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Under 2013 fick fotograf Alexander Hall i uppdrag 
att ta bilder på konstverk i HSB Sydosts bostadsrätts-
föreningar. Bilderna på framsidan är tagna i:

1. brf Tusenskönan, Kalmar
2. brf Brunnsparken, Blekinge
3. brf Nordstjärnan, Växjö
4. brf Eklövet, Växjö
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VD BÖRJE NILSSON

VD BöRjE NIlSSON HAR ORDET

pÅ VÄG MOT 2020-TAlET...
2013 var året som HSB Sydost firade 80 år och HSB Riksförbund 90 år. Jag skulle kunna fylla hela vd-ordet med 
tillbakablickar över framgångrika 80 år. Se hur HSB från sin start utvecklades trots mycket motstånd till 
att bli en viktig samhällsbyggare och föregångare inom många olika områden. Men för att vara framgångsrik och 
föregångare behöver man ha både idéer, visioner och mod. 80 år kan tyckas vara en lång tid, en hel mansålder, 
men satt i ett än längre perspektiv är det en förhållandevis kort period, en period med fantastisk utveckling av 
teknik, kunskap och samhälle. Låt oss göra en snabb enkel tillbakablick… 

                För 80 år sedan:
- Betalade man månadsavgifterna kontant till bostadsrättsföreningens kassör i 
styrelserummet 
- Var badrum och toalett en lyx för den ”vanliga” människan men standard i nya 
HSB-lägenheter 
- Utformades dagens köksstandard efter ett forskningsprojekt som HSB bedrev 

- Utgjorde singelhushållen ca 6% av befolkning (mot ca 38% idag) 
- Bodde knappt häften av befolkningen i Europa-städerna (mot ca 75% idag) 

Om vi fortsätter och roa oss med att bara titta 5–10 år bakåt i tiden 
- kom den första mobiltelefonen som inte bara var en telefon utan en dator 
som det gick att ringa med – Apple introducerade I-Phone som med sina 
appar har skapat helt nya möjligheter att kommunicera och vara ständigt 
uppdaterad.
- kom Facebook med sina fantastiska möjligheter att dela med sig av sina 
upplevelser, bilder etc.
- kom Internetbanken som ger oss alla möjligheter att uträtta våra 
bankärenden utanför bankkontoret när vi har tid och möjlighet
- utvecklades söktjänster som t ex.  Google som ger oss alla möjligheter i 
världen att få kunskap, fakta när helst på dygnet

De av oss som upplevt några av de 80 årens utveckling kan se tillbaka på en 
fantastisk resa och man kan fråga sig hur de kommande 5-10 årens utveckling 

kommer att bli. 

HSB har under många år setts som ledande när det gällde utformning och 
innovationer för bostäder. Den rollen är inte självklar längre då våra 

konkurrenter kommit ikapp och i vissa fall även förbi. 

Men vi kan ta en ny roll – vara i framkant med förvaltningstjänster. För att nå dit 
behöver vi ta flera nya steg på den inslagna digitala vägen. Utveckla tjänsteleverans 
med personlig rådgivning i styrelserummet till styrelserna när det gäller ekonomi, 
underhåll och utveckling av fastigheterna. Vi ska bygga starka relationer med våra 
kunder och medlemmar och vara lokala, kundnära med hög tillgänglighet.

Utvecklingen går i ett högt tempo. Omvärld och kunder väntar inte längre in
att leverantörer ska komma i kapp utan förväntar sig att en framsynt och 
kompetent leverantör ligger i framkant med nya utvecklade tjänster och service. 
Ett förhållningssätt och roll som innebär att vi i HSB behöver bli än mer framsynta 
och proaktiva i vårt utbud av service och tjänster, dvs precis som under pionjäråren 
ha både idéer, visioner och mod.
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MEDARBETARE & ARBETSMIljö

När 2013 summerades var vi inte mindre än 117 tillsvidare-
anställda medarbetare. Tillsammans med dem hoppas vi nu 
ta nästa nödvändiga steg för ett än starkare HSB Sydost. 

ARBETSMIljö
2013 var ett år som vi på HSB Sydost ibland benämnde som 
“arbetsmiljöåret”. Efter att under föregående år skapat en 
grund i moderna arbetsplatser och decentraliserad 
organisationsstruktur tog vi nu nästa steg. Ett långsiktigt 
samarbete med Previa tog sin början och vi avsatte interna 
resurser för att främja en arbetsmiljö i toppklass. Utöver 
rena hälsoundersökningar, för all personal, gjordes fler 
enskilda insatser än någonsin tidigare: arbetsmiljöronder, 
inrättande av arbetsmiljögrupp samt införande av 
sjukanmälan direkt till vårdutbildad expertis. Därutöver 
fullföljdes tidigare inslagen väg för aktivt friskvårdsarbete 
med fokus på såväl motion som kost. Som alltid har sats-
ningarna skett i gott samarbete med våra fackliga parter: 
Unionen, Fastighetsanställdas Förbund och Byggnads.

SAMVERkAN
Apropå samarbete bildades den 1 april 2013 HSB Göta/
HSB Sydost HR-center AB. Bolaget lyckades direkt bli en 
avtalad samarbetspartner med fyra andra HSB-föreningar 
utöver HSB Sydost. Bolaget arbetar med löneadministration 
och HR-stöd med framsynthet och hög kvalitet. Samtidigt 
ska satsningen leda till god kostnadskontroll, samverkan ska 
leda till mer HR till en lägre peng! Ett exempel är att 
samarbetet möjliggjort digital rapportering av brf:ers 
sammanträdesarvoden och annan ersättning. Digitala 
satsningar gjordes även rörande rekryteringsverktyg och så 
kallat HR-system. Dessa investeringar ska borga för 
bemanning och fokus på kompetensfrågor med struktur, 
kvalitet och långsiktighet. Just varje medarbetares 
individuella utveckling är en konkurrensfaktor där vi nu 
har rustat att ta spännande steg i utvecklingen från 2014.
 
uNGDOMSjOBB
Vårt arbete med medarbetarfrågor ska självklart stärka vårt 
varumärke totalt sett. En insats som fick stor medial upp-
märksamhet var satsningen på tidsbegränsade ungdoms-
jobb i Kalmar och Växjö. Här gjordes föredömliga insatser 
av hyresgäster som för en tid också blev medarbetare. HSB 
Sydost lyckades samtidigt visa prov på hur arbetsgivare med 
förhållandevis små insatser kan göra skillnad i att verka för 
en arbetsmarknad för alla.

Vi är ödmjukt stolta över att HSB Sydost idag är en arbetsplats vars positiva rykte 
når ut till många: såväl inom HSB-sfären men också utanför HSBs egna väggar. 
Många uppmärksammar oss, inte minst vid de tillfällen när vi söker nya medarbetare.
Glädjande fick vi även 2013 möjligheten att just knyta oss an fler ”HSB-are”. 

PERSONALCHEF BJÖRN PETTERSSON

”
Våra medarbetare 

är vår viktigaste 

resurs!
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HR-GENERALIST CECILIA LINDH

MEDARBETARE pÅ HSB SYDOST TYckER DETTA 
ÄR MEST pOSTIVT MED SIN ARBETSplATS... 

man känner sig väldigt viktig och delaktig i mycket

viljan att utvecklas och att man vågar premiera de som sticker ut

en lättsam atmosfär och omväxlande jobb

det är en arbetsplats med möjligheter

mycket skratt och obefintlig söndagsångest

en växande ”vi-känsla” i företaget

stort fokus på personal och att modernisera företaget

det är ett företag som jobbar framåt

att träffa kunderna ute och vara delaktig och mån om 
deras område

OcH ÄR STOlTA öVER...

våra kompetenta kollegor

förtroendet vi får av våra kunder

kvaliten på vårt arbete

våra grundläggande värderingar

att ha en ledning som lyssnar

vårt starka varumärke

att ha en ledning som blickar framåt

vårt tjänsteutbud

att vara en i gänget!

att vi är bra på det vi gör

det gröna i HSB Sydost

vår arbetsinsats

NMI
Våra medarbetare är vår strategiskt viktigaste resurs. 
Vi ska ge medarbetarna rätt förutsättningar för att lyckas 
med sitt uppdrag. Minst en gång vartannat år mäter vi hur 
vi lyckas med detta genom Nöjd Medarbetar Index, NMI.

Genom ständigt kontinuerligt förbättringsarbete möter 
vi våra medarbetares synpunkter och krav på oss.
Här kan du följa utvecklingen från 2007.

I nöjd medarbetarundersökning mäts förbättrings-
potential. Frågorna ställs dels hur viktig ett område är 
och hur väl det uppfylls. Gapet mellan vikt och utförande 
anges i potential. Idealet är 0.0 med intervall mellan 0,0 
och -0,99 är ett acceptabelt värde, mellan -1,0 till -1.49 
visar på stor förbättringspotential medan värden från -1,5 
och uppåt är alarmerande. Värden som ligger närmre 0,0 
visar på liten förbättringspotential.

Område 2007 2009 2011 2013

Totalbetyg -0,88 -0,74 -0,69 -0,58

Ledarskap -1,29 -0,90 -0,78 -0,48
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HSB NÄRA DIG

fRAMTIDSMöTE
I oktober genomförde vi vårt återkommande 
Framtidsmöte, denna gång i Borgholm på Öland. 
Inbjudna personer till Framtidsmötet var förtroende-
valda och HSB-ledamöter från HSB Sydost och vi var 
drygt 200 personer på plats. Utöver att prata framtid 
firade vi 80 år och programmet bjöd på talare som Stefan 
Hyttfors där han gorde en framtidsspaning. Vill du veta 
hur framtiden blir?

Även Göran Carstedt, en auktoritet inom klimat- och 
hållbarhetsfrågor, delade med sig av sin erfarenhet kring 
ledarskap och hållbarhet. Hur får vi ett hållbart sam-
hälle?

HSB Riksförbunds förbundsordförande Anders Lago, 
Swedbanks styrelseordförande Anders Sundström 
mfl. var med i en diskussionsgrupp kring bostads-
produktionens framtida utmaningar och möjlig-
heter tillsammans med inbjudna kommunpolitiker. 
På Framtidsmötet anordnades även en mässa med 
inbjudna leverantörer.

Under 2013 hände det en massa bra saker hos oss på HSB Sydost. Vår strategi är 
att stärka vår relation med våra medlemmar och kunder. HSB Nära dig är 
samlingsnamnet för det arbetet.

HSB BÅTEN
I september bjöd vi in styrelseledamöter till att följa med 
på HSB Båten, en gemensam anordnad aktvitet med 
HSB Inköp. Här anordnades en bostadsmässa med 60 
utställare, en mängd olika föreläsningar om bland annat 
juridik och framtidens HSB. Till HSB Båten kom cirka 
100 kunder från HSB Sydost, vi bidrog även med ett 
antal föreläsare.

Dom med störst 

anpassningsförmåga 

överlever!

STEFAN HYTTFORS

”
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ElBIlSpOOl NORRlIDEN
Under hösten 2013 genomförde HSB Sydost en enkät-
undersökning kring intresse av en bilpoolslösning med 
elbilar för hyresgäster i området Norrliden, Kalmar.
Responsen blev mycket positiv och vi har därför satsat 
på en lösning där medlemmar i bilpoolen har tillgång
till fem stycken elbilar av märket Nissan Leas, bilarna 
bokas via nätet med ett sms som bekräftelse. Då bilen 
drivs av el blir driften lägre än för en bil som körs på 
andra drivmedel och är även ett bra och miljövänligt 
alternativ.

Bilpoolslösningen är ett samarbete mellan HSB Sydost, 
Kalmar Energi, Kalmar kommun och Kalmar läns 
museum.

kuRSER
Över 650 personer deltog i vårt ordinarie kursutbud 
samt många fler under våra seminarier och temakvällar. 
Dessutom har vi haft förmånen att hålla flertalet 
styrelseanpassade/skräddarsydda utbildningar lokalt.

Kurserna gällande bostadsrättsekonomi och underhålls-
planering är de som lockat flest kursdeltagare, men 
vid varje kurskväll har vi mött ett stort och aktivt enga-
gemang. Det finns ett ständigt behov av att uppdatera 
sina kunskaper och vidga vyerna för hur vi kan möta en 
förunderlig framtid. 

HSB Sydost kommer att fortsätta arbeta för att 
göra din styrelsevardag trygg och hållbar!

 

VINDkRAfTVERk
HSB Sydost har köpt 200 andelar från HSB Vind Umeå, 
leverans av 200 000 kwh el. Ett naturligt steg för att 
minska koldioxidbelastningen av våra egna fastigheter. 
Energin kommer att användas i Norrliden vilket 
motsvarar 20% av nuvarande förbrukning av el i hela 
Norrlidenområdet. 
 
Vi på HSB Sydost vill visa att klimatfrågan tas på allvar 
och för att fortsätta bidra till ett hållbart samhälle när 
det gäller energianvändning. 

Grundkurs i styrelse-
utbildning steg 1 och 2

Fastighetsägarens ansvar

UNDER åRET HÖLLS FÖLJANDE KURSER

Dessutom hölls seminarium/temakvällar gällande
•	 Studieorganisatörer
•	 Energieffektiv renovering av miljonprogram
•	 Remissrunda kod för brf

Underhållsplanering

Bostadsrättsekonomi
steg 1 och 2

Valberedningsutbildning

VÅRT gröna HSB SYDOST
HSB SYDOST MILJöPOLICY
”Att ta ansvar för miljön och fokusera 
på miljöfrågor är naturligt för oss i HSB. 

Grunden för vårt miljöarbete är 
samhällsansvar, kretsloppstänkande 
och hållbarhet i tre dimensioner
 – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.  

HSB Sydost ska därför arbeta för en 
bättre miljö och visa vägen genom att 
kontinuerligt arbeta med ständiga
förbättringar för minskad klimat- 
och miljöbelastning.  

Vi ska aktivt bidra till ett hållbart
samhälle.” 

HSBs klimatmål 2013 – 20% lägre 
kg CO2e/Atemp än 2008

HSB Sydost har nått målet! Vi har 32% 
kg CO2e/Atemp 2012 än 2008
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DRIFTLEDARE HELENE FÄLLMAN

VERKSAMHETSCHEF
FASTIGHETSSERVICE  TOMAS KARLSSON

MöT VERkSAMHETScHEf & DRIfTlEDARE 
pÅ fASTIGHETSSERVIcE

NÄR DU TRÄFFAR KUNDER, VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGT ATT LYFTA FRAM?
Att vi är en entreprenör som funnits länge på marknaden och att vi är en total-
förvaltare med stor kunskap för deras fastigheter/förening och kan ge dem stöd 
och hjälp i alla lägen.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT ARBETA På HSB SYDOST?
Att det är ett stort företag men ändå så pass litet att vi alla kan vara med och 
påverka och hjälpa till så att vi kan förbättra oss på alla områden.

VAD KAN JUST DU BIDRA MED TILL VERKSAMHETEN? 
Att se till så att vår personal har bra förutsättningar för att göra ett bra jobb.

ROLIGAST MED DITT JOBB?
Det roligaste är att man kan vara med och påverka så att vi gör bra jobb och att vi 
har nöjda kunder som berömmer oss och vår personal.

INNAN DU BÖRJADE På HSB SYDOST, VAD GJORDE DU Då? 
Jag jobbade med teknisk förvaltning inom Riksbyggen i 21 år.

NÄR DU INTE JOBBAR, VAD GÖR DU HELST Då?
För motionens skull är det golf som gäller, gillar att resa till varmare länder 
och har ett stort intresse av gamla bilar. 

NÄR DU TRÄFFAR KUNDER, VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGT ATT LYFTA FRAM?
HSB och vår goda kvalité, att vi är måna om våra kunder och återkopplar för att 
hålla god kommunikation och kvalité.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT ARBETA På HSB SYDOST?
Stort och stabilt företag som månar om sina anställda och satsar på ständig utveck-
ling och förbättring.

VAD KAN JUST DU BIDRA MED TILL VERKSAMHETEN? 
Mitt engagemang, servicekänsla och kunskap.

ROLIGAST MED DITT JOBB?
Varierande och utmanade, möte med människor.

INNAN DU BÖRJADE På HSB SYDOST, VAD GJORDE DU Då? 
Handläggare fjärrvärme vatten/avlopp, projekt, Mörbylånga kommun. Räddnings-
ledare/räddningstjänsten Öland.

NÄR DU INTE JOBBAR, VAD GÖR DU HELST Då?
Helst i trädgården/skogen eller åker på semester ...långt bort!
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DRIFTLEDARE HELENE FÄLLMAN

DRIFTLEDARE MåRTEN LINDQUIST

DRIFTLEDARE ANDREAS ERIKSSON

NÄR DU TRÄFFAR KUNDER, VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGT ATT LYFTA FRAM?
När jag möter en kund är det viktigt att jag är trevlig och tillmötesgående. Lyfter 
gärna fram att vi har helhetslösningar och att vi är gröna. Att personal har bra anställ-
ningsvillkor och får en bra kompetensutveckling. Att en av vår främsta egenskap är 
att vi levererar trygghet.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT ARBETA På HSB SYDOST?
Att man utvecklas och gillar att serva.

VAD KAN JUST DU BIDRA MED TILL VERKSAMHETEN? 
Kontaktperson mellan kund och företag. Påverkar kundens önskemål i lednings-
grupp och övriga företaget.

ROLIGAST MED DITT JOBB?
Träffa kunder och utvecklas. Gillar att se personalen utvecklas.

INNAN DU BÖRJADE På HSB SYDOST, VAD GJORDE DU Då? 
Reparatör inom industrin och brandman.

NÄR DU INTE JOBBAR, VAD GÖR DU HELST Då?
Jobbar i skogen och bygger på mitt hus.

NÄR DU TRÄFFAR KUNDER, VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGT ATT LYFTA FRAM?
För mig är det viktigt att kunna se vad kunden vill ha och försöka ge den bästa 
servicen efter kundens önskemål. Jag försöker även lyfta fram att vi är det GRÖNA 
HSB och våra värderingar.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT ARBETA På HSB SYDOST?
Det bästa med HSB är att det är ett väl fungerande företag som levererar bra 
tjänster till sina kunder och att man jobbar med stor frihet under ansvar. 
Sen att arbetskollegor är av världsklass gör ju inte saken sämre!

VAD KAN JUST DU BIDRA MED TILL VERKSAMHETEN? 
Mitt engagemang. Att vara coachen/lagledaren och se till att verkligen ge 
kunden den servicen de beställt.

ROLIGAST MED DITT JOBB?
Att få vara ute på fältet, att få jobba nära kunden där det händer. 

INNAN DU BÖRJADE På HSB SYDOST, VAD GJORDE DU Då? 
Jag jobbade som officer inom Försvarsmakten.

NÄR DU INTE JOBBAR, VAD GÖR DU HELST Då?
På min fritid umgås jag med min familj har en liten 2-åring som tar upp 
det mesta av tiden. På sommaren hinner jag även med att 
spela några rundor golf.



12 HSB SydoSt årSredoviSning 2013

”
VÅRA NYpRODukTIONSpROjEkT

Hackan 23
•	 Status: detaljplan fastställd
•	 Cirka 43 lgh
•	 Byggstart: Ej fastställt 
    prel. 2015

S. Stationsområdet
•	 Status: projekteras/bygglov
•	 Cirka 40 lgh, etapp 1
•	 Byggstart: Ej fastställt 
    prel. 2015

Svea 6
•	 Status: detaljplan samråds-

handling
•	 Cirka 60 lgh
•	 Byggstart: Ej fastställt 
    prel. 2017

VÄxjö

Gesällen
•	 Status: arbete med detalj-

plan pågår
•	 Cirka 90 lgh
•	 Byggstart: Ej fastställt prel. 

2015

kAlMAR

Gripen 20
•	 Status: detaljplanen har inte 

vunnit laga kraft
•	 Cirka 57 lgh
•	 Byggstart: Ej fastställt prel. 

2015

OSkARSHAMN

Garvaren
•	 Status: detaljplan samråds-

handling
•	 Cirka 77 lgh
•	 Byggstart: Ej fastställt 
    prel. 2017

Posse
•	 Status: detaljplan samråds-

handling
•	 Cirka 120 lgh
•	 Status: detaljplan samråds-

handling
•	 Byggstart: Ej fastställt prel. 

2016-2018

kARlSkRONA

2013 blev ett år utan färdigställda nybyggnadsprojekt. 28 lägenheter i Brf Hovs by i 
Växjö stod inflyttningsklara hösten 2012.  Månader med trög försäljning byttes mot 
stort intresse och till sommaren 2013 var samtliga lägenheter sålda. 

Vår målsättning att uppnå en kontinuerlig nyproduktion i 
regionen kräver byggklar tomtmark. Arbetet med att upp-
rätta nya detaljplaner har pågått under året och planerna 
ligger i olika faser. 

kV GESÄllEN
Ett omfattande arbete har genomförts tillsammans med 
Kalmar kommun för kv Gesällen på Kvarnholmen. Mark, 
som med sina historiska vingslag, ska utvecklas för en 
ändamålsenlig byggnation av kommersiella lokaler och ca 
80 bostadslägenheter i hyresrätt. 

Vi ser med tillförsikt fram emot en byggstart i slutet av 
2014 för detta speciella stadsutvecklingsprojekt.

MARkföRVÄRV
Under hösten förvärvades del av Södra Stationsområdet 
i Växjö. Även detta ett stadsutvecklingsprojekt beläget i 
anslutning till järnvägsstationen och kommande World 
Trade Center. 

Detta mycket centralt belägna gamla järnvägsområde 
utvecklas nu av Växjö kommun och kommer att omfatta bl 

a 300-400 nya lägenheter i olika upplåtelseformer. 
Vårt förvärv möjliggör produktion av ca 140 lägenheter 
fördelade på olika etapper.

Vi har även sedan tidigare förvärvat mark under 2012, 
Svea 6 vid Lineborgsplan i Växjö. Tomten som ligger i 
anslutning till fastigheten Svea 19 som redan ägs av HSB. 
Detta innebär att båda fastigheterna kan ge en exploate-
ring om ca 65 lägenheter.

SAMARBETE pROjEkTpARTNER
Styrelsen har som mål för nyproduktionen att vi ska under 
en 5 års period ha igångsatt 60 bostäder. För att kunna 
uppnå målet behöver vi tillföra såväl personella som 
ekonomiska resurser. Detta gör att vi genom att etablera 
samarbetet med HSB Projektpartner. Samarbetet sker i ett 
gemensamt ägt handelsbolag. 

Merparten av nyproduktionen kommer att ske inom 
handelsbolaget. HSB Sydost och HSB Projektpartner delar 
vinst och risk lika i bolaget. Inom handelsbolaget kommer 
vi 2015 sälj- och byggstarta Portvakten och Södra Stations-
området, båda i Växjö.



13HSB SydoSt årSredoviSning 2013

RÄppE kANAl I VÄxjö
I oktober 2013 påbörjades markarbeten och gjutning 
gjordes för de sex grundplattor till bostads-
husen i Räppe kanal. De 22 bostadsrättslägenheterna 
blir klara för inflyttning den 1 december 2014. Ett 
boende med fantastiskt läge och vattenkontakt i flera 
väderstreck. Det blir det första projektet i HSB Sydost 
som projekteras och byggs för miljöcertifiering enligt 
Miljöbyggnad Silver. Ett bevis på att husen byggs med 
omsorg där materialval, energieffektivitet, inomhus-
klimat och andra miljöpåverkande faktorer granskas.

pORTVAkTEN I VÄxjö
Under 2014 kommer Portvakten i Växjö preliminärt 
att få sin byggstart. Området ligger 1,5 km söder om 
Växjö centrum mellan två sjöar, Växjösjön och 
Trummen, och nära Campusområdet. 

Ett klimatsmart hus med nytänkande arkitektur. Brf 
Porten byggs helt i trä och bjuder på en attraktiv 
modern planslösning som talar för en yngre mål-
grupp som söker små centralt belägna lägenheter till 
en rimlig boendekostnad. 

lINBlOMMAN I kAlMAR
På senhösten 2013 blev det också klartecken för upp-
start av byggnationen på kv Oljeväxten i Kalmar. Ett 
spännande projekt med speciell arkitektur. Lägen-
heter med öppen planlösning och panoramafönster. 
Huset är byggt så att det öppnas upp mot södersidan, 
där varje bostad har sin balkong, vilket skapar en lugn 
och privat del mot bostadsgården i söder.

Brf Portvakten
•	 37 lgh, 2-4 rok
•	 Prel. byggstart: november 2014
•	 Arkitekt: Lars Iwdal, Arkitektbyrån Design

Brf Linblomman
•	 44 lgh, 1-4 rok
•	 Byggstart mars 2014
•	 Arkitekt: Linda Camara,Tengbom Arkitekter

Brf Räppe Kanal
•	 22 lgh, 3-4 rok
•	 Byggstart pågående
•	 Arkitekt: White Arkitekter
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VÅRA fASTIGHETER

INDIVIDuEll VÄRMEMÄTNING
Under 2013 har projektet individuell värmemätning 
testats i två fastigheter i Växjö. Projektet löper under två 
år och under den tiden kommer 152 lägenheter i hus 
byggda 1992 få så kallade radiatormätare på varje värme-
element. Mätarna registrerar värmeeffekten som går ut 
från elementet, denna inormation omvandlas sedan till 
en kostnad i kronor och ören. Vi kan se att många av våra 
hyresgäster är intresserade av att kunna påverka sina en-
ergikostnader och att få lägre hyra genom att aktivt spara 
energi.

HYRESGÄSTuNDERSökNING
En hyresgästundersökning genomfördes under 2012. 
Med den som grund påbörjades en noggrann översyn på 
samtliga hyresområden framförallt vad gäller fastig-
heternas skick samt utemiljöerna. Även ytskikten i 
lägenheterna började ses över och besök bokades med 
hyresgäster i de större lägenheterna där slitaget är som 
störst. 

Under våren 2013 hölls två bomöten i Hyresgästfören-
ingens lokal på Norrliden, som är det klart större hyres-
området, och i samband med detta kunde en detaljerad 
åtgärdsplan göras. Under hela 2013 har det jobbats aktivt 
med att genomföra de förbättringar och förändringar 
som framkommit genom hyresgästundersökningen och 
det är ett ännu pågående projekt. Exempel på åtgärder:

•	 Norrliden: bänkar utanför entréerna och småhusen 
inne på gårdarna målades om sommaren 2013, träd 
klipptes ner, buskage röjdes upp m.m.

•	 Hackan 25: säkerheten i det stora garaget sågs över 
och farthinder beställdes

•	 Vänskapen: öka säkerheten för gående och cyklister 
vid parkeringen och carportarna genom att montera 
upp speglar för att förbättra bilisternas syn

HYRESlÄGENHETER

ORT ANTAl lGH

Kalmar 689

Växjö 180

Karlskrona 153

TOTAlT 1022

BOSTADSRÄTTER SOM HYRS uT

ORT ANTAl lGH

Västervik 2

Kalmar 32

Växjö 34

Älmhult 1

Ronneby 2

Karlshamn 7

Väckelsång 3

TOTAlT 81

VISSTE DU aTT...

...vakansgraden i våra hyresfastigheter är 0,2 %

...hos oss hittar du 962 hyreslägenheter

NORRlIDEN klIMATRENOVERING
I området Norrliden i Kalmar har vi fortsatt utvärdera 
den klimatrenovering som utfördes under åren 2011 och 
2012. I dagsläget uppskattar vi att en energibesparing på 
över 20% har gjorts. 

fotograf A
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HSB SERVIcE

BYGGSERVIcE
Vi fortsätter att växa och finns nu etablerade på alla orter 
i vår region. Efterfrågan på våra tjänster har fortsatt att 
öka, vilket i sin tur har lett till en ökad offerthantering. 
Inom Byggservice genomför vi idag allt från det alltmer 
omfattande byggprojektet till det mindre. Idag är vi 23 
medarbetare och räknar med fortsatt tillväxt och 
efterfrågan av våra tjänster.

fASTIGHETSSERVIcE
Vi har under 2013 tecknat nya avtal bland annat ett i 
Nybro där uppdraget gjorde att vi säsongsanställde 7 per-
soner, vi har även fått fler uppdrag på Öland som gjort att 
vi anställt en person. I vår region har vi ökat antal avtal till 
206 stycken och vi förvaltar idag 127 föreningar. I Växjö 
och Kalmar har vi anställt nya driftledare, nya arbetsruti-
ner har skapats och det har gjort att en positiv dynamik 
har skapats i arbetsgrupperna.

Vi har även tagit steg mot att varje medarbetare ska ha 
områdesansvar för att vi ska underlätta kontakterna och 
relationerna med våra kunder.

BOSTADSRÄTTSföRVAlTNING OcH ADMINISTRATION
Bostadsrättsförvaltning hanterar idag cirka 230 admini-
strativa avtal. Av dessa är 213 medlemsföreningar vilket 
motsvarar 98% av våra föreningar. Gruppen består av 17 
medarbetare. Vi har under 2013 tecknat 2 nya externa 
avtal

Genom att införa skriftliga rutiner och processer för bl a. 
budget- och bokslutsarbetet har vi kunnat minska övertids-
arbetet för ekonomerna med motsvarande en heltidstjänst  
sedan 2010. Enhetliga rutiner och processer ger även 
ökade möjligheter att mellan kontoren fördela arbetet.

kuNDORIENTERAD TjÄNSTEuTVEcklING
Vid olika kontakter med våra kunder har det kommit 
fram önskemål om att kunna knyta ihop underhållsplanen 
med en ekonomisk utveckling för föreningen över flera år. 
Flera kunder har också uttryckt behov av att få 
professionell stöd vid uppdatering av underhållsbehovet. 

Genom att fånga upp kundernas behov och önskemål 
har vi utvecklat tjänsten Aktiv Underhållsplan och lan-
serade den under hösten. Den togs emot mycket väl av 
våra kunder och runt 85% av våra kunder har tecknat 
avtal på tjänsten. Detta är ett bra exempel på 
kundorienterad tjänsteutveckling.

fotograf A
lexan
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Affärsområdet omfattar Fastighetsservice/Byggservice och Administrativ/Ekonomisk 
förvaltning. Under 2013 gjordes en indelning mellan Fastighetsservice och Byggser-
vice eftersom Byggservice blivit så omfattande att det blev svårt att ha en god överblick 
och uppföljning över respektive verksamhet.”
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föRENINGSSTYRNINGSRAppORT

BAkGRuND
HSBs kod är utformad särskilt för 
HSB-rörelsen och utgår från Svensk 
kod för bolagsstyrning, de kooperati-
va principerna och HSB:s värdering-
ar. HSBs kod för föreningsstyrning 
gäller från den 1 januari 2008. 
Syftet med koden är att den ska bli 
ett verktyg för att i praktiken kunna 
verkställa en öppen demokratisk 
medlemskontroll av hur beslut fattas 
inom HSB. HSB:s kod omfattar HSB-
föreningarna, HSB nationella bolag 
och HSB Riksförbund. 
Koncernerna för dessa verksam-
heter ska präglas av öppenhet och 
transparens i enlighet med kodens 
intentioner.

TIllÄMpNING AV HSB kOD
På HSB Sydosts hemsida finns en 
särskild avdelning för HSB Kod där 
man hittar den information som 
krävs för tillämpning av koden.

följA – föRklARA
Koden ska tillämpas enligt principen 
»följ eller förklara«. Det innebär att 
om en förening avviker från koden 
ska skälen för avvikelsen redovisas i 
föreningsstyrningsrapporten.
Koden innebär att årsredovisningen 
kompletteras med denna förenings-
styrningsrapport som översiktligt 
beskriver hur föreningen tillämpat 
HSBs kod för föreningsstyrning 
under räkenskapsår 2013.
Föreningsstyrningsrapporten är inte 
granskad av föreningens revisor.

1. föRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens 
högst beslutande organ. Förenings-
stämmans befogenhet utövas helt av 
fullmäktige.
Grundtalet är beslutat till 100. Antal 
fullmäktige uppgår till 249.
Bospargruppen utses på samma 
grundtal i relation till sitt totala 
medlemsantal.
Föreningen informerade, i decem-
ber 2013 på hemsidan, att förenings-
stämman år 2014 hålls den 10 maj.
Information om fullmäktiges rätt att 
få ett ärende behandlat på stämman 
och vid vilken tidpunkt en sådan 

begäran måste ha nått föreningen 
för att med säkerhet kunna tas in i 
kallelsen har föreningen i december 
2013 lämnat på sin hemsida och i 
medlemstidningen Hemma i HSB 
samt i HSB Service Nyhetsbrev.

föRENINGSSTÄMMA 2013
Föreningsstämman hölls den 25 maj 
2013 i Växjö på S:t Sigfrid Folkhög-
skola, Kronoberg. Vid föreningsstäm-
man deltog 93 ombud och därutöver 
34 personer, som representerade 
styrelse, revisorer, valberedning och 
personal.
Vid föreningsstämman var Bengt 
Johnsson, Thomas Gylfe, Göran 
ågren, Monica Widnemark, Linda 
Holm, Ann-Christine Quist-Karlsson 
och Sebastian Lindroth represente-
rade från styrelsen och Eva Gustafs-
son som en av föreningens revisorer.
Fullmäktige gavs möjlighet att ställa 
frågor, kommentera och lämna för-
slag till beslut.
Protokollet från föreningsstämman 
fanns tillgängligt på hemsidan inom 
ramen för koden.

2. VAlBEREDNING
Föreningens valberedning väljs på 
föreningsstämma. Beslut innefattar 
fortfarande för att vid behov ersätta 
ledamot som lämnar valberedningen 
innan dess arbete är slutfört. Instruk-
tion för valberedningen fastställs på 
föreningsstämman
Valberedningen har 2013 haft föl-
jande sammansättning:
•	Rolf	Nicklasson,	f	1943,	Brf	Tomta-
backen Växjö, invald 2013.
•	Siv	Elofsson,	f	1939,	Brf	Pantern,	
Karlskrona, invald 2010.
•	Birgitta	Johansson,	f	1954,	Brf	Pä-
ronholmen, Västervik, invald 2010.
•	Anders	Carming,		f	1963,	Brf	Vall-
mon, Kalmar, invald 2013.
•	Torbjörn	Aldebert,	f	1961,	Brf	Rep-
slagaren, Oskarshamn, invald 2013.

Rolf Nicklasson är sammankallande i 
valberedningen. 
Valberedningen har fått information 
om styrelsens utvärdering.
Valberedningen har arbetat  i enlig-
het med sin instruktion. som fast-

ställdes på föreningsstämman 2013.

•	lämnat	förslag	på	ledamöter	i	
styrelsen och förslag på styrelseord-
föranden, 
•	lämnat	förslag	på	styrelsearvode	
uppdelat mellan ordförande och 
övriga ledamöter,
•	lämnat	förslag	till	val	och	arvode-
ring av revisor, och
•	lämnat	förslag	till	ordförande	för	
ordinarie föreningsstämma.

Medlemmar har möjlighet att vända 
sig till valberedningen och lämna 
förslag på nomineringar till styrel-
seledamöter. Information om detta 
har lämnats via brev till alla brf och 
publicerats på hemsidan. 
Valberedningens förslag publiceras 
i kallelsen till 2013 års förenings-
stämma och på föreningens hemsida 
inom ramen för koden.  En redogö-
relse för hur valberedningen bedrivit 
sitt arbete publiceras samtidigt.
Valberedningen har haft 7 samman-
träden från maj 2013 till april 2014. 

3. STYRElSE
Styrelsen består av sju ledamöter, 
oberoende i förhållande till fören-
ingen och ledningen. Inga supple-
anter ingår i HSB Sydost styrelse. Vd 
ingår inte som ledamot i styrelsen.
Instruktion för styrelsearbetet 
uppdateras årligen vid styrelsens 
konstituerande möte. Styrelse-
instruktionen innefattar bl.a. 
en rapportinstruktion. Styrelsen 
erhåller vid varje möte nyproduk-
tionsrapport, ekonomiska rapporter, 
vd-rapport. Styrelsen arbetar efter en 
fast dagordning som bl.a. omfattar 
information samt viktiga händelser 
utöver rapporter och beslutspunk-
ter.  I och med detta har styrelsen 
tillfredsställande beslutsunderlag.
Arbetsordningen reglerar även 
antalet ordinarie styrelsemöten, vilka 
ärenden som ska behandlas, arbets-
fördelning inom styrelsen inklusive 
styrelseordförandens uppgifter och 
arbetsfördelning mellan styrelse och 
vd samt vd-instruktion. Från det kon-
stituerande mötet i maj 2013 arbetar 
styrelsen som koncernstyrelse.
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Styrelsen har under år 2013 och 
2014 hållit 11 styrelsemöten. I tur 
att avgå ur styrelsen vid kommande 
ordinarie föreningsstämma 2014 är 
ledamöterna Ann-Christine Quist-
Karlsson, Nybro, Thomas Gylfe, 
Växjö, Sebastian Lindroth, Växjö.

uTVÄRDERING AV STYRElSENS 
ARBETE
Styrelsens arbete har utvärderats ge-
nom en systematisk och strukturerad 
process. I utvärderingen identifieras 
utbildningsbehov hos såväl enskilda 
styrelsemedlemmar som styrelsen 
som helhet. En formell och nog-
grann utvärdering görs av styrelsens 
och de enskilda styrelsemedlemmar-
nas arbete. Utvärdering av enskilda 
styrelsemedlemmar identifierar till 
vilken grad utbildningsbehov har 
uppfyllts och hur effektivt styrelse-
medlemmen bidragit till styrelsens 
arbete.

fINANSIEll RAppORTERING OcH 
INTERN kONTROll
Ekonomi- och finansrapportering 
har skett vid styrelsemötena. Rap-
portrutiner och struktur infördes 
under hösten 2009 och finns med 
som en fast punkt på dagordningen. 
Föreningens finanspolicy omfattas 
även av årlig översyn i samband med 
styrelsens konstituerande möte. 
Attest- och inköpsordning justeras 
fortlöpande avseende personer och 
i viss mån beloppsgränser. Där fram-
går tydligt firmateckning, fullmakter 
och delegeringar, attestens inne-
börd, generella regler, avtalsrätt och 
så vidare. Företagets delårsbokslut är 
ej granskat av företagets revisorer.

4. VD
Börje Nilsson, Glemmingebro, är vd 
från och med 2009-02-01.
Vd:s arbete regleras genom vd-
instruktion och instruktion för 
arbetsfördelning mellan styrelse och 
vd. Vd:s arbete utvärderas årligen.

5. uTBIlDNING
Styrelseordföranden arbetar med att 
utveckla ett introduktionsprogram 
som är anpassat efter organisationen 

och enskilda ledamöters behov.
Styrelseledamöterna har under året 
genomgått utbildning i styrelsens 
arbete. 
Arbete med att ta fram lämpliga och 
strukturerade utbildningsprogram 
för befintlig och potentiell lednings-
personal pågår.

6. pRINcIpER föR ERSÄTTNING 
Vid den årliga översynen av vd:s avtal 
2011 träffades överenskommelse att 
vd:s lön skulle knytas till inkomstbas-
beloppet och att inga andra ekono-
miska ersättningar eller personal-
förmåner än lön skulle utgå samt 
att avsättningar till pension utöver 
KTP planen skulle ske inom ramen 
för lönebeloppet.  Sedan 2012-02-01  
utgörs vd:s lön och ersättningar 20 
inkomstbasbelopp. Utöver detta har 
vd rätt till förmånsbil inom ramen 
för 10 prisbasbelopp, bränsle ingår i 
bilavtalet. Företaget betalar sjuk-
vårdsförsäkring i DKV Hälsa. Inga 

ersättningar eller personalförmåner 
utgår. 
Vd omfattas inte av lagen om anställ-
ningsskydd. Vid uppsägning från fö-
retaget utgår ersättning motsvarande 
två årslöner, ett års uppsägningstid 
inräknad, dock längst till fyllda 65 år. 
Vd:s prestation utvärderas årligen i 
samtal mellan ordförande och vd. I 
samband med detta görs också över-
syn av vd:s avtal.

7. föRENINGENS REVISORER
Vid föreningsstämma 2013 valdes 
Eva Gustafsson och Ingemar Arwid-
son till revisorer i föreningen. 
HSB Riksförbund har utsett Håkan 
Davidsson, Deloitte AB till auktorise-
rad revisor och Patrick Hansén som 
ersättare för HSB Sydost.
Styrelsen sammanträffar med reviso-
rerna minst 1 gång per år.

NÄRVARO STYRElSE 2013

lEDAMöTER ANTAl MöTEN ÅRSSTÄMMA

Monica Widnemark, ordf 10 av 11 Ja

sebastian Lindroth, vice ordf 11 av 11 Ja

Thomas Gylfe 11 av 11 Ja

Ann-Christine Quist-Karlsson 11 av 11 Ja

Göran Ågren 11 av 11 Ja

Linda holm 11 av 11 Ja

Per Renud* 7 av 11 Ja

börje Nilsson, vd 11 av 11 Ja

*Invald till HSB Sydost styrelse vid stämma maj 2013

NÄRVARO VAlBEREDNING 2013/2014

lEDAMöTER ANTAl MöTEN ÅRSSTÄMMA

Rolf Nicklasson, 70 år
sammankallande 7 av 7 Ja

birgitta Johansson, 59 år 6 av 7 Ja

Torbjörn Aldebert, 52 år 7 av 7 Ja

siv Elofsson, 74 år 6 av 7 Ja

Anders Carming, 50 år 7 av 7 Ja
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STYRElSE & VD

Monica WidneMark 
född 1951

Bor i villa i Kosta. Ingår i styrel-
sen som ordförande sedan 2013, 
blev dock invald som styrelse-
ledamot 2011. Arbetar idag som 
kommunalråd i Lessebo. Ord-
förande i Kosta Köpmanshus, 
VoB Kronoberg och Boverkets 
samlingsdelegation.

tHoMaS gylfe
född 1948

Bor i HSB bostadsrätt i Växjö. 
Ingår i styrelsen som ledamot 

sedan 2008. Har tidigare 
arbetat som finansiell 

rådgivare. Ordförande i brf 
Strandsnäckan i Växjö. 

SeBaStian lindrotH
född 1983

Bor i HSB bostadsrätt i Växjö. 
Ingår i styrelsen som vice ord-

förande sedan 2012, blev dock 
invald som styrelseledamot 

2011. Arbetar idag som jurist. 
Styrelseledamot HSB Riksför-

bund, styrelseledamot HSB 
Projektpartner, ordförande brf 

Nybygget i Växjö.

ann-cHriStine 
quiSt-karlSSon
född 1957

Bor i HSB bostadsrätt i Nybro.
Ingår i styrelsen som ledamot 
sedan 2011. Arbetar idag som 
undersköterska. Ordförande i 
brf Rismåla i Nybro.

göran ågren
född 1944

Bor i HSB bostadsrätt i 
Oskarshamn. Ingår i styrelsen 

som ledamot sedan 2003. 
Har tidigare arbetat som 

besiktningsingenjör. 
Ordförande brf Repslagaren 
i Oskarshamn, HSB-ledamot.

per renud
född 1965

Bor i HSB bostadsrätt i Karls-
krona. Ingår i styrelsen som 
styrelseledamot sedan 2013. 
Arbetar idag som systemad-
ministratör. Ordförande i brf 
Orkanen i Karlskrona.

Börje nilSSon
född 1949

Bor i villa i Glemmingebro, 
bosparande medlem.
VD på HSB Sydost sedan 
2009. Styrelseledamot i 
HSB Garantifond och 
Coompanion Kronoberg, 
HSB-ledamot.

Saknas på bild. Linda Holm, styrelseledamot, 
född 1973, invald i styrelsen 2011.
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VAlBEREDNING 

rolf nicklaSSon
född 1943

Bor i HSB bostadsrätt i Växjö. 
Ingår i valberedning som sam-
mankallande sedan 2013. Har 
arbetat som vd HSB Sydost, 
1991-2006. Ordförande i brf 
Klarinetten och brf Tomtaback-
en i Växjö, HSB-ledamot.

anderS carMing
född 1963

Bor i HSB bostadsrätt i Kalmar.
Ingår i valberedningen 

sedan 2013. Arbetar som 
sjuksköterska. Ordförande i brf 

Jätten i Kalmar, 
HSB-ledamot.

Birgitta joHanSSon
född 1954

Bor i HSB bostadsrätt i 
Västervik. Ingår i valbered-
ningen sedan 2010. Arbetar som 
huvudskyddsombud. Ledamot i 
brf Päronholmen i Västervik, 
HSB-ledamot.

torBjörn aldeBert
född 1961

Bor i HSB bostadsrätt i 
Oskarshamn. Ingår i valbered-
ning sedan 2013. Arbetar som 
processoperatör. Ledamot i brf 
Repslagaren i Oskarshamn.

Siv elofSSon
född 1939

Bor i HSB bostadsrätt i 
Karlskrona. Ingår i valberedning 
sedan 2011. Har tidigare 
arbetat som apotekstekniker. 
Ordförande i brf Pantern i 
Karlskrona, HSB-ledamot.

Håkan Davidsson, född 1963, Auktoriserad revisor Deloitte AB
Eva Gustafsson, född 1946, Förtroendevald revisor
Ingemar Arwidsson, född 1942, Förtroendevald revisor

REVISORER
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föRVAlTNINGSBERÄTTElSE

Styrelsen och verkställande direk-
tören för HSB Sydost ekonomiska 
förening, organisationsnummer 
729500-1767, avlämnar härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 
2013-01-01−2013-12-31, föreningens 
80:e verksamhetsår.

ÄGARföRHÅllANDE/ 
MEDlEMMAR
HSB Sydost är en ekonomisk 
förening som med en andel var ägs 
av vardera 211 (211) bostadsrätts-
föreningar och 14 834 (14 534) 
medlemmar.

VÅRT uppDRAG, VISION OcH  
AffÄRSIDé
Vårt uppdrag är att i samverkan 
med medlemmarna skapa ”Det goda 
boendet”. I vår affärsplan för 2013- 
2015 uttrycks vår vision för 2022:
•	Vi	är	den	mest	attraktiva	fastig-
hetsförvaltaren och arbetsgivaren i 
regionen 
•	4	av	100	Sydostbor	ska	vara	
medlemmar i HSB Sydost 
•	Våra	kärnvärderingar	är	tydliga:	
Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, 
Omtanke och Samverkan. 

HSB Sydost har formulerat 
affärsidén såsom:
Genom våra tjänster och aktiva rådgiv-
ning tillgodoser vi medlemmarnas  och 
hyresgästernas behov av trygghet, ekono-
misk nytta och grönt boende.
Våra ledstjärnor för vårt dagliga 
arbeta är att vi är affärsmässiga, 
lärande och gillar utveckling.

VERkSAMHET
Föreningen bedriver verksam-
het inom Kronoberg, Kalmar och 
Blekinge län. Verksamheten bedrivs 
inom tre affärsområden Nyproduk-
tion, HSB Service och Hyresfastig-
heter. Dessutom finns en Stab med 
vd, ekonomichef, styrelse- och vd-
assistent, HSB-ledamot samt internt 
stöd med personalchef, kundtjänst 
och kommunikation.
Koncernen omfattar, förutom 
modern HSB Sydost ek för, dotter-
bolagen HSB Fastigheter Sydost AB, 

HSB Fastigheter i Karlskrona, HSB 
Karlskrona AB, HSB Sydost AB samt 
de nystartade bolagen HSB Sydost 
Holding 1 AB, HSB Sydost Byggser-
vice AB, HSB Fastighetsförvaltning 
AB, HSB Sydost Gesällen AB samt 
Byggadministratören i Blekinge AB 
(varav det sistnämnda är vilande 
bolag och kommer likvideras 2014).
Under 2013 har HSB Sydost ek för 
ingått ett ägarskap till 50% i HSB 
Göta/Sydost HR-Center AB där 
tidigare personalchef är anställd 
och koncernen köper numera HR-
tjänster och löneadministration från 
detta bolag. HSB Sydost ek för har 
även köpt 200 vindkraftsandelar i 
HSB Vind Ekonomisk Förening för 
1,3 mkr.
 
MEDARBETARE
Antalet medarbetare (årsmedeltal) 
är 129 (107 i koncernens alla bolag).
Sjukfrånvaron uppgår till en nivå 
om 1,4% (2,3%). året har innehållit 
fortsatta satsningar på vår viktigaste 
resurs – medarbetarna. Såväl sjuk-
statistik som årets medarbetarunder-
sökning gav positivt besked. Under-
sökningens totalindex förbättrades 
jämfört med både 2011, 2009 och 
2007 års undersökningar.

AVRÄkNINGSlIkVIDITET/fINANS
HSB Sydost har en kapitalförvaltning 
som syftar till förbättrad avkastning 
på inlånat kapital. En finanspolicy 
som styr såväl HSB Sydost placerings-
möjlighet som garanterar bostads-
rättsföreningar att likviditet finns. 
Avräkningslikviditeten har under 
året varierat i intervallet 101-112%. 
Enligt koden för föreningsstyrning 
får likviditeten inte understiga 80%. 
Föreningens styrelse har beslutat att 
likviditeten inte ska understiga 90% 
samt att målet är 100%. Sedan juni 
2011 är HSB Sydost registrerat som 
betaltjänstinstitut hos Finansinspek-
tionen och står därmed under deras 
tillsyn.
Företaget gör löpande likviditets-
beräkningar/bedömningar för att 
upprätthålla rätt likviditet och upplå-
ning.

Avräkningslikviditeten, som vid års-
skiftet uppgår till 97 %, beräknas så 
som summan av likvida medel, pla-
ceringar samt kreditlöften att ställa 
mot inlånade medel (avräkningskon-
ton och placeringar) från bostads-
rättsföreningarna. I placeringar 
finns innehav (65,7 mkr) som ingår 
i långfristiga värdepappersinnehav 
och som anses mycket likvida. 

AffÄRSOMRÅDE NYpRODukTION
Under första kvartalet 2013 såldes 
de sista bostadsrättslägenheterna i 
HSB Brf. Hovs By som låg i lager vid 
bokslut 2012-12-31. Under 2013 har 
endast uppförandet av 22 st bostads-
rättslägenheter i HSB Brf. Räppe Ka-
nal påbörjats. Mycket arbete under 
året har lagts på kommande projekt; 
under kvartal 1 2014 byggstartas 
HSB Brf. Linblomman i Kalmar där 
44 st bostadsrättslägenheter kommer 
uppföras vid Stenbergsvägen 54. Un-
der andra kvartalet planerar bolaget 
att säljstarta HSB Brf. Porten i Växjö 
som innefattar 37 st bostadsrättslä-
genheter utmed Teleborgsvägen.

HSB SERVIcE
Vår målsättning inom hela HSB Ser-
vice är trygghet, kvalité, utveckling 
och att vara gröna i allt vi gör.
Vi lägger mycket kraft på att öka kva-
litén på allt vi gör och jobba för att få 
fler kunder att ansluta sig till oss. 
Våra medarbetare har alla ett ansvar 
mot kunden vilket innebär att vi 
har nära kontakt och är lyhörda för 
deras behov och önskemål samt att 
vår spetskompetens inom våra olika 
områden har stärkts.
Det är viktigt att våra medarbetare 
har rätt kompetens och utbildning 
för sina arbetsuppgifter och vi jobbar 
med utbildningsplaner för våra med-
arbetare. Våra medarbetare är alla 
delaktiga i vår dagliga verksamhet 
och ser och förstår helheten.
Vi sätter kunden i fokus. 
Byggservice är idag etablerade på 
alla verksamhetsorter i HSB Sydost. 
Efterfrågan på hantverkstjänster har 
varit stor under hela 2013. Gruppen 
består idag av 23 stycken medarbe-
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tare, vilket i sin tur har medfört att 
offerthanteringen har vuxit. 
Vår samarbetspartners visioner präg-
las av god omtanke, bra pris, utmärkt 
kvalité, kort leveranstid, tillförlitlig-
heten och att de tänker miljömässigt.

AffÄRSOMRÅDE  
HYRESfASTIGHETER
Det samlade fastighetsbeståndet i 
moderföreningen har vid årets slut 
ett bokfört värde på 151 mkr (154,5) 
med en uthyrningsbar yta om ca 
16 000 m2. Våra fastigheter och 
innehav av bostadsrätter har lämnat 
en vinst efter finansiella poster om 
2,0 mkr (3,2). Fastigheten i Nybro, 
som såldes i slutet av 2012, frånträd-
des i april 2013. Reavinst från denna 
försäljning ingick i 2012 års bokslut. 
Klimatrenoveringen av två hus-
kroppar i Norrliden har slutförts 
under året. Totalt har 27 mkr inves-
terats i projektet (totalt tre huskrop-
par) och har omfattat takbyte, ny 
isolering, fönsterbyte, nytt tvårörs 
värmesystem och ny FTX-ventilation. 
Genom dessa åtgärder förväntas 
en minskning av energi (värme, 
varmvatten och fastighetsel) minska 
med ca 130 000 kwh/år eller ca 35%. 
De första tidiga jämförelserna visar 
på att energibesparingarna ligger på 
förväntad nivå. Bolaget har beslutat 
att för tillfället avvakta ytterligare 
renoveringar på Norrliden då man 
dels vill invänta energimätningar 
över en längre period dels hyresgä-
stundersökningar som mäter hur 
nöjda de är med renoveringen. Ett 
projekt med individuell värmedebi-
tering har påbörjats under början 
av året på två fastigheter i Växjö. 
Projektet kommer under 2014 att 
utvärderas tillsammans med Hyres-
gästföreningen, men vi noterar att 
många hyresgäster är intresserade av 
att aktivt kunna påverka sin värme-
kostnad och på så sätt kunna sänka 
sina totala hyreskostnader. 

VÄRDERING AV fASTIGHETERNA
En extern värdering av koncernens 
fasigheter genomfördes under hös-
ten 2013, dessförinnan gjordes den 
senaste värderingen i slutet av 2011. 
Värderingarna med hänsyn taget till 
beräknad skatt (22%) visar ett över-
värde på ca 112 mkr i förhållande till 
bokfört värde per 2013-12-31. Under 
året har Gesällen 3 anskaffats och 

i december har koncernen friköpt 
tomterna på Norrliden av Kalmar 
kommun. Övervärdet höjer koncer-
nens justerade soliditet enligt HSB:s 
kod för föreningsstyrning med ca 10 
(15) procentenheter. 

VÄRDERING AV BOSTADSRÄTTER 
Vårt innehav av bostadsrättslokaler 
och lägenheter har vid samma till-
fälle som ovan marknadsvärderats till 
ca 29 (28) mkr.

RISkBEDöMNING,  
RESERVATIONER M.M.
återköps- och värdegarantier är 
utställda för ett antal bostadsrätter 
i brf. Garvaregården i Karlshamn 
samt radhus med äganderätt i 
Karlshamn. Samtliga är uppförda 
2009. Garantierna löper ut under 
åren 2012-2014. Risken för att dessa 
garantier behöver infrias är svårbe-
dömt. Under 2013 har tre lägen-
heter i brf Garvaregården återköps 
och två av dessa såldes under 2013 
och den sista i början av 2014, utan 
några förluster. Företaget bedömer 
därför att det inte finns några risker 
för förluster i dessa återköps- och 
värdegarantier.

Skatteverket beslutade under 2012 
att påföra HSB Sydost ett överskott 
med 4 674 994 kr för taxeringsår 
2010. Skatteverket anser ej att 
förutsättningar för oss föreligger, att 
med skattemässig avdragsrätt, lämna 
koncernbidrag från HSB Sydost Fast-
igheter AB till vårt moderbolag HSB 
Sydost ek. förening. Skattverkets 
beslut överklagades till Förvaltnings-
rätten och dom kom i målet under 
2013 som gav Skatteverket rätt. Även 
denna dom är överklagad och ären-
det ligger nu i Kammarrätten som 
kommer ta upp ärendet under 2014. 

RESulTATuTVEcklING OcH  
fINANSIEll STÄllNING
HSB Sydost ek för redovisar ett ne-
gativt resultat efter finansiella poster, 
om -10,4 mkr (4,5 mkr). Koncernens 
resultat efter finansiella poster upp-
går till -6 mkr (-0,6 mkr). Moderns 
soliditet är 16,1% jämfört med 
16,4% föregående år. Koncernens so-
liditet uppgår till 13,3% jämfört med 
13,6% föregående år. Kostnadssidan 
i moderbolaget har påverkats främst 
av kostnader för tjänsteutveckling, 

företagsutveckling, marknadsförings-
kostnader samt IT-kostnader. Under 
året har endast ett mindre byggpro-
jekt påbörjats, Räppe Kanal med 
22 st bostadsrätter, där endast en 
mycket blygsam vinstavräkning har 
kunnat resultatföras på 2013.

Dotterbolaget HSB Fastigheter 
Sydost AB redovisar ett resultat efter 
finansiella poster på 3,8 mkr (2,5 
mkr) Dotterbolagen HSB Karlskrona 
AB och HSB Fastigheter i Karlskrona 
AB, HSB Sydost Gesällen AB samt 
HSB Sydost AB redovisar ett samlat 
koncernresultat efter finansiella 
poster på 0,4 mkr (0 mkr). Dotter-
bolagen HSB Sydost Byggservice AB 
och HSB Fastighetsförvaltning AB 
samt HSB Sydost Holding 1 AB har 
ej haft någon verksamhet på 2013. 
Denna beräknar starta i maj 2014. 
HSB Göta/Sydost HR-Center AB, 
där HSB Sydost ek för äger 50% gör 
ett resultat på 0,1 tkr för bolagets 
första verksamhetsår.     

HÄNDElSER EfTER  
BAlANSDAGEN
Efter balansdagens slut har det fat-
tats beslut om att stycka av och sälja 8 
000 m2 mark tillhörande vårt kontor 
i Kalmar, Pantern 8. Bolaget har 
även köpt in mark i Nybro, Ladan 3. 
Det finns även beslut om att köpa in 
fastigheten Trädgårdsmästaren 28 
i Växjö, dvs. Växjö Taxis lokaler på 
Fagrabäcksvägen. HSB Sydost ek för 
har i januari 2014 köpt in ett större 
markområde på Södra Stationsom-
rådet i Växjö tillsammans med HSB 
Produktionspartner AB genom ett 
50/50 ägarskap i ett handelsbolag. 
Här kommer bolagen tillsammans 
i handelsbolagsform uppföra ca 
150 st bostadsrättslägenheter i olika 
etapper. 

MEDlEMSANTAl
Medlemsantalet i HSB-föreningen 
var vid årets början 14 675 och vid 
dess slut 14 834.

MEDlEMSAVGIfT I HSB SYDOST
Medlemsavgiften har för bospar-
gruppen varit 300 kr.
För bostadsrättsföreningarna har 
medlemsavgiften varit 4 673 kr plus 
267 kr/lägenhet.
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EkONOMISk öVERSIkT kONcERNEN

NYckElTAl

2009 2010 2011 2012 2013
tillgångar, eget kapital, och skulder

Anläggningstillgångar 422 908 527 175 624 744 685 667 739 380

Kortfristiga placeringar och likvida medel 307 912 317 139 256 924 209 525 163 916

Övriga omsättningstillgångar 161 527 86 154 61 666 92 937 87 643

Summa tillgångar 892 347 930 468 943 334 988 129 990 939

Eget kapital 118 643 116 299 132 849 133 926 131 873

Långfristiga skulder och avsättningar 373 383 412 423 412 791 418 404 453 759

Kortfristiga skulder 400 231 401 746 397 694 435 799 405 282

Minoritetsintresse          25

Summa eget kapital och skulder 892 347 930 468 943 334 988 129 990 939

resultat och räntabilitet

Resultat efter finansiella poster 1 297 145 18 075 -622 -6 000

Räntabilitet på eget kapital 0,8% 0,1% 11,5% -0,5% -4,5%

2009 2010 2011 2012 2013
Soliditet i % 13,3 12,5 14,1 12,1 13,3

Justerad soliditet i % enligt HSBs kod för  
föreningsstyrning

24,5 23,9 28,9 27,1 23,3

Kassalikviditet i % 86 90 95 82 65

Avräkningslikviditet i % 100 103 100 118 109

Fritt eget kapital 106 103 119 119 117

förklaringar till nyckeltal
räntabilitet på eget kapital: resultat efter finansiella poster minus schablonskatt 22%/IB eget kapital
Soliditet: eget kapital/balansomslutningen
justerad soliditet: (eget kapital + övervärdenskattejusterad)/balansomslutning + övervärden - likvida medel
kassalikviditet: Omsättningstillgångar minus lager plus omsättningsbara placeringar i finansiella anläggningstillgångar/kortfristiga skulder
avräkningslikviditet: Likvida medel, kortfristiga placeringar samt kreditlöften/avräkningsskuld förvaltade brf

Balansomslutning, justerat eget kapital och                                Antal medlemmar
eget kapital koncernen 2009-2013 (mkr)
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föRSlAG TIll VINSTDISpOSITION

Not koncernen HSB Sydost ek för

2013 2012 2013 2012
Nettoomsättning 1 156 813 154 556 106 825 111 013

Pågående arbete för annans räkning 5 311 5 311

Försäljning fastighet 586 6 257 586 6 257

Övriga rörelseintäkter 2 1 667 1 205 1 562 763

Summa intäkter 159 066 167 329 108 973 123 344

Externa kostnader 3 -79 920 -92 271 -55 170 -72 319

Personalkostnader 4 -65 689 -57 896 -59 938 -52 409

Avskrivningar av materiella och

Immateriella anläggningstillgångar 5 -7 206 -6 326 -2 942 -2 583

rörelseresultat 6 251 10 836 -9 077 -3 967

Resultat från andra långfristiga 
värdepappersinnehav

6 385 2 902 385 10 407

Övriga finansiella intäkter 7 5 000 6 437 6 120 7 094

Övriga finansiella kostnader 8 -17 636 -20 796 -7 858 -9 057

resultat efter finansiella poster -6 000 -622 -10 430 4 477

erhållet koncernbidrag 1 550

Aktuell skatt -142 -138

Uppskjuten skatt 9 3 934 1 935 2 081 1 383

Minoritetens andel -0,3

årets resultat -2 208 1 175 -6 799 5 860

RESulTATRÄkNING  Verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31 (tkr)

Resultatet i koncernen uppgår till -2 208 tkr och i moderföreningen till -6 799 tkr. Moderföreningens fria egna 
kapital uppgår till 82 189 tkr varav ingen avsättning till reservfond föreslås. De till föreningsstämman förfogan-
de stående vinstmedel i moderföreningen utgör:

Balanserat resultat 89 988 015

årets resultat -6 799 456

Summa 82 188 559

Styrelsen och vd föreslår att moderföreningens 

fria egna kapital disponeras enligt följande:

Avsättes till reservfond 0

Balanseras i ny räkning 82 188 559

Summa 82 188 559
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Not koncernen HSB Sydost ek för

TIllGÅNGAR 2013 2012 2013 2012

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 618 013 570 136 150 698 154 475

Nedlagda kostnader på annans fastighet 11 4 570

Maskiner och inventarier 12 8 778 8 906 8 016 7 950

Pågende nyanläggning 13 1 277 7 003 1  176 262

Summa materiella anläggningstillgångar 632 728 586 045 159 890 162 687

finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14 10 525 10 450

Fordringar hos koncernföretag 15 10 901 10 901

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 94 843 92 454 88 226 85 840

Andra långfristiga fordringar 17 11 809 7 168 9 577 7 643

Summa finansiella anläggningstillgångar 106 652 99 622 119 229 114 834

Summa anläggningstillgångar 739 380 685 667 279 119 277 521

omsättningstillgångar

Varulager 18 163 342 149 329

Hus under produktion 18 44 187 13 305 44 139 13 305

Fastigheter och bostadsrätter 18 9 672 24 260 9 672 21 848

Summa lager och pågående arbeten 54 022 37 907 53 960 35 482

kortfristiga fordringar

Kundfordringar 17 646 24 075 24 587 25 267

Fordringar hos koncernföretag 64 516 53 946

Övriga fordringar 19 5 580 23 898 3 086 19 563

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 10 395 7 057 8 208 5 532

Summa kortfristiga fordringar 33 621 55 030 100 397 104 308

Kortfristiga placeringar 21 106  578 157 127 106 578 157 127

Kassa och bank 57 338 52 398 50 156 43 689

Summa omsättningstillgångar 251 559 302 462 311 091 340 606

Summa tillgångar 990 939 988 129 590 210 618 127

BAlANSRÄkNING  per 2013-12-31 (tkr)
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Not koncernen HSB Sydost ek för

EGET kApITAl OcH SkulDER 2013 2012 2013 2012

Bundet eget kapital 22

Andelskapital 7 398 7 315 7 398 7 315

Reservfond 0 0 5 331 5 037

Bundna reserver 7 738 7 375

Summa bundet eget kapital 15 136 14 690 12 729 12 352

fritt eget kapital 22

Balanserat resultat 118 945 118 061 88 988 83 422

årets resultat -2 208 1 175 - 6 799 5 860

Summa fritt eget kapital 116 737 119 236 82 189 89 282

Summa eget kapital 131 873 133 926 94 918 101 634

Minoritetsintresse 25 0 0 0

avsättningar

Avsättningar för pensioner 0 197 0 197

Avsättningar för skatter 10 048 8 968 1 301 1 062

Övriga avsättningar 525 525 525 525

Summa avsättningar 10 573 9 690 1 826 1 784

långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 23 441 886 399 295 98 988 83 924

Övriga långfristiga skulder 1 300 9 419 1 300 9 418

Summa långfristiga skulder 443 186 408 714 100 288 93 342

kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 585 3 855 934 823

Leverantörsskulder 13 341 12 026 11 536 6 991

Skatteskulder 221 605 0 0

Avräkning med brf 354 863 366 440 357 439 368 944

Övriga skulder 24 5 911 19 748 5 311 19 214

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 27 361 33 125 17 958 25 395

Summa kortfristiga skulder 405 282 435 799 393 178 421 367

totalt eget kapital och skulder 990 939 988 129 590 210 618 127

poster inom linjen
Ställda säkerheter 26 519 380 510 887 162 502 147 296

Ansvarsförbindelser 26 8 581 16 000 8 581 16 000

BAlANSRÄkNING  per 2013-12-31 (tkr)
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koncernen HSB Sydost ek för

DEN löpANDE VERkSAMHETEN 2013 2012 2013 2012

Resultat efter finansiella poster -6 000 -622 -10 431 4 477

justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 7 206 6 326 2 943 2 583

Anteciperad utdelning aktier i dotterbolag

Reavinst avyttring anläggningstillgångar 0 -6 233 0 -13 891

Ej kassapåverkande transaktioner 1 113 1 065 1 544 -17 310

Avsättningar -197 -75 42 -75

Justering för skatt -142 -138 2 081

kassaflöde från den löpande verksamheten 1 980 323 -3 821 -24 216

kassaflöde före förändring i rörelsekapital

Ökning(-) / minskning (+) av lager -16 115 -18 147 -18 479 -18 055

Ökning(-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar 21 409 -13 124 3 912 -18 989

Ökning(+) / minskning (-) av kortfristiga skulder -18 670 12 028 -16 795 19 319

kassaflöde före investeringar -11 396 -18 920 -35 183 -41 941

investeringar/försäljningar

Investeringar i fastigheter -51 956 -50 494 -2 205 -55 547

Investeringar i andelar -75

Investeringar i maskiner/inventarier -1 942 -3 889 -1 941 -3 122

Försäljningar 4 007 13 900 4 007 38 721

kassaflöde efter investeringsverksamheten -61 287 -59 403 -35 397 -61 889

fINANSIERINGSVERkSAMHETEN
Förändring inlåning brf -11 577 24 756 -11 505 26 215

Ökning (+) / minskning (-) av andelskapital 83 67 83 67

Nyupplåning 38 327 8 119 34 000 8 119

Amortering lån -4 125 -3 865 -26 943 -823

Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga fordringar -7 030 -17 073 -4 319 -12 339

nettoförändring av finansieringsverksamheten 15 678 12 004 -8 684 21 239

förändring av likvida medel -45 609 -47 399 -44 081 -40 650

Likvida medel vid årets början 209 525 256 924 200 815 241 465

likvida medel vid årets slut 163 916 209 525 156 734 200 815

I likvida medel ingår kassa och bank samt kortfristiga placeringar.

kASSAflöDESANAlYS per 2013-12-31 (tkr)
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REDOVISNINGSpRINcIpER

ÅRSREDOVISNINGSlAG
HSB Sydost och koncernen tillämpar 
årsredovisningslagen samt Bokförings-
nämndens allmänna råd och vägled-
ningar där inget annat anges.

VÄRDERINGSpRINcIpER
Redovisning av intäkter: Intäktsredo-
visning sker i enlighet med BFNAR 
2003:3 Intäkter.

Som inkomst redovisar företaget 
det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas. Företaget 
redovisar därför inkomst till nominellt 
värde (fakturabelopp) om bolaget får 
ersättningen i likvida medel direkt vid 
leverans av varor och tjänster. Intäkts-
redovisning av pågående entreprenad-
uppdrag sker utifrån successiv vinstav-
räkning i de fall utfallet kan beräknas 
på ett tillfredsställande sätt. Intäkter 
och kostnader redovisas i resultaträk-
ningen i förhållande till dels projektens 
färdigställandegrad och dels till andel 
försålda bostäder av projektets totala 
produktionsvolym. Färdigställandegra-
den bestäms på basis av nedlagda upp-
dragskostnader för hela uppdraget. På 
uppdrag där utfallet inte kan beräknas 
på ett tillfredsställande sätt redovisas 
intäkt motsvarande nedlagda kostnader
på balansdagen. Befarade förluster 
kostnadsförs omedelbart.

Ränta och utdelning redovisas som 
intäkt när det är sannolikt att företaget 
kommer att få de ekonomiska fördelar 
som är förknippade med transaktio-
nen samt att inkomsten kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten 
redovisas med tillämpning av den rän-
tesats som ger en jämn avkastning för 
tillgången i fråga.

Materiella anläggningstillgångar är 
upptagna till anskaffningsvärde med 
avdrag för avskrivningar.

Övriga finansiella tillgångar är värde-
rade till anskaffningsvärde med avdrag 
för avskrivningar.

Varulager är värderat till anskaff-
ningsvärde med avdrag för inkurans på 
material.

Kundfordringar har upptagits till 
belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga fordringar och skulder redo-

visas med anskaffningsvärde om inte 
annat särskilt anges.

AVSkRIVNINGAR
För HSB Sydosts fastigheter sker 
avskrivning med 1% av anskaffningsvär-
det från och med 2003.

Samma avskrivningar görs även i dot-
terbolagen.

Avskrivningar på bostadsrätter och 
aktiverade ombyggnader i egna bo-
stadsrätter görs efter 10–20 års plan.

Maskiner och inventarier skrivs av 
med 20% årligen. Större arbetsmaski-
ner 10% (from 2004).

INkOMSTSkATT
Redovisade skatter omfattar all skatt 
som ska betalas eller erhållas för 
aktuellt år och justeringar för tidigare 
års aktuella skatt samt förändringar i 
uppskjuten skatt. Värdering av samt-
liga skatteskulder/fordringar sker till 
nominella
belopp och görs enligt gällande skat-
teregler. Uppskjuten skatt beräknas 
enligt balansräkningsmetoden på alla 
temporära skillnader som uppkommer 
mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar och skulder.

kONcERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar HSB 
Sydost ekonomisk förening samt 
dess helägda dotterbolag enligt not 
14 koncernen har även bostadsrätts-
öreningarna 
Vikingsborg och Vänskapen konsoli-
derats in då HSB Sydost koncernen 
bedöms ha ett dominerande inflytande 
över dessa.

Koncernredovisning har upprättats 
enligt förvärvsmetoden, vilket innebär 
att bokfört anskaffningsvärde för aktier 
i dotterbolag elimineras mot värdet av 
egna kapitalet vid förvärvet.

Obeskattade reserver i koncernens 
balansräkning delas upp i latent skat-
teskuld (22%) vilket redovisas under 
långfristiga skulder och bundna reser-
ver (78%) i eget kapital.

Av moderföreningens totala försälj-
ning avser 21 309 tkr exkl moms (19 
255 tkr) försäljning till dotterbolag. 

Moderföreningen har köpt tjänster 
från dotterbolag med 0 tkr (0 tkr).

Av moderföreningens totala rän-
teintäkter utgör 1 302 tkr (697 tkr) 
ränteintäkter från dotterbolag.
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Not koncernen HSB Sydost ek för
1 NETTOOMSÄTTNING 2013 2012 2013 2012

Byggadministration 12 164 4 832 12 164 4 832

Fastighetsförvaltning, egna fastigheter/bo-
stadsrätter

67 270 73 647 17 282 20 085

Förvaltnings- och administrationsarvoden 16 651 16 059 16 651 19 858

Fastighetsservice 54 193 41 629 54 193 44 189

Entreprenadverksamhet/byggnation 14 831 16 482

Medlemsavgifter 4 140 3 558 4 140 3 558

Övriga intäkter 2 395 2 395 2 009

Summa nettoomsättning 156 813 154 556 106 825 111 013

 

2 öVRIGA RöRElSEINTÄkTER
Provisioner mm 37 37

Bidrag 1 051 387 1 051 387

Vinst avyttring anläggning/fastighet

Ersättning försäkringsbolag 737 737

Övrigt -121 781 -226 339

Summa övriga rörelseintäkter 1 667 1 205 1 562 763

3 kOSTNADER föR REVISION
I kostnaderna ingår för HSB Sydost revisionsarvode till förtroendevalda revisorer med 32 tkr (32 
tkr) och revisionsarvode för revisor med 67 tkr (66 tkr).  
För hela koncernen uppgår revisionskostnader till 161 tkr (179 tkr).

4 ANSTÄllDA OcH pERSONAlkOSTNADER

Medeltal antällda med fördelning på män och kvinnor 2013 2012

Totalt kvinnor Män Totalt kvinnor Män

HSB Sydost ek för 117 41 76 95 34 61

HSB Fastigheter Sydost AB 9 2 7 12 3 9

HSB Göta/Sydost HR-center AB 3 2 1 0 0 0

Summa medeltal anställd personal 129 45 84 107 37 70

könsfördelning företagsledning Män kvinnor

Styrelse 4 3

Verkställande direktör 1

NOTER



33HSB SydoSt årSredoviSning 2013

löNER, ERSÄTTNINGAR, SOcIAlA kOSTNADER OcH pENSIONSkOSTNADER

2013 2012
Styrelse 
och vd

övriga 
anställda

Totalt Styrelse 
och vd

övriga 
anställ-
da

Totalt

HSB Sydost ek för

Löner och ersättningar 1 352 39 070 40 422 1 497 34 132 35 629

Sociala kostnader 883 14  592 15 475 922 13 179 14 101

(varav pensionskostnader) 359 2 257 2 616 354 2 074 2 428

HSB fastigheter Sydost aB

Löner och ersättningar 2 748 2 748 – 3 446 3 446

Sociala kostnader 1 128 1 128 – 1 438 1 438

(varav pensionskostnader) 243 243 – 273 273

övriga dotterbolag

Löner och ersättningar 1 762 1 762 – – –

Sociala kostnader 637 637 – – –

(varav pensionskostnader) 81 81 – – –

koncernen totalt

löner och ersättningar 1 352 43 580 44 932 1 497 37 578 39 075

Sociala kostnader 883 16 357 17 240 922 14 617 15 539

(varav pensionskostnader) 359 2 581 2 940 354 2 347 2 701

AVGÅNGSVEDERlAG OcH VIllkOR föR föRETAGSlEDNING OcH STYRElSE
vd

Löner och ersättningar uppgår till 20 inkomsbasbelopp. I beloppet ingår pensionsavsättningar utöver KTP-
planen. Vd har rätt till förmånsbil inom ramen för 10 prisbasbelopp, bränsle ingår i bilavtalet. Företaget 
betalar sjukvårdsförsäkring i DKV Hälsa. Inga andra ersättningar eller personalförmåner utgår. Vd omfattas 
inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från företaget utgår ersättningmotsvarande två årslöner, 
ett års uppsägningstid inräknad, dock längst till fyllda 65 år.

Styrelse

Några särskilda avtal för styrelsens ledamöter föreligger inte.

SjukfRÅNVARO I HSB SYDOST Ek föR
Sjukfrånvaro i  % HSB Sydost ek för -29 år 30-49 år 50 år- Totalt i %

Totalt 1,0% 1,6% 1,8% 1,4%

Av frånvaron utgör sjukskrivning 60 dagar eller mer 48 % av total frånvaro.
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5 AVSkRIVNINGAR pÅ IMMATERIEllA, MATERIEllA OcH fINANSIEllA ANlÄGGNINGSTIllGÅNGAR
koncernen HSB Sydost ek för

immaterialla och materiella anläggningstillgångar 2013 2012 2013 2012
Byggnader 4 795 4 434 968 860

Om- och tillbyggnader 109 112 109 112

Maskiner och inventarier 2 302 1 780 1 865 1 611

Summa 7 206 6 326 2 942 2 583

6 RESulTAT fRÅN ANDElAR
Anteciperad utdelning från dotterbolag

Utdelning från HSB Projektpartner AB 385 671 385 671

Ränteintäkter på övriga långfristiga innehav 129

Ränteintäkter från obligationer 2 102 2 102

Försäljning bostadsrätter 7 634

Summa 385 2 902 385 10 407

7 fINANSIEllA INTÄkTER  
Ränteintäkter 5 000 6 359 4 748 5 926

Ränteintäkter för koncernföretag 1 372 1 090

Räntebidrag 3 3

Föreningsavgäld 75 75

Summa 5 000 6 437 6 120 7 094

8 fINANSIEllA kOSTNADER
Räntekostnader lån, placeringar, brf -17 636 -20 796 -7 858 -9 057

Pantbrevskostnader

Summa -17 636 -20 796 -7 858 -9 057

9 INkOMSTSkATTER
Uppskjuten skatt 3 934 1 935 2 081 1 383

Summa 3 934 1 935 2 081 1 383

10 BYGGNADER OcH MARk
Byggnader, om- och tillbyggnader

Ingående anskaffningsvärde 537 514 509 391 106 564 91 166

Konsoliderad bostadsrättsförening

Omklassificeringar -9 562 - 4 553

årets anskaffningar 19 223 33 872 69 21 147

Försäljningar -5 749 -5 749

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 547 175 537 514 102 080 106 564



35HSB SydoSt årSredoviSning 2013

koncernen HSB Sydost ek för
2013 2012 2013 2012

Mark

Ingående anskaffningsvärde 77 400 66 337 58 423 24 964

Konsoliderad bostadsrättsförening

årets anskaffningar 42 651 12 606 1 222 30 384

Omklassificeringar 559 -626 561 3 992

Försäljningar -917 -917

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 120 610 77 400 60 206 58 423

ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 44 778 41 019 10 512 10 402

Justering för försäljning -787 -787

årets avskrivningar 4 904 4 546 1 077 897

utgående ackumulerade avskrivningar 49  682 44 778 11 589 10 512

redovisat värde

Byggnader 497 493 492 736 90 491 96 052

Mark 120 610 77 400 60 206 58 423

totalt 618 103 570 136 150 697 154 475

taxeringsvärde

Byggnader 463 923 421 597 84 778 93 872

Mark 144 628 112 240 29 381 27 732

totalt 608 551 533 837 114 159 121 604

11 NEDlAGDA kOSTNADER pÅ ANNANS 
fASTIGHET
Ingående anskaffningsvärde

årets anskaffningar 4 810

utgående anskaffningsvärde 4 810

ackumulerade avskrivningar

Ingående anskaffningsvärde

årets anskaffningar 240

utgående ackumulerade avskrivningar 240

redovisat värde 4 570

12 MASkINER OcH INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärde 25 904 22 350 22 651 19 863

årets försäljningar/utrangeringar -3 031 -335 -2 166 -335
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Förändring i koncernsammansättning

årets anskaffningar 1 942 3 889 1 942 3 123

utgående anskaffningsvärde 24 815 25 904 22 427 22 651

ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 16 998 15 217 14 701 13 090

årets försäljningar/utrangeringar -3 022 -2 156

Förändring i koncernsammansättning

årets avskrivningar 2 061 1 781 1 866 1 611

utgående ackumulerade avskrivningar 16 037 16 998 14 411 14 701

redovisat värde 8 778 8 906 8 016 7 950

13 pÅGÅENDE NYANlÄGGNING koncernen HSB Sydost ek för
2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 7 003 352 262 238

årets anskaffningar 997 6 651 914 24

Färdiga arbeten -6 723 – –

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 277 7 003 1 176 262

14 ANDElAR I kONcERNföRETAG
Ingående anskaffningsvärde 0 0 10 525 10 450

årets inköp

utgående anskaffningsvärden 0 0 10 525 10 450

Innehavsspecifikation Säte Antal 
aktier

kapital-
andel

Redovisat 
värde

Eget 
kapital

Årets 
resultat

HSB Fastigheter Sydost AB Växjö 10 000 100% 10 000 61 755 4 163

0rg.nr 556491-8190

Byggadministratören i Blekinge AB Karlshamn 1 000 100% 350 372 -8

Org.nr 556607-5031

HSB Produktion i Sydost HB Växjö – 50% – – –

Org.nr 969739-6969

Är vilande per 2010-12-31

HSB Sydost AB Växjö 1 000 100% 100 702 32

Org.nr 556791-1267

Dotterbolag till HSB Sydost AB

HSB Fastigheter i Karlskrona AB Växjö 1 000 100% – 1 278 260

Org.nr 556757-9411

HSB Karlskrona AB Växjö 1 000 100% – 263 80

Org.nr 556774-4957
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HSB Sydost Gesällen AB Växjö 500 100% – 46 -4

Org.nr 556930-8074

HSB Sydost Holding 1 AB Växjö 500 100% 50 45 -5

Org. nr 559634-3766

Dotterbolag till HSB Sydost Holding 1 AB

HSB Sydost Byggservice AB Växjö 500 100% – 45 -5

Org.nr 556938-5908

HSB Sydost Fastighetsförvaltning AB Växjö 500 100% – 45 -5

Org.nr 556934-3691

HSB Göta/Sydost HR-center AB Jönköping 250 50% 25 51 0,6

Org. nr 556918-2586

Summa 10 525 64 602 4 509

15 fORDRINGAR HOS kONcERNföRETAG
koncernen HSB Sydost ek för

2013 2012 2013 2012
Lån till koncernbolag 10 901 10 901

redovisat värde 0 0 10 901 10 901

16 ANDRA lÅNGfRISTIGA VÄRDEpAppERSINNEHAV koncernen HSB Sydost ek för
2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 93 560 80 944 86 946 75 758

årets investeringar 2 389 22 873 2 386 14 107

Konsoliderad bostadsrättsförening -7 339

årets minskning -2 918 -2 919

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 95 949 93 560 89 332 86 946

Ingående nedskrivningar 1 106 1 106 1 106 1 106

årets nedskrivningar 0 0 0 0

utgående ackumulerade nedskrivningar 1 106 1 106 1 106 1 106

redovisat värde 94 843 92 454 88 226 85 840

Specifikation

Långfristiga kapitalplaceringar 65 691 64 625 65 691 64 625

Aktier i HSB Projektpartner AB 16 008 16 008 16 008 16 008

Andelar i HSB Riksförbund 4 620 4 620 4 620 4 620

Andelar i HSB Vind Umeå 1 320 1 320

Andelar i bostadsrätter 6 983 6 983 476 476

Konserthusbolaget i Växjö 30 30 30 30

Swedbank AB 2 2 2 2
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Övriga andelar 189 186 79 79

totalt 94 843 92 454 88 226 85 840

17 ANDRA lÅNGfRISTIGA fORDRINGAR
Ingående anskaffningsvärde 7 523 3 067 7 998 6 002

Förändring uppskjuten skatt 5 028 5 005 2 321 2 444

Lån konsoliderad bostadsrättsförening

årets amorteringar/minskning -387 -549 -387 -448

utgående anskaffningsvärden 12 164 7 523 9 932 7 998

Ingående nedskrivningar 355 355 355 355

årets nedskrivningar

utgående ackumulerade nedskrivningar 355 355 355 355

redovisat värde 11 809 7 168 9 577 7 643

Specifikation

Insatslån- och reverslån 126 145 3 126 3 145

Kapitalförsäkring pensionsutfästelse 197 197

Anslutningslån fjärrvärme 199 238 199 238

Mervärdeskatt enligt jämkningsregel 397 529 397 529

Latent skattefordran 11 087 6 059 5 855 3 534

totalt 11 809 7 168 9 577 7 643

18 VARulAGER OcH pÅGÅENDE ARBETEN
Avser förråd av byggnadsmaterial och reservdelar HSB Sydosts fastighetsservice i Kronoberg, Kalmar och 
Blekinge län. Lagret är värderat till anskaffningsvärde med inkuransavdrag. Pågående arbeten avser projekt 
för pågående/framtida byggnation. Pågående arbeten är värderat till direkta nedlagda kostnader samt även 
direkt hänförbara nedlagda indirekta kostnader, efter avdrag för fakturerade intäkter. Lager av bostadsrätter 
omfattar en lägenhet i brf Garvaregården i Karlshamn samt 7 st lägenheter i ett radhus i Karlshamn. 
Bostadsrätterna i dotterbolaget HSB Fastigheter Sydost AB har sedan tidigare år omklassificerats till en 
finansiell anläggningstillgång då innehavets karaktär väsentligen förändrats.

19 öVRIGA fORDRINGAR koncernen HSB Sydost ek för
2013 2012 2013 2012

Löneförskott 217 217

Skattefordran 2 619 4 176 650 955

Fordran moms 54 1 114

Kontrakterade bostadsrätter 4 417 4 417

Försäljning fastighet 13 900 13 900

Övrigt 2 907 74 2 436 74

total 5 580 23 898 3 086 19 563
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20 föRuTBETAlDA kOSTNADER OcH upplupNA INTÄkTER
Förutbetalda hyror 2 444 2 122 1 620 883

Förutbetalda försäkringar 616 303

Upplupna intäkter 965 965

Upplupna ränteintäkter 322 776 322 776

Upplupen återbäring 1 295 1 401 1 295 1 401

Övriga förutbetalda kostnader 5 718 1 793 4 668 1 507

totalt 10 395 7 057 8 208 5 532

21 kORTfRISTIGA plAcERINGAR
Specialinlåning och obligationer 106 578 157 127 106 578 157 127

totalt 106 578 157 127 106 578 157 127

22 EGET kApITAl

koncernen
Andels-
kapital

Bundna 
reserver

fritt 
kapital

Årets 
resultat

Belopp vid årets ingång 7 315 7 375 118 061 1 175

Eget kapitaldel av obeskattade reserver 171 -171

Effekt av konsoliderad bostadsrättsförening -77 174

Vinstdisposition enl föreningsstämmans beslut 294 881 -1 175

Inbetalda insatser netto 83

årets resultat -2 208

Minoritetsintresse -25

Belopp vid årets utgång 7 398 7 738 118 945 -2 208

HSB Sydost ek för
Andels-
kapital

Bundna 
reserver

fritt 
kapital

Årets 
resultat

Belopp vid årets ingång 7 315 5 037 83 422 5 860

Vinstdisposition enl föreningsstämmans beslut 294  5 566 -5 860

Inbetalda insatser netto 83

årets resultat -6 799

Belopp vid årets utgång 7 398 5 331 88 988 -6 799

23 SkulDER TIll kREDITINSTITuT koncernen HSB Sydost ek för
2013 2012 2013 2012

räntebindningstid

Rörlig ränta/3 månader 169 048 265 649 38 310 38 266

2013 35 748 10 406

2014 28 633 70 711 35 750 36 075

2015 48 810 7 800 6 284

2016 108 187 23 240 19 578

2017- 90 793
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Avgår kortfristig del -3 585 -3 853 -933 -823

totalt 441 886 399 295 98 989 83 924

Genomsnittsräntan i moderföretaget är 3,35% och i hela koncernen 3,00%.  Lån med kortare löptid än ett 
år och som omsätts nästkommande år betraktas som långfristiga skulder. Lån som förfaller senare än fem år 
efter balansdagen slut beräknas uppgå till 0 kr.

24 öVRIGA SkulDER
Personalens källskatt 1 069 1 040 1 017 953

Moms 2 954 16 890 2 975 16 890

Uttagsskatt 92 125

Övrigt 1 796 1 693 1 319 1 371

totalt 5 911 19 748 5 311 19 214

25 upplupNA kOSTNADER OcH föRuTBETAlDA INTÄkTER
Semesterlöneskuld, löner och sociala avgifter 8 322 9 015 7 369 7 171

Hyror 6 222 5 364 1 250 1 469

Räntor 2 541 2 208 913 1 109

Reserverat för avgången personal 590 590

Förutbetald administrativa tjänster BRF 7 486 6 112 7 486 6 112

Övrigt (driftskostnader mm) 2 790 9 836 940 8 944

totalt 27 361 33 125 17 958 25 395

26 STÄllDA SÄkERHETER
För skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 519 380 510 690 162 502 147 099

Kapitalförsäkring pensionsutfästelse 197 197

totalt 519 380 510 887 162 502 147 296

ansvarsförbindelser

För de nyproducerade bostadsrättsföreningarna Eklövet i Växjö, England i Sölvesborg, Vänskapen i Kalmar, 
Garvaregården i Karlshamn, Stella i Växjö och Brunnsparken i Ronneby har HSB Sydost lämnat garanti 
avseende försäljning, avsägelse och avgifter. Garantin gäller i 7 år från färdigställandet. återköps- och 
värdegarantier är utställda för bostadsrätter i brf Garvaregården i Karlshamn samt radhus med äganderätt i 
Karlshamn, som färdigställdes 2009. Garantierna gäller under tiden 2012–2014.

Garantiförbindelser bostadsrättsföreningar 7 163 14 650 7 163 14 650

Garantiförbindelser Fastigo 680 656 680 656

Ansvarsförbindelse för pensionsskuld (KP) 738 694 738 694

totalt 8 581 16 000 8 581 16 000
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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 koncer-
nen står inför.

 Växjö den 7 april 2014

 Monica Widnemark  Sebastian Lindroth  Göran ågren
 Ordförande   Vice ordförande

 Per Renud   Linda Holm   Ann-Christine Quist-Karlsson

 Thomas Gylfe   Börje Nilsson
     Vd

 
 Vår revisionsberättelse har avlämnats den 7 april 2014

 
 Eva Gustafsson   Ingemar Arwidson  Deloitte AB 
 Av föreningen   Av föreningen   Håkan Davidsson
 vald revisor   vald revisor   Auktoriserad revisor
         Utsedd av HSB Riksförbund
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REVISIONSBERÄTTElSE
Till föreningsstämman i hsb sydost ek för, org. nr 729500-1767

rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för HSB Sydost Ekonomisk förening för räkenskapsåret 
2013. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 23–41.

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 koncernre-
dovisningen 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 koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbe-
dömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen 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 innefat-
tar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer  
resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och 
för koncernen.
 
rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 

beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för HSB Sydost Ekonomisk 
förening för räkenskapsåret 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
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 fören-
ingar.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande 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 verkställande 
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 koncernredovisningen gran-
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 
att kunna bedöma om  någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska fören-
ingar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Växjö den 7 april 2014

Deloitte AB

Håkan Davidsson     
Auktoriserad revisor
Utsedd av HSB Riksförbund   

Ingemar Arwidson      Eva Gustafsson                      
Av föreningen vald revisor Av föreningen vald revisor  
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