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Med oss 
kan fler 
längta hem.

Du håller nu vår årsredovisning i händerna, eller 
du kanske föredrar att läsa den på skärmen. 
Den här gången är den så mycket mer än en 
sammanfattning över året som gick. Alla siffror 
och staplar finns naturligtvis med, men också 
allt det som döljer sig bakom nyckeltal och 
balansräkningar. Hur vi tänker och agerar, hur vi 
ser på omvärlden och vad som är viktigt för oss 
som stadens största kommunala bostadsbolag. 
Dessutom kommer du att hitta en nyhet – vår 
hållbarhetsredovisning.

Grundinställningen i allt vi gör bygger på en 
humanistisk syn. Även om vi heter det är det 
så mycket mer än bostäder vi håller på med. 
Vi erbjuder hem för alla boråsare, oavsett 
förutsättningar. Värme, trygghet, integritet och 
samvaro. För utan ett hem finns det inget att 
längta hem till. Förtroendet från våra hyres-
gäster är inget vi tar för givet, det är något vi 
ständigt måste skapa. För att lyckas med det 
behöver vi vara lyhörda och progressiva. Det är 
med den övertygelsen vi går till arbetet varje 
dag. Det har vi gjort nu i snart 100 år och  
tänker hålla på minst lika länge till.
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Regeringen kommer att fatta beslut 
om en ny transportplan under våren 
2018. Förhoppningsvis finns en priori-
terad plan med för en modern järnväg 
mellan Borås och Göteborg med ett 
stationsläge vid Landvetter Airport. 
Det är ett viktigt beslut för hela regi-
onen som kommer att påverka Borås 

utveckling positivt. Det går bra för 
Borås och därmed för vårt bolag med 
alla spännande utmaningar framöver. 
Vi tar ansvar och är en viktig aktör i ut-
vecklingen av Borås mot stadens vision 
2025. Vi på AB Bostäder i Borås är en 
samhällsbyggare att räkna med.

Resultatet blev bra
Bolaget gör ett bra resultat 2017 
som efter finansnetto uppgår till 30,9 
Mkr. Ränteläget ser ut att ligga på en 
fortsatt låg nivå och förutsättningarna 
för kommande år ser mycket gynn-
samma ut. Den stora efterfrågan på 
bostäder ser ut att hålla i sig. Vår höga 

underhållsnivå i fastighetsbeståndet 
under många år har skapat bra förut-
sättningar för framtida goda resultat. 
Det tillsammans med våra kommande 
stora investeringar i nyproduktion 
innebär att bolaget står väl rustat för 
nya utmaningar.

Allt fokus på kunderna
Vår viktigaste uppgift är att ge bolag ets 
14 000 hyresgäster bra service och att 
leva upp till deras förväntningar. Under 
det senaste halvåret har vi därför 
genom fört en organisationsutvärdering 
som lett fram till en mindre organisa-
tionsjustering. Vi har många duktiga 
medarbetare med bra kompetens och 
engagemang som är grunden för att vi 
ska lyckas.

Vi vässar ständigt vår leverans 
för att nå vår övergripande vision; 
att erbjuda det bästa boendet för 
boråsarna. Ett nytt ramavtal gällande 
hyresgästenkäter innebär att vi under 
det första kvartalet 2018 startar 
kontinuerlig kundmätning. Det ger oss 
bra förutsättningar för att kunna följa 
kundnöjdheten och hela tiden förbättra 
vårt ”nöjd kundindex” (NKI). Hemsidan 
är uppdaterad på en ny plattform och 
vi prioriterar en ökad digitalisering av 
bolagets tjänsteutbud. Utvecklingen av 
våra kunderbjudanden och kommunika-
tionen med våra hyresgäster är i fokus.

Stark fastighetsutveckling
Under året genomförde vi drygt 300 
lägenhetsrenoveringar med bland 
annat nya stammar, elinstallationer 
och badrum. Bolaget har haft ett högt 
tempo sedan millennieskiftet och 
renoverat i snitt cirka 250 lägenheter 
per år sedan dess. Vi står därmed väl 
rustade med attraktiva lägenheter 
och bostadskvarter. Dessutom har vi 
tillfört cirka 800 nya lägenheter den 
senaste tioårsperioden och planer finns 
för ytterligare cirka 500–600 lägenheter 
under de kommande fem åren. Under 
2017 har vi startat produktionen av 
135 lägenheter i två projekt. En stor 
utmaning är den kapacitetsbrist som 
råder i byggbranschen just nu. Vi ser 
tyvärr en fortsatt ökning av byggpriser, 

brist på konkurrens och få anbud i våra 
upphandlingar. Det riskerar att påverka 
nyproduktionshyrorna negativt.

Stor efterfrågan
En förutsättning för vår kommande ny-
produktion är att vi klarar av att bygga 
till rimliga kostnader och konkurrens-
kraftiga hyror. Just nu konstaterar jag 
att det börjar bli oroligt på bostads-
marknaden gällande nyproducerade 
bostadsrätter i storstadsregionerna.  
Vi har ännu inte sett någon inbroms-
ning i Borås men vi följer den lokala 
och nationella bostadsmarknaden 
kontinuerligt. Förutsättningar för ny-
producerade hyresrätter i Borås ser 

dock fortsatt bra ut. Efterfrågan är stor, 
vi har drygt 30 000 i vår bostadskö, 
varav en tredjedel är aktiva. Kötiden är 
i genomsnitt fem år.

Bosociala satsningar
Vi har haft extra fokus på våra 
bosociala satsningar under året. Det 
känns mycket bra att vårt arbete har 
uppmärksammats och att vi fick äran 
att vara värdar för Sabos bosociala 
konferens under hösten. Våra gemen-
samma mötesplatser med Borås 
Stad i våra stadsdelar har högsta 
prioritet. Vi satsar bland annat på en 
ny mötesplats på Hässleholmen med 
kulturskola, bibliotek, fritidsgård och 

föreningslokaler med ett gemensamt 
café som träffpunkt. Vi investerar 
också i en ny stadsodlingsanläggning 
och aktivitetspark i stadsdelen. Förut-
sättningarna för samverkan med såväl 
våra hyresgäster som lokala aktörer 
stärks på ett bra sätt.

Minskad energianvändning
Vi fortsätter att minska vår energian-
vändning. Elförbrukningen har minskat 
med 32 procent den senaste tioårs-
perioden, varav drygt fyra procent det 
senaste året. Nu börjar våra satsningar 
bära frukt, det är bra både för miljön 
och vår ekonomi. Satsningen på solels-
produktion i två pilotanläggningar 
har genererat goda resultat, till och 
med bättre än den initiala kalkylen. 
Vi fortsätter därför denna satsning i 
kommande nyproduktioner.

Grunden är också lagd för vårt nya 
ledningssystem som driftsätts under 
2018. Det kommer ge oss bra förut-
sättningar att sänka vårt driftnetto och 
förbättra kundnöjdheten.

Väl rustade för framtiden
Jag ser med förväntan fram mot en  
fortsatt positiv utveckling under 2018. 
Vi står väl rustade att möta framtida 
utmaningar i vår stads och våra stads  
 delars utvecklingsprojekt. Jag ser också 
vikten av att balansera nyproduktion 
med utveckling av våra bostadsområden 
och befintliga fastighetsbestånd. Med 
en vässad organisation har vi lagt en 
bra grund för att nå våra mål och arbeta 
innovativt i våra utvecklingsprojekt. 

Avslutningsvis vill jag tacka våra 
hyresgäster, alla duktiga medarbetare, 
AB Bostäder i Borås styrelse och sam-
arbetspartners för ett bra samarbete 
under året som gått.

Bengt Engberg

”Vi på  
AB Bostäder 
i Borås är en 

samhälls
byggare att 
räkna med.”

INNEHÅLL

VD har ordet

Det går bra för Borås.
Borås utvecklas i snabb takt, med stark tillväxt och ökad befolkningsmängd. Sedan 2012  

har staden vuxit med cirka 5 000 personer och i början av 2017 passerade antalet invånare 
110 000. Vi tillhör en stark tillväxtregion och förutsättningarna ser mycket gynnsamma ut.
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Vi är en fastighetsägare med ett lång-
siktigt perspektiv och en helhetssyn på 
förvaltning, ekonomi och stadsdelsut-
veckling. Totalt äger och förvaltar vi drygt 
6 500 lägenheter i tätorten. Vår vision 
”Det bästa boendet”, i kombination med 
vår kundorienterade företagskultur, har 
gjort oss till stadens största kommunala 
bostadsbolag.

Vårt uppdrag är att i allmännyttigt syfte 
främja bostadsförsörjningen i Borås. Med 
andra ord, se till så att det blir enklare 
för alla att hitta ett bra boende. Det vi 
erbjuder boråsarna är ett varierat utbud 
av lägenheter i attraktiva och miljöanpas-
sade bostadsområden. Dessutom arbetar 
vi för en positiv utveckling av vår stad.

Verksamheten

Vi erbjuder boenden  
i attraktiva och miljö
anpassade områden.
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Hos oss är människan alltid i centrum. Oavsett om 
det är en kund, medarbetare eller samarbetspartner.  
Med fokus på social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet finns vi till för att alla boråsare, oavsett 
livssituation, ska hitta ett hem hos oss.

Få fler att stanna längre
Vi erbjuder moderna och trivsamma lägenheter men också 
något som vi vet är viktigt för alla som hyr sin bostad – 
trygghet. Vi får ofta höra att när människor känner sig trygga 
så trivs de i sitt bostadsområde och vill bo kvar länge. Just 
trivseln är viktigt för oss, därför medverkar vi i olika aktivi-
teter, bland annat för att fler ska lära känna sina grannar.

Att bo i hyresrätt är tryggt
Som hyresvärd hjälper vi till med allt från trasiga kylskåp till 
störningar av olika slag. Dessutom finns möjligheten att göra 

bostaden ännu trivsammare genom att måla och välja tape-
ter efter egen smak. När fastigheten kräver omvårdnad fixar 
vi allt från tak och fönster till renovering av kök och badrum.

Vi finns till för dig
Vi på AB Bostäder i Borås vill att kunden alltid ska mötas av 
ett rent, snyggt och välstädat område när de kliver av bussen 
eller har parkerat sin bil. Vi gör ständigt vårt yttersta för att 
alla ska ha ett så bra och trivsamt boende som möjligt.

Vision, värden och affärsmodell

Det bästa boendet.

”Alla boråsare,  
oavsett livssituation,  

ska hitta ett  
hem hos oss.”

VERKSAMHETEN

”Vi erbjuder  
moderna och 
trivsamma lägen-
heter men också 
något som vi vet 
är viktigt för alla 
som hyr sin  
bostad – trygghet.”
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Mus utem volupti to optaspi ciliqua

”Kärlek för mig 
är ha någon 

som alltid står
på min sida, 
som är med  
i mitt team.”

Ida, Norrby

”Min dröm är  
att segla  

jorden runt.”
Börje, Sjöbo

”Kärlek är att 
träffa kärleken 

efter 60.”
Eva, Hässleholmen

”Jag lever mitt  
liv precis som 
jag vill ha det.”

Medi, Norrby

Humans of Bostäder i Borås.
För något år sedan startade vi Humans of Borås, ett ständigt 
pågående projekt som handlar om våra hyresgäster. Det är dem 
och deras berättelser vi lyfter fram. Här kan du se några av alla 
dem som betyder mest för oss.



Proffsiga
Vi uppträder professionellt i alla möten 
med kunder, arbetskamrater, entrepre

nörer och samarbetspartners. Det gäller 
i såväl bemötande som i utfört arbete.

Vår värdegrund präglar hur vi är mot varandra, våra kunder och hur vi ser på 
omvärlden. En kultur som genomsyrar allt vi gör, i stort som smått. Vi har ett  
öppet förhållningssätt till alla människor och en vilja att ta tillvara på potentialen  
hos våra kunder, våra medarbetare och vårt företag.  
 
En viktig pusselbit i det arbetet är vårt engagemang som bygger på att varje dag 
skapa en bättre vardag för våra kunder. Det kan sammanfattas i fyra punkter:

Vision, värden och affärsmodell

Vi lever som vi lär.

VERKSAMHETEN

Utvecklande
Vi bidrar till utvecklingen av våra  

bostäder, bostadsområden och yrkesroller. 
Framtiden är vårt fokus. Förändringar ser 

vi som en möjlighet att utveckla både  
bolaget, våra kundrelationer och oss själva 

som medarbetare.

Ansvarsfulla
Vi tar ett gemensamt ansvar för att bemöta 

våra kunder på bästa sätt. Problem löser 
vi tillsammans genom att ha en öppenhet 
mellan oss. Det innebär att vi uppmuntrar 

bra saker som våra kollegor gör men också 
att vi ger och tar konstruktiv kritik.

Kundorienterade
För oss är varje kund unik. Det är kundens 
upplevelse och behov som är det absolut 

viktigaste när vi hanterar ett ärende.
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Vision, värden och affärsmodell

Vi omfamnar mångfald.

VERKSAMHETEN

Någon har räknat ut att det talas över 70 olika språk i våra 
områden. Runt köksborden. Framför TV:n. I trappuppgångarna. 
Kanske är just människorna en bidragande orsak till att våra 
kunder gärna rekommenderar oss till andra. Det finns en 
stolthet som vi vårdar ömt. 

Ett tryggt boende för alla
Vi kommer fortsätta att vara ett alternativ för alla som vill 
ha ett tryggt boende. För alla de som vill ha en engagerad 

hyresvärd som brinner för rättvisa förhållanden, att alla ska 
förhålla sig på samma sätt till rättigheter och skyldigheter. 
Oavsett var de väljer att bo. På Sjöbo, Östermalm, Göta, 
Hässleholmen, Trandared, Hulta, Hestra, Tullen, Byttorp, 
Norrby, Druvefors, Norrmalm, i Brämhult eller Centrum. I en 
liten etta eller i ett radhus. Nybyggt eller i en fastighet från 
40-talet. Det spelar ingen roll. Vi ska alltid erbjuda det bästa 
boendet för boråsaren.

Att vara kund hos oss ska kännas speciellt. AB Bostäder i Borås är inte bara 
stadens största hyresvärd, vi är en hyresvärd som omfamnar mångfald.  
Människorna som bor hos oss är av olika etniciteter, kulturer och bär alla  
på unika berättelser.
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Att bo i hyreslägenhet är bekymmersfritt, bekvämt 
och tryggt. Ofta är det också ett billigare boende 
jämfört med bostadsrätt och villa. Dessutom, skulle 
livssituationen hastigt förändras är det alltid bara 
tre månaders uppsägningstid av hyreskontraktet.

Vi utvecklar och förvaltar hyreslägenheter i de flesta stads-
delar i Borås och erbjuder ett boende som passar många. En 
del lägenheter är lite mindre och har en enkel standard med 
låg månadskostnad. Men vi har också nyproducerade lägen-
heter med högre standard som kostar lite mer varje månad. 
Och allt däremellan.

Fördel hyresrätten 
I hyran ingår att vi sköter underhåll, reparationer och service. 
Vi tar också hand om boendemiljön i området. Vi städar, klipp er 
gräs, rensar rabatter och sköter planteringar. På vintern ser vi 

till att snöröjningen fungerar så att det blir lätt att ta sig vidare 
till buss och parkering eller skola och förskola. Sådant som 
villaägare får sköta själva. De i hyresrätt behöver helt enkelt 
inte lägga ner tid på att fixa en mängd olika saker som rör 
boendet. Istället kan de ägna sig åt det de tycker är roligare.

Tryggt boende med modern teknik i väggarna
Bostadsbranschen arbetar generellt för att skapa trygga 
och säkra bostadsområden. Våra har god belysning i 
gångstråken, automatisk belysning i trapphus och tvätt-
stugor samt på vinden. Många av våra fastigheter har också 
elektroniska passersystem för att undvika spring i trapphusen 
av okända individer.

Successivt byter vi ut lägenhetsdörrar till säkerhets-
dörrar med tittöga. Vi har dessutom försett alla våra 
hyreslägenheter med optisk fiber och anslutit dem till det 
fiberoptiska stadsnätet i Borås. Det ger möjlighet för våra 
kunder att välja mellan leverantörer av bredband, telefoni 
och fiber-tv som finns i SplitVisions utbud.

En variation av boendemöjligheter

Hyresrätt  
– ett smart val.

VERKSAMHETEN

”Att bo i hyres
lägenhet är  

bekymmersfritt, 
bekvämt  

och tryggt.”
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Hela Göteborgsregionen med Borås befinner sig i en 
positiv spiral med hög tillväxt. Städer i Västsverige 
förflyttas mentalt närmare varandra vilket skapar 
en större gemensam arbetsmarknad. Något som 
också påverkar bostadsmarknaden med en större 
efterfrågan på olika typer av boenden. Vi befinner 
oss i ett mycket intressant sammanhang som är 
positivt för AB Bostäder i Borås men som också 
innebär att vi måste matcha omvärldens krav.

Först och främst handlar det om vilka investeringar vi måste 
göra och vilka vi bör göra. Vi är en viktig del av stadens vision 
där målet bland annat är ökad befolkningstillväxt och en 
förtätad innerstad. 
 
Ökande befolkningsmängd 
Borås är landets 13:e största stad och fortsätter att växa, 
under förra året passerade befolkningsmängden 110 000 
invånare. Samtidigt är Borås–Göteborg Sveriges tredje 
största pendelstråk. Och befolkningen i staden fortsätter  
 

att öka med cirka 1 100 invånare per år. Idag bor det drygt  
1 500 personer fler i våra bostäder än vad det gjorde för fem 
år sedan. Merparten av dem genom förtätningar i befintligt 
bestånd.

Pendeln svänger mot hyresrätter 
Många aktörer väljer idag att fokusera på bostadsrätter efter-
som det ger en snabbare avkastning. Marknaden har varit 
väldigt gynnsam för den typen av projekt. I Stockholm ser vi 
nu en trend att många aktörer bygger hyresrätter istället för 
bostadsrätter eftersom de har svårt att få dem sålda. Det 
finns en begränsning för hur många som har råd att köpa en 
lägenhet för några miljoner. 
 
Götalandsbanans påverkan 
En stor möjlighet är när, eller om, Götalandsbanan blir verklig-
het. I samtalen med Sverigeförhandlarna har staden utlovat ett 
stort antal nya bostäder. Där är vi en viktig samarbetspartner.

När beskedet från Regeringen kommer under våren 2018 
vet vi mer om hur spelplanen ser ut och vad som kommer att 
gälla. Idag finns det ett antal korridorer där Götalandsbanan 
kan dras, oavsett vilken som väljs kommer det att påverka 
bostadsbyggandet under många år framöver. 
 
Insatser i utsatta områden 
Det finns ett antal områden i Sverige som klassas som pro-
blemområden, några av dem finns i Borås. Syftet med den 
lista som tagits fram nationellt är att sätta fokus på dessa 
områden och göra speciella insatser där.

Vi har ett nära samarbete med staden och Polisen för att 
komma till rätta med problemen och vi gör framsteg. Vi byg-
ger till exempel ett nytt torg, en öppen mötesplats som ska 
göra det trevligare och tryggare för boende att röra sig där. 
Vi har också sökt och fått ett investeringsbidrag från staten 
för att bygga permanenta stadsodlingar och en lekpark.

Det ska tilläggas att långt ifrån alla i dessa områden 
känner igen sig i beskrivningarna, många trivs väldigt bra. 
Samtidigt vet vi från våra enkäter att det enskilt viktigaste 
med boendet är att känna trygghet och det ska vi bidra med.

Omvärld och rörlighet i vårt bostadsbestånd

Vi är en viktig aktör på 
en expansiv marknad.

VERKSAMHETEN

Nu bor ca 12,5 procent av boråsarna hos AB Bostäder i Borås, 2012 var  
motsvarande andel 11,6 procent. Statistiken nedan är anpassad till  
bolagets nuvarande bestånd efter försäljningen av 911 lägenheter 2016.
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Det är i stadsdelarna Hässleholmen, Göta, Norrby och Sjöbo som vi har de största ökningarna. 
Förtätningarna i befintliga kvarter/lägenheter är en stor utmaning för både bolaget och våra hyresgäster.
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Befolkningsförändring 2012/2017 

Centrum
466 bostäder, allt från 
ettor till femmor.
Även studentbostäder.

Norrby
1110 bostäder, allt  
från ettor till sexor.
Även studentbostäder.

Hestra
134 bostäder, 
allt från ettor 
till femmor.

Sjöbo
705 bostäder, 
allt från ettor 
till femmor.

Norrmalm
168 bostäder, 
allt från ettor 
till femmor.

Göta
699 bostäder, 
allt från ettor 
till femmor.

Druvefors 
107 bostäder, 
allt från ettor 
till fyror.

Byttorp/Tullen
501 bostäder, 
allt från ettor till 
sexor.

Östermalm 
186 bostäder, allt 
från ettor till femmor.

Trandared
500 bostäder, 
allt från ettor 
till femmor.

Hulta
477 bostäder, 
allt från ettor 
till femmor.

Hässleholmen
1382 bostäder, allt 
från ettor till sjuor.
Även studentbostäder.

Brämhult
104 bostäder, 
allt från ettor 
till femmor.

Här finns det bästa  
boendet för boråsaren.
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27 procent av marknaden
Det finns inget som talar emot att staden kommer fortsätta 
att växa, men då måste människor ha någonstans att bo. 
Bostadsproblemet är i mångt och mycket kopplat till trång-
boddhet eller att alla inte har råd att 
köpa sin bostad. Många kan helt enkelt 
inte flytta hemifrån eftersom det byggs 
för lite små och billigare hyresrätter.

Idag har vi 27 procent av marknaden 
i Borås när det gäller hyresrätter. 
Dessutom har vi 30 000 människor i kö, 
varav 11 000 är aktiva. Då ska vi ha i 
åtanke att det i snitt tar fem år att få 
en hyresrätt hos oss. Idag kan kunder 
ställa sig i kö hos oss från 16 år och 
skriva avtal från 18 år. 
 
Kösystem och bytesplats 
På vår hemsida finns ett kösystem som 
bygger på poäng. Vem som helst kan 
ansluta sig och den som har flest poäng har förtur. Sedan 
ska naturligtvis andra krav uppfyllas, som till exempel betal-
ningsförmåga och att inte ha några betalningsanmärkningar.

Vi har också en bytesplats på vår hemsida. Där kan våra  
hyresgäster byta lägenheter med varandra. Någon behöver 

kanske en etta, andra en stor fyra. Det här är ett smidigt sätt 
att hitta en passande bostad som har blivit mycket uppskattat 
av våra hyresgäster. 

Samtidigt har den kriminella andrahandsuthyrningen ökat 
och här finns ett mörkertal. Trenden är 
nationell men vi gör allt för att stävja den. 
 
Låg omsättning på bostäder 
Trenden med låga omsättningssiffror för 
bostäder kommer att förstärkas. Om vi 
går tillbaka till 2007 hade vi 28 procent 
omsättning på våra lägenheter. Idag har 
vi 15 procent. Om fem år kommer den 
siffran troligen att vara runt tolv procent. 
Om vi jämför oss med storstäderna är 
motsvarande siffra 8–10 procent.

Vissa områden har en större om-
flyttning än andra och det bygger på vad 
boråsarna tycker är attraktivt och det är 
något vi måste förhålla oss till.  

Vår målsättning är att bygga 50–100 hyresrätter per år. De 
senaste tio åren har vi producerat 800 bostäder brutto. Vi har 
dessutom tillfört många studentlägenheter i centrum, varav 
200 är nyproducerade.

Vårt bestånd i förhållande till konkurrenter och övriga upplåtelseformer

VERKSAMHETEN

”Vår  
mål sättning  
är att bygga  

50 – 100  
hyresrätter  

per år.”

”De senaste  
tio åren har vi  

producerat  
800 bostäder  

brutto.”

Kommundel Totalt Hyresrätt % Bostadsrätt % Äganderätt % AB Bostäder % total % Hyresrätt

Brämhult 5 080 2 585 51% 353 7% 2 142 42% 1 497 29% 58%

Centrum 9 375 7 236 77% 1 332 14% 807 9% 820 9% 11%

Dalsjöfors 4 405 835 19% 176 4% 3 394 77% 0 0% 0%

Fristad 4 030 921 23% 118 3% 2 991 74% 0 0% 0%

Göta 5 973 3 952 66% 832 14% 1 189 20% 805 13% 20%

Norrby 6 170 2 869 46% 2 021 33% 1 280 21% 1 739 28% 61%

Sandhult 3 437 511 15% 227 7% 2 699 79% 0 0% 0%

Sjöbo 5 545 2 085 38% 2 745 50% 715 13% 705 13% 34%

Trandared 5 668 2 498 44% 1 501 26% 1 669 29% 977 17% 39%

Viskafors 2 729 761 28%  31 1% 1 937 71% 0 0% 0%

Kommunen 52 412 24 253 46% 9 336 18% 18 823 36% 6 543 12% 27%
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Den försäljning av två kvarter på 
Hässleholmen samt ett på Sjöbo 
som gjordes 2016 har skapat 
utrymme för oss att bli en mer 
aktiv fastighetsägare. Cirka 350 
miljoner kronor har gett oss 
frihet och förutsättningar att 
förvalta och infria vårt uppdrag 
att erbjuda Det bästa boendet 
för boråsarna. 
 
Ett bra exempel på det är Västerbro, 
ett centralt område mitt i staden med 
stor potential. Vi har köpt in oss med 
25 procent på projektet som vi äger 
tillsammans med Riksbyggen. Det som 
har kallats det viktigaste stadsutveck-
lingsprojektet i Borås i modern tid ger 
oss en möjlighet att få cirka 100 nya 
bostäder i centrum. Totalt finns det 
möjlighet att bygga cirka 400 bostäder.

Vision med centrala bostäder
Projektet omfattar planläggning av  
ett område betydligt större än 
fastigheten Viskaholm, bland annat 
parkeringen vid Krokshallsberget och 
tomtmark erna på hela nedre Norrby. 
Allt görs i samförstånd mellan staden, 
Riksbyggen och oss på AB Bostäder i 
Borås. Ett antal workshops har hållits 
där även politikerna varit delaktiga. 
Allt rimmar bra med stadens vision 
att befolkningen i innerstaden ska 
tredubblas till 2025.
 

Marknaden har svängt
Förutom att vi själva har gett oss 
möjligheten att vara aktiva har också 
marknaden svängt. På 90-talet fanns 
inte behovet av fler bostäder, snarare 
tvärtom. Men 2005 började det vända 
och med kvarteret Svanen sattes 
utvecklingen igång på allvar.

Den senast tioårsperioden har vi 
byggt 640 nya bostäder och 145 är 
under genomförande. För att göra hela 
processen smidigare har vi också gjort 
ett framställande om att ändra vårt 
mandat från 15 till 50 miljoner kronor 
för bostadsprojekt utan att kommun-
styrelsen behöver fatta beslut.

Hyrköp bostaden
Vi tittar också på en metod att hyrköpa 
sin bostad. Ett smart sätt som ger 
möjlig het att provbo innan köpet görs. 
Rent tekniskt innebär det att kunden hyr 
bostaden och får samtidigt en option att 
köpa den vid ett senare tillfälle för ett 
förutbestämt pris. En affär utan risker 
som kanske passar unga människor i 
början av sin bostadskarriär allra bäst.
 
Början för nya Hulta torg
På Trandared har vi köpt bolaget Borås 
Svärdfästet 4 AB. Den gamla slitna 
byggnaden planerar vi att riva, göra en 
planändring och istället bygga 60 nya 
lägenheter. Infrastrukturen är väldigt 
bra i området och det ligger strategiskt 
nära vårt övriga bestånd här.

Det händer också stora saker på 
Hulta. Den nya och efterlängtade 
ICA-butiken har premiär den 21 februari 

2018. Det blir samtidigt ett startskott 
för hela det nya Hulta torg. En modern 
och tillgänglig butik, ett trevligt torg 
att mötas på och inte minst 112 nya 
bostäder. Det sistnämnda kommer dess-
utom att skapa en större närvaro och 
rörelse i området som ökar tryggheten.

Nytt projekt i Brämhult
I Brämhult planerar vi att bygga cirka 
60 nya lägenheter med start 2019. 
Planändring pågår för en bebyggelse 
som kommer att bestå av miljöprofil-
erade låghus av trä som kommer att 
smälta in fint i naturen.

Regementsstaden är ett annat 
mycket spännande projekt där vår 
ambition är att bli en av byggherrarna. 
Cirka 100 bostäder planeras här initialt 
i vår regi om allt går i lås.

Renoveringar i befintligt bestånd
Staden har en ambition att bygga ut 
Hestra i flera etapper. Många aktörer 
är självfallet intresserade liksom vi. 
Tankarna är att det ska bli en mix av 
bostäder med inslag av trä och natur-
material. Alla de som efterfrågar en 
egen täppa kan längta efter att detta 
projekt blir verklighet.

Vi har också satsat mycket på våra 
befintliga bestånd, nya stammar och 
badrum byts ut kontinuerligt. Många 
har även fått frågan om att få nytt kök 
med möjlighet att göra tillval. Under 
2017 renoverades drygt 300 lägenheter, 
den senaste tioårsperioden har vi snittat 
cirka 250 lägenheter per år.

En aktiv fastighetsägare

Möjlighet att bli en mer 
aktiv fastighetsägare.

VERKSAMHETEN

”Nya Hulta torg 
med en modern 
och tillgänglig 
butik, ett trevligt 
torg att mötas 
på och inte 
minst 112 nya 
bostäder.”
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Det finns en vision i Borås om en vacker och trygg 
stad som välkomnar besökare och som får alla 
invånare att känna sig stolta över staden. Som det 
största kommunala bostadsbolaget är vi en viktig 
del av den visionen. Här berättar vi om några av alla 
de projekt vi är involverade i för att visionen ska nås.

  

Bråprojektet
Vi deltog under året i ett utvecklingsprojekt anordnat av Brå 
(Brottsförebyggande rådet) med inriktning på socialt utsatta 
områden. Syftet med projektet var att hitta metoder för en 
positiv utveckling i dessa områden.

Arbetet innebar ett samarbete mellan kommuner, polis, 
kommunala fastighetsägare och Brå. Borås var en av sju 
kommuner som valdes ut och de områden som deltog i pro-
jektet här var Hulta och Hässleholmen. Detta projekt är inte 
avslutat, men ett beslut om en fortsättning är redan fattat.

Borås rent och snyggt
Även detta projekt startades på initiativ av Brå. Målet är att 
nedskräpningen utomhus ska ha minskat med 50 procent 
år 2020 jämfört med 2012. Förutom vi ingår Borås Stad, 
Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, Borås City och Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Inom ramen för ”Borås rent och snyggt” är vi också en av 
finansiärerna bakom ”Mobile Info Center” – en mobil informa-
tionskanal som på fem språk sprider livsviktig information. 
Det kan till exempel handla om brandsäkerhet och återvinning 
i de mest invandrartäta bostadsområdena i Borås.

Destination Gymnasiet
Allt fler lämnar grundskolan utan godkänt betyg i matematik 
och möjlighet att ta sig vidare till gymnasiet. Något som 
innebär enorma kostnader för samhället, men framför allt är 
det förödande för individen.

Destination Gymnasiet är en satsning för dessa ungdomar 
med målet att kvalificerade unga högskole- och universitets-
studenter ska hjälpa dem att höja sina betyg och ta sig vidare. 
Tack vare att näringslivet i Borås finansierar projektet är det 
kostnadsfritt för både eleverna och skolan. AB Bostäder i 
Borås är en av finansiärerna bakom Destination Gymnasiet.

Utveckling genom dialog och medskapande

Borås stads vision är vår.

Mus utem volupti to optaspi ciliqua

VERKSAMHETEN

”AB Bostäder  
i Borås är en  
av finansiärerna 
bakom Destina-
tion Gymnasiet.”

Foto: Anders Nilsson
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Folkhögskola
Borås Folkhögskola är en mötesplats för människor som vill 
studera och utvecklas i en miljö rik på kulturell mångfald. 
Engagemang, aktivitet och eget ansvar kännetecknar studierna.

Huvudman för skolan är skolföreningen Borås folkhög skola  
där Hyresgästföreningen, AB Bostäder i Borås och ABF Sjuhärad 
ingår. Dessutom har Borås Stad, via Arbetslivsförvaltningen, 
en adjungerad representant i styrelsen. Borås folkhögskola 
är en rörelsefolkhögskola som sedan 2015 är en av Sveriges 
154 folkhögskolor.

Kretsloppet 
Kretsloppet är inte bara ett av stadens största motionslopp, 
det är en vecka fylld av aktiviteter kring hållbarhet och miljö. 
Det är en anledning till att vi på AB Bostäder i Borås tycker 
det är viktigt att vara delaktiga. Målet med Kretsloppsveckan 
är att inspirera boråsarna att minska sin minska sin miljö och 
klimatpåverkan men även att få människor att röra på sig. De 
senaste åren har fokus varit på vattenbesparande åtgärder.

Under Kretsloppsveckan har vi på AB Bostäder i Borås 
ett eget tält på torget. Där bjuder vi på information om våra 
miljö- och hållbarhetsprojekt. Som en av de största spon-
sorerna ingår ett antal startbevis som vi låter komma våra 
kunder tillgodo. Vi har även låtit Kretsloppet bli en del av vår 
interna hälsosatsning.

Sommartorsdagarna® i Borås
De senaste åren har vi varit med som sponsor till de populära 
Sommartorsdagarna® på Stora torget i Borås. Ett evenemang 
som ofta lockar över 10 000 nyfikna boråsare och turister. 
Det är ett bra tillfälle för oss att synas och möta våra kunder 
i en positiv miljö. Varje sommartorsdag inleds med att vi 
bjuder den yngsta publiken och deras föräldrar på barnens 
egen underhållning.

Hela Borås simmar
Med projektet ”Hela Borås simmar” erbjuder vi tillsammans 
med SK Elfsborg och Borås Stad simskola för kvinnor från 
16 år och uppåt. Simskolan pågår under tio veckor varje termin 
då kvinnorna får möjlighet att under trygga former lära sig 
att simma. Simskolan är också ett sätt att för kvinnorna att 
lära känna varandra, bryta kulturella barriärer och utöka 
sitt nätverk.

Utveckling genom dialog och medskapande

Från utbildning till  
ett rent nöje.

VERKSAMHETEN

Foto: Anders Nilsson Foto: Stefan Svensson

26 AB Bostäder i Borås 27



Det har varit ett händelserikt år med allt från utbildningar och informations-
träffar till städdagar och underhållning. Allt för att stärka dialogen mellan oss 
och våra hyresgäster. Känslan ska vara ungefär som den är mellan goda grannar, 
vi respekterar varandra, är lyhörda och har då och då lite kul tillsammans.

Korta nedslag 2017

Ett år vi minns med 
glädje tillsammans 
med våra hyresgäster.

VERKSAMHETEN

Mars
1–15  Ett flertal odlingsmöten för Norrby,  
  Hässleholmen och Hulta. Till våra   
  odlingsmöten bjuder vi in hyresgäster  
  med en odlingslott och pratar odling.

7–8  Boskola på Hermods. Vi besöker  
  Hermods, Borås Folkhögskola och   
  Miroi. På mötet berättar vi om hur det är  
  att bo i hyresrätt och om hur det fungerar  
  hos oss på AB Bostäder i Borås.

8–12  Gina Tricot Grand Prix

12  Hemma nr. 1, vår egen tidning delas ut till  
  våra kunder.

13  Möte med hyresgäster på Framtid Sjöbo.

15  Boendemöte med Hgf Bagaren, Norrby.

23,29 Områdesnätverk för Sjöbo och  
  Kristineberg/Göta.

30  Boskola för våra förstagångshyresgäster.

   

April
8–26  Ett flertal städdagar på Sjöbo, Hulta,   
  Hässleholmen och Brämhult. Under våra 
  populära städdagar erbjuder vi våra   
  hyresgäster att slänga sitt grovavfall.  
  Våra skötselteam finns på plats för att  
  hjälpa till.

25  Träff med Kronängs IF.

   

Maj
1  Matchvärd för Norrby IF i Superettan.  
  Vi är matchvärd och lottar ut biljetter  
  bland våra kunder.

3  Stormöte för boende på Norrby.

6–13  Ett flertal städdagar på Trandared,  
  Hässleholmen, Göta, Norrby och  
  i centrum.

10  Trygghetsvandring på Tullen.  
  Tillsammans med staden eller  
  Hyresgästföreningen gör vi en vandring i 
  området för att identifiera otrygga   
  platser. Kanske behöver en lampa bytas  
  ut eller en häck klippas. 

 

11, 18 Områdesnätverk Kristineberg/Göta och  
  Sjöbo.

13, 20 Trandaredsdagen och Hultadagen, en dag  
  full av aktiviteter för hela familjen dit alla  
  kunder på Trandared och Hulta bjuds in.

16  Boskola för Borås Folkhögskola.

27–28 Hässlefesten. Under två dagar pågår  
  festen där bland annat en Hässleholme 
  nambassadör utses.

31  Slutredovisning av Verklighetslabbet    
 

Juni
1  Invigning stadsodlingen på Sjöbo.

8  Boskola för våra förstagångshyresgäster.

12  Hemma nr. 2, vår egen tidning delas ut till  
  våra kunder.

 
En ny odling varje år 
Lagom till sommaren invigdes fem odlingslotter på 
Johannelundsgatan, Sjöbo. Vår ordförande Roland 
Andersson invigningstalade. Målsättningen är att vi 
ska inviga en ny odling per år. En av våra odlare fick 
pris för finaste odlingslott.

20  Trivselkväll med odlarna på Norrby.

21   Midsommarlunch på Framtid Sjöbo.

29  Sommartorsdagarna® på Stora torget. Vi  
  bjuder alla barn och ungdomar på show  
  med Jecko & Jessie.

Januari
10–26  Ett flertal trivselmöten på Norrby och  
  Hässleholmen.

Trevliga trivselmöten 
På ett trivselmöte träffas alla i trappuppgången 
för att prata om hur vi tillsammans kan få en ännu 
mer trivsam boendemiljö. Vi brukar också bjuda på 
lättare förtäring. Trivselmötet den 24/1 hölls på 
restaurang Spinnrocken. 

11  Invigning av Nya Norrbyhuset.
26  Redovisning av Miljöbron Re:Challenge.

Februari
2  Boskola för våra förstagångshyresgäster.  
  Alla ungdomar som tecknat sitt första  
  hyreskontrakt bjuds in och får information  
  om hur det är att bo i hyreslägenhet.

7–21  Ett flertal trivselmöten på Norrby.

15  Årsmöte för HGF Bagaren, Norrby.  
  När de lokala Hyresgästföreningarna har  
  årsmöte är vi med.

22  Odlingsmöte för Sjöbo.

24  Borås Stads integrationsråd samt  
  Invigning av Borås Folkhögskola.
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VERKSAMHETEN

Oktober
3, 10  Boskola på Hermods.

5  Möte med Hgf på Tullen.

10, 24 Trygghetsvandring på Norrby.

11  Städdag på Norrby.

12  Områdesnätverk Sjöbo.

16–17 Föreläsning om ”Bra och friskt boende”.

23  Trivselmöte med Fjällgatan 32.

25  Stormöte för alla områdesnätverk.

26  Boskola för våra förstagångshyresgäster.

November
2  Invigning av Västerbro. 
 
Historiskt projekt startat 
Tillsammans med inbjudna gäster var vi med om 
det historiska ögonblicket när de gamla anrika 
fabrikslokalerna på Västerbro började förvandlas 
till ett nytt, spännande område.

5  Allsvensk fotboll mellan IF Elfsborg och  
  IFK Norrköping, vi är matchvärd och lottar  
  ut biljetter bland våra kunder.

7  Borås Stads Integrationsdag.

12  Hemma nr. 4, vår egen tidning delas ut  
  till våra kunder.

13  Områdesnätverk för Kristineberg/Göta.

14  Stormöte för boende på Norrby.

15  Trygghetsvandring på Göta.

19  Matchvärdar för BHC.

24  Borås Stads integrationsråd samt  
  Boskola för Borås Folkhögskola.

28  Stormöte, överenskommelsen på Navet.

30  Boskola för våra förstagångshyresgäster.

December
4  Områdesnätverk för Norrby.

7, 9  Julmarknad med Lucia på Sjöbo och   
  Hässleholmen.

10  Norrbys Nobelfest.

11–14 Borås Lucia sprider ljus bland våra hus på  
  Hulta, Norrby och Göta.

18–20 Boskola på Borås stads SFI.

20  Julbord på Framtid Sjöbo.

Juli
6  Sommartorsdagarna® på Stora torget.  
  Vi bjuder alla barn och ungdomar på  
  möjligheten att testa ponnyridning och drill.

13  Sommartorsdagarna® på Stora torget.  
  Vi bjuder alla barn och ungdomar på kul  
  aktiviteter under temat Vatten och Avlopp.

20  Sommartorsdagarna® på Stora torget.  
  Vi bjuder alla barn och ungdomar på   
  möjligheten att måla streetart   
  tillsammans med konstnären Shai Dahan.

27  Sommartorsdagarna® på Stora torget.  
  Vi bjuder alla barn och ungdomar på   
  ansiktsmålning.

Augusti
3  Sommartorsdagarna® på Stora torget.  
  Vi bjuder alla barn och ungdomar på bus,  
  lek och hoppborg i samarbete med  
  Team Rynkeby.

10  Sommartorsdagarna® på Stora torget.  
  Vi bjuder alla barn och ungdomar på  
  show med Bamse och Lova.

21  Jurygruppen för finaste odlingslotten gör  
  sin bedömning.

23  Studiebesök på Fixoteket i Rannebergen,  
  Göteborg. Ett besök som gav oss mycket  
  inspiration och många idéer. Projektet  
  ingick i Re:Challange som Miljöbron varit  
  med och organiserat.

26  Norrbydagen, en dag full av aktiviteter för  
  hela familjen dit alla kunder på Norrby  
  bjuds in.

September
2, 9  Sjöbodagen och Götadagen, en dag full av  
  aktiviteter för hela familjen dit alla kunder  
  på Sjöbo och Göta bjuds in.

12  Hemma nr. 3, vår egen tidning delas ut till  
  våra kunder.

16  Kretsloppet, vi är en av huvudsponsorerna

19–21 SABO-konferens om bosociala frågor i  
  Borås. 
 
Värd för storkonferens 
Det var en stor ära för oss att få vara värd för 
SABO:s stora bosociala konferens. Ungefär 230 
personer från olika SABO-företag från hela Sverige 
besökte Borås under tre intensiva och givande 
dagar. Vi tog samtidigt chansen att visa upp  
AB Bostäder i Borås och vår vackra stad.

9  Områdesnätverk Kristineberg/Göta.

22  Borås Stads integrationsråd.
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Hållbarhetsredovisning

Lika viktigt som  
att skapa boenden.
För några år sedan var hållbarhet ett 
modeord. Idag är det mycket mer än så 
och inte bara viktigt att redovisa, sedan 
2016 är det ett lagkrav.

Om ett företag ska lyckas med sitt 
hållbarhetsarbete krävs ett systematiskt 
arbete från hela organisationen. Hållbar-
hetsredovisningen beskriver hur vi tar 
ansvar för och hittar nya lösningar  
för att skapa en balans mellan ekonomi, 
miljö och människor. Våra kärnvärden 
Proffsiga, Utveck lande, Kundorienterade 
och Ansvarsfulla sammanfattas PUKA. 
Kärnvärden som präglar hållbarhets-

arbetets metoder och funktioner i bolaget.
Utvecklingen av vårt kvalitets led nings-

system är en väsentlig del av bolaget. 
Målet är att få hela organisationen 

att använda dessa rutiner, processer 
och bidra till ständiga kvalitetsförbätt-
ringar. Något som stimulerar till mer 
sam arbete och att utveckla bolaget på 
kort och lång sikt. Målet med att arbeta 
med gemensamma processer och ständigt 
förbättra hur vi arbetar inom bolaget 
stärker våra fastighetsvärden och ger oss 
ett tydligt varumärke.
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Som allmännyttigt bolag är vårt uppdrag bredare än för de flesta andra bostadsbolag.  
Vi inte bara bygger och förvaltar fastigheter, vi tar ansvar för hela boendemiljön och är 
drivande i bosociala frågor. Vi vill skapa ”Det bästa boendet”.

Socialt ansvar 

Vi tar ansvar för  
hela boendemiljön.

69%

Vi gör kundens vardag bättre
För att nå drömmen om ett integrerat 
och inkluderande samhälle sägs det ofta 
att det är tre saker som är de viktigaste 
faktorerna: utbildning, sysselsättning 
och bostad. För oss är det viktigt att 
bidra till att våra hyresgäster kan 
utvecklas på olika sätt för att må bra, 
inte bara i sin bostad utan också i livet 
runtomkring.

Förutom att vi har det rent och 
snyggt i våra bostadsområden, så att 
våra kunder trivs och mår bra, är vi ofta 
med på olika aktiviteter. Vi ordnar bland 
annat gårdsfester, gemensamma städ-
dagar och är delaktiga i områdesdagar.

Från läxhjälp till simkunskaper
Destination Gymnasiet, vars uppdrag 
är att elever i grundskolan efter årskurs 
9 ska vara behöriga till gymnasiet, 
ligger oss varmt om hjärtat. Vi stöttar 
också stadens mötesplatser på Hulta, 
Sjöbo, Hässleholmen och Norrby där 
frivilliga bland annat hjälper våra 
hyres gästers barn med läxläsning.

Via Mobile Info Center bidrar vi till 
att sprida livsviktig kunskap på flera 
språk om hur bränder i hemmet kan 
förebyggas men också hur avfall ska 
tas om hand och vikten av att minska 
nedskräpningen. Genom Boskola utbil-
das våra unga hyresgäster som får sitt 
första hyreskontrakt, samt nyanlända 
svenskar, hur de ska ta hand om sin 
lägenhet. Utbildningen sker i samar-
bete med Hermods och SFI. Och med 
satsningen Hela Borås Simmar, som vi 
driver tillsammans med SK Elfsborg 
och Borås Stad, stärker vi kvinnors 
simkunskaper.

Rikt fritidsliv ger ringar på vattnet
Vi stöttar också olika typer av fören-
ingar och klubbar i anslutning till våra 
bostads områden som har fokus på att 
erbjuda barn och unga ett rikt fritidsliv. 
När vi tillsammans med andra aktörer 
får igång bra fritidsaktiviteter i våra 
områden gynnas både barn och vuxna.

Viktigt att skapa sysselsättning
Tillsammans med arbetslivsförvalt-
ningen arbetar vi för att få fler i våra 
bostadsområden i sysselsättning, det 

görs genom en rad olika projekt. Varje 
sommar bjuder vi till exempel in våra 
ungdomar att feriearbeta hos oss. 
Målet är att alla ska vara boende i våra 
bostadsområden. Vi hjälper även SFI 
med prova-på-praktik.

Bättre förutsättningar för skola  
och fritid
För att skapa trygga områden sam-
arbetar vi med sociala instanser men 
också med skolor och idrottsklubbar. 
Utbildning är en nyckelfråga därför 
arbetar vi aktivt för att stärka skolorna 
i våra områden. Tillsammans med 
andra aktörer genomför vi också olika 
aktiviteter för att öka trivseln.

Odla sin egen sommarsallad
Stadsodling ger våra hyresgäster 
möjlig het att odla själva och är en fin 
plats att möta andra odlare. På odlings-
lotten går det att njuta av en kopp kaffe, 
lyssna på humlornas surr och känna 
doften av mynta. Efter en stunds 
samtal med grannarna är det bara att 
ta med sig färsk sallad och nyskördad 
squash hem till middagen.

Vi arbetar kontinuerligt med att 
skapa levande bostadsområden med 
aktiviteter och mötesplatser för alla 

boende. Odling är ett exempel som ut-
går från hyresgästernas egna intressen 
och kreativitet. Det ger plats för en 
mångfald av erfarenheter och stärker 
kunskaper inom ekologisk hållbarhet.

Avtal om boinflytande och påverkan
Under 2016 skrevs ett nytt avtal om  
boinflytande och påverkan mellan  
AB Bostäder i Borås och Hyresgäst-
föreningen och en kommitté bildades. 
Kommittén har som uppgift att utifrån 
inkomna ansökningar fördela de medel 
som AB Bostäder i Borås bidrar med till 
den gemensamma verksamheten.

Minskad olovlig uthyrning
I takt med att olovlig andrahandsut-
hyrning blivit allt vanligare i våra 
bostadsområden finns det risk för att 
det flyttar in personer som är störande 
eller inte bryr sig om att vårda bostaden.

Under de senaste åren har vi 
utarbetat en ny process för olovlig 
andrahandsuthyrning som under 2017 
innebar 54 återlämnade lägenheter 
och 14 övergivna. Vi har blivit erkända 
inom SABO:s organisation som ett 
bolag som arbetar framgångsrikt och 
med stort hjärta med dessa frågor. 

av våra hyresgäster upplever att de är 
trygga i sin boendemiljö. (2016)

Våra odlingslotter ger plats för en 
mångfald av erfarenheter och stärker 
kunskaper inom ekologisk hållbarhet.

”Utbildning är en nyckelfråga  
därför arbetar vi aktivt för att 

stärka skolorna i våra områden.”

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Socialt ansvarstagande Enhet 2015 2016 2017

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i boendemiljön

Nyproduktion av hyresrätter Antal 73 50 13

Avyttringar av hyresrätter Antal  911 

Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och förväntningar

Hyresnivå kr/m2 986 1 014 1 028

Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling

Andel av bolagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende                    Serviceindex 77 79 

Andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö       Trygghetsindex 68 69 
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För ett bostadsbolag är miljöfrågorna ständigt aktuella och  
närvarande. Det kan handla om stora saker men också lika ofta 
om de små detaljerna. Oavsett vilket, de val vi gör ger stor effekt 
och vi kan genom att agera föredömligt också påverka andra.

Miljöansvar

De signaler vi sänder 
har stor effekt.

Våra miljöambitioner är höga
För oss är det viktigt att miljön genom-
syrar alla led, alltifrån den första 
tanken på nyproduktion till rivning av 
en fastighet. Precis som Borås Stads 
policy anger så arbetar vi efter de 
fem principerna: Kretsloppsprincipen, 
Hushållningsprincipen, Försiktighets-
principen, Utbytesprincipen och 
Kunskapskravet.

Minimera energipåverkan
En del i vårt hållbarhetsarbete är att 
vi har fokus på att minska vår och våra 
hyresgästers miljöpåverkan. Därför 
bygger vi energisnåla fastigheter sam-
tidigt som vi ser till att renovera våra 
befintliga hus så att bostäderna blir 
mer energieffektiva.

I våra senaste nyproduktioner betalar 
de boende själva för det varm- och 
kallvatten som de förbrukar. Och ett 
hundratal hyresgäster i våra nyproduk-
tioner kan ta del av den el som våra 
solcellsanläggningar producerar. Vi 
följer energiförbrukningen i alla fastig-
heter och våra energiexperter arbetar 
aktivt med att reducera den.
 
Vi bidrar till en fossilbränslefri stad
Borås Stad har som mål att skapa en 
fossilbränslefri stad, det vill vi bidra 
till. I yrket kör därför våra medarbetare 
miljösnälla bilar, de flesta tankas med 
biobränsle eller diesel. De fordon som 
rör sig i våra bostadsområden drivs på 
el. Och alla våra lägenheter värms upp 
med fjärrvärme. 

Hållbara fastigheter
När vi renoverar gör vi det utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Det som är 
hållbart för miljön är också hållbart 
ekonomiskt för oss på AB Bostäder i 
Borås. De senaste åren har vi bytt ut  
ett stort antal otäta fönster och ersatt 
dem med fönster som håller tätt och  
på så sätt bidrar till en minskad 
energi  förbrukning. Vi har också 
tilläggsisolerat många av våra äldre 
fasader och bytt tak vilket ger ett bättre 
inomhusklimat men också minskade 
uppvärmningskostnader.

Vi renoverar 200–250 badrum varje år  
som en del i att underhålla våra fastig-
heter. När renoveringen är färdig ger 
vi våra hyresgäster information och 
kunskap om hur de på ett enkelt sätt 

håller nere vattenförbrukningen. Efter 
badrumsrenoveringen kan vi också 
erbjuda dem att byta kök vilket många 
efterfrågar. En bra boendestandard 
ökar hyresgästernas trivsel och ökar 
kvarboendet.

Nya fastigheter med lång livslängd
All vår nyproduktion tar fasta på att 
bygga hållbara fastigheter i material 
som står sig över tid. Parkettgolv som 
går att slipa, kakel och klinker i badrum 
för att minimera vattenskador och kök 
som ska tåla lite mer. Betong är ett 
material som håller länge men kräver 
lite underhåll. Vid nyproduktion erbjud-
er vi alltid möjligheten att ladda elbilar.

Hållbart är ekonomiskt
Som en del av kretsloppsstaden Borås 

ligger klimat- och miljöfrågor oss 
varmt om hjärtat. Vi har fullt fokus på 
hållbarhet, från hur vi arbetar med våra 
bostadsområden och tar tillvara på 
kundernas engagemang för utveckling 

till hur vi renoverar fastigheter och 
bygger nytt. Det är ganska enkelt, om 
staden ska lyckas med sina hållbarhets-
mål måste vi alla bidra med det vi kan.

Miljöfrågor alltid i fokus
Vi vidareutvecklar vårt lågenergihus-
koncept, i den senaste nyproduktionen 
monterade vi till exempel solceller. En 
förnybar, fossilfri energikälla som kan 
producera både värme och el. I vårt fall 
producerar vi enbart el som används 
i våra egna fastigheter samt säljs till 
andra boende i fastigheten.

Vi deltar självklart också i bransch-
ens arbete för att minska miljöpåverkan 
och arbetar konsekvent med att 
för  ändra beteenden. Och tillsammans 
med våra kunder hittar vi lösningar 
som är energibesparande.

”En bra boendestandard ökar 
hyresgästernas trivsel och 

ökar kvarboendet.”

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Miljöansvar Enhet 2015 2016 2017

Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan

Använd energi som förbrukas av  
  fastighetsbeståndet

Total kWh/m2 atemp 132 136 130

(normalårskorrigerad) varav Fjärrvärme % 87,1 86,8 86,9

El % 12,9 13,2 13,1

Producerad el via solceller El MWh 34 67 68

Begränsning av miljöpåverkan vid boendes förbrukning

Vattenförbrukning i beståndet Total m3/m2 atemp 1,44 1,46 1,41

68%
el via solceller. 100%

FJÄRRVÄRME
Alla våra lägenheter 

värms upp med  
fjärrvärme.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING

Ekonomisk hållbarhet

Att vara hållbara kräver 
en sund ekonomi.

508:/m2
Definition driftkostnad = Den sammanlagda kostnaden 
för avgifter kopplade till våra fastigheter.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Ökad valfrihet för 
hyresgästen vid kök & 
badrumsrenoveringar 

ger nöjdare kunder och 
mindre omflyttning. 

Allt vi på AB Bostäder i Borås gör sker på affärsmässiga grunder. För att kunna fortsätta bidra med 
att utveckla Borås Stad måste vi i grunden ha en sund ekonomi. En viktig pusselbit i det arbetet är 
att konsekvent fortsätta skapa fastigheter, bostäder och boendemiljöer som är hållbara över tid.

Ekonomisk hållbarhet Enhet 2015 2016 2017

Ekonomiskt ansvar och förbättring av fastighetsbeståndet

Årliga investeringar och  
  underhållskostnader per lägenhet

Befintligt bestånd Tkr/lgh 65 44 26

Årliga investeringar och underhållskostnader Befintligt bestånd Mkr 484 286 171

Bolagets investeringar i nyproduktion  
  samt fastighetsförvärv

Nyproduktion Mkr 187 101 4

% av total  
omsättning

37 21 1

Bolagets ekonomiska uthyrningsgrad Bostäder % 99,3 99,3 99,2

Driftkostnad kr/m2 471 508 508

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) % 15,7 15,9 15,2

Bra ekonomi en förutsättning  
för hållbarhet
Vi ser ständigt över våra rutiner för 
att säkerställa att vi arbetar på det 
mest effektiva och lönsamma sättet. 
Finansiering av nyproduktion och reno-

veringar kan göras genom en flexibel 
hantering av vår fastighetsportfölj.  
Den strategiska nyproduktionsplanen  
tar hänsyn till kundernas efterfrågan  
av varierade boendemiljöer och upp-
låt elseformer.

Sund fastighetsportfölj
För att ha en ekonomi i balans krävs  
det att vi ständigt ser över vår fastig-
hetsportfölj. Att sälja och köpa fastig-
heter är en minst lika viktig del som 
förvaltning och underhåll.

Vi har under året köpt Borås 
Svärdfästet 4 AB som ligger på 
Trandared. Idag är det ett boende med 
24 rum i korridor men på sikt är tanken 
att riva fastigheten och nyproducera  
60 lägenheter på marken.

Fortsatt nyproduktion
Borås Stad har under lång tid haft en  
positiv befolkningsutveckling. Öknings-
takten ligger för närvarande på drygt 
1 000 personer per år. Samtidigt finns 
det redan en stor bostadsbrist i staden.

Vi söker ständigt efter mark där vi kan 
bygga nya bostäder men också samar-
betspartners som vi kan exploatera nya 
bostadsområden tillsammans med.

Underhåll i fokus
Vi gör årligen stora insatser för att 
hålla vårt bestånd, med en stor andel 
fastigheter från 50-, 60- och 70-talet, 
i gott skick. Varje underhållsprojekt är 
en möjlighet för oss att byta ut material 
och funktioner till mer hållbara lösningar. 
Vår strategi och ambition är att upp-
rätthålla en hög underhållsstatus i 
fastighetsbeståndet. Det innebär 
fortsatt stora investeringar vilket vår 
ägare låter oss göra istället för att dela 
ut resultatet i bolaget till ägaren.

Ett kvitto på om vi lyckas med våra 
insatser är vad hyresgästerna svarar i 
vår hyresgästenkät. Om de trivs med 
sin lägenhet, känner sig trygga och kan 
rekommendera AB Bostäder i Borås 
som hyresvärd har vi lyckats.

Lösningar mot nedskräpning
En förutsättning för att våra hyres-
gäster ska trivas och känna sig trygga, 
samt att det ekonomiska värdet på 
fastigheterna ska bestå, är den dagliga 
skötseln. Vi arbetar ständigt tillsam-
mans med Borås Energi och Miljö AB 
för att hitta lösningar på problem med 
nedskräpning.

Vi har många hyresgäster som inte 
kan ta sig till en återvinningscentral på 
egen hand. För att de ändå ska känna 
sig delaktiga i kretslopssamhället 
arrangerar vi bland annat städdagar i 
alla våra stadsdelar.

Grovavfall körs med ReturCykel
Returcykeln, Projektet TJAFS utvecklar 
en ny tjänst för omhändertagande och 
återbruk av avfall i Borås. Projektet 
leds av Borås Energi och Miljö i samver-
kan med RISE, Borås stad, Devrex AB, 
Högskolan i Borås och AB Bostäder i 
Borås. Projektet stöds av Vinnova och 
pågår mellan 2016-2018. Under hösten 
2017 har en prototyp av tjänsten 
RETUR-CYKELN testats i stadsdelen 
Norrby. Norrbyborna har under hösten 
2017 kunnat boka hjälp av RETUR-
CYKELNs personal som med hjälp av 
en eldriven lastcykel fraktat grovavfall 
och farligt avfall till återvinningscen-
tralen eller återbruk.

Tillsammans bestämmer vi hyran
Genom hyresförhandlingar mellan  
AB Bostäder i Borås och Hyres gäst -
föreningen, som företräder våra hyres-
gäster, bestäms hyran. De nya hyrorna 
för 2018 var inte fastställda innan 
årsskiftet.

Låg vakansgrad
Vakansgraden hos oss har varit 
extremt låg under många år. Det är 
positivt för AB Bostäder i Borås men 
mindre positivt för staden. De som är 
i behov av bostad, eller de som önskar 

byta till en mindre eller större bostad, 
har helt enkelt svårt att hitta något. 
För att underlätta letandet har vi infört 
en tjänst på hemsidan som gör det 
möjligt att byta lägenhet med någon 
av våra andra kunder. Vakansgraden 
under verksamhetsåret har varit 0,8 
procent.

”Vi söker ständigt efter mark där  
vi kan bygga nya bostäder.”

”Vakansgraden 
hos oss har  

varit extremt 
låg under 
många år.”
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”Returcykeln, 
Projektet TJAFS 
utvecklar en ny 
tjänst för om-
händertagande 
och återbruk av 
avfall i Borås.”

Foto: Daniel Nestor 



”Det bästa boendet för Boråsarna” kräver att vi som ett allmännyttigt bolag 
hela tiden hittar nya infallsvinklar och har idéutbyten med våra intressenter. 
Det är tillsammans med dem vi gör det möjligt att skapa det boende som 
motsvarar våra höga ambitioner.

Intressenter

Tillsammans skapar  
vi ”det bästa boendet”.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

”Här börjar hemma”
I samband med att vår organisation förändrades 2012 
myntades begreppet ”Här börjar hemma”. Uttrycket grundar 
sig på att vi alla måste se och känna att vi arbetar med en 
av de viktigaste delarna i våra kunders liv – hemmet. ”Här 
börjar hemma” innebär att redan när kunden kliver av bussen 
eller parkerar bilen på parkeringen ska mötas av ett välskött 
bostadsområde. Gångar, trapphus, tvättstugor – allt är lika 
viktigt för oss att hålla rent och snyggt.

 

Ny, frekvent hyresgästenkät
För att veta vad våra hyresgäster tycker om oss och vår ser-
vice samt om sitt boende har vi varje år frågat dem om deras 
uppfattning genom en hyresgästenkät. Från och med 2018 
kommer vi istället att göra enkäten löpande varje vecka. Det 
innebär att vi regelbundet kommer att få information om vad 
våra kunder tycker om oss och sitt boende. Uppgifter som vi 
kan använda direkt i vårt dagliga arbete.

Nära våra leverantörer
Våra intressenter påverkar oss och vice versa på olika sätt 
och i olika grad. Vi har upphandlade avtal med en mängd 
leverantörer. Till stor del handlar det om tjänster som kan 
kopplas till drift och skötsel av fastigheterna samt entre-
prenörer för nyproduktion och renoveringsarbeten. Med stöd 
av LOU (lagen om offentlig upphandling) säkerställer vi ett 
fungerande samarbete och vi arbetar ständigt i nära relation 
med våra leverantörer.

Uppmuntrar till entreprenörskap
Det är viktigt att vi ser och utvecklar möjligheter för handel i 
våra områden. Det innebär också att vi strävar efter att göra 
våra områden tillgängliga för såväl bilister som fotgängare. 
Om våra kunder vill erbjuda andra kunder olika typer av 
service ser vi positivt på det, det kan handla om allt från 
städning till läxhjälp.

Levande bostadsområden
Vi har strategier för att alla våra bostadsområden ska vara 
attraktiva. Ett exempel på det är att det ska finnas möjlighet 
till arbete och butiker. Om områdets storlek tillåter det 
skapar vi tillsammans med samarbetspartners också nya 
boendemöjligheter. 

En integrerad stad
Eftersom vi tror på ett levande centrum vill vi utöka vårt 
bostadsbestånd även där. Tillsammans med samarbetspart-
ners arbetar vi för att skapa nya boendemöjligheter, gärna i 
form av blandad bebyggelse.

Utvecklar trygga bostadsområden 
Människor som känner sig trygga och trivs i sitt bostadsom-
råde vill bo kvar hos oss. Därför arbetar vi tillsammans med 
våra hyresgäster och aktörer med aktiviteter som skapar 
bostadsområden som är både trivsamma och trygga. Vi 
deltar i samverkansaktiviteter med bland andra Borås Stad 
och Polisen. Aktiviteterna har blivit ännu viktigare sedan två 
områden i Borås har blivit rubricerade som särskilt utsatta 
områden. Sedan ett par år tillbaka satsar vi även på grann-
samverkan i våra hyreshus tillsammans med engagerade 
hyresgäster och Polisen.

”Vi arbetar med  
en av de viktigaste  

delarna i våra  
kunders liv – hemmet.”

”Vi har strategier  
för att alla våra  

bostadsområden ska 
vara attraktiva.”

AB Bostäder 
i Borås jobbar 
aktivt med  
boinflytande.

*) Gemensam whistleblowe funktion med Borås Stad

I ledningsgruppen är hälften kvinnor och hälften män.

JA!

Företagsledning och samspel med intressenter Enhet 2015 2016 2017

Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande ledningssystem

Andel kvinnor och män i ledande positioner Styrelse 9 9 9

Andel kvinnor och män i styrelsen Kvinnor % 22,2 22,2 22,2

Män % 77,8 77,8 77,8

Andel kvinnor och män i ledningsgruppen Kvinnor % 40,0 25,0 50,0

Män % 60,0 75,0 50,0

Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen

Bolaget jobbar med boinflytande Ja/Nej Ja Ja Ja

Korruption och mutor

Bolaget har en policy för att förhindra  
  korruption och mutor

Ja/Nej Ja Ja Ja

Bolaget har en whistleblowe frunktion *) Ja/Nej Nej Nej Nej

Mänskliga rättigheter

Bolaget har en transparent hyrespolicy Ja/Nej Ja Ja Ja

42 AB Bostäder i Borås 43



HÅLLBARHETSREDOVISNING

Våra medarbetare har hög kompetens och ett stort engagemang. ”Det bästa 
boendet” kräver en hög omställningsförmåga och en kund- och omvärlds-
orienterad organisation som är innovativ och flexibel.

God arbetsmiljö

En innovativ och  
flexibel organisation.

90% 

Högt trivselindex. 
Medarbetarna är nöjda 

med sitt arbete. 

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Heltid

Deltid

Könsfördelning med balans
Idag har vi 117 medarbetare, varav 43 
är kvinnor. Av cheferna är fyra män och 
fyra kvinnor och i ledningsgruppen sitter 
två kvinnor och två män. Det finns 
fortfarande vissa yrkesgrupper med 
obalans i könsfördelningen, exempelvis 
när det gäller reparatörer och fastig-
hetsskötare.
 
Viktigt med friskvård
Alla medarbetare får friskvårdsbidrag. 
Bolagets hälsoinspiratörer har under 
året bland annat arrangerat en steg-
tävling, boulespel och årligen deltar 
ett lag från AB Bostäder i Borås i 
Kretsloppet i Borås.

Låg sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron fortsätter att vara 
låg, 2017 var den siffran totalt 5,5 
procent. Vi arbetar löpande med upp-
följningssamtal av de återkommande 
sjukfrånvarande och även proaktivt 
med rehabilitering för att förebygga 
och tidigt upptäcka ohälsa.

Kärnvärden skapar värdegrund
Genom den gemensamma värde-
grund som våra kärnvärden utgör 
skapas en tydlig kultur som bygger 
på att alla medarbetare är proffsiga, 
utvecklande, kundorienterade och 

ansvarsfulla – PUKA. Värdegrunden 
utgör även lönekriterierna vid de årliga 
lönesamtalen som hålls med samtliga 
medarbetare. 

Värdegrunden genomsyrar hela 
bolaget och nu är våra värdeord också 
en del i våra lönekriterier. Vi har också 
haft interna sammankomster med alla 
medarbetare och där pratat om värde-
grundsfrågor under året. 

Viktig medarbetarundersökning
Samtliga medarbetare ges tillfälle till 
regelbunden utvärdering och karriärut-
veckling genom de årliga återkommande 
medarbetarsamtalen. Vi genomför 
även årligen en medarbetarundersök-
ning som bland annat ligger till grund 
för det fortsatta arbetsmiljöarbetet. I 
årets undersökning var det 88 procent 
som svarade på enkäten.

Mer kundorienterad organisation
Med start 2017 och med genomförande 
2018 görs en organisationsförändring 
med syfte att göra den mer kundorien-
terad och mindre funktionsbaserad. 
Parallellt fortsätter vi att arbeta med 
företagskultur och kompetensutveck-
ling. Vi kommer även att starta ett 
arbete med grupputveckling för att 
ytterligare stötta de tvärfunktionella 
tankegångarna.

Organisationstillhörighet
Bolaget är medlem i Arbetsgivar-
organisa tionen Pacta,  Arbetsgivar-
organisationen Fastigo, Sveriges Allmän-
nyttiga Bostadsföretag (SABO) och 
Husbyggnadsvaror (HBV) förening upa.

Ekonomisk hållbarhet Enhet 2015 2016 2017

Lika tillträde på arbetsmarknaden och arbetsvillkor

Anställningsform Heltid % 96,6 96,1 96,9

Deltid % 3,4 3,9 3,1

Tillsvidare % 97,4 86,6 95,1

Visstid % 2,6 13,4 4,9

Antal anställda Totalt Totalt 117 127 115

Medarbetares hälsa och välbefinnande

Frånvaro Total frånvaro % 3,7 6,1 5,5

Andel medarbetare som är nöjda 
med sitt arbete  trivselindex

%   90

Arbetsmiljöpolicy finns Ja/Nej Ja Ja Ja

”En tydlig kultur som bygger på  
att alla medarbetare är proffsiga, 

utvecklande, kundorienterade  
och ansvarsfulla.”
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HÅLLBARHETSREDOVISNING

GRI-index 2017
Indikator Beskrivning Läshänvisning Kommentar

Standardupplysningar 

Strategi och analys

G41 VD har ordet ÅR 45

Organisationsprofil

G43 Bolagets namn ÅR 50 AB Bostäder i Borås

G44 De viktigaste varumärkena,  
produkterna och/eller tjänsterna 

ÅR 50 AB Bostäder i Borås syfte är att äga och förvalta 
fastigheter

G45 Lokalisering av huvudkontor ÅR 50 Borås

G46 Länder där bolaget är verksam i ÅR 50 All verksamhet bedrivs i Borås, merparten  
av leverantörerna finns i Sverige.

G47 Ägarstruktur och företagsform ÅR 50

G48 Marknader som bolaget är verksam på ÅR 50

G49 Bolagets storlek ÅR 50

G410 Information om personalstyrkan ÅR 64 Siffrorna inkluderar inte inhyrd personal  
och entreprenörer.

G411 Medarbetare med kollektivavtal ÅR 74 Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal.

G413 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden ÅR 60

G414 Hur följer bolaget försiktighetsprincipen? ÅR 61

G416 Engagemang i organisationer ÅR 5051

Identifierande väsentliga aspekter och avgränsningar

G418 Process för definition av redovisningens innehåll ÅR 60

G422 Förklaring av förändringar av information i tidigare 
redovisningar, skäl och effekt

 Inga väsentliga förändringar under året

G423 Förändringar som gjorts sedan föregående redovis
ningsperiod vad gäller avgränsning och omfattning.

 Inga väsentliga förändringar under året

Intressentdialog

G424 Intressentgrupper som involverats av bolaget ÅR 5051

G426 Tillvägagångssätt vid kommunikation  
med intressenterna

ÅR 5051

G427 Viktiga områden som har lyfts via  
kommunikationen med intressenter

ÅR 5051

Indikator Beskrivning Läshänvisning Kommentar

Information om redovisningen

G4-28 Redovisningsperiod, hållbarhet ÅR 51 Verksamhetsåret 2017.

G4-29 Senaste utgivna hållbarhetsrapport  Inga tidigare.

G4-30 Hållbarhetsredovisningscykel ÅR 51 Följer verksamhetsåret.

G4-31 Kontaktperson för hållbarhetsredovisningen - Annica Larsson, annica.larsson@bostader.boras.se
033442043

G4-32 GRI innehållsförteckning ÅR 4647

G4-33 Policy för externt bestyrkande av redovisningen - Redovisningen är inte externt bestyrkt.

Styrning

G434 Redogörelse för bolagsstyrning ÅR 5051

Etik och integritet

G456 Bolagets värderingar, principer, standard  
och normer för uppförande

ÅR 61

Specifika standardupplysningar

Ekonomi, utfall

G4EC1 Direkt genererat ekonomiskt värde ÅR 52 
ÅR 5354

Förvaltningsberättelse 
5 år i sammandrag

Korruptionsförebyggande

G4S04 Utbildning och kommunikation, korruption ÅR 61

Energianvändning

G4EN3 Energiförbrukning inom bolaget ÅR 36

Vattenanvändning

G4EN8 Vattenanvändning inom bolaget ÅR 36

Attraktiv arbetsgivare

G4-LA9 Utbildningsinsatser för personalen - Uppgift om timmar finns ej.

G4-LA10 Kompetensutvecklingsprogram ÅR 61

G4-LA11 Andel anställda som får regelbunden  
utvärdering och karriärutveckling

ÅR 61

Mångfald och jämställdhet

G4-LA12 Mångfald i styrelse, ledning och bland anställda ÅR 64
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Årsredovisning – 2017 i siffror

Till dig som älskar 
siffror över allt annat.
Nu har vi kommit till det riktigt intressanta, det tycker i varje fall alla de som är 
intresserade av siffror. Eller du kanske är mer nyfiken på förvaltningsberättelsen? 
Allt spännande som hände 2017 nedkokat till två och en halv sida.

I det följande kapitlet presenterar vi bland annat resultaträkning, balansräkning, 
kassaflöde, tilläggsupplysningar och noter. Struntar du i vägen dit och bara är  
nyfiken på rörelseresultatet från den löpande verksamheten 2017 kan vi avslöja  
det redan nu: 30,9 miljoner kronor.
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Verksamhet 
AB Bostäder i Borås har sitt säte i Borås Kommun.  
Bolaget är ett av Sveriges äldsta allmännyttiga bolag,  
bildades år 1923.

Verksamheten i bolaget består av att i allmännyttigt syfte 
äga och förvalta fastigheter för bostads- och därmed  
sammanhängande ändamål och i samband därmed köpa, 
sälja, bebygga och förvalta fast egendom.

Med drygt 6 500 lägenheter i tätorten Borås är bolaget idag 
en dominerande aktör på bostadsmarknaden i Borås.

Affärsidé 
AB Bostäder i Borås skall erbjuda stadens invånare ett 
varierat utbud av lägenheter i attraktiva och miljöanpassade 
bostadsområden. Bolagets verksamhet skall bidra till en 
positiv utveckling för Borås Kommun.

Att ständigt arbeta för att utveckla bolagets bostads-
områden, och att ge våra hyresgäster möjlighet att få  
inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning.  
Bolagets lägenheter ska uppfattas som ett attraktivt  
alternativ för alla grupper av bostadssökande. Bolaget har 
en ambition att vara  representerade i alla stadsdelar.  
Bolaget ska ta ansvar för att det finns tillgång till bostäder 
för hushåll med särskilda behov. I detta uppdrag ingår även 
att stimulera ny- och ombyggnad av olika typer av bostäder.  
Det är även av vikt för bolaget att jobba med miljö- och  
hållbarhetsfrågor i den löpande förvaltningen likaväl som 
när fastigheter byggs eller rivs. 

Ägarförhållanden 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stad. 
 
Ägarkrav 
AB Bostäder i Borås skall i allmännyttigt syfte och med 
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.  
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Ägardirektiv 
Enligt ägardirektiven från Borås Stad ska bolaget tillgodose 
att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga 
villkor och till god teknisk och arkitektonisk kvalitet samt 
erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet  
beträffande storlek.

Bolaget ska medverka till att det finns bostäder för  
utsatta och svaga grupper samt arbeta så kundorienterat  
att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på  
bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov  
och ekonomiska möjligheter.

Bolaget ska svara för en god och allsidig service för hyres-
gästerna och medverka till att en god service finns i våra 
områden och medverka till att vidareutveckla boinflytande.

Bolaget ska skapa en god miljö, genom att beakta miljö-
hänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift,  
underhåll och rivning av byggnader / lägenheter.

Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under 
året har bedrivits i enlighet med det i företagsordning och 
ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom.

Vision 2025 
I april 2013 tog styrelsen för AB Bostäder i Borås bolagets 
vision 2025 som stödjer Borås Stads övergripande vision. 
Visionen är nedbruten i tre strategiska målområden som 
bolaget sedan 2014 arbetar efter och fokuserar på.

Kundfokus
Borås har under året fått två områden i staden utpekade 
som ”Särskilt utsatta områden” pga. våld och kriminalitet. 
De två områdena finns på stadsdelarna Hässleholmen/Hulta 
samt Norrby. Vi har stor andel lägenheter i dessa stadsdelar 
och därför är det en självklarhet att vi tillsammans med 
Polisen, Borås Stad m.fl. gör vad vi kan för att trygga boen-
demiljön för våra hyresgäster.

Förvaltningsberättelse.
AB Bostäder i Borås. Org.nr 556024-8782.
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31
Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostäder i Borås avger härmed årsredovisning för år 2017. 
Styrelsens säte: Borås. Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). 
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

Bolaget ska medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
Vi arbetar sedan flera år tillbaka med Hyresgästföreningen 
både centralt och lokalt i våra bostadsområden för att med-
verka till att vidarutveckla boinflytandet. Vi jobbar även med 
många andra intressenter och vi har under året fortsatt att 
utveckla vårt arbete med bosociala frågor.

Bolaget ska svara för en god och allsidig service för hyres-
gästerna och medverka till att en god service finns i våra 
områden. Under år 2017 har bolaget inte genomfört någon 
kundenkät utan jobbat med att ta fram ett nytt arbetssätt 
för framtida kundenkäter. Från år 2018 kommer bolaget att 
löpande mäta vad våra hyresgäster tycker om oss och vår 
service. Vi tror att löpande mätningar, rullande 12 månader, 
dels gör utfallet mindre påverkat av händelser i närtid, t.ex. 
bränder eller skadegörselse, och dels så får vi löpande en 
aktuell nivå på vad hyresgästerna tycker.

Affärsmässighet
Vårt rörelseresultat från den löpande verksamheten slutar 
för året på 30,9 Msek.

Som tidigare år fortsätter lägenhetsomsättning att vara låg. 
Utfallet i december var 15,2 %. Den positiva effekten är lägre 
omkostnader då omflyttningar kostar bolaget pengar och är 
till stor nackdel för flyttkedjorna som är en förutsättning för 
byten av lägenheter. Det är mer regel än undantag med 4-5 
års väntan i vår bostadskö.

Vid årsskiftet 2017/2018 hade bolaget 43 vakanta lägen-
heter varav 13 var studentboenden. Av vakanserna var 2 
av lägenheterna uthyrningsbara. Övriga lägenheter och 
studentboenden var vid detta tillfälle avställda alternativt 
nyttjade som evakueringslägenheter.

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
Under verksamhetsåret har inga nya lägenheter färdigställts 
genom nyproduktion. 4 lägenheter har tillkommit genom 
ombyggnation av lokaler till lägenheter. 

Under året har ombyggnation av lokaler samt 8 lägenheter 
på Våglängdsgatan 19-25 påbörjats. 33 nya lägenheter  
kommer att vara klara för inflytt i juli 2018.

Vi har även under året påbörjat en nybyggnation av en affärs-
lokal för en ny ICA-butik på Hulta Torg. Detta är en av de 
aktiviteter vi kommer att genomföra för att förnya Hulta och 
främst området runt torget. När ICA tar över lokalerna under 
våren 2018 kommer nuvarande butikslänga att rivas och er-
sättas av ett nytt bostadshus med 112 lägenheter där hälften 
kommer vara klara för inflytt 2019 och andra hälften 2020.

Mål och inriktningsdokument 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 tagit fram ett 
mål- och inriktningsdokument för bolaget. 

Dokumentet innehåller fyra målområden: Bästa boendet, 
Bästa arbetsgivaren, Diversifierat bostadsbestånd och Bäst  
i klassen i hållbarhet.

Ledning och styrelse 
AB Bostäder i Borås styrelse tillsätts av Borås Stads 
kommunfullmäktige och har en politisk sammansättning 
som motsvarar aktuell representation i kommunfullmäktige. 
Dessutom finns arbetstagarorganisationerna Vision, Målar-
förbundet och Fastighetsanställdas förbund representerade. 
Styrelsen består av nio ledamöter och nio suppleanter. 

Hållbarhetsrapport
AB Bostäder i Borås har upprättat en hållbarhetsredovisning 
enligt GRI. Hållbarhetsredovisningen har upprättats för att 
upp fylla kraven på hållbarhetsrapport i enlighet med Års-
redovisningslagen sjätte kapitel. Hållbarhetsredovisningens 
innehåll framgår av det GRI-index som presenteras i separat 
bilaga till årsredovisningen. 

Medarbetare 
Den genomsnittliga anställningstiden i bolaget har ökat 
jämfört med föregående år. I år uppgår anställningstiden till 
12,7 år jämfört med 11,3 föregående år. Medelåldern för de 
anställa är 46 år (44). AB Bostäder i Borås hade vid årsskif-
tet 115 anställda (127), varav 63 % män och 37 % kvinnor. 

Regler för finansverksamhet
All finansiering av bolagets verksamhet sker via upplåning 
från Borås Stads internbank. Sedan våren 2017 sker ingen 
egen räntesäkring av bolagets ränterisk utan all ränte-
säkring sker av interbanken. Gamla räntederivat finns kvar 
i bolaget till dess att de förfaller. Vid årsskiftet var 30 % av 
vår totala skuld räntebunden.  

Den totala ränteexponeringen avseende lån inklusive ränte-
exponering, checkräkningskredit och likvida medel uppgår 
till -2 311,1 Mkr (-2 220,9). Det verkliga värdet av bolagets 
befintliga ränteswappar uppgår till ett totalt belopp om 
-38,8 Mkr (-52,0). Den genomsnittliga räntebindningstiden 
uppgick vid årets slut till 0,9 år (1,4).

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Den 1 april blev Bengt Engberg anställd som VD av  
styrelsen. Han var tidigare affärsutvecklingschef och  
tillförordnad VD. 

Planeringen för utvecklingen av Hulta Torg som påbörjades 
förra året har nu tagit form. Under året påbörjades nybygg-
nationen av en affärslokal för en ny ICA-butik i anslutning 
till Hulta Torg. Byggnaden där nuvarande ICA-butik finns 
i kommer att rivas och ersättas av ett nytt punkthus med 
112 lägenheter. Byggstart kommer att ske under 2018 och 
lägenheterna beräknas vara klara för inflytt 2019 och 2020. 
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Riksbyggen och AB Bostäder i Borås äger tillsammans 
Fastighets AB Viskaholm. Efter sommaren påbörjades 
renoveringen av kontorshuset. Samtliga våningsplan rivs ut 
och nya moderna kontorslokaler kommer att färdigställas 
för uthyrning. Vid årsskiftet var tre hyresgäster klara och 
ytterligare ett antal kunder intresserad av lokalerna. 

Den första inflytten i de renoverade lokalerna kommer 
att ske i juni 2018 och därefter kommer inflyttning att ske 
successivt. Den fortsatta exploateringen av resterande 
fastighet och område pågår. En byggnation av lägenheter 
kommer att påbörjas tidigast 2021 och då är det aktuellt 
med byggnation av ca 125 lägenheter för AB Bostäder i 
Borås del.

En om- och tillbyggnation kommer att ske av en av byggna-
derna vid Hässle Torg. Lokalerna kommer att användas av 
musikskolan på Hässleholmen och utanför entrén kommer en  
större trappa byggas som även kommer att fungera som scen.

Ombyggnation av en fastighet på Våglängdsgatan 151 har 
senare lagts. Fastigheten kommer att rivas och marken  
kommer att iordningsställas för framtida byggnation.

Den 1 november förvärvade bolaget en fastighet på  
Trandared i form av ett aktiebolag, Borås Svärdfästet 4 AB. 
Avsikten är att om några år riva fastigheten och bygga 60 
nya lägenheter. Tänkt byggstart är år 2021. Koncernredo-
visning har inte upprättats för dotterbolaget då det är utan 
väsentlig betydelse i enlighet med ÄRL.

I december påbörjades hyresförhandlingarna med Hyres-
gästföreningen om hyrorna år 2018. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen avslutades 
i februari avseende hyrorna för år 2018. Överrenskommelsen  
offentliggörs först efter denna årsredovisnings publicering.

Kommunfullmäktige beslutade i januari om bolagets  
försäljning av kv Horngäddan till Lokalförsörjningskontoret 
för 14,7 Mkr.

 Resultatdisposition
 Förslag till disposition beträffande vinst (kronor) 

 Till årsstämmans förfogande  
 står följande vinstmedel
 Balanserat resultat 496 521 732 
 Årets resultat  20 111 659
  516 633 391  
 
 Styrelsen föreslår att   
 i ny räkning balanseras 516 633 391
  516 633 391
 

2017 2016 2015 2014 2013

Ekonomisk översikt

Omslutning, Mkr 3 079,4 2 969,4 2 993,9 2 729,2 2 530,1

Omsättning, Mkr 487,8 486,9 510,7 500,9 475,4

Resultat före bokslutsdisp och skatt, Mkr 30,9 368,2 25,4 22,4 34,0

Resultat efter bokslutsdisp och skatt, Mkr 20,1 377,4 22,6 16,1 27,7

Soliditet 1), % 20,6 20,7 7,9 7,8 7,8

Kassalikviditet, % 9,4 17,4 9,3 17,5 17,9

Lönsamhet

Räntabilitet på totalt kapital, % 2,0 14,0 2,2 2,7 3,4

Räntabilitet på eget kapital, % 4,9 86,7 11,3 10,9 18,5

Resultatmarginal 2), % 12,5 85,2 13,1 14,5 18,2

Effektivitet

Kapitalets omsättningshastighet 3) 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19

Uthyrningsobjekt

Bostadslägenheter vid årets slut, antal 6 528 6 539 7 400 7 327 7 301

Antal m2 lägenhetsyta, antal 405 823 406 055 458 791 452 342 447 515

Lokaler vid årets slut, antal 277 286 301 413 413

Antal m2 lokalyta, antal 64 176 66 270 68 128 70 650 71 739

Garageplatser vid årets slut, antal 1 870 1 864 2 147 2 118 1 525

Parkeringsplatser vid årets slut, antal 2 458 2 545 2 967 2 929 2 761

Outhyrda lägenheter

Outhyrda lägenheter vid årets slut, antal 43 44 59 46 91

Outhyrda lägenheter i % av beståndet 0,7 0,7 0,8 0,6 1,2

Hyresbortfall lägenheter, Mkr 4,5 3,1 3,4 5,6 5,5

Hyresbortfall lokaler, Mkr 2,2 1,9 1,7 1,6 1,7

Medelhyra

Medelhyra för lägenhet per m2 1 028,00 1 014,00 985,59 965,74 931,58

Omflyttning

Summa om- och avflyttningar, antal 941 954 1 084 1 046 1 157

Omflyttningsfrekvens, % 15,2 15,9 15,7 15,4 17,1

Fem års utveckling.

1) Soliditet = Eget kapital + reserver i förhållande till balansomslutningen
2) Resultatmarginal = (Resultat efter finansiella poster + räntekostnader) / omsättning
3) Kapitalets omsättningshastighet = Omsättning / totalt kapital
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2017 2016 2015 2014 2013

Löner och anställda

Administration och arbetsledning, Mkr 22,9 23,2 21,7 19,8 20,0

Fastighetsarbetare, Mkr 23,0 21,8 20,8 19,8 21,1

Administration och arbetsledning, Antal 49 51 52 49 54

Fastighetsarbetare, Antal 66 76 65 65 68

Totalt antal anställda 115 127 117 114 122

Sjukfrånvaro

Administration och arbetsledning, Tim 8 753 7 536 2 863 5 762 5 445

Fastighetsarbetare, Tim 5 242 8 290 5 936 7 738 4 702

Totalt alla anställda, Tim 13 995 15 826 8 799 13 500 10 147

Administration och arbetsledning, % 7,9 6,6 2,8 5,5 5,6

Fastighetsarbetare, % 3,6 5,8 4,3 5,2 3,5

Totalt alla anställda, % 5,5 6,2 3,7 5,3 4,4

Fem års utveckling forts.

NOT 2017 2016

Intäkter

Hyresintäkter 1 480 869 481 488

Övriga förvaltningsintäkter 2 6 932 5 428

Summa intäkter 487 801 486 916

Fastighetskostnader

Driftkostnader 3 -238 682 -239 947

Underhållskostnader -48 892 -51 561

Fastighetsskatt 5 -10 078 -9 548

Av- och nedskrivningar 6 -80 263 -88 036

Summa fastighetskostnader 377 915 389 092

Bruttoresultat 109 886 97 824

Centrala administrations- och försäljningskostnader 4 -50 904 -47 901

Övriga rörelseintäkter 8 1 693 1 120

Övriga rörelsekostnader -751 -584

Resultat från fastighetsförsäljning 9 - 363 614

Rörelseresultat 7, 10 59 924 414 073

Övriga ränteintäkter 967 807

Räntekostnader -30 041 -46 672

Resultat efter finansiella poster 30 850 368 208

Årets skattekostnad 11 -10 738 9 231

Årets resultat 20 112 377 439

Resultaträkning.
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Balansräkning.
Tillgångar NOT 2017 2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Datorprogram 12 885 1 459

Summa immateriella anläggningstillgångar 885 1 459

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 13,15 2 844 625 2 799 414

Mark 14,16 90 725 90 725

Inventarier 16 5 742 7 108

Pågående ny- och ombyggnationer 17 81 424 33 633

Summa materiella anläggningstillgångar 3 022 516 2 930 880

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 4 826 -

Andelar i intresseföretag 18 19 409 19 409

Övriga finansiella tillgångar 18 41 41

Summa finansiella anläggningstillgångar 24 276 19 450

Summa anläggningstillgångar 3 047 677 2 951 789

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 97 128

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 2 367 911

Fordringar hos dotterföretag 4 564 -

Fordringar hos intresseföretag 17 894 8 254

Skattefordran 6 888 -

Övriga fordringar 5 909 2 897

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 3 471 5 211

Summa kortfristiga fordringar 41 093 17 273

Kassa och bank 639 275

Summa omsättningstillgångar 41 829 17 676

Summa tillgångar 3 089 506 2 969 465

Balansräkning.
EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2017 2016

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital (22 000 aktier) 11 000 11 000

Reservfond 105 862 105 862

Summa bundet eget kapital 116 862 116 862

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 496 521 119 082

Årets resultat 20 112 377 439

Summa fritt eget kapital 516 633 496 521

SUMMA EGET KAPITAL 633 495 613 383

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 11 39 626 34 460

SUMMA AVSÄTTNINGAR 39 626 34 460

SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till Borås Stad 20 2 211 107 2 220 906

Summa långfristiga skulder 2 211 107 2 220 906

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 46 776 50 522

Skulder till Borås Stad 20 100 000 -

Övriga kortfristiga skulder 12 252 1 661

Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader 21 46 250 48 533

Summa kortfristiga skulder 205 278 100 716

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 089 506 2 969 465
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Rapport över förändringar i eget kapital.

                                                                     Bundet eget kapital                     Fritt eget kapital

                                                                     Bundet eget kapital                     Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital

Ingående balans per 1 jan 2016 11 000 105 862 96 478 22 604 235 944

Disposition av föregående års resultat 22 604 -22 604 0

Årets resultat 377 439 377 439

Utgående balans per 31 dec 2016 11 000 105 862 119 082 377 439 613 383

Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital

Ingående balans per 1 jan 2017 11 000 105 862 119 082 377 439 613 383

Disposition av föregående års resultat 377 439 -377 439 0

Årets resultat 20 112 20 112

Utgående balans per 31 dec 2017 11 000 105 862 496 521 20 112 633 495

Kassaflödesanalys.
2017 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 59 924 414 073

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

         Av- och nedskrivningar 80 263 88 036

Erhållen ränta 967 807

Erlagd ränta -30 041 -46 672

Betald inkomstskatt 1 316 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 112 429 456 244

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av varulager 31 35

Förändring av korta fordringar -30 708 -7 283

Förändring av korta skulder 4 562 -7 696

Kassaflöde från den löpande verksamheten 86 314 441 300

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -171 325 -567 830

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -4 826 -19 359

Försäljning av anläggningstillgångar - 531 050

Kassaflöde från investeringsverksamheten 176 151 56 139

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Amortering av lån -100 000 -531 050

Upptagna lån 190 201 146 069

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 90 201 384 981

Årets kassaflöde 364 180

Likvida medel vid årets början 275 95

Likvida medel vid årets slut 639 275
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Tilläggsupplysningar.
Redovisnings och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med  
årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
Tillämpning av BFNAR 2012:1 (K3)
Från och med 2014 upprättas årsredovisningen i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till  
anskaffningsvärden om inget annat anges.
 
Intäkter
Hyresintäkterna aviseras i förskott och periodisering av 
hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som avser 
perioden redovisas som intäkter. Fastighetsförsäljningar  
redovisas i samband med att risker och förmåner som 
förknippas med äganderätten övergår till köparen, vilket 
normalt sker på tillträdelsedagen. Resultat från fastighets-
försäljning redovisas bland övriga rörelseintäkter. 
 
Immateriella anläggningstillgångar
Datorprogram
Datorprogram redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över den 
beräknade nyttjandeperioden.
 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, inventarier och datorprogram
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade  
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
 
Byggnader har delats upp på betydande komponter när  
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.
 
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet 
minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande-
perioden som för en komponent kan variera beroende på 
olika materialval. 
 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Datorprogram  5 år

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 

- Markanläggningar 40 år
- Byggnads- och markinventarier 20 – 30 år
- Stomme och grund 100 år
- Yttertak 25 – 50 år
- Fasad 40 – 100 år
- Kök- och badrum 40 år
- Invändigt 20 – 50 år
- Installationer 20 – 40 år
- Hyresgästanpassning Bestäms av hyreskontraktet

Inventarier 3 – 5 år

Pågående ny- och ombyggnation
Pågående ny- och ombyggnation värderas till direkta 
anskaffningskostnader med tillägg för viss del av indirekta 
kostnader. Ränta aktiveras på projekt avseende nybygg-
nationer under byggnadstiden och uppgår till 66 kkr under 
2017. En individuell värdering görs av varje projekt. Där det 
finns ett nedskrivningsbehov görs en nedskrivning direkt till 
det beräknade verkliga värdet.
 
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet, med tillämpning av av den s.k. 
först-in-först-ut principen, FIFU.
 
Hyres och kundfordringar
Hyres- och kundfordringar har värderats till belopp som 
beräknas inflyta.
 
Inkomstskatter
Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om 
redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2012:01. Total skatt 
utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skattepliktigt 
resultat är det över- eller underskott för en period som skall 
ligga till grund för beräkning av periodens aktuella skatt 
enligt gällande lagstiftning.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redo-
visade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit 
genom avskrivning av fastigheter.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 

utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning.

Leasingavtal
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 om 
redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal 
redovisas som operationella i enlighet med dessa regler.
 
Ersättning till anställda efter avslutad anställning
I bolaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestäm-
da pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassifi-
ceras planer där fastställda avgifter betalas och det inte 
finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa 
avgifter. Övriga planer klassiciferas som förmånsbestämda 
och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet 
med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3).

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad under den period de anställda utför de tjänster 
som ligger till grund för förpliktelsen. Bolaget har förmåns-
bestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas 
och redovisar dessa avgiftsbestämda planer i enlighet med 
förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1.

Finansiella instrument
Bakgrund
All extern kreditanskaffning i bolaget sker genom Borås 
Stads internbank som ansvarar för kapitalförsörjningen.  
Finansieringen sker till rörlig ränta, Stibor 3m samt en 
marknadsmässig marginal. Före år 2017 hade bolaget en 
egen finanspolicy där det fanns uppsatta regler för bolagets 
räntesäkring som då skedde i egen regi. Från 2017 sker 
all räntebindning åt bolaget av Borås Stads internbank på 
koncernivå.
För de tidigare gjorda räntesäkringar, som bolaget gjorde 
på egen hand, var det säkringsinstrument som användes 
räntederivat som alla genomfördes med Borås Kommun 
som motpart.
 
Syfte med säkringar
Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framti-
da kassaflöden avseende  betalning av rörlig ränta och fixera 
räntekostnaderna. Säkringsredovisning i enlighet med K3 
tillämpas på kvarvarande ej förfallna räntederivat.
 
Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet
Säkringsdokumentation upprättas, där det vid varje balans-
dag sker en jämförelse mellan de huvudsakliga villkoren 
för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga villkoren 
för den säkrade posten. Säkring för förhållandet anses vara 
effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av 
de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet 
eller den säkrade posten.
 

Säkringsrelationens upphörande
Om en väsentlig förändring sker, t.ex. att tillgångar säljs och 
krediter återbetalas, ska utestående derivatkontrakt stäng-
as så att förhållandet mellan säkrade poster och derivat-
kontraktet bedöms vara effektivt såväl avseende nominellt 
belopp, löptid samt räntebas.
 
Redovisning
Bolaget uppfyller kraven för säkringsredovisning och  
någon marknadsvärdering bokförs inte i resultat- och  
balansräkningen.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod.

Risk och kontroll
AB Bostäder i Borås bedriver ett systematiskt och strukturerat 
riskhanteringsarbete, som regleras i ett antal policydokument och 
riktlinjer.

Internkontroll
Varje år upprättas en internkontrollplan som innehåller identifie-
rade risker, kontrollaktiviteter och ansvar för dessa. Uppföljning av 
planen redovisas årligen för styrelsen.

Krishantering
Bolaget har en utsedd krisledningsgrupp som utgörs av företagets 
ledningsgrupp. Det finns en framtagen krishanteringsplan, som ska 
fungera som ett stöd för ledningsgruppen och för den lokala
organisationen i händelse av en allvarlig kris.

Arbetsmiljö
Bolaget följer de riktlinjer som arbetsmiljölagen föreskriver. 
Tillbuds- och arbetsskaderapprtering, sjukfrånvaro, skyddsronde-
ringar, hälsokontroller och medarbetarundersökningar används för 
riskbedömning. I arbetet med bra arbetsmiljö ingår också en rad 
friskvårdsaktiviteter bl.a. friskvårdsbidrag, individuella mål samtal 
samt erbjuda flex- och distansarbete när detta är möjligt.

Brandsskyddsarbete och försäkringsskydd
Bolaget jobbar löpande med brandskyddsarbete och har ett försäk-
ringsskydd som omfattar fastighetsförsäkring, företagsförsäkring, 
motorförsäkring, saneringsavtal samt vd- och styrelseförsäkring. 
Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade och samtliga medar-
betare är försäkrade enligt kollektivavtalens riktlinjer.

Mutor och korruption
Bolagets ägare, Borås Stad, har en ”whistle blowing” funktion.  
AB Bostäder i Borås har utarbetade rutiner, policie och kontroller för  
att otillbörliga förmåner, mutor och korruption inte ska vara möjligt.

ÅRSREDOVISNING 2017

60 AB Bostäder i Borås 61



Noter.
NOT 1  HYRESINTÄKTER INKLUSIVE OUTHYRDA OBJEKT 2017 2016

Bostäder 417 256 418 998

Lokaler 59 097 59 231

Garage och P-platser 13 554 12 953

Avgår outhyrda objekt

Bostäder -4 506 -3 136

Lokaler -2 245 -1 886

Garage och P-platser -1 976 -2 214

Avgår lämnade rabatter

Underhållsrabatter - -1 482

Övriga rabatter -311 -976

Summa hyresintäkter 480 869 481 488

NOT 2 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER 2017 2016

Debiterade avgifter 2 610 1 724

Ersättningar från hyresgäster 2 730 2 633

Rörelsens sidointäkter 1 348 886

Fakturerade kostnader 244 185

Summa övriga förvaltningsintäkter 6 932 5 428

NOT 3 DRIFTKOSTNADER 2017 2016

Fastighetsskötsel och städning -45 739 -46 851

Reparationer -54 431 -55 987

Taxebundna kostnader -49 285 -47 404

Uppvärmning -54 559 -57 423

Lokal administration -18 038 -17 338

Övriga driftkostnader -16 630 -14 944

Summa driftkostnader 238 682 239 947

NOT 4  CENTRALA ADMINISTRATIONS OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER

I centrala administrations- och försäljningskostnader ingår personalkostnader hänförliga till avdelningen 
fastighetsutveckling som arbetar med om- och nybyggnation samt underhållsåtgärder. Vidare ingår  
personalkostnader för marknad, företagsledning, stabsfunktion och ekonomiavdelning inklusive IT.

NOT 5  FASTIGHETSSKATT 2017 2016

Fastighetsskatt enligt taxeringsvärden -9 759 -9 749

Slutlig fastighetsskatt tidigare taxeringar -319 201

Summa fastighetsskatt 10 078 9 548

NOT 6  AV OCH NEDSKRIVNINGAR 2017 2016

Avskrivningar

Immateriella anläggningstillgångar

 - Datorprogram -574 -546

Materiella anläggningstillgångar:

 - Byggnader -77 299 -74 466

 - Inventarier -2 390 -2 124

Summa avskrivningar 80 263 77 136

Nedskrivningar

Byggnader - -10 900

Summa nedskrivningar  10 900

Summa 80 263 88 036
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NOT 8  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2017 2016

Erhållna bidrag 1 276 1 074

Övriga rörelseintäkter 417 46

Summa övriga rörelseintäkter 1 693 1 120

NOT 7 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER 2017 2016

Medelantal anställda, fördelning kvinnor/män

Medelantal anställda i bolaget 127 129

 - varav kvinnor 46 48

 - varav män 81 81

Antal i ledningsgrupp och styrelse, fördelning kvinnor/män

Antal medlemmar i företagsledningen 4 4

 - varav kvinnor 2 1

 - varav män 2 3

Antal ledamöter i styrelsen 9 9

 - varav kvinnor 2 2

 - varav män 7 7

Utbetalda löner, andra avgifter och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar 45 957 44 698

Sociala kostnader 19 163 19 316

 - varav pensionskostnader 4 204 5 046

Löner mm fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda

Styrelse och VD 1 329 1 075

Övriga anställda 44 628 43 623

Till styrelsen utgår arvode enligt kommunfullmäktiges beslut. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. Av bolagets 
pensionskostnader avser 116 (794) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående förpliktelser till dessa personer uppgår till 0 (0). 
Uppsägningstid av VD från bolaget är 12 månader och 6 månader från VD:s sida. 

Sjukfrånvaro % 2017 2016

Kvinnor 8,5 9,4

Män 3,7 4,4

Anställda - 30 år 3,4 3,6

Anställda 30 - 49 år 8,5 8,5

Anställda 50 år - 3,6 5,1

Samtliga anställda 5,6 6,2

Sjukfrånvaro minst 60 dagar 50,3 37,7

NOT 10  ARVODE TILL REVISORER 2017 2016

Deloitte AB

 - revision -184 -148

Stadsrevisionen

 - revision -38 -61

Summa arvode till revisorer 222 209

NOT 11  UPPSKJUTEN SKATT

Summan av den redovisade skatten i resultaträkningen avviker från nominell skatt i de fall det finns redovisade intäkter och  kostnader 
som inte är skattepliktiga alternativt ej avdragsgilla eller p g a andra skattemässiga justeringar, vilket främst är hänförligt till att 
avyttring av dotterbolag ej är skattepliktigt.

2017 2016

Aktuell skatt -5 572 -

Uppskjuten skatt -5 166 9 231

Skatt på årets resultat 10 738 9 231

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt 30 850 368 208

Skatt beräknad med skattesats 22% -6 787 -81 006

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -619 -197

Skatteeeffekt av ej skattepliktiga intäkter 145 526

Justeringar som redovisas innevarande år avseende tidigare års uppskjuten skatt -467 -

Skatteeffekt av skattepliktig vinst vid försäljng av fastighet -3 010 -

Skatteeffekt av ej skattepliktig vinst vid försäljning av aktier i dotterföretag - 89 908

Årets redovisade skatt 10 738 9 231

NOT 9 RESULTAT FRÅN FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER 2017 2016

Vinst vid försäljning av aktier i dotterföretag - 408 673

Förlust vid försäljning av fastigheter - -45 059

Summa resultat från försäljning av fastigheter  363 614
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NOT 12  DATORPROGRAM 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 2 868 2 315

Nyanskaffningar - 553

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 868 2 868

Ingående avskrivningar -1 409 -863

Årets avskrivningar -574 -546

Utgående ackumulerade avskrivningar 1 983 1 409

Utgående bokfört värde 885 1 459

NOT 13  BYGGNADER 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 3 736 060 3 716 692

Försäljning och utrangeringar -3 874 -215 067

Omklassificeringar 123 620 234 435

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 855 806 3 736 060

Ingående avskrivningar -936 646 -919 188

Försäljningar och utrangeringar 2 764 57 008

Nedskrivningar - -10 900

Årets avskrivningar -77 299 -63 566

Utgående ackumulerade avskrivningar 1 011 181 936 646

Utgående bokfört värde 2 844 625 2 799 414

Taxeringsvärde, byggnader 2 786 094 2 710 777

NOT 14  MARK 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 90 725 99 436

Försäljning och utrangeringar - -8 711

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 90 725 90 725

Utgående bokfört värde 90 725 90 725

Taxeringsvärde, mark 946 697 932 805

NOT 16  INVENTARIER 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 15 899 11 252

Nyanskaffningar 1 024 4 647

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 923 15 899

Ingående avskrivningar -8 791 -6 667

Årets avskrivningar -2 390 -2 124

Utgående ackumulerade avskrivningar 11 181 8 791

Utgående bokfört värde 5 742 7 108

NOT 17  PÅGÅENDE OM OCH NYBYGGNATION 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 33 633 80 568

Överfört till byggnader och mark -123 620 -234 435

Under året nedlagda kostnader 171 411 187 500

Utgående bokfört värde 81 424 33 633

Ränta aktiveras på projekt avseende nybyggnation under byggtiden och uppgår till 66 tkr (423) under 2017.

NOT 18  FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2017 2016

Andelar i koncernföretag

Aktier i Borås Svärdfästet 4 AB, org nr 556883-5036, Borås. Andel 100 % 4 826 -

Aktier i intressebolag

Fastighets AB Viskaholm, org nr 556687-2759, Borås. Andel 25 % 19 409 19 409

Långfristiga fordringar

HBV och OK, andelsbevis 41 41

Summa finansiella anläggningstillgångar 24 276 19 450

AB Bostäder i Borås förvärvade 100 % av aktierna i Borås Svärdfästet 4 AB den 1 november 2017. 

NOT 15 UPPGIFTER OM FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 2017 2016

Redovisat värde, byggnader och mark 2 935 350 2 890 139

Verkligt värde, byggnader och mark 5 736 233 5 301 218

Beräkning av verkligt värde
Samtliga fastigheter värderas av bolaget i det webbaserade värderingsverktyget Datscha. År 2017 har  
12 fastigheter värderats av extern part för att säkerställa det beräknade värdet i Datscha.     
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NOT 19  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2017 2016

Ersättning skador 1 386 1 252

Övriga interimsfordringar 2 085 3 959

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 471 5 211

NOT 20  SPECIFIKATION AV SKULD OCH RÄNTEBINDNINGSTID 2017 2016

Skulder till Borås Stad 2 311 107 2 220 906

- varav kortfristig del 100 000 -

Räntebindning Lånebelopp Lånebelopp

Skuld med rörlig ränta 1 611 107 1 269 406

2018 100 000 150 000

2019 150 000 150 000

2020 150 000 201 500

2021 150 000 150 000

2022 eller senare 150 000 300 000

Summa 2 311 107 2 220 906

Andel under 1 år 100 000 1 419 406

Andel över 1 år 2 211 107 801 500

Summa 2 311 107 2 220 906

Bolagets finansiering sker genom nyttjande av en kredit kopplad till ett underkonto i Borås Stads koncernkonto. Kreditens maximala 
storlek bestäms årligen av Kommunstyrelsen i Borås kommun och uppgår för året till 2 500 mkr ( 2 250). Borås Stad ger vid var tid  
de hel- och majoritetsägda företagen tillgång till kapital för att bedriva den av ägaren beslutade verksamheten. Bolaget betraktar  
skulden som långfristig kapitalförsörjning, varför den i sin helhet redovisas som långfristig, med undantag av nästa års amortering  
som redovisas som kortfristig del.
Det verkliga värdet av bolagets befintliga ränteswappar uppgår till ett totalt belopp om -38,8 mkr (-52,0).

NOT 21  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2017 2016

Förskottsbetalda hyror 19 046 18 726

Upplupna semesterlöner 4 164 3 770

Upplupna sociala avgifter 5 766 6 593

Upplupna räntor, lån och derivat 809 728

Upplupna kostnader el och vatten 3 560 2 295

Upplupna kostnader kabel-TV och övrig datakommunikation 32 2 175

Upplupna rabatter - 1 480

Upplupna kostnader värme 6 875 6 360

Upplupna kostnader underhåll/investering 4 323 4 620

Övriga upplupna kostnader 1 676 1 787

Summa upplupna kostnader 46 251 48 534

NOT 22  STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2017 2016

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 526 537 526 537

Summa 526 537 526 537

Eventualförpliktelser

Garantiförbindelser, Fastigo 15 13

Summa 15 13

NOT 23  DISPOSITION AV BOLAGETS VINST

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 516 633 391

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 516 633 391 kr.

Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 23 mars 2018 för fastställande.

Borås den 26 februari 2018

Roland Andersson Sven Wergård Anne Rapinoja
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 

Pirjo Antonson Mohammed Kossir Per Månsson 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

Jonas Garmarp Kjell O. Claesson Andreas Exner
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Bengt Engberg
Verkställande direktör
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AB Bostäder i Borås fastighetsbestånd 20171231

Bostäder Lokaler

Stadsdel Fastighetsbeteckning Marknadsvärde tkr Taxeringsvärde tkr antal yta hyra/m2 antal yta hyra/m2

Brämhult

Källbäcksryd 1:303 Rydsbacken 1-36 34 741 26 400 36 3 408 882

Källbäcksryd 1:267-274 Ringargatan 2-30 127 215 67 495 68 5 357 1 347

Centrum

Liljedal 12 Övre Kvarngatan 65-69 21 541 13 894 29 1 199 1 057

Ripan 7 Salängsgatan 16-18 16 383 10 138 13 674 1 143 2 183 1 562

Papegojan 17 Salängsgatan 15-17 19 921 13 765 18 1 075 1 119 3 133 306

Ceres 1 Österlånggatan 15-17 83 627 48 319 44 3 039 1 154 5 1 970 1 214

Luna 8 Torggatan 2 36 040 22 592 19 1 404 1 144 2 678 1 124

Olovsholm 5 Frejag, Viktoriag 49 890 36 400 24 2 328 1 303

Duvan 7 Stureg, Torstensonsg, Engelbrektsg 124 077 85 148 93 6 155 1 071 5 1 730 1 114

Horngäddan 9 Tårpilsgatan 7 7 904 7 713 16 852 863 1 98 456

Triton 2 Sven Eriksg, Väster Brog 14 490 11 686 10 951 1 042 7 972 554

Bifrost Järnvägsgatan 16 44 149 23 450 40 1 350 1 599

Lundby 1:1 Viskastrandsg, Skaraborgsv 160 357 87 400 160 4 420 1 909

Göta

Oxeln 1+2, Rönnen 1, Sälgen 1 Rundeln 4,6,22,24 201 923 137 585 240 14 602 1 024 11 1 082 687

Gullregnet 1 Varbergsvägen 35-41 64 458 44 068 77 4 690 1 027 6 358 819

Flädern 2, 4 - 9 Jössag, Vejleg, St Michelsg, Islandsg 270 798 172 290 299 18 090 1 073 13 1 692 690

Silverpoppeln 1 + 3 Moldegatan 58 994 37 977 61 4 163 1 027 1 153 860

Poppeln 1-2 Kaptensgatan 6,8 14 343 9 316 22 968 1 051 2 160 672

Solrosen 10 Trandög, Stora Tvärgränd 197 689 101 800 107 7 485 1 445

Balsampoppeln 6 Ålandsgatan 11 12 446 3 306 1 890 1 241

Hestra

Nielsen 1 Hestra Ringväg 30-50 54 924 27 472 44 3 602 1 115

Stenhammar 1 Hestra Ringväg 5-9 68 707 41 400 60 4 194 1 119

Partituret 1 Hestra Ringväg 2-6 77 592 0 30 1 410 1 529 2 6 819 954

Hulta

Tolvskillingen Hansingg, Skillingsg 128 442 74 236 138 9 972 995 2 162 426

Hultavall 1, Hultavas 1 Vitingsg, Trallingsg, Fessingsg, Månsingsg 172 766 107 736 220 15 351 951 3 146 829

Hultahus 4-5 Hulta Torg 36 288 15 422 19 5 866 740

Hultahed 1 Vitingsg, Högagärdsg 91 976 54 811 112 7 830 957 4 122 511

Hässleholmen

Hässlehus 3-11 Våglängdsgatan 450 531 318 201 658 40 277 948 29 5 962 773

Alnen 2-5 Distansgatan 187 147 145 417 323 17 973 900 15 6 330 836

Stången 2-9 Kapplandsg, Tunnlandsg 361 672 268 696 404 30 315 930 15 6 015 908

Fortsättning nästa uppslag >>
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AB Bostäder i Borås fastighetsbestånd 20171231

FASTIGHETSÖVERSIKT

Bostäder Lokaler

Stadsdel Fastighetsbeteckning Marknadsvärde tkr Taxeringsvärde tkr antal yta hyra/m2 antal yta hyra/m2

Norrby

Byggmästaren 6-7, 23-27 Skåneg, V Nygatan, Blekingeg, Dalbog, 
Alingsåsv

107 938 80 560 151 9 023 1 005 8 454 554

Lotsen 8-9 Norrby Långg, Billdalgsg 178 127 135 800 230 16 473 966 6 545 760

Spinnaren 13 Norrby Tvärgata 11-13 68 905 42 965 91 3 465 1 267 3 739 1 061

Bagaren 1 Dalbog 4-20 145 497 107 246 208 12 440 1 005 2 90 518

Spinnaren 10 Östgötag, Bohusg, Värmlandsg 169 768 133 272 205 15 000 971 13 2 081 620

Järnbäraren 2-3 Billdalsgatan 2-30 193 391 134 813 218 14 922 990 17 1 741 648

Norrmalm

Munken 5 Torgilsgatan 8 14 034 9 470 17 934 983 1 75 564

Präntaren 2 Margaretagatan 3-9 129 223 37 903 61 3 935 1 175 4 5 158 1 364

Marsken 7, 9-10 Folkkungagatan 8-18 102 137 61 054 90 5 712 1 048 1 34 396

Sjöbo

Musseronen 1, 6-8 Johannelundsg, Klinteg 170 508 130 627 291 15 203 1 005 4 216 301

Skålsvampen 2 Bergakungsgatan 6-14 20 868 22 319 42 2 334 930 10 969 610

Sjöbo Hus 1 Sjöbo Torggata 7-13 26 044 27 847 49 2 789 978 4 1 268 477

Slätskivlingen 4-7 Nolhagagatan 2-52 207 354 152 182 307 16 572 1 040 8 1 175 1 039

Östra & Västra Brödkorgssvampen Sjöbo Torg 21 227 14 789 6 2 567 995

Kantarellen 19 Sjöbogatan 18-20 33 366 17 274 16 1 544 1 176

Klibbskivlingen Klintesväng 10 8 415 5 845 3 1 249 895

Trandared

Svärdfästet 2, 7-9 Guldbrandsg, Östergårdsplan, Söderkullag 95 116 43 400 109 6 209 1 122 1 543 1 265

Solvagnen 1 Söderforsgatan 17 14 218 11 116 21 1 213 964 4 241 798

Spjutskaftet 1 Guldgrandsg, Östergårdsplan 153 220 96 757 161 10 807 1 038 5 450 785

Armborstet 5 Söderkullag, Dalsåkersg 138 844 92 063 167 10 258 1 026 3 383 676

Trandared 4:12 Söderforsgatan 14-18 82 217 41 000 42 3 208 1 417

Tullen

Enhörningen 1-2, Arkturus 1 Vinterg, Tollstorpsg 130 948 109 712 208 12 818 958 12 1 271 394

Planeten 2 Hällegatan 22-26 58 369 40 400 98 4 670 1 030

Vega 1 Tollstorpsgatan 2-6 20 307 14 344 24 1 761 936

Byttorpsklint 2 Kvibergsgatan 19-21 25 947 18 307 37 1 899 1 031 3 396 667

Skorpionen 2 Vindelgatan 11-13 21 128 16 861 31 2 051 925 2 191 306

Draken 4 Tollstorpsgatan 15-17 20 812 12 833 34 2 100 968 2 159 509

Sjustjärnorna Tullatorget 1-7 20 552 17 279 35 1 850 995 3 560 534

Lyran 4 Fjällgatan 32 28 701 18 579 34 2 177 1 003 1 60 591

Östermalm

Solhem 3-4 Vendelbergsg, Syster Toras väg, Östermalmsg, 
Ekenäsg

138 021 82 336 186 11 322 970 3 40 496

5 736 233 3 743 086 6 528 405 823 1 028 277 64 176 871
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Styrelsen tillsätts av Borås Stads kommunfull-
mäktige och har en politisk sammansättning  
som motsvarar aktuell representation i kommun-
fullmäktige.

Dessutom finns arbetstagarorganisationerna 
Vision, Målarförbundet och Fastighetsanställdas 
förbund representerade. Styrelsen består av nio 
ledamöter och nio suppleanter.

Bolagets styrelse
Styrelsen har sedan årsstämman den 31 mars 
2017 haft följande medlemmar

Ordinarie ledamöter
Roland Andersson (s) 
Pirjo Antonson (s)
Mohammed Kossir (s)
Anne Rapinoja (v)
Sven Wergård (kd)
Per Månsson (m)
Jonas Garmarp (m)
Kjell O. Claesson (l)
Andreas Exner (sd)

Suppleanter
Agneta Ahlgrand (s)
Per Alstermark (s)
Esma Maric (s)
Magnus Almström (mp)
Conny Palm (m)
Seija Noppa (m)
Hjördis Jonsson (l)
Ann-Britt Lyborg (kd)
Mark Warnberg (sd)

Fackliga representanter
Carina Winroth, Vision 
Marcus Persson, Vision
Mikael Axelsson, Fastighets
Ulf Ögren, Fastighets
Stefan Ploderer, Målarna

Auktoriserad revisor
Harald Jagner, Deloitte AB

Sammanträden
Ordinarie årsstämma hölls den 31 mars 2017.
Styrelsen har under året haft 8 antal protokoll-
förda sammanträden.

Ledningsgrupp
Bengt Engberg, VD 
Annica Larsson, Ekonomichef 
Claes Setthagen, Boservicechef
Katarina Jordansson, Fastighetsutvecklingschef
Kristian Wirfalk, Marknadschef (fr.o.m 1 februari 
2018).

Organisationstillhörighet
Bolaget är medlem i Arbetsgivarorganisationen 
Pacta, Arbetsgivarorganisationen Fastigo, 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) 
och Husbyggnadsvaror (HBV) förening upa.

Styrelse, fackliga representanter, 
revisorer och ledning.
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AB BOSTÄDER I BORÅS — ETT KOMMUNALT BOLAG

info@bostader.boras.se www.bostader.boras.se

Sedan 1923 har vi sett det som vår uppgift att erbjuda ett  

rikt och varierat utbud av lägenheter i alla stadsdelar.  

Det bästa boendet för boråsaren. En inställning som samtidigt 

har gjort oss till stadens största kommunala bostadsföretag. 

Hos oss är människorna alltid i centrum. Våra hyresgäster, 

medarbetare och samarbetspartners. Med fokus på social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet.


