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HSB MALMÖ ÅRSREDOVISNING 2008

ÅRET I KORTHET

Ett turbulent och  
spännande år

Inget har påverkat året 2008 lika 
mycket som finanskrisen. HSB Malmö 
har genomgått ett stort antal föränd-
ringar. Vi känner att vi nu står starkt 
rustade inför framtiden.

HSB Malmö är en medlemsorganisation 
som arbetar efter en idé om att skapa det 
goda boendet. Vi har spelat en viktig roll på 
bostadsmarknaden sedan 1925 och arbetar 
efter kooperativa och demokratiska princi-
per. Detta ställer stora krav på organisatio-
nens öppenhet. HSB Malmös medlemmar 
är också dess ägare, och som ägare måste 
man ha insyn i verksamheten. Därför har  
vi under 2008 arbetat med att förbättra  
öppenheten gentemot våra medlemmar.

FÖRSTA KVARTALET –  
TURBULENS OCH INFLYTTNING
Året inleddes med turbulens inom styrel-
sen, vilket slutade med att ordföranden Alf 
Gustavsson avgick. Ungefär samtidigt utsågs 
HSB Malmös dåvarande affärsområdeschef 
för HSB Sundsfastigheter, Michael Carlsson, 
till tillförordnad vd. Michael ersatte Lars 
Danielsson. Januari månads styrelsekonfe-
rens i Köpenhamn blev ett lyckat arrang-
emang. I februari flyttade många nöjda 
bostadsrättshavare in i HSB brf Flaggskep-
paren i Västra Hamnen.

ANDRA KVARTALET –  
SPADTAG OCH FÖDELSEDAG
I april tog HSB Malmö det första spadtaget 
i satsningen på det gamla sockerbruket i 
Hököpinge. Startskottet innebar att en ny 
förskola började byggas. Under våren fyllde 

HSB MedlemsCenter två år. Det firades med 
tårta och jubileumspriser i butiken. Dess-
utom inledde HSB Malmö en satsning på 
digitala nyhetsbrev för att möta det ökade 
informationsbehovet bland kunder och 
intressenter.
 Den 23 juni fick Michael Carlsson fortsatt 
förtroende att leda organisationen när han 
utsågs till verkställande direktör.

ÅRSSTÄMMAN – ETT KAPITEL FÖR SIG
Det andra kvartalets stora händelse var 
årsstämman. Det var en viktig stämma, där 
mycket handlade om att HSB Malmö måste 
bli en öppnare organisation. Beslut togs om 
att vi ska följa HSBs kod för föreningsstyr-
ning och om tillsättandet av ett medlemsut-
skott samt en arvodeskommitté. Dessutom 
behandlades ett stort antal motioner.

TREDJE KVARTALET – EXTRASTÄMMA
På extrastämman i augusti fattade HSB 
Malmö beslut om att anta nya stadgar. 
Klander lämnades in till Malmö Tingsrätt 
mot HSB Malmös årsstämma i april. Kland-
ret som avser behandling av motioner har 
resulterat i en stämning mot HSB Malmö.

FJÄRDE KVARTALET – FINANSKRIS
I spåren av finansoron togs följande beslut 
av organisationen: HSB Omsorg i Skåne 
avvecklades, det skapades en central mark-
nadsorganisation, 16 tjänstemän sades upp, 
all medlemsverksamhet samlades i lokalerna 
på Föreningsgatan 15. 
 Den 8 oktober skrev HSB Malmö på 
HSB Klimatavtal. Det är ett dokument som 
kommer att styra de energieffektiviserande 
åtgärder som ska göras fram till år 2023.
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2008 –  
förändringens år

När jag ser tillbaka på 2008 kommer 
jag, liksom många andra, att säga att 
det var ett händelserikt år, som ur HSB 
Malmös perspektiv kort kan samman-
fattas med orden: vd-byte, utdraget 
årsmöte och avstannad nyproduktion. 

År 2008 blev omvälvande. Oron på finans-
marknaden som anades redan under hösten 
2007 fick fullt genomslag i mitten av sep-
tember. När vi gick på semester sken solen, 
när vi kom tillbaka till jobbet var det storm. 
 För HSB Malmö innebar det att förut-
sättningslöst se över alla delar av verksam-
heten. Inget var heligt. Detta resulterade i 
att vi blev tvungna att lägga ner den lokala 
satsningen på HSB Omsorg. Vi har även 
skärskådat olika delar av organisationen 
och tvingats reducera antalet medarbetare. 
När proppen gick ur finansmarknaden och 
aktiviteten på bostadsmarknaden stannade 
av tvingades vi acceptera att tidplanen för 
våra nybyggnadsprojekt med cirka 1 400 
nya lägenheter inte var realistisk. Att skjuta 
upp vår nyproduktion var smärtsamt – men 
nödvändigt. 
 Vi fick inse att när marknaden för ny-
producerade bostadsrätter i det närmaste 
försvann kunde vi inte ekonomiskt motivera 
byggstart av kvarteret Draken. För att bygga 
måste HSB Malmö ha rimliga garantier för 
att lägenheterna går att sälja. Nu avvaktar 
vi, liksom alla andra bostadsproducenter, 
marknadens utveckling. 
 Under alla år har vi sagt att kärnverksam-
heten i HSB Malmö ska ge ett överskott. 
Det är en rimlig och nödvändig förutsätt-

ning i alla företag och organisationer. HSB 
Malmö har genom åren haft svårt att nå det 
grundläggande målet. Det vi värderat som 
medlems- och kundnytta har tillåtits spräcka 
kärnverksamhetens budget. Tidigare har 
vi haft ekonomiska förutsättningar att göra 
det genom engångsposter. Den tiden är 
förbi.
 När hösten inleddes etablerades en ny, 
ekonomisk verklighet. Den är inte specifik 
för HSB Malmö, den gäller för alla. I den 
verkligheten är HSB Malmö både aktör och 
offer för omständigheterna. Utmaningen 
är att agera så att omständigheterna blir så 
skonsamma som möjligt. 
 Det har varit smärtsamt men nödvändigt 
att minska organisationen. Det har inne-
burit att ett antal duktiga medarbetare har 
tvingats lämna HSB Malmö. 
 Det uppdrag medlemmarna ger oss är att 
vi ska förvalta deras tillgångar på bästa sätt, 
och då måste våra kostnader anpassas till 
våra intäkter. Vi måste med alla medel som 
står till buds balansera kostnaderna mot 
intäkterna. Så ser den krassa verkligheten 
ut, och jag är den första att beklaga att det 
får konsekvenser som i grunden påverkar 
medarbetarnas arbete och trygghet.
 För att vi ska klara av att hantera den 
ekonomiska storm som världen seglat in i 
behöver vi trimma HSB Malmös organisa-
tion så att våra ägare – HSB Malmös drygt 
42 000 medlemmar – känner delaktighet 
och lojalitet med oss som leverantör och 
som demokratisk organisation. 
 Vi har under 2008 påbörjat arbetet med 
att minska den upplevda klyftan mellan 
”dom” och ”vi”, så att de smälter samman 
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till ”vi inom HSB Malmö”. Arbetet ska ge 
förändringar i den interna kulturen, i sättet 
att informera och i graden av tillgänglig-
het. Målet är att vi ska möta kunder och 
medlemmar med engagemang, kompetens, 
respekt och öppenhet.  

POSITIVT EKONOMISKT  
RESULTAT – MEN INTE BRA
Det ekonomiska resultatet i koncernen är 
för 2008 positivt men når inte upp till vårt 
mål. Anledningen är främst att våra nypro-
duktionsprojekt inte har kunnat starta, att vi 
haft extraordinära kostnader för avveckling 
av verksamheter samt något lägre finansre-
sultat, främst beroende på räntehöjningar.
 Under 2005 köpte vi en obligation som, 
till följd av höstens bankkris, inte längre har 
samma värde. Vi har tagit hänsyn till detta 
och skrivit ner den. Det tynger vårt resultat 
med 1,8 miljoner kronor men påverkar inte 
vår i övrigt starka balansräkning. 
 Ekonomiskt måste vi de närmaste åren 

höja lönsamheten i kärnverksamheten, så 
att vi får handlingsutrymme för utvecklings-
satsningar och risktaganden. Det innebär 
att vi inte ska ta hänsyn till engångsposter 
när vi talar om en långsiktigt stark ekonomi. 
Verksamheten måste effektiviseras och stå 
på egna ben. Även om vi inte har som mål 
att vinstoptimera ska verksamheten ge över-
skott.

VI ANTOG KODEN OCH NYA STADGAR
Föreningsstämman beslutade att vi ska följa 
HSBs kod för föreningsstyrning, och vi 
antog nya stadgar för vår förening. Tillsam-
mans utgör de ett helt nytt regelverk, anpas-
sat till den tid vi verkar i.

ANTALET BOSPARARE ÖKADE
Antalet bosparare har ökat under året. Den 
kampanj kring bosparande som påbörja-
des under senare delen av 2007 avslutades 
under våren 2008. Resultatet visar att såväl 
förtur till våra hyreslägenheter, i avvaktan 

9



HSB MALMÖ ÅRSREDOVISNING 2008

VD-ORD

på en egen bostadsrätt i vår nyproduktion, 
som våra förmåner lockar nya medlemmar.  
 Med våra nya stadgar kan bospararna 
framöver mera tydligt påverka sin del i 
vår verksamhet genom det bosparråd som 
inrättas.

HSB MALMÖ ÄR MED I KLIMATAVTALET
Klimatfrågan har stått i centrum under året. 
Inte minst mot bakgrund av att problemet 
med växthusgaser blivit alltmer uppmärk-
sammat.
 Vi som verkar i bostadssektorn har ett ex-
tra ansvar, då 40 procent av koldioxidutsläp-
pen kommer från bygg- och bostadssektorn. 
HSB Malmö har, tillsammans med andra 
HSB-föreningar och HSB Riksförbund, 
tagit fram ett eget klimatavtal som innehål-
ler konkreta målsättningar för att minska 
utsläppen. 

FLERA NYA KUNDER
Få organisationer har så nära relationer 
med sina kunder som HSB. Därmed är det 
få som har så stora möjligheter till partner-
skap i sin affärsrelation som vi.
 Ett bevis på att våra tjänster är konkur-
renskraftiga är det växande antalet för-

frågningar vi får och det stora antalet nya 
uppdrag som startat under 2008. Det gäller 
såväl administrativa tjänster som fastighets-
skötsel via BoService. Också i skaran ”pri-
vata föreningar” återfinns några som önskar 
söka medlemskap i vår organisation.
 Inte minst vår utbildningsverksamhet, 
med ett utökat utbud riktat till såväl de 
förtroendevalda som till medlemmar utan 
förtroendeuppdrag, rönte stora framgångar 
under 2008. 
 Relationer och kontakter måste vårdas 
och underhållas; ett bra bemötande och ser-
vice måste vara aktuellt varje timme, varje 
dag, vecka efter vecka. ”Kunden har alltid 
rätt” brukar det heta. Lyhördhet gentemot 
våra medlemmar och kunder är ett krav 
om vi ska lyckas göra affärer. I varje kontakt 
måste vi visa respekt och vara mottagliga för 
de synpunkter som framförs.

UR KAOS FÖDS EN NY MARKNAD
Den kraftiga inbromsningen i konjunkturen, 
med varsel och stor oro på arbetsmarknaden 
tillsammans med finansoron, pressade ner 
priserna på bostadsmarknaden. Säljarna 
började acceptera lägre priser, och antalet 
överlåtelser i vårt bestånd minskade stort.
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Ändå får vi inte glömma att ett projekt fär-
digställdes under året.  56 medlemmar flyt-
tade under våren in i bostadsrättsförening-
en Flaggskepparen i Västra Hamnen. Första 
spadtaget togs för förskolan i Hököpinge, 
vilken blir klar under våren 2009. Däremot 
valde vi att senarelägga byggstarten av Dra-
ken på öster i Malmö. 
 Den närmaste framtiden är svårtolkad, 
men min bedömning är att vi, som befinner 
oss i en region där bostadsbristen är stor 
och efterfrågan stark, kan se framtiden an 
med tillförsikt. HSB Malmö är väl rustat för 
att starta produktionen så snart vi bedömer 
att tillfället är det rätta. 

ÖKAT FOKUS PÅ MEDLEM  
OCH KOMMUNIKATION
En modern, marknadsorienterad medlems-
organisation kräver en större fokusering på 
medlem, marknadsföring och kommunika-
tion. Vi vill skapa större delaktighet så att 
medlemmarna upplever att de har infly-
tande över organisationen.
 Vi kommer att göra verksamheten till-
gänglig i en modern tid. Det betyder att vi 
kommer att utveckla digitala lösningar för 
planering, beslut och processer – och ta vårt 

ansvar som medlemsorganisation.
Konjunkturväxlingar, den demografiska 
utvecklingen och ändrad organisation är 
exempel på förändringar som både har på-
verkat och kommer att påverka vår vardag. 
Inför det nya året är målet att vårt arbete i 
än högre grad ska styras av HSBs värdering-
ar mot en öppen organisation.  
 Framöver blir det viktigt att bygga 
långsiktiga relationer med kunderna. Vi 
måste analysera orsaken om en kund väljer 
att lämna oss. Vi måste framför allt skapa 
kreativa lösningar så att vi blir en fram-
gångsfaktor för kunden. Vi måste minska 
den upplevda klyftan mellan ”dom” och 
”vi”, så att de smälter samman till ”vi inom 
HSB Malmö”. Det handlar om att möta 
kunder och medlemmar med engagemang, 
kompetens, respekt och öppenhet.
 Tack alla ni, som medverkat till att under 
2008 utveckla HSB Malmö mot en öppen, 
kommunikativ organisation.

Michael Carlsson
Verkställande direktör
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HSB Malmös  
operativa verksamhet

VD
Michael Carlsson

AO MARKNAD & MEDLEMAO FÖRVALTNING

ADMIINISTRATIV  
FÖRVALTNING 
Peter Sandell 
Administration
Budgetering
Fakturahantering 
Hyror och överlåtelser 
Redovisningstjänster

BOSERVICE 
Kenneth Kalläne 
Fastighetsjour 
Fastighetsskötsel 
Förvaltning 
Lokalvård 
Markskötsel

FASTIGHETSTEKNIK 
Driftsuppföljning 
Energirådgivning 
Miljötjänster 
Underhållsplanering
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Monica Jarnér

HSB TURNING  
TORSO MEETINGS 
Jan Andersson

MARKNAD OCH  
INFORMATION 
Camilla Hallerborn 

Intern och extern 
information 
Marknadsföring 
Marknadsanalyser

MEDLEM 
Helena Forsén Morfiadakis 
Bosparande 
Juridik 
Kundtjänst 
Rådgivning 
Utbildning

Boel Lagerwall

AO FASTIGHETER

FASTIGHETS- 
FÖRVALTNING 
Förvaltning av  
koncernens  
hyresfastigheter

Henrik Krantz

AO PRODUKTION

NYPRODUKTION 
Försäljning 
Kalkylering 
Projektledning 
Utveckling

Magnus Knutsson

STAB

FINANS 
Christian Lindgren

EKONOMI 
Jonny Samuelsson

PERSONAL 
Nils-Lennart Gustafson

IT 
Jonas Örbäck

INKÖP 
Benny Ahnelöv

BOLINA 
Jonny Samuelsson

Christian Lindgren

KOORDINATOR

Lena Hammarström
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Ledning

« Christian Lindgren
Befattning: chef Stab  Född: 1974  Huvudsaklig utbildning: Ekonom 
Senaste arbetsgivare: Active Capital  HSB-medlem sedan: 2006  Anställd sedan: 2005  

Boendeform: Hyresrätt  Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Fosietorp  

Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget 

Jonny Samuelsson » 

 Befattning: Ekonomichef  Född: 1971 Huvudsaklig utbildning: Ekonom 
Senaste arbetsgivare: MW Security  HSB-medlem sedan: 2008  Anställd sedan: 2006  

Boendeform: Äganderätt  Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: Inga  

Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget  

« Henrik Krantz
Befattning: chef AO Fastigheter  Född: 1963  Huvudsaklig utbildning: Jurist 
Senaste arbetsgivare: Fastighetsägarna HSB-medlem sedan: 2008  Anställd sedan: 2008  
Boendeform: Äganderätt  Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: Inga  
Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

 Boel Lagerwall   »
Befattning: chef AO Marknad och Medlem  Född: 1971  Huvudsaklig utbildning: Ekonom 

Senaste arbetsgivare: Awapatent  HSB-medlem sedan: 2009    

Anställd sedan: 2009  Boendeform: Bostadsrätt  Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  

HSB-ledamotsuppdrag: Inga  Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget  

« Michael Carlsson
Befattning: Vd  Född: 1963  Huvudsaklig utbildning: Ingenjör  Senaste arbetsgivare: MKB 
HSB-medlem sedan: 1987  Anställd sedan: 2005  Boendeform: Bostadsrätt  
Förtroendeuppdrag inom HSB: Suppleant i HSB brf Skogsmården  HSB-ledamotsuppdrag: Inga  

Övriga uppdrag inom HSB: Styrelseledamot i stiftelsen HSBs Garantifond  

Arvode för övriga uppdrag inom HSB: 1 920 kr/möte

Lena Hammarström »
Befattning: Koordinator  Född: 1950  Huvudsaklig utbildning: Samhällsvetare 

HSB-medlem sedan: 1988  Anställd sedan: 1982  

Boendeform: Äganderätt  Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  

HSB-ledamotsuppdrag: Tidigare varit HSB-ledamot i fem bostadsrättsföreningar. Lämnade sista uppdraget 
2008.  Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget 

Magnus Knutsson »  

Befattning: chef AO Produktion  Född: 1968  Huvudsaklig utbildning: Ingenjör 
Senaste arbetsgivare: Skanska  HSB-medlem sedan: 2008  Anställd sedan: 2006 

 Boendeform: Äganderätt  Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  HSB-ledamotsuppdrag: Inga  

Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget  

« Monica Jarnér
Befattning: chef AO Förvaltning  Född: 1956  Huvudsaklig utbildning: Ekonom 
Senaste arbetsgivare: MKB  HSB-medlem sedan: 2009  
Anställd sedan: 2009  Boendeform: Äganderätt  Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga  

HSB-ledamotsuppdrag: Inga  Övriga uppdrag inom HSB: Inga  Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget  
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Medlemmarna  
utgör HSB Malmö
Medlemsverksamheten är basen för 
HSB. Utan våra medlemmar finns vi 
inte. Därför vill vi ha så många och så 
engagerade medlemmar som möjligt.

HSB Malmö ägs av drygt 42 000 bostads-
rättshavare, bostadsrättsföreningar och 
bosparare, som ska känna att vi ger dem 
det goda boendet. I vår medlemsverksam-
het har vi bland annat kurser, seminarier, 
information och rådgivning till medlem-
mar, HSB-ledamöter, medlemsförmåner, 
demokratifrågor samt opinionsbildning. 
Verksamheten finansieras till viss del av 
medlemsavgiften, som under 2008 totalt 
gav intäkter på cirka 8,5 miljoner kronor. 
Av detta går fem miljoner kronor vidare till 
HSB Riksförbund i form av serviceavgift och 
kostnad för tidningen Hemma i HSB.
 Som medlem i HSB Malmö, en medlem-
sägd, kooperativ organisation, kan alla göra 
sin röst hörd och påverka det som händer. 
Detta sker genom att medlemmarna dels 
väljer ombud som representerar dem vid 
årsstämman, och dels lämnar in motioner. 
Som en del i arbetet mot ett mer demokra-
tiskt HSB har vi under året arrangerat se-
minarier för medlemmar som vill bli bättre 
på att skriva motioner. Denna nyhet har fått 
mycket positivt gensvar. Under 2009 har vi 
ambitionen att ta fram fler seminarier med 
inriktning mot demokrati och inflytande för 
våra medlemmar.

MEDLEMSINFORMATION
Vi jobbar mycket med att, via flera kanaler, 
nå ut med information till medlemmarna. 
Satsningen på medlemstidningen Hemma 
i HSB har fortsatt under 2008 och kommer 
även göra så under 2009. Som ett stöd till 
HSB Malmös förtroendevalda har vi under 
året tillhandahållit den riksomfattande 
tidningen HSB Uppdraget samt den lokala 
varianten HSB Malmö Nytt. Den sistnämnda 
publikationen kommer framöver endast att 
finnas i digital form på vår hemsida. 
 För att bli mer tillgängliga har vi under 
det gångna året valt att satsa mer resurser 
på digitala publikationer. Den 1 september 
fick HSB Malmös hemsida en ansiktslyft-
ning, samtidigt som vi introducerade ökad 

interaktivitet och möjligheter till en bättre 
dialog. 2008 var också året då vi började 
planera för digitala nyhetsbrev till våra 
medlemmar. De första nyhetsbreven skickas 
ut under 2009.
 Under 2008 blev det också möjligt att 
kontakta ordförande i HSB Malmö via vår 
hemsida.

BOSPARANDE MEDLEMMAR
6 070 av våra medlemmar är bosparare och 
innehar ingen egen bostadsrätt. Merpar-
ten av dessa medlemmar sparar pengar till 
framtida boende samtidigt som de, i takt 
med att bosparpoängen växer, skaffar sig 
förtur till våra nyproducerade bostadsrätter 
och till HSB Sundsfastigheters hyresrätter.

OPINIONSBILDNING
HSB strävar efter att vara en stark opinions-
bildare inom bostadssektorn. Ett uttalat 
mål är att framhäva bostadsrätten som 
boendeform. Ett exempel på detta är den 
under 2008 omtvistade frågan om post-
boxar. Under hösten beslutade regeringen, 
efter kraftiga påtryckningar från HSB, att 
upphäva skyldigheten att installera fastig-
hetsboxar i alla flerfamiljshus. Detta hade 
inte varit möjligt utan styrkan vi har i vårt 
stora medlemsantal.

HSB MEDLEMSCENTER
Under hösten 2008 flyttade all medlems-
verksamhet till HSB MedlemsCenter på 
Föreningsgatan 15 i Malmö. Det innebär 
att våra medlemmar hittar vår service på ett 
och samma ställe. Oavsett om medlemmen 
är en bostadsrättsförening som behöver juri-
disk hjälp eller en bosparande privatperson 
som letar ny bostad, så finns allt stöd samlat 
på HSB MedlemsCenter. Under samma tak 
sitter även HSB mäklarna.

MEDLEMSVERKSAMHET
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”Framtidens HSB 
Malmö skapar vi 
tillsammans genom 
dialog och enga-
gemang. Alla kan 
påverka!”
Helena Forsén Morfiadakis,  

ansvarig  
medlemsverksamhet
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Marknadens  
bredaste tjänsteutbud
Ingen annan aktör som specialiserar 
sig inom tjänster till bostadsrättsfören-
ingar kan mäta sig med vår bredd. I en 
allt tuffare konkurrens får HSB Malmö 
allt fler kunder.

HSB Malmö erbjuder tjänster till alla bo-
stadsrättsföreningar som ligger inom vårt 
geografiska verksamhetsområde. Under 
2007 och 2008 fick vi in 14 nya kunder. Un-
der samma period förlorade vi inte något 
administrativt förvaltningsuppdrag. Det 
är ett mycket bra resultat på den allt mer 
konkurrensutsatta tjänstemarknaden för 
bostadsrättsföreningar.

STOR BREDD
Vårt tjänsteutbud består av tre viktiga bas-
områden: Teknisk förvaltning, Administra-
tiv förvaltning och Fastighetsteknik. Utöver 
detta erbjuder vi även juridiktjänster, stöd 
för administration av hemsidor och hjälp 
med trycksaker. Tjänsterna inom juridik är 
något som HSB Malmö under 2008 har sat-
sat särskilt på. Vi har bland annat utökat vår 
personal med ytterligare en jurist samt foku-
serat på marknadsföring av dessa tjänster. 
 Denna bredd gör att vi kan erbjuda 
helhetslösningar till de föreningar som 
vill slippa förhandla med en mängd olika 
tjänsteleverantörer. Det räcker att vända 
sig till HSB Malmö för att få sina behov till-
godosedda.

BOSTADSRÄTTSMÄSSAN
För att ytterligare nå ut till regionens alla 
bostadsrättsföreningar med vårt breda 
tjänsteutbud samarrangerade vi, tillsam-
mans med Riksbyggen och SBC, i november 
en bostadsrättsmässa med omkring 5 000 
besökare. Vid detta tillfälle passade vi också 
på att lära oss mer om våra nuvarande, och 
även potentiella, kunder. 
 Just kunskapen om kunderna är något 
som vi under 2009 kommer att jobba vidare 
med. Vi har redan ambitionen att vara 
lyhörda för deras behov, men det finns 
utrymme för att bli ännu bättre. Framför 
allt ska det bli lättare för befintliga kunder 
att få en överblick över hela HSB Malmös 
tjänsteutbud.

”Vi har en unik bredd 
som gör att kun-
derna inte behöver 
någon annan tjänste-
leverantör än HSB”

Mikael Wahlström,  
avtalsansvarig

TJÄNSTER
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88 års erfarenhet  
av förvaltning

Med helhetslösningar från oss får bo-
stadsrättsföreningarna en tryggare och 
enklare tillvaro. Vi erbjuder kvalificerade 
tjänster inom ekonomi, administration, 
finans, fastighetsskötsel och lokalvård.

Fler än 260 bostadsrättsföreningar i Malmö-
regionen köper förvaltningstjänster av HSB 
Malmö. Vi tillhandahåller trygga helhetslös-
ningar, som gör att bostadsrättsföreningar-
na kan fokusera på renodlade styrelsefrågor. 
Kundrelationerna är långa, och så vill vi att 
det ska förbli. 

ADMINISTRATIV FÖRVALTNING
Vi fortsätter att leverera attraktiva tjänster 
via ett 20-tal medarbetare, som är specia-
liserade inom olika områden. De senaste 
åren har vi satsat en hel del på att utveckla 
vårt elektroniska tjänsteutbud. Det har varit 
framgångsrikt, för i år har efterfrågan på 
ekonomiska rapporter via Internet samt 
elektronisk fakturahantering ökat. 
 HSB Malmös administrativa förvaltnings-
tjänster håller hög kvalitet. Vi ger goda 
förutsättningar för styrelser att kunna sköta 
sina bostadsrättsföreningar på bästa möjliga 
sätt. Det innebär i slutändan ekonomisk 
trygghet för medlemmarna i föreningen. 
I dessa finansiellt svåra tider är det särskilt 
viktigt att ha bra kontroll på ekonomin i en 
bostadsrättsförening. Då kan våra adminis-
trativa tjänster – i synnerhet finanshante-
ringen, alltså hjälp med in- och utlåning i 
föreningen – skapa trygghet. 

TEKNISK FÖRVALTNING
Genom HSB BoService erbjuder vi ett 
heltäckande utbud av bostadsrelaterade 

tjänster. Tjänster som säkerställer ett tryggt 
och trivsamt boende för föreningens 
medlemmar. Utöver ett 100-tal bostadsrätts-
föreningar har HSB BoService även ett av 
HSB Malmös dotterbolag, nämligen HSB 
Sundsfastigheter, som kund.
 I samarbete med G4S har HSB BoService 
under 2008 vidareutvecklat tjänsten Fastig-
hetsjour, som innebär en avsevärt förbättrad 
service på kvällar, nätter och helger. Detta 
är en viktig tjänst, eftersom vi vill att alla 
som tar del av våra förvaltningstjänster ska 
kunna känna sig trygga i sitt boende. HSB 
är samordnare och G4S utför tjänsten. 
 HSBs storlek innebär att vi har stor 
möjlighet att förhandla fram förmånliga 
avtal med olika samarbetspartners, vilket i 
slutändan ger ett bra pris till våra kunder.
 Fastighetsskötseln är den viktigaste delen 
i tjänsteutbudet från HSB BoService. I 
dagsläget arbetar 17 av våra medarbetare 
med fastighetsskötsel ute hos kunder. Den 
förening som köper vår förvaltartjänst får 
en vicevärd som sköter föreningens samord-
ning. Det innebär en stor avlastning för 
många styrelser. 

TJÄNSTER
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Administrativ för-
valtning omfattar 
följande tjänster:
 » Redovisning
 » Ekonomiska rapporter via 

Internet
 » Årsbokslut
 » Budget
 » Leverantörsfakturor
 » Finans
 » Elektronisk faktura-

hantering
 » Hyresadministration
 » Registrering hos Bolags-

verket
 » HSB-certifiering

Teknisk förvaltning 
omfattar följande 
tjänster:
 » Förvaltning
 » Fastighetsskötsel
 » Markskötsel
 » Lokalvård
 » Fastighetsjour
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Hållbara och  
trygga tjänster
HSB Malmö erbjuder ett stort antal 
tjänster inom fastighetsteknik. Vi 
erbjuder våra kunder kunskap som gör 
deras tillvaro enklare. Detta är den del 
av vårt tjänsteutbud där det sker mest 
förändringar.

HSB Malmös avdelning för fastighetsteknik 
erbjuder kunderna tjänster som gör att de 
slipper obehagliga överraskningar. Styrelsen 
i en bostadsrättsförening har, i egenskap 
av fastighetsägare, ett stort ansvar. Där kan 
vi med vår stora erfarenhet komma in och 
vara ett tryggt stöd i den långsiktiga plane-
ringen.
 Under 2008 har organisationsförändring-
ar medfört att samtliga tjänster har hamnat 
under ett och samma affärsområde. Det 
gynnar organisationen internt, men de som 

främst tjänar på det är kunderna. Bostads-
rättsföreningar som vill köpa tjänster av 
HSB Malmö kommer framöver att mötas av 
en mer enad organisation.

ENERGIEFFEKTIVITET
Just nu görs det mängder av energideklara-
tioner i hela Sverige. Under 2008 slutförde 
HSB Malmö 34 procent av det stora antal 
energideklarationsbeställningar som kom 
in. Ser vi till riksgenomsnittet så har endast 
14 procent av alla beställda deklarationer 
slutförts. En energideklaration mynnar 
ut i ett antal åtgärdsförslag. I detta skede 
hjälper vi kunderna att göra sina fastigheter 
så energieffektiva som möjligt. Just när det 
gäller drift av fastigheter finns det oerhört 
mycket pengar att spara. Föreningarna 
minskar utgifterna, samtidigt som de bidrar 
till en värld med mindre utsläpp. Genom 

TJÄNSTER
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att tillhandahålla dessa tjänster medverkar 
vi till att skapa ökad hållbarhet i bostads-
branschen.

UPPSKATTAD NYHET
En av 2008 års stora nyheter inom fastig-
hetsteknik är våtrumskontrollen. Det är 
en tjänst som går ut på att man ska kunna 
upptäcka fuktskador så tidigt som möjligt – 
helst innan de har blivit så stora att de får 
allvarliga ekonomiska konsekvenser. 
 Tjänsten lanserades i november. Redan 
innan årsskiftet hade vi fått in tre större 
beställningar av denna tjänst. Under 2009 
kommer vi att satsa ännu mer resurser på att 
potentiella kunder ska få upp ögonen för våra 
prisvärda lösningar inom fastighetsteknik.

TJÄNSTER
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Fastighetsteknik  
omfattar följande tjänster:

 » Brandskyddsarbete

 » Driftsoptimering 

 » Energideklarationer

 » Lekplatsbesiktningar

 » Obligatorisk ventilationskontroll

 » Planerat underhåll

 » Stöd i fastighetsägaransvaret

 » Tillgänglighetsanalys

 » Våtrumskontroll
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”HSB Malmö är 
marknadsledande på 
byggrätter ämnade 
för nyproduktion av 
flerbostadshus”

Magnus Knutsson, 
chef AO Produktion

HSB planerar för 
framtida boende

Vi levererade HSB brf Flaggskepparen 
i början av 2008. Sedan dess har oron 
på finansmarknaden skapat stor osä-
kerhet i byggbranschen. HSB Malmö 
har situationen under kontroll och pla-
nerar för fullt inför kommande projekt.

Vi på HSB Malmö bygger för våra medlem-
mar och strävar efter att skapa bostäder som 
gör att vi skiljer oss från övriga aktörer på 
marknaden. Det ska med andra ord kännas 
att man bor i HSB. Höstens finansoro har 
skapat nya förutsättningar på byggmarknaden 
och byggtakten har bromsats i hela landet.
 Vi arbetar vidare med våra sex nyproduk-
tionsprojekt och förberedelsearbetet fort-
skrider enligt plan. I dagsläget förbereder 
vi projekten så att de är klara att byggstartas 
så fort marknaden är mogen. De ändrade 
förutsättningarna gör att vi arbetar mycket 
med marknadsanalyser och i vissa projekt 
behöver vi byta inriktning för att anpassa oss 
till efterfrågan.

VÄSTRA HAMNEN I MALMÖ
Den 15 februari 2008 skedde inflyttningen i 
HSB brf Flaggskepparen i Västra Hamnen. 
Vi vågar sticka ut hakan och påstå att HSB 
brf Flaggskepparen är det mest prisvärda 
projektet i Västra Hamnen. Vi har haft få fel 
i de 56 lägenheterna, och det råder en god 
stämning i föreningen.
 HSB brf Flaggskepparen har ingått i 
bygga-bo-dialogen, som är en samverkan 
mellan Malmö kommun och alla inblan-
dade byggherrar i kvarteret Flagghusen. 
Tillsammans har vi arbetat med att skapa 
förutsättningar för en hållbar utveckling av 
boendet i Västra Hamnen.

Vi tar med oss erfarenheter från HSB brf 
Flaggskepparen som goda exempel till fram-
tida byggprojekt, däribland etapp 2 i Västra 
Hamnen, Fullriggaren. HSB Malmö är en 
av få byggherrar från Flagghusen som har 
fått fortsatt förtroende av Malmö kommun 
i Fullriggaren. Över 50 byggherrar ansökte 
om marktilldelning. Vi var en av nio som 
fick detta förtroende. Även i Fullriggaren 
jobbar vi i enlighet med bygga-bo-dialogen.

KALKBROTTET LIMHAMN
HSB Malmö hoppas inom kort kunna börja 
bygga bostäder i den unika miljön vid det 
gamla kalkbrottet på Limhamn. Av strate-
giska skäl har vi sålt delar av den första etap-
pen till Sjælsø och Veidekke, med vilka vi 
nu tillsammans utvecklar detta spännande 
område. I slutet av 2008 sålde HSB Malmö 
ytterligare en fjärdedel av byggrätterna till 
HSB Projektpartner AB. Ett gemensamt 
bolag bildades där samtliga byggrätter ingår 
och som till 50 procent vardera ägs av HSB 
Malmö och HSB Projektpartner AB. HSB 
Malmös första etapp består av 47 lägenhe-
ter. Totalt ska 550 bostäder upprättas.

HÖKÖPINGE
I Hököpinge strax söder om Malmö utveck-
las nästa intressanta nyproduktionsprojekt. 
I anslutning till det anrika sockerbruket ska 
totalt 270 bostäder upprättas. Redan under 
2008 tog HSB Malmö det första spadtaget 
till områdets nya förskola, som är färdig 
under våren 2009. Förskolans verksamhet 
bedrivs av ett personalkooperativ. Nästa steg 
blir etapp 1, som består av nio radhus och 
55 lägenheter.

PRODUKTION AV BOSTÄDER
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HYLLIE NORRA
Hyllie kommer att bli Malmös tredje 
centrum, och HSB Malmö är den första 
bostadsaktören i denna nya stadskärna. 
Närheten till Malmö arena, Citytunneln och 
köpcentrat Emporia gör området mycket 
populärt. HSB Malmös bostäder ska locka 
medvetna köpare som är intresserade av ett 
smart och flexibelt boende. 

SEGE PARK
Vår ambition är att skapa ett område med 
blandade hushåll som rymmer såväl barnfa-
miljer som äldre. Sege Park ligger i anslut-
ning till grönområden och är lättillgängligt 
med buss från och till centrala Malmö.

HÅLLBARHET
HSB Malmö jobbar långsiktigt med nypro-

duktionsprojekten. Vi vill vara med från 
början vid planeringen, och vi planerar 
upp till tio år framåt i tiden. HSBs bostäder 
ska hålla länge, och de ska inte ha för stor 
negativ inverkan på vår miljö. Vid planering 
av nya bostäder har HSB Malmö som mål 
att vara klart bättre än genomsnittet när det 
gäller miljötänkande och energieffektivitet.
 Vi har arbetat mycket internt för att bli 
ännu bättre på att ta tillvara kommande 
medlemmars intressen. Överlämnandet av 
en ny bostadsrättsförening ska ske så smi-
digt som möjligt. På så sätt får vi färre fel i 
vår nyproduktion. De fel som har skett ana-
lyserar vi nu för att kunna undvika framtida 
fel. Vi utökar ständigt antalet kontroller och 
gör mer omfattande besiktningar.

PRODUKTION AV BOSTÄDER

21

Framtida projekt
Namn Antal bostäder  Upplåtelseform Status
Draken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bostadsrätt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Försäljning pågår
Kalkbrottet Limhamn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  550  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bostadsrätt/hyresrätt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Projektering
Hököpinge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bostadsrätt/äganderätt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Projektering
Hyllie Norra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bostadsrätt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Idéfas
Sege Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bostadsrätt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Idéfas
Fullriggaren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bostadsrätt/hyresrätt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Idéfas
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FlexBo – ett  
bekvämt boende

HSB Malmö planerar konceptet FlexBo 
vidare. Det är ett alternativ för alla som 
ställer höga krav på sitt boende. FlexBo 
bygger på trygghet, tillgänglighet och 
bekvämlighet. Efterfrågan är mycket 
stor, vilket känns fantastiskt.

I samband med HSB brf Piggvaren, som 
stod färdig under 2006, tog vi våra första 
steg mot det som vi idag kallar för FlexBo. 
I Piggvaren satsade vi nämligen på fler 
gemensamma utrymmen, vilket innebar 
ökad flexibilitet och bekvämlighet i boen-
det. Under 2007 presenterades FlexBo som 
koncept. Den gången ringlade en lång kö 
från HSB MedlemsCenter och ut på Fören-
ingsgatan. Succén var ett faktum, och HSB 

Malmö insåg att detta var något att satsa på.
 FlexBo är i sig ett flexibelt koncept. Det 
finns ett grundutbud, och därefter ska 
konceptet kunna anpassas till varje unikt 
nyproduktionsprojekt och dess specifika 
målgrupp. Vissa områden lockar yngre 
köpare, medan andra lockar äldre. Det 
gör att FlexBo inte kan se exakt likadant ut 
överallt. Det ska dock alltid stå för samma 
kärnvärden: service, trygghet och gemen-
skap.

DRAKEN
Vårt första riktiga FlexBo-projekt är HSB brf 
Draken, som ska uppföras i anslutning till 
Bulltoftas rekreationsområde i Malmö. De 
65 bostadsrätterna byggs för att vara enkla 
att leva i. Lägenheterna kännetecknas av 

PRODUKTION AV BOSTÄDER

”Flexbo ska finnas 
till för gemenskap 
efter var och ens 
behov för ett bra 
HSB-boende”

Sune Hylén, medlem
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PRODUKTION AV BOSTÄDER 

bekvämlighet och funktionalitet. Bostadshu-
sen byggs i naturliga material, vilket mini-
merar behovet av underhåll. Alla lägenheter 
har en stor och möblerbar hall, extra breda 
dörrar, väl tilltagna och mycket flexibla 
förvaringsmöjligheter samt säkerhetsdörr. 
Därtill kommer ett lättskött kök, lättåtkom-
liga eluttag och inga onödiga trösklar. 

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Utöver de flexibla lägenheterna känneteck-
nas även FlexBo av gemensamma utrymmen 
i föreningen. Sällskapslokaler, bastu och trä-
ningslokaler betyder ett ökat umgänge mel-
lan grannar och ett mer aktivt liv för många. 
Bokningsbara gästrum innebär att man inte 
måste ha en lägenhet med ett extra rum för 
att kunna ta emot övernattande gäster.

MJUKA VÄRDEN
Utöver en vicevärd satsar vi inom ramen för 
FlexBo på att det även ska finnas en boen-
devärd som tillgodoser de mjukare värdena 
i boendet. Han eller hon är tillgänglig för 
de boende under ett par timmar per dag 
och fungerar som ett slags alltiallo.

STORT INTRESSE
Draken är det första FlexBo-projektet som 
har börjat säljas. Vid säljstarten i början 
av sommaren var intresset mycket stort. 
Därefter slog finanskrisen till och många 
drog öronen åt sig. Trots det har vi många 
köpare som inget hellre vill än att ha ett 
eget, flexibelt boende hos HSB.
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Hyresrätter  
som passar alla

HSB Malmös dotterbolag har ett brett 
utbud av lägenheter. Det är en värdefull 
förmån för alla bosparande medlemmar 
och även en inledande kontakt med 
HSB för många unga människor i deras 
första, egna boende.

Genom dotterbolaget HSB Sundsfastigheter 
har HSB Malmö ett bestånd av hyresrät-
ter. Därigenom kan vi erbjuda de av våra 
bosparande medlemmar som inte vill 
eller har möjlighet att flytta till bostadsrätt 
möjligheten att bo i attraktiva hyreslägen-
heter. Bospararna har förtur till våra 1 613 
lägenheter som finns i hela Malmö, främst i 
de centrala delarna.
 I november månad tillträdde Henrik 
Krantz som ny chef för HSB Sundsfastighe-
ter. Samtidigt slöts ett samarbetsavtal med 
HSB BoService, som framöver kommer att 
sköta all lokalvård åt HSB Sundsfastigheter. 
I slutet av året verkställdes även fusionen 
mellan AB Peterstorp-Vargen och HSB 
Sundsfastigheter AB.

STOR BREDD
HSB Sundsfastigheter har en unik bredd i 
sitt utbud av bostäder. Vi kan erbjuda allt 
från prisvärda lägenheter i områden som 
Sorgenfri till det exklusiva servicekoncep-
tet i HSB Turning Torso. Boendet i HSB 

Turning Torso är unikt i sitt slag, med 
dygnet-runt-service där de boende kan få 
hjälp med alla vardagliga problem som kan 
tänkas uppstå.

FÖRSTA KONTAKTEN MED HSB
13 procent av våra hyresrätter är student-
bostäder. Till dessa får endast studenter 
förtur. För många av de unga människor 
som flyttar in i dessa bostäder blir det den 
första kontakten med HSB. Vår erfarenhet 
är att denna kontakt är positiv för de allra 
flesta, och vi har sett många exempel på att 
boende i studentlägenheter börjar bospara 
och flyttar vidare till andra bostäder inom 
HSB Sundsfastigheter.

VI LIGGER I FRAMKANT
HSB Sundsfastigheter ligger verkligen i 
framkant både när det gäller miljö och 
teknik. Utöver genomförda energidekla-
rationer i samtliga fastigheter har vi även 
fördelningsmätning i många hus. Det är 
ovanligt bland regionens hyresvärdar. Vi har 
också satsat på bra miljöhus. Det ska vara en 
självklarhet att man kan sopsortera när man 
bor hos HSB Sundsfastigheter.
 På tekniksidan kan vi erbjuda våra hyres-
gäster HSB BoLina. Det är en mycket väl 
fungerande lösning för bredband, IP-telefo-
ni och bredbands-tv.

HSB SUNDSFASTIGHETER
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”Vårt viktigaste mål 
är nöjda kunder”

Henrik Krantz, 
chef AO Fastigheter
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Fastighetsbestånd
FASTIGHETSINFORMATION 

Fastighetsbeteckning Läge Byggår/omb år Antal lgh Bostadsyta Lokalyta Totalyta Taxeringsvärde

Fastigheter ägda av HSB Malmö ekonomisk förening

Saxtorp 31:16 Landskrona Mark – – – – 351

Klagshamn 41:30 Klagshamn Mark – – – – –

Summa HSB Malmö ekonomisk förening – – – – 351

Fastigheter ägda av HSB Sundsfastigheter AB

1 Arken 3 Möllevången 1929/1983 53 3 780 241 4 021 29 666

2 Arken 4 Möllevången 1929 64 3 496 48 3 544 26 287

3 Arken 5 Möllevången 1985 22 1 440 21 1 461 13 000

4 Arken 6 Möllevången 1929 91 6 569 464 7 033 52 121

5 Arken 7 Möllevången 1929 5 662 225 887 5 827

6 Clara 13 Lugnet 1929/1979 13 709 248 957 8 978

7 Clara 14 Lugnet 1985 147 11 625 16 11 641 134 058

8 Erikstorp 6 Ribersborg 1933 34 2 475 – 2 475 25 400

9 Fören 3 (HSB Turning Torso) Västra Hamnen 2005 144 13 037 5 758 18 795 426 600

10 Fören 3 (TTG) Västra Hamnen 2006 37 2 721 16 107 18 828 105 800

11 Hedvig 9 Södervärn 1992 66 4 833 2 289 7 122 54 072

12 Husaren 4 Drottningtorget 1929 11 1 502 497 1 999 18 355

13 Judith 11 Rörsjöstaden 1929/1979 11 1 053 – 1 053 10 611

14 Kapellmästaren 4 Lindeborg 2003 52 4 108 – 4 108 34 600

15 Kapellmästaren 7 Lindeborg 2004 52 4 122 – 4 122 36 600

16 Lister 9 Ribersborg 1945 30 1 860 173 2 033 20 101

17 Limhamn 155:499* Limhamn Mark – – – – –

18 Limhamn 155:500* Limhamn Mark – – – – –

19 Maria 2 Rörsjöstaden 1929/1986 22 1 801 – 1 801 19 600

20 Maria 3 Rörsjöstaden 1929/1975 26 1 387 – 1 387 15 200

21 Maria 4 Rörsjöstaden 1929/1981 23 1 741 – 1 741 19 200

22 Maria 5 Rörsjöstaden 1929/1975 27 1 455 – 1 455 16 400

23 Maria 9 Rörsjöstaden 1929/1975 31 1 575 – 1 575 18 000

24 Maria 10 Rörsjöstaden 1900/1960 27 1 369 – 1 369 15 200

25 Myntet 3 Sorgenfri 1939 17 776 – 776 5 384

26 Myntet 6 Sorgenfri 1948 16 1 088 – 1 088 6 976

27 Myntet 8 Sorgenfri 1968 42 3 123 1 430 4 553 31 834

28 Nibelungen 1 Söderkulla 1998 97 4 259 277 4 536 21 886

29 Olga 10 Rörsjöstaden 1929/1975 21 1 225 – 1 225 13 499

30 Peterstorp 3 Ribersborg 1938 60 7 002 47 7 049 71 989

31 Ripan 14 Lugnet 1986 53 4 010 5 137 9 147 59 520

32 Rådjuret Davidshall 1930 23 1 670 309 1 979 24 933

33 Rönnen 2 Katrinelund 1924/2002 109 2 736 100 2 836 33 410

34 Sagan 15 Västra Sorgenfri 1962 28 1 820 1 668 3 488 13 047

35 Sagan 16 Västra Sorgenfri 1971 31 2 075 1 852 3 927 15 482

36 Skansen 1 Västra Hamnen 2002 103 3 445 245 3 690 60 946

37 Vargen 6 Davidshall 1931 14 1 392 20 1 412 15 622

38 Örnen 4 Rådmansvången 1929/1989 11 1 030 984 2 014 16 749

39 Draken 9* Bulltofta Mark – – – – –

Summa HSB Sundsfastigheter AB 1 613 108 971 38 156 147 127 1 496 953

TOTALT 1 613 108 971 38 156 147 127 1 497 304

*Fastigheterna nybildade, uppgifter om taxering saknas

26



HSB MALMÖ ÅRSREDOVISNING 2008

FASTIGHETSBESTÅND

27

In
re

R
in
gv

äg
en

Inre Ringväg
en

1
234

5

6 78

9
10

11

12

13

1415

16

19
20

21

22

23

24

26

28

27

2930

3132

33

34
35

36

37
38

25

HSB Malmö

HSB Skåne 

HSB Landskrona

HSB Nordvästra Skåne



HSB MALMÖ ÅRSREDOVISNING 2008

I HSB Turning Torso finns Sveriges 
kanske mest spännande möteslokaler. 
Sedan starten 2006 har HSB Turning 
Torso Meetings utvecklats till vad som 
idag är en mycket väl ansedd aktör 
i mötesbranschen. Under 2008 har 
besökarna varit fler än någonsin. 

Det senaste året har HSB Turning Torso 
Meetings utökat sin verksamhet. Utöver att 
arrangera professionella möten i en helt 
unik miljö har det i år även varit möjligt för 
privatpersoner att åka upp till toppen av 
Sveriges högsta bostadshus. Under somma-
ren och i december månad arrangerades 
dessa mycket uppskattade studiebesök. 
Biljetterna sålde slut på nolltid, vilket vittnar 
om ett stort intresse kring HSB Turning 
Torso. Under 2009 kommer vi att fortsätta 
med den här typen av evenemang.
 2008 är också året då HSB Turning Torso 

Meetings satsade mer på att marknadsföra 
sig. Annonskampanjer blandades med en 
ordentlig satsning på kundvård. Potentiella 
konferensbokare, både befintliga och helt 
nya kunder, bjöds in till informationsträffar. 
Detta har medfört ett ökat antal bokningar.
 En annan viktig sak som har skett är att 
HSB Turning Torso Meetings har utvecklat 
satsningen på elektroniska nyhetsbrev. Detta 
har skapat en bättre grund för att kunna nå 
ut med tydlig information.

Allt fler lockas till  
våra möteslokaler

”Hos oss kan man 
tryggt hålla ett möte 
från två personer un-
der en timme upp till 
120 personer under 
flera dagar”

Jan Andersson,  
ansvarig mötesverksamhet

HSB TURNING TORSO MEETINGS
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HSB Turning Torso  
Meetings erbjuder:
 » 860 kvadratmeter konferensyta på de två 

översta våningarna i HSB Turning Torso
 » Exklusiva måltider tillagade av den prisbelönta 

restaurangen Torso Twisted
 » Två lyxiga sviter som kan användas till mindre 

sammankomster
 » Guidade studiebesök med utsikt över hela 

Öresundsregionen
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Trygg uppkoppling  
mot framtiden

Alla HSB-medlemmar, som bor i en fast-
ighet ansluten till HSB BoLina, kan få 
Internetanslutning, IP-telefoni och IP-tv 
till förmånliga priser.

2007 lanserades det operatörsneutrala nätet 
i Malmö. Det innebar att HSB BoLinas 
cirka 13 000 anslutna kunder gick från ett 
slutet till ett öppet nät, där de inte längre 
var bundna till en enda operatör. På så vis 
kan kunderna själva hitta den billigaste och 
bästa lösningen. Det avtalsfria nätet funge-
rar bra och HSB BoLina har få driftsstör-
ningar.
 Utöver att vara ett stabilt nät är HSB 
BoLina även tekniskt avancerat. Namnet Bo-
Lina härstammar från 1999, och konceptet 

har utvecklats en hel del sedan lanseringen. 
Vi har hela tiden satsat på att ligga långt i 
framkant när det gäller kapacitet. På så vis 
har vi anpassat oss till morgondagens krav. 
De som är anslutna till HSB BoLina har en 
mycket säker webblösning.
 Bostadsrättsföreningarna har till en 
mycket förmånlig kostnad kunnat ansluta 
sig till dagens BoLina-koncept. Detta kan vi 
tillskriva de framgångsrika upphandlingar 
som gjordes i samband med förändringarna 
2005. Följande operatörer är anslutna till 
HSB BoLina:

 » Bahnhof
 » Bredband2
 » Tele2
 » Telia

”I dagsläget utnyttjar 
vi inte all kapacitet i 
HSB BoLina. Vi står 
med andra ord väl 
rustade för framti-
den”

Jonas Örbäck,  
IT-chef

HSB BOLINA
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STYRELSEN

Omställning banade väg 
mot ett nytt HSB Malmö

Utgångspunkten för 2008 var ett nytt HSB 
Malmö – mer medlemsinriktat och kund-
nära. Detta krävde en ny ledarstil.
 Året började med att dåvarande ordfö-
randen lämnade sitt uppdrag samtidigt som 
styrelsen lät meddela att organisationen 
behöver en ny ledarstil. Detta fick till följd 
att en ny verkställande direktör behövde 
rekryteras.
 Styrelsen började omgående med att 
ta fram en ny arbetsordning och revidera 
organisationens finanspolicy.
 Efter att först ha varit tillförordnad fick 
Michael Carlsson under sommaren styrel-
sens uppdrag och förtroende att axla rollen 
som ny verkställande direktör för HSB Mal-
mö. Uppdraget från styrelsen är att organi-
sationen ska uppfattas mer medlems- och 
kundnära. Detta ska ske med en ekonomi 
som är hållbar i ett långt perspektiv.
 Den av föreningsstämman valda styrel-
sen kunde konstituera sig först den 26 maj. 
Då hade flera stämmodagar ägnats åt att 
behandla den stora mängden motioner som 
inkommit.
 För att fortsätta det arbete styrelsen un-
der våren drog igång, tog den efter fören-
ingsstämman nya styrelsen vid, och fortsatte 
bana väg för det som ska känneteckna ett 
nytt HSB Malmö.
 En koncentration av verksamheten har 
varit ofrånkomlig. Höstens osäkerhet på 
finansmarknaden innebar strategiskt bland 
annat att styrelsen såg det nödvändigt att 
anpassa verksamheten. Taktiken omfattade 
avveckling av HSB Omsorg och inbromsad 
nyproduktion. 

Utmaningen till organisationen, i en åter-
hållsam tid, är att finna lösningar som kan 
hålla och ge bärkraft under många år. 
 Nu får vi möjlighet att åter betona den 
skillnad som finns mellan HSB och andra 
aktörer och utveckla boendet med huvudin-
riktning på bostadsrätten. 
 Under hösten har styrelsen under flera 
möten fortsatt sitt strategiska arbete med att 
göra vägval för HSB Malmö.
 Ett område som kommer att utvecklas 
och intensifieras är relationerna till våra bo-
stadsrättsföreningar. Styrkan i HSB Malmö 
ligger i att flera personer delar på ansvar 
och svårigheter, men också på framgång 
och glädjeämnen. 
 Samarbetet utvecklar kompetensen hos 
varje enskild medarbetare, både genom att 
man lär av varandra och genom att man till-
sammans beslutar om ledning och styrning.  
 Vi ska, bland våra medarbetare, satsa på 
att utveckla ledarskapet och medarbetarna 
samt stimulera till ökad affärsmässighet. 

FÖRÄNDRING ÄR DET ENDA KONSTANTA
Om 2008 års utmaning var att forma ett 
HSB Malmö som svarar upp mot den nya 
tidens behov, blir årets att agera i nuet och 
tänka framåt. Styrelsen har beaktat detta i 
den budget som för 2009 är antagen.
 Inom HSB Malmö finns en uppriktig 
vilja att utvecklas och gå vidare i ljuset av 
vår ideologi och vår historia. Vår uppgift är 
att leverera resultat i en omvärld som vi, i 
medlemmarnas intresse, hela tiden måste 
anpassa oss till.
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Claes Caroli f 1948
Befattning: Ordförande
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2008
Arvode: 163 200 kr
HSB-medlem sedan: 2004
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Trygg Hansa
Förtroendeuppdrag inom HSB: Ordförande i HSB brf Näset 
HSB-ledamotsuppdrag: Inga
Övriga uppdrag inom HSB: Adjungerad styrelseledamot i HSB Riksför-
bund och adjungerad ledamot i HSB Projektpartner AB
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: HSB Riksförbund 1 920 kr/sam-
manträde och HSB ProjektPartner 40 000 kr

Maj-Britt Thulin f 1948
Befattning: Vice ordförande
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2006
Arvode: 81 600 kr
HSB-medlem sedan: 1994
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Region Skåne
Förtroendeuppdrag inom HSB: Sekreterare i HSB brf Bollebygd, HSB 
Malmös medlemsutskott
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Lutan
Övriga uppdrag inom HSB: Fullmäktige HSB Riksförbund, 
HSB Malmös medlemsgrupp
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Björn Andersson f 1953
Befattning: Suppleant
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2008
Arvode: Invald som suppleant men tjänstgör som ledamot sedan 
Maria Bengtsson avsagt sig sitt uppdrag. Arvode som ledamot 
81 600 kr och arvode som protokollförare 26 400 kr. 
HSB-medlem sedan: 2000
Boendeform: Bostadsrätt 
Arbetsgivare: Fastighetsägarna Syd AB
Förtroendeuppdrag inom HSB: Ordförande i HSB brf Valby
HSB-ledamotsuppdrag: Inga 
Övriga uppdrag inom HSB: Inga
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Anders Lundberg f 1941
Befattning: Ledamot
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2005 
Arvode: 81 600 kr 
HSB-medlem sedan: 2005

Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Pensionär
Förtroendeuppdrag inom HSB: Ledamot i HSB brf Gåsen sedan 1993, 
därav ordförande sedan 1996.
HSB-ledamotsuppdrag: Inga
Övriga uppdrag inom HSB: Inga
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Birgitta Nilsson f 1942
Befattning: Ledamot
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2008
Arvode: 81 600 kr
HSB-medlem sedan: 1966
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Pensionär
Förtroendeuppdrag inom HSB: Suppleant i HSB brf Lindeborg
HSB-ledamotsuppdrag: Inga 
Övriga uppdrag inom HSB: Inga 
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Olle Strand f 1942
Befattning: Ledamot
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2005
Arvode: 81 600 kr
HSB-medlem sedan: 1990
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Pensionär
Förtroendeuppdrag inom HSB: Ordförande HSB brf Lugnet
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Domaren, HSB brf Notarien
Övriga uppdrag inom HSB: HSB Malmös klimatgrupp
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Mimmi Zetterman f 1982
Befattning: Ledamot
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2008
Arvode: 81 600 kr
HSB-medlem sedan: 2002
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Student
Förtroendeuppdrag inom HSB: Ordförande i HSB brf Kvadraten, 
HSB Malmös medlemsutskott
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Almgården
Övriga uppdrag inom HSB: Fullmäktige HSB Riksförbund, 
HSB Malmös medlemsgrupp
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Maria Bengtsson avgick som ledamot under året.

Björn Anderson

Claes Caroli

Peter Frank

Tommy Lind

Mimmi Zetterman

Olle StrandMaj-Britt Thulin

Monica Nilsson

Tommy Schumann

Anders Lundberg

Birgitta Nilsson

Peter Frank f 1960
Befattning: Arbetstagarledamot
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2005
Arvode: 81 600 kr
HSB-medlem sedan: Inte medlem
Boendeform: Äganderätt
Arbetsgivare: HSB Malmö
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga
HSB-ledamotsuppdrag: Inga
Övriga uppdrag inom HSB: Inga
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Tommy Lind f 1958
Befattning: Arbetstagarsuppleant
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2005
Arvode: 40 800 kr
HSB-medlem sedan: Inte medlem
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: HSB Malmö
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga
HSB-ledamotsuppdrag: Inga
Övriga uppdrag inom HSB: Inga 
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Monica Nilsson f 1948
Befattning: Arbetstagarsuppleant
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: Suppleant 1999-2003, ledamot 
2003-2005, suppleant sedan 2006  
Arvode: 40 800 kr
HSB-medlem sedan: 1986
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: HSB Malmö
Förtroendeuppdrag inom HSB: Ordförande i HSB brf Sofieholm
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Hammarshus, HSB brf Spelmannen
Övriga uppdrag inom HSB: Inga 
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Tommy Schumann f 1944
Befattning: Arbetstagarledamot
Ledamot i HSB Malmös styrelse sedan: 2005
Arvode: 81 600 kr
HSB-medlem sedan: 1965
Boendeform: Äganderätt  
Arbetsgivare: HSB Malmö
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga
HSB-ledamotsuppdrag: Inga
Övriga uppdrag inom HSB: Inga
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Styrelsen

Arbetstagarrepresentanter

Samtliga förtroendevalda styrelseledamöter är oberoende av 

förening och ledning.
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Styrelsens årscykel
Styrelsen har i sin arbetsordning fastställt 
en årscykel för frågor som styrelsen har att 
behandla under året. En sammanfattning 

över årets händelser återfinns i nedanstå-
ende årscykel.

Under andra halvåret 2008 har styrel-
sen och ledningen arbetat med att ta 
fram nya riktlinjer för verksamheten. 
I arbetet har styrelsen tagit hänsyn till 
de styrdokument som finns på riksplan, 
exempelvis HSB Kompassen. Arbetet är 
inte färdigt, men delar därav kommer att 
kunna presenteras närmare på årsstäm-
man. De huvudlinjer som styrelsen hittills 
lyft fram som viktiga är affärsmässighet, 
kvalitetsarbete, medlemskommunikation 
och personalutveckling. Att utveckla vår 

affärsmässighet innebär att personalen i 
än större utsträckning ska se kundens be-
hov och värna om en bra relation. Vi ska 
arbeta vidare med vårt kvalitetsarbete och 
skapa system för detta i hela vår verksam-
het. Medlemskommunikationen är en av 
de viktigaste uppgifterna och dialogen 
måste hela tiden utvecklas. När det gäller 
personalutveckling ska vi arbeta vidare 
med individuella utvecklingsplaner/mål 
och satsa mer på ledarskapsutveckling.

Mål för verksamheten 

Rapport och utvärdering 
Beslut tas avseende ansvarsfrihet 
för fd ordförande och vd tas

Årsredovisning 2008 och 
kallelse till föreningsstämma

Föreningstämma

Stämma avslutas och 
styrelsen konstitueras

Michael Carlsson utses till 
verkställande direktör

Utbildnings- och 
planeringskonferens

Uppskjuter byggstart 
HSB brf Draken

Nya stadgar antas
på extrastämman

Delårsrapport lämnas

Strategikonferens

Budget för 2009 godkänns samt rapport 
för Intern kontroll erhålles av revisorerna

Kvartal 4 Kvartal 1

Kvartal 2Kvartal 3
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SPECIFIKATION STYRELSEMÖTEN OCH NÄRVARO UNDER 2008

Styrelsen Befattning Notering
Ordinarie 
styrelsemöte

Extra  
styrelsemöte

Claes Caroli Styrelsens ordförande 3 5 –

Alf Gustavsson Styrelsens ordförande 1 – 1

Maj-Britt Thulin Vice ordförande 13 3

Maria Bengtsson Ledamot 6 9 3

Giovanna Brankovic Ledamot 4 8 3

Henric Lellky Ledamot 4 8 3

Anders Lundberg Ledamot 13 3

Olle Strand Ledamot 13 3

Birgitta Nilsson Ledamot 3 5 –

Mimmi Zetterman Ledamot 3 5 –

Björn Andersson Suppleant 3 5 –

Daniel Ljung Suppleant 2 3 –

Peter Frank Arbetstagarledamot 2, 5 3 2

Tommy Schumann Arbetstagarledamot 2, 5 4 3

Monica Nilsson Arbetstagarsuppleant 2, 5 4 3

Tommy Lind Arbetstagarsuppleant 2, 5 4 3

Ordinarie styrelsemöte: 2008-01-25, 2008-02-11, 2008-02-13, 2008-03-05, 2008-03-17, 2008-03-26, 2008-04-07, 
2008-04-21, 2008-05-23, 2008-06-23, 2008-08-30, 2008-10-08, 2008-12-08
Extra styrelsemöte: 2008-01-08, 2008-01-17, 2008-01-23/24

Notering
1 Avgick 2008-01-17
2 Avsagt sig sina uppdrag 2008-01-25
3 Invald per 2008-04-26
4 Avgick 2008-04-26
5 Återinträtt 2008-06-23
6 Avgick 2008-06-23

Övriga sammankomster

På följande datum har arbetsmöten hållits:  2008-01-17, 2008-02-20, 2008-03-06, 2008-04-07, 2008-05-08,  
2008-09-29, 2008-10-11

Styrelsekonferens avseende arbetsordning 2008-03-06 – 2008-03-06

Styrelsekonferens 2008-08-29 – 2008-08-30 i samband med styrelsemöte

Strategikonferens 2008-10-21 – 2008-10-22

Fortsatt strategikonferens 2008-12-08 – 2008-12-09

Utvärdering  
av styrelsens arbete
Styrelsens arbete utvärderas årligen genom 
en systematisk och strukturerad process. I 
utvärderingen identifieras utbildningsbe-
hov hos såväl enskilda styrelsemedlemmar 
som styrelsen som helhet. En formell och 
noggrann utvärdering görs av styrelsens och 
de enskilda styrelsemedlemmarnas arbete. 

Utvärdering av enskilda styrelsemedlemmar 
identifierar till vilken grad utbildningsbe-
hov har uppfyllts och hur effektivt styrelse-
medlemmen bidragit till styrelsens arbete. 
Arbetet har genomförts i enlighet med 
framtagna riktlinjer för arbetet kring HSBs 
kod för föreningsstyrning.
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Det är viktigt att våra medlemmar är 
kunniga och medvetna om sina rät-
tigheter respektive skyldigheter. Under 
2008 har vi försökt öka engagemanget 
ute i föreningarna.

Vi på HSB Malmö verkar för våra medlem-
mar. De ska få ekonomiska fördelar och 
annan medlemsnytta, samtidigt som deras 
ställning som bostadskonsumenter stärks.
 Organisationen har många medlemmar. 
Det är fantastiskt bra, för tillsammans är vi 
starka och kan påverka förutsättningarna 
för vårt boende. Ibland är det en utmaning 
att tillgodose varje enskild medlems åsikt. 
Därför finns en parlamentarisk organisation 
där den enskilda medlemmen kan påverka 
via årsstämman – antingen genom att lämna 
in motioner eller via sitt val av ledamöter.

ATT KUNNA PÅVERKA
Vid HSB Malmös extrastämma i augusti 
antogs nya stadgar. Dessa innebär nya 
möjligheter till att skapa en större öppenhet 
i organisationen. För närvarande jobbar vi 
hårt med att öka öppenheten. Vi har kom-
mit en bit på väg, men har ändå långt kvar 
innan vi är nöjda på den punkten. En viktig 
del i denna öppenhet är att våra medlem-
mar ska känna att de kan påverka villkoren 
för sitt boende.
 En medlem som inte är nöjd med vad 
som sker i hans eller hennes bostadsrätts-

förening bör lämna in motioner till sin 
förenings årsstämma. För att få fler med-
lemmar att skriva motioner drog vi under 
hösten 2008 igång vårt första seminarium 
om att skriva motioner. Seminariet blev en 
succé.

FLERA NYA SEMINARIER
Vi har under flera år haft en bred kursverk-
samhet, men utbildningarna har hittills 
alltid vänt sig till organisationens förtro-
endevalda. Under 2008 valde vi att även 
arrangera seminarier och temakvällar som 
samtliga medlemmar kunde anmäla sig till. 
 Utöver seminariet om att skriva motioner 
anordnade vi även ett seminarium som gick 
under rubriken Inflytande och Demokrati. 
Temakvällar om ansvarsfrågor kring vat-
tenskador och bränder skapade också ökad 
medvetenhet ute i bostadsrättsföreningarna.

EN INTERAKTIV WEBBPLATS
I början av hösten valde vi att göra en del 
förändringar på vår hemsida. Texter och 
bilder uppdaterades. Den riktigt stora 
förändringen var att vi införde möjligheten 
att kommentera våra nyhetsartiklar. Detta är 
ett steg mot att bli mer öppna, och vi ser nu 
även att vi får fler besökare till hemsidan.
 Under våren 2009 ska HSB lansera en 
helt ny hemsida. Den kommer att ha en 
modern och enhetlig design. På denna 
hemsida hoppas vi att vi kan erbjuda besö-
karna en ännu större interaktivitet.

Engagemang ger  
ett bra boende

”Jag har varit med-
lem i HSB Malmö i 
25 år och jag upp-
skattar verkligen alla 
de förmånliga med-
lemserbjudanden”

Lars Möller, medlem 

MEDLEMSINFLYTANDE
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HSB Malmös kom-
petensutveckling
 » Antal kurser för förtroende-

valda: 171
 » Antal seminarier och tema-

kvällar för medlemmar: xx
 » Antal deltagare på ovan-

stående evenemang: 
4 440
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MEDLEMSINFLYTANDE
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Vi befinner oss i en komplex och spän-
nande värld. Det finns ett antal aktörer 
som vi på ett eller annat sätt måste 
förhålla oss till. Genom att föra en bra 
dialog med dessa intressenter kan vi 
förmedla vad HSB står för.

HSB Malmö har en relation till medlemmar, 
kunder, samarbetspartners och samhället i 
övrigt. Vi når ut till dem genom en mängd 
olika kanaler. Delar av vår information är 
enkelriktad, men vi lägger stora resurser 
på att öka interaktiviteten och att föra en 
dialog med alla dessa intressenter. Utöver 
satsningar på digitala nyhetsbrev och hem-
sidan finns det flera områden som vi har 
utvecklat under året.

ENSKILDA MEDLEMMAR
Medlemmar som bor i en HSB-lägenhet, 
eller bosparar i HSB, når vi via medlemstid-
ningen Hemma i HSB. Vi gör regelbundna 
läsarundersökningar. Resultatet av dessa 
undersökningar återspeglas både i tidning-

en och i vår övriga verksamhet. Vi fångar 
helt enkelt upp önskemål och levererar det 
medlemmarna eftersöker.
 På HSB MedlemsCenter kan våra med-
lemmar komma in och få hjälp med det 
som rör deras boende. Den kanske viktigas-
te personen för de enskilda medlemmarna 
är HSB Malmös medlemsrådgivare, som 
svarar på alla frågor som berör boendet och 
medlemskapet. Medlemsrådgivaren nås på 
HSB MedlemsCenter eller via ett kontakt-
formulär på HSB Malmös hemsida.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
Under året har HSB Malmö, tillsammans 
med HSB Nordvästa Götaland och HSB 
Göteborg, inlett arbetet med ett nytt verktyg 
som går under arbetsnamnet Digitalt styrel-
serum. Verktyget är i grunden ett doku-
menthanteringssystem, som ska underlätta 
arbetet för alla bostadsrättsföreningar som 
är anslutna till HSB Malmö. Syftet är att 
förenkla både HSB Malmös och bostads-
rättsföreningarnas hantering av den dagliga 
verksamheten samt driften av fastigheterna.

En bra dialog  
ger affärsnytta

DIALOG
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KUNDER
Merparten av våra kunder är bostadsrätts-
föreningar som är medlemmar i HSB Mal-
mö. Dessa når vi förstås via våra kanaler som 
fokuserar på medlemskapet, men det räcker 
inte. Vi måste även kommunicera med dem 
i egenskap av kunder. Bostadsrättsmässan, 
som vi arrangerade i november, är ett bra 
exempel på hur vi för en givande dialog 
med våra kunder. Bland annat genom-
förde vi en lyckad kundundersökning i vår 
monter. De bostadsrättsföreningar som inte 
är anslutna till HSB når vi främst genom 
personliga kontakter med styrelserna.
 Dessutom erbjuder HSB Malmö alla 
medlemsföreningar en mycket uppskattad 
juridiktjänst. Efterfrågan är så pass stor att vi 
under året anställde ytterligare en jurist för 
att möta behovet. Våra bostadsrättsjurister 
kan hjälpa till med saker som uppsägning 
av hyresavtal, avtalsskrivning, processföring 
i domstol samt utredning av ansvarsfrågan i 
samband med brand- eller vattenskada.

SAMARBETSPARTNERS 
HSB Malmö ställer stora krav på alla entre-
prenörer som vi samarbetar med. I samband 
med vår nyproduktion begär vi in miljöplaner 
från samtliga samarbetspartners. Det innebär 
att vi för en ständig dialog med dessa företag. 
Det framtida projektet Fullriggaren i Västra 
Hamnen genomförs enligt Bygga-bo-dialogen, 
som är ett samarbete mellan olika byggherrar 
och Malmö kommun.
 Dessutom samarbetar vi med ett stort 
antal andra företag och organisationer, 
exempelvis banker, mäklare och skolor.

SAMHÄLLET I ÖVRIGT
Under året har vi aktivt jobbat med att föra 
ut våra budskap till olika delar av samhället. 
Vi skickade till exempel ut publikationen 
Inblick till politiker, verksamhetschefer och 
journalister i regionen. 
 Namnet HSB har blivit kantstött i media. 
I framtiden kommer vi att arbeta en hel del 
med att förbättra HSBs öppenhet. Vi är över-
tygade om att ökad insyn kommer att ge oss en 
starkare organisation, som bättre kan hävda sig 
på en marknad med ökande konkurrens.

DIALOG
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Bospargruppen
HSB Malmös drygt 6 000 
bosparare representeras 
av en grupp som väljs på 
bospararnas årliga möte i 
januari. Denna bospargrupp, 
bestående av 22 ledamöter, 
representerar sedan alla 
bosparare vid HSB Malmös 
föreningsstämmor.
 Gruppen träffas även 
för att diskutera aktuella 
frågor som rör HSB Malmös 
bosparande medlemmar. 
Under 2008 behandlades 
frågor som villkoren för olika 
bosparkonton, tilldelning av 
hyresrätter och HSB Malmös 
nya stadgar.
 Till 2009 kommer bospar-
gruppen att kompletteras 
med ett bosparråd. Detta råd 
kommer att fungera som ett 
organ mellan HSB Malmös 
styrelse och bospargruppen. 
Förhoppningen är att det ska 
leda till ökat inflytande för 
våra bosparande medlem-
mar.

Sponsring
Under 2008 har HSB Malmö 
sponsrat dessa organisa-
tioner:
 » Malmö FF
 » Aluma
 » Teater 23
 » Höllvikens GIF
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”Att vara HSB-leda-
mot är ett oerhört 
inspirerande och 
givande uppdrag  
eftersom jag kan 
bidra med mina  
kunskaper och 
samtidigt lära mig 
något nytt vid varje 
styrelse möte”

Robert Andersson, 
HSB-ledamot

Stöd i styrelsearbetet

HSB-ledamoten tillför en stor med-
lemsnytta. Han eller hon är en viktig 
resurs ute i bostadsrättsföreningen och 
utgör en trygghet för dess styrelse och 
alla enskilda medlemmar.

Inom ramen för HSB Malmös verksamhet 
finns 104 HSB-ledamöter, som tillsammans 
sitter i cirka 260 bostadsrättsföreningars sty-
relser. Deras uppgift är att ombesörja att sty-
relsearbetet går till på rätt sätt, erbjuda stöd 
och hjälp till styrelserna samt fungera som 
en länk mellan bostadsrättsföreningen och 
HSB Malmö. Det slutliga målet med denna 
verksamhet är att den enskilda medlemmen 
ska få ett bättre och tryggare boende.
 HSB-ledamoten är styrelseledamot i 
bostadsrättsföreningens styrelse på samma 
villkor som vilken styrelseledamot som 
helst. Med detta följer att denne har 
samma ansvar, befogenheter och möjlig-
heter som andra ledamöter i bostadsrätts-
föreningen. 

UPPDRAGET
HSB-ledamoten har som uppgift att ta till-
vara medlemmarnas intressen och se till så 
att alla i bostadsrättsföreningen behandlas 
lika. Han eller hon ska även värna om HSBs 
kooperativa principer och grundläggande 
värderingar. Vidare ska ledamoten verka för 
att skapa god ordning i föreningens verk-

samhet, styrelsearbete, protokoll och övrig 
dokumentation.
 En annan viktig funktion som HSB-leda-
moten fyller är den som informatör till bo-
stadsrättsföreningen. Det är viktigt att hålla 
föreningen uppdaterad om de fördelar som 
medlemskapet i HSB Malmö innebär. Det är 
dock viktigt att HSB-ledamoten avstår från 
att delta i de ärenden där han eller hon kan 
tänkas vara jävig. 

UTBILDNING
Våra HSB-ledamöter utbildas kontinuerligt 
genom att de deltar i konferenser, temakväl-
lar och dylikt. Utöver detta sker ständigt ett 
mer informellt erfarenhetsutbyte mellan 
HSB-ledamöter. I början av 2008 lanserades 
en egen hemsida där HSB-ledamöterna kan 
logga in och söka efter aktuell information. 
Det gör att kvaliteten på arbetet som sker 
ute i bostadsrättsföreningarna blir ännu 
bättre.

REKRYTERINGEN
Rekrytering av HSB-ledamöter sker bland 
personer som är både anställda av och med-
lemmar i HSB Malmö. Det är i slutändan 
HSB Malmös styrelse som, i samråd med 
bostadsrättsföreningens styrelse, utser och 
entledigar HSB-ledamoten. Personen i fråga 
blir efter genomförd utbildning tilldelad 
ett eller flera uppdrag inom HSB Malmös 
bostadsrättsföreningar.

DIALOG
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Vi ska halvera  
våra utsläpp

Vi angriper klimatfrågor på bred front. 
Målet är klart – nu gäller det att vi 
jobbar både hårt och smart för att nå 
dit. Med rätt åtgärder kan vi värna om 
miljön, samtidigt som vi skaffar oss 
konkurrensfördelar.

KLIMATAVTAL
Den 8 oktober 2008 skrev HSB Malmö 
under ett klimatavtal, som innebär att vi har 
tagit på oss uppgiften att göra vad vi kan 
för att minska utsläppen av växthusgaser. 
Avtalet initierades på riksnivå, och alla re-
gionala HSB-föreningar har haft möjlighet 
att ansluta sig. 
 Slutmålet med detta initiativ är att HSB 
ska sänka sina utsläpp av växthusgaser med 
50 procent på 15 år. Utgångspunkten för 
dessa mätningar blir 2008. Enligt delmålen 
ska vi fram till 2012 ha minskat utsläppen 
med 20 procent, 2016 med 30 procent och 
2020 med 40 procent. Lagom till HSBs 
100-årsjubileum 2023 ska vi ha halverat 
2008 års utsläpp av växthusgaser.
 För att få något att utgå ifrån har vi 
under året sammanställt det nuvarande 
utsläppet av växthusgaser från våra egna 
fastigheter och kontor. Nu ska denna siffra 
minskas från 1710 ton CO2 till 855 ton fram 
till 2023, det vill säga en halvering. Detta är 
ingen omöjlighet, utan snarare något som 
måste göras för att våra egna fastigheter 
ska fortsätta vara lönsamma och attraktiva 
bostäder.
 Åtgärderna berör alltså endast fastigheter 
som HSB Malmö äger eller använder till 
kontor. Vi räknar givetvis med att dessa kli-
matåtgärder smittar av sig och kan inspirera 
en stor andel av våra cirka 260 bostadsrätts-
föreningar. Från och med 2009 kan dess-
utom alla HSB-anslutna bostadsrättsfören-
ingar skriva på ett eget klimatavtal.

ENERGIDEKLARATIONER
Ett viktigt steg för både HSB Malmö och alla 
bostadsrättsföreningar är att energideklare-

ra. I dagsläget har vi gjort detta i våra egna 
fastigheter. De flesta HSB Malmö-anslutna 
föreningar har redan beställt och ett antal 
har fått sin deklaration klar. Vi försöker 
sätta fokus på klimatfrågan i vår dialog med 
både medlemmar och förtroendevalda ute i 
bostadsrättsföreningarna. Rapporterna från 
utförda energideklarationer innehåller ett 
antal konkreta åtgärdsförslag som vi hoppas 
alla tar till sig och som på så sätt kan spara 
både pengar och klimat.

KLIMATSMART NYPRODUKTION
HSB Malmö har arbetat med miljöfrågor 
under flera år – främst i samband med vår 
nyproduktion av bostäder. I samband med 
nybyggnationen i området Flagghusen i 
Västra Hamnen låg vi längst fram av alla 
byggherrar när det gäller miljöarbetet. 
Detta uppmärksammades i ett examensar-
bete från Malmö högskola. 
 När nästa etapp i Västra Hamnen – Full-
riggaren – drar igång har vi höjt ribban när 
det gäller miljöarbetet. Här kommer vi att 
jobba med många klimatsmarta lösningar 
för att minimera vår miljöpåverkan – både 
under byggtiden och när huset står klart. 
Det ser vi som en klar konkurrensfördel. 
 Vi har med oss klimattänkandet i alla 
nyproduktionsprojekt. Till exempel arbetar 
vi mycket med energieffektiva installationer, 
smarta materialval och lågenergilampor. 
Dessutom ställer HSB Malmö stora krav 
på alla entreprenörer som vi arbetar med. 
Vi kräver bland annat in miljöplaner från 
samtliga entreprenörer som är inblandade i 
HSB Malmös nyproduktion.

MÅNGA BÄCKAR SMÅ
Inom HSB Malmö sker även ett antal andra 
åtgärder, där minskningen av klimatpå-
verkan är målet. Under 2008 har vi bland 
annat arbetat med att sänka pappersför-
brukningen. Investeringen i nya skrivare är 
metoder för att bli bättre på detta.
 HSB Malmös medarbetare uppmanas att 
utnyttja möjligheterna till telefon- och vide-

MILJÖ

”Varje styrelse borde 
känna till nyckeltal 
för värme, vatten 
och fastighetsel i sin 
bostadsrättsfören-
ing. Det är viktigt att 
veta hur man ligger 
till”

Annika Nilsson,  
miljö- och  

energisamordnare
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okonferenser för att på så sätt slippa många 
resor. I de fall där resor är en nödvändighet 
verkar vi för att alla ska välja tåg före flyg. 
Redan under slutet av året gav dessa upp-
maningar genomslag, men vi hoppas kunna 
minska andelen flygresor ännu mer under 
2009.
 När det gäller resor inom närområdet 
har HSB Malmö genomfört två åtgärder 
som vi hoppas kan minska bilresorna. För 
det första får alla medarbetare tillgång 
till en cykel som de förfogar över. För det 
andra har vi ett avtal med en bilpool som 
flera medarbetare utnyttjar. Vi har märkt att 
anställda som väljer bilpoolen vid behov är 
mindre benägna att resa till och från jobbet 
med egen bil.
 För sjunde året i rad kan skolbarn i 
Malmö ta del av en lärobok som går under 
namnet Natur & miljöpärmen. I den får 
barnen i årskurs 4-6 lära sig allt om klimat-
förändringar och vad de kan göra för att 
påverka situationen. HSB Malmö är en av 
organisationerna som har valt att sponsra 
detta projekt.
 Under året föddes idén om att inspirera 
medlemmar och förtroendevalda ute i 
bostadsrättsföreningarna. Under våren 2009 
arrangerar därför HSB Malmö ett klimat-
seminarium, där inbjudna experter inom 
relevanta områden ger deltagarna konkreta 
exempel på hur de kan spara energi, miljö 
och pengar i sin bostadsrättsförening.

MILJÖ
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Fastighetens ålder har betydelse
Sammanställning över värmeförbrukningen i de bostads-
rättsföreningar som har driftsuppföljning via HSB Malmö. 
Mätt i antal kilowattimmar per kvadratmeter.

Ålder Värmeförbrukning

Före 1940-tal 134 kWh/m²

1940-tal 190 kWh/m² 

1950-tal 174 kWh/m² 

1960-tal 150 kWh/m² 

1970-tal 163 kWh/m²

1980-tal och senare För få mätningar gjorda 
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HSB Malmös
medarbetare

HSB Malmös mål är att vara en trygg 
och attraktiv arbetsplats med utveck-
lingsmöjligheter. Det ger förutsätt-
ningar för kunniga och engagerade 
medarbetare.

Vi hade vid årets slut 106 anställda tjänste-
män och 42 kollektivanställda inom koncer-
nen. Höstens finansoro innebar tyvärr att 26 
personer tvingades lämna HSB Malmö. 
 Vi har en relativt platt organisation, vilket 
gör att varje medarbetare får tydliga ansvars-
områden. Mycket av arbetet på HSB Malmö 
sker enligt devisen frihet under ansvar, 
och det förväntas att de anställda tar detta 
ansvar.

MEDARBETARUNDERSÖKNING
HSB Malmö genomför vartannat år en 
medarbetarundersökning, vilken sedan lig-
ger till grund för framtida personalarbete. I 
september 2008 var det dags igen. Enkäten 
fylldes i av hela 85 procent av medarbe-
tarna, vilket gör av vi kan lägga stor vikt vid 
resultatet av undersökningen. 

PERSONLIG UTVECKLING
Vi utför kontinuerligt utvecklingssamtal 
med våra medarbetare. På så vis fångar vi 
upp var alla befinner sig och hur vi ska gå 
vidare med deras utveckling inom organisa-
tionen.
 Flera av våra medarbetare tillhör olika 
nätverk, som specialiserar sig inom om-

råden som IT, miljö och marknadsföring. 
Dessa nätverk skapar en kunskapsbredd, 
som är oerhört värdefull för organisationen.

FRISKVÅRD
Vi kan stoltsera med en låg sjukfrånvaro. En 
del av förklaringen till detta ligger sannolikt 
i att alla medarbetare får bidrag till frisk-
vård. Utöver det kan de även få tillgång till 
varsin cykel, vilket ökar vardagsmotionen – 
viktigt framförallt för alla som har stillasit-
tande arbete.

NYA KANALER
Under året har vi gjort ett par tekniska 
lanseringar som påverkar hur personalen 
får information. Under sommaren presen-
terade vi det digitaliserade tidrapporterings-
systemet Agda, som fungerar bra. Under 
hösten lanserade vi även Adacta, som är ett 
dokumenthanteringssystem och även fung-
erar som intranät för medarbetarna. Med 
Adacta har personalhandboken och arbets-
miljöhandboken blivit mer tillgängliga.
 Merparten av de kollektivanställda 
medarbetarna har inte tillgång till Adacta. 
För att de inte ska gå miste om de viktigaste 
nyheterna har vi under året satsat på att 
skicka hem ett månatligt nyhetsbrev till 
samtliga medarbetare i dotterbolaget HSB 
BoService. Det är en viktig metod för att för-
stärka våra värderingar hos de medarbetare, 
som har störst kontakt med våra kunder och 
medlemmar. 

MEDARBETARE

42



HSB MALMÖ ÅRSREDOVISNING 2008

MÅNGFALD
På HSB Malmö jobbar det ungefär lika 
många män som kvinnor. Nu har vi som 
mål att få fler kvinnor på chefspositioner 
och i ledningsgruppen. Jämställdhetspla-
nen, som kontinuerligt revideras av jäm-
ställdhetsgruppen, ligger till grund för allt 
jämställdhetsarbete inom organisationen 
– inte minst vid rekrytering och löneför-
handlingar. Lönerna ses årligen över med 
hänsyn till jämställdhetsaspekten, och vi kan 
konstatera att jämställdhet råder. 
 Här finns medarbetare i alla åldrar. Jäm-
fört med andra regionala HSB-föreningar 
är vår medelålder relativt låg. Även när det 
gäller etnisk tillhörighet är variationen stor 
bland våra medarbetare.

”Med min typ av ar-
betsuppgifter är det 
viktigt att hålla sig i 
form. Därför tycker 
jag att det är toppen 
att företaget bidrar 
med friskvård”

Assan Msuwo, 
lokalvårdare

MEDARBETARE

TOTALT: 148

Fördelning tjänstemän / kollektivanställda 
HSB Malmö 2008

Kollektiv- 
anställda

Tjänstemän

28 %

72 %

Åldersfördelning anställda 2008

21-40 år

41-60 år

0-20 år

3 %

32 %

27 %

10 %

28 %
61-80 år

81-  år

TOTALT: 148
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HSBs kod för föreningsstyrning är 
utformad särskilt för HSB-rörelsen och 
utgår från Svensk kod för bolagsstyr-
ning, de kooperativa principerna och 
HSBs värderingar. 

HSBs kod för föreningsstyrning började 
gälla den 1 januari 2008. HSB Malmö antog 
koden på stämman 2008. Syftet med koden 
är att den ska bli ett verktyg för att i prakti-
ken kunna verkställa en öppen demokratisk 
medlemskontroll av hur beslut fattas inom 
HSB. HSBs kod för föreningsstyrning omfat-
tar HSB-föreningar, HSBs nationella bolag 
samt HSB Riksförbund. Koncernerna för 
dessa verksamheter ska präglas av öppen-
het och transparens i enlighet med kodens 
intentioner.
 Koden ska tillämpas enligt principen 
”Följ eller förklara”. Det innebär att om 
en förening avviker från del av koden ska 
skälen för avvikelsen redovisas i förenings-
styrningsrapporten.
 Koden innebär att årsredovisningen 
kompletteras med denna föreningsstyr-
ningsrapport som översiktligt beskriver hur 
föreningen tillämpat HSBs kod för fören-
ingsstyrning under räkenskapsåret 2008.
 Föreningsstyrningsrapporten har inte 
granskats av föreningens revisor.

FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är HSB Malmös högsta 
beslutande organ. Föreningsstämmans be-
fogenhet utövas helt av fullmäktige. Antalet 
fullmäktige uppgick år 2008 till 311 stycken.
 HSB Malmö informerade den 5 januari 
att föreningsstämman år 2008 skulle hållas 
den 24 april. Mötet flyttades till den 26 
april, vilket meddelades på hemsidan den 8 
februari. Mötet hölls den 26 april på Euro-
paporten i Malmö. 
 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 lämnades på hemsidan den 
4 januari 2008, och i medlemstidningen 
Hemma i HSB nr 8-2007, samt genom an-
nons i dagspress den 6 januari 2008.

Föreningsstämma 2008
Föreningsstämman hölls vid tre tillfällen; 
den 26 april och 5 maj på Europaporten 
samt den 18 maj på Malmö mässhallar. 
 Vid föreningsstämman deltog den 26 
april 183 fullmäktige, den 5 maj 116 full-
mäktige och den 18 maj 71 fullmäktige. 
 Vid den första föreningsstämman var 
hela styrelsen och föreningens revisorer 
närvarande, vid de två följande stämmorna 
deltog endast HSB Malmös styrelse.
 Efter förslag från valberedningen valdes 
Kent-Olof Stigh till stämmoordförande. Till 
justeringsmän utsågs Jan Thörnblom, HSB 
brf Almen i Malmö, och Lennarth Anders-
son, HSB brf Fosietorp i Malmö. Ingen av 
dem var styrelseledamot eller anställd i HSB 
Malmö.
 Fullmäktige gavs möjlighet att ställa 
frågor, kommentera och lämna förslag till 
beslut.
 Protokollet från föreningsstämman fanns 
tillgängligt på hemsidan den 9 juni.

Extra föreningsstämma 2008
HSB Malmö informerade den 15 augusti 
att extra föreningsstämma skulle hållas den 
26 augusti på Hilton i Malmö. Vid denna 
föreningsstämma deltog 92 fullmäktige.
 Vid den extra föreningsstämman var hela 
styrelsen närvarande.
 Efter förslag från valberedningen valdes 
Mats Engstrand till stämmoordförande.
 Till justeringsmän utsågs Lillemor Olofs-
son, HSB brf Ida i Malmö, och Lennarth 
Andersson, HSB brf Fosietorp i Malmö. 
Ingen av dem är styrelseledamot eller an-
ställd i HSB Malmö.
 Protokollet från den extra föreningsstäm-
man fanns tillgängligt på hemsidan den 15 
september.

Föreningsstämma 2009
HSB Malmö informerade på hemsida 
den 17 december att föreningsstämman 
2009 ska hållas den 25 april i Malmö. Vid 
tidpunkten för meddelandet var lokal ej 
fastställd. 
 Information om medlemmarnas rätt att 
få ett ärende behandlat på stämman och vid 
vilken tidpunkt en sådan begäran måste ha 

Föreningsstyrningsrapport
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nått föreningen för att med säkerhet kunna 
tas in i kallelsen, lämnades på hemsidan den 
28 november 2008, och i medlemstidningen 
Hemma i HSB nr 8-2008, samt genom annons 
i dagspress den 18 december 2008.

VALBEREDNING
Se särskilt avsnitt på sidan 48.

STYRELSE
Se särskilt avsnitt på sidorna 30-33.

FINANSIELL RAPPORTERING
Den finansiella rapporteringen har anpas-
sats till de krav som ställs i HSBs kod för 
föreningsstyrning. Följande nyckeltal har 
beräknats och redovisats i årsredovisningen.

2009
Minimikrav  

enligt koden

Justerad soliditet 56,8 % 30 %

Avräkningssoliditet 305,8 % 80 %

Huvudpunkter i den finansiella rapporte-
ringen är:
 » Finansiell rapportering i årsredovisning 

enligt koden
 » Delårsrapport översiktligt granskad av 

revisor och redovisning på höstmöte
 » Månadsvis uppföljning med ledning
 » Tertialbokslutsuppföljning med styrelse
 » Prognos två gånger per år samt budget- 

och verksamhetsplanering

Finansiella frågor bereds i en ekonomi-
grupp, se sidan 49.

HSB Malmö uppfyller de krav som ställs i 
HSBs kod för föreningsstyrning.

INTERN KONTROLL
Styrelsen ansvarar enligt HSBs kod för för-
eningsstyrning för hur den interna kontrol-
len av finansiell rapportering är organiserad 
och ska uttala sig om hur den har fungerat 
under året.
 Styrelsen har det övergripande ansvaret 
för att den interna kontrollen är tillfreds-
ställande. I arbetsordning för styrelse och 
instruktion till vd har detta delegerats till 
vd. Styrelsen har under året upprättat/revi-
derat:

 » Arbetsordning för styrelse
 » Instruktion till vd
 » Finanspolicy

De har dessutom tagit del av de styrdoku-
ment som vd har upprättat, bland annat:
 » Attest- och beslutsmandatliggare
 » Informationspolicy
 » IT-policy
 » Organisationsschema

Vidare genomför revisorerna en gång per 
år en granskning av koncernens interna 
kontroll och avlämnar en skriftlig rapport 
till styrelsen.
 Styrelsen bedömer att den interna kon-
trollen är tillfredsställande.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Se särskilt avsnitt på sidorna 8-11.

FÖRENINGENS REVISORER
Se särskilt avsnitt på sidan 49. 

AVVIKELSER FRÅN HSBS KOD FÖR  
FÖRENINGSSTYRNING UNDER 2008
 » Styrelsen har inte tagit fram någon val-

beredningsinstruktion för presentation 
på extra föreningsstämma under 2008. 
Instruktion kommer att presenteras för 
beslut på föreningsstämman 2009

 » Nya stadgar antogs 2008. Enligt dessa ska 
suppleant till styrelsen inte utses. Äldre 
stadgar, vilka gällde vid föreningsstäm-
man 2008, innehöll val av suppleant. 
Suppleant ska inte utses på förenings-
stämman 2009

 » Ordföranden har inte utvecklat ett intro-
duktionsprogram som är anpassat efter 
organisationens och de enskilda styrelse-
ledamöternas behov. Ordföranden har i 
samråd med styrelsens ledamöter funnit 
att detta tillfredställs genom att leda-
möterna deltar i den av Riksförbundet 
framtagna styrelseutbildningen
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HSB Malmös  
parlamentariska  
organisation

Alla medlemmar i HSB Malmö kan vara 
med och påverka, såväl i den lokala 
bostadsrättsföreningen som i HSB 
Malmö.

MEDLEMMARNA ÄGER HSB
HSB Malmö ägs av sina medlemmar. Våra 
medlemmar är dels individuella medlem-
mar och dels bostadsrättsföreningar.
 En individuell medlem är medlem och 
delägare både i HSB Malmö och i sin egen 
bostadsrättsförening. Om man inte bor i 
HSB är man bara individuell medlem, men 
fortfarande delägare i HSB Malmös ekono-
miska förening.
 Bostadsrättsföreningen ägs av sina med-
lemmar och äger i sin tur bostadsfastighe-
ter. Varje medlem har köpt en bostadsrätt 
i föreningen, vilket innebär att han eller 
hon har rätten att bo i en av föreningens 
bo städer.

EN DEMOKRATISK ORGANISATION
Medlemmarna har rösträtt vid våra stäm-
mor, organisationens högsta, beslutande 
organ. Stämmor hålls med andra ord både i 
bostadsrättsföreningen och i HSB Malmö. 

Årlig stämma ska alltid hållas, både i HSB 
Malmö och i bostadsrättsföreningen, senast 
sex månader efter verksamhetsårets utgång. 
Andra stämmor kan hållas när styrelse eller 
medlemmar finner skäl till det.

HSB MALMÖ TILLÄMPAR  
DIREKTDEMOKRATI
I HSB Malmö tillämpar vi direktdemokrati. 
Det innebär att alla bostadsrättsföreningar, 
som är medlemmar i den ekonomiska för-
eningen, är representerade i HSB Malmös 
högsta, beslutande organ. 
 Representerade är också de som sparar 
till en bostadsrätt men ännu inte har köpt 
en HSB-bostadsrätt och de som redan bor i 
HSB och bosparar. 
 Varje bostadsrättsförening och bospar-
gruppen utser ledamöter till HSB Malmös 
stämma. Det är dessa ledamöter som fattar 
beslut på HSB Malmös stämma. Däremot 
kan alla medlemmar skicka in förslag till 
stämman.
 Antalet ledamöter som ska utses till HSB 
Malmös stämma bestäms utifrån ett grund-
tal, vilket fastställs av stämman och följer 
föreningens stadgar.

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

Bosparare
6 000 st

Medlemmar
37 000 st

Bostadsrättsföreningar
270 st
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Styrelsen utser vd

Stämman väljer styrelse 
och ordförande

Bosparare och 
bostadsrättsföreningar 
utser fullmäktige till 
stämman

noito
M

Utskott
och

kommittéer

Enskild medlem kan 
även motionera 

direkt till stämman

Bospargruppen
22 st

noito
M

(Antal ovan är baserat på 2008 års siffror)

Fullmäktige
333 st

   (Max 400 st)
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EXTERNA REVISORER

VALBEREDNING

Valberedning och revisorer

Peter Gunnarsson f 1972
Befattning: Extern revisor
Revisor i HSB Malmö sedan: 2005
HSB-medlem sedan: Inte medlem
Boendeform: Äganderätt
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga
Arbetsgivare: Ernst&Young
HSB-ledamotsuppdrag: Inga

Peter Sjöberg f 1950
Befattning: Extern revisor
Revisor i HSB Malmö sedan: 2005
HSB-medlem sedan: Inte medlem
Boendeform: Äganderätt
Förtroendeuppdrag inom HSB: Inga
Arbetsgivare: Ernst&Young
HSB-ledamotsuppdrag: Inga

Monica Bermsten f 1944
Befattning: Ledamot
Ledamot i HSB Malmös valberedning 

sedan: 2008
Arvode: 14.400 + mötesarvode enligt 
HSB-ledamöter
HSB-medlem sedan: 1997
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Vicevärd i HSB brf 
Ringsted
Förtroendeuppdrag inom HSB: Sekrete-
rare i HSB brf Ringsted, Fullmäktige 
i HSB Malmö
HSB-ledamotsuppdrag: Inga
Övriga uppdrag inom HSB: Inga
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Rolf Brandt f 1946
Befattning: Ledamot 
Ledamot i HSB Malmös valberedning 

sedan: 2006
Arvode: 14.400 + mötesarvode enligt 
HSB-ledamöter
HSB-medlem sedan: 1980
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Malmö kommun
Förtroendeuppdrag inom HSB: Arne 
Axrups stipendiefond, ordförande i 
HSB brf Roxen
HSB-ledamotsuppdrag: Inga
Övriga uppdrag inom HSB: Fullmäk-
tige HSB Malmö, HSB Malmös 
klimatgrupp
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Ingrid Holmberg f 1942
Befattning: Sammankallande ledamot
Ledamot i HSB Malmös valberedning 

sedan: 2003
Arvode: 33.600 + mötesarvode enligt 
HSB-ledamöter
HSB-medlem sedan: 1975 
Boendeform: Äganderätt
Arbetsgivare: Swedish Match
Förtroendeuppdrag inom HSB: Ledamot i 
Bospargruppens fullmäktige
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Sigge, 
HSB brf Sundsterrassen, HSB brf 
Visenten, HSB brf Stenbocken
Övriga uppdrag inom HSB: Inga
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Preben Karlsson f 1941
Befattning: Ledamot
Ledamot i HSB Malmö valberedning  

sedan: 2003
Arvode: 19.200 + mötesarvode enligt 
HSB-ledamöter
HSB-medlem sedan: 1964
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Pensionär
Förtroendeuppdrag inom HSB: Fullmäk-
tige HSB Malmö
HSB-ledamotsuppdrag: HSB brf Artisten, 
HSB brf Duvhöken, HSB brf Söder-
kulla, HSB brf Bornholm
Övriga uppdrag inom HSB: Inga
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Marie Widell f 1980
Befattning: Suppleant
Ledamot i HSB Malmös valberedning 

sedan: 2008
Arvode: 14.400 + mötesarvode enligt 
HSB-ledamöter
HSB-medlem sedan: 2005
Boendeform: Bostadsrätt
Arbetsgivare: Student
Förtroendeuppdrag inom HSB: Ordfö-
rande i HSB brf Vidar
HSB-ledamotsuppdrag: Inga
Övriga uppdrag inom HSB: Fullmäktige 
HSB Malmö
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Esbjörn Hovler avgick som  
ledamot under året.

FÖRTROENDEVALDA REVISORER

Lena Andersson f 1954
Befattning: Förtroendevald revisor
Revisor i HSB Malmö sedan: 2005
Arvode: 48 000 kr
HSB-medlem sedan: 1980
Boendeform: Bostadsrätt
Förtroendeuppdrag inom HSB: Revisor i HSB brf Henriksdal 
och HSB brf Brotorp
Arbetsgivare: Driver sedan 1992 en redovisningsbyrå som 
enskild firma. Ingår i Sveriges Redovisningskonsulters 
Förbund (SRF) sedan 1992. Auktoriserad Redovisnings-
konsult genom SRF sedan 2006.
HSB-ledamotsuppdrag: Inga
Övriga uppdrag inom HSB: Inga
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget

Berth Rasmusson f 1935
Befattning: Förtroendevald revisor
Revisor i HSB Malmö sedan: 2005
Arvode: 48 000 kr
HSB-medlem sedan: 1971
Boendeform: Bostadsrätt
Förtroendeuppdrag inom HSB:  

Revisorsuppleant i HSB brf Ida
Arbetsgivare: Pensionär
HSB-ledamotsuppdrag: Inga   
Övriga uppdrag inom HSB: Ej utfört andra tjänster 
än revision de senaste tre åren
Arvode för övriga uppdrag inom HSB: Inget 

VALBEREDNING
Till grund för valberedningens arbete ligger den policy 
som togs fram under 2001. Valberedningen förbereder 
sitt arbete med att träffa och intervjua HSB Malmös 
styrelse, och vid enskilda möten intervjua ledamöterna i 
styrelsen, arbetstagarrepresentanterna samt vd.
 Under 2008 kompletterades det sedvanliga, skriftliga 
nomineringsförfarandet med att alla medlemmar via 
HSB Malmös hemsida kunde lämna sina förslag. Till 
2009 har detta nomineringsförfarandet byggts ut. 
 Redan inför stämma 2008 valde valberedningen att 

följa HSBs kod för föreningsstyrning vad gäller öppen 
redovisning av vilka som nominerats och presentation av 
de personer valberedningen föreslog.

FÖRENINGENS REVISORER 
Vid föreningsstämma valdes Berth Rasmusson och Lena 
Andersson till revisorer i föreningen. HSB Riksförbund 
har utsett Peter Sjöberg, Ernst & Young, till revisor och 
Peter Gunnarsson, Ernst & Young, till revisorsuppleant. 
Styrelsen sammanträffar med revisorerna minst två 
gånger per år.
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KLIMATGRUPP
Tidigare miljö- och energigrupper slogs un-
der 2008 samman av styrelsen till en grupp 
under namnet Klimatgruppen. I gruppen, 
utsedd av styrelsen med representation ur 
tidigare grupper, ingår:
 » Olle Strand, HSB brf Lugnet
 » Agneta Söderbom, HSB brf Södertorp
 » Esbjörn Hovler, HSB brf Rishälla
 » Hans-Olof Holmqvist, HSB brf Atle
 » Jörgen Magnusson, HSB brf  

Blekingsborg
 » Kjell-Inge Olsson, HSB brf Domaren
 » Rolf Brandt, HSB brf Roxen
 » Annika Nilsson, tjänsteman

Klimatgruppen har haft två möten under 
2008. Arbetet har varit inriktat på att gå 
igenom HSB Klimatavtal och hur det ska 
införas på HSB Malmö. Även bostadsrätts-
föreningarna har engagerats och erbjudits 
möjlighet att ansluta sig till överenskom-
melsen. 
 Nuvarande elavtal med Vattenfall löper 
ut under 2009, varför nya förhandlingar 
kommer att inledas. Här ser klimatgruppen 
ett behov av att hitta en leverantör som tyd-
ligt kan bistå i arbetet med att uppnå våra 
tufft ställda klimatmål.

Rapport från referensgrupp 

HSB Malmös styrelse har inom sig 
bildat olika grupper i syfte att utgöra 
stöd åt både ledning och verksamhet, 
men också få djupare insyn i det arbete 
organisationen bedriver. 

BYGGRUPP
I byggruppen ingår: 
 » Claes Caroli
 » Anders Lundberg
 » Birgitta Nilsson
 » Tommy Schumann
 » Peter Frank
 » Magnus Knutsson, tjänsteman

Gruppen arbetar för HSB Malmö med in-
riktning och strategi för vår nyproduktions-
verksamhet. 
 Byggruppen har under året haft åtta 
möten. Mötena i byggruppen förläggs 2-3 
veckor före styrelsemötena för att man ska 
bereda beslut och andra frågor som sedan 
ska behandlas på styrelsemötena.

EKONOMIGRUPP
I ekonomigruppen ingår
 » Claes Caroli
 » Olle Strand
 » Björn Andersson
 » Tommy Lind 

Tjänstemän:
 » Michael Carlsson

 » Christian Lindgren
 » Jonny Samuelsson

Gruppen går igenom ekonomin för organi-
sationen.
 Gruppen har träffats tre gånger under 
året. Vid mötena har genomgångar gjorts av 
den administrativa organisationen, resultat-
uppföljningar, budget samt övriga redovis-
ningsmässiga frågeställningar.

MEDLEMSGRUPP
I medlemsgruppen ingår:
 » Maj-Britt Thulin
 » Mimmi Zetterman
 » Monica Nilsson
 » Boel Lagerwall, tjänsteman

Medlemsgruppen har under året haft elva 
möten.
 Medlemsgruppens arbete har under 
våren fokuserat på de nya stadgarna. Under 
hösten har medlemsgruppen gått igenom 
svaren på motionerna vid 2008 års stämma 
och tillsammans med valberedningen har 
ny valberedningsinstruktion tagits fram.
 Medlemsgruppen har dessutom under 
våren varit representerad i stadgegruppen 
(Maj-Britt Thulin och Maria Bengtsson) och 
sedan sommaren 2008 även i medlemsut-
skottet (Maj-Britt Thulin och Mimmi Zet-
terman).

Rapport från arbetsgrupper
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Medlemsutskottet kom till genom be-
slut av HSB Malmös föreningsstämma 
med uppgift att diskutera och föreslå 
innehåll i HSB-medlemskapet för såväl 
bostadsrättsföreningar som enskilda 
medlemmar. 

Utöver detta ska utskottet även diskutera 
och föreslå hur finansieringen av medlems-
verksamheten ska ske. 
 Beslutet innebar att styrelsen fick i 
uppdrag av stämman att utse ledamöter till 
utskottet.
 Styrelsen har beaktat olika erfarenheter 
baserade på såväl stora som små bostads-
rättsföreningar, belägna i olika delar av vårt 
verksamhetsområde, och att bospararna 
varit representerade. Utsedda personer 
representerar inte den bostadsrättsfören-
ing de bor i utan tillför kunskap utifrån ett 
medlemsperspektiv. 

MEDLEMSUTSKOTTET BESTÅR AV: 
 » Rolf Bergeryd, HSB brf Södertorp
 » Ingela Persson, HSB brf Tapperheten 4
 » Ingrid Petersson, HSB brf Roskilde
 » Elvy Westerberg, Bospargruppen
 » Helene Hansson, HSB brf Domaren
 » Lennarth Andersson, HSB brf Fosietorp
 » Leif Göransson, HSB brf Änghög

 » Henric Lellky, HSB brf Södermanland
 » Maj-Britt Thulin, styrelsen
 » Mimmi Zetterman, styrelsen
 » Mikael Gustafson, tjänsteman

RAPPORT FRÅN 2008
Första mötet ägde rum den 9 juni 2008. 
Därefter har utskottet träffats vid åtta olika 
tillfällen. Två av dessa tillfällen har omfattat 
två heldagar. 
 Medlemsutskottet har gjort en nuläges-
beskrivning som bland annat innefattar en 
SWOT-analys av den egna verksamheten. 
Därtill en omvärldsanalys. Medlemförmåner 
i andra medlemsorganisationer har gran-
skats och benchmarking har genomförts.
 Medlemsutskottet har i nulägesbeskriv-
ningen kartlagt befintliga medlemsförmå-
ner och har, med stöd av resultatet från 
omvärldsanalyser och benchmarking, skapat 
en lista med medlemsförmåner som värde-
rats och prioriterats.
 Nästa steg i arbetet är att ta fram förslag 
till finansiering och eventuellt ytterligare 
prioriteringar.
 Parallellt med arbetet med medlemsnyt-
tan har medlemsutskottet granskat och 
besvarat riksförbundets remiss om Det Goda 
Boendet.

Medlemsutskott

Arvodeskommitté
Arvodeskommittén kom till genom be-
slut av HSB Malmös föreningsstämma 
med uppgift att presentera ett arvodes-
reglemente.

ARVODESKOMMITTÉN BESTÅR AV:
 » Tommy Johansson, HSB brf Sandstenen
 » Cecilia Bothen, HSB brf Ryttmästaren,
 » Jörgen Magnusson, HSB brf  

Blekingsborg
 » Kjell-Inge Ohlsson, HSB brf Domaren
 » Sune Hylén, Bospargruppen

RAPPORT FRÅN 2008
Arvodeskommittén har haft fem möten 
under hösten 2008. Arbetet har bland annat 
bestått i att genomföra intervjuer med sty-
relsen och valberedningen i HSB Malmö. 
 Arvodena skall spegla hela HSB Malmös 
organisation. Arvodeskommittén har tagit 
fram ett utkast till arvodesreglemente. I 
bedömningen av arvodenas storlek, och 
vad som ingår i fasta ersättningar respektive 
timersättningar, har hänsyn tagits till hur 
det ser ut bland övriga HSB-föreningar i 
Sverige. 
 Arvodeskommittén har också tittat på 
HSB Malmös nuvarande ersättningar för att 
få en total kostnadsbild för 2008.
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HSB Riksförbunds  
parlamentariska  
organisation

HSB är Sveriges största bostadskooperation. 
Den bärs upp av drygt 530 000 enskilda 
medlemmar. På bostadsrätter i HSB kan 
man se den välkända HSB-skölden som, 
sedan starten 1923, utvecklats till ett av 
landets mest välkända varumärken.
 När HSB startade var syftet att bygga 
bostäder för medlemmar som sparade till 
en egen bostadsrätt. HSB utvecklades med 
tiden till Sveriges i särklass största konsu-
mentkooperation för sparande, planering, 
finansiering, byggande och förvaltning av 
bostadsområden.

FÖRSVARARE AV BOSTADSRÄTTEN
HSB Riksförbund är den centrala medlems- 
och intresseorganisationen för medlem-
marna. I egenskap av att vara den största 
bostadsrättsorganisationen ska HSB vara 
den främste försvararen av bostadsrätten.
 Förbundet ska, förutom att påverka riks-
dagsbeslut och bilda opinion, arbeta med 
verksamhetsutveckling, medlemsverksam-
het, juridisk rådgivning och medlemsrekry-
tering.

Bosparare Medlemmar Bostadsrättsförening

Förbundstämma
HSB Riksförbund

Regional
HSB-förening

Motion

Styrelse och 
förbundsordförande

Styrelsen godkänner 
revisorerna till HSB 

Malmö och HSB 
Malmös bostads-

rättsföreningar.

På den regionala stäm-
man utses fullmäktige 

till förbundsstämma 
HSB Riksförbund.

Förbundsstäm-
man väljer 

styrelse och 
ordförande. 

Motion
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören 
för HSB Malmö ekonomisk förening får 
härmed avge årsredovisning för verk-
samhetsåret 2008.

VERKSAMHETEN
Koncernen omfattas av moderföreningen 
HSB Malmö och ett antal direkt och 
indirekt ägda dotterföretag. Koncernen 
bedriver verksamhet i Malmö, Burlöv, 
Lomma, Svedala, Trelleborg och Vellinge 
kommuner.
 HSB Malmö omfattar medlems- och 
förvaltningsservice, nyproduktion, finans-
verksamhet och central administration.
 HSB Sundsfastigheter AB bedriver 
fastighetsförvaltning. Fastighetsbeståndet 
omfattar 1 613 lägenheter och 38 156 kvm 
lokaler.
 HSB BoService AB bedriver teknisk 
förvaltning med inriktning på lokalvård och 
fastighetsskötsel åt bostadsrättsföreningar.
 HSB Omsorg i Skåne AB har avvecklat 
sin verksamhet under året. Bolaget hade 
för avsikt att bedriva verksamhet inom vård 
och omsorg i regionen. Bolaget samägdes 
med HSB Omsorg AB (20 %) under en 
period 2008. I samband med verksamhetens 
avvecklingen har bolaget namnändrats till 
Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
HSB Malmö är en ekonomisk förening 
som ägs med en andel vardera av 261 
bostadsrättsföreningar och 42 417 enskilda 
medlemmar. Under året har en förening, 
HSB brf Herkules i Trelleborg, utträtt då 
föreningen har likviderats. Nettoökningen 
utgör 650 medlemmar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
Nyproduktion
I Västra Hamnen färdigställdes HSB brf 
Flaggskepparen och inflyttning skedde i 
februari. Byggnationen omfattar 56 lägen-
heter där samtliga lägenheter är sålda. 
 I Hököpinge pågår byggnation av för-
skola till Vellinge kommun. Marken såldes 
till Vellinge kommun under december. 
Förskolan beräknas vara klar under våren 
2009. Projektering fortgår för byggnation av 
radhus och bostadsrätter. 
 Försäljningen av 65 lägenheter i projek-
tet HSB brf Draken i östra Malmö påbör-
jades under året men har ej nått uppsatta 
mål. Detta har medfört att byggstarten 
förskjutits. Projektet kommer att byggstartas 
under 2009 om uppsatta försäljningskrav 
uppfylls.
 Projektering fortgår av första etappen vid 
kalkbrottet på Limhamn. 
 Delar av mark vid kalkbrottet på Lim-
hamn har sålts till ett nytt intressebolag, 
HSB Produktion nr 1 AB. Bolaget ägs 
gemensamt med 50 % vardera av HSB Pro-
jektpartner AB och HSB Malmö ek. för. och 
ska tillsammans verka för vidareutveckling 
av mark förvärvad från HSB Sundsfastighe-
ter AB.

HSB Turning Torso
Tidningen Betong utsåg i september HSB 
Turning Torso till ett av betongens sju 
underverk.
 Under året har 3,6 MSEK nyttjats av den 
avsättning på 17,5 MSEK från föregående 
år. 2007 upplöstes stora delar av den ur-
sprungliga reserven med 99,6 MSEK. 
 Den kvarvarande avsättningen om 13,9 
MSEK förväntas att användas under 2009. 
Till de delar den inte kommer att nyttjas, 
kommer den att återföras.

Ägarförhållanden / Medlemmar 2008 2007 Ökning(+)  
 Minskning (-)

Antal bostadsrättsföreningar 261 262 -1

Antal enskilda medlemmar 42 417 41 766 + 651

Totalt 42 678 42 028 + 650
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Fastighetsförsäljningar
Under året har delar av fastigheten Lim-
hamn 155:499 vid kalkbrottet på Limhamn 
sålts till HSB Produktion nr 1 AB. HSB 
Produktion nr 1 AB är ett gemensamt ägt 
bolag med HSB Projektpartner, som intres-
sebolagsredovisas i räkenskaperna. Försälj-
ningen har medfört en koncernmässig vinst 
om totalt 15,7 MSEK.
 I februari månad såldes fastigheten 
Aktern 3. Fastigheten består av obebyggd 
tomtmark i Västra Hamnen i angränsning 
till HSB Turning Torso. Försäljningen med-
förde en reavinst om 14,9 MSEK i koncer-
nen. 
 Tilläggsköpeskillingar har erhållits under 
året om totalt 7,7 MSEK från tidigare försälj-
ningar vid kalkbrottet på Limhamn. 

Fusion av dotterbolag
I november månad slutfördes fusionen 
mellan AB Peterstorp-Vargen och Sunds-
fastigheter. AB Peterstorp-Vargen ägde 
fastigheterna Peterstorp 3 och Vargen 6. 
Detta innebär att hela koncernens bestånd 
av hyresfastigheter nu är samlat i ett bolag, 
HSB Sundsfastigheter AB. Genom fusionen 
skapas en enhetligare legal struktur och 
förvaltningsmässiga synergier. 

Avveckling dotterbolag
I maj avregistrerades ett vilande bolag, 
Studeum i Malmö KB, och i juli såldes det 
vilande bolaget Skånekompaniet Syd AB.  

Avveckling verksamheter
Upplevelsecentrat, informationscenter för 
HSB Turning Torso, beläget i HSB Turning 
Torso Gallery, avvecklades under september 
månad på grund av vikande lönsamhet. 
Avvecklingskostnaderna för verksamheten 
uppgick till 0,8 MSEK och redovisas under 
kostnader av engångskaraktär. 
 HSB Omsorg i Skåne AB, som under de-
lar av året samägdes med HSB Omsorg AB 
(20 %) i Stockholm, har avvecklat sin verk-
samhet. Verksamheten har varit inriktad på 
att tillhandahålla hemtjänstservice och driva 
vårdboenden i Skåne. Förväntade resultat 
för verksamheten har uteblivit och verksam-

heten har avvecklats i bolaget. Bolaget har 
namnändrats till Skånekompaniet Fastig-
hetsförvaltning AB och är numera vilande. 
HSB Malmö kommer fortsättningsvis att 
driva och utveckla denna typ av verksamhet 
inom ramarna för FlexBo-konceptet. 

Finansiella poster
Under året har en nedskrivning gjorts med 
1,8 MSEK för en obligation. Obligationen 
är emitterad av Svensk Exportkredit AB och 
förvärvades 2005. Obligationen innehåller 
bland annat exponering mot amerikanska 
kreditinstitut.

IT-system
Under året har implementeringen av ett 
nytt dokumenthanteringssystem slutförts. 
Detta kommer framöver att vara grunden 
till en effektiv lagring och hantering av 
digitala dokument för koncernen och våra 
förvaltade föreningar. 

KONCERNEN
Koncernens nettoomsättning uppgick 
under året till 291,0 (328,9) MSEK, vilket 
är en minskning med 11,5 %. Nedgången 
är hänförlig till lägre entreprenadintäkter 
om totalt 49,6 MSEK, men vägs upp något 
av ökade hyresintäkter och ökad vidarefak-
turering. 

Justerad resultaträkning 2008 2007

Nettoomsättning 291,0 328,9

Direkta kostnader -242,1 -272,4

Bruttoresultat 48,9 56,5

Rörelsekostnader -42,1 -48,9

Rörelseresultat  
exkl. engångsposter 6,8 7,6

Engångsposter 33,2 140,5

Rörelseresultat 40,0 148,1

Koncernens rörelseresultat exklusive 
engångsposter uppgick till 6,8 (7,6) MSEK. 
Engångsposter om 33,2 (140,5) MSEK är 
främst hänförliga till markförsäljningen av 
Aktern 3 om 14,9 MSEK och markförsälj-
ning vid kalkbrottet på Limhamn om 15,7 
MSEK samt avgångskostnad om -4,2 MSEK 
till tidigare vd.
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Bryggan Fastighetsekonomi AB, vars vär-
derare är auktoriserade av Samfundet för 
Fastighetsekonomi, har genomfört samt-
liga värderingar av koncernens fastigheter. 
Marknadsvärdet är värderingsinstitutets 
uppfattning om det mest sannolika priset 
vid en tänkt försäljning på en fri och öppen 
fastighetsmarknad.
 Värdebedömningarna är i huvudsak 
baserade på nyckeltal avseende direktav-
kastningskrav per fastighet i förhållande till 
normaliserade driftnetton samt noterade 
prisnivåer per kvadratmeter bruksarea, vilka 
kan härledas ur marknaden genom orts-
prisanalys. Ortsprisanalyserna kompletteras 
av marknadssimuleringar, där objektens av-

kastningsvärden är beräknade med utgångs-
punkt i femåriga kassaflödesanlayser.
 Deras samlade bedömning är att mark-
nadsvärdet för fastighetsbeståndet i HSB 
Sundsfastigheter AB uppgår till 3 448 
(3 725) MSEK per 2008-12-31, exklusive 
markinnehav som värderas till sitt bokförda 
värde på 74 MSEK. Jämfört mot föregående 
år innebär detta en värdeminskning på 
–7,1 %. 
 Fastigheternas bokförda värde inklusive 
mark, uppgår till 2 214 (2 231)2 MSEK, 
vilket innebär att koncernens bedömda 
marknadsvärde överstiger bokfört värde 
med 1 308 (1 560) MSEK.

Marknadsvärde fastigheter 2008 2007 2006 2005

HSB Turning Torso och HSB Turning Torso Gallery 1 800 2 000 1 800 1 600

Övriga fastigheter 1 648 1 725 1 634 1 361

Mark 1 74 66 66 66

Total 3 522 3 791 3 500 3 027

Värdeökning/minskning -7,1 % 8,3 % 15,6 % 7,8 %

Bokfört värde 2 2 214 2 231 2 251 2 252

Orealiserat övervärde 1 308 1 560 1 249 775
1 Markinnehaven har ej värderats utan ingår med dess bokförda värden. 
2  I sammanställningen ovan har tidigare års siffror justerats för 2008 års markförsäljningar av Aktern 3 samt delar 
   av kalkbrottet på Limhamn.

HSB Malmö
ekonomisk förening

HSB Betladan

Exploatering HB (50 % *)

HSB Produktion nr 1 AB

under namnändring (50 % *)

HSB  

BoService AB

HSB  

Sundsfastigheter AB

Skånekompaniet

Fastighetsförvaltning AB

KONCERNEN I SAMMANDRAG

HSB Malmö-koncernens legala struktur

* Redovisas som intressebolag

FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE

54



HSB MALMÖ ÅRSREDOVISNING 2008

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KONCERNENS BOLAG I SAMMANDRAG

Sammandrag HSB Malmö 
Ek. För. 

HSB Sunds-
fastigheter AB

HSB  
BoService AB

Skånekompaniet 
Fast.förv. AB

Elimineringar Koncern

Belopp i MSEK

RESULTATRÄKNINGAR

Omsättning 125 168 21 – -23 291

Rörelsekostnader -183 -50 -21 -2 5 -251

Rörelseresultat -58 118 – -2 -18 40

Finansiella poster 25 -67 – – 1 -41

Resultat efter finansnetto                       -33 51 – -2 -17 -1

Varav engångsposter  
ingår med -5 54 – – -16 33

BALANSRÄKNINGAR

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar                     17 2 062 – – 145 2 224

Finansiella anläggningstillgångar                  568 – – – -446 122

Lager och pågående arbete 27 – – – – 27

Kortfristiga fordringar 716 90 7 – -695 118

Kassa och bank 68 24 – – – 92

Summa tillgångar 1 396 2 176 7 – -996 2 583

Eget kapital och skulder

Eget kapital 618 712 3 – -322 1 009

Avsättningar 28 45 – – 23 96

Långfristiga skulder – 705 – – – 705

Kortfristiga skulder 750 714 4 – -695 773

Summa skulder och eget kapital        1 396 2 176 7 – -996 2 583

MODERFÖRENINGEN HSB MALMÖ EK. FÖR.
Moderföreningens nettoomsättning uppgick 
under året till 125,0 (169,1) MSEK. Resultat efter 
finansiella poster uppgick till -33,5 (72,9) MSEK. 
Omsättningen i moderföreningen påverkas främst 
av lägre entreprenadintäkter hänförligt till mins-
kad nyproduktion. I förra årets resultat ingick 
upplösning av avsättning för HSB Turning Torso 
med 99,6 MSEK. 

HSB SUNDSFASTIGHETER AB
Intäkterna uppgick till 167,7 (155,4) MSEK. In-
täktsökningen beror främst på att AB Peterstorp-
Vargen har fusionerats till HSB Sundsfastigheter 
AB. Hyresbortfallet uppgick till 1,8 (0,7) %. Drift-
nettot uppgick till 93,2 (91,1) MSEK. Resultatet 
efter finansiella poster uppgick till 50,6 (101,5) 
MSEK. I resultatet ingår vinster från fastighetsför-
säljningar med 54,0 (49,1) MSEK och utdelning 
från dotterbolaget Skånekompaniet Syd AB med 
1,0 MSEK.

Driftnetto HSB Turning Torso och HSB Turning Torso Gallery

2008 2007

Hyresvärde 64 742 59 774

Vakanser -4 944 -2 978

Övriga intäkter 647 814

Hyresintäkter 60 445 57 610

Drift och underhållskostnader -20 447 -18 704

Driftnetto 39 998 38 906
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LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Likviditet och finansiering Koncern

2008 2007

Kassa & Bank 91,9 1 038,7

Kreditfaciliteter 2 500,0 2 736,9

Spärrade medel -30,1 -2,7

Skulder till kreditinstitut -705,0 -1 586,9

Disponibla likvida medel 1 856,8 2 186,0

Koncernens disponibla likvida medel och 
outnyttjade kreditfaciliteter uppgick per 
balansdagen till 1 856,8 (2 186,0) MSEK. 
Motsvarande belopp för moderföreningen 
var 67,8 (1 020,3) MSEK.
 Koncernens skulder till kreditinstitut 
uppgick per balansdagen till 705,0 (1 586,9) 
MSEK. Motsvarande belopp för moderför-
eningen var 0,0 (0,0) MSEK.

INLÅNINGSVERKSAMHET
Under året har godkännande erhållits från 
Finansinspektionen för HSB Malmö att 
bedriva inlåningsverksamhet.

INVESTERINGAR I  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernens investeringar i materiella an-
läggningstillgångar uppgick till 16,3 (28,9) 
MSEK. Motsvarande belopp för moderför-
eningen var 0,4 (1,2) MSEK. Avyttring av 
materiella anläggningstillgångar uppgick i 
koncernen till 40,5 (80,8) MSEK och i mo-
derföreningen till 0,8 (0,7) MSEK.

SKATTEBESLUT ORION MED FLERA
Som tidigare meddelats i årsredovisningen 
för 2007 och i delårsrapporten 2008-08-31 
har Skatteverket beslutat upptaxera bolag 
inom HSB Malmö-koncernen avseende 
försäljningar av fastigheter via kommandit-
bolag. Inget nytt har framkommit i proces-
sen under året. 
 Upptaxeringen uppgår till 164,9 MSEK 
plus skattetillägg 66,0 MSEK och ränta 
med 22,8 MSEK, totalt 253,7 MSEK. HSB 
Malmö bestrider Skatteverkets beslut som 
har överklagats. Det var HSB Malmös skat-
terådgivares uppfattning att försäljningarna 

redovisats och deklarerats enligt gällande 
skattepraxis. 
 HSB Malmö har ej gjort någon reserve-
ring i balansräkning mot bakgrund av att 
det förhandsbesked som överklagats till Re-
geringsrätten ej avgjorts. Beloppet om 253,7 
MSEK redovisas som ansvarsförbindelse i 
årsredovisningen. 

ÖVRIGT
Klander har inlämnats till Malmö tingsrätt 
mot HSB Malmös årsstämma som genom-
fördes i april 2008. Klandret avser behand-
ling av motioner och har resulterat i en 
stämning mot HSB Malmö. HSB Malmö 
har bestridit klandret. Handläggningen i 
Malmö tingsrätt pågår.
 Under december månad frikände Hov-
rätten för Skåne och Blekinge en före detta 
vd och en tidigare chef på HSB Malmö 
samt en fastighetsmäklare för trolöshet mot 
huvudman.  

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
Tidigare styrelseordföranden Alf Gustavs-
son och tidigare vd Lars Danielsson nekades 
ansvarsfrihet vid föreningsstämman 2008. I 
januari 2009 erhöll styrelsen en slutrapport 
på den utredning som genomförts av en 
advokatfirma. Styrelsen för HSB Malmö har 
beslutat, efter rekommendation i slutrap-
porten, att inte väcka skadeståndstalan i 
ärendet. 

FRAMTIDA UTVECKLING
HSB Malmös kärnverksamhet, som består i 
att leverera kvalitativa förvaltningstjänster 
till bostadsrättsföreningar, är stabil och 
utvecklas fortlöpande.
 För att möta den vikande konjunkturen 
sker nu en anpassning av organisationen. 
Vårt mål är ökat fokus på medlemsnytta, öp-
penhet och kundvärde i kombination med 
ekonomisk hållbarhet. I samband med detta 
kommer även en ny affärsplan att tas fram 
för koncernen. 
 Rådande konjunktur medför en lägre 
intensitet i nyproduktionsprojekten. För-
hoppningen är istället att marknaden kan 
erbjuda möjligheter till fastighetsförvärv och 
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investeringar i befintligt fastighetsbestånd. 
Under hösten 2008 har ett besparingspro-
gram initierats för att möta höstens finans-
kris och inledande lågkonjunktur med en 
vikande marknad för nyproduktion och 
minskat antal lägenhetsöverlåtelser. Fort-
satt arbete med effektivisering av bolagets 
verksamheter och ekonomisk uppföljning 
kommer att ske kontinuerligt under 2009.  
 Koncernens helårsresultat exklusive en-
gångsposter bedöms för 2009 bli i nivå med 
resultatet för 2008.

STYRELSENS ARBETE
I januari månad avgick styrelsens ordfö-
rande Alf Gustavsson och tidigare vd Lars 
Danielsson.  
 I januari avgick även arbetstagarrepresen-
tanterna Tommy Schumann, Peter Frank, 
Monica Nilsson (suppleant) samt Tommy 
Lind (suppleant) på egen begäran. Samti-
digt avgick Daniel Ljung som ursprungligen 
varit suppleant, vilket medförde att supp-
leantplatsen var vakant fram till ordinarie 
stämma 2008. 
 Michael Carlsson, tidigare affärsom-
rådeschef för HSB Sundsfastigheter AB, 
tillträdde i januari som tillförordnad vd för 
HSB Malmö. I juni utsåg styrelsen Michael 
Carlsson till verkställande direktör för HSB 
Malmö ek. för.

Vid den ordinarie föreningsstämman 2008 
valdes till styrelsen: 
 » Claes Caroli, HSB brf Näset, till ny  

ordförande för styrelsen. 
 » Maj-Britt Thulin, HSB brf Bollebygd, 

ledamot
 » Maria Bengtsson, HSB brf Ovalen,  

ledamot
 » Anders Lundberg, HSB brf Gåsen,  

ledamot
 » Olle Strand, HSB brf Lugnet,  

ledamot
 » Birgitta Nilsson, HSB brf Lindeborg, 

ledamot 
 » Mimmi Zetterman, HSB brf Kvadraten, 

ledamot 
 » Björn Andersson, HSB brf Valby,  

suppleant

Till fackliga representanter i styrelsen valdes 
Tommy Schumann och Monica Nilsson 
(suppleant) från Unionen samt Peter Frank 
och Tommy Lind (suppleant) från Fastig-
hetsanställdas Förbund.
 Under året har Maria Bengtsson avgått 
ur styrelsen på grund av hälsoskäl och 
suppleanten Björn Andersson har inträtt i 
hennes ställe. 
 Styrelsen bestod under året av sju leda-
möter och en suppleant samt två arbets-
tagarrepresentanter med två suppleanter. 
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 
sju och högst elva ledamöter. 
 Styrelsen följer verksamheten såväl 
genom det ordinarie styrelsearbetet som 
genom den löpande kontakten mellan sty-
relsemötena. Under 2008 har styrelsen haft 
16 protokollförda sammanträden. Dessa har 
bland annat hållits i samband med avgi-
vande av delårsrapport och årsredovisning. 
Ett sammanträde har behandlat budget. 
Styrelsen har arbetat i enlighet med den 
arbetsordning som styrelsen har fastställt. 
Styrelseidentitet föreligger i samtliga kon-
cernbolag.
 Årets revisionsberättelse har skrivits 
under av auktoriserade revisorn Peter 
Gunnarsson från Ernst & Young, eftersom 
den ordinarie auktoriserade revisorn Peter 
Sjöberg är sjukskriven.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande står 
följande vinstmedel:

Balanserat resultat  . . . . . . . . . . . . . . . .  550 403 526
Årets resultat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 753 109
Kronor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  549 650 417

Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att:

Till balanserade  
vinstmedel avsättes  . . . . . . . . . . . . . . . .  549 650 417 
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Femårsöversikt för koncernen

RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 2008 2007 2006 2005 2004

Belopp i MSEK

Nettoomsättning 291,0 328,9 273,1 229,2 288,9

Kostnad för sålda varor och tjänster -242,1 -272,4 -212,5 -183,0 -226,1

Bruttoresultat 48,9 56,5 60,6 46,2 62,8

Försäljnings- och administrationskostnader -42,1 -48,9 -57,6 -53,0 -47,9

Poster av engångskaraktär 33,2 140,5 29,6 11,4 520,0

Rörelseresultat 40,0 148,1 32,6 4,6 534,9

Finansiella poster -41,5 -32,8 7,4 9,7 12,9

Resultat efter finansiella poster -1,5 115,2 40,0 14,3 547,8

Skattekostnader 3,3 -5,9 -19,3 3,2 -92,4

Minoritetsandel 0,3 – – – –

Årets resultat 2,1 109,4 20,7 17,5 455,4

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 2008 2007 2006 2005 2004

Belopp i MSEK

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 2 224 2 293 2 346 2 514 1 480

Finansiella anläggningstillgångar 122 126 117 108 117

Lager och pågående arbeten 27 9 8 3 1

Kortfristiga fordringar 118 81 76 95 80

Kortfristiga placeringar – – – 200 102

Kassa och bank 92 1 039 1 179 844 1 011

Summa tillgångar 2 583 3 548 3 726 3 764 2 791

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 009 1 007 897 877 852

Avsättningar 96 83 182 73 87

Långfristiga skulder 705 407 1 809 1 383 913

Kortfristiga skulder 773 2 052 838 1 431 939

Summa eget kapital och skulder 2 583 3 548 3 726 3 764 2 791

 

FLERÅRSÖVERSIKT
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NYCKELTAL

Nyckeltal för koncernen

NYCKELTAL 2008 2007 2006 2005 2004

Driftsnetto fastigheter, MSEK 93,2 93,4 94,0 70,4 101,7

Årets resultat, MSEK 2,1 109,4 20,7 17,5 455,4

Avkastning på eget kapital, % -0,1 12,2 4,5 1,7 87,3

Avkastning på totalt kapital, % 1,8 4,4 2,1 1,0 21,0

Kassalikviditet, % 27,2 54,6 149,8 79,7 127,1

Tillgänglig likviditet, % 259,6 110,6 262,9 82,4 127,1

Soliditet, % 39,1 28,4 24,1 23,3 30,5

Justerad soliditet enligt HSBs kod, % 56,8 58,6 52,1 44,6 –

Avräkningslikviditet, % 305,8 304,7 296,5 141,7 144,1

Justerad avräkningslikviditet  
enligt HSBs kod, % 749,3 667,5 936,2 358,7 449,2

Skuldsättningsgrad, ggr 1,3 2,3 2,8 2,8 1,9

Räntetäckningsgrad, ggr 1,0 3,5 2,0 1,8 15,2

Medelantal anställda 148 147 160 156 113

Antal enskilda medlemmar 42 417 41 766 41 103 40 569 40 493

Antal bostadsrättsföreningar 261 262 256 260 271

Totalt antal medlemmar 42 678 42 028 41 359 40 829 40 764

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster, plus finansiella kostnader i förhållande till genom-
snittlig balansomslutning.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar minus lager och pågående arbeten i förhållande till kortfris-
tiga skulder.

Tillgänglig likviditet
Omsättningstillgångar och outnyttjade kreditfaciliteter minus lager och pågående 
arbeten i förhållande till kortfristiga skulder.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning vid periodens utgång.

Justerad soliditet i enlighet HSBs kod för föreningsstyrning
(Eget kapital +/- över- eller undervärden skattejusterad) / (Balansomslutning +/- 
över- eller undervärden - likvida medel).

Avräkningslikviditet
Kassa och bank, kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditfaciliteter i förhål-
lande till skulder mot bostadsrättsföreningar.

Justerad avräkningslikviditet enligt HSBs kod för föreningsstyrning
Kassa och bank, kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditfaciliteter i förhål-
lande till bostadsrättsföreningarnas inlånade avistamedel.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till finan-
siella kostnader.

Definitioner
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RESULTATRÄKNING

Koncern HSB Malmö

Belopp i TSEK Not 2008 2007 2008 2007

Nettoomsättning 2,4 291 009 328 867 124 975 169 061

Kostnad för sålda varor och tjänster 1,3,4,6 -242 082 -272 388 -143 190 -183 469

Bruttoresultat 48 927 56 479 -18 215 -14 408

Försäljningskostnader 1,6 -10 611 -12 267 -9 004 -9 980

Administrationskostnader 1,5,6 -31 514 -36 601 -25 766 -28 746

Intäkter av engångskaraktär 7 38 260 149 357 19 100 157

Kostnader av engångskaraktär 7 -5 044 -8 883 -5 044 -8 834

Rörelseresultat 40 018 148 085 -58 010 38 189

Resultat från andelar i koncernföretag 8 -14 -1 328 -1 540 6 985

Resultat från andelar i intresseföretag 1 314 -123 1 314 -123

Resultat från övriga  
värdepapper och fordringar 9 1 147 2 984 1 147 2 984

Övriga finansiella intäkter 10 11 210 12 569 43 706 41 559

Övriga finansiella kostnader 11 -55 168 -46 947 -20 110 -16 729

Resultat efter finansnetto -1 493 115 240 -33 493 72 865

Bokslutsdispositioner, koncernbidrag – – 32 740 31 885

Skatt 12 3 290 -5 862 – –

Minoritetsandel i årets resultat 350 – – –

Årets resultat 2 147 109 378 -753 104 750

Resultaträkning
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BALANSRÄKNINGAR

Balansräkning

Koncern HSB Malmö

Belopp i TSEK Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Byggnader och mark 13 2 201 037 2 278 554 9 834 9 834

Pågående ny-, till- och ombyggnation 14 12 694 208 – –

Inventarier 15 9 724 14 279 7 103 10 883

Materiella anläggningstillgångar 2 223 455 2 293 041  16 937 20 717

Andelar i koncernföretag 16 – – 450 622 450 632

Andelar i intresseföretag 17 1 283 – 1 283 –

Fordringar hos intresseföretag 21 000 21 000 21 000 21 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 76 454 86 606 76 454 86 606

Uppskjuten skattefordran 4 763 362 – –

Andra långfristiga fordringar 19 18 763 18 410 18 763 18 410

Finansiella anläggningstillgångar 122 263 126 378 568 122 576 648

Summa anläggningstillgångar 2 345 718 2 419 419 585 059 597 365

Handelsvaror 20 253 989 253 989

Pågående arbete för annans räkning 21 26 486 8 385 26 486 8 385

Lager och pågående arbeten 26 739 9 374 26 739 9 374

Kundfordringar/hyresfordringar 11 924 18 980 9 143 17 330

Fordringar hos koncernföretag – – 689 513 46 743

Fordringar hos intresseföretag 22 67 460 737 1 010 735

Skattefordran 159 105 – –

Övriga fordringar 23 32 012 55 344 13 220 11 862

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 6 810 5 643 3 349 3 293

Kortfristiga fordringar 118 365 80 809 716 235 79 963

Kassa och bank 91 930 1 038 705 67 840 1 013 024

Summa omsättningstillgångar 237 034 1 128 888 810 814 1 102 361

SUMMA TILLGÅNGAR 2 582 752 3 548 307 1 395 873 1 699 726
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BALANSRÄKNINGAR

Balansräkning

Koncern HSB Malmö

Belopp i TSEK Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Andelskapital 26 814 26 681 26 814 26 681

Reservfond 41 443 38 832 41 358 36 120

Bundet eget kapital 68 257 65 513 68 172 62 801

Balanserade vinstmedel 938 775 831 999 550 403 450 891

Årets resultat 2 147 109 378 -753 104 750

Fritt eget kapital 940 922 941 377 549 650 555 641

Summa eget kapital 25 1 009 179 1 006 890 617 822 618 442

Avsättningar för pensioner 7 670 7 204 7 670 7 204

Övriga avsättningar 37 776 25 822 20 765 24 529

Uppskjuten skatteskuld 50 549 49 438 – –

Avsättningar 26 95 995 82 464 28 435 31 733

Skulder till kreditinstitut 27 705 000 401 036 – –

Långfristiga skulder till bostadsrättsföreningar 28 200 5 650 200 5 650

Långfristiga skulder 705 200 406 686 200 5 650

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 27 – 1 185 835 – –

Kortfristiga skulder till bostadsrättsföreningar 28 616 563 712 566 616 563 712 566

Checkräkningskredit 29 – – – –

Förskott från kunder 10 137 9 523 – 42

Leverantörsskulder 16 243 26 459 6 563 15 526

Skulder till koncernföretag – – 5 809 212 160

Skatteskulder 809 995 711 24

Övriga skulder 30 104 136 91 891 101 208 86 604

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 31 24 490 24 998 18 562 16 979

Kortfristiga skulder 772 378 2 052 267 749 416 1 043 901

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 582 752 3 548 307 1 395 873 1 699 726

Ställda säkerheter 32 1 143 987 947 484 16 173 5 798

Ansvarsförbindelser 33 346 367 403 952 1 314 558 1 401 258
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KASSAFLÖDESANALYSER

Kassaflödesanalys
Koncern HSB Malmö

Belopp i TSEK 2008 2007 2008 2007

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -1 493 115 240 -33 493 72 865

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. -14 803 -119 815 2 871 -99 177

Betald skatt -239 -1 412 687 -1 513

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital -16 535 -5 987 -29 935 -27 825

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) /Minskning (+) av varulager -17 366 -1 702 -17 366 -1 701

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 29 206 -4 348 6 497 22 649

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 2 136 25 015 7 182 15 248

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 559 12 978 -33 622 8 371

Investeringsverksamheten

Försäljning av dotterföretag 100 8 220 – –

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -11 493 -28 922 -387 -1 242

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 106 961 80 789 811 674

Investeringar i finansiella tillgångar 1 -65 121 -8 816 -9 972 -36 295

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 8 528 – 8 442 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten 38 975 51 271 -1 106 -36 863

Finansieringsverksamheten

Förändring andelskapital 133 31 133 31

Amortering av låneskulder -983 324 -204 884 -943 329 -169 389

Erhållna koncernbidrag – – 32 740 31 885

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -983 191 -204 853 -910 456 -137 473

Årets kassaflöde -946 775 -140 604 -945 184 -165 965

Likvida medel vid årets början 1 038 705 1 179 309 1 013 024 1 178 989

Likvida medel vid årets slut 91 930 1 038 705 67 840 1 013 024
1 Avser främst reversfordran för markförsäljning vid kalkbrottet på Limhamn till intressebolag.

Tilläggsupplysningar kassaflödesanalys

Koncern HSB Malmö

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 2008 2007 2008 2007

Av- och nedskrivningar av tillgångar 27 335 28 720 5 785 2 191

Återföring avsättning HSB Turning Torso – -99 638 – -99 638

Resultat försäljning av anläggningstillgångar -54 559 -49 391 383 -295

Resultat försäljning av dotterföretag – 1 929 – –

Avsättningar till pensioner 467 1 696 467 1 696

Övriga avsättningar 11 954 -3 131 -3 764 -3 131

Totalt -14 803 -119 815 2 871 -99 177
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper

ALLMÄNT
HSB Malmö ekonomisk förening, org nr 
746000-4836, har sitt säte i Malmö i Skåne Län. 
Huvudkontorets adress är HSB Turning Torso, 
211 15 Malmö.
 Årsredovisningen har upprättats enligt Års-
redovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.
 Anläggningstillgångar, långfristiga skulder 
och avsättningar består i allt väsentligt en-
bart av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas efter mer än tolv månader räknat från 
balansdagen. Omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder består i allt väsentligt av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas inom 
tolv månader från balansdagen. Tillgångar, 
avsättningar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärden om inget annat anges nedan.

KONCERNREDOVISNING 
De finansiella rapporterna för moderföretaget 
och dotterföretagen som tas in i koncern-
redovisningen avser samma period och är 
upprättade enligt de redovisningsprinciper 
som gäller för koncernen. Alla koncerninterna 
mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster 
eller förluster som uppkommer i transaktioner 
mellan företag som omfattas av koncernredo-
visningen elimineras i sin helhet. 
 Ett dotterföretag tas med i koncernredovis-
ningen från förvärvstidpunkten, vilken är den 
dag då moderföretaget får ett bestämmande 
inflytande, och ingår i koncernredovisningen 
fram till den dag det bestämmande inflytandet 
upphör. Koncernredovisning har upprättats 
enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att 
dotterbolagens egna kapital, fastställts som 
skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas 

verkliga värde, vid förvärvstidpunkten elimine-
ras i sin helhet. Övervärden enligt upprättade 
förvärvsanalyser skrivs av enligt respektive 
tillgångsslag.
 Koncernredovisningen omfattar inte bo-
stadsrättsföreningar i vilka det pågår byggna-
tion, då syftet är att andelarna skall avyttras så 
snart byggnationerna är färdigställda.

INTRESSEBOLAGSREDOVISNING
Med intressebolag avses bolag där koncernen 
och moderbolag innehar minst 20 % och 
högst 50 % av rösterna eller där koncernen i 
övrigt har ett betydande inflytande. Intresse-
bolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
Detta innebär att det bokförda värdet av ande-
larna i intressebolaget justeras med ägarföre-
tagets andel i intressebolagets resultat för året 
och sänkt beloppet för erhållen utdelning. 
Därmed ingår i ägarföretagets resultaträkning 
dess andel av intressebolagets resultat. 

INTÄKTER 
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med 
hyresavtal. Intäkt vid försäljning av fastighet 
redovisas i samband med risker och förmåner 
som förknippas med att äganderätten övergår 
till köparen. Motsvarande gäller vid försäljning.
 För uppdragsintäkter gäller att pågående 
konsultarbeten avseende reparation, ombygg-
nation och tillbyggnation intäktsredovisas i 
takt med faktureringen. 
 Pågående arbeten till fast pris har värderats 
till nedlagda kostnader, med pålägg för skälig 
andel av indirekta kostnader och med avdrag 
av fakturerade a-conton. Intäkterna redovisas 
netto efter mervärdesskatt.
 För entreprenadintäkter i nyproduktion till-
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REDOVISNINGSPRINCIPER

lämpas successiv vinstavräkning. Detta innebär 
att den inkomst som är hänförlig till projektet 
redovisas som intäkt baserad på färdigställan-
degraden per balansdagen. Förutsättningarna 
för att successiv vinstavräkning skall kunna 
tillämpas är att intäkter, kostnader och färdig-
ställandegrad kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Färdigställandegraden har fastställts ge-
nom bedömning av per balansdagen nedlagda 
utgifter i relation till beräknade totala utgifter 
samt i förhållande till försäljningsgrad (såld 
andel i projektet).

FASTIGHETER 
Fastigheter redovisas till anskaffningskostnad 
med avdrag för planenliga avskrivningar över 
nyttjandeperioden och erforderliga nedskriv-
ningar.
 Vid ny- och ombyggnationer aktiveras 
direkta kostnader samt indirekta kostnader för 
projektledning med mera. Ränte- och kreditiv-
kostnader under byggtiden aktiveras. 
 Reparationsåtgärder på grund av eftersatt 
underhåll i förvärvade fastigheter aktiveras. 
Utgifter för reparation och underhåll kost-
nadsförs löpande. Värdehöjande åtgärder, 
som innebär en varaktig resultatförbättring 
genom höjd hyra eller sänkt driftkostnad, 
aktiveras.
 Fastigheterna, inklusive de koncernmässiga 
övervärdena, skrivs av på den del av anskaff-
ningsvärdena som är hänförliga till byggnader.

Avskrivningar av byggnad sker med för:
 » Hyreshus och lantbruksenheter 1 %.
 » Industribyggnader och vårdenheter 2 %.
 » Markanläggningar skrivs av med 5 % per år.

INVENTARIER
Inventarier redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar. 
Avskrivning görs planenligt med 20 % på an-
skaffningsvärdet över nyttjandeperioden.

LAGER 
Lager har värderats enligt lägsta värdets prin-
cip och först in − först ut (FIFO) metoden. 
Detta innebär att varulagret tas upp till det 
lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-meto-
den och verkligt värde.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR 
Fordringar har efter individuell värdering 
upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

FINANSIELLA LEASINGAVTAL 
Finansiella leasingavtal, som i allt väsentligt till 
bolaget överför alla sådana risker och fördelar 
avseende den förhyrda tillgången som för-
knippas med ägandet, redovisas som tillgång i 
balansräkningen från och med det att avtalet 
ingås. 
 Leasingavtal, där i allt väsentligt alla risker 
och fördelar som förknippas med ägandet 
faller på uthyraren, klassificeras som opera-
tionella leasingavtal. Leasingavgifter avseende 
operationella leasingavtal redovisas som kost-
nad i resultaträkningen och fördelas linjärt 
över avtalets löptid. Alla leasingavtal redovisas 
som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften 
fördelas linjärt över leasingperioden. Koncer-
nen redovisar samtliga finansiella leasingav-
tal som operationella leasingavtal, då dessa 
enbart omfattar maskiner och inventarier av 
mindre värde.
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BOKSLUTSKOMMENTARER

KONCERNBIDRAG 
Koncernbidrag redovisas över resultaträk-
ningen. 

AKTIEÄGARTILLSKOTT 
Aktieägartillskott, som inte är en följd av kon-
cernbidrag enligt föregående stycke, tillförs 
värdet på dotterbolagets aktier.

AVSÄTTNINGAR 
Avsättningar redovisas i balansräkningen när 
bolaget har en förpliktelse (legal eller infor-
mell) på grund av en inträffad händelse och 
då det är sannolikt att ett utflöde av resurser 
som är förknippade med ekonomiska fördelar 
kommer att krävas för att uppfylla förpliktel-
sen och beloppet kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt.

SKATTER 
Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 
2001:1, Inkomstskatter tillämpas. Redovi-
sade inkomstskatter innefattar skatt på årets 
resultat, justeringar avseende tidigare års 
aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten 
skatt. Värdering av samtliga skatteskulder och 
fordringar sker till nominella belopp och görs 
enligt de skatteregler och skattesatser som är 
beslutade eller som är aviserade och med stor 
säkerhet kommer att fastställas.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräk-
ningsmetoden på alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan redovisade och skat-
temässiga värden på tillgångar och skulder. 
Uppskjuten skattefordran avseende under-
skottsavdrag eller andra framtida skattemäs-
siga avdrag redovisas i den utsträckning det 
är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning. I moderbo-
laget redovisas, på grund av sambandet mellan 
redovisning och beskattning, den uppskjutna 
skatteskulden på obeskattade reserver, som en 
del av de obeskattade reserverna.

STATLIGA STÖD 
Statliga bidrag intäktsförs till bedömt verkligt 
värde då det är rimligt att anta att bidraget 
kommer att erhållas och att samtliga vid-
hängande villkor kommer att uppfyllas. När 
bidraget är knutet till en kostnad redovisas det 
som en intäkt under de perioder som krävs för 
att det på ett systematiskt sätt skall möta den 
kostnad som redovisas och som bidraget avser 
att kompensera. Om bidraget är knutet till en 
anläggningstillgång reduceras tillgångens re-
dovisade värde med bidraget. Bidraget påver-
kar det redovisade resultatet under tillgångens 
nyttjandeperiod genom lägre avskrivningar.
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I följande noter är belopp i TSEK om inget annat anges. Siffror inom parantes avser föregående år.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Not 1 Anställda och personalkostnader

PERSONALKOSTNADER

2008 2007

Styrelse och vd Övriga anställda Totalt Styrelse och vd Övriga anställda Totalt

HSB Malmö

Löner och ersättningar 2 007 32 006 34 013 3 054 35 689 38 743

Sociala kostnader 1 246 23 710 24 956 3 836 20 143 23 979

(varav pensionskostnader) 1 479 8 394 8 873 2 031 5 865 7 896

Dotterbolag

Löner och ersättningar – 17 188 17 188 – 16 968 16 968

Sociala kostnader – 6 785 6 785 – 7 176 7 176

(varav pensionskostnader) – 1 096 1 096 – 1 342 1 342

Koncern

Löner och ersättningar 2 007 49 194 51 201 3 054 52 657 55 711

Sociala kostnader 1 246 30 495 31 741 3 836 27 319 31 155

(varav pensionskostnader) 2 479 9 490 9 969 2 031 7 207 9 238

1 Varav pensionskostnader till vd i HSB Malmö uppgår till 479 (2 031) TSEK
2 Varav pensionskostnader till vd i koncernen uppgår till 479 (2 031) TSEK

Utöver ovanstående personalkostnader har avgångsvederlag utgått till tidigare vd med 4,2 MSEK inklusive sociala avgifter och löneskatt.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH VD

Namn Uppdrag Period Arvode / 
fast lön 3

Rörlig 
ersättning

Övriga  
förmåner

Summa Pensions- 
kostnader

Claes Caroli Ordförande maj – december 82 – – 82 –

Maj-Britt Thulin Vice ordförande januari – december 87 – – 87 –

Birgitta Nilsson Ledamot maj – december 41 – – 41 –

Anders Lundberg Ledamot januari – december 64 – – 64 –

Olle Strand Ledamot januari – december 64 – – 64 –

Mimmi Zetterman Ledamot maj – december 41 – – 41 –

Maria Bengtsson Ledamot januari – juni 30 – – 30 –

Henric Lellky Ledamot januari – maj 23 – – 23 –

Giovanna Brankovic Ledamot januari – maj 23 – – 23 –

Peter Frank Arbetstagarledamot juni – december 41 – – 41 –

Tommy Schumann Arbetstagarledamot juni – december 41 – – 41 –

Björn Andersson Suppleant maj – december 54 – – 54 –

Monica Nilsson Arbetstagarsuppleant juni – december 20 – – 20 –

Tommy Lind Arbetstagarsuppleant juni – december 20 – – 20 –

Summa styrelse 631 – – 631 –

Lars Danielsson Verkställande direktör januari 185 – 8 193 147

Michael Carlsson Verkställande direktör februari – december 1 191 – 56 1 247 332

Summa vd 1 376 – 64 1 440 479

Summa totalt 2 007 – 64 2 071 479

3 Inklusive semesterersättning

BOKSLUTSKOMMENTARER
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Styrelsens arvode bestäms av medlemmarna på årlig föreningsstämma. 
 
Michael Carlsson tillträdde som tillförordnad vd i HSB Malmö den 26 januari 2008. Årslönen är 22,5 inkomstbasbelopp, vilket 2008 motsvarar 1 080 000 kr. 
Michael Carlsson har också förmånen av fri bil. HSB Malmö har tecknat en privat sjukvårdsförsäkring i enlighet med anställningsavtalet.  
 När Michael Carlsson tillträdde som vd den 23 juni 2008 justerades årslönen enligt avtal till att uppgå till 27 inkomstbasbelopp, vilket 2008 motsvarar en 
årslön om 1 296 000 kronor med oförändrad förmån av fri bil. Michael Carlsson är berättigad till tjänstepension, inklusive sjukförsäkring, under anställningsti-
den som skall motsvara 30 % av vid varje tid gällande lön. Michael Carlsson utser den eller de försäkringar den avgiftsbestämda premien skall betalas till. Vid 
uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 12 månader och vid uppsägning från Michael Carlssons sida gäller en uppsägningstid på sex 
månader. Vd har även styrelseuppdrag i Stiftelsen HSBs Garantifond, SHG, och erhåller där arvode med 1 920 kronor per sammanträde. 
 Tidigare vd avgick under året och var arbetsbefriad under uppsägningsperioden på sex månader. Avgångsvederlag inklusive lön under uppsägningspe-
rioden har utgått för lön inklusive förmåner och semesterersättning med 2 228 TSEK, pensionskostnader med 1 032 TSEK och därtill tillkommande sociala 
avgifter och löneskatt på 934 TSEK.

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

2008 2007

Antal anställda Varav män Varav kvinnor Antal anställda Varav män Varav kvinnor

HSB Malmö 89 50 % 50 % 82 48 % 52 %

Dotterbolag 59 65 % 35 % 65 62 % 38 %

Koncern 148 56 % 44 % 147 54 % 46 %

STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE PER BALANSDAGEN

2008 2007

Antal Varav män Varav kvinnor Antal Varav män Varav kvinnor

HSB Malmö

» Styrelseledamöter 8 5 3 8 5 3

» Ledande befattningshavare 8 6 2 7 5 2

Koncern

» Styrelseledamöter 8 5 3 8 5 3

» Ledande befattningshavare 8 6 2 7 5 2

SJUKFRÅNVARO

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Total sjukfrånvaro 3,3 % 4,3 % 2,5 % 2,6 %

   » varav långtidssjukskrivning 2,0 % 2,5 % 1,6 % 1,5 %

Sjukfrånvaro för män 2,2 % 2,9 % 1,1 % 1,4 %

Sjukfrånvaro för kvinnor 4,7 % 5,9 % 3,8 % 3,6 %

Anställda under 29 år 3,1 % 3,1 % 0,8 % 0,7 %

Anställda 30 – 49 år 2,8 % 4,3 % 1,2 % 2,6 %

Anställda 50 år eller äldre 4,1 % 5,0 % 4,9 % 4,0 %
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Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Medlem 43 121 44 943 42 821 44 942

Marknad & Information 14 855 9 716 14 855 9 716

Fastigheter 144 833 139 188 – –

Produktion 29 409 81 033 29 409 81 033

Förvaltning 54 948 49 681 34 047 29 064

Övrigt 3 843 4 306 3 843 4 306

Totalt 291 009 328 867 124 975 169 061

Not 3 Driftnetto fastighetsförvaltning

Koncern

2008 2007

Hyresintäkter 166 889 160 894

Övriga intäkter 803 –

Drift- och underhållskostnader -69 562 -61 384

Tomträttsavgäld -1 285 -1 416

Fastighetsskatt -3 673 -4 740

Driftnetto 93 172 93 354

Not 4 Inköp och försäljning inom koncernen

HSB Malmö

2008 2007

Försäljning av tjänster 3 089 3 971

Hyresintäkter 231 207

Köpta tjänster -1 171 -795

Hyreskostnader -16 496 -17 044

Not 5 Arvoden till revisorer

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Revisionsarvoden

Ernst & Young 536 505 348 330

Förtroendevalda revisorer, inklusive sociala avgifter 125 119 125 119

Totalt 661 624 473 449

Andra uppdrag

Ernst & Young 313 167 313 90

Totalt 313 167 313 90
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Not 6 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Fördelning per tillgångstyp

Byggnader -24 695 -24 949 – –

Inventarier -3 953 -4 092 -2 932 -2 998

Totalt -28 648 -29 041 -2 932 -2 998

Fördelning per funktion

Kostnad för sålda varor och tjänster -27 804 -28 198 -2 088 -2 155

Administrationskostnader -844 -843 -844 -843

Totalt -28 648 -29 041 -2 932 -2 998

Not 7 Intäkter och kostnader av engångskaraktär

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Realisationresultat försäljning fastigheter 38 241 49 095 – –

Återförda avsättningar HSB Turning Torso – 99 638 – 99 638

Övriga 19 624 19 519

Intäkter av engångskaraktär 38 260 149 357 19 100 157

Förgävesprojektering HSB brf Herkules i Trelleborg – -7 028 – -7 028

Kostnader f.d. vd -4 194 – -4 194 –

Övriga avsättningar -850 -1 855 -850 -1 806

Kostnader av engångskaraktär -5 044 -8 883 -5 044 -8 834

Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Utdelning från dotterbolag – – – 7 000

Vinst vid försäljning av andelar i dotterföretag – 997 – –

Förlust vid försäljning av andelar i dotterföretag -14 -2 325 – –

Nedskrivning av andelar i dotterföretag – – -1 540 -15

Totalt -14 -1 328 -1 540 6 985

Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Nedskrivningar -1 915 – -1 915 –

Återförd nedskrivning 601 784 601 784

Resultat vid avyttringar 65 – 65 –

Utdelningar 2 396 2 200 2 396 2 200

Totalt 1 147 2 984 1 147 2 984

Under 2008 har nedskrivning gjorts med 1,8 MSEK för en obligation. Obligationen är emitterad av Svensk Exportkredit AB, och köptes under 2005 och 
innehöll bland annat exponering mot amerikanska kreditinstitut. Utdelning om 2,4 MSEK kommer från HSB Projektpartner AB.
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Not 10 Övriga finansiella intäkter

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Ränteintäkter 7 971 7 120 5 934 6 978

Ränteintäkter koncernföretag – – 36 732 33 474

Räntebidrag 2 199 4 342 – –

Föreningsavgälder 1 040 1 107 1 040 1 107

Totalt 11 210 12 569 43 706 41 559

Not 11 Övriga finansiella kostnader

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Räntekostnader koncernföretag – – -279 -727

Övriga räntekostnader -55 168 -47 297 -19 831 -16 002

Aktiverade byggräntor – 350 – –

Totalt -55 168 -46 947 -20 110 -16 729

Not 12 Skatt 

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Aktuell skatt – -687 – –

Uppskjuten skatt 3 290 -5 175 – –

Totalt 3 290 -5 862 – –

Aktuell skatt för året – -687 – –

Aktuell skatt – -687 – –

Uppskjuten skatt fastigheter -3 691 -4 954 – –

Uppskjuten skatt avseende övrigt 4 418 -221 – –

Effekt p.g.a. sänkt skattesats 2 563 – – –

Uppskjuten skatt  3 290 -5 175 – –

Avsättning för skatter 50 549 49 438 – –

Underskottsavdrag 115 577 113 740 113 719 113 740
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Not 13 Byggnader och mark

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Anskaffningsvärden

Ingående balans 2 390 450 2 372 285 9 834 9 834

Årets anskaffningar 3 208 5 709 – –

Årets försäljningar -51 013 -52 449 – –

Erhållna bidrag – statliga stöd -5 016 – – –

Omklassificeringar 77 64 905 – –

Utgående balans 2 337 706 2 390 450 9 834 9 834

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -102 116 -77 643 – –

Årets försäljningar – 476 – –

Omklassificeringar -77 – – –

Årets avskrivningar -24 696 -24 949 – –

Utgående balans -126 889 -102 116 – –

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans -9 780 -9 780 – –

Utgående balans -9 780 -9 780 – –

Restvärde 2 201 037 2 278 554 9 834 9 834

varav byggnad 1 989 584 2 015 329 – –

varav markanläggning 26 027 27 237 – –

varav mark 185 426 235 988 9 834 9 834

Skattemässigt restvärde 1 886 482 1 980 607 9 834 9 834

I årets omklassificeringar  
ingår aktiverade byggräntor med – 350 – –

Taxeringsvärde

Byggnader 1 126 510 1 073 510 – –

Mark 370 794 378 994 351 351

Totalt 1 497 304 1 452 504 351 351

Not 14 Pågående ny-, till- och ombyggnation

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Anskaffningsvärden

Ingående balans 208 43 723 – –

Årets nedlagda kostnader 12 486 21 390 – –

Omklassificeringar – -64 905 – –

Utgående balans 12 694 208 – –

Utgående planenligt restvärde 12 694 208 – –

Årets nedlagda kostnader avser främst exploateringsarbeten vid kalkbrottet på Limhamn.
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Not 15 Inventarier

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Anskaffningsvärden

Ingående balans 24 990 24 731 16 583 16 898

Årets anskaffningar 634 1 824 388 1 242

Årets försäljningar -2 126 -1 565 -2 126 -1 557

Omklassificeringar -77 – – –

Utgående balans 23 421 24 990 14 845 16 583

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -10 711 -7 801 -5 700 -3 880

Årets försäljningar 890 1 182 890 1 178

Omklassificeringar 77 – – –

Årets avskrivningar -3 953 -4 092 -2 932 -2 998

Utgående balans -13 697 -10 711 -7 742 -5 700

Restvärde 9 724 14 279 7 103 10 883

Varav fastighetsinventarier 1 866 2 358 – –

Brandförsäkringsvärde  30 005 30 005 30 005 30 005

Leasingavtal avseende inventarier

Anskaffningsvärde 6 981 10 096 6 226 8 556

Avgifter inom 1 år 2 198 2 075 1 804 1 822

Avgifter 1-5 år 2 736 3 568 2 329 2 901

Avgifter > 5 år – – – –

Samtliga leasingavtal har betraktats som operationella.

Hyresavtal

Avgifter inom 1 år 512 2 720 16 518 17 364

Avgifter 1-5 år 1 309 11 931 9 172 29 396

Avgifter > 5 år – – – –
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Not 16 Andelar i koncernföretag

HSB Malmö

2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 450 632 450 537

Årets anskaffningar 1 540 110

Årets försäljning -25 –

Årets nedskrivning -1 540 -15

Årets återförda nedskrivning 15 –

Totalt 450 622 450 632

Innehav Org.nr. Säte Antal aktier Kapitalandel Anskaffnings 
värde

Bokfört värde

HSB Sundsfastigheter AB 556060-9835 Malmö 100 100 % 450 341 450 341

Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB 556726-1234 Malmö 100 100 % 100 100

HSB BoService i Malmö AB 556640-8901 Malmö 10 000 100 % 6 181 181

Totalt 456 622 450 622

Under året har Studeum i Malmö KB avregistrerats, Skånekompaniet Syd AB avyttrats, AB Peterstorp-Vargen fusionerats till HSB Sundsfastigheter AB. HSB 
Omsorg i Skåne AB har namnändrats till Skånekompaniet Fastighetsförvaltning AB.

Not 17 Andelar i intresseföretag

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Ingående anskaffningsvärde – 44 – 44

Årets anskaffning 49 – 49 –

Resultatandelar 1 234 -44 1 234 -44

Utgående anskaffningsvärde 1 283 – 1 283 –

Innehav Org.nr. Säte Förvärvs-
datum

Antal aktier / 
andelar

Kapitalandel Anskaffn.
värde

Bokfört 
värde

HSB Betladan Exploatering HB 969717-2584 Malmö 2006-06-26 1 50 % 50 1 234

HSB Produktion nr 1 AB u.n.ä. 556714-0131 Malmö 2008-12-22 500 50 % 49 49

Totalt 99 1 283
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Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 88 534 90 596 88 534 90 596

Årets försäljningar -8 376 -2 080 -8 376 -2 080

Värdejusteringar – 18 – 18

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 80 158 88 534 80 158 88 534

Ingående nedskrivning -1 928 -1 928 -1 928 -1 928

Årets nedskrivning -1 776 – -1 776 –

Utgående ackumulerad nedskrivning -3 704 -1 928 -3 704 -1 928

Bokfört värde 76 454 86 606 76 454 86 606

Innehav Typ Antal Datum Anskaffnings-
värde

Nedskrivning Bokfört 
värde

HSB Projektpartner AB Aktier 13 751 1996-02-27 55 004 – 55 004

HSB Riksförbund ek. för. Andel 1 1925-12-01 3 144 – 3 144

Fonus Andel 1 1976-06-30 12 – 12

Andelar i 3 st bostadsrättsföreningar (lokaler) Andel 3 Före år 1996 173 -103 70

CBO Bear Sterns 1 Obligation 1 2000-05-08 1 825 -1 825 –

AB Svensk Exportkredit Obligation 1 2005-05-19 20 000 -1 776 18 224

Totalt 80 158 -3 704 76 454
1  Obligation nedskriven i bokslutet 2002-12-31.

Not 19 Andra långfristiga fordringar

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Ingående anskaffningsvärde 19 277 18 828 19 277 18 828

Årets nyutlåning/anskaffning 375 1 366 375 1 366

Årets amortering -485 -917 -485 -917

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 167 19 277 19 167 19 277

Ingående nedskrivning -867 -1 661 -867 -1 661

Årets nedskrivning -139 – -139 –

Återförd nedskrivning 602 794 602 794

Utgående ackumulerad nedskrivning -404 -867 -404 -867

Bokfört värde 18 763 18 410 18 763 18 410

Reversfordringar 12 855 13 294 12 855 13 294

Nedskrivning reversfordringar -404 -867 -404 -867

Kapitalförsäkringar 6 173 5 798 6 173 5 798

Övriga långfristiga fordringar 139 185 139 185

Totalt 18 763 18 410 18 763 18 410
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Not 22 Fordringar hos intresseföretag

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Fordringar HSB Betladan Exploatering HB 1 010 737 1 010 735

HSB Produktion nr 1 AB u.n.ä. 66 450 – – –

Totalt 67 460 737 1 010 735

Not 23 Övriga fordringar

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Mervärdesskatt – 1 457 – 1 457

Avräkning bostadsrättsföreningar 6 097 4 285 6 097 4 285

Avräkning övriga förvaltade företag 3 205 3 205

Övriga kortfristiga fordringar 25 912 49 397 7 120 5 915

Totalt 32 012 55 344 13 220 11 862

Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Upplupna tomträttsavgälder / arrendeavgifter 718 643 – –

Upplupna räntor / räntebidrag 1 099 925 11 358

Övrigt 4 993 4 075 3 338 2 935

Totalt 6 810 5 643 3 349 3 293

Not 20 Handelsvaror

Avser varulager och utställningsvaror i Bobutiken. Värdering sker till det lägsta av anskaffningsvärde och beräknat försäljningsvärde. 

Not 21 Pågående arbete för annans räkning

Avser nedlagda kostnader i entreprenadprojekt som ämnas att säljas till bostadsrättsföreningar.
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Not 26 Avsättningar

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Avsättningar för pensioner 7 670 7 204 7 670 7 204

Avsättningar för skatter 50 549 49 438 – –

Avsättningar för garantiåtaganden 3 041 2 444 3 041 2 444

Avsättningar för förlustkontrakt 3 821 4 585 3 821 4 585

Avsättning HSB Turning Torso 13 903 17 500 13 903 17 500

Övriga avsättningar 17 011 1 293 – –

Totalt 95 995 82 464 28 435 31 733

I avsättning för HSB Turning Torso har 3,6 MSEK nyttjats under året av de från föregående år resterande 17,5 MSEK för den avsättning som till stora 
delar återfördes i föregående års bokslut med 99,6 MSEK. Den kvarvarande avsättningen om 13,9 MSEK kommer tillfullo att upplösas i 2009 års bokslut 
för de delar som inte har nyttjats. Bakgrunden är att byggnationen är unik och avviker från praxis när det gäller höjd och byggnadsteknik. Besiktning och 
utredning har skett av byggnadsteknisk expertis för att kartlägga eventuella byggnadstekniska risker som kan kräva ytterligare utgifter, och eventuellt 
tillkommande utgifter är bedömda att inrymmas i kvarvarande avsättning.

Not 25 Förändringar i eget kapital

HSB Malmö

Andelskapital Reservfond Balanserade 
vinstmedel

Årets resultat Totalt

Ingående balans 26 681 36 120 450 891 104 750 618 442

Omföring föregående års resultat – 5 238 99 512 -104 750 –

Insatser nettoförändring 133 – – 133

Årets resultat – – – -753 -753

Belopp vid årets utgång 26 814 41 358 550 403 -753 617 822

Koncern

Andelskapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Totalt

Ingående balans 26 681 38 832 831 999 109 378 1 006 890

Omföring föregående års resultat – 5 238 104 140 -109 378 –

Insatser nettoförändring / nyemission 133 – – 133

Förändring kapitalandel obeskattade reserver – -2 606 2 606 –

Övriga förändringar – – 9 9

Förskjutning mellan fritt och bundet – -21 21 –

Årets resultat – – – 2 147 2 147

Belopp vid årets utgång 26 814 41 443 938 775 2 147 1 009 179
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Not 27 Skulder till kreditinstitut

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Förfall inom ett år från balansdagen – 1 185 835 – –

Förfall 1-5 år efter balansdagen 705 000 401 036 – –

Förfall  senare än 5 år efter balansdagen – – – –

Totalt 705 000 1 586 871 – –

Koncernen har avtal om kreditfaciliteter med tre större affärsbanker. Kreditfaciliteterna uppgår till 2 490 MSEK varav 705  
(1 350) MSEK utnyttjades på balansdagen.

Koncern

Räntebindningstid 2008 Ränta

Inom 1 år 405 000 2,22 %

Inom 2 år – 0,00 %

Inom 3 år 50 000 4,36 %

Inom 4 år – 0,00 %

Inom 5 år 50 000 4,41 %

Över 5 år 200 000 4,38 %

Summa / Genomsnittsränta 705 000 3,14 %

Koncernens skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta. För att erhålla önskad räntebindning upptas så kallat swapavtal. Koncer-
nen har upptagit swapavtal om 300 MSEK. I redovisningen marknadsvärderas inte swapavtalen. Marknadsvärdet var negativt och 
uppgick per 2008-12-31 till -16,1 (3,4) MSEK.

Not 28 Skulder till bostadsrättsföreningar

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Långfristiga skulder till bostadsrättsföreningar

Avräkning bundna medel bostadsrättsföreningar 200 5 650 200 5 650

Totalt 200 5 650 200 5 650

Kortfristiga skulder till bostadsrättsföreningar

Avräkning bostadsrättsföreningar 251 813 327 916 251 813 327 916

Avräkning bundna medel bostadsrättsföreningar 364 750 384 650 364 750 384 650

Totalt 616 563 712 566 616 563 712 566

Not 29 Checkräkningskredit

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Beviljad kredit 10 000 10 000 10 000 10 000

Outnyttjad kredit 10 000 10 000 10 000 10 000
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Not 30 Övriga skulder

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Avräkning övriga förvaltade företag 8 751 6 468 8 751 6 468

Personalens källskatt 1 681 1 591 1 297 1 216

Mervärdesskatt 877 2 993 – 2 062

Deponerade hyror 635 2 128 – –

Förskottsavgifter för bostadsrättsföreningar 90 529 76 004 90 529 76 004

Övriga skulder 1 663 2 707 631 854

Totalt 104 136 91 891 101 208 86 604

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Upplupen semesterskuld 6 751 7 077 4 909 5 169

Sociala avgifter 4 129 4 027 3 098 2 911

Upplupna löner och ersättningar 938 607 938 333

Upplupna räntor 3 893 3 955 3 616 2 937

Övrigt 8 779 9 332 6 001 5 629

Totalt 24 490 24 998 18 562 16 979

Not 32 Ställda säkerheter 

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

För skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 1 107 714 1 107 714 – –

Varav i eget förvar – -168 728 – –

Ställda säkerheter 1 107 714 938 986 – –

För pensionsåtaganden  
i andra långfristiga fordringar

Kapitalförsäkring 6 173 5 798 6 173 5 798

För ansvarsförbindelser och garantier

Spärrade bankmedel 30 100 2 700 10 000 –

Totalt ställda säkerheter och panter 1 143 987 947 484 16 173 5 798

BOKSLUTSKOMMENTARER

79



Not 33 Ansvarsförbindelser

Koncern HSB Malmö

2008 2007 2008 2007

Ansvarsförbindelser i HSB Malmö utgörs av garantiför-
pliktelser för nyproduktion som ännu inte avlämnats 40 669 79 008 40 669 79 008

Borgensåtaganden för dotterbolag – – 1 245 000 1 245 000

Borgensåtaganden för intressebolag 25 000 25 000 25 000 25 000

Borgensåtaganden för bostadsrättsföreningar  
under produktion – 47 957 – 47 957

Skatt 253 665 244 621 – –

Borgensåtaganden 200 200 200 200

Garantiförbindelser arbetsgivarorganisationer 1 086 1 071 742 699

Garantiförbindelser parkeringslösen – 448 – 448

Garantiförbindelser exploateringsavtal 25 747 5 647 2 947 2 947

Totalt 346 367 403 952 1 314 558 1 401 258

HSB Malmö har för de fyra senaste producerade bostadsrättsföreningarna – Gläntan, Näset, Piggvaren och Flaggskepparen – 
ansvar för oplacerade eller återlämnade lägenheter fram till sju år efter första inflyttning.

Undertecknade försäkrar att årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd samt god redovisningssed och ger en rättvisande bild 
av koncernens och företagets ställning och resultat, samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt 
över utvecklingen av koncernens och företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 26 februari 2009

 
Claes Caroli (ordförande) Maj-Britt Thulin (vice ordförande)

 
Mimmi Zetterman Anders Lundberg

 
Birgitta Nilsson Olle Strand

 
Björn Andersson Tommy Schumann (arbetstagarerepresentant) 

 
Peter Frank (arbetstagarerepresentant) Michael Carlsson (verkställande direktör)

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 februari 2009

  
Peter Gunnarsson Berth Rasmusson Lena Andersson 
Auktoriserad revisor 
Ernst & Young  
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen sid 52-80, 
koncernredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i HSB Malmö ekonomisk förening 
för räkenskapsåret 2008. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen 
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss 
om årsredovisningen, koncernredovisningen 
och förvaltningen på grundval av vår revision.
 Revisionen har utförts i enlighet med god 
revisionssed i Sverige. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att med hög, 
men inte absolut, säkerhet försäkra oss om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En 
revision innefattar att granska ett urval av un-
derlagen för belopp och annan information 
i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens till-
lämpning av dem samt att bedöma de betydel-
sefulla uppskattningar som styrelsen och verk-
ställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen 
i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfri-
het har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande 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 föreningar, årsredovisningslagen 

eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revi-
sion ger oss rimlig grund för våra uttalanden 
nedan.
 Årsredovisningen och koncernredovisning-
en har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger därmed en rättvisande bild 
av föreningens och koncernens resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.
 Vi tillstyrker att föreningsstämman faststäl-
ler resultaträkningen och balansräkningen 
för moderföreningen och för koncernen, 
disponerar vinsten i moderföreningen enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direk-
tören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 26 februari 2009

Peter Gunnarsson
Auktoriserad revisor

Berth Rasmusson

Lena Andersson
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