 
vår tjänsteleverans.

Under 2013 startades ett projekt för att ytterligare förstärka och 
utveckla vårt kvalitetsarbete. Projektet löper under två år och 
kommer att gå i mål under 2014.

Försäljning av bolag; Östliden Mark AB har sålts. Tillträde 
skedde 28 maj 2013.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Hållbarhet; Vi är diplomerade enligt Svensk Miljöbas. Vi 
bedriver miljöarbetet utifrån en miljöhandlingsplan som 
tar avstamp i våra betydande miljöaspekter, våra hållbar-
hetsmål och det klimat-avtal vi har att följa. Under 2014 
kommer två interna och en extern revision att genomföras. 
Det riksgemensamma Klimatprojektet kommer att avslutas 
under 2014.

Under 2014 kommer ett stort fokus att ligga på vårt 
kvalitetsarbete. Målet är att vi ska landa i ett verksamhets-
nära kvalitetsledningssystem anpassat efter oss.
 
Nyproduktion;  
• Brf  Briggen i Nynäshamn: planerad överlämning vid 
 ordinarie stämma 2014.
• Brf  Hammartorp i Trångsund: planerad överlämning vid  
 ordinarie stämma 2014.
• Brf  Fållan i Trångsund: Inflyttning under sommaren 2014.
• Brf  Fagerliden i Tullinge: Byggstart februari 2014 och  
 inflyttning 2015.
• Brf  Safiren i Huddinge: Byggstart mars 2014 och 
 inflyttning under 2016

I Brandstegen i Huddinge pågår fortsatt planarbetet med 
produktion av HSB Bostad Future-konceptet. Säljstart 
under 2015. 

Storängen i Huddinge kommun, nu med Byggher-
regrupp under kommunens ledning, samt utvecklingen av 
Huddinge Centrum erbjuder goda framtida produktions-
möjligheter och har fortsatt stort projektutvecklingsfokus 
under 2014.

Utvecklat samarbete med Botkyrka kommun och Bot-
kyrkabyggen om exploatering, främst i Tullinge.

Fortsatt arbete med att försöka etablera HSB Södertörn 
på Gotland.

Hyresfastigheter; Organisationen förbereds inför förvärv av 200-
300 lgh som planeras genomföras inom perioden 2014-2015.

Marknad; 
Medlemmar
Under 2014 kommer vi att fortsätta genomföra fyra 
medlemsaktiviteter i vårt område. Utskick till målsmän för 
ettåringar i våra kommuner i syfte att sälja in bosparandet 
går i vanlig ordning i november, även 2014 förstärkt med 
annonser då detta föll väl ut 2013.

Det nya bosparandet kommer att införas i maj 2014 och 
där kommer aktiviteter att genomföras både på riks- och 
regional nivå för att föra ut budskapet.

Vi kommer att ytterligare förstärka marknadsföringen 
av HSB Mäklarna genom 4 st större utskick i kombination 
med annonskampanjer under året.



Vi kommer att genomföra ett projekt i organisationen för att 
stärka kunskapen om medlemskapet. Målet är att alla inom 
HSB Södertörn ska ha en baskunskap om vårt medlemskap 
och fördelarna med det.

Kunder
På HSB Södertörn pratar vi ofta om fördelarna med att 
vara många, och vårt uppdrag att förvalta och skapa nytta 
för kunden genom att utnyttja just det faktum att vi tillsam-
mans är många och en stark aktör på marknaden. Några 
av de satsningar vi genomför på HSB Södertörn under 
2014 ska fylla det syftet och vi vill även ge våra förvaltnings-
kunder ytterligare ett värde utöver förvaltningsavtalet. 

Under året utökar vi våra aktiviteter kopplade till be-
fintliga kunder. Förutom en tätare dialog via nyhetsmail och 
med fortsatt fokus på den dagliga dialogen genomför vi fem 
kundkvällar med lärorika och spännande föreläsningar där 
man som kund får möjlighet att både insupa nyttigheter från 
omvärlden samtidigt som det ges en chans att nätverka med 
andra kunder. Ytterligare en satsning under 2014 som skapar 
mervärde för våra befintliga kunder är vårt arbete med sam-
ordnade upphandlingar av lån och el för våra kunder. 

Under 2014 genomförs ett utvecklingsprojekt med syfte 
att utveckla och stärka vårt försäljningsarbete. Projektet tar 
ett övergripande grepp på alla försäljningskanaler och till 
dem knutna dokument och mallar.

I HSB Södertörns mål för 2014 har vi en uttalad strävan 
efter en ökad tillväxt av nya och utökade förvaltningssamar-
beten. Som ett led i detta har vi inför 2014 tagit fram en 
kundberarbetningsplan innehållande 21 föreningar där man 
ser att HSB Södertörns förvaltningsupplägg skulle gynna 
kunden. Dessa ska uppvaktas med förhoppning om att 
teckna avtal före årets slut.

 
STYRDOKUMENT INOM HSB
Remissarbete under 2014 
Under 2014 och en bit in på 2015 kommer alla gemensam-
ma styrdokument att vara föremål för en nationell remiss-
runda i syfte att utveckla och vässa dem ytterligare.

Kod för föreningsstyrning   
Syftet med koden är att säkra en öppen, demokratisk 
medlemskontroll av hur besluten fattas inom HSB. Koden 
innehåller regler för föreningsstämman, interna processer 
föreningen måste efterleva, regler för hur styrelse, valbered-
ning och VD ska bedriva sitt arbetesamt hur detta ska 
redovisas till medlemmarna.

Kompassen   
HSB Kompassen ska fungera som en vägvisare för verksam-
heter inom HSB. I kompassen hittar du bland vision, upp-
drag och fokusområden, minsta gemensamma nämnare för 
verksamheten samt HSB-gemensam utveckling av tjänster 
och produkter.

Stategiska fokusområden som ingår i kompassen;
Bosparare
• öka med 3 000 nya bosparare per år
• öka med 10 000 nya medlemmar per år

Byggande
• HSBs nyproduktionsandel av påbörjade nyproduktionslä- 
 genheter per år ska vara 15% i genomsnitt under perioden  
 2012-1015
HSB-Utbud
• Sammanhållet medlemskap, utbildning BRF-styrelse, 
 HSB-ledamoten, digitala former för inflytande
• Underhållsplan, ekonomisk flerårsprognos, energitjänster,  
 AFF-mallar, HSB-certifiering
• Handbok för nyproduktion, fokus på bostadsrätt
Forskning och innovation
• Sammanhållen forskningsstrategi  
Klimat
• Minskad klimatpåverkan med 30% 2016
• Halvering av CO2-utsläpp fram till 2023
Lönsamhet
• Genomsnittlig avkastning på eget kapital om 9% 2015
• Rörelsemarginal om 10%
• 20% justerad soliditet
• Ett sammanhållet affärs- och IT-system 2015
Opinion och lobby
• Ökad synlighet i media både på lokal, regional och riksnivå
 
Varumärkesriktlinjer; HSB Varumärkesriktlinjer innehåller 
just riktlinjer för hur varumärket HSB får användas. Styrdo-
kumentet beskriver bland annat vår varumärkesstruktur, hur 
varumärket får användas, rättigheter, ansvar samt vad som 
sker vid ett utträde ur HSB

FINANSPOLICY 
I gällande policy finns riktlinjer för placering av medel, upp-
låning/inlåning av medel samt utlåning. Av avistainlåningen ska 
80% hållas tillgängligt för utbetalning inom fem bankdagar.

INLÅNING FRÅN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR  

PER 2013-12-31 (TKR) 

    
Avistamedel  155 073
Bunden inlåning  115 575

 270 648

80%  216 578

Avistamedel, kassa och bank    56 998

Finansiella instrument, marknadsvärde 198 941

Outnyttjat kreditlöfte hos Swedbank:

Ladan 2 23 000

Slätten 3  50 000

 328 939

Belåningsutrymme av egna lägenheter  
och obelånade fastigheter   72 090

   401 029
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 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013
     

Resultat före skatt 2 179 5 330 12 837 7 165* 8 621

Nettoomsättning 85 099 83 912 84 683 88 504 89 766

Balansomslutning 514 682 524 115 532 890 552 607 545 902

Eget kapital 102 670 107 258 119 407 126 406 134 618

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 41,80% 42,72% 45,07% 44,48% 49,28%
Soliditet, inkl. brf:s inlåning 20,85% 21,30% 23,10% 23,43% 24,85%

*efter återbäring

FÖRENINGENS RESULTAT OCH  
EKONOMISKA STÄLLNING
Föreningens resultat och ekonomiska ställning vid årets  
utgång framgår av resultat- och balansräkningar nedan.

VINSTDISPOSITION

TILL FÖRENINGSSTÄMMANS FÖRFOGANDE  

STÅR FÖLJANDE VINSTMEDEL I TKR:   
Balanserat resultat  109 590
Årets resultat   8 212

Kronor   117 802

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinst-
medlen disponeras så att;
Till reservfonden avsätts 411
I ny räkning överförs 117 391

Kronor  117 802

EKONOMI
Den 1 augusti 2010 trädde en ny lag i kraft – lagen (2010:751) om betaltjänster. 
HSB Södertörn omfattas av den nya lagen och har erhållit tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva betaltjänster.

 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013
     

Resultat före skatt 2 166 3 925 11 644 15 008* 10 787

Nettoomsättning 85 099 83 912 84 683 103 426 104 780

Balansomslutning 519 942 524 115 532 890 556 054 550 024

Eget kapital 107 181 107 258 119 407 137 144 146 482

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 40,91% 41,29% 43,50% 46,57% 52,80%
Soliditet, inkl. brf:s inlåning 20,61% 20,84% 22,57% 24,66% 26,82%

*efter återbäring

Ekonomisk sammanställning året 2009-2013 (tkr)
Moderföreningen

Koncernen



Diagram
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Eget kapital Koncernen 
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Räntabilitet Koncernen 

Visar förändringen av eget kapital mellan åren.

Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader/
eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver.

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen med hänsyn 
tagen till obeskattade reserver, inklusive respektive exklusive 
inlåning från bostadsrättsföreningarna. 
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RESULTATRÄKNING
 

 Not År 2013 tkr År 2012 tkr  År 2013 tkr År 2012 tkr
   
Nettoomsättning 2 104 780 103 426 89 766 88 504
Kostnad för sålda tjänster  -77 478 -77 586 -76 272 -76 276
Fastighetskostnader  -12 250 -12 073 -3 826 -4 863

Bruttoresultat  15 052 13 767 9 668 7 365
   
Administrations- och försäljningskostnader  -13 317 -12 663 -13 063 -12 375
Övriga rörelseintäkter  1 353 654 1 199 650

Rörelseresultat  3,4 3 088 1 758 -2 196 -4 360
   
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 5 2 009 1 898  2 009     1 898
   
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 7 043 8 859 7 031 8 845
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -6 028 -7 149 -6 028 -7 149

Resultat efter finansiella poster  6 112 5 366 816 -766
   
Erhållna koncernbidrag 8    -      -      4 957     7 083
Lämnade koncernbidrag   -     -      -      -   
Avsättning till periodiseringsfond  -821 -187 -821 -187
Återföring periodiseringsfond   3 669 1 035 3 669 1 035
Vinst avyttring av koncernföretag  1 827 8 794 -      -            

Resultat före skatt  10 787 15 008 8 621 7 165

Skatt på årets resultat  9 -541 -148 -541 -148
Övriga skatter  9  35     -65 132     34    

Årets resultat   10 281 14 795 8 212 7 051

 

 Koncernen HSB Södertörn   Moderföreningen



 Not 2013-12-31   2012-12-31   2013-12-31  2012-12-31
Tillgångar i tkr   
Anläggningstillgångar i tkr

Immateriella anläggningstillgångar 10 1 453 1 095 1 453 1 095 
  
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 11   222 757      226 163      91 171      91 796            
Maskiner och inventarier  12    4 965     5 472 4 965     5 472
Pågående nyanläggningar  689  689      -      -            

  228 411 232 324 96 136 97 268
   
Finansiella anläggningstillgångar 13
Andelar i koncernföretag    -      -     350      450            
Fordringar koncernföretag   -      -     130 593  130 593
Andra långfristiga värdepappersinnehav     149 842     218 452 149 842     218 452
Andra långfristiga fordringar   234 310 234 310

  150 076 218 762 281 019 349 805

Summa anläggningstillgångar  379 940 452 181 378 608 448 168

Omsättningstillgångar

Varulager mm  
Pågående arbeten för annans räkning  4 244 4 244 4 244 4 244

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  8 136 12 054 8 149 12 466
Avräkning förvaltade företag   536      1 875     536      1 875            
Fordran koncernföretag    -      -     1 830 2 332
Skattefordran  3 373  1 855     254  411            
Övriga fordringar     3 124      2 178     2 101      2 153            
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 2 439 2 290 2 434 2 209 
Kortfristiga placeringar  90 521 15 051 90 521 15 051    
Kassa och bank  57 711 64 325 57 225 63 698

  165 840 99 628 163 049 100 195

Summa omsättningstillgångar  170 084 103 872 167 293 104 439

Summa tillgångar   550 024 556 054 545 902 552 607 
  

BALANSRÄKNING
 Koncernen HSB Södertörn   Moderföreningen
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 Not 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
   
Eget kapital och skulder i tkr   
   
Bundet eget kapital      
Andelskapital  10 923 10 922 10 923 10 922
Reservfond     -      -     5 893 5 540
Bundna reserver   7 002     8 687 -      -            

  17 925 19 609 16 816 16 462

Fritt eget kapital   
Balanserat Resultat  118 276 102 740 109 590 102 892
Årets Resultat  10 281 14 795 8 212 7 051

  128 557 117 535 117 802 109 943

Summa eget kapital 15 146 483 137 144 134 618 126 405
   
Obeskattade reserver 16    -      -     1 422 4 270
   
Avsättningar  17 3 182 5 247 1 911 2 044
   
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 18 92 985   117 322     92 985   117 322            

  92 985  117 322  92 985  117 322   
   
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut   1 537     1 774 1 537     1 774
Förskottsbetalda hyror    2 090      2 073     791      748            
Leverantörsskulder     3 155      4 417      2 935      3 637            
Avräkning förvaltade företag 19 270 648   261 533     270 648   261 533            
Avräkning dotterföretag    -      -     24 425      16 312                  
Övriga skulder     2 659      3 032      2 579      2 937           
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20    27 286      23 510     12 051      15 625            

Summa kortfristiga skulder  307 375 296 341 314 966 302 566

Summa eget kapital och skulder   550 024 556 054 545 902 552 607
   
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser      
Ställda säkerheter 21 135 078 135 078 135 078 135 078
Ansvarsförbindelser 22 4 022 7 250 4 022 7 250

BALANSRÄKNING
 Koncernen HSB Södertörn   Moderföreningen



 År 2013 tkr  År 2012 tkr  År 2013 tkr  År 2012 tkr

Den löpande verksamheten    
 Rörelseresultat 3 088 1 758 -2 196 -4 360
 Övriga finansiella intäkter 9 052 10 757 9 040 10 743
 Övriga finansiella kostnader -6 028 -7 149 -6 028 -7 149
 Erhållna koncernbidrag  -      -     4 956 7 082
 Skatt -541 -148 -542 -148
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
 Avskrivningar och nedskrivningar 4 009 4 235 2 899 3 125
 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
 Förändring av pågående arbeten -     -3 215 -     -3 215
 Förändring av hyres- och kundfordringar 3 918 -3 074 4 317 -3 487
 Förändringar av övriga omsättningstillgångar -2 612 3 681 487 2 729
 Förändring av leverantörsskulder -1 262 -2 440 -702 -2 354
 Förändring av övriga rörelseskulder 3 418 4 539 4 225 15 846

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 042 8 944 16 456 18 812
   
Investeringsverksamheten   
 Investesteringar i immateriella och materiella  
 ansläggningstillgångar -2 268 -5 148 -2 253 -4 458
 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 418      16 284     129      5 825    
 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 215      150     215      150    
 Förändringar i andra långfristiga  
 värdepappersinnehav 76 50 76 50        

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 441 11 336 -1 833 1 567
   
Finansieringsverksamheten   
 Förändring av inlåning från bostadsrättsför. 10 454 261 10 454 261
 Förändring av andelskapitalet -1 -53 -1 -53
 Ökning/minskning av lån -24 574 -1 774 -24 574 -1 774

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 121 -1 566 -14 121 -1 566

Årets kassaflöde 362 18 714 502 18 813
   
Likvida medel vid årets ingång  253 706 234 992 253 079 234 266
Likvida medel vid årets slut  254 068 253 706 253 581 253 079
  
I likvida medel vid årets utgång, ingår:     
Kassa och bank 57 712 64 325 57 225 63 698
Kortfristiga placeringar 90 521 15 051 90 521 15 051
Långfristiga placeringar 105 835 174 330 105 835 174 330

  

KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen HSB Södertörn   Moderföreningen
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper      
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna 
är oförändrade jämfört med föregående år. Tillgångar har värderats till anskaffningsvärde. Fordringar har efter individuell 
värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder redovisas till nominellt belopp. 

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Inventarier 
avskrives med 20% årligen och datautrustningar med 33,33%. Del av investering i nytt affärssystem skrivs av på 10 år.  
Avskrivning av förbättringar på annans fastighet sker med 20% per år. Fastigheterna har planmässigt avskrivits med 1%.

Koncernredovisning         
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. I koncernen ingår förutom moderföreningen: 
Det helägda dotterbolaget Erax Service AB org.nr. 556434-7978 till 100%. Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta akti-
er och därmed förenlig verksamhet. Gamla Stans Fastighets AB org.nr 556549-8093 har under 2013 fusionerats i HSB Södertörn. 
Ingen verksamhet förekom i detta bolag.  År 2008 bildades Fagerlidsvägen Holding AB org.nr 556764-8299. Bolagets verksamhet 
ska vara att äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet. Fagerlidsvägen Mark AB org.nr 556767-1614 som ägdes av 
Fagerlidsvägen Holing AB, såldes i maj 2012. År 2011 bildades Östliden i Tullinge Holding AB org.nr 556848-8364. Bolagets 
verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet. Östliden Mark AB org.nr 556851-7527 som 
ägdes av Östliden i Tullinge Holding AB, har sålts med tillträde i maj 2013. Bolagen Fastighets AB Sågstuvägen 4 samt Fastighets 
AB Forelltorget 2, överläts under 2010 till Erax service AB av moderföreningen. Fastighets AB Sågstuvägen 4 innehåller 166 hyres-
rätter i Huddinge och Fastighets AB Forelltorget 2 41 hyresrätter i Huddinge centrum. Det tidigare intressebolaget Assent Partner 
AB har under året blivit helägt dotterbolag för att därefter fusioneras med HSB Södertörn. Då ingen verksamhet förekom i Assent 
Partner AB eller Gamla Stans Fastighets AB, har ingen not upprättats. 
 
Medelantalet anställda        
 År 2013 År 2012  
Totalt antal anställda 91 82 
Varav män 54 52  

Sjukfrånvaro fördelar sig enligt nedan:       
    
Korttidssjukfrånvaro 2,14% 1,21%   
Långtidssjukfrånvaro 0,36% 0,79%
Total sjukfrånvaro 2,50% 2,00%   
         
sjukfrånvaro för män 3,80% 2,70%   
sjukfrånvaro för kvinnor 1,30% 1,30%   
29 år och yngre  1,60% 0,60%
30 – 49 år  1,70% 2,00%
Äldre än 50 år  4,80% 3,90%   
         
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader        

      År 2013                                          År 2012  
 Löner och  Sociala  Löner och  Sociala 
 ersättningar  kostnader  ersättningar  kostnader

Styrelse och VD  1 855      594     1 748      570     
Övriga  34 814      13 276     32 338      14 317     
Varav pensionskostnader, Styrelse och VD  169           168           
Övriga  3 414           4 646           

Förmåner till ledande befattningshavare        
För VD i HSB Södertörn ek.för. gäller att vid anställningens upphörande på initiativ av företaget  utgår 24 månaders avgångsersättning. 
Efter fyllda 55 år utgår 36 månaders avgångsersättning. VD har möjlighet att gå i pension vid 60 år. Pensionen utgår med 75% - 80% av 
pensionsmedförande lön. Några förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till nuvarande eller tidigare styrelseledamöter och 
deras suppleanter samt till nuvarande och tidigare VD förekommer ej. 
              
              

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER  
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER       



     
Not 2 Nettoomsättningen       
        
Egna fastigheter    27 485      27 066     10 220      9 988             
Förvaltning administrativ    35 162      34 037     35 687      34 037             
Förvaltning skötsel    32 423      37 035     33 624      37 035             
Medlemsavgifter    6 708      6 498      6 708      6 498             
Övriga intäkter  3 002     -1 210  3 527      946    

Nettoomsättning  104 780 103 426 89 766 88 504  
     
Not 3 - Avskrivningar    

Avskrivningar fördelas på:      
Kostnad för sålda tjänster -3 492  -3 683  -2 464  -2 656   
Administration och fösäljningskostnader -616  -650  -435  -469 

Summa   -4 108  -4 333  -2 899  -3 125  

Not 4 - Revisionsarvode, BoRevision AB och  
Herrlander Revision AB     
Revisionsuppdrag  -224  -244  -174  -171  
Andra uppdrag   -      -     -      - 

Summa   -224  -244  -174  -171     
 
Not 5 Resultat från finansiella anläggningstillgångar    

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 2 009  1 898  2 009  1 898 

Summa   2 009  1 898  2 009  1 898    
 
Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter     
     
Ränteintäkter 5 995  7 749  5 983  7 735 
Föreningsavgäld 1 048  1 110  1 048  1 110  

Summa   7 043  8 859  7 031  8 845    
    
Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter    

Räntekostnader -6 028  -7 149  -6 028  -7 149 
Räntebidrag -      -     -      -    

Summa   -6 028  -7 149  -6 028  -7 149   

    
Not 8 Koncernbidrag 

Erhållet från ERAX Service AB, 556434-7978   4 957  7 083  

Not 9 Skatt    

Uppskjuten skatt  35 -199 132 -101
Skatt på grund av ändrad taxering -     135 -     135
Aktuell skatt  -541 -148 -541 -148

Summa   -506 -212 -409 -114 

 År 2013 tkr  År 2012 tkr  År 2013 tkr  År 2012 tkr

 Koncernen HSB Södertörn  Moderföreningen
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Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärde  2 522 1 563 2 522 1 563
Nyanskaffningar  663 960 663 960    
Årets försäljningar/utrangeringar  -      -      -      -    
Utgående ackumelerande anskaffningsvärden  3 185 2 523 3 185 2 523
Ingående avskrivningar  -1 428 -625 -1 428 -625
Årets avskrivningar  -304 -803 -304 -803
Utgående ackumulerade avskrivningar  -1 732 -1 428 -1 732 -1 428
Utgående planenligt restvärde  1 453 1 095 1 453 1 095

Not 11 Materiella anläggningstillgångar 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

BYGGNADER      
Ingående anskaffningsvärde 188 428 193 844 87 222 92 639
Nyanskaffning -      -     -      -    
Årets försäljningar/utrangeringar   -     -5 416 -     -5 416   
MARK      
Ingående anskaffningsvärde 60 368 62 483 11 432 11 887
Nyanskaffning -      -     -      -    
Årets försäljningar/utrangeringar  -1 009 -2 115 -     -456 
FÖRBÄTTRING PÅ FASTIGHET      
Ingående anskaffningsvärde 8 066 7 531 8 066 7 531
Nyanskaffning 377     679 377     679
Årets försäljningar/utrangeringar  -     -144  -     -144
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  256 230 256 862 107 097 106 720 
INGÅENDE AVSKRIVNINGAR  -30 699 -29 259 -14 924 -14 793
Ackumulerade överavskrivningar på byggnader  
och mark 7  15     7 15
Återföring avskrivning försäljning/utrangering    -     704 -     704
Årets avskrivningar byggnader -2 644 -2 144 -872 -835
Årets avskrivningar övrigt -137 -15     -137 -15  
Utgående ackumulerade avskrivningar  -33 473 -30 699 -15 926 -14 924   
Utgående planenligt restvärde  222 757 226 163 91 171 91 796
FASTIGHETER I MODERFÖRENINGEN  
Marknadsvärdet på de egna fastigheterna i moderbolaget har värderats av extern värderingsman i febrauari 2014.   
 Värdeindikationen visade ett bedömt värdeintervall mellan 125 000-135 000 tkr.     
Slätten 3, Botkyrka Kommun
Polstjärnan 1, Botkyrka Kommun
Kronan 3, Nynäshamn Kommun
Apotekaren 16, Nynäshamn Kommun
Fyren 30, Nynäshamn Kommun                        Moderföreningen
Taxeringsvärde byggnader   63 112 58 339

Taxeringsvärde mark   17 514 14 058

FASTIGHETER I KONCERNEN      
 Marknadsvärdet på fastigheterna i koncernen har i februari 2014 värderats av extern värderingsman.    
Värdeindikationen visade ett bedömt värdeintervall mellan 300 000-325 000 tkr.
FASTIGHETER I DOTTERBOLAG      
Slätten 3, Botkyrka Kommun
Polstjärnan 1, Botkyrka Kommun
Kronan 3, Nynäshamn Kommun
Apotekaren 16, Nynäshamn Kommun
Fyren 30, Nynäshamn Kommun
    

 Koncernen HSB Södertörn  Moderföreningen

 Koncernen HSB Södertörn  Moderföreningen



    Dotterföretag
   2013 2012  
Taxeringsvärde byggnader   90 319 83 800

Taxeringsvärde mark   33 591 26 691
    

Not 12 Maskiner och inventarier  2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31  
   
Ingående anskaffningsvärde  13 114 15 775 13 114 15 775
Nyanskaffningar  1 214 3 444 1 214 3 444
Årets försäljningar/utrangeringar  -703 -6 105 -703 -6 105
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  13 625 13 114 13 625 13 114
      
Ingående avskrivningar  -7 641 -11 259 -7 641 -11 259
Återföring avskrivning försäljning/utrangering   574 5 356 574 5 356
Årets avskrivningar  -1 593 -1 739 -1 593 -1 739
Utgående ackumulerade avskrivningar  -8 660 -7 642 -8 660 -7 642
Utgående planenligt restvärde  4 965 5 472 4 965 5 472

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar  
  
Andelar i koncernföretag  Ägar %   
ERAX Service AB, 556434-7978 100%  200 200
Fagerlidsvägen Holding AB, 556764-8299 100%  100 100
Östliden i Tullinge Holding AB, 556848-8364 100%  50 50
Gamla Stans Fastighets AB, 556549-8093 0%   -     100

   350 450 

Andelar i intresseföretag
HSB Fastigheter i Huddinge Botkyrka HB, avregistrerat i november 2012  0 50
   0 50
Fordringar koncernföretag     
ERAX Service AB, 556434-7978   130 593 130 593

   130 593 130 593 

Andra långfristiga värdepappersinnehav      
HSB Riksförbund   4 991 4 991
Bostadsrätter i Brf Paradisbacken   6 085 6 085
HSB Projketpartner AB   15 104 15 104
HEAB   -     115
HSB Bostad AB   17 783 17 783
Olika mindre andelsinnehav   44 44

   44 007 44 122

Långfristiga placeringar   105 835 174 330

   
Andra långfristiga fordringar   234 310

Summa   281 019 349 805

 Koncernen HSB Södertörn  Moderföreningen
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 
    
Hyresutgifter 572 470 572 470
Leasingavgifter  -     40 -     40
Försäkringspremier 172 170 172 170
Kabel-TV  -     109 -     50
Inkomsträntor 753 721 753 721
Räntekostnader 84 157 84 157
Övrigt 858 623 853 601

Summa  2 439 2 290 2 434 2 209
   
Not 15 Eget kapital           

 Bundet kapital  Fritt kapital
Koncernen   Andelskapital  Bundna reserver   Balanserat resultat   Årets resultat totalt
Belopp vid årets ingång   10 923 8 687  102 740  14 795 137 145
Vinstdisposition    353  15 536  -14 795 1 094
Obeskattade reserver förändring        -2 038     -2 038
Årets resultat        10 281 10 281

Belopp vid årets utgång   10 923  7 002 118 276  10 281 146 483

 Bundet kapital  Fritt kapital
Moderföreningen  Andelskapital  Reservfond  Balanserat resultat  Årets resultat  Totalt
Belopp vid årets ingång  10 923 5 540 102 892 7 051 126 406
Vinstdisposition   353 6 698 -7 051 0
Årets resultat     8 212 8 212

Belopp vid årets utgång  10 923 5 893 109 590 8 212 134 618

  Moderföreningen
Not 16 Obeskattade reserver   2013-12-31 2012-12-31  
Periodiseringsfond      
Ingående balans   4 270 5 119
Återfört 2013   -3 669 -1 036
Årets avsättning   821 187
Summa     1 422 4 270

Not 17 Avsättningar  2013-12-31  2012-12-31  2013-12-31 2012-12-31  
 
Garantiåtaganden 60 60 60 60
Latent skatteskuld 5 882 6 113 1 851 1984
Ackumulerade avskrivningar koncernen -3 074 -2 049  -      -    
Obeskattade reserver 314 1 123 -      -          

Summa  3 182 5 247 1 911 2 044 
 

Not 18 Skulder till kreditinstitut       
Swedbank 82 563 107 013 82 563 107 013

Stadshypotek 11 959 12 083 11 959 12 083

 94 522 119 096 94 522 119 096
Varav kortfristig del  -1 537 -1 774 -1 537 -1 774

Summa   92 985 117 322 92 985 117 322

Om fem år beräknas skulder till kreditinstitut uppgå till 85 301 tkr. Föreningen har i november löst ett fastighetslån om 23 mkr. Föreningen 
har tecknat ett swapavtal för ett av fastighetslånen. Vid lösen på balansdagen skulle detinnebära en kostnad för föreningen om 301 tkr.

      

 Koncernen HSB Södertörn  Moderföreningen

 Koncernen HSB Södertörn  Moderföreningen



Not 19 Avräkning förvaltade företag  2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31  
  
Avräkningsskulder förvaltade företag 155 073 144 658 155 073 144 658
Inlåning förvaltade företag 115 575 116 875 115 575 116 875

Summa   270 648 261 533 270 648 261 533

Not 20 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter      
 
Semesterlöner 5 100 4 569 5 100 4 569
Sociala avgifter 2 350 2 242 2 350 2 242
Räntekostnader 664 725 664 725
Beräknat arbete för revision 218 115 175 100
IT-kostnader 590 943 590 943
Upplupet i samband med försäljning Fagerlidsvägen  
Mark AB samt Östliden Mark AB 4 500 7 425  -      -    
Övrigt 3 864 7 491 3 172 7 046

Summa  27 286 23 510 12 051 15 625

Not 21 Ställda säkerheter     

Ställda säkerheter   
Uttagna pantbrev varav:      
Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut 135 078 135 078 135 078 135 078
Eget förvar 62 812 62 812 62 812 62 812

Summa  197 890 197 890 197 890 197 890 

Not 22 Ansvarsförbindelser     

2% av pensionsskuld hos Folksam (fd KP) 732 660 732 660
Säkerhet för inbetalade insatser med  
garanti hos Länstyrelsen 2 640 5 945 2 640 5 945
Fastigo, (Fastighets. arbetsgivarorg.) 650 645 650 645

Summa  4 022 7 250 4 022 7 250

 Koncernen HSB Södertörn  Moderföreningen
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Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens  
allmänna råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt 
att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför. 
              
Huddinge 2014-03-27          
 
 Jonte Söderström, ordförande   
 
 Per Kregert  Lena Ingren  
 
 Lennart Olsson  Staffan Paulusson  
 
 Susann Dertell    Ida Johansson  
 
 Ulf Tapper VD   Leif Aura/Fast.anställda
  
 Ann Hentschel/Unionen  
    
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits i april 2014      
     
 Liselotte Herrlander  Erik Davidsson 
 Auktoriserad revisor  BoRevision i Sverige AB 
 Av föreningen vald revisor   



Till föreningsstämman HSB Södertörn ekonomisk förening
Org nr 769601-3775

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för HSB Södertörn ekonomisk förening för år 2013. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 29– 45. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen på grundval 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 årsredovisningen och kon-
cernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, 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 och koncernredo-
visningen 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 och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernre-
dovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderföreningens och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2013 och av dessas finansiella resultat och 

kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderföreningen och 
för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för HSB 
Södertörn ekonomisk förening för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för förvaltningen 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 och koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid årsredovisnings-lagen eller föreningens stadgar. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga 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 ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 1 april 2014

 
Liselotte Herrlander  Erik Davidsson
Auktoriserad revisor  BoRevision AB
    av HSB Riksförbund 
    utsedd revisor 
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