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Idag är inte enbart företagets ekonomiska resultat av intresse. För allt fler blir 
företagets värderingar en viktig faktor. Många unga väljer arbetsgivare vars  
värderingar stämmer överens med deras egna. Detta är ingen nyhet för HSB 
som sedan lång tid tillbaka arbetat värderingsstyrt. För oss är det naturligt  
att vi samtidigt som vi utvecklar våra tjänster och vår personal också utvecklar 
vårt värderingsarbete. Det är först när alla grundingredienser i ett hållbart  
företag är på plats som vi verkligen kan tala om ett gott resultat. 

4  5 Ulf Tapper, VD HSB Södertörn, berättar om startskottet på vårt värderingsarbete under en personaldag den 12 juni 
2014. Arbetet med våra gemensamma värderingar och spelregler pågår kontinuerligt fram till och med juni 2015.

VÄRDEFULLA RELATIONER 
SKAPAR RESULTAT
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HSBs VÄRDERINGAR
Värderingar styr vår vardag. Vi har alla med oss 
egna privata värderingar som vi fått med oss från vår 
uppväxt och de erfarenheter vi gjort i livet. Men för 
att ett företags värderingar ska fungera behöver vi 
hitta gemensamma spelregler som vi alla känner att 
vi kan stå bakom. Och som gör att vi agerar på ett 
liknande sätt – mot varandra som medarbetare och 
mot våra medlemmar och kunder.

Inom HSB har vi fem kärnvärderingar. Dessa 
är Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke 
och Samverkan. Tillsammans bildar de ordet 
ETHOS – som inom retoriken står för långvarig-
het, förtroende och vi-känsla.

GEMENSAMMA SPELREGLER MÄRKS  
I LEVERANSEN
Under året som gått har vi inom HSB Södertörn 
fokuserat på att utveckla de gemensamma spelreglerna 
för våra värdeord. De gemensamma spelreglerna ska 
guida oss i vardagen och hjälpa oss att i olika situationer 
agera på ett sätt som stärker våra värderingar. 

Vår ambition är också att våra kunder ska 
känna av att vi står för just de här fem värdeor-
den. Att de ska känna att vi är engagerade, skapar 
trygghet, står för hållbarhet både inom ekonomi, 
våra relationer och miljöområdet, att våra kunder 
upplever omtanke i vårt samarbete och att vi 
öppnar upp för samverkan oss emellan.

MARKNADENS NÖJDASTE KUNDER
Ett kvitto på detta är vår Nöjd Kund-undersökning 
som vi genomför under mars månad varje år. Jag är 
stolt över det fina resultat vi uppnått och fortsätter 
uppnå i undersökningen. Resultatet visar att vi även 
fortsättningsvis har marknadens nöjdaste kunder 
och som ger våra medarbetare toppbetyg, framför 

allt på det bemötande som vi ger. Visst finns det 
delar av leveransen vi behöver stärka – men tack 
vare att vi får kommentarer och synpunkter så vet 
vi också var vi ska sätta in insatserna. För oss är det 
värdefullt att vi kan utvecklas tillsammans i samverkan. 

BÄST IDAG – BÄST IMORGON
2014 har varit ett gott år. Ett år då kundtillström-
ningen slagit rekord och allt fler av våra befintliga 
kunder valt att utöka sina avtal med oss. Detta är 
glädjande ur flera aspekter men framför allt för att 
vi genom detta ytterligare får muskler att växa och 
anställa fler medarbetare, muskler att investera i ny 
teknik som kommer kunderna till godo och muskler  
att skapa unika samarbeten med leverantörer som 
ger våra kunder både mer prisvärda och bättre 
avtal. Vår framgång är medlemmarnas och kunder-
nas framgång.

VI STÅR PÅ TÅ
Det goda året hade inte varit möjligt om inte all vår 
personal varit på tå för att möta kundernas önske-
mål, på tå för vårt interna arbete att organisera oss 
i smartare och ibland också i nya former och så 
duktiga på sitt jobb.

Jag vill ut djupet av mitt hjärta rikta ett stort och 
varmt tack, både till våra medlemmar och kunder 
samt till våra kompetenta medarbetare. Det är vi 
tillsammans som skapar HSB Södertörn och de  
unika värden vi står för.

Ulf  Tapper
VD HSB Södertörn



HSBs VISION
Vi är den aktör som har det bästa anseendet vad  
gäller boendet.

HSBs UPPDRAG
Att i samverkan med medlemmarna skapa det goda 
boendet.

HSBs 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.

ENGAGEMANG
HSB engagerar sig i det som rör livet, både för den 
enskilda människan och för samhället. Via engagemang 
skapas rum för samverkan och medlemsinflytande.

TRYGGHET
Det vilar en känsla av trygghet i HSB. Tillsammans skapar 
medlemmarna trygghet. HSB ger utrymme att leva livet 
på det sätt som passar var och en.

HÅLLBARHET
Det finns ett långsiktigt tänkande i all verksamhet 
inom HSB.

OMTANKE
HSB gör mer än att bygga och förvalta bostäder. Vi har 
omtanke om livet i och mellan husen.

SAMVERKAN
All verksamhet i HSB bygger på samverkan människor 
emellan.

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

HSB SÖDERTÖRNS LÅNGSIKTIGA MÅL 
Våra långsiktiga mål styr hur vi ska arbeta med medlems-
verksamheten, 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, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

VÅRA MÅL FÖR 2015 
LÖNSAMHET
• Resultat förvaltningen     5,1 mkr  
• Omsättning förvaltningen   78,3 mkr
• Ökning av avtalsvolymen       4,7 mkr
• Resultat Egna fastigheter     3,95 mkr
• Resultat ordinarie verksamhet    6,5  mkr

MARKNAD
• Befintlig kund: offerera 30 kunder som resulterar i avtal  
 med en volym om minst 2,7 mkr
• Ny kund: offerera 20 kunder som resulterar i avtal med  
 en volym om minst 2 mkr
• Vår NKI ska landa på 4,10 
• Öka antalet medlemmar med 300
• Offerera medlemskapet till de 38 brf som ännu ej är   
 medlemmar – ska resultera i 2 nya medlemsbrf
• 80% av brf:ernas inköp ska göras via ramavtalsleve- 
 rantörerna 
• Nyproduktion: Ambitionen är en säljstart per år (varierar  
 över tid)

MEDARBETARE
• Vi ska erhålla helhetsbetyget 0,38 i vår NMI  
• 80% av personalen ska vara delaktiga i aktiviteter som  
 ger rätt till extra friskvårdspeng
• All personal ska genomföra ETHOS-skolan med godkänt  
 resultat
• Ytterligare stärka teamkänslan i organisationen – mäts  
 via teamindex i Teamutvärderingen. Index ska ligga på 4,15

HÅLLBARHET
• Offerera 50 hållbarhetsuppdrag som ska resultera i  
 25 st uppdrag med fokus på klimat och energi
• Minska koldioxidutsläppen från fordonsparken och egna  
 bilar i tjänsten med 5% jämfört med 2014 (ton CO2/  
 milj.oms)
• Genomföra 10 boendeutbildningar i miljömedvetenhet  
 hos brf

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

ENGAGEMANG 
Jag är engagerad genom att jag:
- tar ansvar för mitt uppdrag  
- gör mitt bästa  

TRYGGHET 
Jag bidrar till trygghet genom att jag:
- håller det jag lovar och återkopplar  
- tar till vara på människors olikheter

HÅLLBARHET 
Jag bidrar till hållbarhet genom att jag:
- är aktsam om resurser    
- är långsiktig i mitt agerande   

OMTANKE 
Jag är omtänksam genom att jag:
- är lyhörd för andras behov
- söker ögonkontakt och hälsar

SAMVERKAN 
Jag bidrar till samverkan genom att jag:   
- erbjuder och ber om hjälp
- vårdar relationer och tar initiativ till kontakt 

FAKTA
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VÅRA MÅL OCH 
RESULTAT 2014

LÖNSAMHET
• Resultat Förvaltningen 4,7 mkr
 Utfall: 4,7 mkr. Målet uppnått.

• Omsättning Förvaltningen 70 mkr
 Utfall: 74,8 mkr. Målet uppnått.

• Ökning av avtalsvolymen 3,4 mkr (8%)
 Utfall: 4,5 mkr (9,6%). Målet uppnått.

• Resultat Egna fastigheter 3,5 mkr
 Utfall: 4,8 mkr. Målet uppnått.

• Resultat Ordinarie verksamhet 5,5 mkr
 Utfall: 7,7 mkr. Målet uppnått.

MARKNAD
• Befintlig kund: kontraktera sju nya/utökade avtal, med  
 avtalsvolym om minst 2 mkr
 Utfall: Antal 12, med en avtalsvolym på 2,161 mkr.  
 Målet uppnått.
• Ny kund: kontraktera fem nya kunder, med avtalsvolym  
 om minst 1,5 mkr
 Utfall: Antal 12, med en avtalsvolym på 1,6 mkr.  
 Målet uppnått.
• Vårt Nöjd Kund-index ska ligga kvar på 4,1
 Utfall: 4,13, målet uppnått.
• Vårt Nöjd Hyresgäst-index ska öka till 3,6
 Utfall: 3,47. Målet ej uppnått 
• Öka antalet medlemmar med 300
 Utfall: 19 772 vilket är en ökning med 670 medlemmar.  
 Målet uppnått.

• Öka bosparkapitalet med 3,3 mkr
 Utfall: 58 820 462 kr vilket ger en ökning med  
 3 571 682 kr. Målet uppnått.
• Nyproduktion: 1 säljstart per år
 Utfall: Målet uppnås inte för 2014 men uppnås över tid.

MEDARBETARE
• Vi ska behålla helhetsbetyget 0,31 i vårt  
 Nöjd Medarbetar-index
 Utfall: 0,48, Målet ej uppnått.
• Minst 75% av personalen ska vara delaktiga i aktiviteter  
 som ger rätt till friskvårdspeng
 Utfall: 64 av 85 har lämnat in aktivitetslistan vilket   
 innebär att 75,3 % har varit delaktiga. Målet uppnått.
• 100% av medarbetarna ska redovisa sin tid för att kunna  
 mäta uppdrag
 Utfall: 92 % av medarbetarna rapporterar sin tid, av  
 dessa uppfyller ca 85 % kriterierna för att kunna mäta  
 per uppdrag. Målet ej uppnått.

HÅLLBARHET
• Föreslå åtgärder för samtliga driftavtalskunder, med fokus  
 på klimat och energi
 Utfall: Förslag till åtgärder har getts till samtliga 81  
 kunder (sammanlagt 144 förslag). Målet uppnått.
• 20 st hållbarhetsuppdrag, med fokus på klimat och   
 energi, hos brf och övriga fastighetsägare
 Utfall: 21 st hållbarhetsuppdrag. Målet uppnått. 
• Minska koldioxidutsläppen från fordonsparken och egna  
 bilar i tjänsten med 5% jämfört med 2013 (CO2/milj.oms)
 Utfall: Minskning med 17 % jämfört med 2013.  
 Målet uppnått.

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

MEDLEMSAKTIVITETER 2014
Under året har en hel del aktiviteter för att stötta och 
marknadsföra medlemskapet genomförts, både mot 
enskilda medlemmar och mot bostadsrättsföreningar.

ENSKILDA MEDLEMMAR
BOSPARSTÄMMA

Den 8 april 2014 genomfördes den årliga bospar-
stämman i ABFs lokaler i Huddinge med ett fyrtio-
tal deltagare. På bosparstämman har bospararna 
möjlighet att välja representanter till HSB Söder-
törns fullmäktige samt nominera till HSB Söder-
törns styrelse. Innan stämman fick deltagarna 
information om HSB Södertörn, medlemsverksam-
heten samt om den kommande nyproduktionen i 
våra tre kommuner.

LANSERING AV HSBs NYA BOSPARANDE

I vårt nya bosparande kan du nu spara 500 kr i 
månaden och då också få 5 poäng. En ny sparform 

EN MEDLEMSÄGD OCH  
IDÉDRIVEN ORGANISATION

som baseras på fonder har öppnats upp och du kan 
också enkelt öppna medlemskap och bosparande via 
nätet. I maj lanserades det nya bosparandet dels 
genom en riksomfattande kampanj dels genom lokala 
aktiviteter. Vi hade öppet hus på alla våra kontor med 
saft, bullar, ballonger och information samt annonse-
ring i våra lokala tidningar Mitti Huddinge, Mitti 
Botkyrka samt Nynäshamnsposten. 

HSB är en medlemsorganisation. Vi har inga aktieägare som vill ha utdelning. 
Vinsten går rakt tillbaka in i verksamheten och används för att ytterligare utveckla 
och förbättra. Med över en halv miljon medlemmar är vi Sveriges största bostads-
organisation. Vi kan påverka beslut i frågor som är viktiga för våra medlemmar; 
boendefrågor i allmänhet och bostadsrätt i synnerhet samt solidaritet, jämställdhet 
och miljö för att bara nämna några exempel.
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HUDDINGEDAGARNA
Lördagen den 24 maj deltog vi på Huddingeda-
garna i Huddinge. Huddingedagarna är ett årligen 
återkommande event där företag och organisationer 
ges möjlighet att ställa ut i Sjödalsparken. Mer än 
15 000 besökare tog chansen att strosa runt bland 
stånden och montrarna. I HSB Södertörns tält 
fanns en modell på brf  Safiren utställd, information 
om vår verksamhet och besökarna kunde också delta 
i en tävling och vinna ett års bosparande. 

VISNINGSHELGER
Under året har fyra nationella visningshelger 
genomförts. Det innebär att HSB samma helg över 
hela landet har visningar av våra nyproducerade 
bostadsrätter. Vi har visat lägenheter i brf  Fager-
liden i Tullinge, brf  Safiren i Huddinge samt i  
brf  Briggen i Nynäshamn. Visningshelgerna har 
stöttats med bosparannonsering i lokala media.

KANELBULLEUTDELNING I NYNÄSHAMN  

OCH TULLINGE
Den 4 oktober delade vi ut kanelbullar på Kanel-
bullens dag i Tullinge och Nynäshamns centrum. 
Bullarna var förpackade i påsar med bosparbud-
skap på. Totalt delades 1 000 bullar ut på knappa 
90 minuter och aktiviteten var mycket uppskattad.

GLÖGG I HALLUNDA
För femte året i rad delade vi ut glögg i Hallunda 
centrum i början av december. I år bjöd vi på en 
spännande tombola och högsta vinsten var en 
matcheck på 2 000 kr i den lokala mataffären. Ett 
välkommet tillskott till hushållskassan inför julen.  
Cirka 300 muggar glögg gick åt och aktiviteten var 
som vanligt mycket populär och efterfrågad.

NYFÖDINGSUTSKICK
I december gick vårt årliga ”nyfödingsutskick”. Det 
är en bosparkampanj som bygger på att föräldrar 
ska öppna ett bosparande till sitt barn. Utskicket 
går till målsmän till ett-åringar i alla våra tre 
kommuner och uppmaningen är att ge bort ett 
bosparande i julklapp. Cirka 2 500 hushåll nåddes 
av utskicket.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
ORDFÖRANDEKONFERENS
Den 29 mars hölls vår årliga ordförandekonferens 
på Tumbascenen i Tumba. I vanlig ordning en 
strålande vacker dag. På programmet stod en hel 
del matnyttigheter. Bland annat pratade vi om 
HSB-ledamoten och utmaningen i att hitta fler 
kompetenta ledamöter. Deltagarna kunde också ta 
del av nyheter från vår förvaltning samt fördjupad 
information om Kod för Bostadsrättsföreningar. 
Föredraget handlade om värderingar och förelä-
sare var Stefan Saidac som är expert på just värde-
ringar och hur de påverkar vårt liv. Drygt 50 brf  
med totalt 120 personer deltog.

ÅRSSTÄMMA
HSB Södertörns stämma hölls den 17 maj på 
Utsikten Meetings i Nynäshamn. Kommunstyrel-
sens ordförande Anna Ljungdell informerade om 
vad som är på gång i Nynäshamns kommun och vi 
fick också ta del av en mycket rolig stå-upptimme 
med Lennie Norman innan stämman. Totalt 53 
röstberättigade ombud var registrerade på stäm-
man som bland annat bjöd på en redovisning av 
året som gått av HSB Södertörns VD Ulf  Tapper.

INFORMATIONSTRÄFFAR OCH UTBILDNINGAR OM DE 

NYA STADGARNA
Under 2014 blev HSBs nya normalstadgar klara 
och vi påbörjade informationen ut till alla våra 
bostadsrättsföreningar. Under senvåren hölls tre 
kortare informationsträffar om de nya stadgarna 



och tidig höst genomfördes tre utbildningstillfällen 
då också en jurist från HSB Riksförbund var 
närvarande. Alla var mycket välbesökta och upp-
skattade. Våra bostadsrättsföreningar uppmanades 
att komma in med information om när de önskade 
byta till de nya stadgarna och under 2015 kommer 
65 av våra brf  att genomföra stadgebytet.

UNDERSÖKNING OM HSB-LEDAMOTEN
Under 2014 gick en enkät ut till alla medlemsför-
eningar om HSB-ledamoten. De fick svara på 
frågor som byggde på den uppdragsbeskrivning 
som ligger till grund för HSB-ledamotens uppdrag. 
Bostadsrättsföreningarna hade också möjlighet att 
fritt kommentera hur de upplevde sin HSB-leda-
mot. Medelbetyget landade på 4,6 på en femgradig 
skala vilket visar att våra medlemsbrf:er generellt 
är mycket nöjda med sin HSB-ledamot.

UTBILDNINGAR
Under 2014 erbjöd vi 29 utbildningar till våra 
kunder och medlemsföreningar. 25 av dem genom-
fördes med totalt 576 antal deltagare. Grundutbild-
ningarna, som är fem till antalet, är gratis för våra 
medlemsföreningar och resterande utbildningar 
erbjuds till halva priset.

SÅ HÄR FUNGERAR DEMOKRATIN HOS OSS
De enskilda medlemmarna väljer styrelsen i sin 
bostadsrättsförening. Dessa i sin tur väljer repre-
sentanter inom sig till HSB Södertörns fullmäk-
tige. Bospararna väljer representanter till HSB 
Södertörns fullmäktige via Bosparstämman. 
Regionföreningen HSB Södertörn är i sin tur 
representerade i HSB Riksförbunds fullmäktige. 

ATT VARA MEDLEM SOM BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Att vara medlem i HSB innebär en mängd saker:
• De grundläggande utbildningarna ingår i   
 medlemsavgiften. 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  
 förtroendevalda, 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 likasin- 
 nande bostadsrättsföreningar genom evene- 
 mang 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.  
• Juridisk rådgivning, både vad gäller familje-  
 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 BRF
• Antal erbjudna utbildningar för brf-styrelserna: 29  
• Antal utbildningar som genomförts: 25
• Totalt antal deltagare: 576 personer  
• Totalt antal timmar med kursledare: 75,5 h

UTBILDNING HSB-LEDAMOTEN
• Antal utbildningar för HSB-ledamot: 3
• Total antalt deltagare: 94
• Totalt antal timmar med kursledare: 9 h
• Antal konferenser: 1,5 dagar med utbildning,  
 diskussion och grupparbete.

FAKTA
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VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN

HÄNT UNDER 2014 – BRF 
BRF BRIGGEN I NYNÄSHAMN

Brf  Briggen består av 41 lägenheter. Föreningen  
ligger nära Nynäshamns centrum med sjöglimt ut 
mot Bedarön. På den ordinarie stämman 14 maj i 
Nynäshamn överlämnades ansvaret för bostadsrätts-
föreningen till den nya styrelsen. Det tidigare något 
tröga försäljningsläget för de kvarvarande lägenhet-
erna har under 2014 lossnat och vid årsskiftet åter-
stod endast 6 lägenheter till försäljning.  

BRF HAMMARTORP I TRÅNGSUND

På första parkett i Trångsund ligger brf  Hammartorp 
som består av 69 lägenheter. På den ordinarie stäm-
man den 22 maj i Trångsund överlämnades ansvaret 
för bostadsrättsföreningen till den nya styrelsen.

BRF FÅLLAN I TRÅNGSUND

Granne med brf  Hammartorp ligger Brf  Fållan 
som består av 54 lägenheter. Bostadsrättsföreningen 
var helt klar och färdigställd i augusti och de sista 
boende kunde flytta in i sina nya lägenheter. Boende 
blev invalda i styrelsen vid extrastämma den 3 sep-
tember. Vi räknar med att genomföra en överlämn-
ing vid den ordinarie stämman 2015.

BRF FAGERLIDEN I TULLINGE

Brf  Fagerliden ligger ett stenkast från Tullinge 
Centrum och består av 69 lägenheter. Brf  Fager-
liden byggstartades i december 2013. Vi räknar  
med inflyttning i augusti 2015.

BRF SAFIREN I HUDDINGE 

Brf  Safiren ligger vid Kvarnbergsplan i Huddinge 
och består av 88 lägenheter fördelade på tre punkt-
hus. Vi byggstartade brf  Safiren i maj 2014 och 
räknar med inflyttning någon gång under 2016.

HÄNT UNDER 2014 – HYRESRÄTTER
Vi har inte bara fokus på 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 söker vi 
hela tiden aktivt efter intressanta fastigheter att 
förvärva eller bra möjligheter att bygga. I planerna 
ligger att förvärva 200-300 hyreslägenheter inom 
en treårsperiod.

LEDBELYSNING OCH SORTERING AV MAT

Vi har fokuserat på miljö och energi och har bytt till 
närvarostyrd LED-belysning i trapphusen och 
allmänna utrymmen i två av våra hyresfastigheter. 
Vi har också infört matavfallssortering i en fastighet. 

OMMÅLNING

Två trapphus och två tvättstugor har blivit om-
målade. Tvättstugorna har också fått ny och mer 
energisnål belysning samt att ett nytt digitalt 
bokningssystem är uppsatt i en tvättstuga.

UPPFRÄSCHAD UTEMILJÖ

Utemiljön gällande träd har blivit rensad på en 
fastighet så att träden nu växer som de ska.

HUR NÖJDA ÄR VÅRA HYRESGÄSTER?

I augusti 2014 genomförde vi en Nöjd hyresgäst-
undersökning hos alla våra hyresgäster. Svars-
frekvensen var knappt 50 procent. På det stora hela 
är hyresgästerna nöjda med oss som värd men 
undersökningen ger oss också värdefulla synpunkter 
och förslag till förbättringar. Nästa Nöjd Hyres-
gästundersökning kommer att genomföras 2016.

Vi bygger med god kvalitet. Husen ska hålla länge och vara i gott skick. Men vi 
bygger för klimatet och miljön också. 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 medlemmar ska inte 
behöva vara försökskaniner utan det är viktigt att den teknik vi använder är be-
prövad så att inte några mindre roliga överraskningar väntar runt hörnet.
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1. Brf Safiren i Huddinge.
2. Brf Fagerliden i Tullinge.

HUDDINGE
I Huddinge bor det över 100 000 människor. Här har  
vi vårt huvudkontor och en hel del spännande framtids-
planer vad gäller nya bostäder. Första etappen i Stor-
ängen, strax bakom Huddinge centrum, är nästa spän-
nande område där vi planerar för brf Sjödalen, med 65 
lägenheter fördelade på 3 punkthus. Vi planerar också 
för tredje etappen i Trångsund. 

BOTKYRKA
Botkyrka är en till ytan stor kommun med drygt 88 000 
invånare. Här bygger vi främst i Tullinge – ett traditionellt 
starkt fäste för HSB. Det finns planer på cirka 100 
lägenheter den närmaste framtiden.

NYNÄSHAMN
I Nynäshamns kommun bor det drygt 27 000 människor. 
Under 2014 hade vi inte något skarpt nyproduktionspro-
jekt i Nynäshamn men i ett längre perspektiv planerar vi 
för cirka 100 lägenheter i och i närheten av centrala 
Nynäshamn.

Några av våra hyresfastigheter; Sågstuvägen i Visättra, Tullinge Centrum i Tullinge, Forelltorget i Huddinge samt 
Floravägen i Nynäshamn.

1.

2.



VI FÖRVALTAR DITT HUS

HÄNT UNDER 2014 
Vårt kundfokus har varit stort under året, både genom 
aktiviteter, nya tjänster, upphandlingar och den dialog 
vi fört, internt och externt.

NÖJD KUND-UNDERSÖKNING  
Kundundersökningen 2014 visade att HSB Söder-
törn har marknadens nöjdaste kunder vilket ger en 
fingervisning om att vi arbetar på rätt sätt. Samti-
digt var budskapet till HSB Södertörn att kunderna 
vill att vi ska vara än mer rådgivande, arbeta än mer 
proaktivt och hålla en ännu tätare dialog. 

TVÅ NYA ROLLER 
Under året har vi därför skapat två nya roller i förvalt-
ningsorganisationen för att kunna arbeta ännu bredare 
med kunddialogen. 

FÖRVALTNINGSRÅDGIVARE

Förvaltningsrådgivaren har i uppdrag att arbeta med 
just rådgivning och ska hjälpa kunderna att skaffa den 
typ av förvaltning som varje unik förening behöver. 

AFFÄRSUTVECKLARE FASTIGHETSSERVICE

Den här rollen är skapad för att underlätta dialogen 
mellan kunden och HSB Södertörn i frågor som rör 
den så viktiga utemiljön och utvecklingen av denna. 

UTVECKLING AV VÅRA E-TJÄNSTER
HSB Portalen lanserades under 2014. Det är vår 
kund-och medlemsportal där alla e-tjänster samlas 
samt att där också finns möjlighet till hantering av 
styrelsens och medlemmens uppgifter. Du kan 
också som enskild medlem följa intresseanmäl-
ningar till nyproduktion och felanmälan. I slutet av 
året lanserades Föreningsdokument, en ny funk-

Våra kunder satsar tid och engagemang på sin fritid för att sköta sitt uppdrag. Vårt 
mål är att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för dem. Oavsett om de behöver 
mycket eller litet stöd från oss. Vi erbjuder allt från helhetslösningar till enstaka 
tjänster – inom hela förvaltningsområdet. Och du behöver inte vara medlem i HSB 
för att köpa förvaltningstjänster från oss – alla är välkomna.  

14  15
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tion i Portalen. I Föreningsdokument får kunderna 
en fildelningsyta och avtalsbevakningssystem samt 
ett bra och säkert digitalt arkiv. Kunden har till-
gång till dokumenten dygnet runt och oavsett plats 
så länge man har tillgång till internet.  

NYA AVTAL OCH UTÖKADE SAMARBETEN
Tolv nya kunder har valt att anlita HSB Södertörn 
för förvaltningstjänster och tolv kunder har valt att 
utöka sina förvaltningssamarbeten. Vid samtliga 
avtalsomförhandlingar har HSB Södertörn fått för-
nyat förtroende, bortsett från enstaka tjänster. 
Anledningen är att vi levererat det som utlovats, 
hållit rätt pris jämfört med marknaden samt vår 
unika fördel med den närhet vi erbjuder kunderna.

KRAFTEN I ATT VARA MÅNGA
Tillsammans kan vi förhandla fram avtal som ger 
våra nuvarande och tillkommande kunder fördelar 
som man enskilt inte kan få. Under 2014 har vi 
genomfört två större satsningar på samordning. 

SAMORDNAD UPPHANDLING AV  

FASTIGHETSFÖRSÄKRING 

Under 2013 tecknade HSB Södertörn ett avtal 
med en förmedlare av försäkringar och cirka 40  
av våra kunder genomförde en upphandling av  
sin fastighetsförsäkring via detta avtal. Den sam-
manlagda sänkningen av försäkringspremien var 
ca 30 procent. 

UPPHANDLING AV RAMAVTALSSAMARBETEN

Under våren/sommaren 2014 genomförde vi en 
upphandling av ramavtalssamarbeten för att ta 
fram nya och bättre samarbeten med lokala leve-
rantörer och entreprenörer. Vi har nu över 70 
ramavtalsleverantörer knutna till oss. Vi har säker-
ställt att företagen arbetar seriöst med medarbe-
tar-, kvalitets- och miljöfrågor.

UTÖKADE KUNDAKTIVITETER
Under året utökade vi våra aktiviteter kopplade till 
befintliga kunder. Förutom en tätare dialog via 
nyhetsmail och med fortsatt fokus på den dagliga 
dialogen genomförde vi fem kundkvällar med 
lärorika och spännande föreläsningar. Där fick 
kunderna möjlighet att både insupa nyttigheter 
från omvärlden samtidigt som det gavs en chans att 
nätverka med andra kunder. 

BRF-MÄSSAN ÅRETS STORA HÄNDELSE
Årets stora kundevent var Brf-mässan som HSB 
Södertörn arrangerade i Huddinge under hösten. 
Mässan var välbesökt och det gavs tillfälle för våra 
kunder att ta del av det marknaden har att erbjuda. 
Det är glädjande att så många av kunderna tar 
tillfället i akt att bli försedda med de senaste nyhe-
terna från branschen samtidigt som det ges möjlig-
het att nätverka med HSB Södertörns personal 
under lättsamma former – samverkan.

ARBETE MED ATT NÅ NYA KUNDER
Under året har vi bearbetat nya kunder via direkt-
reklam vid sju olika tillfällen under året. Innehållet 
har bland annat varit våra utbildningar, våra 
smarta förvaltningspaket, ekonomisk förvaltning 
samt intygsmarknadsföring från befintliga kunder. 
Vi har också bearbetat kunder personligt via kon-
takt och besök. 
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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 • Portalen

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. I vår nya e-tjänst Portalen, som vi 
lanserade under 2014, hittar både styrelser, boende 
och HSB-ledamöterna den information och de 
uppgifter de söker. Vi har också lanserat Hyresweb-
ben – en webbplats för våra hyresgäster. De digitala 
möteplatserna får allt större vikt, både vid tjänsteleve-
rans och vid kommunikation. Och de är också en 
utmärkt kanal för feedback.

Under 2014 gick arbetet med de nya webbplat-
serna in i en slutfas och det första kvartalet 2015 
lanseras ett nytt intranät, ny hsb.se samt nya webb-
platser för våra brf. 

KAMPANJER OCH ÖVRIG KOMMUNIKATION
Under 2014 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 målgrupps-
anpassad 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 intressen-
ter. Genom dialogen får vi mycket värdefull åter-
koppling så att vi ännu bättre kan utforma vår 
verksamhet och vår kommunikation efter våra 
intressenters önskemål.

Under 2014 har HSB fokuserat på utveckling av våra gemensamma webb-
platser samt på fyra stora nationella visningshelger. HSB Södertörn har del-
tagit i webb-utvecklingsprojekten samt stöttat de nationella visningshelgerna 
med lokala annonskampanjer. Vi har arbetat lokalt efter en framtagen plan för 
marknadsaktiviteter där det vi gör för våra definierade målgrupper beskrivs. 

FAKTA
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Vi arbetar efter en finanspolicy som antogs av vår 
styrelse 2014. I policyn finns riktlinjer för placering av 
medel, upplåning/inlåning av medel samt utlåning. 
Vi har inbyggda system för att säkerställa kvaliteten i 
vår ekonomihantering. Genom prognoser mot budget 
gör vi månadsvis planering, kontroll och uppföljning. 
Genom att vi har en bra bevakning 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.

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 – 
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 31.

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. 

FINANSVERKSAMHET
2014 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

Tillståndet innebär för HSB Södertörn att vi har 
rutiner i samband med att pengar utbetalas från 
bostadsrättsföreningens konto.

K3 NYTT REGELVERK FÖR ÅRSREDOVISNING
BFNAR 2012:1 (K3) är Sveriges nya huvudregel-
verk för upprättande av årsredovisning och koncern-
redovisning och är obligatoriskt för alla större före-
tag. Det ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 
efter den 31 december 2013, vilket för företag med 
kalenderår innebär från och med 2014. Tidigare 
normgivning upphör därmed att gälla.

K3 är obligatoriskt för alla företag som klassi-
ficeras som större enligt Årsredovisningslagen.  
HSB Södertörn klassificeras som större företag och 
redovisningen har anpassats till K3-regelverket.
För HSB Södertörn har anpassningen till K3 inne-
burit att byggnader delats upp i komponenter och 
avskrivningslängden anpassats till varje komponents 
beräknade livslängd. Som en följd av detta har även 
den latenta skatten omräknats. 

Regelverket innebär även att jämförelseåret 2013 
ska anpassas vilket medför att även avskrivningar 
och skatt omräknats för år 2013.

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 villkor – vilket naturligtvis gynnar oss alla.  
I dagsläget är det cirka 85 procent av våra bostadsrättsföreningar som vi har 
förmånen att förvalta medel ifrån.

FAKTA
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Vi har dessutom en förmånlig sjukvårdsförsäkring. 
Dessa insatser har lett till en lägre sjukfrånvaro. Under 
2014 hade vi ett mål att 75% av vår personal skulle 
uppnå 45 träningsaktiviteter under ett år. Belöning var 
ett extra friskvårdsbidrag. Målet nåddes vilket också lett 
till att aktivitetsnivån höjts bland personalen.

KOMPETENSUTVECKLING
Vi utvecklas ständigt, det gäller både vår egen 
personal, våra kunder och våra medlemmar. 
Kompetensutveckling är en förutsättning för att 
kunna hänga med i en allt mer föränderlig värld. 
Kunskap skapar nya vägar och nya tankar. Till-
sammans blir vi bättre och bättre. Vi fortsätter 
arbetet med att utveckla en bra modell för den 
enskilde medarbetarens kompetensutveckling. 

VÄRDERINGSRBETET ETHOS 2.0
Under 2014 påbörjade vi arbetet med ETHOS 2.0 
– en satsning på att vidareutveckla vårt värderings-
arbete. All personal är delaktiga i arbetet med att 
implementera värderingarna och de vidareutveck-
lade spelreglerna. Det sker genom värderingsspel, 
berättelser, bilder, uppdragssamtal och snackisar 
som stöttar värderingarna i vardagen.

ORDNING OCH REDA
Ordning och reda är en av 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 Medarbetarundersökningar 
och Teamutvärderingar för att ta pulsen på hur våra 
medarbetare upplever sitt arbete, avdelningen, ledar-
skapet, arbetsmiljön och mycket mer.

LEDARSKAPET I FOKUS
Företagets chefer är en viktig del. För att säkerställa 
en hög nivå på ledarskapet används en certifierings-
modell. Ledarskapet mäts en gång per år och resul-
tatet ligger till grund för hur vi ska kunna utveckla 
våra chefer. Alla chefer genomgår också en ledar-
skapsutbildning – skräddarsydd för företagets behov.   

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.  

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.
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Fördelningen män och kvinnor är vid årets slut 36 
kvinnor och 46 män, totalt 82 anställda. 

Utbildning
Totalt antal utbildningstimmar för personalen:  
1850 (2013: 1241)

NMI – Nöjd Medarbetar Index
Mäts en gång per år

Total sjukfrånvaro
2,3% (2013: 2,5%)

ORGANISATIONSSCHEMA

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

Antal
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FAKTA

Förvaltning
Jimmy Bergman

HR
Sjunne Andersson

Ekonomi
Kristina Eriksson

Marknad/Utveckling
Helena Lundberg

VD
Ulf Tapper

Affärsutvecklare
Nicolai Ussing

Fastighetsutveckling
Ulph Lundgren

Projektledning
Senad Reckovic

Energi och Driftteknik
Ronnie Cressman

Administrativ  
förvaltning

Hélène Wersäll-Dahlen

Ekonomisk 
förvaltning

Fastighetsservice
Stefan Garfvé

Förvaltningsrådgivare 
Anders Åslund

Kundcenter 
Maria Forsberg

Förvaltare

Fastighetsskötsel Mark och trädgård
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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, arbets-
uppgifter och interna kontroll, VDs arbetsuppgifter 
och ersättning, information till våra medlemmar 
kring hur vi arbetar med och lever efter koden, 
utbildning samt behov av utbildning hos styrelse 

samt hur vi ska hantera den föreningsstyrningsrap-
port som årligen ska avläggas och hur vi ska ut-
veckla 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 väg-
leder oss samt ligger till grund för vår verksamhet inom HSB. De är tre till 
antalet: HSBs Kod för föreningsstyrning, HSB Varumärkesriktlinjer samt 
HSB Kompassen. Under 2014 har styrdokumenten varit föremål för ett remiss-
arbete hos regionsföreningarna i HSB. HSB Riksförbunds stämma 2015 
förväntas anta de nya, reviderade dokumenten. Det är de styrdokument som 
gäller fram till stämman 2015 som redovisas nedan. 

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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RIKTLINJER 
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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 regionföre-
ningar, 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 användas,  
rättigheter, ansvar samt vad som sker vid ett  
utträde ur HSB

Under 2012 lanserades varumärkesrekommen-
dationer för bostadsrättsföreningar som är medlem-
mar i HSB samt också ett antal bra och användbara 
mallar i rätt profil att använda. Mallarna kan häm-
tas ned från en gemensam profilwebb som medlem-
marna 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.

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 genom- 
 snitt under perioden 2012-2015.

HSB-utbud
• Antal medlemmar som har tillgång till rikstäck- 
 ande 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



22  23

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 2014 har totalt 17 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 
enheternas arbetsplatsmöten. 

VERKSAMHETSUTVECKLING OCH  
KVALITETSLEDNING – ALLT I ETT.
Den stora fördelen med vårt sätt att arbeta med 
verksamhetsutveckling är att det inte bara är ett 
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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 2014
Här är några av de projekt vi arbetat med under 
2014. Samtliga har kundanknytning.
• Samordnad upphandling el
• Förvaltningsplan
• Effektivisering av låneavier
• Utbildningsöversyn
• Momentumportalen
• Portalen
• CRM-system

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. Arbetet med att utveckla 
vårt kvalitetsledningssystem löpte på under 2014 
och ambitionen är att vi så småningom ska arbeta 
efter alla de rutiner som finns i ett väl fungerande 
kvalitetsledningssystem. Under 2014 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



VÅRT MILJÖARBETE 

HÅLLBART ARBETE 2014
Vi har under året vidtagit en hel del åtgärder både 
hos våra kunder, leverantörer och internt för att 
styra vår miljöpåverkan åt rätt håll och minska 
miljöbelastningen.  

KLIMATMÅL
Vi har fortsatt att uppnå väldigt bra resultat mot våra 
interna klimatmål. Utsläpp från fordon relaterat till 
omsättning har minskat med -17,6% sedan förra året, 
där vårt mål var -5%. 

Vår totala klimatpåverkan per kvadratmeter 
lokalyta har nu minskat med -62,1% sedan 2008, där 
vårt mål enligt HSBs Klimatavtal är att minska med  
-50% till 2016.

GRÖN EL
Förlängt elavtal för alla våra egna fastigheter. Vi 
köper Bra miljövalsmärkt el från enbart förnybara 
källor: 95 % vattenkraft och 5 % vindkraft. 

UPPFÖLJNING ECO-DRIVING
Uppföljningskurser i Ecodriving har genomförts för 
medarbetare som kör frekvent i tjänsten, vilket har 
varit uppskattat och har varit en bra påminnelse om 
att alla kan bidra till att minska CO2-utsläppen från 
våra fordon.

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV BILAR 
En vägledning vid upphandling av servicebilar har 
tagits fram under året för att ge stöd till verksamhe-
ten vid planering av fordonsinköp, så att hänsyn tas 
till både ekonomi, miljö och säkerhet. 

INTERNT MILJÖARBETE GER BRA IDÉER 
Intern satsning på att skapa ännu större förståelse 
för vårt miljöarbete och hur vi alla bidrar genom 
dialog med samtliga medarbetare kring HSB Söder-
törns miljöpolicy. Dialogen har varit uppskattad och 
har utmynnat i ökad medvetenhet samt många bra 
idéer och förbättringsförslag.

Byggnader står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan och materi-
alanvändning. Därför ska vi verka för att underlätta bostadsrättsföreningarnas 
och övriga kunders arbete med att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Vi 
vill inspirera till engagemang och tillsammans skapa förutsättningar för en 
miljöanpassad förvaltning med god kvalitet.
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Klimatpåverkan* 2014 2013 2013-2014 2008 2008-2014

Totalt koldioxidutsläpp  323 060  369 620  -12,6%  412 250  -21,6%   
kg CO2e 

Antal anställda  84  91  -7,7%  83  1,2% 

Kg CO2e/anställd  3 850  4 060  -5,2%  5 040  -23,6%

Omsättning  MSEK  96,4  89,8  7,3%  83,5  15,4%

Kg CO2e/ MSEK oms  3 360  4 120  -18,4%  5 010  -32,9%

Yta egna fastigheter  29 482  29 418  0,2%  14 470  103,7% 
och lokaler (Atemp)  

Kg CO2/Atemp  10,96  12,56  -12,8%  28,89  -62,1%

*Baserat på graddagskorrigerade siffror för fjärrvärme för att ha jämförbar data.  
 Detaljerat klimatbokslut finns på sid 26.
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KEMIKALIEHANTERINGEN
Vi har under året drivit och avslutat ett större 
kemikalieprojekt med syfte att säkerställa att  
HSB Södertörn lever upp till kemikalielagstift- 
ningen samt kraven i Miljödiplomeringen gäl-
lande förteckning och hantering av kemikalier 
inom verksamheten. I och med projektet har: 
• samtliga kemikalier som HSB Södertörn köper  
 in inventerats och registrerats.
• kemikalier som inte längre används rensats ut  
 – vi har lyckats minska antalet produkter från  
 204 till 99.
• riskbedömning av kemikalierna påbörjats.
• styrning av inköpen genom inköpare.
• Medarbetare som använder kemikalier i arbetet  
 har även fått en kortare utbildning kring kemiska  
 produkters egenskaper och påverkan på människor  
 samt hur de ska hanteras, förvaras och kasseras.

MILJÖPERSPEKTIV PÅ NYA LOKALER 
I samband med planeringen av nya lokaler för Mark 
och trädgård har vi sett över lokalens utformning ur 
miljö- och säkerhetsperspektivet för att säkerställa 
att lagkrav möts och att förutsättningar för god 
ordning och reda skapas.

MATAVFALLSINSAMLING 
Som första hyresfastighet införde vi matavfallsinsam-
ling på Sågstuvägen i Visättra, Flemingsberg den  
1 juni 2014. Insamlingen sker av SRV som produce-
rar biogas av det insamlade matavfallet. Under 2014 
samlades ca 8 ton matavfall in, vilket kunnat om-
vandlas till biogas som motsvarar 536 liter bensin 
eller 400 liter diesel. När denna biogas används 
innebär det att 2,4 ton koldioxid undviks att släppas 
ut eftersom biogasen ersätter de fossila bränslena.

MILJÖKRAV PÅ SAMARBETSPARTNERS
I samband med genomgång av befintliga samarbets-
partners/ramavtalsentreprenörer, samt intag av nya, 
har tydliga miljökrav ställts kring avfalls- och kemi-
kaliehantering, egenkontroller samt nödlägesrutiner. 
Detta säkerställer att entreprenörerna som vi rekom-
menderar till våra kunder arbetar aktivt och seriöst 
med miljöfrågor.

MILJÖGRANSKADE ENTREPRENÖRER
Kvalitets- och miljögranskningar av entreprenörer 
vid två av våra kunders stambytesprojekt (brf  
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Klimatpåverkan 2014 2013
AKTIVITET  Ton CO2e 
Klimatpåverkan från egenägda källor    84,82 91,43  
Uppvärmning        
             Eldningsolja 1        
Egenägda tjänstebilar, egna fordon  
och maskiner    84,82 91,43  
             Bensin    29,06 21,33  
             Diesel    54,65 68,48  
             Etanol E85    1,12 1,62  
Klimatpåverkan från köpt el och värme    190,87 234,27
Klimatp från köpt el och värme (verklig)    175,62 231,01  
El    3,79 2,45
El Bra Miljöval/Vattenkraftsel/Vind 33 41,42  
Fjärrvärme  (graddagskorrigerad)  154,08 190,4  
Fjärrvärme (verklig)  138,83 187,13  
Indirekt klimatpåverkan    47,36 43,92  
Tjänsteresor    38,15 33,30  
              Flyg    8,25 3,38  
                    Resor <450km  0,95 2,23  
                    Resor 450-1600km    1,56 1,14  
                    Resor >1600km   5,73     
             Tåg    0,00001 0,02  
                    El    0,00001 0,02  
             Hyrbil, taxi och privatbil    29,9 29,91  
                    Bensin    29,9 29,91  
                    Diesel MK1        
Produktion av energibärare    9,22 10,62  
             Uppvärmning        
                    Eldningsolja 1        
             Transporter och maskiner    9,22 10,62  
                    Bensin    2,08 1,53  
                    Diesel    6,35 7,96  
                    Etanol E85    0,78 1,13  
SUMMA  (graddagsjusterad)  323,06 369,62  
SUMMA (verklig)  307,80 366,35  

      

UTSLÄPPSKÄLLOR HSB SÖDERTÖRNKlangen och brf  Fyren 31 i Nynäshamn). Detta 
som en del i vår projektledningstjänst för att säker-
ställa att entreprenörerna lever upp till lag- och 
branschkraven inom miljöområdet. 

MILJÖRISKANALYSER
Miljöriskanalyser har genomförts för att säker-
ställa att vi har identifierat möjliga risker inom 
våra olika affärsområden och tagit fram åtgärds-
planer för att förebygga och hantera riskerna. 

INTERNA REVISIONER
Internrevisioner av miljöarbetet samt lagefterlevnads-
kontroll inom miljö och arbetsmiljö både på samtliga 
platser där vi har verksamhet samt har heltidsuppdrag 
hos våra kunder i syfte att hitta förbättringsmöjlighe-
ter. Revisionen har lett till ett antal förbättringar 
framför allt inom kemikaliehantering.

EXTERN REVISION
I maj 2014 genomgick HSB Södertörn en extern-
revision av miljöledningssystemet för miljödiplomet 
Svensk miljöbas – vi blev godkända utan avvikelser. 
Medarbetarna visade på god kännedom om HSB 
Södertörns miljöarbete.
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FAKTA

HSB SÖDERTÖRNS MILJÖPOLICY
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

Läs mer om vår miljöpolicy på hsb.se

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
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. Varje år genomgår vi extern 
revision för att få behålla vårt diplom.

Läs mer om vår miljödiplomering på hsb.se 

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 bostadsrättsföre- 
ningar vill vi kraftsamla i klimatfrågan.

Läs mer om våra klimatavtal på hsb.se



HSB SÖDERTÖRNS STYRELSE
Under 2014 genomfördes åtta ordinarie styrelse-
sammanträden, en styrelsekonferens samt en utvär-
deringsdag. Utöver ordinarie sammanträden har 
styrelsen träffats i tre olika arbetsgrupper: 

BRF-KONTAKT
Verkar för att öka kontakten mellan HSB Söder-
törn och bostadsrättsföreningarna bland annat 
genom kommundelsträffar med bostadsrätts-
föreningarnas ordförande/vice ordförande. Ord-
förande Jonte Söderström. Gruppmedlem: Lena 
Ingren. Resurs: Lisbeth Ekman.

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. Ord-
förande: Per Kregert. Gruppmedlemmar: Staffan 
Paulusson och Susann Dertell. Resurser: Barbro 
Hjalmér och Stefan Falkenstad.

DEMOKRATI
Arbetar med att bevaka och stärka demokratin och 
transparensen inom HSB Södertörn samt hanterar 
remissfrågor och motioner. Ordförande: Lennart 
Olsson. Gruppmedlemmar: Ida Johansson, Anette 
Petterson och Lena Ingren. Resurs: Helena Lundberg.
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Övre raden: Lena Ingren Vice ordförande • Ida Johansson Ledamot • Per Kregert Ledamot • Ann Hentschel Personalrepresentant 
Unionen • Jonte Söderström Ordförande • Annette Pettersson Ledarmot 
Nedre raden: Leif Aura Personalrepresentant Fastighets • Lennart Olsson Ledamot • Staffan Paulusson Ledamot

Susann Dertell 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: Driftchef  Muskö Örlogshamn  
BOR: I Nynäshamn  
AMBITIONEN MED MITT STYRELSEUPPDRAG:  
Medverka till att HSB Södertörn behåller och på sikt 
ökar sin marknadsandel på bostadmarknaden. 
Arbeta för att öka samverkan vid upphandlingar för 
BRF: er som ska utföra planerat underhåll.
Ständigt arbeta med utvecklingsområden som tjänste-
utbud, mångfald och föryngring.

IDA JOHANSSON, LEDAMOT 
YRKE: Konsult för Academic Work och juridikstudent  
BOR: I Hallunda  
AMBITIONEN MED MITT STYRELSEUPPDRAG:  
Att hitta verktyg för att skapa engagemang och 
integrering 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: Dokumentationsspecialist på Infranord AB  
BOR: I Stockholm  
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. 

ANETTE PETTERSON  
YRKE: Verksjurist, Skatteverket  
BOR: I Huddinge  
AMBITIONEN MED MITT STYRELSEUPPDRAG:  
Att HSB Södertörn ligger i framkant både när det 
gäller att bygga fler bostäder centralt, samt att varu-
märket HSB har ett högt ”Goodwill” som känneteck-
nas av kvalitet och trygghet för medlemmarna.

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 2014-01-01--2014-12-31, föreningens nittonde 
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
Anette Pettersson  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 Lennart Olsson, Susann Dertell, 
Ida Johansson och Anette Pettersson.

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

SAMMANTRÄDEN
Ordinarie fullmäktigesammanträde hölls 2014-05-17. 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
• 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) 
Björn Karlsson, Sally Jonsson Lilja och Sune Strålind. Supp-
leant är Kristoffer Szubzda. I tur att avgå är Björn Karlsson 
och Sally Jonsson Lilja samt Kristoffer Szubzda. 
 
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 2014 hade HSB Södertörn 19 772 med-
lemmar varav 86 utgörs av bostadsrättsföreningar. Dessutom 
finns 7 bostadsrättsföreningar registrerade för pågående och 
framtida nyproduktion.         

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPS-
ÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG.
Nyproduktion; 
• Brf  Briggen: Överlämnad vid ordinarie stämma 2014-05-14
• Brf  Hammartorp: Överlämnad vid ordinarie  
 stämma 2014-05-22
• Brf  Fållan: Färdigställd augusti 2014
• Brf  Fållan: Boende invalda i styrelsen vid  
 extrastämma 2014-09-03
• Brf  Fagerliden i Tullinge: Byggstartad december 2013.
• Brf  Safiren i Huddinge: Byggstartad maj 2014
  
Marknaden utvecklas återigen mycket positivt i Huddinge och 
Botkyrka och är svagare i Nynäshamn.

Personal;  
Den årliga hälsoundersökningen för 2014 visar att trenden 
med förbättring håller i sig. BMI har blivit marginellt bättre.  
Vi har under året drivit aktiviteter för att öka personalens  
aktiviteter när det gäller friskvård. Detta har slagit väl ut och 
mer än 75 procent av personalen är nu engagerad på sitt eget 
personliga sätt. Detta arbete kommer att fortsätta under 2015.

Vår årliga Nöjd Medarbetar-undersökning, som genom-
fördes i mars, visade detta året en marginell tillbakagång men 
med fortsatt högt betyg. Påbörjade organisationsförändringar 
kan ha bidragit till att värdena har blivit något sämre.
Personalomsättningen har detta år bestått av sex nyanställ-
ningar och tre avgångar. 

Marknad; 
Medlemmar
Under 2014 har medlemstillväxten tagit fart rejält, vi ökade 
med 670 medlemmar. Vi har haft två attraktiva nyproduk-
tionsprojekt som dragit medlemmar och trycket fortsätter 
också att öka på våra hyresrätter.

I maj 2014 lanserades det nya bosparandet med bland 
annat möjligheten att öppna medlemskap och bospar, både 
för en själv men också för barn och barnbarn, via nätet. 
Detta har förenklat processen både för oss men främst för 
våra medlemmar. Maxbeloppet ökade från 300 kr till 500 kr 
och möjligheten att bospara i fonder öppnades.

Medlemsförmånen HSB Mäklarna fortsatte att ta mark 
under året. Antalet förmedlade lägenheter nådde all time high. 
Kännedomen har ökat och vi har också aktivt arbetat med 
DR-utskick i våra olika kommuner som gett bra respons.
I samband med de fyra nationella visningshelgerna har vi kom-
municerat medlemskapet lokalt via kampanjer i våra lokala 
tidningar. En större kommunikationsinsats gjordes också i 
samband med lanseringen av det nya bosparandet med öppna 
hus på alla våra kontor samt lokal annonskampanj. Den 4 okt 
delades kanelbullar ut i Nynäshamn och Tullinge tillsammans 
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med ett bosparbudskap och vi deltog också på Huddinge-
dagarna samt delade ut glögg i Hallunda centrum. I december 
gick i vanlig ordning ett utskick om bosparandets fördelar till 
målsmän till barn födda 2013 i alla våra tre kommuner.

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

Kunder
Stort kundfokus kännetecknar HSB Södertörn under 2014. 
I årets kundundersökning ser vi att HSB Södertörn har 
marknadens nöjdaste kunder.

Kunderna vill dessutom att vi ska vara än mer råd-
givande, arbeta än mer proaktivt och hålla en ännu tätare 
dialog. För att uppnå det har vi skapat två ny roller i förvalt-
ningsorganisationen, Förvaltningsrådgivare och Affärsutveck-
lare fastighetsservice.

HSB Portalen – vår kundportal lanserades. Där samlar vi 
alla e-tjänster för kunders och medlemmars räkning. En ny 
funktion, Föreningsdokument, lanserades i slutet av året vilket 
ger kunderna en fildelningsyta och avtalsbevakningssystem 
samt ett mycket bra och säkert digitalt arkiv, där man kan spara 
alla sina handlingar med säker backup. 

12 nya kunder har valt att anlita HSB Södertörn för 
förvaltningstjänster och 12 kunder har valt att utöka sina 
förvaltningssamarbeten. Vid samtliga avtalsomförhandlingar 
har HSB Södertörn fått förnyat förtroende, bortsett från 
enstaka tjänster. 

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. Därför 
har vi genomfört två stora samordnade upphandlingar 
under året; Samordnad upphandling av fastighetsförsäkring 
samt Upphandling av ramavtalssamarbeten. 

Under året utökade vi våra aktiviteter kopplade till be-
fintliga kunder. Förutom en tätare dialog via nyhetsmail och 
med fortsatt fokus på den dagliga dialogen genomförde vi fem 
kundkvällar med lärorika och spännande föreläsningar där 
man som kund fick möjlighet att både insupa nyttigheter från 
omvärlden samtidigt som det gavs en chans att nätverka med 
andra kunder. 

Årets stora kundevent var HSB-mässan som HSB Söder-
törn arrangerade i Huddinge under hösten. Mässan var 
välbesökt och det gavs tillfälle för våra kunder att ta del av det 
marknaden har att erbjuda.

Kvalitetsarbete;  
Vi arbetar efter vårt egenutvecklade kvalitetsledningssystem 
Fokus. Fokus innebär att vi i projektform arbetar med vår 
verksamhetsutveckling. 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 2014 startade totalt 17 projekt, varav 12 av dem 
hade direkt anknytning till att stärka, utveckla och förbättra 
vår tjänsteleverans.

Under 2014 har vi arbetat med att utveckla vårt kvalitetsar-
bete, där processerna för ett antal av våra kundnära tjänster har 
utvecklats. Under 2015 kommer detta arbete att färdigställas.

Köp av bolag;  
Den 5 december 2014 förvärvades bolaget U & P Bostäder i 
Nynäs AB av Östliden i Tullinge Holding AB. I februari 2015 
har fastigheten Apotekaren 16 i Nynäshamn sålts av HSB 
Södertörn till U & P Bostäder i Nynäs AB.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Hållbarhet;  
Vi är diplomerade enligt Svensk Miljöbas. Vi bedriver 
miljöarbetet utifrån en miljöhandlingsplan som tar avstamp 
i våra betydande miljöaspekter, våra hållbarhetsmål och det 
klimatavtal vi har att följa. Under 2015 kommer två interna 
revisionsomgångar med totalt 10 olika besök samt en extern 
revision att genomföras.

Under 2015 kommer ett fortsatt stort fokus att ligga på vårt 
kvalitetsarbete. Målet är att vi ska landa i ett verksamhetsnära 
kvalitetsledningssystem anpassat efter oss vid årets slut.
 
Nyproduktion;  
• Brf  Fållan i Trångsund: planerad överlämning vid  
 ordinarie stämma 2015.
• Brf  Fagerliden i Tullinge: inflyttning augusti 2015.
• Brf  Safiren i Huddinge: inflyttning under 2016
• Brf  Sjödalen (f.d. Brandstegen) i Huddinge säljstart hösten 2015. 
• Planstart för projektet Sändaren i Trångsund under 2015.

Storängen i Huddinge kommun samt utvecklingen av Huddinge 
Centrum erbjuder goda framtida produktionsmöjligheter och har 
fortsatt stort projektutvecklingsfokus under 2015.

Ett vidareutvecklat samarbete med Botkyrka kommun 
och Botkyrkabyggen om exploatering, främst i centrala 
delarna av Tullinge innehåller goda produktionsmöjligheter.

Fortsatt arbete med att försöka etablera HSB Södertörn 
på Gotland.

Hyresfastigheter;  
Marknaden undersöks och organisationen förbereds inför 
möjligheter till förvärv av 200-300 lgh som eventuellt kan 
genomföras inom perioden 2015.

Marknad; 
Medlemmar
Under 2015 lanseras ny extern webbplats både för oss som 
regional förening men även för våra bostadsrättsföreningar. 
Dessa kommer att ha inloggade lägen. För oss öppnar detta 
upp för bättre kommunikation med och möjligheter till 
erbjudanden till våra enskilda medlemmar. För brf  ger detta 
möjlighet till att öppna upp en intranätslösning som stärker 
deras kommunikation med de boende.

Under 2015 fortsätter vi genomföra fyra medlemsaktivi-
teter i våra områden. Utskick till målsmän för ettåringar i våra 
kommuner i syfte att sälja in bosparandet går i vanlig ordning i 
december förstärkt med annonser i våra lokala tidningar.

I samband med aviseringen av medlemsavgiften till fria 
gruppen i februari tipsar vi om en medlemsförmån som 
gör att medlemsavgiften mer eller mindre tjänas in. Detta 
för att få fler att stanna kvar som medlemmar hos oss efter 
avflyttning. Vi kommer att fortsätta den framgångsrika 
marknadsföringen av HSB Mäklarna genom fyra större 
utskick i kombination med annonskampanjer under året.



En gemensam kampanj för oss regionföreningar i Stock-
holms län i HSB Bostads regi kommer att genomföras 
under april-maj samt sep-okt. Denna kommer att förstärkas 
av regional marknadsföring från vår sida.

Kunder
På HSB Södertörn pratar vi fortfarande om fördelarna med 
att vara många, och vi ser det fortsatt som vårt uppdrag att 
förvalta och skapa nytta för kunden genom att utnyttja just 
det faktum att vi tillsammans är många och en stark aktör 
på marknaden. Några av de satsningar vi genomför på HSB 
Södertörn under 2015 ska fylla det syftet och ge våra förvalt-
ningskunder ytterligare ett värde utöver förvaltningsavtalet. 

Under 2015 kommer vi arbeta vidare med att förfina, följa 
upp och utveckla de så viktiga ramavtalssamarbetena som ger 
våra kunder stora fördelar. Ytterligare en satsning som genom-
förs under 2015, som skapar mervärde för våra kunder, är vårt 
arbete med samordnade upphandlingar av el och lån. 

Under 2015 genomförs en rad utvecklingsprojekt som 
syftar till att utveckla och stärka vår leverans till kund.  
• Vi anpassar verksamheten till fastighetsbranschens nya 
avtalsstruktur, ”nya Aff ”, vilket ger våra kunder tydligare 
och bättre avtalshandlingar över de tjänster man köper. 
• Vi ser över hur vi arbetar strukturerat med rådgivning och 
försäljning, vilket ger våra kunder en ännu mer proaktiv 
samarbetspartner. 
• Vi byter ut vårt fastighetssystem vilket möjliggör nya  
automatiska servicefunktioner till kund.  

I HSB Södertörns mål för 2015 har vi en uttalad strävan 
efter en ökad tillväxt av nya och utökade förvaltningssam-
arbeten. Som ett led i detta har vi inför 2015 tagit fram en 
kundbearbetningsplan innehållande 37 potentiella HSB 
Södertörnkunder samt ett 20-tal befintliga samarbeten som 
bör utökas eftersom man ser att HSB Södertörns förvalt-
ningsupplägg skulle gynna kunden. Dessa ska uppvaktas 
med förhoppning om att teckna avtal före årets slut.

STYRDOKUMENT INOM HSB
Remissarbete under 2014-2015 
Alla gemensamma styrdokument har varit ute på en nationell 
remissrunda under 2014-2015. På Riksförbundets årsstämma 
2015 kommer resultatet av remisserna att hanteras och beslu-
tas. De styrdokument som redovisas nedan är de som gäller 
fram till och med stämman.

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 arbete samt hur detta ska 
redovisas till medlemmarna. Närmare redovisning finns att 
hämta ur Föreningsstyrningsrapporten som biläggs till vår 
Årsredovisning samt finns att hämta på vår webbplats;  
www.hsb.se/sodertorn.

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

Strategiska fokusområden: 
Bosparare
• öka med 3 000 nya bosparare per år
• öka med 10 000 nya medlemmar per år
Byggande
• HSBs nyproduktionsandel av påbörjade nyproduktions- 
 lägenheter 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. Styrdokumentet beskriver 
bland annat vår varumärkesstruktur, hur varumärket får an-
vändas, 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 2014-12-31 (TKR) 

Avistamedel              197 568
Bunden inlåning  99 075

 296 643

80%  237 314

Avistamedel, kassa och bank    73 374

Finansiella instrument, marknadsvärde 203 769

Outnyttjat kreditlöfte hos Swedbank:

Ladan 2 23 000

Slätten 3  50 000

 350 143
Belåningsutrymme av egna lägenheter  
och obelånade fastigheter   70 910

   421 05334  35
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 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014
     

Resultat före skatt 5 330 12 837 7 165* 8 299 11 659

Nettoomsättning 83 912 84 683 88 504 89 766 95 590

Balansomslutning 524 115 532 890 552 607 545 580 584 521

Eget kapital 107 258 119 407 126 406 134 296 146 135

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 42,72% 45,07% 44,48% 49,25% 51,15%
Soliditet, inkl. brf:s inlåning 21,30% 23,10% 23,43% 24,82% 25,19%

*efter återbäring

EKONOMI
K3 Nytt regelverk för årsredovisning
BFNAR 2012:1 (K3) är Sveriges nya huvudregelverk för upprättande av årsredovisning och koncernredovisning och är 
obligatoriskt för alla större företag. Det skall tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013, vilket för 
företag med kalenderår innebär från och med 2014. Tidigare normgivning upphör därmed att gälla.

K3 är obligatoriskt för alla företag som klassificeras som större enligt Årsredovisningslagen. HSB Södertörn klassificeras 
som större företag och redovisningen har anpassats till K3 regelverket.

För HSB Södertörn har anpassningen till K3 inneburit att byggnader delats upp i komponenter och avskrivningslängden 
anpassats till varje komponents beräknade livslängd. Som en följd av detta har även den latenta skatten omräknats. 
Regelverket innebär även att jämförelseåret 2013 ska anpassas vilket medför att även avskrivningar och skatt omräknats för 
år 2013

Lag om betaltjänster
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.

Ekonomisk sammanställning året 2010-2014 (tkr)
Moderföreningen

 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014
     

Resultat före skatt 3 925 11 644 15 008* 10 424 10 851

Nettoomsättning 83 912 84 683 103 426 104 780 110 944

Balansomslutning 524 115 532 890 556 054 549 660 586 131

Eget kapital 107 258 119 407 137 144 145 932 157 334

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 41,29% 43,50% 46,57% 52,30% 54,35%
Soliditet, inkl. brf:s inlåning 20,84% 22,57% 24,66% 26,55% 26,84%

*efter återbäring

Koncernen

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  117 069
Årets resultat   11 609

Kronor   128 678

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att  
vinstmedlen disponeras så att;
Till reservfonden avsätts 580
I ny räkning överförs 128 098

Kronor  128 678
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RESULTATRÄKNING
 

 Not År 2014 tkr År 2013 tkr  År 2014 tkr År 2013 tkr
   
Nettoomsättning 2 110 944 104 780 95 590 89 766
Kostnad för sålda tjänster  -82 214 -77 787 -80 904 -76 545
Fastighetskostnader  -11 624 -12 250 -3 582 -3 826

Bruttoresultat  17 106 14 743 11 104 9 395
   
Administrations- och försäljningskostnader  -14 227 -13 372 -13 965 -13 111
Övriga rörelseintäkter  859 1 353 852 1 198

Rörelseresultat  3,4 3 738 2 724 -2 009 -2 518
   
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 5 8 792 2 009 8 792     2 009
   
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 3 144 7 043 3 132 7 031
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -4 870 -6 028 -4 848 -6 027

Resultat efter finansiella poster  10 804 5 748 5 067 495
   
Erhållna koncernbidrag 8    -      -     6 545     4 956
Lämnade koncernbidrag   -     -      -      -   
Avsättning till periodiseringsfond   -     -820  -     -821
Återföring periodiseringsfond   48 3 669 47 3 669
Vinst avyttring av koncernföretag   -     1 827  -      -                

Resultat före skatt  10 851 10 424 11 659 8 299

Skatt på årets resultat  9  -     -541 -     -541
Övriga skatter  9  -213 -152 -50 132    

Årets resultat   10 638 9 731 11 609 7 890

 

 Koncernen HSB Södertörn   Moderföreningen



 Not 2014-12-31   2013-12-31   2014-12-31  2013-12-31
Tillgångar i tkr   
Anläggningstillgångar i tkr

Immateriella anläggningstillgångar 10 1 476 1 453 1 476 1 453 
  
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 11    219 136      222 392     89 503      90 849                
Maskiner och inventarier  12     4 563     4 965 4 563     4 965
Pågående nyanläggningar  1 056  689     134      -               

  224 755 228 046 94 200 95 814
   
Finansiella anläggningstillgångar 13
Andelar i koncernföretag     -      -     350      350                
Fordringar koncernföretag   -      -     130 643     130 593
Andra långfristiga värdepappersinnehav      215 070     149 842 215 070     149 842
Andra långfristiga fordringar   171 234 171 234

  215 241 150 076 346 234 281 019

Summa anläggningstillgångar  441 472 379 576 441 910 378 286

Omsättningstillgångar

Varulager mm  
Pågående arbeten för annans räkning  4 881 4 245 4 881 4 245

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  9 150 8 136 9 233 8 149
Avräkning förvaltade företag    251      536     251  536                
Fordran koncernföretag     -      -     57 1 830
Skattefordran  2 481  3 373     995  254                
Övriga fordringar      1 968      3 124     1 857      2 101                
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 1 948 2 439 1 883 2 433 
Kortfristiga placeringar  50 080 90 521 50 080 90 521    
Kassa och bank  73 900 57 711 73 374 57 225

  139 778 165 840 137 730 163 049

Summa omsättningstillgångar  144 659 170 085 142 611 167 294

Summa tillgångar   586 131 549 660 584 521 545 580 
  

BALANSRÄKNING
 Koncernen HSB Södertörn   Moderföreningen
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 Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31
   
Eget kapital och skulder i tkr   
   
Bundet eget kapital      
Andelskapital  11 152 10 923 11 153 10 923
Reservfond     -      -     6 304 5 893
Bundna reserver    7 431     7 002 -      -               

  18 583 17 925 17 457 16 816

Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  128 112 118 276 117 069 109 590
Årets resultat  10 638 9 731 11 609 7 890

  138 750 128 007 128 678 117 480

Summa eget kapital 15 157 333 145 932 146 135 134 296
   
Obeskattade reserver 16    -      -     1 375 1 422
   
Avsättningar  17 2 243 3 368 1 961 1 911
   
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 18 91 479   92 985     91 479      92 985                

  91 479  92 985  91 479  92 985    
   
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 18   1 537     1 537 1 537 1 537
Förskottsbetalda hyror     2 545      2 090     865  791                
Leverantörsskulder      5 027      3 155     3 896  2 935                
Avräkning förvaltade företag 19 296 643   270 648     296 643  270 648                
Avräkning dotterföretag    -      -     25 958  24 425                      
Övriga skulder      2 149      2 658     2 046  2 579               
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20     27 175      27 287     12 626  12 051                

Summa kortfristiga skulder  335 076 307 375 343 571 314 966

Summa eget kapital och skulder   586 131 549 660 584 521 545 580
   
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser      
Ställda säkerheter 21 135 078 135 078 135 078 135 078
Ansvarsförbindelser 22 6 550 4 022 6 550 4 022

BALANSRÄKNING
 Koncernen HSB Södertörn   Moderföreningen



 År 2014 tkr  År 2013 tkr  År 2014 tkr  År 2013 tkr

Den löpande verksamheten    
 Rörelseresultat 3 738 2 724 -2 009 -2 518
 Övriga finansiella intäkter 11 936 9 052 11 924 9 040
 Övriga finansiella kostnader -4 870 -6 028 -4 848 -6 028
 Erhållna koncernbidrag         -     6 545 4 956
 Skatt 0 -541 0 -542
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
 Avskrivningar och nedskrivningar 4 273 4 373 3 120 3 221
 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
 Förändring av pågående arbeten -636 0 -636 0
 Förändring av hyres- och kundfordringar -1 014 3 918 -1 083 4 317
 Förändringar av övriga omsättningstillgångar 2 538 -2 612 1 825 487
 Förändring av leverantörsskulder 1 872 -1 262 961 -702
 Förändring av övriga rörelseskulder -166 3 418 1 649 4 225

Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 671 13 042 17 448 16 456
   
Investeringsverksamheten   
 Investeringar i immateriella och materiella  
 anläggningstillgångar -1 936 -2 268 -1 703 -2 253
 Försäljning av materiella anläggningstillgångar  174      3 418     174      129
 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 
 exkl andra långfristiga värdepapper -17 376  -     -17 425  -           
 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  -      215      -      215        
 Förändringar i andra långfristiga  
 värdepappersinnehav 63 76 63 76        

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 075 1 441 -18 891 -1 833
   
Finansieringsverksamheten   
 Förändring av inlåning från bostadsrättsför. 26 280 10 454 26 280 10 454
 Förändring av andelskapitalet  231     -1 231     -1
 Ökning/minskning av lån -1 506 -24 574 -1 506 -24 574

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 005 -14 121 25 005 -14 121

Årets kassaflöde 23 601 362 23 562 502
   
Likvida medel vid årets ingång  254 068 253 706 253 581 253 079
Likvida medel vid årets slut  277 669 254 068 277 143 253 581
  
I likvida medel vid årets utgång, ingår:     
Kassa och bank 73 900 57 712 73 374 57 225
Kortfristiga placeringar 50 080 90 521 50 080 90 521
Långfristiga placeringar 153 689 105 835 153 689 105 835

  

KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen HSB Södertörn   Moderföreningen
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper      
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Det 
är första gången som BFNAR 2012:3 tillämpas, följande balansposter har påverkats: balanserat resultat, årets resultat 2013, 
byggnader och mark samt avsättningar. De redovisningsprinciper som skiljer sig är, avskrivningar av byggnader efter uppdel-
ning i komponenter vilket även påverkar latent skatt. Förändringar i eget kapital redovisas i tabell nedan: 

Tillgångar har värderats till anskaffningsvärde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräk-
nas 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. Avseende anläggningstill-
gång byggnad, har en komponentansats tillämpats med följande nyttjandeperioder som används för respektive komponent.

 
              

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER  
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER       

 Bundet kapital  Fritt kapital 

Koncernen Andelskapital Bundna reserver Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 10 923  8 688  102 740  14 795  137 145 

Vinstdisposition  353  15 536  -14 795  1 094 

Obeskattade reserver  -2 038    -2 038 

Årets resultat    10 281  10 281 

Justering latent skatt dotterbolag    -186  -186 

Belopp vid årets utgång 10 923  7 003  118 276  9 731  145 932

Justeringar år 2013

 Bundet kapital  Fritt kapital 

Moderföreningen Andelskapital Bundna reserver 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  

Justering avskrivning nytt regelverk    -322  -322  

Belopp vid årets utgång 10 923  5 893  109 590  7 890  134 296 

Komponent Längd

Stomme och Grund 130

Stomkomplettering/innervägg 60

Värme, Sanitet 60

El 60

Inre ytskikt, Vitvaror 52

Fasad 60

Fönster 60

Köksinredning 52

Yttertak 60

Ventilation 52

Hiss etc 52

Styr- övervakning 25

Restpost 52



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. Den 5 december 2014 förvärvade Östliden i Tullinge 
Holding AB, U & P Bostäder i Nynäs AB org.nr 556940-2950. Bolagen Fastighets AB Sågstuvägen 4 samt Fastighets AB Forell-
torget 2, överläts under 2010 till Erax service AB av moderföreningen. Fastighets AB Sågstuvägen 4 innehåller 166 hyresrätter i 
Huddinge och Fastighets AB Forelltorget 241 hyresrätter i Huddinge centrum
 
Medelantalet anställda     Koncernen   Moderföreningen
 År 2014 År 2013  År 2014 År 2013 
Totalt antal anställda 95 91 95 91 
Varav män 56 54 56 54  

Sjukfrånvaro fördelar sig enligt nedan:       
    
Korttidssjukfrånvaro      1,92%  2,14%  
Långtidssjukfrånvaro    0,38%  0,36%
Total sjukfrånvaro    2,30%  2,50% 
         
Sjukfrånvaro för män    3,50%  3,80%  
Sjukfrånvaro för kvinnor    1,00%  1,30%  
29 år och yngre     1,80%  1,60%
30 – 49 år     2,10%  1,70%
Äldre än 50 år     3,00%  4,80%  
         
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader        

       Koncernen                     Moderföreningen  

 2014  2013  2014  2013 
Löner och ersättningar       
Styrelse och VD   1 903        1 855       1 903        1 855     
Övriga 37 107      34 814     37 107      34 814   

Sociala avgifter       
Styrelse och VD      620           594          620           594     
Övriga 12 882      13 276     12 882      13 276     
Varav pensionskostnader       
Styrelse och VD     158         169        158         169     
Övriga  2 144      3 414     2 144      3 414 

Företagets pensionslösning för tjänstemän är enligt kollektivavtal och i stiftelseform som förvaltas av Folksam. 

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.       
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Not 2 Nettoomsättningen       
        
Egna fastigheter     27 868      27 485     10 517      10 220                 
Förvaltning administrativ     39 373      35 162     39 516      35 687               
Förvaltning skötsel     33 138      32 423     34 330      33 624              
Medlemsavgifter     6 715      6 708      6 715      6 708              
Övriga intäkter   3 850     3 002  4 512      3 527        

Nettoomsättning  110 944 104 780 95 590 89 766  
     
Not 3 - Avskrivningar    

Avskrivningar fördelas på:      
Kostnad för sålda tjänster -3 715  -3 801  -2 652  -2 738    
Administration och försäljningskostnader -656  -671  -468  -483  

Summa   -4 371  -4 472  -3 120  -3 221   

Not 4 - Revisionsarvode, BoRevision AB och  
Herrlander Revision AB     
Revisionsuppdrag  -181  -224  -131  -174   

Summa   -181  -224  -132  -174      
 
Not 5 Resultat från finansiella anläggningstillgångar    

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 8 792  2 009  8 792  2 009  

Summa   8 792  2 009  8 792  2 009     
 
Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter     
     
Ränteintäkter 2 095  5 995  2 083  5 983  
Föreningsavgäld 1 049  1 048  1 049  1 048   

Summa   3 144  7 043  3 132  7 031     
    
Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter    

Räntekostnader -4 870  -6 028  -4 848  -6 028  

Summa   -4 870  -6 028  -4 848  -6 028    

    
Not 8 Koncernbidrag 

Erhållet från ERAX Service AB, 556434-7978    6 545      4 956 
Summa      6 545  4 956      

Not 9 Skatt    

Uppskjuten skatt  -213 -152 -50 132
Aktuell skatt  0 -541 0 -541

Summa   -213 -693 -50 -409 

 År 2014 tkr  År 2013 tkr  År 2014 tkr  År 2013 tkr

 Koncernen HSB Södertörn  Moderföreningen
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Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärde  3 185 2 522 3 185 2 522
Nyanskaffningar  356 663 356 663    
Årets försäljningar/utrangeringar  -      -      -      -    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 541 3 185 3 541 3 185
Ingående avskrivningar  -1 732 -1 428 -1 732 -1 428  
Årets avskrivningar  -333 -304 -333 -304
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 065 -1 732 -2 065 -1 732
Utgående planenligt restvärde  1 476 1 453 1 476 1 453

Not 11 Materiella anläggningstillgångar 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

BYGGNADER      
Ingående anskaffningsvärde 188 574 188 574 87 222 87 222
Nyanskaffning -      -     -      -    
Årets försäljningar/utrangeringar   -     - -     -   
MARK      
Ingående anskaffningsvärde 59 514 60 368 11 432 11 432
Nyanskaffning -      -     -      -    
Årets försäljningar/utrangeringar   -     -854  -      -     
FÖRBÄTTRING PÅ FASTIGHET      
Ingående anskaffningsvärde 8 444 8 066 8 444 8 066
Nyanskaffning  -     378  -     378
Årets försäljningar/utrangeringar   -      -      -      -    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  256 532 256 532 107 098 107 098
INGÅENDE AVSKRIVNINGAR  -34 139 -30 699 -16 248 -14 924
Ackumulerade överavskrivningar på byggnader  
och mark  -      7     -     7
Återföring avskrivning försäljning/utrangering    -     - -     -
Årets avskrivningar byggnader -3 105 -2 946 -1 194 -872
Årets avskrivningar övrigt -152 -137 -153 -138 
Justeringar nytt regelverk  -364  -322 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -37 396 -34 139 -17 594 -16 248   
Utgående planenligt restvärde  219 136 222 393 89 503 90 849
FASTIGHETER I MODERFÖRENINGEN  
Marknadsvärdet på de egna fastigheterna i moderbolaget har värderats av extern värderingsman i februari 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 63 112

Taxeringsvärde mark   17 514 17 514

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      
Forellen 6, Huddinge Kommun
Ladan 2, Huddinge Kommun
Traktorn 1, Huddinge Kommun
    

 Koncernen HSB Södertörn  Moderföreningen

 Koncernen HSB Södertörn  Moderföreningen



    Dotterföretag
   2014 2013  
Taxeringsvärde byggnader   90 319 90 319

Taxeringsvärde mark   33 591 33 591
    

Not 12 Maskiner och inventarier  2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31  
   
Ingående anskaffningsvärde  13 625 13 114 13 625 13 114
Nyanskaffningar  1 213 1 214 1 213 1 214
Årets försäljningar/utrangeringar  -565 -703 -565 -703
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  14 273 13 625 14 273 13 625
      
Ingående avskrivningar  -8 660 -7 641 -8 660 -7 641
Återföring avskrivning försäljning/utrangering   390 574 390 574
Årets avskrivningar  -1 440 -1 593 -1 440 -1 593
Utgående ackumulerade avskrivningar  -9 710 -8 660 -9 710 -8 660
Utgående planenligt restvärde  4 563 4 965 4 563 4 965

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

   350 350 

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 
Östliden i Tullinge Holding AB, 556848-8364    50 0

   130 643 130 593 
Andra långfristiga värdepappersinnehav      
HSB Riksförbund   4 991 4 991
Bostadsrätter i Brf Paradisbacken   6 085 6 085
HSB Projektpartner AB   15 104 15 104
HSB Bostad AB   35 157 17 783
Olika mindre andelsinnehav   43 43

   61 380 44 007

Långfristiga placeringar   153 689 105 836

   
Andra långfristiga fordringar   171 234

Summa   346 234 281 019

 Koncernen HSB Södertörn  Moderföreningen
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 
    
Hyresutgifter 553 573 553 573
Försäkringspremier 175 172 175 172
Inkomsträntor 289 753 289 753
Räntekostnader 12 84 12 84
Övrigt 919 857 854 852

Summa  1 948 2 439 1 883 2 434
   
Not 15 Eget kapital           

 Bundet kapital  Fritt kapital
Koncernen   Andelskapital  Bundna reserver   Balanserat resultat   Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång   10 922 7 003  118 276  9 731 145 932
Vinstdisposition    411  9 836  -9 731 516
Obeskattade reserver förändring         17         17
Årets resultat        10 638 10 638 
Andelskapital, ökning/minskning under året 231          231

Belopp vid årets utgång   11 153 7 431  128 112  10 638 157 334

 Bundet kapital  Fritt kapital
Moderföreningen  Andelskapital  Reservfond  Balanserat resultat  Årets resultat  Totalt
Belopp vid årets ingång  10 923 5 893 109 590 7 890 134 296
Vinstdisposition   411 7 479 -7 890 0 
Andelskapital, ökning/minskning under året 230        230
Årets resultat     11 609 11 609

Belopp vid årets utgång  11 153 6 304 117 069 11 609 146 135

  Moderföreningen
Not 16 Obeskattade reserver   2014-12-31 2013-12-31  
Periodiseringsfond      
Ingående balans   1 422 4 270
Återfört 2014   -47 -3 669
Årets avsättning   0 821
Summa     1 375 1 422

Not 17 Avsättningar  2014-12-31  2013-12-31  2014-12-31 2013-12-31  
 
Garantiåtaganden 60 60 60 60
Latent skatteskuld 6 183 6 068 1 901 1851
Ackumulerade avskrivningar koncernen -4 248 -3 073 0 0    
Obeskattade reserver 248 313 0 0          

Summa  2 243 3 368 1 961 1 911 
 

Not 18 Skulder till kreditinstitut       
Swedbank 81 150 82 563 81 150 82 563

Stadshypotek 11 866 11 959 11 866 11 959

 93 016 94 522 93 016 94 522
Varav kortfristig del  -1 537 -1 537 -1 537 -1 537

Summa   91 479 92 985 91 479 92 985

Om fem år beräknas skulder till kreditinstitut uppgå till 83 794 tkr.  Föreningen har tecknat ett swapavtal för ett av fastighetslånen. Vid lösen 
på balansdagen skulle det innebära en kostnad för föreningen om 571 tkr.      

 Koncernen HSB Södertörn  Moderföreningen

 Koncernen HSB Södertörn  Moderföreningen



Not 19 Avräkning förvaltade företag  2014-12-31 2013-12-31 201412-31 2013-12-31  
  
Avräkningsskulder förvaltade företag 197 568 155 073 197 568 155 073
Inlåning förvaltade företag 99 075 115 575 99 075 115 575

Summa   296 643 270 648 296 643 270 648

Not 20 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter      
 
Semesterlöner 5 307 5 100 5 307 5 100
Sociala avgifter 2 498 2 351 2 498 2 351
Räntekostnader 917 664 917 664
Beräknat arbete för revision 158 218 110 175
IT-kostnader 385 590 384 590
Övrigt 17 910 18 364 3 410 3 171

Summa  27 175 27 287 12 626 12 051

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) 733 732 733 732
Säkerhet för inbetalade insatser med  
garanti hos Länstyrelsen 5 180 2 640 5 180 2 640
Fastigo, (Fastighets. arbetsgivarorg.) 637 640 637 640

Summa  6 550 4 012 6 550 4 012

 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 2015-03-19          
 
 Jonte Söderström, ordförande   
 
 Per Kregert  Lena Ingren  
 
 Lennart Olsson  Staffan Paulusson  
 
 Susann Dertell    Ida Johansson  
 
 Ulf Tapper VD   Leif Aura/Fast.anställda
  
 Benny Hejdenberg/Unionen  
    
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits i april 2015      
     
 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 2014. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 31– 49. 

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 oegentlig-
heter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revi-
sorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernre-
dovisningen 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 
redovisningsprinciper 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 koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderföreningens och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2014 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 2014.

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 mot årsredovisningslagen 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 april 2015

 
Liselotte Herrlander  Erik Davidsson
Auktoriserad revisor  BoRevision AB
av föreningen vald revisor  av HSB Riksförbund 
    förordnad revisor 
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