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Vi omfamnar 
mångfald.
Att vara kund hos AB Bostäder i Borås ska kännas speciellt. Vi är inte bara 
stans största hyresvärd, vi är en hyresvärd som omfamnar mångfald. 
Människorna som bor i våra fastigheter är av av olika etniciteter, kulturer 
och bär alla på unika berättelser. Någon har räknat ut att det talas över 
70 olika språk i våra områden. Runt köksborden. Framför TV:n. I trapp-
uppgångarna. Kanske är just människorna en bidragande orsak till att 
våra kunder gärna rekommenderar oss till andra. Det finns en stolthet 
som vi vårdar ömt.

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 rättig-
heter 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.
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Allt på plats med ny organisation
I början av året förändrades bolagets 
organisation. Vi ökade resurserna i 
våra kundprocesser och utvecklade 
dem samt skapade möjligheter att 
lägga mer kraft på komplexa kund-
ärenden. Vi har också infört ett mer 
professionellt arbetssätt när det 
gäller kommunikation, visningar och 
introduktioner för hyresgäster.

Under våren införde vi nolltole-
rans mot nedskräpning i våra områden. 
Vi anställde bocoacher och miljövärdar 
för att arbeta aktivt med kundkommu-
nikation gällande avfallshantering.

Ännu nöjdare kunder i årets enkät
Det är också tillfredsställande att vårt  
serviceindex i årets kundenkät ökade  
från 77,8 procent till 79,0. Och kund-
nöjdheten med tre procent. En bidrag- 
ande orsak till det är att Boservice-
avdelningen har kunnat lägga kraft på 
att snabbare reparera fel.

Även informationen till våra kunder 
fick ett högre betyg. Störst förändring 
fick ”AB Bostäder är ett bra företag 
som jag har förtroende för”. Här ökade 
vi från 76 procent till 81,1. Det känns 
naturligtvis riktigt bra med tanke på 
vår Vision 2025 – Det bästa boendet för 
boråsarna.

Energianvändningen fortsätter minska
2008 gick vi med i ”Skåneinitiativet”, ett 
Sabo-projekt där 106 bolag med totalt 
400 000 lägenheter satt som mål att 
minska sin energianvändning med  
20 procent från 2007 till 2016. Jag är 
stolt över att vi under perioden minskat 
vår elanvändning med närmare 30 
procent och den totala energianvänd-
ningen med cirka 12 procent. Vår ge-
mensamma satsning gör skillnad. Nu 
tar vi höjd för nya mål och fortsätter 
våra ansträngningar.

 
Försäljning skapar nya möjligheter
Den 1 mars lämnade vi över tre kvarter  
med totalt 911 lägenheter på Hässle-
holmen och Sjöbo till Victoria Park AB. 
Försäljningen innebar att vi förstärkte 
kassan och bland annat kan fortsätta 
vår nyproduktionssatsning. Nu är vi 
två fastighetsägare som tar ansvar för 
att utveckla Hässleholmen. Det finns 

många utmaningar i området därför 
känns det bra att göra det i samarbete 
med Victoria Park som har ett ansvars-
fullt bostadssocialt engagemang. 

Försäljningen innebar att vi förstärkte 
kassan och bland annat kan fortsätta 
vår nyproduktionssatsning.

En del av digitaliseringen
I takt med att omvärlden digitaliseras 
allt snabbare förändras även vi. Under 
året har vi bland annat genomfört en 
omfattande fibersatsning i så gott som 
alla våra fastigheter. Det innebär att 
alla hushåll får tillgång till framtidens 
teknik, fiber-TV.

Vi har också arbetat fram struk-
turer och linjer för en helt ny och mer 
användarvänlig hemsida som sätter 
användaren i fokus. Den kommer på ett 
bättre sätt att uppfylla kundens behov 
av tillgänglighet och snabb information 
dygnet runt. Premiär för den är plane-
rad till hösten 2017.

Renoveringar med större valfrihet
330 lägenheter på Hässleholmen och 
Hulta har renoverats. Vår ”modell” har 
samtidigt utvecklats vilket inneburit 
större valfrihet för kunden. Vi har också  
lagt till individuell mätning och debi-
tering (IMD) för kallt och varmt vatten 
i paketet, vilket genererar en lägre 
energi- och vattenåtgång.

På Hässleholmen har vi byggt tolv   
nya lägenheter i gamla lokaler. På 
Tunnlandsgatan 1-11 satsar vi på till-
läggsisolering, nya fasader och fönster 
samt nya, större balkonger. 

Viskaholm, ett spännande  
samarbetsprojekt
Under året förvärvade vi 25 procent av 
aktierna i Fastighets AB Viskaholm av 
Riksbyggen. Tillsammans har vi lagt 
grunden för utvecklingen av det cen-
tralt belägna kvarteret Västerbro och 
det intilliggande Krokshallsområdet.

Det känns spännande att tillsam-
mans med både Riksbyggen och Borås 
Stad vara med och utveckla centrum 
med cirka 500 nya bostäder och ett 

100-tal nya arbetsplatser. Den 
anrika och vackra kontorsbygg-
naden, där Borås Wäfveri en gång 
hade sitt huvudkontor, kommer 
att byggas om till nya, moderna 
kontor. Allt ska vara färdigställt 
årsskiftet 2017/18.

Satsning på staden och nyproduktion
Vi fortsätter att vara med och utveckla 
Borås Stad. Flera uppstartsprocesser 
har skett 2016 för att öka bolagets 
nyproduktion av bostäder. 

• Detaljplanarbetet för Hulta torg  
beräknas vinna laga kraft under våren 
2017. Parallellt har vi projekterat en 
ny livsmedelsbutik och startat pro-
jekteringen av ett bostadshus med 
cirka 100 lägen heter. Vi färdigställer 
också en förskola.

• På Hässleholmen pågår arbetet  
med en ny detaljplan för Våglängds-
gatan, en förutsättning för en ny  
kul tur skola. När det gäller Våglängds-
gatan 151 förtätar vi området med 
fyra nya punkthus. Under hösten 
2016 har vi projekterat 28 nya lägen-
heter på Våglängdsgatan 19-25.

• En markanvisningsansökan för 
Hestra har lämnats in till Borås 
Stad. Här vill vi bygga cirka 100 nya 
lägenheter i en första etapp.

Avslutningsvis vill jag tacka styrelse, 
presidium, ledningsgrupp, medarbe-
tare och framförallt alla våra kunder. 
Det har varit ett händelserikt och 
inspirerande år. AB Bostäder är under 
ständig utveckling och det är med 
stor tillförsikt jag blickar framåt mot 
2017. Ett år då vi kommer att fortsätta 
utveckla kundmötet och bredda vårt 
erbjudande. Allt med målet att skapa 
det bästa boendet för boråsarna, enligt 
vår vision.

Bengt Engberg
Tf VD, AB Bostäder i Borås

”Vi fortsätter  
vår satsning på  
nyproduktion.”

VD har ordet

2016 – de många 
händelsernas år.
När jag blickar tillbaka på året som gått är det med glädje och stolt-
het jag konstaterar att det är vi tillsammans, alla medarbetare, som 
har lagt en bra grund för bolagets framtid. Vi har en ny vässad orga-
nisation, ökad kundnöjdhet och stärkta ekonomiska muskler för att 
kunna producera fler bostäder. Dessutom har vi satsat på ett nytt 
ledningssystem med fokus på arbetsmiljö, hållbarhet och kvalitet 
som ligger helt rätt i tiden. Vi är en samhällsbyggare som tar ansvar 
och är med och utvecklar Borås.
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Under året har vi genomfört en omorganisation 
för att förenkla, göra det tydligare och bättre för 
våra kunder. Samtidigt har förändringen inne-
burit att vi internt fått en bättre struktur, blivit 
effektiv are och fått möjlighet att lägga tid och 
resurser på rätt saker.

Begreppet bovärd har försvunnit, mycket på grund av att 
rollen har varit oklar. Kundernas förväntningar stämde helt 
enkelt inte överens med arbetsbeskrivningen. Istället har alla 
frågor centraliserats till vår kundservice där både resurser 
och spetskompetenser nu finns samlade. De som tidigare var 
bovärdar har fått nya roller inom bolaget.

Vi har också brutit ut områdena för besiktningar samt 
störningar och skapat speciella grupper som enbart hanterar 
de frågorna. Förändringarna som helhet har inneburit att 
kunden mycket snabbare kan få rätt hjälp i rätt tid.

All kompetens på ett ställe
Ett av våra ben under kundservice är uthyrning. Det är hit 
våra kunder ska vända sig när det gäller uthyrning eller  
uppsägning av vanliga lägenheter, studentlägenheter,  
parkeringsplatser eller garage.

– Att ersätta bovärdarna med kundvärdar var en stor 
förändring, men målet har hela tiden varit att kunderna ska  
få ännu bättre service, säger Madeleine Carlsson, kund-
servicechef på AB Bostäder. 

Kundservice erbjuder också hjälp med allt som har med 
in- och utflyttning att göra. Ett antal specialutbildade kund-
värdar, på våra olika bokontor, tar hand om de frågorna. De 
sköter även visningar av lägenheter vid behov.

Tydligare rutiner vid besiktningar
Det som hör till besiktningar sköts av en speciell grupp inom 
kundservice. De kan allt om besiktningar när det gäller in- 
och utflyttning, byggnation och renovering.

– Med den nya kundorienterade organisationen har vi 
fått en mycket bättre kontroll på beståndet, säger Fredrik 
Norinder, besiktningssamordnare på AB Bostäder.

Med omorganisationen har tydligare rutiner införts och 
mer rättvisa bedömningar kan göras. Mycket tack vare att 
alla sitter på samma ställe och har gemensamma besikt-
ningsmöten varje vecka.

Idag har varje besiktningsman ansvar för sitt eget område 
med mellan 1 100–1 400 lägenheter. På så sätt kan vi 
erbjuda de boende en och samma besiktningsman vid olika 
besiktningar, vilket skapar ökad trygghet.

Fullt fokus på störningar
En tredje grupp inom avdelningen Kundsstöd har fullt fokus 
på de störningar kunderna anmäler. Den förändringen har 
inneburit att det skapats mer tid för varje ärende och inte 
minst för uppföljningar.

– Nu har vi fått mer tid för de olika ärendena och mer tid 
för återkoppling till kunderna som gjort en anmälan, säger 
Madeleine Carlsson, kundservicechef på AB Bostäder.

Eftersom det alltid är samma personer som arbetar med 
dessa frågor byggs en kunskapsbank upp som gör det enklare 
att snabbt lösa klagomål. Samma grupp arbetar även med 
otillåten andrahandsuthyrning.

Omorganisation för bättre struktur

Kundservice förenklar 
för kunden.

”Målet har hela 
tiden varit att ge 
kunderna ännu 
bättre service.”

”Nu har vi fått 
mer tid för  
återkoppling till 
kunderna.”

Madeleine Carlsson, kundservicechef.

Carina Winroth, utvecklingsledare 
för social hållbarhet.

Solrosen. Foto: Anna Sigge
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Varje år genomför vi en stor kund-
undersökning i samarbete med  
en extern partner. Det är ett av 
många sätt att få reda på vad 
våra kunder tycker om oss.
– Det är viktigt för oss att hela 
tiden mäta om de investeringar 
och förbättringar vi regelbundet  
gör får genomslag, säger Stefan 
Hansson, boservicechef på  
AB Bostäder.

Mest glädjande är att kundnöjdheten, 
totalt sett, har ökat från 71,58 pro-
cent till 71,76. En kurva som pekat 
stadigt uppåt de senaste åren.

Bakom siffrorna döljer sig frågor 
om bland annat service, skötsel,  
boendestandard, trivsel, trygghet 
och uppfattning om bolaget. I under-
sökningen, som genomfördes i början 
av mars 2016, deltog cirka 1 000  
kunder från alla våra bostadsområden.

Aktiviteter ger positiv effekt
Den största ökningen får vi när det 
gäller vad våra kunder tycker om oss 
som bolag. 

– Jag tror att det finns många skäl 
till det, men alla aktiviteter som vi har 
genomfört i våra olika områden spelar 
säkert en stor roll, tror Stefan.

Andra områden där vi visar kraftigt 
förbättrade resultat är benägenheten 
att rekommendera oss till andra, 
säker het, förtroende och information.

Tryggheten ökar
Trivsel och trygghet får också genom-
gående höga betyg. En bidragande 

orsak till det kan vara de projekt som 
inneburit att vi bytt ut dörrar mot 
säkerhetsdörrar. I dessa områden har 
bedömningen av trygghet ökat med 
nästan fem procent.

Vi arbetar också med utemiljöer för 
att våra kunder ska känna sig trygga 
dygnet runt. Ett exempel på det är att 
vi regelbundet ser till att all belysning 
fungerar. Och under sommarperioden 
klipper vi ned buskar och träd för att 
våra kunder ska känna sig mer synliga.

Förändringar tar tid
Till de områden där resultaten varit 
vikande hör till exempel besökstider 

och felanmälan. Det hänger med all 
sannolikhet ihop med vår omorgani-
sation under våren där våra bovärdar 
försvann. Istället fick de rollen som 
kundvärd eller besiktningsman. 
Kundvärdarna hanterar bland annat 
hyresgästernas inflyttning med 
introduktion och nyckelutlämning, 
utflyttning samt ansvarar för student-
boenden. Besiktningsmännen håller i 
besiktningar inför in- och utflyttningar 
samt lägenhetsunderhåll.

– Det är en förändring som av vissa 
kan ha upplevts som en försämring. 
Men det är vår övertygelse att vi med 
den nya organisationen kommer att  
förbättra vår tillgänglighet. Något som 
alla kommer att upptäcka, men det 
kommer att ta lite tid.

Avfallshanteringen kan bara bli bättre
Två problemområden som blir tydliga 
i undersökningen är avfallshantering 
och skötseln av tvättstugor. Under året 
har vi därför inlett ett intensivt arbete 
för att komma till rätta med det.

För att lyckas har våra bocoacher 
och miljövärdar fått nyckelroller, bland 
annat gör de nu personliga besök för 
att säkerställa att all information når 
ända fram till kunderna.

Undersökningen är färskvara
Det finns skillnader beroende på var de  
svarande kunderna bor. Även det har  
sin förklaring. Vi arbetar hela tiden med  

förbättringar men har kommit 
olika långt i våra bostadsområden.

– Sådana här undersökningar 
är en färskvara, den visar i mångt 
och mycket vad våra kunder tycker 
just vid tillfället när de svarar på 
enkäten. Har det till exempel hänt 
något speciellt i området nyligen 
avspeglar sig det direkt i svaren.

Vi är på rätt väg
För oss är undersökningen ett utmärkt 
verktyg för att bli en ännu bättre hyres -
värd. Därför analyserar vi noggrant vad 
våra kunder har svarat i undersökningen 
och identifierar områden där det finns 
stor förbättringspotential. Det bryter 
vi sedan ned på avdelningsnivå där 
varje chef ansvarar för att prioriterade 
uppgifter genomförs.

– Det känns glädjande att kunna 
konstatera att vi är på rätt väg, även 
om det naturligtvis finns mycket kvar 
att göra, avslutar Stefan.

Mäter investeringar och förbättringar

Våra kunder  
rekommenderar oss.

KUNDENKÄT

”Vi är på rätt väg, 
men det finns en 
del kvar att göra.”

”81 procent av våra  
kunder tycker att vi är ett 

bra bolag att bo hos.”

Henrik Karlberg och Anna-Lena Carlsson, områdeschefer.

Kundenkät  2016

81%
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Korta nedslag 2016

Ett år  
fullt av 
aktivi teter.
När ett år ska sammanfattas kan det ibland 
vara svårt att minnas allt som har hänt, för det 
var så mycket. Från stora förändringar, som till 
exempel vår nya organisation som hade som 
syfte att göra det enklare för våra kunder att 
nå oss, till de populära Sommartorsdagarna® 
på Stora torget för alla barn och ungdomar.

Stort eller litet spelar mindre roll, allt är lika 
viktigt i vårt arbete för att skapa det bästa  
boendet för boråsaren. Varsågod, här är 2016  
i sammandrag.

Februari
20–21 Visning av radhus på Ringargatan, bl.a.   
 med solceller som producerar mer el än  
 de boende förbrukar.

Mars
7–13 Gina Tricot Grand Prix, vi är en av  
 sponsorerna och lottar ut 15 biljettpaket  
 bland våra kunder.

17 Sabina Ddumba, till konserten lottar vi ut  
 biljetter bland våra kunder.

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

Sabina Ddumba med Pussel
Borås stads kultursatsning Pussel gör det roligare 
för ungdomar att ta del av kulturutbudet. Varje 
besök på till exempel Tåget, biblioteket eller 
konstmuseet ger en pusselbit, två pusselbitar ger 
en gratis guldpusselkväll. Som till exempel när 
Sabina Ddumba gav en bejublad konsert på en 
fullsatt Stadsteater. Dessa arrangemang är  
möjliga att genomföra tack vare sponsorer som 
AB Bostäder.

April
14 TV-mässa på Textile Fashion Center.   
 Informationsmöte om fiber-TV för  
 område tre.

28 Silvana Imam, till konserten lottar vi ut   
 biljetter bland våra kunder.

Januari
18 Nya kontaktvägar till oss på AB Bostäder i  
 Borås presenteras. Nu blir det enklare för våra  
 kunder att nå oss, oavsett ärende.

21 TV-mässa på Textile Fashion Center.   
 Informationsmöte om fiber-TV för område två.

23–24 Visning av Tunnlandsgatan 15, totalrenoverad  
 fastighet med tydlig miljöprofil.

DETTA HAR HÄNT

Maj
14 Action Run, vi är en av huvudsponsorerna.

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

30 Sommartorsdag på Stora torget, vi bjuder  
 alla barn och ungdomar på konserten med  
 Dolly Style.

Vi är med på Sommartorsdagarna®
De senaste åren har vi på AB Bostäder varit med  
som sponsor till de populära Sommartors dagarna®  
på Stora torget i Borås. Evenemang som brukar 
locka över 10 000 nyfikna boråsare och turister. 
Ett bra ställe för oss att synas på och möta våra 
kunder. Tillsammans med Borås City ansvarar 
vi för barnunderhållningen. Ett av de stora 
dragplåstren i år var Dolly Style, kända från 
Melodifestivalen.

Juli
7 Sommartorsdag på Stora torget, vi bjuder  
 alla barn och ungdomar på ballonger och  
 teckningstävling i samarbete med Borås  
 Energi och Miljö.

14 Sommartorsdag på Stora torget, vi bjuder  
 alla barn och ungdomar på 4-kamp i  
 samarbete med Upzone.

21 Sommartorsdag på Stora torget, vi bjuder  
 alla barn och ungdomar på ansiktsmålning.

28 Sommartorsdag på Stora torget, vi bjuder  
 alla barn och ungdomar på Champions Cup  
 i innebandy.

Augusti
4 Sommartorsdag på Stora torget, vi bjuder  
 alla barn och ungdomar på ett hoppborgs-  
 event i samarbete med Team Rynkeby.

11 Sommartorsdag på Stora torget, vi bjuder  
 alla barn och ungdomar på show med  
 buktalaren Zillah och hennes apa Totte.

20 Götadagen, en dag full av aktiviteter för hela  
 familjen dit alla kunder på Göta bjuds in.

25 TV-mässa på Textile Fashion Center.   
 Informationsmöte om fiber-TV för  
 område fyra.

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

Evenemangsdagar skapar stolthet
Varje år genomför vi flera evenemangsdagar med 
familjeaktiviteter i våra olika områden. Det är en 
möjlighet för oss på AB Bostäder att möta våra 
kunder men också ett tillfälle för våra kunder att 
prata med sina grannar. På programmen står allt 
från kända artister som uppträder och korvgrill-
ning till loppmarknad och besök av brandbilar. 
De här aktiviteterna är viktiga för att skapa sam-
hörighet och inte minst stolthet bland våra kunder.
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September
3 Sjöbodagen, en dag full av aktiviteter för  
 hela familjen dit alla kunder på Sjöbo   
 bjuds in.

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

13 Borås Rent och Snyggt bjuder in årets   
 medverkande till Djurparken.

17 Kretsloppet, vi är en av huvudsponsorerna  
 och lottar ut tio startavgifter bland våra  
 kunder.

20 Städdag, ett gemensamt projekt mellan   
 oss, Borås Energi och Miljö samt våra kunder  
 på Kapplandsgatan och Tunnlandsgatan.

29 Städdag, ett gemensamt projekt mellan   
 oss, Borås Energi och Miljö samt våra kunder  
 som har en odlingslott på Norrby.

Kretsloppet – med fokus på miljön
Kretsloppet är inte bara ett av stadens största  
motionslopp, det är en vecka fylld av aktiviteter  
kring hållbarhet och miljö. Målet med Kretslopps-
veckan är att inspirera boråsarna att minska sin 
miljö- och klimatpåverkan genom små åtgärder i 
sin hemmiljö. Den här gången var fokus på vatten-
besparande åtgärder. Under Kretsloppsveckan 
har vi på AB Bostäder ett eget tält på torget. Där 
bjuder vi på all tänkbar information om våra miljö- 
och hållbarhetsprojekt.

Oktober
4 Städdag, ett gemensamt projekt mellan oss,  
 Borås Energi och Miljö samt våra kunder på  
 Våglängdsgatan.

5 Städdag, ett gemensamt projekt mellan oss,  
 Borås Energi och Miljö samt våra kunder på  
 övre Norrby.

12 Städdag, ett gemensamt projekt mellan oss,  
 Borås Energi och Miljö samt våra kunder på  
 nedre Norrby.

November
6 Allsvensk fotboll mellan IF Elfsborg och  
 Örebro SK, vi är matchvärd och lottar ut  
 biljetter bland våra kunder.

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

Matchvärdar på Borås Arena

En söndag i november var vi matchvärdar för  
IF Elfsborgs hemmamatch mot Örebro SK på  
Borås Arena. Matchdagen hade vi ett tält på arenan 
där vi berättade om AB Bostäder och bjöd på fika.

December
5 Borås Lucia sprider ljus bland våra hus  
 på Norrby.

6 Borås Lucia sprider ljus bland våra hus  
 på Sjöbo.

7 Borås Lucia sprider ljus bland våra hus  
 på Hulta.

10 Borås Lucia sprider ljus bland våra hus  
 på Hässleholmen.

10 Nobelfest för våra kunder på Norrby.

12 Borås Lucia sprider ljus bland våra hus  
 på Göta.
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Hållbarhetsaspekten finns med i allt vi gör. Både 
sett ur det sociala, ekologiska och ekonomiska 
perspektivet. Under året har vi på AB Bostäder  
arbetat intensivt med olika projekt för att förtyd-
liga och förenkla för våra kunder. Det har handlat 
om allt från avfallshantering och mobila åter-
vinningsstationer till individuell vattenmätning, 
fondmodellen och fiber-TV. Vi vill helt enkelt  
hjälpa våra kunder att göra rätt, oavsett vad  
det gäller.

Avfallshanteringen är ett område där vi satsar extra 
mycket för att komma till rätta med 
problemen. Här handlar det till stor del 
om att förändra människors attityd till 
nedskräpning. Det ska inte råda någon 
tvekan om vilka rättigheter och skyldig-
heter man har som hyresgäst. 

Nolltolerans mot nedskräpning
Genom att införa nolltolerans mot 
nedskräpning, både inom- och utomhus, 
har vi markerat hur viktig den här  
frågan är. Det handlar så klart om 
trivsel och känslan av att här vill jag bo, 
men ännu viktigare är säkerheten.

Skoställ i trapphusen, gamla soffor i källargången och 
soppåsar utanför dörren minskar framkomligheten men 
innebär även en ökad brandrisk. En av de stora utmaningarna 
för oss har varit hur vi ska nå ut med informationen.

Bocoacher och miljövärdar
Ett viktigt steg i informationsarbetet har varit att anställa 
bocoacher och miljövärdar. Deras uppgift är att röra sig i våra 

områden och finnas tillgängliga. Vi ser dem som utbildare. 
Kunderna ska helst se dem som resurser och använda dem 
som bollplank och stöd. De kommer inte med några pek-
pinnar utan finns där för kundernas skull. Dessutom talar  
de flera språk.

Vår tanke är att med tät dialog lära oss vad kunderna upp-
lever som de största hindren och på så sätt få idéer om hur vi 
kan få våra områden att fungera bättre. Att söka samförstånd 
och motivera de boende till positiva förändringar är en av 
nycklarna.

Nya informationskanaler
För att nå ut med informationen arbetar vi även med alla de  
traditionella metoderna, till exempel trycksaker och vår 
hemsida. Vi har också provat nya kanaler, bland annat genom 

föreningar, skolor, dörrknackning 
och Borås Energi och Miljös app. 
I appen visas bland annat hur 
källsortering går till och var när-
maste återvinnings station ligger.

Ju fler vi når, desto fler kultur-
bärare skapar vi. Kunder som vet 
vilka rättigheter och skyldigheter 
de har och som kan sprida den 
kunskap en till sina grannar.

Mobila återvinningsstationer
Vi har naturligtvis förståelse för 
att det kan vara svårt för alla att 

transportera bort skrymmande saker. Därför erbjuder vi våra 
kunder att låna ett släp gratis av oss. Dessutom anordnar vi 
städdagar en till två gånger om året i varje område. Då place-
rar vi ut containrar för grovavfall samt farligt avfall, sådant 
som annars ska slängas på återvinningscentraler.

Vi har också, i samarbete med Borås Energi och Miljö, 
inlett ett test där vi ställer ut en mobil återvinningsstation. 
Här kan de som flyttar in eller ut ur en lägenhet slänga 
skrymmande avfall samt elektronik.

Bocoacher och miljövärdar utbildar

Vi hjälper våra kunder 
att göra rätt.

”Vi vill skapa  
kulturbärare  

som kan sprida  
kunskapen till  
sina grannar.”

”Nolltolerans  
mot nedskräp-
ning handlar  
om trivsel och 
säkerhet.”

Mobil återvinningsstation. Stefan Hansson, boservicechef.

Stefan Hansson,  
boservicechef

Omar Cusuble, Osamah Alloush och Ariya 
Nabi Zayyani, miljövärdar. Grace Alkhoury 
och Nermeen Mouhammad, bocoacher. 
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Individuell vattenmätning
I några områden har vi, i samband med badrumsrenoveringar,  
installerat individuell mätning av vattenförbrukning. Det ger 
kunderna möjlighet att se och påverka sin egen förbrukning.  
I förlängningen hoppas vi att det ska leda till ökad medve-
tenhet och ett minskat slöseri med vatten.

Tillsammans med Borås Stads budget- och skuldrådgivare 
har vi på några områden erbjudit hjälp med ekonomikunskap. 
Här har kunderna fått stöd med att se över sin ekonomi och 
skapa en egen budget.

Större flexibilitet vid renovering
Ytterligare en förenkling är att vi har ersatt fondmodellen 
med ett intervallstyrt underhåll. Modellen, som har arbetats 
fram tillsammans med Hyresgästföreningen, är mer rättvis 
och dessutom mer gynnsam för alla.

– Tidigare har kunder som vårdat sin lägenhet missgynn ats  
då de har flyttat till en annan lägenhet, säger Stefan Hansson, 
boservicechef på AB Bostäder.

Precis som tidigare har kunden möjlighet att påverka 
under hållet av bostaden men nu sker det enligt förutbe-
stämda intervaller.

Fibersatsning med egna TV-värdar
Satsningen på fiber-TV har fortsatt att rulla ut i våra områden. 
I omgångar har kunderna bjudits in till en TV-mässa där 
vi tillsammans med leverantörer berättat om alla de nya 
möjligheterna.

De boende har också fått information om detta via post 
och vår hemsida. Vi har dessutom engagerat ett antal TV-
värdar som på plats i hemmen hjälpt kunderna med svar  
på tekniska frågor och ofta även med installationen.

Den stora och viktiga satsningen på framtidens teknik, 
fiber-TV, är nu genomförd på hela fastighetsbeståndet.  
Det har varit resurskrävande, både i planerings- och genom-
förandefasen, men med ett mycket lyckat resultat.

”TV-värdar svarar  
på tekniska frågor 

och hjälper till med 
installationen.”

TV-värdar, Mikael Lundgren och Alexander Bergström Jama och Suaad Mohamad, två av hyresgästerna  
som var med i vår fiber-TV-kampanj.
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SABO är en bransch- och intresseorganisation 
för 300 allmännyttiga bostadsföretag i Sverige.  
Vi på AB Bostäder i Borås är ett av dem. På 
SABO-konferensen i Malmö 2008 enades drygt 
80 kommunala bostadsföretag att minska sin 
energianvändning med 20 procent fram till 2016. 
Ett slags Kyoto-protokoll för bostadsbranschen. 
Nu vet vi hur det gick.

30 procent lägre elförbrukning
Alla deltagande bostadsföretag åtog sig att rapportera sin 
energiförbrukning en gång om året. På så sätt kunde de olika 
bolagen jämföra sina framsteg med varandra.

På AB Bostäder i Borås kan vi konstatera att elförbruk-
ningen har minskat med nästan 30 procent sedans starten. 
Motsvarande siffra för fjärrvärme är 6,5 procent. Då ska vi 
ha i åtanke att vi redan från starten låg bra till här eftersom 
vi 2003 införde prognosstyrning. En metod som anpassar 
inomhusklimatet efter utomhustemperaturen. Den totala 
energianvändningen minskade med 12 procent.

LED-lampor i alla områden
Den största förändringen och besparingen för oss har skett 
inom belysning. Utomhusbelysningen i våra områden har 
fått LED-lampor, liksom trapphus och källare. Vi har också 
satsat på vattensnåla blandare, förbättrat klimatskal och 
fönsterbyten. Dessutom klimatrenoverar vi våra fastigheter 
som en del i energiutmaningen.

Kunderna har involverats
Under 2012 startades en energisparkampanj för att engagera  
våra kunder i arbetet. Syftet var att få hyresgäster och  
bostadsföretag att arbeta tillsammans för att minska energi-
användningen i samhället.

Kampanjen bygger på enkla och konkreta vardagstips 
som vem som helst kan följa. Allt från att byta till lågenergi-
lampor till att duscha kortare tid. Ingen ska behöva ändra hela  
sin livsstil för att kunna vara med och bidra i energispararbetet.

Erbjuda ett hållbart boende
De senaste åren har vi nyproducerat 300-500 energisnåla 
lägenheter i Borås. Här har det varit fullt fokus på miljö och 
ekonomi för att kunna erbjuda ett hållbart boende över tid. 
Därför bygger vi idag uteslutande lågenergihus och där det 
finns möjlighet monteras solceller.

Nytt energiprojekt startar 2017
Projektet Skåneinitiativet avslutades 2016 men kommer att 
fortsätta i annan form. Under hösten 2017 kommer SABO att 
starta ett nytt projekt och sätta nya mål. Självklart kommer 
vi på AB Bostäder i Borås att vara med.

Fokus på miljö och ekonomi

Skåneinitiativet  
har minskat vår  
energiförbrukning.

”Vi har minskat 
elförbrukningen 
med 30 procent 
sedan starten.”

Josefine Norresjö, Energicontroller Miljö & Teknik

Fakta solceller
Vi har totalt fem anläggningar med  
solceller på Ringargatan och Tunn-
landsgatan. Tillsammans producerar 
de 66,6 MWh. På Ringargatan täcker 
solelen 19 procent av ett hushålls 
behov under ett år.
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Allmänt om verksamheten 
AB Bostäder i Borås ägs av Borås Stad. Bolaget har verkat 
på bostadsmarknaden i Borås sedan 1923. Vi är en långsiktig 
fastighetsägare med helhetssyn på förvaltning, ekonomi och 
stadsdelsutveckling. Med drygt 6 500 lägenheter i tätorten 
är vi idag en dominerande aktör på bostadsmarknaden i Borås. 
 
AB Bostäder ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande 
av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsför-
sörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer.AB Bostäder ska erbjuda stadens 
invånare ett varierat utbud av lägenheter i attraktiva och 
miljöanpassade bostadsområden. Vår verksamhet ska också 
bidra till en positiv utveckling för Borås kommun. 
 
Affärsidé och ägarkrav 
Vår ägare förväntar sig att vi ständigt arbetar för att utveck-
la våra bostadsområden, och att vi ger våra hyresgäster möj-
lighet att få inflytande över sin bostad och dess närmaste 
omgivning. Våra lägenheter ska uppfattas som ett attraktivt 
alternativ för alla grupper av bostadssökande. Vi ska ta ansvar 
för att det finns tillgång till bostäder för hushåll med särskilda  
behov. I detta uppdrag ingår även att stimulera ny- och ombyg-  
 gnad av olika typer av bostäder. Det är även av vikt för ägaren  
att vi arbetar miljö- och kretsloppsanpassat i den löpande 
förvaltningen likaväl som när fastigheter byggs eller rivs. 
 
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 även 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 
hyresgästerna och medverka till att en god service finns i 
våra områden. Under våren 2016 genomförde vi den årliga 
kund enkäten där vi mäter vad våra hyresgäster tycker om 
oss och vår service. Vårt serviceindex visade en uppgång 
från 77,0 föregående år till 79,0. Våra kunder tycker att vi har 
förbättrat oss på att åtgärda felanmälningar i snabbare takt 
och trots en ändrad organisation med färre öppettimmar så 
tycker våra kunder att vi är lätta att få kontakt med. 
 
Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under 
året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och 
ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom. 
 
Vision 2025 
I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av Kommunfull-
mäktige. Den övergripande visionen fördjupas i sju strate-
giska målområden. I arbetet med att ta fram visionen fanns 
det bara en enda förutsättning med från början och det var 
att visionen skulle bygga på ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. I allt som görs i strävan mot att nå visionen - oav-
sett vad det gäller - ska såväl pengarna som människorna 
och miljön tänkas in. 
 
I april 2013 tog styrelsen för AB Bostäder 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 
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 årets fördubblat 
bemanningen för de som jobbar med bosociala frågor. 

Förvaltningsberättelse.
AB Bostäder i Borås. Org.nr 556024-8782.
Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31
Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostäder i Borås avger härmed följande årsredovisning. 
Styrelsens säte: Borås. Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). 
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

I december skrev bolaget och polisen ett samverkansavtal 
där säkerheten i våra områden och för våra hyresgäster är 
ett område som vi tillsammans ska jobba med. 

Årligen genomför vi en kundenkät. Våra hyresgäster ger oss 
ett bra betyg på vår service och vårt bemötande. Vi jobbar 
kontinuerligt med resultaten från enkäten med fokus på 
frågor som berör våra kunder. 
 
Affärsmässighet 
Vårt rörelseresultat från den löpande verksamheten slutar 
för året på 368,2 Msek. I detta resultat ingår en nettovinst 
vid försäljning av 911 st lägenheter i tre områden genom 
paketering med 363,6 Msek. 
 
Som tidigare år fortsätter lägenhetsomsättning att vara 
låg. Utfallet i december var 15,9 %. Det bidrar till lägre 
omkostnader då omflyttningar kostar bolaget pengar men 
det gynnar inte bolagets hyresgäster som allt längre måste 
vänta på en passande lägenhet eller ens en ledig lägenhet. 
Det är inte ovanligt med 5 års väntan i vår bostadskö. 
 
Vid årsskiftet 2016/2017 hade bolaget 44 vakanta lägen-
heter och 15 vakanta studentboenden. Av vakanserna var 
5 av lägenheterna uthyrningsbara. Övriga lägenheter och 
studentboenden var vid detta tillfälle avställda alternativt 
nyttjade som evakueringslägenheter. 
 
Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 
Våra stadsodlingar fortsätter att vara väldigt populära.  
Vi har hyresgäster som står i kö för en odlingslott eller  
som väntar på att vi ska utöka våra odlingar till just deras 
bostads område. Odlingarna bidrar till ökad samvaro mellan 
hyresgästerna och en grannsamverkan både avseende  
skötsel och passning. 
 
År 2014 började vi arbetet med att skala ner två hus på Tunn-
landsgatan till stommen. Båda husen är påbyggda med två 
våningsplan och har fått helt nya planlösningar med lägen-
heter som har nybyggnationsstandard. Inflytt skedde i det 
första huset innan jul 2015 och i det andra huset i mars 2016. 
 
I början av år 2014 påbörjades nedmonteringen av tre hus på 
Rydsgatan, Brämhult. När de nya husen var klara och inflyt-
tade sommaren 2015 nedmonterades det fjärde huset. I juni 
2016 stod de 11 nya radhusen klara för inflytt och därmed 
var hela det nya bostadsområdet, Ringargatan, färdig med 
totalt 57 lägenheter och 11 radhus.
  
Utöver ovan nämnda inflyttningar har bolaget under året 
ingen ytterligare nyproduktion. Vi har haft fortsatta samtal 
med ägaren för att få marktilldelning för fortsätta nypro-
duktion i bolaget. Då vi inte har fått några tilldelningar pågår 
ingen nyproduktion för tillfället. Under år 2017 kommer ett 

antal förtätningsprojekt att starta med inflytt i nya lägen-
heter år 2018. 

Bolaget har under året fortsatt med badrumsrenoveringar 
och ett antal andra renoveringsprojekt i oförminskad skala. 
 
Ledning och styrelse 
AB Bostäders styrelse tillsätts av Borås Stads kommunfull-
mäktige och har en politisk sammansättning som motsvarar 
aktuell representation i kommunfullmäktige. Dessutom 
finns arbetstagarorganisationerna Vision, Målarförbundet 
och Fastighetsanställdas förbund representerade. Styrelsen 
består av nio ledamöter och nio suppleanter. 
 
Medarbetare 
Bolagets generationsväxling fortsätter och den genomsnitt-
liga anställningstiden i bolaget har minskat till 11,3 år från 
12,2 föregående år. Medelåldern bland de anställda är 44 
år (45). AB Bostäder hade vid årsskiftet 127 anställda (117), 
varav 63 % män och 37 % kvinnor. 
 
Regler för finansverksamhet 
De av bolagets styrelse fastställda reglerna för finans-
verksamheten innebär att av låneskulden, inklusive check-  
  räkningskrediten, ska max 65 % och minst 20 % vara ränte-
bundet. Vid årsskiftet var 43 % av vår totala skuld ränte-
bunden. Av skulden som är räntebunden förfaller 64 % av  
räntebindningen inom 12 månader. Bolaget arbetar med 
räntederivatinstrument i form av räntetak, ränte- och  
tröskelswappar. 
 
Den totala ränteexponeringen avseende lån inklusive ränte-
exponering, checkräkningskredit och likvida medel uppgår 
till –2 220,9 Mkr (–2 605,8). Det totala marknadsvärdet 
av ränteexponeringen uppgick vid årets slut till -52,0 Mkr 
(–66,5). Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick vid 
årets slut till 1,4 år (1,9). 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under år 2015 bildades dotterbolaget Viskan 1 Fastighets AB. 
Den 1 mars 2016 sålde moderbolaget två områden på 
Hässleholmen och ett på Sjöbo, totalt 911 st lägenheter, till 
dotterbolaget. Den 1 mars 2016 såldes Viskan 1 Fastighets AB 
till Victoria Park AB. Affären innebar en reavinst för AB Bo-
städer i Borås på 363,6 mkr. Syftet med försäljningen var att 
stärka bolagets balansräkning för att även i fortsättningen 
kunna vara med och vara en del av Borås Stads utveckling 
genom nyproduktion av lägenheter. 
 
Arbetet med nedsläckning av kabel-tv till våra hyresgäster 
har fortsatt under året. Kabel-tv ersätts av implementering 
av IP-TV och hyresgästerna kvitterar till sig en IPTV-box för 
att kunna ta emot tv-sändningar och tecknar på egen hand 
avtal med lämplig leverantör.  
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På Tunnlandsgatan skedde i mars inflytt i de 35 nyprodu-
cerade lägenheterna i ett befintligt hus och i juni var det 
inflytt i de 11 nya radhusen på Ringargatan i Brämhult. 
 
Under året har planerna för Hulta Torg blivit mer konkreta 
och tanken att riva en av nuvarande affärslänga och bygga 
en ny livsmedelsbutik samt två punkthus med drygt 100 
lägenheter har tagit bestämd form. Om allt går enligt plan 
kommer livsmedelsbutiken att öppna i mars 2018 och inflytt  
i punkthusen är planerat till år 2019. 
 
I mars förvärvade bolaget 25 % av Fastighets AB Viskaholm.  
Övriga 75 % ägs av Riksbyggen. Bolaget äger en kontors- och 
lagerbyggnad, tidigare Borås Wäfveris huvudkontor, i centrala 
Borås. Nuvarande kontorsbyggnad kommer under år 2017 att  
renoveras och nya kontorslokaler beräknas vara klara runt 
årsskiftet 2017/2018. Den fortsatta planen är att riva lager-
delen och ersätta den med nybyggnation av totalt 500 lägen-
heter. AB Bostäder ska bygga 25% av dessa, dvs 125 stycken, 
övriga byggs av Riksbyggen. Projekteringen fortsätter under 
år 2017. 
 
Planerna för Hässle Torg har bytt skepnad under året.  
Folkhögskolan, som var intresserade av nya lokaler på torget,  
hade inte möjlighet att vänta ut den långsamma besluts-
processen hos vår ägare. Då de inte längre är intresserade 
pågår fortfarande planering för ombyggnation men i annan 
form än tänkt tidigare. 
 
Bolaget har för avsikt att genomföra en förtätning på Hässle-
holmen. En fastighet kommer att rivas och ersättas med 
fyra nya punkthus innehållande totalt drygt 130 lägenheter. 
Lägenheterna beräknas vara klara för inflytt 2018/2019. 
 
Bolaget har efter försäljningen av 911 st lägenheter, ca 12 %  
av bolagets bestånd, inte minskat sin personalstyrka utan 
medvetet skapat en organisation med mer fokus på hyres-
gästen. I september ändrade vi till två  skötselområden mot 
tidigare fyra och gruppen snickare, reparatörer och målare 
bildar numera ett eget område. 
 
I mars gick bolagets tidigare VD, Sven Liljegren, i pension.  
I april tillträdde Anders Thorén tjänsten som VD men valde  
i november att själv avsluta sin anställning med omedelbar 
verkan. Sedan dess är bolagets affärsutvecklingschef, 
Bengt Engberg, tillförordnad VD. 
 
Bolaget pågörjade under hösten hyresförhandlingarna med 
Hyresgästföreningen om nästa års hyror.  Förhandlingarna 
strandade och ärendet är överlämnat till Hyresmarknads-
kommittén för medling. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
I slutet av januari beslutade Hyresmarknadskommittén 
om bolaget hyreshöjning för år 2017, ska uppgå till 0,71 %. 
Bolaget har nu att avsluta förhandlingen med Hyresgästför-
eningen. 
 
Bolaget projekterar med att skapa ett nytt gemensamt 
administrativt kontor på Viskaholm. Om det blir verklighet 
beräknas kontoret vara klart för inflytt efter årsskiftet 
2017/2018. 
 
Ägarförhållanden 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stad. 

 

 Till årsstämmans förfogande  
 står följande vinstmedel
 Balanserat resultat 119 082 549 
 Årets resultat  377 439 183
  496 521 732  
 
 Styrelsen föreslår att   
 i ny räkning balanseras 496 521 732
  496 521 732
 

2016 2015 2014 2013 2012 *

Ekonomisk översikt

Omslutning, Mkr 2 969,4 2 993,9 2 729,2 2 530,1 2 241,7

Omsättning, Mkr 486,9 510,7 500,9 475,4 457,7

Resultat före bokslutsdisp och skatt, Mkr 368,2 25,4 22,4 34,0 9,5

Resultat efter bokslutsdisp och skatt, Mkr 377,4 22,6 16,1 27,7 12,1

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

Kassalikviditet, % 17,4 9,3 17,5 17,9 19,8

Lönsamhet

Räntabilitet på totalt kapital, % 14,0 2,2 2,7 3,4 2,9

Räntabilitet på eget kapital, % 86,7 11,3 10,9 18,5 5,8

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

Effektivitet

Kapitalets omsättningshastighet 3) 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20

Uthyrningsobjekt

Bostadslägenheter vid årets slut, antal 6 539 7 400 7 327 7 301 7 124

Antal m2 lägenhetsyta, antal 406 055 458 791 452 342 447 515 438 964

Lokaler vid årets slut, antal 286 301 413 413 421

Antal m2 lokalyta, antal 66 270 68 128 70 650 71 739 75 290

Garageplatser vid årets slut, antal 1 864 2 147 2 118 1 525 2 071

Parkeringsplatser vid årets slut, antal 2 545 2 967 2 929 2 761 3 485

Outhyrda lägenheter

Outhyrda lägenheter vid årets slut, antal 44 59 46 91 81

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

Hyresbortfall lägenheter, Mkr 3,1 3,4 5,6 5,5 2,2

Hyresbortfall lokaler, Mkr 1,9 1,7 1,6 1,7 1,3

Medelhyra

Medelhyra för lägenhet per m2 1 014,00 985,59 965,74 931,58 883,72

Omflyttning

Summa om- och avflyttningar, antal 954 1 084 1 046 1 157 1 206

Omflyttningsfrekvens, % 15,9 15,7 15,4 17,1 18,0

Fem års utveckling.

* Jämförelsetalen för år 2012 har inte räknats om enligt K3.

1) Soliditet = Eget kapital + reserver i förhållande till balansomslutningen
2) Resultatmarginal = (Resultat efter finansiella poster + räntekostnader) / omsättning
3) Kapitalets omsättningshastighet = Omsättning / totalt kapital22 AB Bostäder i Borås 23
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2016 2015 2014 2013 2012 *

Löner och anställda

Administration och arbetsledning, Mkr 23,2 21,7 19,8 20,0 19,5

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

Administration och arbetsledning, Antal 51 52 49 54 43

Fastighetsarbetare, Antal 76 65 65 68 66

Totalt antal anställda 127 117 114 122 109

Sjukfrånvaro

Administration och arbetsledning, Tim 7 536 2 863 5 762 5 445 3 388

Fastighetsarbetare, Tim 8 290 5 936 7 738 4 702 4 669

Totalt alla anställda, Tim 15 826 8 799 13 500 10 147 8 057

Administration och arbetsledning, % 6,6 2,8 5,5 5,6 3,7

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

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

* Jämförelsetalen för år 2012 har inte räknats om enligt K3.

Fem års utveckling forts.

NOT 2016 2015

Intäkter

Hyresintäkter 1 481 488 505 389

Övriga förvaltningsintäkter 2 5 428 5 268

Summa intäkter 486 916 510 657

Fastighetskostnader

Driftkostnader 3 –239 947 –248 297

Underhållskostnader –51 561 –68 830

Fastighetsskatt 5 –9 548 –10 502

Avskrivningar 6 –88 036 –71 567

Summa fastighetskostnader –389 092 –399 196

Bruttoresultat 97 824 111 461

Centrala administrations- och försäljningskostnader 4 –47 901 –44 875

Övriga rörelseintäkter 8 1 120 532

Övriga rörelsekostnader –584 –1 290

Resultat från fastighetsförsäljning 9 363 614 -

Rörelseresultat 7, 10 414 073 65 828

Övriga ränteintäkter 807 1 171

Räntekostnader –46 672 –41 618

Resultat efter fin poster 368 208 25 381

Årets skattekostnad 11 9 231 –2 777

Årets resultat 377 439 22 604

Resultaträkning.

24 AB Bostäder i Borås 25
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Balansräkning.
Tillgångar NOT 2016 2015

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Datorprogram 12 1 459 1 452

Summa immateriella anläggningstillgångar 1 459 1 452

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 13, 15 2 799 414 2 797 504

Mark 14, 16 90 725 99 436

Inventarier 16 7 108 4 585

Pågående ny- och ombyggnationer 17 33 633 80 568

Summa materiella anläggningstillgångar 2 930 880 2 982 093

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 - 50

Andelar i intresseföretag 18 19 409 -

Övriga finansiella tillgångar 18 41 41

Summa finansiella anläggningstillgångar 19 450 91

Summa anläggningstillgångar 2 951 789 2 983 636

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 128 163

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 911 660

Fordringar hos intresseföretag 8 254 -

Övriga fordringar 2 897 3 635

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 5 211 5 663

Summa kortfristiga fordringar 17 273 9 958

Kassa och bank 275 95

Summa omsättningstillgångar 17 676 10 216

Summa tillgångar 2 969 465 2 993 852

Balansräkning.
EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2016 2015

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 119 081 96 477

Årets resultat 377 439 22 604

Summa fritt eget kapital 496 520 119 081

Summa eget kapital 613 382 235 943

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 11 34 460 43 691

Summa avsättningar 34 460 43 691

SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till Borås Stad 20 2 220 906 2 605 837

Summa långfristiga skulder 2 220 906 2 605 837

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 50 522 54 136

Övriga kortfristiga skulder 1 661 1 903

Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader 21 48 534 52 342

Summa kortfristiga skulder 100 717 108 381

Summa eget kapital och skulder 2 969 465 2 993 852

ÅRSREDOVISNING 2016
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Kassaflödesanalys.Rapport över förändringar i eget kapital.
2016 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 414 073 65 828

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 88 036 71 567

Erhållen ränta 807 1 171

Erlagd ränta –46 672 –41 618

Betald inkomstskatt - 1 566

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 456 244 98 514

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av varulager 35 168

Förändring av korta fordringar –7 283 10 826

Förändring av korta skulder –7 696 –11 002

Kassaflöde från den löpande verksamheten 441 300 98 506

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –567 830 –347 076

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar –19 359 –50

Försäljning av anläggningstillgångar 531 050 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten –56 139 –347 126

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Amortering av lån –531 050 -

Upptagna lån 146 069 248 666

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –384 981 248 666

Årets kassaflöde 180 46

Likvida medel vid årets början 95 49

Likvida medel vid årets slut 275 95

                                                                     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 2015 11 000 105 862 80 379 16 098 213 339

Disposition av föregående års resultat 16 098 -16 098 0

Årets resultat 22 604 22 604

Utgående balans per 31 dec 2015 11 000 105 862 96 477 22 604 235 943

Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital

Ingående balans per 1 jan 2016 11 000 105 862 96 477 22 604 235 943

Disposition av föregående års resultat 22 604 -22 604 0

Årets resultat 377 439 377 439

Utgående balans per 31 dec 2016 11 000 105 862 119 081 377 439 613 382
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Tilläggsupplysningar.
Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen (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). 
 
Koncernredovisning
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till  
anskaffningsvärden om inget annat anges. 
 
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 avskriv-
ningar 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 nyttjandeperi-
oden 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 nybyggnatio-
ner under byggnadstiden och uppgår till 423 kkr under 2016. 
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
Företaget 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 företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbe-
stämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer  
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det 
inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver 
dessa avgifter. Övriga planer klassiciferas som förmånsbe-
stämda 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. 
 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pen-
sionspremie 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 mark-
nadsmässig marginal, och bolaget beslutar om räntebind-
ningen. Som säkringsinstrument används räntederivat som 
alla genomförs med Borås Kommun som motpart.  
 
Syfte med säkringar 
Enligt bolagets finanspolicy ska minst 35 % och maximalt 
80 % av prognosticerade kassaflöden hänförliga till lån som 
löper med rörlig ränta säkras genom att använda derivatin-
strument för att minska högre marknadsräntornas påverkan 
på resultat samtidigt som dagens låga ränteläge ska tas 
tillvara. 
 
Bolaget bedömer det som mycket sannolikt att den vid års-
skiftet utestående skulden löper vidare med minst 80 %  
under de närmaste 10 åren. Syftet med säkringen är att 
eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende  
betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna. 

Bolaget gör bedömningen att ränteswappar på ((utgående 
skuld 80 %) * 80 % i taket på finanspolicyn) reducerar 
företagets exponering för framtida förändringar i kassaflöde 
och räntekostnader kopplade till företagets finansiering. 
Säkringsredovisning i enlighet med K3 tillämpas. 
 
Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet 
Säkringsdokumentation upprättas, där det vid varje balans-
dag sker en jämförelse mellan de huvudsakliga villkoren för 
säkringsintrumenten med de huvudsakliga villkoren för den 
säkrade posten.  Säkringsförhållandet anses vara effektivt 
så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de hu-
vudsakliga 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 stängas  
så att förhållandet mellan säkrade poster och derivatkon-
traktet bedöms vara effektivt såväl avseende nominellt 
belopp, löptid samt räntebas. 
 
Redovisning
Bolaget uppfyller kraven för säkringsredovisning och någon 
marknadsvärdering bokförs inte i resultat- och balans-
räkningen. 
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod.
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Noter.
NOT 1  HYRESINTÄKTER INKLUSIVE OUTHYRDA OBJEKT 2016 2015

Bostäder 418 998 443 844

Lokaler 59 231 59 380

Garage och P-platser 12 953 13 604

Avgår outhyrda objekt

Bostäder –3 136 −3 419

Lokaler –1 886 −1 651

Garage och P-platser –2 214 −2 583

Avgår lämnade rabatter

Underhållsrabatter –1 482 −3 443

Övriga rabatter –976 −343

Summa hyresintäkter 481 488 505 389

NOT 2 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER 2016 2015

Debiterade avgifter 1 724 1 136

Ersättningar från hyresgäster 2 633 2 975

Rörelsens sidointäkter 886 818

Fakturerade kostnader 185 339

Summa övriga förvaltningsintäkter 5 428 5 268

NOT 3 DRIFTKOSTNADER 2016 2015

Fastighetsskötsel och städning –46 851 −44 578

Reparationer –55 987 −52 124

Taxebundna kostnader –47 404 −55 555

Uppvärmning –57 423 −59 813

Lokal administration –17 338 −16 089

Övriga driftkostnader –14 944 −20 138

Summa driftkostnader –239 947 −248 297

NOT 4  CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER

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

NOT 5  FASTIGHETSSKATT 2016 2015

Fastighetsskatt enligt taxeringsvärden –9 749 −10 378

Slutlig fastighetsskatt tidigare taxeringar 201 −124

Summa fastighetsskatt –9 548 −10 502

NOT 6  AV- OCH NEDSKRIVNINGAR 2016 2015

Avskrivningar

Immateriella anläggningstillgångar

 - Datorprogram –546 −463

Materiella anläggningstillgångar

 - Byggnader –74 466 −69 232

 - Inventarier –2 124 −1 872

Summa avskrivningar –77 136 −71 567

Nedskrivningar

Byggnader –10 900 -

Summa nedskrivningar –10 900 -

Summa –88 036 −71 567
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NOT 8  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2016 2015

Erhållna bidrag 1 074 508

Övriga rörelseintäkter 46 24

Summa övriga rörelseintäkter 1 120 532

NOT 7 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER 2016 2015

Medelantal anställda, fördelning kvinnor/män

Medelantal anställda i bolaget 129 117

 - varav kvinnor 48 39

 - varav män 81 78

Antal i ledningsgrupp och styrelse, fördelning kvinnor/män

Antal medlemmar i företagsledningen 4 5

 - varav kvinnor 1 2

 - varav män 3 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 44 698 42 480

Sociala kostnader 19 316 17 302

 - varav pensionskostnader 5 046 3 860

Löner mm fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda

Styrelse och VD 1 075 1 087

Övriga anställda 43 623 41 393

Till styrelsen utgår arvode enligt kommunfullmäktiges beslut. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. Av företagets 
pensionskostnader avser 794 (245) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående förpliktelser till dessa personer uppgår till 0 (0). 
Uppsägningstid av VD från bolaget är 6 månader och efter två år är den 12 månader men kvarstår med 6 månader från VD:s sida.

Sjukfrånvaro %

Kvinnor 9,4 4,7

Män 4,4 3,2

Anställda – 30 år 3,6 3,2

Anställda 30 – 49 år 8,5 4,2

Anställda 50 år – 5,1 1,9

Samtliga anställda 6,2 3,7

Sjukfrånvaro minst 60 dagar 37,7 61,0

NOT 10  ARVODE TILL REVISORER 2016 2015

Deloitte AB

 - revision –129 −143

 - konsultation –19 -

Ernst & Young AB

 - revision - −37

Stadsrevisionen

 - revision –61 −59

Summa arvode till revisorer –209 −239

NOT 11  UPPSKJUTEN SKATT 2016 2015

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.

Aktuell skatt - 1 566

Uppskjuten skatt 9 231 −4 343

Skatt på årets resultat 9 231 −2 777

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt 368 208 25 381

Skatt beräknad med skattesats 22% –81 006 −5 584

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –197 −1 753

Skatteeeffekt av ej skattepliktiga intäkter 526 1 783

Justeringar som redovisas innevarande år avseende tidigare års uppskjuten skatt - 2 777

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

Årets redovisade skatt 9 231 −2 777

Bolaget har ett ackumulerat skattemässigt underskott om 19 005 kkr.   

NOT 9 RESULTAT FRÅN FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER 2016 2015

Vinst vid försäljning av aktier i dotterbolag 408 673 -

Förlust vid försäljning av fastigheter –45 059 -

Summa resultat från försäljning av fastigheter 363 614 -
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NOT 12  DATORPROGRAM 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 2 315 2 299

Nyanskaffningar 553 16

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 868 2 315

Ingående avskrivningar –863 −400

Årets avskrivningar –546 −463

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 409 −863

Utgående bokfört värde 1 459 1 452

NOT 13  BYGGNADER 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 3 716 692 3 333 162

Försäljning och utrangeringar –215 067 −31 761

Omklassificeringar 234 435 415 291

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 736 060 3 716 692

Ingående avskrivningar –919 188 −873 839

Försäljningar och utrangeringar 57 008 23 883

Nedskrivningar –10 900 -

Årets avskrivningar –63 566 −69 232

Utgående ackumulerade avskrivningar –936 646 −919 188

Utgående bokfört värde 2 799 414 2 797 504

Taxeringsvärde, byggnader 2 710 777 2 518 715

NOT 14  MARK 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 99 436 99 436

Försäljning och utrangeringar –8 711 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 90 725 99 436

Utgående bokfört värde 90 725 99 436

Taxeringsvärde, mark 932 805 780 546

NOT 16  INVENTARIER 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 11 252 10 284

Nyanskaffningar 4 647 968

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 899 11 252

Ingående avskrivningar –6 667 −4 795

Årets avskrivningar –2 124 −1 872

Utgående ackumulerade avskrivningar –8 791 −6 667

Utgående bokfört värde 7 108 4 585

NOT 17  PÅGÅENDE OM- OCH NYBYGGNATION 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 80 568 141 889

Överfört till byggnader och mark –234 435 −415 291

Under året nedlagda kostnader 187 500 353 970

Utgående bokfört värde 33 633 80 568

Ränta aktiveras på projekt avseende nybyggnation under byggtiden och uppgår till 423 tkr (1 550) under 2016.

NOT 18  FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2016 2015

Andelar i koncernföretag

Aktier i Viskan 1 Fastighet AB, org nr 559028-6182, Borås. Andel 100 % - 50

Aktier i intressebolag

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

Långfristiga fordringar

HBV och OK, andelsbevis 41 41

Summa finansiella anläggningstillgångar 19 450 91

AB Bostäder i Borås förvärvade 25 % av aktierna i Fastighets AB Viskaholm den 18 april 2016.

NOT 15 UPPGIFTER OM FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 2016 2015

Redovisat värde, byggnader och mark 2 890 139 2 896 940

Verkligt värde, byggnader och mark 5 301 218 5 074 426

Beräkning av verkligt värde
Samtliga fastigheter värderas av bolaget i det webbaserade värderingsverktyget Datscha. År 2016 har 
10 fastigheter värderats av extern part för att säkerställa det maskinellt värderade värdet.
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NOT 19  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2016 2015

Ersättning skador 1 252 909

Övriga interimsfordringar 3 959 4 754

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 211 5 663

NOT 20  SPECIFIKATION AV SKULD OCH RÄNTEBINDNINGSTID 2016 2015

Skulder till Borås Stad 2 220 906 2 605 837

Räntebindning Lånebelopp Lånebelopp

Skuld med rörlig ränta 1 269 406 1 454 337

2016 - 200 000

2017 150 000 150 000

2018 150 000 150 000

2019 201 500 201 500

2020 150 000 150 000

2021 eller senare 300 000 300 000

Summa 2 220 906 2 605 837

Andel under 1 år 1 419 406 1 654 337

Andel över 1 år 801 500 951 500

Summa 2 220 906 2 605 837

Bolagets finansiering sker genom nyttjande av en kredit kopplat till ett underkonto i Borås Stads koncenkonto. Kreditens maximala 
storlek bestäms årligen av Kommunstyrelsen i Borås kommun och uppgår för året till 2 250 mkr (2 696). Borås Stad ger vid var tid de 
hel- och majoritetsägda bolagen 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.

Av den totala ränteexponeringen på 2 220,9 mkr uppgick marknadsvärdet vid årets slut till -52,0 mkr (-66,5).

NOT 21  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2016 2015

Förskottsbetalda hyror 18 726 18 798

Upplupna semesterlöner 3 770 3 513

Upplupna sociala avgifter 6 593 4 920

Upplupna räntor, lån och derivat 728 1 463

Upplupna kostnader el och vatten 2 295 3 862

Upplupna kostnader kabel-TV och övrig datakommunikation 2 175 2 378

Upplupna rabatter 1 480 3 443

Upplupna kostnader värme 6 360 6 666

Upplupna kostnader underhåll/investering 4 620 3 657

Övriga upplupna kostnader 1 787 3 642

Summa upplupna kostnader 48 534 52 342

NOT 22  STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2016 2015

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 526 537 629 660

Summa 526 537 629 660

Eventualförpliktelser

Garantiförbindelser, Fastigo 13 7

Summa 13 17

NOT 23  DISPOSITION AV FÖRETAGETS VINST

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 496 521 732

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 496 521 732 kr.

Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 31 mars 2017 för fastställande.

Borås den 27 februari 2017

Roland Andersson Sven Wergård Anne Rapinoja
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 

Pirjo Antonson Mohammed Kossir Conny Palm 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

Lars-Gunnar Comén Hjördis Jonsson Björn Qvarnström
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Bengt Engberg
Tf Verkställande direktör
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Deloitte AB avlämnar sin revisionsberättelse 
på årsstämman den 31 mars 2017.
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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.

Här finns det 
bästa boendet 
för boråsaren.
Vår uppgift är att erbjuda ett rikt och varierat utbud av  
lägenheter i alla stadsdelar. Boenden för livets alla  
skeenden. Och för alla plånböcker. Nästan alltid nära arbete, 
skolor, dagis, service, natur och bra kommunikationer.  
Här finns vi idag.

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.
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AB Bostäder i Borås fastighetsbestånd 2016-12-31

Antal lgh Antal Areor m2 Hyra kr m2/år Bokfört Marknads- Taxerings-

Stadsdel Fastighetsbeteckning Stud <=1rok 2rok 3rok 4rok >=5rok Totalt lokaler Lägenheter Lokaler Totalyta Lägenheter Lokaler värde tkr värde tkr värde tkr

Brämhult

Källbäcksryd 1:303 Rydsbacken 1-36 8 18 9 1 36 3 408 3 408 875 12 281 32 011 26 400

Källbäcksryd 1:267-274 Ringargatan 2-30 3 41 13 11 68 5 357 5 357 1 347 125 680 126 892 63 712

Centrum

Liljedal 12 Övre Kvarngatan 65-69 21 8 29 1 199 1 199 1 049 2 400 19 532 13 894

Ripan 7 Salängsgatan 16-18 5 5 1 2 13 2 674 183 857 1 132 1 531 5 354 14 899 10 138

Papegojan 17 Salängsgatan 15-17 18 18 3 1 075 133 1 208 1 110 526 5 347 17 733 13 765

Ceres 1 Österlånggatan 15-17 29 10 5 44 5 3 039 1 970 5 009 1 136 1 197 35 183 80 152 48 319

Luna 8 Torggatan 2 13 5 1 19 2 1 404 678 2 082 1 135 1 114 16 718 33 844 22 592

Olovsholm 5 Frejag, Viktoriag 12 12 24 2 328 2 328 1 293 44 812 46 243 36 400

Duvan 7 Stureg, Torstensonsg, 
Engelbrektsg

65 28 93 5 6 155 1 730 7 885 1 065 1 109 44 658 114 438 85 148

Horngäddan 9 Tårpilsgatan 7 16 16 1 852 98 950 856 452 2 069 7 274 7 713

Triton 2 Sven Eriksg, Väster Brog 3 2 3 2 10 7 951 972 1 923 1 017 547 7 676 13 023 11 686

Bifrost Järnvägsgatan 16 40 40 1 350 1 350 1 587 33 798 40 612 23 450

Lundby 1:1 Viskastrandsg, Skaraborgsv 160 160 4 420 4 420 1 895 145 340 148 308 87 400

Druvefors

Solrosen 10 Trandög, Stora Tvärgränd 4 25 44 34 107 7 485 7 485 1 434 182 520 183 576 101 800

Göta

Oxeln 1+2, Rönnen 1, 
Sälgen 1

Rundeln 4,6,22,24 24 100 93 23 240 11 14 602 1 082 15 684 1 019 629 74 537 186 794 137 585

Gullregnet 1 Varbergsvägen 35-41 6 50 12 9 77 6 4 690 358 5 048 1 020 786 20 563 59 171 44 068

Flädern 2, 4 - 9 Jössag, Vejleg, St Michelsg, 
Islandsg

67 119 97 15 1 299 13 18 090 1 692 19 782 1 067 695 103 364 253 048 172 290

Silverpoppeln 1 + 3 Moldegatan 4 9 42 6 61 1 4 163 153 4 316 1 020 855 17 187 54 907 37 977

Poppeln 1-2 Kaptensgatan 6,8 22 22 2 968 160 1 128 1 047 668 5 666 13 334 9 316

Balsampoppeln 6 Ålandsgatan 11 0 1 0 890 890 0 1 217 9 905 12 182 3 274

Hestra

Nielsen 1 Hestra Ringväg 30-50 14 16 9 5 44 3 602 3 602 1 106 20 494 50 730 27 472

Stenhammar 1 Hestra Ringväg 5-9 3 15 27 15 60 4 194 4 194 1 110 19 279 63 419 41 400

Partituret 1 Hestra Ringväg 2-6 10 20 30 2 1 410 6 819 8 229 1 517 948 48 396 72 429 0

Hulta

Tolvskillingen Hansingg, Skillingsg 54 71 12 1 138 2 9 972 162 10 134 987 418 61 969 119 196 74 236

Hultavall 1, Hultavas 1 Vitingsg, Trallingsg, Fessingsg, 
Månsingsg

7 24 79 86 31 227 3 15 558 146 15 704 936 815 61 500 158 299 107 736

Hultahus 4-5 Hulta Torg 0 22 5 770 5 770 616 39 329 25 410 15 422

Hultahed 1 Vitingsg, Högagärdsg 12 40 44 16 112 4 7 830 122 7 952 909 501 25 808 77 768 54 811

Hässleholmen

Hässlehus 3-11 Hässlehus 7 116 370 114 49 17 666 34 40 774 7 690 48 464 913 790 238 098 437 038 318 201

Alnen 2-5 Alnen 3 126 15 36 85 51 1 314 17 17 278 7 030 24 308 875 823 101 171 160 746 123 217

Stången 2-9 Kapplandsg, Tunnlandsg 58 142 111 85 6 402 16 30 141 6 188 36 329 911 897 238 604 318 354 194 538
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AB Bostäder i Borås fastighetsbestånd 2016-12-31

FASTIGHETSÖVERSIKT

Antal lgh Antal Areor m2 Hyra kr m2/år Bokfört Marknads- Taxerings-

Stadsdel Fastighetsbeteckning Stud <=1rok 2rok 3rok 4rok >=5rok Totalt lokaler Lägenheter Lokaler Totalyta Lägenheter Lokaler värde tkr värde tkr värde tkr

Norrby

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

40 30 67 14 151 8 9 023 454 9 477 996 545 37 393 100 350 80 560

Lotsen 8-9 Norrby Långg, Billdalgsg 16 60 105 49 230 6 16 473 545 17 018 947 738 71 852 162 862 135 800

Spinnaren 13 Norrby Tvärgata 11-13 59 32 91 3 3 465 739 4 204 1 257 873 52 258 54 949 42 965

Bagaren 1 Dalbog 4-20 16 128 48 16 208 2 12 440 90 12 530 997 479 54 242 135 191 107 246

Spinnaren 10 Östgötag, Bohusg, Värmlandsg 17 59 93 21 15 205 13 15 000 2 081 17 081 961 610 67 495 154 975 133 272

Järnbäraren 2-3 Billdalsgatan 2-30 1 17 55 137 12 3 225 16 15 319 1 330 16 649 985 493 78 053 182 056 134 813

Norrmalm

Munken 5 Torgilsgatan 8 5 5 7 17 1 934 75 1 009 952 553 3 717 12 189 10 139

Präntaren 2 Margaretagatan 3-9 20 25 16 61 4 3 935 5 158 9 093 1 165 1 357 106 044 121 078 37 903

Marsken 7, 9-10 Folkkungagatan 8-18 12 40 27 9 2 90 1 5 712 34 5 746 1 036 389 35 454 90 980 61 054

Sjöbo

Musseronen 1, 6-8 Johannelundsg, Klinteg 74 155 53 9 291 4 15 203 216 15 419 997 408 51 999 160 968 130 627

Skålsvampen 2 Bergakungsgatan 6-14 11 2 26 3 42 10 2 334 969 3 303 923 648 6 437 19 757 22 319

Sjöbo Hus 1 Sjöbo Torggata 7-13 2 39 8 49 4 2 789 1 268 4 057 970 661 10 527 27 598 27 847

Slätskivlingen 4-7 Nolhagagatan 2-52 49 219 37 2 307 8 16 572 1 175 17 747 1 031 1 196 96 342 195 508 160 553

Östra & Västra 
Brödkorgssvampen

Sjöbo Torg 0 6 2 567 2 567 989 27 819 20 317 6 418

Kantarellen 19 Sjöbogatan 18-20 8 8 16 1 544 1 544 1 167 26 815 31 407 17 274

Klibbskivlingen Klintesväng 10 0 3 1 249 1 249 885 5 087 7 789 5 845

Trandared

Svärdfästet 2, 7-9 Guldbrandsg, Östergårdsplan, 
Söderkullag

15 74 19 1 109 1 6 209 543 6 752 1 099 1 261 37 084 86 030 43 400

Solvagnen 1 Söderforsgatan 17 21 21 4 1 213 241 1 454 957 787 4 385 13 268 11 116

Spjutskaftet 1 Guldbrandsg, Östergårdsplan 25 47 74 15 161 4 10 807 450 11 257 1 023 755 64 925 139 476 96 757

Armborstet 5 Söderkullag, Dalsåkersg 35 66 41 25 167 3 10 258 383 10 641 1 017 665 43 487 128 785 92 063

Trandared 4:12 Söderforsgatan 14-18 17 20 2 3 42 3 208 3 208 1 406 78 751 81 330 41 000

Tullen

Enhörningen 1-2, 
Arkturus 1

Vinterg, Tollstorpsg 47 105 33 16 7 208 12 12 818 1 271 14 089 950 542 39 480 124 250 109 712

Planeten 2 Hällegatan 22-26 35 56 7 98 4 670 4 670 1 022 18 287 53 187 40 400

Vega 1 Tollstorpsgatan 2-6 3 9 9 3 24 1 761 1 761 928 10 389 18 709 14 344

Byttorpsklint 2 Kvibergsgatan 19-21 2 35 37 3 1 899 396 2 295 1 026 664 15 485 24 359 18 307

Skorpionen 2 Vindelgatan 11-13 17 9 5 31 2 2 051 191 2 242 917 300 5 125 19 402 16 861

Draken 4 Tollstorpsgatan 15-17 10 7 13 3 1 34 2 2 100 159 2 259 960 499 7 565 19 045 12 833

Sjustjärnorna Tullatorget 1-7 11 16 7 1 35 3 1 850 560 2 410 987 517 8 322 18 992 17 279

Lyran 4 Fjällgatan 32 16 18 34 1 2 177 60 2 237 994 591 18 622 26 369 18 579

Östermalm

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

58 52 57 10 9 186 3 11 322 40 11 362 963 486 56 992 128 680 82 336

393 914 2 666 1 870 591 105 6 539 286 406 055 66 270 472 325 1 014 858 2 890 139 5 301 218 3 643 582
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Presidium och ledningsgrupp AB Bostäder i Borås.

Roland Andersson (s)
Styrelseordförande

Sven Wergård (kd)
Första Vice Styrelseordförande

Anne Rapinoja (v)
Andra Vice Styrelseordförande

Bengt Engberg
Tf VD samt Affärsutvecklingschef

Stefan Hansson
Boservicechef

Annica Larsson
Ekonomichef

Claes Setthagen 
Kundstödschef

Conny Palm (m) 
Styrelseledamot

Björn Qvarnström (sd) 
Styrelseledamot

Roland Andersson (s)
Styrelseordförande

Pirjo Antonson (s)
Styrelseledamot

Sven Wergård (kd)
Första Vice Styrelseordförande

Mohammed Kossir (s)
Styrelseledamot

Anne Rapinoja (v)
Andra Vice Styrelseordförande

Lars-Gunnar Comén (m)
Styrelseledamot

Hjördis Jonsson (l) 
Styrelseledamot

Styrelse.
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Bolagets styrelse
Styrelsen har sedan årsstämman  
den 1 april 2015 haft följande medlemmar: 

Ordinarie ledamöter
Roland Andersson (s) ordförande
Sven Wergård (kd)
Anne Rapinoja (v)
Pirjo Antonson (s)
Mohammed Kossir (s)
Lars-Gunnar Comén (m)
Alexis Mouschopanis (m)
Joakim Härdner (l)
Björn Qvarnström (sd)

Suppleanter
Agneta Ahlgrand (s)
Per Alstermark (s)
Sahra Osman (s)
Kenan Odobasic (mp)
Conny Palm (m)
Gustav Segerblom (m)
Hjördis Jonsson (l)
Ann-Britt Lyborg (kd)
Andreas Bäckman (sd)

Fackliga representanter
Jenny Mortensen, Vision
Carina Winroth, Vision
Mikael Axelsson, Fastighets
Ulf Ögren, Fastighets
Stefan Ploderer, Målarna

Auktoriserad revisor
Harald Jagner, Deloitte AB

Sammanträden
Ordinarie årsstämma hölls den 31 mars 2016. 
Styrelsen har under året haft 8 antal  
protokollförda sammanträden.

Ledningsgrupp
Ekonomichef: Annica Larsson
Boendeservicechef: Stefan Hansson
Tf VD &Affärsutvecklingschef: Bengt Engberg 
Kundstödschef Claes Setthagen

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.


