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En berättelse,
berättad med
stolthet.
Vi har hållit på med bostäder i snart etthundra år. Fast
egentligen är det något helt annat vi har gjort. Vi har
byggt trygghet, skapat miljöer där människor har kunnat
utvecklas och rum som de med stolthet har kunnat kalla
sitt hem. Oavsett bakgrund, kultur, etnicitet, hudfärg,
sexuell läggning, religion och politisk övertygelse. Den
filosofin har gjort oss till stadens största bostadsbolag.
Och det är den berättelsen, med fokus på 2018, du kan
läsa i den här årsredovisningen.

Framsidan: Konstgjorda rosor fotade under Borås Pride 2018 där vi
för första gången hade ett ”öppet tält” dit alla var välkomna.

INNEHÅLL

VD har ordet

2018 – händelsernas år!
Det har varit ett händelserikt år. Framförallt har vi utvecklat och förändrat vår organisation
för att möta styrelsens övergripande mål. Ett både inspirerande och utvecklande uppdrag
för mig och alla medarbetare. Vi har också bokstavligen lagt en grund för flera spännande
bostadsprojekt som kommer att bli verklighet inom kort.
Högt ställda mål
I december 2017 antog bolagets
styrelse ett nytt strategi- och visions
dokument för perioden fram till 2025.
Det innehöll fyra övergripande mål;
Bästa boendet, Bästa arbetsgivaren,
Blandat bostadsbestånd och Bäst i
klassen i hållbarhet. Målen är högt
ställda, vilket är positivt för bolagets
framtida utveckling. Visionen ligger
fast sedan tidigare, ”Bästa boendet för
boråsaren”. Under året har vi satt en ny
organisation för att matcha de nya må
len, det ger förutsättningar att arbeta
mer strategiskt och målmedvetet.
En ny affärsplan
Under våren arbetades en ny affärsplan
fram för perioden 2019–2021 som ligger
i linje med styrelsen övergripande mål.
För att nå det ”Bästa boendet” ska vi
tydliggöra vad som ingår i vårt åtagande
och kvalitetssäkra vårt servicearbete.
Kunden ska vara i fokus och utgör navet
i vår arbete. Under våren 2019 öppnar
vi vårt nya kundcenter i fastigheten
Viskaholm, ett strategiskt läge nära
resecentrum, för ökad tillgänglighet.
Här samlar vi merparten av vår admi
nistrativa personal under ett tak och
får bra förutsättningar för att utveckla
bolagets verksamheter.
Great place to work
För att bli ”Bästa arbetsgivaren” ska
vår NMI ligga över 80 procent. Vi kom
mer under 2019 ansluta oss till ”Great
place to work” för att på ett bra sätt
kunna benchmarka oss. Målet är att vi
under kommande treårsperiod ska vara
4

topp 25 för medelstora företag i Sverige.
Ledarskapet står också i fokus, en viktig
del i att vara en bra arbetsgivare. En ny
chefsprofil har tagits fram med fokus
på ledaregenskaper. Det är vårt gemen
samma ledarskap som gör skillnad. Hela
personalen har under året också fått
uppdaterade befattningsbeskrivningar
och kompetensutvecklingsplaner.
Utveckla fastighetsportföljen
Vi fortsätter att utveckla vår fastig
hetsportfölj för att säkerställa ett
diversifierat bostadsbestånd. Under
året har vi sålt en större fastighet
innehållande skola, äldreomsorg och
sporthall. I december köpte vi en
centralt belägen fastighet i ett mycket
attraktivt läge, detta för att stärka
vår närvaro i centrum. Vi har också
tecknat köpeavtal av en fastighet för
nyproduktion i den nya stadsdelen
Regementsstaden. Vi räknar med att
påbörja vår nyproduktion av cirka 130
lägenheter under hösten 2019 med
inflyttning 2021.
650 nya lägenheter till 2025
Bolaget planerar en produktionstakt
på drygt 100 lägenheter per år och i
planen fram till 2025 kommer vi att
bygga cirka 650 nya lägenheter. Vid
årsskiftet 2018/2019 är 145 lägen
heter under uppförande. Under året
färdigställde vi en ny ICA Nära-butik
på Hulta Torg och kunde därmed riva
det gamla affärshuset och starta
byggnationen av 112 lägenheter med
inflyttning nästa årsskifte. Det känns
fantastiskt bra att förändra det gamla
torget som tidigare haft en negativ ut
veckling och vända det till ett modernt
torg, innehållande bra närservice,
förskola och nya bostäder.
Fler hyresrätter ska byggas
Bostadsbristen fortsätter att öka i
Borås, vår snittkötid ligger på cirka
sex år. Det tar lång tid att få ett nytt
boende! Den otillåtna andrahandsut
hyrningen och trångboddheten ökar i
vårt bestånd. Vi konstaterar också att
nyproduktionen av bostadsrätter har
bromsats in. Därför är det viktigt att

producera fler hyresrätter med ovan
nämnda utmaningar. Med nyproduktio
nen kommer också positiva flyttkedjor
igång och i sista ledet finns i bästa fall
en mindre billig lägenhet för uthyrning.
Hållbart fastighetsföretagande
Att arbeta ännu mer hållbart har hög
prioritering. Under november anslöt
vi oss till SABO:s branschutmaning
”Klimatinitiativet”. Fram till 2030 ska vi
gemensamt med drygt 100 SABOföretag minska vår energianvändning
med 30 procent jämfört med 2007 och
vara fossilfria 2030. Denna satsning
är en fortsättning på ”Skåneinitiativet”

”Det är vårt
gemensamma
ledarskap som
gör skillnad.”
som pågick under perioden 2007–2016.
Tillsammans minskade vi då energi
användningen motsvarande en kärn
kraftsreaktor. Det går att göra skillnad!
För att nå den nya utmaningen måste
vi bli bättre på att samverka med våra
hyresgäster och engagera vår personal.
Det är klart att vi ska nå detta mål!
Bolaget tar sitt klimatansvar, vi kanske
inte kan rädda världen men vi drar vårt
strå till stacken.
Socialt ansvarstagande
Det sociala hållbarhetsarbetet är
viktigare än någonsin. Med ökad
trångboddhet och sociala utmaningar
i våra kvarter måste vi bli bättre på att
tillsammans med våra hyresgäster,
kommun, polis och föreningsliv arbeta
mer strategiskt långsiktigt för en för
bättrad integration. I fortsättningen
kommer vi att ha med ett socialt
ansvarstagande i större upphandlingar
för att få fram praktikplatser som
kan leda till både utbildning och jobb.

Samverkan i BRÅ (Brottsförebyggande
rådet) är också ett prioriterat område
för ökad trygghet i våra kvarter.
Bra resultat 2018
En god eknomi måste balanseras i vårt
hållbarhetsarbete och vår målsättning
är att ha ett ekonomiskt resultat på
lägst 40 Mkr per år. Resultatet för 2018
är riktigt bra och landar på 54 Mkr.
Hyresförhandlingarna för 2019 genere
rar en höjning med 1,95 procent vilket
är positivt med tanke på tidigare års
låga nivåer. Även om årets förhand
lingar varit konstruktiva ser jag fram
ett emot ett stabilare regelverk för den
årliga hyresrevideringen. Pågående
trepartförhandling mellan SABO, Fast
ighetsägarna och Hyresgästföreningen
är positiv, jag ser med tillförsikt fram
emot resultatet. För att klara av fram
tida underhålls-, reinvesterings- och
nyproduktionsbehov behöver hyres
rättsbranschen stabila ekonomiska
förutsättningar.
Framåtblick mot 2019
Jag ser med spänning fram emot 2019.
Vi står väl rustade, både organisatoriskt
och ekonomiskt för att klara av våra
utmaningar under året. Vi ser att
bostadsproduktionen av bostadsrätter
minskar både lokalt och nationellt,
samtidigt som behovet av nya bostäder
är extremt stort i tillväxtområdena.
Bostadspolitiken behöver bli mer ba
lanserad och långsiktig! Vi har ett nytt
spännande år framför oss. Till sist vill
jag rikta ett stort tack till våra duktiga
medarbetare i företaget, till styrelsen
och våra ägarrepresentanter för ett
gott samarbete under året.

Bengt Engberg

AB Bostäder i Borås
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Vår ambition är att skapa det bästa boendet för boråsaren,
för det krävs lyhördhet vad det innebär för kunden.

Verksamheten

Nya, högt ställda mål,
för våra kunders skull.
Vi har funnits med länge, faktiskt i snart
100 år. Runt om i Borås har vi över 6 500

När vi kommit halvvägs in i nästa decennium
ska vi ha det bästa boendet, vara den bästa

lägenheter. Det gör oss till stadens största
bostadsbolag. I allmännyttans syfte ska vi
främja bostadsförsörjningen i Borås. Vi ska

arbetsgivaren, ha ett blandat bostadsbestånd
och vara bäst i klassen när det kommer till
hållbarhet. Det är tuffa målsättningar men vi

göra det möjligt för alla att hitta ett bra
boende. Men vi nöjer oss inte med det.

gillar utmaningar. Och när allt kommer till
kritan – vi gör det ju för våra hyresgäster skull.

AB Bostäder i Borås
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VERKSAMHE TEN

Bästa boendet

Trivsel, trygghet
och tillgänglighet.
Att erbjuda det bästa boendet är enkelt att säga,
svårare att göra. Därför har vi preciserat vad vi
menar och på flera sätt gjort det mätbart. I grund
och botten handlar allt om trivsel. Kan vi erbjuda
moderna och välplanerade lägenheter har vi nått
långt. Men det bästa boendet handlar om mycket
mer, till exempel området, trygghet och vår
tillgänglighet.
Moderna och trivsamma lägenheter
Med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
finns vi till för alla boråsare, oavsett livssituation. Vi erbjuder
moderna och trivsamma lägenheter men också något som
vi vet är viktigt för alla som hyr sin bostad – trygghet. Som
hyresvärd hjälper vi till med allt från trasiga kylskåp till
renovering av kök och badrum. Dessutom finns alltid möjlig
heten att göra bostaden ännu trivsammare efter egen smak.
Digitalisering för smarta lösningar
Vår digitala infrastruktur möjliggör lösningar för värme och
ventilation, individuell mätning och debitering av förbrukning,
elektroniska passersystem samt IP-TV och IP-telefoni. På så
sätt kan vi utveckla våra fastigheter med smarta lösningar,
till exempel kameraövervakning, uppkopplade sensorer,
smart belysning och digitala lås. Samtidigt tittar vi på en ny
plattform för vårt intranät. En mötesplats som kommer att
förbättra vårt interna informationsflöde och i längden göra
vår service till hyresgästen ännu bättre. Vi har också anslutit
oss till Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ. Målet är att vi,
tillsammans med övriga deltagare, ska vara ledande inom
digitalisering i fastighetsbranschen.

Nu ökar vi tillgängligheten
Våra kontor på Norrby och Hässleholmen, som har haft
begränsade öppettider, avvecklas. Samtidigt öppnar vårt
nya kontor i fastigheten Viskaholm den 26 april. Genom att
samla alla resurser på ett ställe blir vi effektivare och mer
tillgängliga för våra kunder. Oavsett vilken stadsdel de bor
i kommer de enkelt att kunna ta sig till oss, inte minst för
närheten till Resecentrum. Vi kommer dessutom att ha en
bobuss som ska göra nedslag i våra områden för att hjälpa
våra kunder med olika frågor.

”Genom att samla
flera resurser på ett ställe
blir vi effektivare och mer
tillgängliga.”
Ny, bättre kundmätning
Våra kunders synpunkter, erfarenheter och idéer är oerhört
viktiga för oss när det bästa boendet ska skapas. Med vår
nya metod för kundundersökning får vi möjlighet att känna
av läget löpande, dag för dag, istället för som tidigare en
gång om året. Det ger oss möjlighet att agera snabbare och
vidta rätt åtgärder. I den NKI-mätning som vi nu regelbundet
gör är vår ambition att gå från dagens 56 procent till 59,
gärna högre.

Styrelsens övergripande mål #1
Vad menar vi med ”Bästa boendet”?
Vi ska tydliggöra vad som ingår i vårt åtagande, både internt och mot kund, övergripande och på fastighetsnivå.
Kartläggning ska ske av våra kunders önskemål om det bästa boendet. Nöjd kundindex ska ligga på lägst 59 procent.
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”Våra kunders
synpunkter,
erfarenheter och idéer
är oerhört viktiga för
oss när det bästa
boendet ska skapas.”

VERKSAMHE TEN

”Idag är inget
konstant, allt
förändras precis
hela tiden och det
är något vi måste
förhålla oss till.”

Bästa arbetsgivaren

Konsten att hela
tiden bli lite bättre.
Med många års erfarenhet från fordonsindustrin
tog Anna Sjödin förra året steget till en helt ny
bransch. Det låter som ett stort kliv att gå från att
jobba med HR-frågor i en global organisation inom
fordonsindustrin till att ha rollen som HR-chef på
AB Bostäder i Borås.
– Ja, några av mina före detta kollegor höjde på
ögonbrynen, men egentligen är det samma
problemställningar och frågor. Det finns också
många fördelar med att komma från en helt
annan bransch och ta med erfarenheterna därifrån,
säger Anna Sjödin, ny HR-chef på AB Bostäder.
Som HR-chef har Anna ett brett ansvarsområde som bland
annat omfattar hela anställningscykeln, från rekrytering
till avslut, stöd för cheferna i deras
personalarbete och inte minst
arbetsmiljöområdet.
– Jag har känt mig efterlängtad,
tidigare har det helt enkelt inte funnits
resurser att ägna sig helhjärtat åt de
uppgifter jag har nu.

– Det här bolaget har så många fina värderingar och fyller en
viktig samhällsfunktion så det finns fog för det. Flytten till
Viskaholm kommer också att betyda mycket, att vi flyttar
tillsammans och kan bygga vår kultur.
Hon skulle också gärna utveckla målsättningen ”Bästa
arbetsgivaren” till ”Bästa arbetsplatsen”.
– Det är en detalj, men ”Bästa arbetsplatsen” skulle bättre
signalera ett gemensamt ansvar och större delaktighet,
vilket är en styrka i vår resa.
Vi ska skapa samsyn
Omorganisationen var i slutskedet när Anna kom in i bolaget.
– Mycket har fallit på plats men det är en resa kvar att göra.
Det handlar om att skapa samsyn och hitta nya arbetssätt.
Allt handlar om att förstå och acceptera förändringen. Ordet
förändring är laddat, jag vill hellre prata om justeringar.
Ibland krävs stora förändringar och däremellan justeringar
för att hitta rätt.
På hennes förra arbetsplats var förändringar mer vardag.
– Förutsättningarna förändrades
hela tiden, allt från orderingång till
ny teknik. Det gäller att hänga med,
ligga i framkant och allra helst först.
Idag är inget konstant, allt förändras
precis hela tiden och det är något vi
måste förhålla oss till. Vi måste hela
tiden bli lite bättre.

”Det här bolaget
har så många
fina värderingar.”

En större stolthet
Efter några månader i bolaget har Anna upptäckt att det
finns en gnutta dåligt självförtroende. Hon skulle vilja se en
större stolthet hos fler.

Fler möter våra kunder
Omorganisationen berör många i bolaget, men kanske allra
mest Boservice. Idag finns det fyra distrikt och en avdelning

Styrelsens övergripande mål #2
Vad menar vi med ”Bästa arbetsgivaren”?
Medarbetarindex ska ständigt vara över 80 procent. Som benchmarking använder vi ”Great place to work”. Utbildning
i ledarskap sker löpande liksom chefscoachning. Kompetensutvecklingsplan ska finnas för samtliga medarbetare.
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Anna Sjödin, ny HR-chef på AB Bostäder.

för teknisk service. Tidigare var det två distrikt och ett tredje
ben som var reparation, felanmälan och hantverkare. I den
nya rollen kvartersvärd är det fler som är ute och möter kun
derna. Tjänsten är en sammanslagning av fastighetsskötare
och reparatörer vilket innebär ett större arbetsinnehåll.
– För att ta oss dit är utbildning prioriterat under året. Det
kan handla om allt från att lära av en mer erfaren kollega till
traditionell klassrumsutbildning.
Vi ska göra rätt saker
Anna tar också med sig andra erfarenheter från sin förra
arbetsgivare, som att allt följs upp. Gör vi rätt saker och får
de den effekt vi önskar?
– Nu går vi in med kontinuerlig mätning av nöjd-kund-index
vilket är en förbättring som löpande ger oss ett kvitto på om
det vi gör ger värde för hyresgästen. Vi har tydliga lönsam
hetskrav, vad innebär det för mig i min roll? Vad kan jag göra?
Det är de små sakerna i varadagen som kan göra stor skillnad.

– Bland annat har en grundkurs i arbetsmiljö startat, dess
utom kommer vi att satsa på ledarutveckling på olika sätt.
Anna vill stärka det coachande ledarskapet och gör flera
likheter med idrottsvärlden. Hos ser också gärna förändringar i
sättet som månadsmöten och avdelningsmöten genomförs på.
Agendan ska vara densamma oavsett avdelning. Större
delaktighet och engagemang kommer att eftersträvas.
– Våra värdeord PUKA har börjat slå rot i organisationen
men det är en resa kvar att göra. Nu handlar det om hur vi
kan få in värdeorden i vardagen. Vad betyder de för mig i min
yrkesroll? Vi måste leva efter det vi säger. Att hjälpa till i det
kulturarbetet blir kanske min största uppgift.
Hon betonar dessutom vikten av att hitta morgondagens
arbetskraft. Att hitta rätt kompetens är en stor utmaning.
– Vi har bland annat ett samarbete med Viskastrandsgym
nasiet som utbildar elever på fastighetsprogrammet. Nu tar
vi snart emot årets sommarjobbare som får möjlighet att få
värdefull erfarenhet och minnen för livet. Vem vet, kanske
har vi en eller flera framtida anställda i gruppen som kommer!

Ett coachande ledarskap
Ett stort arbete framåt ligger i att stärka kompetensen
hos cheferna.
AB Bostäder i Borås
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Blandat bostadsbestånd

Vi har idag ett blandat bostadsbestånd och finns på 13 områden i Borås. Bostäderna vi
erbjuder sträcker sig från den lilla, billiga ettan på Tullen till de påkostade stadsradhusen
i centrum. Med en produktionstakt på cirka 100 lägenheter per år kommer ökningen att
vara cirka 650 nya lägenheter fram till 2025.

Vi finns (nästan) överallt.
Sjöbo

Brämhult

Hässleholmen

Norrmalm

Hestra

Norrby

Tullen

Centrum

Östermalm
Hulta
Fastigheter
Befintliga

Göta

Druvefors

Under byggnation

Trandared

Planerade

VERKSAMHE TEN

Blandat bostadsbestånd

Vårt bestånd i förhållande till konkurrenter och övriga upplåtelseformer

Tusen nya lägenheter
på tio år.
Ett av våra uppdrag är att erbjuda ett varierat
bostadsbestånd. Med våra drygt 6 500 lägenheter
i Borås är vi en dominerande spelare på marknaden.
Men vi finns inte överallt, till exempel på Damm
svedjan och Kristineberg. Vår absoluta ambition
och målsättning är att skapa en än större variation.
Befolkningsförändring
Borås

Bostäder

Vår uppgift är att utveckla och förvalta hyreslägenheter i
Borås. Vi erbjuder ett bekymmersfritt, tryggt och bekvämt
boende som passar många. I hyran ingår att vi sköter under
håll, reparationer och service.
Vi tar också hand om boendemiljön i området.
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18%
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36%

17 879

73%
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27%

Kommunen

Ketchupeffekt 2019
Under året som gått har det varit något av ett vakuum i
nyproduktionen beroende på olika omständigheter. Faktum
är att siffran för nyproduktion är låg. Istället har vi krattat
manegen inför 2019 då vi kommer att se en ketchupeffekt.
Statiskt fastighetsbestånd
Vårt fastighetsbestånd är relativt statiskt. Så länge det
inte sker större förvärv eller försäljningar märks inte heller
några speciella förändringar. Ser vi det i ett längre perspek
tiv blir bilden densamma. De senaste tio åren har vi byggt
cirka 800 lägenheter, medan vi 2016 sålde 900 lägenheter.
Beroende på hur staden utvecklas beräknar vi att under den
kommande tioårsperioden tillföra cirka 1 000 lägenheter.

115

Kommundel

Vår andel på 27% av hyresrättsmarknaden i Borås är en lägstanivå, för att vi ska kunna leva upp till vårt allmännyttiga uppdrag i tätorten.

Befolkningsförändring 2012/2018
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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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Styrelsens övergripande mål #3
Vad menar vi med ”Blandat bostadsbestånd”?
Bruksvärdeshyra, en spridning från lägsta till högsta hyresnivå, med en spridning på 70 procent.
Årlig revidering av investerings- och underhållsplan utifrån styrelsens övergripande mål.
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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.

AB Bostäder i Borås
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Bäst i klassen i hållbarhet

Från stadsodlingar
till Klimatinitiativet.
Hållbarhet är ett vitt begrepp. Många tänker miljö
och ekologi men det är så mycket mer. Hur vi
hanterar den sociala och ekonomiska hållbarheten
är minst lika viktigt. Och vår styrelse är tydlig,
ett av våra mål är att bli bäst i klassen när det
kommer till hållbarhet i dess bredaste mening.
När vi skapade våra första stadsodlingar för några år sedan
såg vi dem som projekt, ett test som skulle utvärderas. Nu
har vi kommit förbi det stadiet och kan konstatera att det
har blivit en succé. Efterfrågan har varit större än tillgången
och det har odlats allt möjligt, från grödor till kryddor och
blommor. Men viktigast av allt är att nya mötesplatser
har skapats, där människor i varierande åldrar, med olika
bakgrund och kulturer träffas under trevliga omständigheter.
Därför går vi nu från projekt till permanenta stadsodlingar.
Permanent stadsodling
Den nya stadsodlingen på Våglängdsgatan på Hässleholmen
är av permanent karaktär och en stor satsning som gjordes
under året. Här pratar vi inte om några pallkragar som har
ställts ut, hela entreprenaden är genomarbetad och vackert
utförd. Det här är ett av många hållbarhetsprojekt som vi
kommer fortsätta att utveckla. Eller växa om du vill.
Utveckling i nära dialog med boende
En annan stor satsning som vi, tillsammans med kommunen,
har gjort i samma område är Hässletorg. Här investerar vi 20
Mkr på en ny- och ombyggnad som kommer att färdigställas
under 2019. Bland annat blir det en kulturskola och mötes
plats för de boende, en dynamisk knutpunkt dit alla boende

är välkomna. Bosociala aktiviteter behöver inte bara handla
om korvgrillning och ballonger till barnen, även om det är
trevligt, utan mer om trygghet och utveckling av områden
i nära dialog med de boende. Liknande mötesplatser finns
redan på Norrby och Kristineberg. Vi hoppas också att inom
kort kunna hitta en lösning för Sjöbo.
Vi är med i Klimatinitiativet
Vi har skrivit på ett nytt avtal med SABO som innebär att vi
är med i Klimatinitiativet. Ett dynamiskt nätverk där vi kan ta
del av varandras erfarenheter och kunskaper. Projektet är en
fortsättning på det som kallades Skåne-initiativet och som
lockade 100 bolag att vara med. Vårt gemensamma mål
då var att minska energianvändningen med 20 procent
(AB Bostäders totala energianvändning minskade med ca 15%,
varav vår elanvändning sänktes med 32%). Ett mål som
motsvarar den energi en kärnkraftsreaktor producerar under
ett år. Tillsammans kan vi göra skillnad.
Fossilfria senast 2030
Att vi gått med i Klimatinitiativet innebär att vi ska spara
ytterligare tio procent (totalt 30 procent från utgångsåret
2007). Dessutom ska vi 2030 vara fossilfria vilket omfattar
både uppvärmning och transporter. Det här ligger helt i linje
med de mål vår ägare och styrelse har satt upp. Satsningarna
handlar lika mycket om ekonomi som ekologi. I slutändan ska
det generera intäkter för att kunna göra nya investeringar.
Fler elbilar och cyklar
Idag körs de flesta av våra transporter på biogas. Vi kommer
ändå att se över hela vår fordonspark, minska ned den och på
sikt växla över till fler elbilar och elcyklar. Och varför inte då
och då ta bussen i tjänsten, lokaltrafiken fungerar utmärkt.

Styrelsens övergripande mål #4
Vad menar vi med ”Bäst i klasen i hållbarhet?
Vi syftar på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Socialt ansvarstagande ska visas vid upphandlingar.
En fossilfri miljö 2025. Förbättrat resultat genom aktivt arbete med företagets fastighetsportfölj. Färdigställa
ett kvalitets- och miljöledningssystem med mera.
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”Tillsammans
kan vi göra
skillnad.”

VERKSAMHE TEN

Kärnvärden
Under året har vi reviderat vårt varumärke och implementerat innebörden i
organisationen. På ett frukostmöte presenterades allt med buller och bång, eller
i varje fall med puka (jodå, en medarbetare spelade live). Alla fick också vår nya
brandbook ”Boostäder”. I den gick det bland annat att läsa om våra kärnvärden.

PU K A
PROFFSIGA
Med proffsiga menar vi ett bemötande och
utförande som kännetecknas av kompetens
och engagemang. Vi har grund för det vi
påstår och står för det vi säger. Varje individ
bemöts på samma sätt, oavsett bakgrund,
kultur och etnicitet. Kunder, arbetskamrater,
entreprenörer eller samarbetspartners – alla
känner samma sak i mötet med oss.
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UTVECKLANDE
Vi är i ständig förändring. Det bidrar till att våra
bostäder och områden hela tiden utvecklas
i takt med omvärldens och våra kunders ökade
krav. Det kan handla om allt från kompetens
och relationer till miljö och nya affärer. Men
utvecklande handlar också om oss som
individer, att vi känner oss motiverade och
får de utmaningar vi söker.

KUNDORIENTERADE.
Att vi är kundorienterade innebär egentligen bara
att vi bemöter våra kunder som vi själva vill bli
bemötta. För att lyckas krävs det att vi är lösningsorienterad och tycker om människor. En rejäl dos
empati skadar inte heller. Det innebär att vi bör ha
förmågan att snabbt sätta oss in i olika människor
situation och förstå deras behov.

ANSVARSFULLA
Vi är stadens största allmännyttiga bostadsbolag.
Väl medvetna om att det vi gör påverkar människor
och miljö på kort och lång sikt. Därför går vi alltid
varsamt fram, lyhörda för marknadens behov och
utmaningar. Med ett ansvar för såväl kunder, medarbetare, ägare som stad. Tillsammans arbetar vi
ständigt för att hitta de bästa lösningarna ur ett
hållbart perspektiv.

AB Bostäder i Borås
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I vår nya fastighet på Hulta finns det bland annat laddplatser och solceller.
Alla materialval som gjorts gör det till en energieffektiv byggnad.

En aktiv fastighetsägare

Nya bostäder i
dynamiska områden.
2018 var året då vi bäddade för 2019. Det var
många år sedan lika få om- och nybyggnationer
färdigställdes. Istället blir det proppen ur 2019
med Hulta Torg som juvelen i kronan.
Den nya, 17 våningar höga, byggnaden är mer än just en
byggnad. Den är en symbol för det nya Hulta Torg. Här fanns
inte bara ett 60-talstorg som tappat kraft och lyster, här
fanns kriminalitet och otrygghet. Startskottet blev när ICA
bestämde sig för att stanna och vi satte spaden i jorden för
vår nya byggnad. Hela området blir
öppet, inbjudande och transparent.
Och näringsidkarna runt torget får
bättre förutsättningar för sin verk
samhet än någonsin.
Med plats för 112 familjer
När allt står klart vid årsskiftet
2019/2020 finns det plats för 112
familjer som också kommer att till
föra liv och rörelse i området. Utsikten
från de översta lägenheterna blir
magnifik. Två huskroppar samman
länkas med ett inglasat hiss- och
trapphus upplyst i rödorange.

Försäljningsprocessen kommer för första gången i huvudsak
att vara digital. Det kommer bland annat att vara möjligt att
”gå runt” i lägenheterna digitalt och se utsikten från varje
bostad. I samband med stadens 400-årsjubileum 2021 är
förhoppningen att en utsmyckning blir verklighet på Hulta
Torg, som en av 400 anledningar att fira Borås.
Spännande samarbetsprojekt
Efter långa förhandlingar med PEAB har vi fått klartecken för
en byggnad i Borås nya stadsdel Regementsstaden. Planerad
byggstart för fastigheten, som kommer att rymma 130
lägenheter, är hösten 2019. Ett annat
intressant stadsutvecklingsprojekt är
området Västerbro i Borås centrum.
Tillsammans med Riksbyggen är vår plan
att utveckla tre bostadskvarter med torg,
restauranger och caféer. Detaljplanen
kan vara klar 2020 och första spadtaget
tas då 2021. I samma område har vi
också förvärvat fastigheten Diana 1,
en pärla med 18 lägenheter.

”Att sätta en vision
och bryta ned den
till en detaljplan och
sedan genomföra
den har varit
fantastiskt.”

Hela byggnaden andas framtid
Här finns digitala lås, trygghetskameror, laddplatser i
garaget och solceller på taket. Det är bra material som har
använts genomgående vilket gör det till en energieffektiv
byggnad. Naturligtvis är det IMD (individuell mätning och
debitering av vatten och el) som gäller så att hyresgästerna
själva kan påverka sin förbrukning. Att sätta en vision och
bryta ned den till en detaljplan och sedan genomföra den
har varit fantastiskt.
Digital försäljningsprocess
Mätt i pengar är det vår största produktion hittills, kostnaden
beräknas till 220 Mkr inklusive investeringsstödet på 31 Mkr.
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”När allt står klart
vid årsskiftet
2019/2020
finns det plats för
112 familjer.”

Naturnära boende i Brämhult
I Brämhult pågår ett detaljplanarbete för
fyra naturnära trähus. Planen beräknas
färdigställas år 2020. Avslutningsvis vill
vi nämna Våglängdsgatan och Tunnlandsgatan, två projekt
på Hässleholmen som blivit kraftigt försenade på grund av
entreprenörer som gått i konkurs. Hyresgästerna har visat
stort tålamod under processen, belöningen blev ett mycket
tillfredsställande slutresultat.
Vi spänner bågen
I portföljen fram till 2025 har vi cirka 650 nya lägenheter
varav 145 redan är i produktion. Vi arbetar hela tiden aktivt
med att fylla på med cirka 100 lägenheter per år. Allt beror
på hur marknaden utvecklas och att det finns en efterfrågan.

AB Bostäder i Borås
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Stadsodlingen på Hässleholmen
har blivit en succé.

En aktiv fastighetsägare

Vi ser till hela
boendemiljön.
Det har hänt mycket positiva saker under året på
Hässleholmen. En ny aktivitetspark invigdes med
pompa och ståt under sensommaren och en av
landets finaste och mest välskötta stadsodlingar
växte bokstavligen upp.
Det blev precis som det var tänkt, en aktivitetspark för hela
familjen. På invigningen den 18 augusti bjöds det på tal, fika
och mängder av aktiviteter. På en yta ungefär lika stor som
en sjumannaplan finns det linbanor, gungor, klättervägg och
mycket annat. Aktivitetsparken har blivit en populär plats
att besöka, med lagom promenadavstånd, för förskolor
i området. Och även ett utflyktsmål för människor från
andra stadsdelar.

Stadsodling populär mötesplats
På samma område har också byggts en vacker stadsodling
med totalt 29 lotter. Trycket att få en av dem var hårt redan
från början och idag är det kö. Här odlas blommor, grönsaker
och kryddor men också vänskap. Stadsodlingen har blivit
en härlig mötesplats över generationsgränserna. Här möts
gammal och ung, med olika bakgrunder, och utbyter
erfarenheter – inte sällan handlar det om grödor.

Den nya aktivitetsparken på
Hässleholmen lockar många.

Ny mötesplats
Det tidigare biblioteket och fritidsgården vid Hässletorg är
under förvandling. Här kommer det bland annat att bli ett
kulturhus fyllt med aktiviteter. Beräknad premiär blir det
sommaren 2019.
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Bixêr hatin!
Ji bo ez dikarim
alîkarî ta bikim.

Mångfald

Förståelse handlar
inte bara om språk.
Teija Markkanen

Genc Avdiu

Det finns något som kallas överenskommelsen i Borås. Det handlar
om hur Borås Stad och idéburna organisationer ska kunna utveckla
och fördjupa sitt samarbete. Den gemensamma utmaningen är hur
vi kan upprätthålla välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa,
integration, gemenskap och social sammanhållning.
Vi arbetar aktivt för att dra vårt strå till stacken när det handlar om just det, att
utveckla och fördjupa samverkan med de idéburna organisationerna. Centralt för
oss är samverkan med andra aktörer, till exempel Borås Stads områdesnätverk
som verkar för trygga och inkluderande bostadsområden.

Tervetuloa, miten
voin auttaa?

Vi talar många språk
Alla våra medarbetare talar svenska. Många av dem talar också engelska, en
hel del finska och några albanska, norska, persiska, farsi, bosniska, tyska, danska,
somaliska, kurdiska och arabiska. Vi har till och med en person som kan swahili.
Men frågar du oss spelar inte språket så stor roll, finns bara viljan så löser vi
det andra.
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Mohammed
Saleh Chatto

Välkommen!
Vad kan jag
hjälpa till med?

Service handlar om att förstå
Under året har vi också förstärkt vår organisation kring bosociala frågor. Idag
består den av utvecklingsledare för social hållbarhet, en kundärendegrupp för
störningsärenden och kundvärdar där fokus ligger på att ge service vad gäller
boende. God service handlar ofta om att förstå motparten. Samtidigt sägs det
att det talas över 80 olika språk i våra områden. Hur hanterar vi det? För att få
svar på den frågan gjorde vi en helt ovetenskaplig undersökning bland våra
medarbetare. Resultatet får väl betecknas som godkänt.

Nermeen
Mouhammad

Abbas Mahmoudi

Elmi Diriye

Jasminka Huremovic

VERKSAMHE TEN

Mångfald

Det är när vi går
samman som vi kan
utföra underverk.
För första gången hade vi 2018 en mer aktiv när
varo på Borås Pride. Festivalens värderingar ligger
helt i linje med våra och passar bra in i vårt arbete
med mångfald och lika rättigheter för alla.
Under parollen ”Bryt dig fri från normer” arrangerades för
tredje gången Borås Pride. Här lyfts normer kring bland
annat hudfärg, språk, funktionsvariation, identitet, tro och
sexualitet. Homosexuella, bisexuella och transpersoner,
samt andra personer med queera uttryck och identiteter,
ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter

”Vår ambition var att
möta så många olika
människor som möjligt.”
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som andra. Det vimlar av inspirerande och energigivande
aktiviteter under dessa dagar, bland annat utställningar,
workshops, föreläsningar, konstvandringar och filmvisningar.
Syftet med arrangemanget förklaras bäst av det som går att
läsa i programförklaringen; Det är när vi går samman som vi
kan utföra underverk.
Vår närvaro betydde mycket
Vår ambition var att möta så många olika människor som
möjligt under dessa dagar. Därför hade vi ett eget ”öppet
tält” strategiskt placerat mitt på Stora Torget. Där kunde
alla, oavsett bakgrund, göra sin egen prideflagga, sticka en
gemensam pridehalsduk eller bara fika med våra special
gjorda pridedammsugare. Och på alla våra flaggstänger runt
om i stan hissades prideflaggan. Men viktigast var trots allt
kanske vår närvaro. Att vi är med betyder mycket för oss
men också för arrangörerna, det är helt avgörande att så
många aktörer som möjligt backar upp det här projektet och
allt det står för.

”Det vimlar av
inspirerande
och energigivande
aktiviteter under
dessa dagar.”
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Utveckling genom dialog

Små saker som ofta
betyder väldigt mycket.
Borås Stads vision är att alla boråsare ska känna
stolthet över staden. För att bidra till den känslan
gör vi väldigt många olika saker, från det lilla till det
stora. Att erbjuda det bästa boendet för boråsaren
är naturligtvis ett sätt. Men det som kanske inte
alla ser är den mångfald av olika, spännande projekt
och event vi gärna engagerar oss i. För att vi själva
är stolta boråsare.
Det är vår övertygelse att sociala insatser ska göras
tillsammans med de boende, och inte för. Delaktighet och
engagemang ger medskapande och inte enbart inflytande.
De projekt du kan läsa om här är bara några exempel på
sådant som har hänt under året, där vi och våra hyresgäster
varit delaktiga.
Kretsloppet
Målet med Kretsloppet, som arrangeras av Korpen Borås,
är att inspirera boråsarna att minska sin miljö- och klimat
påverkan genom små åtgärder i sin hemmiljö. Under
Kretsloppsveckan hade vi ett eget tält där vi informerade
om vår nyproduktion på Hulta, IMD (individuell mätning och
debitering) och vår solcellssatsning med Borås Elhandel.

”Här får barn med olika
utmaningar en möjlighet
att umgås med hästar
som terapistöd.”
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Ortens bästa poet
Ett kulturprojekt med förgreningar över hela landet som vi
deltog i för första gången. Här handlade det om att ungdomar
skulle skriva och framföra en egen dikt. Under deltävlingen
i Borås vaskades två finalister fram. De fick åka till Rinkeby,
Stockholm, och framföra sina bidrag. Tävlingen, som arrang
eras av Förenade Förorter, lockade cirka 5 000 åskådare,
varav en busslast med supportrar från våra områden.
Sommarjobb betyder mycket
Vi vet vad ett sommarjobb betyder för ungdomar. Därför
erbjuder vi 80 tonåringar den möjligheten. Enda kravet är att
de fyller 16 år under året och gärna bor i något av våra om
råden. Sedan ett tag tillbaka har vi också ett samarbete med
Viskastrandsgymnasiet, bland annat erbjuder vi praktikplatser.
Och tillsammans med Hyresgästföreningen har vi under
året låtit fyra ungdomar stärka sitt ledarskap genom att gå
kursen ”Unga ledare”. Allt för att skapa bra förebilder.
Hästar som terapistöd
Vi stöttar ett stort antal lokala föreningar. Syftet är att ge
människor möjlighet till en meningsfull, fostrande och
utvecklande sysselsättning och underlätta vägen in i fören
ingslivet. En av de föreningar vi stöttar är Borås Fältrittklubb
som har ett samarbetsprojekt med Barn- och ungdoms
psykiatrin. Här får barn med olika utmaningar (2018 var
det diagnostiserad selektiv mutism) en möjlighet att umgås
med hästar som terapistöd.
Borås rent och snyggt
Vi arbetar för en attityd- och beteendeförändring gällande
nedskräpning. Som en del i det ingår vi i Borås rent och
snyggt, ett projekt som startades av Brottsförebyggande rådet
(BRÅ). Glädjande fick Borås Stad pris för fjärde året i rad
som bästa kommun när det gäller arbetet mot nedskräpning.

”En mångfald av
olika, spännande
projekt och
event vi gärna
engagerar oss i.”
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”Det finns
jättemånga som
engagerar sig
i Norrby, jag är
en av dem.”

Utveckling genom dialog

10-åring fick
Nobelpriset på
Norrby.
För sjunde året i rad ordnades en alternativ Nobelfest på Norrby.
Hundra personer i alla åldrar, boende, politiker och tjänstemän,
samlades för en trerätters middag och prisutdelning. En av
huvudpersonerna på festen var utan tvekan Dorsa Rahimi, 10 år,
som välförtjänt fick ungdomspriset.
Dorsa kan mycket väl vara Borås mest målmedvetna 10-åring. Själv säger
hon, som det naturligaste i världen, att hon bara vill göra skillnad för
stadsdelen Norrby. Vad kände hon då när hon hörde sitt eget namn ropas
ut som vinnare.
– Jag var jättenervös men samtidigt jättestolt över mig själv på något sätt.
Loppis och bakverk
Ungdomspriset ska gå till en person mellan 10 och 18 år som är en bra
kompis och förebild för sina jämnåriga och som hjälper till att visa och
skapa en positiv bild av Norrby. Precis som Dorsa.
– Jag har ordnat loppis, hjälpt äldre att bära saker och och kommit med
förslag till förbättringar. Sedan kan ju inte alla baka, har inte recept, så jag
och min mamma brukar baka och dela ut det till folk.
Priset går till Norrby
Nobelfesten på Norrby är ett sätt att stärka stadsdelens identitet och
inte minst samhörigheten bland de boende genom att främja de lokala
krafterna. Priser delades ut i kategorierna Fred, Miljö, Kultur och Ungdom.
Arrangör är AB Bostäder, Borås Stad och Hyresgästföreningen.
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Dorsa Rahimi, en mycket glad och stolt
vinnare av Norrbys Nobelpris 2018.

AB Bostäder i Borås
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Korta nedslag 2018

Ett år fullt av aktiviteter,
för stora som små.
Vid en snabb reflektion över året som gick är det lätt att minnas de stora händelserna.
Men när vi grävde lite djupare upptäckte vi allt det andra, det som kanske bara berörde
några få. Här får du ett axplock och en blandning av stort och smått, för stora och små.
Sådant som var viktigt för oss och våra kunder under det gångna året.

Januari
23 		

Trygghetsmöte för Tullen.

25–31

Boskolor för nya hyresgäster och för IFO.

31 		
		
		
		

Områdesnätverk Trandared. Tillsammans
med bl.a. polis, föreningar och boende
diskuterades t.ex. områdesdagar och 		
trygghetsskapande åtgärder.

Februari
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Matchvärd för Borås Basket

Vi tar emot våra hyresgäster inför matchen.

Mars
1–22
Boskola för blivande stadsdelsvärdar,
		
Borås Folkhögskola och för nya
		hyresgäster.
12 		

Möte om Grannsamverkan på Tullen.

19 		
		
		

Trandaredsdagen, en dag full av
aktiviteter för hela familjen dit alla kunder
på Trandared bjöds in.

24 		

Torgkväll på Sjöbo Torg.

26 		
		

Hej Hulta, en dag full av aktiviteter för hela
familjen dit alla kunder på Hulta bjöds in.

April

Juni

9–19
		

Boskola på Borås Folkhögskola och för
nya hyresgäster.

9–26
		

Områdesnätverk Göta/Kristineberg, Hulta
och Hässleholmen.

2 		
		
		

Hässlefesten. Under tre dagar pågick
festen där bland annat en Hässleholmenambassadör utsågs.

12 		
		

Fotbollsskola på Göta. Tillsammans med
Kronängs IF startade vi en fotbollsskola.

7 		
		

Invigning av tunneln mellan 			
Fjärdingskolan och Hässleholmen.

12 		

Områdesnätverk för Hässleholmen.

17 		
Boendemöte på Norrby och 			
		Margaretagatan.

13 		
		

Första spadtaget för projektet på
Hulta Torg.

21–22 Aktivitet i samband med Kronäng Arena
		Cup.

14 		

Torgkväll på Sjöbo Torg.

21 		
		
		

Sommartorsdagarna® på Stora Torget.
Vi bjöd alla barn och ungdomar på show
med bröderna Daniel och Emil Norberg.

29–30

Pridefestivalen.

26 		

Torgkväll på Sjöbo Torg.

Maj
2–28
		

Områdesnätverk för Trandared, Sjöbo,
Norrby, Göta/Kristineberg och Hulta.

2–31
		
		

Boskola för nya stadsdelsvärdar på
Borås folkhögskola, på Miroi och för
nya hyresgäster.

4 		

Borås stads Integrationsnätverk.

6 		
		
		

Allsvensk fotboll mellan IF Elfsborg och
AIK, vi var matchvärd och lottade ut
biljetter bland våra kunder.

2 		

Borås stads Integrationsnätverk.

5–22
		

Områdesnätverk Göta/Kristineberg
och Sjöbo.

14–27
		
		

Årsmöten med HGF Tullen, Sjöbo och
Norrby. När de lokala hyresgästföreningarna hade årsmöte var vi med.

7 		
		
		
		

Avslutning simskola för kvinnor. Under tio
veckor fick kvinnor, 16 år och uppåt,
möjligheten att lära sig att simma under
trygga former.

16 		

Matchvärd för Borås Basket.

15 		

Pinocchio Cup på Borås Arena.

22 		

Boskola för nya hyresgäster.

17 		

Finalen i ”Drömstaden” på Navet.

26 		

Boendemöte på Duvan.

Pridefestivalen

Vi hade ett eget tält där alla kunde göra sin egen
prideflagga, sticka en gemensam pridehalsduk och
fika med våra specialgjorda pridedammsugare. Och
på alla våra flaggstänger runt om i stan hissades
prideflaggan.
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Juli
5 		
		
		
		

Sommartorsdagarna på Stora Torget.
Vi, tillsammans med Borås Energi och
Miljö, bjöd alla barn och ungdomar på
”bra-att-veta” om vatten, värme och miljö.
®

6 		
Invigning av muralmålning på 		
		Hässleholmen.
12 		
		
		

Sommartorsdagarna® på Stora Torget.
Vi, tillsammans med Team Rynkeby, bjöd in
alla barn och ungdomar till en hoppborg.

19 		
Sommartorsdagarna® på Stora Torget.
		
Vi, tillsammans med Sports for you, bjöd
		
in alla barn och ungdomar att testa olika
		sporter.
26 		
Sommartorsdagarna® på Stora Torget.
		
Vi, tillsammans med Sports for you,
		
bjöd in alla barn och ungdomar att träffa
		
spelare från Norrby IF och testa olika 		
		sporter.

28–30
		

Områdesnätverk för Hässleholmen, 		
Trandared och Sjöbo.

30 		

Boskola för nya hyresgäster.

September
1 		
		
		

Sjöbodagen, en dag full av aktiviteter för
hela familjen dit alla kunder på Sjöbo 		
bjöds in.

3–25
		

Områdesnätverk för Hulta, Brämhult,
Sjöbo och Norrby.

8 		
		
		

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

10 		

Start för simskola för kvinnor.

13 		

Start för fotbollsskola på Göta.

15 		

Kretsloppet.

Kretsloppet

Augusti
2 		
		
		
		

Sommartorsdagarna på Stora Torget.
Vi, tillsammans med Hop n Pop, bjöd in
alla barn och ungdomar att prova Airtrack
för lek och tävlingar.
®

9 		
Sommartorsdagarna® på Stora Torget.
		
Vi bjöd in alla barn och ungdomar att se
		
artisten Theoz, en av Sveriges största
		ungdomskändisar.
11 		
		

Avslutning på sommarprojekt med ABF
och kulturförvaltningen.

18		
Invigning av nya aktivitetsparken på 		
		Våglängdsgatan.
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23–30
		

Löparträning för ungdomar på Norrby
med korvgrillning.

23 		

Valdebatt på Hässleholmen.

25 		
		
		

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

Ett motionslopp, men också ett sätt att inspirera
boråsarna att minska sin miljö- och klimatpåverkan
genom små åtgärder i sin hemmiljö. Vi fanns med
och berättade bland annat om vår solcellssatsning
med Borås Elhandel.

18 		

Trygghetsvandring på Trandared.

21 		

Studiebesök från Witalabostäder.

27 		

Trivselmöte på Druvefors.

Oktober
2–25
		
		

Boskola för blivande stadsdelsvärdar på
Borås FHSK, vuxenundervisningen vid
Borås stad och för nya hyresgäster.

3–10
		

Områdesnätverk för Kristineberg, Hulta
och Hässleholmen.

6 		
Fjädringsskolans dag. Vi lämnade bl.a. ett
		
bidrag för att försköna skolans inne- och
		utemiljö.
12 		

Sjöbo familjecentral.

17–23
Boendemöte på Hässleholmen och 		
		Norrby.
19 		
		

Matchvärd för Norrby IF i Superettan.
Vi lottade ut biljetter bland våra kunder.

27 		

Ortens bästa poet.

30 		

Regionträff för bosociala frågor.

December
3 		

Avslutning för simskola för kvinnor.

4 		

Trivselmöte på Östermalm.

5 		
Områdesnätverk för Göta och 		
		Kristineberg.
5–14		
		

Luciafirande på Hulta, Norrby, Göta, Sjöbo
och Trandared.

7 		

Borås stads Integrationsnätverk.

10 		

Norrbys Nobelfest.

Norrbys Nobelfest

Festen är ett sätt att stärka stadsdelens identitet
och samhörighet bland de boende genom att främ
ja de lokala krafterna. Det är också en möjlighet att
visa upp Norrby som stadsdel på ett positivt sätt.
Priser delades också ut.

November
1 		
Sportlovsaktivitet för barn i våra
		områden.
1–22
		

Områdesnätverk för Sjöbo, Trandared,
Brämhult och Hässleholmen.

7 		

Invigning av Borås FHSK:s samlingssal.

13–29
		

Boskola för vuxenutbildningen, Borås stad
och för nya hyresgäster.

14–25
		

Matchvärdar för Borås Basket och BHC.
Vi lottade ut biljetter bland våra kunder.

27 		

Trivselmöte på Östermalm.

28 		

Gemensam träff för alla områdesnätverk.
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Hållbarhetsredovisning

AB Bostäders
värdekedja.
AB Bostäder i Borås är en långsiktig bostads

CSR – Corporate Social Responsibility – blir

förvaltare, som också bygger nytt. Nybygg

allt viktigare för allt fler företag. Vi vill ta

nation genomförs inte av egen personal utan

ansvar för hur vi påverkar samhället. CSR

av entreprenörer. Även i vår fastighetsförvalt

handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig

ning tar vi in leverantörer där så är lämpligt.

och öppen i frågor som berör människa, miljö

Oavsett om ett arbete utförs av egen personal

och samhälle. För det krävs en god och stabil

eller av en leverantör så känner bolaget ett

ekonomi.

stort ansvar för att verksamheten fungerar
på ett hållbart sätt.
Vår vision och vår värdegrund leder oss
framåt i arbetet med en hållbar framtid.

Våra stadsodlingar har blivit populära,
samtidigt är de en del av vårt CSR-arbete.

Offentligt ägda bostadsföretag har ett
särskilt allmännyttigt ansvar mot samhället,
inte minst när det gäller den centrala verk
samheten – att erbjuda bostäder åt alla.

AB Bostäder i Borås
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Socialt ansvar

Hyresgästföreningen. På festen delas
det ut priser till insatser som har gjort
Norrby till en bättre plats.

Det egna hemmet
Som allmännyttigt bolag är vårt uppdrag bredare än för de flesta andra
bostadsbolag. Oavsett har det egna hemmet och dess närmiljö, att leva ett
bra liv, stor betydelse. Vi vill med ett socialt ansvarstagande bidra till goda
livsvillkor och en trygg miljö ”Det bästa boendet”.

Ett bra sätt att
skapa trygghet är
att lära känna sina
grannar. Just därför
anordnar vi bland
annat gårdsfester
och gemensamma
städdagar.

56%

Tack för att du
slänger ditt skräp här.

Tack för att du
slänger ditt skräp här.

Tack för att du
slänger ditt skräp här.

Socialt ansvarstagande

Så många av våra hyresgäster upplever
att de är nöjda med sitt boende.

Enhet

2016

2017

2018

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i boendemiljön
Nyproduktion av hyresrätter

Antal

50

13

4

Förvärv av hyresrätter

Antal

-

-

18

Avyttringar av hyresrätter

Antal

911

-

49

kr/m2

1 014

1 028

1 050

%

-

56

56

1–4

-

-

3,6

Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och förväntningar
Hyresnivå

Trygghet är viktigt
En viktig del i att skapa trygghet är att
känna sina grannar i området. Därför
skapar vi tillfällen att träffas, för att
på så sätt öka gemenskapen samtidigt
som vi utvecklar våra bostadsområden
på olika sätt. Vi anordnar bland annat
gårdsfester, gemensamma städdagar
och är delaktiga i områdesdagar och
även våra stadsodlingar skapar positiva
möten för våra hyresgäster.
Förutom vårt uppdrag att hålla rent

”En viktig del i
att skapa trygghet
är att känna
sina grannar.”
och snyggt i våra bostadsområden har
vi startat grannsamverkan på flera
platser, för att ta gemensamt ansvar
för ökad trygghet. Vi fortsätter också
vårt arbete med att stötta olika för
eningar och klubbar som finns i nära
anslutning till våra bostadsområden.
Fokus i deras verksamhet ska vara 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.

Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling
Andel av bolagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende, Nki
Andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö
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Permanent funktion
av stadsodlingar
Stadsodling ger våra hyresgäster både
möjlighet 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.
Stadsodlingar har drivits som ett
testprojekt under flera år men beslut
har nu tagits om att stadsodlingarna
ska vara en permanent tjänst till våra
hyresgäster. En ny roll har etablerats
för utveckling av fler stadsodlingar
i våra områden.
Boinflytande och påverkan
Sedan flera år finns ett avtal om
boinflytande och påverkan mellan
AB Bostäder och Hyresgästföreningen.
Tillsammans fördelas de medel som
AB Bostäder bidrar med till den
gemensamma verksamheten. Då Hyres
gästföreningen har få aktiva medlemmar
i Borås har vi svårt att etablera nya
kontakter och nya aktiviteter.
Olovlig andrahandsuthyrning
Vi fortsätter jobba mot olovlig andra
handsuthyrning som har gett gott
resultat de senaste åren med många
återlämnade lägenheter. Vårt arbete
har uppmärksammats inte bara av
andra allmännyttiga bolag utan även
av SABO. Vi är erkända som ett bolag
som arbetar framgångsrikt och med
stort hjärta med dessa frågor.
Nobelfest på Norrby
AB Bostäder arrangerar varje år en
Nobelfest på Norrby tillsammans med

Årets viktigaste parad
Som en viktig samhällsaktör i Borås
spelar det roll vad vi säger och vad
vi gör. Vi tycker att det är viktigt att
samhällets mångfald speglas bland
våra medarbetare och att vi respekterar
allas olikheter i allt vi gör. Vi är 118
medarbetare i olika åldrar, bakgrund,
utbildningsnivå och personligheter som
möter 14 000 olika boråsare i jobbet.
Därför stöttade vi Borås Pride som
samarbetspartner för första gången
2018.
Motverkande av korruption
genom upphandling
AB Bostäder lyder under Lagen om
offentlig upphandling (LOU). Det ställer
krav på att bolagets upphandlingar har
tydliga kravställningar kopplade till
verksamhetsbehov, miljö och socialt
ansvarstagande. Förfarandet som
stadgas i LOU innebär att större upp
handlingar måste utlysas enligt en viss
metod och anbuden värderas utifrån
fakta som minskar risken för korruption.
Digitalisering inom allmännyttan
AB Bostäder har anslutit sig till
Allmännyttans digitaliseringsinitiativ
– en treårig satsning för att accelerera
digitaliseringen. Målet för initiativet är
att utveckla fastAPI, branschstandard
för kommunikation mellan fastighets
system och andra system. Det handlar
om att gemensamt utveckla och/
eller upphandla tjänster som gynnar
bolagen, ta fram nya affärsmodeller
samt hjälpa företagen att möta digita
liseringens utmaningar.
Våra hyresgäster kommer inte att
önska nya tjänster och möjligheter,
de kommer att kräva det. Av den
anledningen är digitalisering av vår
verksamhet ett måste.
Humans of Bostäder
Under året har vi fortsatt med Human
of Bostäder där vi med hjälp av våra
hyresgäster visar upp ett axplock av
de som bor hos oss.
AB Bostäder i Borås
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Miljöansvar

Avfall, återbruk och återvinning
Ett miljömål i företaget är att minska
mängden avfall till förbränning och de
poni. I det arbetet är våra hyresgästers
beteende av allra största vikt och vi
arbetar därför med beteendepåverkan
genom information och olika projekt.
Vi har utökat vår textilåtervinning
så att fler hyresgäster kan lämna in
sina kläder för materialåtervinning via
Borås Stads funktion GeTing.

Vi tar ansvar för
jordens resurser.
Det sker idag ett respektlöst användande av jordens resurser som
orsakar allvarliga klimatförändringar. Det behövs radikala förändringar
i vårt sätt att använda de resurser jorden erbjuder och där vill vi vara
med och ta ett ansvar för vår gemensamma miljö.

40 000

När vi bygger nytt
satsar vi på hållbara
fastigheter som står
sig över tiden. Ett
exempel är att vi
använder kakel och
klinker i badrum för
att minimera risken
för vattenskador.

badkar/år

Tack vare IMD (individuell mätning och
debitering av vattenförbrukning) har de
boende på Vitingsgatan 1 samt 3–13
och på Trallingsgatan 2 sparat
motsvarande 40 000 badkar fyllda
med vatten under ett år.

Miljöansvar

Enhet

2016

2017

2018

Total

kWh/m2 atemp

136

130

125

Fjärrvärme

%

86,8

86,9

87,2

El

%

13,2

13,1

12,8

El

MWh

67

68

74

Total

m3/m2 atemp

1,46

1,41

1,36

Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan
Använd energi som förbrukas av
fastighetsbeståndet
(normalårskorrigerad) varav

Producerad el via solceller

Energieffektivisering
När det gäller nyproduktion är energi
kraven högt ställda. Byggnadens speci
fika energiprestanda ska vara max 75 %
av kraven enligt BBR, Boverkets krav.
Standard i vår nyproduktion, och i
våra badrumsrenoveringar, är att de
boende själva betalar för det varm- och
kallvatten som de förbrukar. Alla våra
lägenheter värms upp med fjärrvärme
med undantag av 36 lägenheter som
har direktverkande el.
På elsidan finns det åtgärder kvar
att genomföra, till exempel se över
utomhusmiljö, källare, vindar och
loftgångar avseende belysning och
belysningsstyrning. Även i bolagets
tvättstugor finns det energieffektivise
ringar att genomföra.
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.
Vi renoverar 200 – 300 badrum varje
år som en del i att underhålla våra
fastigheter. När renoveringen är färdig

nen monterade vi till exempel solceller.
En förnybar, fossilfri energikälla som
kan producera el. Elen använder vi i
våra egna fastigheter samt säljer till de
boende i respektive fastighet.

”Det som är hållbart för miljön
är också hållbart ekonomiskt
för oss på AB Bostäder. ”
ger vi våra hyresgäster information
och kunskap om hur de på ett enkelt
sätt håller nere vattenförbrukningen.
En bra boendestandard ökar hyresgäs
ternas 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 bad
rum för att minimera vattenskador och
kök som ska tåla lite mer. Betong är
ett material som håller över tiden som
kräver lite underhåll. Vid nyproduktion
erbjuder vi alltid möjligheten att ladda
elbilar.
Solceller
Vi vidareutvecklar vårt lågenergihus
koncept och i den senaste nyproduktio

Allmännyttans klimatinitiativ
Hittills har 110 bostadsföretag med
sammanlagt över 400 000 lägen
heter, vilket motsvarar 50 % av alla
allmännyttiga lägenheter, anslutit sig
till Allmännyttans klimatinitiativ och
därmed antagit utmaningen att bli
fossilfria senast 2030. AB Bostäder
är ett av dessa företag. Initiativet har
ytterligare ett mål och det är 30 %
lägre energianvändning, räknat från
2007, till 2030.
Hållbar mobilitet
Borås Stad har som mål att 2030
vara en fossilbränslefri organisation.
AB Bostäder har som mål att vara ett
fossilbränslefritt bolag innan dess.
Eldrivna lastcyklar istället för bil samt
eldrivna poolbilar och elcyklar är alter
nativ som bolaget tittar på.
Även våra trädgårdsmaskiner
kommer över tid att bytas till eldrivna,
gröna maskiner. Batteridrivna träd
gårdsmaskiner fungerar idag utmärkt
även för den sorts pålitlighet som vi
behöver i det dagliga trädgårdsarbetet.
Resurseffektiva kretslopp
AB Bostäder verkar för minskad
materialåtgång i verksamheten och
har som målsättning att tillvarata det
avfall som uppkommer på ett resurs
effektivt sätt, främst från ny- och
ombyggnationsprojekt.

Begränsning av miljöpåverkan vid boendes förbrukning
Vattenförbrukning i beståndet
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Ekonomisk hållbarhet

Stabil och långsiktig
ekonomisk planering

Varje underhållsprojekt
ger oss möjlighet att byta
ut material till mer hållbara
och bättre lösningar.

14,5%
Omflyttningen i våra fastigheter fortsätter
att minska och är nu extremt låg.

Enhet

2016

2017

2018

Ekonomiskt ansvar och förbättring av fastighetsbeståndet
Årliga investeringar och
underhållskostnader per lägenhet

Befintligt bestånd

Tkr/lgh

44

26

42

Årliga investeringar och underhållskostnader

Befintligt bestånd

Mkr

286

171

197

Nyproduktion

Mkr

101

4

4

% av total
omsättning

21

1

1

%

99,3

99,2

99,3

kr/m2

508

508

520

%

15,9

15,2

14,5

Bolagets investeringar i nyproduktion
samt fastighetsförvärv

Bolagets ekonomiska uthyrningsgrad

Driftkostnad
Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter)
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Bostäder

ser inte ut att minska. Ökningstakten
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 sam
arbetspartners som vi kan exploatera
nya bostadsområden tillsammans med.

Aktiv fastighetsportfölj
För att ha ekonomin i balans krävs det
att vi ständigt ser över vår fastighets
portfölj. Att sälja och köpa fastigheter
och/eller bolag är en minst lika viktig
del som förvaltning och underhåll.
Under 2018 har vi genomfört ett
antal fastighetsaffärer, både försälj
ning och inköp.
Vi har sålt Horngäddan och Partituret
till Borås Stad. Samtidigt har vi köpt
22 tomträtter av Borås Stad samt en
centralt belägen fastighet, Diana 1, av
en privat fastighetsägare.

Fokus på underhåll
Varje underhållsprojekt ger oss
möjlighet att byta ut material till mer
hållbara, och funktioner till bättre lös
ningar. Vår strategi och ambition är att
upprätthålla en hög underhållsstatus
i fastighetsbeståndet. Det innebär
fortsatt stora investeringar vilket vår
ägare låter oss göra istället för att
dela ut bolagets resultat till dem.

”Vi söker alltid
samarbetspartners
som vi kan exploatera
nya bostadsområden
tillsammans med.”

Våra fastigheter ser vi som långsiktiga investeringar. Genom stabil och långsiktig planering
skapar företaget goda förutsättningar för hållbara och attraktiva bostäder under många år.

Ekonomisk hållbarhet

Bra ekonomi är en förutsättning
för hållbarhet
Grunden för långsiktig hållbar fastig
hetsförvaltning är en sund och god
ekonomi som ger oss möjlighet att
underhålla fastighetsbeståndet.
Då bolagets ägare inte har bidragit
med ett stort eget kapital måste
bolaget vara varsam med hanteringen
av ekonomin. Detta för att
bygga ett betryggande eget
kapital för att inte riskera
bolagets fortlevnad.
Översyn av processer,
arbetsrutiner och effektivise
ringar är en del av vår vardag.
Vi får inte luta oss tillbaka
utan måste hela tiden vara
aktiva eftersom bolagets
årliga resultat hittills inte är i
den nivå då vi kan vara nöjda.

Fortsatt nyproduktion
Borås Stad har under lång tid haft en
positiv befolkningsutveckling och den

Ny ordning i framtiden för
hyressättning
Genom hyresförhandlingar mellan
AB Bostäder och Hyresgästföreningen,
som företräder våra hyresgäster,
bestäms hyran. De nya hyrorna för
2019 är förhandlade och klara. Det

pågår sedan flera år samtal mellan
SABO, Fastighetsägarna och Hyres
gästföreningen för att tillsammans
hitta till en ny hyressättningsprincip
som alla tre parter kan acceptera.
Ständigt minskad omflyttning
Vakansgraden har i flera år varit låg.
Även omflyttningarna minskar för
varje år. Under år 2018 sjönk
omsättningen till 14,5 procent
vilket är extremt lågt och lägre
än föregående års omsättning
på 15,2 procent. Bra för bolaget
men absolut inte bra för de som
är i behov av lägenhet eller som
önskar byta till större eller mindre.
När vi driftstartade vår nya
hemsida vintern 2018 startade
vi även ett bytestorg. Där kan de
som önskar byta lägenhet eller
registrera sina önskemål för att
underlätta matchningen hos någon
annans önskemål.
Hållbar mark- och vattenanvändning
Välskötta och tillgängliga miljöer är
viktiga för trygghet och trivsel i ett
bostadsområde. AB Bostäder jobbar
med att utveckla miljöerna runt våra
hus, både i nya och gamla områden.
Här är bolagets arbete med stadsdels
utveckling och stadsodling en bidra
gande faktor, till exempel den nya
Silverparken på Hässleholmen, en
ny stadsodling och aktivitetspark
mellan husen.
För att inspirera och underlätta för
boende att engagera sig i det arbetet
har bolaget permanentat projektet
stadsodling och dessutom förstärkt
med en anställd utvecklingsledare för
stadsodlingar.
Ekonomiska risker
Politiska beslut rörande skatter, avgifter,
bidrag och andra regleringar har direkt
inverkan på bolagets ekonomiska
resultat. Kostnader där stor inverkan
kan ske är främst energibeskattning,
fastighetsskatter och tomträttsavgälder.
Då bolaget till stor del är lånefinan
sierat föreligger även en ränterisk
kopplat till upplåningen.
AB Bostäder i Borås
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”Vi har idag ett
blandat bostads
bestånd och finns
på 13 områden
i Borås.”

HÅLLBARHE TSREDOVISNING

Intressenter

”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 de
larna i våra hyresgästers liv - hemmet.
Vi fortsätter jobba med begreppet för
vi har fortfarande mycket kvar att göra
så att såväl hyresgäster som bolagets
personal har samma förståelse för
begreppet.

Samspel skapar
”det bästa boendet”.
”Det bästa boendet för boråsarna” kräver att vi som allmännyttigt bolag ska vara till
nytta för ägaren, kunderna och samhället. Tillsammans med våra intressenter utvecklar
vi verksamheten på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt som gynnar alla.

Rullande hyresgästenkät
I november startade vi med vår rullande
hyresgästenkät. Det innebär att 12
olika hyresgäster dagligen får hyres
gästenkäten via mail att besvara. På
detta sättet får vi ständigt en aktuell
bild på vad våra hyresgäster tycker
om oss och vår service. Uppgifterna
kan vi använda direkt i vårt dagliga
arbete och vi kan i närtid återkoppla
till hyresgäster som har kommenterat
saker eller önskar få kontakt med oss
i en specifik fråga.

50/50
Ledningsgruppen består av lika
många män som kvinnor.

Vår ”bobuss” blir ett spännande inslag och
komplement till vårt nya kundcenter.

Företagsledning och samspel med intressenter

Enhet

2016

2017

2018

9

9

9

”Människor som känner sig trygga
och trivs i sitt bostadsområde
vill bo kvar hos oss.”
och renoveringsarbeten. Med stöd av
LOU (lagen om offentlig upphandling)
säkerställer vi ett fungerande samar
bete och vi arbetar ständigt i nära
relation med våra leverantörer. De
är AB Bostäder när de är ute i våra
områden och utför jobb åt bolaget,
i bolagets namn.
Trygga bostadsområden
Människor som känner sig trygga och
trivs i sitt bostadsområde vill bo kvar
hos oss. Därför arbetar vi tillsammans
med våra hyresgäster och aktörer med
aktiviteter som skapar bostadsområ
den som är både trivsamma och trygga.
Vi deltar i samverkansaktiviteter med
bland andra Borås Stad och polisen.
Sedan ett par år tillbaka satsar vi även
på grannsamverkan i våra hyreshus till

Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande ledningssystem
Andel kvinnor och män i ledande positioner

Styrelse

Andel kvinnor och män i styrelsen

Kvinnor

%

22,2

22,2

22,2

Män

%

77,8

77,8

77,8

Kvinnor

%

25,0

50,0

50,0

Män

%

75,0

50,0

50,0

Andel kvinnor och män i ledningsgruppen

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

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

Korruption och mutor

Mänskliga rättigheter
Bolaget har en transparent hyrespolicy

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Bobuss
I samband med att Viskaholm öppnas
stängs dagens kundvärdskontor. Som
komplement till det nya kundcentret
skaffar bolaget en husbil – en ”bobuss”.
Meningen är att bobussen ska kunna
användas för att besöka hyresgäster i
alla våra bostadsområden i samband
med städdagar, aktivitetsdagar, för
information eller när ett behov uppstår.
Boskola
AB Bostäder introducerar sina nya
hyresgäster, som för första gången
flyttar till en egen lägenhet, genom
en Boskola. Hyresgästerna får
information om viktiga boendefrågor
som bland annat sophantering och
boendevett.
Företagets utbildare i Boskolan
håller även i utbildningspass om bo
endefrågor inom ramen för SFI-kurser
(svenska för invandrare).
Destination Gymnasiet
Sedan 2017 är AB Bostäder samar
betspartner till Destination Gymnasiet.
Satsningen bygger på ett samarbete
mellan näringslivet, skolan, föräldrar
och elever med mål att alla ungdomar
i Borås Stad skall lämna nionde klass
med godkänt betyg.

Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen
Bolaget jobbar med boinflytande

gemensamma administrativa kontor
mitt i centrala Borås, även kallat
Viskaholm. Det nya kundcentret, som
etableras i det nya kontoret, ska vara
en arena för att få ut information till
potentiella hyresgäster och en mötes
plats för hyresgäster.

Våra leverantörer
Vi upphandlar ständigt olika avtal
med olika leverantörer. Det kan röra
sig om tjänster som kan kopplas till
drift och skötsel av fastigheterna men
även entreprenörer för nyproduktion

sammans med engagerade hyresgäster
och polisen.
Nytt gemensamt administrativt
kontor – Viskaholm
I april 2019 öppnar bolaget sitt nya

*) Gemensam whistleblowe funktion med Borås Stad
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Mer kundorienterad organisation
Våren 2018 förhandlade arbetsgivare
och facken en mer kundfokuserad
organisation som sedan under året har
genomförts. Den nya rollen kvartersvärd
har införts och de ska utföra de sysslor
som tidigare reparatörer respektive
fastighetsskötare gjorde. Samtlig
personal har blivit validerade av extern
part och individuella utbildningsplaner
är klara och kommer att genomföras
de kommande åren.

God arbetsmiljö

Engagerade
medarbetare skapar
”Det bästa boendet”.
Medarbetare som trivs och har en vilja att utvecklas är målet
för företaget och nödvändigt för företagets utveckling. Med
kontinuerliga satsningar på medarbetarna ges förutsättning
för en fortsatt bra arbetsinsats.

44%
Antalet kvinnor
som arbetar i bolaget,
en minskning jämfört
med 2017 (46 %).

71%

Så många av våra medarbetare
upplever att de är nöjda med
sitt arbete.

God arbetsmiljö

Enhet

2016

2017

2018

Heltid

%

96,1

96,9

96,6

Deltid

%

3,9

3,1

3,4

Tillsvidare

%

86,6

95,1

96,6

Visstid

%

13,4

4,9

3,4

Totalt

Totalt

127

115

118

Lika tillträde på arbetsmarknaden och arbetsvillkor
Anställningsform

Antal anställda

Medarbetares hälsa och välbefinnande
Frånvaro
Andel medarbetare som är nöjda
med sitt arbete - trivselindex
Arbetsmiljöpolicy finns
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Total frånvaro

%

6,1

5,5

5,0

%

-

80

71

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Jämställdhet och mångfald
AB Bostäder ska vara en jämställd
arbetsplats där inflytande och resurser
fördelas lika mellan könen. Bolaget
kommer att genomföra en omfattande
lönekartläggning ur jämställdhetsper
spektiv. Antalet kvinnliga medarbetare
minskade något under året och är nu
44 (46) %.
Medarbetarna ska känna att deras
insats i arbetet är betydelsefullt och
att de har ett ansvar för att medverka
till goda arbetsförhållanden. Genom
den gemensamma värdegrunden som
våra kärnvärden utgör skapas en tydlig
kultur som bygger på att alla anställda
är proffsiga, utvecklande, kundoriente
rade och ansvarsfulla - PUKA.
Värdegrundsarbetet påverkar hela
identiteten i bolaget och ger konkret
effekt i organisationen. Vi ska ha ett
starkt ledarskap och en kultur där vi
kan lita på varandra!
Gemensamt administrativt kontor
Till våren flyttar nästan all administrativ
personal till ett och samma kontor.
Kontoret blir inte aktivitetsbaserat utan
var och en erbjuds egen kontorsplats.
Kvalitetsarbete
AB Bostäder fortsätter med kvalitetsoch processarbetet, digitalisering och
fastighetsdokumentation. Tillsammans
ska vi förändra och förnya AB Bostäder
till att bli en attraktivare arbetsplats
för alla – och bidra till ”Det bästa
boendet”.

Arbetskraftsförsörjning
Under sommaren 2018 erbjöds ett
80-tal ungdomar feriejobb, dels i
samarbete med Borås Stad dels i egen
regi. Ungdomarna arbetade främst
inom områdesskötsel av utemiljö i
våra bostadsområden för att bidra till
hyresgästernas trivsel. Jobben ger
också ungdomarna en bra introduktion
till arbetslivet.
Boostäder
Bolagets mål och vision ska vara tydliga
för alla. Samtliga medarbetare ges
tillfälle till regelbunden utvärdering och
karriärutveckling genom de årliga åter
kommande medarbetarsamtalen. Vi
genomför även årligen en medarbetar
undersökning som bland annat ligger

Kompetensförsörjning
Konkurrensen och rörligheten av
arbetskraft har ökat inom fastighets
branschen. Därför blir det allt viktigare
för AB Bostäder att attrahera och
behålla arbetskraft. Ett gott ledarskap
är en av förutsättningarna för att vara
en attraktiv arbetsgivare. Därför har
bolaget påbörjat både en gemensam
och en individuell ledarskapscoachning
för att stärka och ena bolagets chefer
och ledare.
Hot, våld och annan brottslighet
I arbetet på AB Bostäder i Borås möter
medarbetare ibland hotfulla personer.
Arbete har påbörjats för att höja
standarden i till exempel källargångar
genom att renovera utrymmen som
inte är trygga för personal och boende.
Alla chefer och arbetsledare kom
mer att genomföra riskgenomgång av
sin personals arbetsuppgifter, detta
för att kartlägga risker och eventuella
onödiga ensamarbeten.

”Vi ska vara en jämställd arbetsplats
där inflytande och resurser
fördelas lika mellan könen.”
till grund för det fortsatta arbetsmiljö
arbetet. I årets undersökning var det
85 procent som svarade på enkäten.
Vi har under året haft Boost-möten
där vi har presenterat några av styrel
sens övergripande mål och presenterat
vad Allmännyttan betyder och vad det
innebär för bolaget och medarbetarna.

Organisationstillhörighet
Bolaget är medlem i Arbetsgivarorganisationen Sobona, tidigare Pacta,
Arbetsgivarorganisationen Fastigo,
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
(SABO) och Husbyggnadsvaror (HBV)
förening upa.
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Mycket av vårt arbete handlar om att få människor att komma nära
varandra för att skapa en social tillhörighet och gemenskap.

Årsredovisning – 2018 i siffror

Allt vi har tänkt,
gjort och planerat.
Kanske hör du till de otåliga. De som vill

blandat bostadsbestånd och hållbarhet.

ha allt svart på vitt i form av siffror. Inte

Allt du vill veta är hur det gick. Hur resultat-

så mycket prat, mer verkstad. Ju fler

och balansräkningen ser ut. För att inte tala

nollor desto bättre. Det är då det blir

om kassaflödet. Och noterna, hur många är

begripligt. Intressant på riktigt. Nu är det

det i år? Men viktigast av allt, vad blev det

din tur.

på sista raden? Lugn. Din högtidsstund är

Glöm allt prat, åtminstone för en stund,

här. Årets årsredovisning. Varsågod.

om bästa boendet, bästa arbetsgivaren,
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ÅRSREDOVISNING 2018

Förvaltningsberättelse.
AB Bostäder i Borås. Org.nr 556024-8782.
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31
Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostäder i Borås avger härmed årsredovisning för år 2018.
Styrelsens säte: Borås. Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).
Verksamhet

Ägardirektiv

AB Bostäder i Borås är ett av Sveriges största och äldsta all
männyttiga bolag. Exakt vilket år bolaget bildades är osäkert
men det officiella årtalet är 1923.
Verksamheten i bolaget består av att i allmännyttigt
syfte äga och förvalta fastigheter för bostadslägenheter 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
och Borås Stads största allmännyttiga bolag.

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 bostadsmark
naden 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 miljöhänsyn
och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och
rivning av byggnader.
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.

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 Stad.
Att ständigt arbeta för att utveckla bolagets bostadsom
råden, och att ge våra hyresgäster möjlighet att få inflytande
över sin bostad och dess närmaste omgivning. Bolagets lägen
heter 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 och ligger
tillsammans med övriga allmännyttiga bostadsbolag ägda
av staden utanför kommunens koncernstruktur.
Ägarkrav

AB Bostäder skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande
av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsför
sörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
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Målinriktning från styrelsen

Bolagets styrelse reviderade sina övergripande mål i
december 2017. Bästa Boendet, Bästa arbetsgivaren,
Diversifierat boende och Bäst i klassen i hållbarhet.
AB Bostäders strategiska målsättningar

Styrelsens övergripande mål går i linje med den vision för
2025 som AB Bostäder tidigare antagit ”Bästa boendet för
boråsaren”. Bolaget arbetar utifrån följande strategiska
målsättningar: Kundfokus, Affärsmässighet och Social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Kundfokus
Det bästa boendet! Ett stadigt ökande Nöjd kundindex
(NKI) är målet. Borås har sedan några år av polisen fått
två områden, Hässleholmen/Hulta och Norrby, utpekade
som ”Särskilt utsatta områden” pga. våld och kriminalitet.
Arbetet med polisen och Borås Stad fortsätter för att
trygga boendemiljön för våra hyresgäster.
Vi lever upp till kundens förväntningar! Målet är att
mäta vår prestation mot kunderna t.ex. direkt efter
åtgärdad felanmälan.

Under år 2018 har vi genomfört en ”nollmätning” då alla boende
fick svara på hyresgästenkäten för att få ett utgångsläge.
I höst har vi startat upp rullande enkätutskick, totalt 12 hyres
gäster får enkäten per dag. Vi kan då återkoppla snabbare
på aktuella frågor och få en ständig temperatur på vad våra
boenden tycker om oss.
Vi möter kunden på kundens villkor! Vi utvecklar ständigt
den digitala kommunikationen med kunden t.ex. genom vår
nya hemsida. Bolaget har en positiv syn på att vidareutveckla
boinflytandet i våra områden. Vi arbetar sedan flera år
tillsammans med bl.a. Hyresgästföreningen om boinflytande
som är relgerat i ett boinflytande avtal. Vi forsätter vårt
arbete med att utveckla vårt bosociala fokus och genomför
olika aktiviteter i bolaget riktat mot våra hyresgäster.
Affärsmässighet
Ett bra ledarskap. Chefer och ledare ska sträva efter tydligt
ledarskap där företagets värdegrund, mål och visioner är
i fokus.
Vi följer löpande upp respektive avdelnings prestation
både i form av resultat och förmåga.
Vi lockar de bästa! För samtliga roller i företaget ska det
finnas befattningsbeskrivningar och alla anställda ska ha
en personlig kompetensplan.
Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
Bra ekonomi är en förutsättning för hållbarhet! Vi arbetar
aktivt med vår fastighetsportfölj. Vi ser ständigt över vår
organisation så att vi är ”rätt” rustade och gör rätt saker.
Som tidigare år fortsätter lägenhetsomsättning att vara låg.
Utfallet i december var lägre än på många år, 14,5 (15,2) %.
Detta innebär att de nödvändiga flyttkedjorna i princip inte
existerar vilket inte är bra för de som önskar byta lägenhet
eller för de som står i vår bostadskö. I årsskiftet 2018/2019
stod 32 580 personer i vår bostadskö och av dessa var 9 611
aktivt sökande.
Vid årsskiftet 2018/2019 hade bolaget 41 vakanta lägen
heter exklusive studentlägenheter. Av vakanserna var 2 av
lägenheterna uthyrningsbara. Övriga lägenheter och student
boenden var vid detta tillfälle avställda alternativt nyttjade
som evakueringslägenheter.

Medarbetare

Den genomsnittliga anställningstiden i bolaget har minskat
jämfört med föregående år. I år uppgår anställningstiden till
12,3 år jämfört med 12,7 föregående år. Medelåldern för de
anställa är 46 år (46). AB Bostäder hade vid årsskiftet 118
anställda (115), varav 64 % män och 36 % 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 räntesäkring
sker av internbanken. Gamla räntederivat finns kvar i bolaget
till dess att de förfaller. Vid årsskiftet var 14 % av vår totala
skuld räntebunden.
Den totala ränteexponeringen avseende lån inklusive
ränteexponering, checkräkningskredit och likvida medel
uppgår till -2 554,4 Mkr (-2 311,1). Det verkliga värdet av
bolagets befintliga ränteswappar uppgår till ett totalt
belopp om -18,4 Mkr (-38,8). Den genomsnittliga ränte
bindningstiden uppgick vid årets slut till 0,5 år (0,9).
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bästa Boendet

Tanken med en flytt av all administrativt arbete till det nya
gemensamma kontoret på Viskaholm är att hyresgästen ska
få alla sina ärenden uträttade vid ett och samma tillfälle på
en och samma plats. En väg in i företaget!
För att betjäna och nå våra hyresgäster i sina respektive
bostadsområde kommer bolaget att köpa en ”bobuss” i form
av en husbil. Tanken är att på det viset nå fler hyresgäster
i fler stadsdelar än vad vi idag når med dagens kundvärds
kontor och bobutik.
Under vintern startade vår nya hemsida som innehåller
bättre funktioner för våra hyresgäster. Vi har under året
infört funktionen att hyresgäster med hjälp av Bank-ID kan
både hyra och säga upp p-platser digitalt.
I november började de dagliga utskicken av Kundenkäten
för att på rullande bas erhålla hyresgästernas utvärdering
av vårt arbete.

Ledning och styrelse

Bästa arbetsgivaren

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.

I början av året förhandlades en ny organisation för bolaget.
Vissa förändringar trädde i kraft redan i maj men den stora
ändringen startade i september. De tidigare reparatörerna
flyttade ut i områdena och tillsammans med skötselper
sonalen utgör de numera den nya rollen kvartersvärd.
Den sedan länge planerade flytten av bolagets admini
strativa kontor har låtit vänta på sig. Under året har det
pågått planeringsarbeten inför flytten som kommer att ske
i april 2019 till de nya lokalerna på Viskaholm i huset som
ägs till 25 % av bolaget och till 75 % av Riksbyggen.
I slutet av året fanns en ny ”standard” framtagen på hur
våra områdeskontor för personalen ska vara inredda.

Hållbarhetsrapport

AB Bostäder har upprättat en hållbarhetsredovisning enligt
GRI. Hållbarhetsredovisningen har upprättats för att uppfylla
kraven på hållbarhetsrapport i enlighet med Årsredovisnings
lagens sjätte kapitel.
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Arbetet med att renovera och uppdatera kontoren påbörjades
i december och beräknas vara klara under 2019.
I november utbildades all personal i vad ett allmännyttigt
bolag är och syftet med allmännyttan.
Diversifierat boende

Under verksamhetsåret har inga nya lägenheter färdig
ställts genom nyproduktion. 4 lägenheter har tillkommit
genom ombyggnation av lokaler till lägenheter.
Planen var att 33 nya lägenheter på Våglängdsgatan 19
skulle vara klara för inflytt i juli 2018. Då byggaren gick
i konkurs under vintern är byggprojektet försenat. Lägen
heterna är uthyrda och hyresgästerna bor i andra lägenheter
tills inflytten i april 2019.
I mars stod den nya lokalen för ICA-butiken på Hulta Torg
klar för övertag. Därefter påbörjades nygyggnationen av de
två höghusen med totalt 112 lägenheter. Husen binds ihop av
ett gemensamt trapphus i glas som ger en ljus och inbjudande
bild. Inflytt kommer att ske i årsskiftet 2019/2020.
Renoveringen av Tunnlandsgatan 1-9 har blivit kraftigt
försenat då det var samma byggentreprenör på detta upp
drag som för Våglängdsgatan 19. Projektet var i årsskiftet
2018/2019 i princip klart.
På Hässleholmen invigdes en ny stadsodling och aktivitets
park ”Silverparken” i somras. Anläggningen binder ihop våra
olika fastigheter som ett nav i mitten. Strax före årsskiftet
påbörjades dessutom ombyggnationen av en fastighet på
Hässle Torg ämnat för Borås Stads kulturskola. Klart
sommaren 2019.
I början av året godkändes försäljningen av kv Horngäddan
till Borås Stad. Fastigheten är idag riven för att ge plats för
stadens blivande rättscenter.
Det i november 2017 förvärvade dotterbolaget, Svärdfästet
4 AB, fusionerades med moderbolaget i juli 2018.
I december såldes Partituret 1, Hestra Midgård, till Borås
Stad, som historiskt har varit den enda hyresgästen av
fastigheten. Borås Stads framtida behov på Hestra gjorde
det lättare för dem att äga fastigheten som idag bl.a. rymmer
äldreboende och skola
I december värvades KB Diana, en centralt belägen fastighet
i Borås. I samband med köpet såldes fastigheten till moder
bolaget vilket därmed innebar att Kommanditbolaget
upphörde att existera.
I slutet av december förvärvade bolaget 21 tomträtter av
Borås Stad. Efter det äger bolaget all mark där bolaget äger
en fastighet.

Bäst i klassen i hållbarhet

Vårt rörelseresultat från den löpande verksamheten slutar
för året på 30,5 Mkr. Resultat före skatt uppgår till 53,8 Mkr
och då ingår 10,6 Mkr i extra kostnader bolaget har belastas
med då en entreprenör gick i konkurs och lämnade ett
ofärdigt byggprojekt. I resultatet ingår även en reavinst vid
försäljning av två fastigheter med totalt 41,3 Mkr.
I samband med försäljningen av Partituret 1 förtidsinlöstes
en räntesäkring på 100 Mkr med förfall i november 2021 till
en ränta på 2,435 %.
I december avslutades hyresförhandlingarna med Hyres
gästföreningen om hyrorna gällande år 2019. Förhandlingen
gav en höjning med 1,95 % gällande från 1 februari 2019
i 12 månader.
Bolaget har anslutit sig till SABOs klimatinitiativ. Målen
är dels 30 % lägre energianvändning, räknat från 2007, till
2030 och dels en fossilfri allmännyttan senast år 2030.
Bolaget har också anmält sig till SABOs digitaliseringsinitiativ.
Tanken är att tillsammans med övriga SABO bolagen skapa
en gemensam IT plattform för att underlätta kommunika
tionen mellan olika IT verktyg,
Borås Stad har som mål att vara en fossilfri stad år 2030.
Bolagets mål är att vara fossilfri innan dess.
Bolagets tryckta årsredovisning för år 2017 kom på en
hedrande andraplats i årets Publishingpristävling. Det som
inte gillades av juryn var vårt val att återvunnet papper som
årsredovisningen trycks på!
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Fem års utveckling.
2018

2017

2016

2015

2014

Omslutning, Mkr

3 393,5

3 079,4

2 969,4

2 993,9

2 729,2

Omsättning, Mkr

498,1

487,8

486,9

510,7

500,9

Resultat före bokslutsdisp och skatt, Mkr

53,8

30,9

368,2

25,4

22,4

Resultat efter bokslutsdisp och skatt, Mkr

40,3

20,1

377,4

22,6

16,1

Soliditet 1), %

19,8

20,6

20,7

7,9

7,8

8,7

9,4

17,4

9,3

17,5

Räntabilitet på totalt kapital, %

2,7

2,0

14,0

2,2

2,7

Räntabilitet på eget kapital, %

8,3

4,9

86,7

11,3

10,9

18,3

12,5

85,2

13,1

14,5

0,15

0,16

0,16

0,17

0,18

6 501

6 528

6 539

7 400

7 327

404 522

405 823

406 055

458 791

452 342

272

277

286

301

413

55 835

64 176

66 270

68 128

70 650

Garageplatser vid årets slut, antal

1 928

1 870

1 864

2 147

2 118

Parkeringsplatser vid årets slut, antal

2 389

2 458

2 545

2 967

2 929

41

43

44

59

46

Outhyrda lägenheter i % av beståndet

0,6

0,7

0,7

0,8

0,6

Hyresbortfall lägenheter, Mkr

2,8

4,5

3,1

3,4

5,6

Hyresbortfall lokaler, Mkr

1,8

2,2

1,9

1,7

1,6

1 050,00

1 028,00

1 014,00

985,59

965,74

Summa om- och avflyttningar, antal

883

941

954

1 084

1 046

Omflyttningsfrekvens, %

14,5

15,2

15,9

15,7

15,4

Ekonomisk översikt

Kassalikviditet, %

Lönsamhet

Resultatmarginal 2), %

Effektivitet
Kapitalets omsättningshastighet 3)

Uthyrningsobjekt
Bostadslägenheter vid årets slut, antal
Antal m lägenhetsyta, antal
2

Lokaler vid årets slut, antal
Antal m lokalyta, antal
2

Resultatdisposition

Förslag till disposition beträffande vinst (kronor)
Till årsstämmans förfogande
står följande vinstmedel
Balanserat resultat
516 633 391
Fusionsdifferens 	-2 422 048		
Årets resultat
40 328 978
		
554 540 321		
Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras
		

554 540 321
554 540 321

Outhyrda lägenheter
Outhyrda lägenheter vid årets slut, antal

Medelhyra
Medelhyra för lägenhet per m2

Omflyttning

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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Fem års utveckling forts.

Resultaträkning.
2018

2017

2016

2015

2014

Löner och anställda

NOT

2018

2017

488 543

480 869

Intäkter

Administration och arbetsledning, Mkr

25,1

22,9

23,2

21,7

19,8

Hyresintäkter

1

Fastighetsarbetare, Mkr

21,3

23,0

21,8

20,8

19,8

Övriga förvaltningsintäkter

2

Administration och arbetsledning, Antal

55

49

51

52

49

Fastighetsarbetare, Antal

63

66

76

65

65

118

115

127

117

114

Totalt antal anställda

Summa intäkter

6 932
487 801

-253 734

-238 682

-53 448

-48 892

Fastighetskostnader
Driftkostnader

Sjukfrånvaro

9 568
498 111

3

Underhållskostnader

Administration och arbetsledning, Tim

3 556

8 753

7 536

2 863

5 762

Fastighetsskatt

5

-10 337

-10 078

Fastighetsarbetare, Tim

8 829

5 242

8 290

5 936

7 738

Av- och nedskrivningar

6

-83 727

-80 263

Totalt alla anställda, Tim

12 385

13 995

15 826

8 799

13 500

-401 246

-377 915

Administration och arbetsledning, %

3,2

7,9

6,6

2,8

5,5

Fastighetsarbetare, %

6,4

3,6

5,8

4,3

5,2

96 865

109 886

Totalt alla anställda, %

5,0

5,5

6,2

3,7

5,3

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

Summa fastighetskostnader

Bruttoresultat

Centrala administrations- och försäljningskostnader

4

-48 211

-50 904

Övriga rörelseintäkter

8

511

1 693

-640

-751

9

41 303

-

7, 10

89 828

59 924

1 459

967

Räntekostnader

-37 444

-30 041

Resultat efter finansiella poster

53 843

30 850

-13 514

-10 738

40 329

20 112

Övriga rörelsekostnader
Resultat från fastighetsförsäljning

Rörelseresultat

Övriga ränteintäkter

Årets skattekostnad

Årets resultat
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Balansräkning.
Tillgångar

Balansräkning.
NOT

2018

2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

EGET K APITAL

Immateriella anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

Datorprogram

12

Summa immateriella anläggningstillgångar

NOT

2018

2017

311

885

Aktiekapital (22 000 aktier)

11 000

11 000

311

885

Reservfond

105 862

105 862

Summa bundet eget kapital

116 862

116 862

514 211

496 521

40 329

20 112

Summa fritt eget kapital

554 540

516 633

SUMMA EGET KAPITAL

671 402

633 495

39 127

39 626

39 127

39 626

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

13,15

2 944 727

2 844 625

Mark

14,16

227 937

90 725

Inventarier

16

4 667

5 742

Pågående ny- och ombyggnationer

17

138 466

81 424

3 315 797

3 022 516

Summa materiella anläggningstillgångar

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

18

-

4 826

Andelar i intresseföretag

18

19 409

19 409

Övriga finansiella tillgångar

18

41

41

19 450

24 276

Summa finansiella anläggningstillgångar

AVSÄT TNINGAR
Uppskjuten skatteskuld

11

SUMMA AVSÄTTNINGAR

SKULDER
Summa anläggningstillgångar

3 335 558

3 047 677
Långfristiga skulder
Skulder till Borås Stad

OMSÄT TNINGSTILLGÅNGAR

20

Summa långfristiga skulder
Varulager

128

2 404 394

2 211 107

2 404 394

2 211 107

59 740

46 776

150 000

100 000

22 776

12 252

46 090

46 250

278 606

205 278

3 393 529

3 089 506

97
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos dotterföretag
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

58

2 367

Skulder till Borås Stad

74

4 564

Övriga kortfristiga skulder

33 500

17 894

6 431

6 888

9 334

5 909

6 119

3 471

57 128

41 093

715

639

57 971

41 829

3 393 529

3 089 506

1 670

19

Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20
21
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Rapport över förändringar i eget kapital.
Bundet eget kapital

Ingående balans per 1 jan 2017

Fritt eget kapital

Reservfond

Balanserad vinst

Årets resultat

Summa eget kapital

11 000

105 862

119 082

377 439

613 383

377 439

-377 439

0

20 112

20 112

20 112

633 495

Årets resultat
11 000

105 862

496 521

2018

2017

89 828

59 924

Av- och nedskrivningar

83 727

80 263

Fusionsdifferens

-2 422

-

1 459

967

Erlagd ränta

-37 444

-30 041

Betald inkomstskatt

-14 535

1 316

120 613

112 429

-31

31

Förändring av korta fordringar

-15 513

-30 708

Förändring av korta skulder

23 328

4 562

128 397

86 314

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-466 134

-171 325

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

4 826

-4 826

89 700

-

-371 608

-176 151

-150 000

-100 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Aktiekapital

Disposition av föregående års resultat

Utgående balans per 31 dec 2017

Kassaflödesanalys.

Rörelseresultat
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Erhållen ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Aktiekapital

Reservfond

Balanserad vinst

Årets resultat

Summa eget kapital

11 000

105 862

496 521

20 112

633 495

Disposition av föregående års resultat

20 112

-20 112

0

Fusionsdifferens

- 2 422

Ingående balans per 1 jan 2018

Årets resultat

-2 422
40 329

Förändringar av varulager

Kassaflöde från den löpande verksamheten

40 329
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Utgående balans per 31 dec 2018

11 000

105 862

514 211

40 329

671 402

Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Upptagna lån

393 287

190 201

243 287

90 201

76

364

Likvida medel vid årets början

639

275

Likvida medel vid årets slut

715

639

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
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Tilläggsupplysningar.
Redovisnings- och värderingsprinciper

Följande avskrivningstider tillämpas:

Allmän information

Immateriella anläggningstillgångar
Datorprogram
5 år

AB Bostäder i Borås med organisationsnummer 5560248782 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Borås.
Adressen till huvudkontoret är Österlånggatan 17. Företagets
verksamhet omfattar äga och förvalta fastigheter för
uthyrning av lägenheter och lokaler.
Moderföretag i den största koncernen som AB Bostäder
i Borås är dotterföretag till är Borås Stad, org.nr.
212000-1561, med säte i Borås.
Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

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

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.

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 nybyggna
tioner under byggnadstiden och uppgår till 329 kkr under
2018. En individuell värdering görs av varje projekt. Där det
finns ett nedskrivningsbehov görs en nedskrivning direkt till
det beräknade verkliga värdet.

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.

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.

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.

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.
Med anledning av nya företagsbeskattningsregler kommer

sänkning av bolagsskatten från 22% till 21,4% 2019-2020
och till 20,6% från 2021 att ske. De nya reglerna gäller från
och med 1 januari 2019 men påverkar årets resultat då upp
skjuten skatteskuld omvärderats till de nya skattesatserna.
Omvärderingen är baserad på ett antal antaganden och utgör
en bästa bedömning. Uppskjutna skatteskulder värderas till
20,6% och redovisas i balansräkningen.
Leasingavtal

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 om
redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal
redovisas som operationella i enlighet med dessa regler.

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 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

Ersättning till anställda efter avslutad anställning

I bolaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda
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 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 ränte
derivat som alla genomfördes med Borås Stad som motpart.
Syfte med säkringar
Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida
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 balansdag
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.

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod.
Risk och kontroll

AB Bostäder i Borås bedriver ett systematiskt och struktu
rerat riskhanteringsarbete, som regleras i ett antal policydo
kument och riktlinjer.
Internkontroll
Varje år upprättas en internkontrollplan som innehåller
identifierade 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 krishante
ringsplan, 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 arbetsskaderapportering, sjukfrånvaro,
skyddsronderingar, hälsokontroller och medarbetarunder
sökningar används för riskbedömning. I arbetet med bra
arbetsmiljö ingår också en rad friskvårdsaktiviteter bl.a.
friskvårdsbidrag, individuella målsamtal samt erbjuda
flex- och distansarbete när detta är möjligt.
Brandsskyddsarbete och försäkringsskydd
Bolaget jobbar löpande med brandskyddsarbete och har
ett försäkringsskydd som omfattar fastighetsförsäkring,
företagsförsäkring, motorförsäkring, saneringsavtal samt
vd- och styrelseförsäkring. Samtliga fastigheter är fullvär
desförsäkrade och samtliga medarbetare 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 kon
troller föratt otillbörliga förmåner, mutor och korruption inte
ska vara möjligt.
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Noter.
NOT 1 HYRESINTÄKTER INKLUSIVE OUTHYRDA OBJEKT

NOT 4 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER

2018

2017

423 519

417 256

Lokaler

58 171

59 097

Garage och P-platser

13 822

13 554

Bostäder

-2 781

-4 506

Lokaler

-1 825

-2 245

Garage och P-platser

-1 845

-1 976

-518

-311

488 543

480 869

Bostäder

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 tex. ekonomi och IT.

NOT 5 FASTIGHETSSKATT

2018

2017

-10 283

-9 759

-54

-319

-10 337

-10 078

2018

2017

-574

-574

- Byggnader

-81 068

-77 299

- Inventarier

-2 085

-2 390

-83 727

-80 263

Byggnader

7 500

-

Summa nedskrivningar

7 500

-

-76 227

-80 263

Avgår outhyrda objekt
Fastighetsskatt enligt taxeringsvärden
Slutlig fastighetsskatt tidigare taxeringar
Summa fastighetsskatt

Avgår lämnade rabatter
Övriga rabatter
Summa hyresintäkter

NOT 6 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivningar
Immateriella anläggningstillgångar
- Datorprogram
NOT 2 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

2018

2017

Debiterade avgifter

3 949

2 610

Ersättningar från hyresgäster

3 980

2 730

Rörelsens sidointäkter

1 383

1 348

Fakturerade kostnader

256

244

9 568

6 932

Summa övriga förvaltningsintäkter

NOT 3 DRIFTKOSTNADER

2018

2017

Fastighetsskötsel och städning

-45 592

-45 739

Reparationer

-51 172

-54 431

Taxebundna kostnader

-50 169

-49 285

Uppvärmning

-53 128

-54 559

Lokal administration

-20 120

-18 038

Övriga driftkostnader

-33 553

-16 630

-253 734

-238 682

Summa driftkostnader
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Materiella anläggningstillgångar:

Summa avskrivningar

Nedskrivningar

Summa
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NOT 7 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER

2018

2017

Medelantal anställda, fördelning kvinnor/män
Medelantal anställda i bolaget

NOT 9 RESULTAT FRÅN FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER

2018

2017

Vinst vid försäljning av fastigheter

41 303

-

Summa resultat från försäljning av fastigheter

41 303

-

2018

2017

-246

-184

122

127

- varav kvinnor

44

46

- varav män

78

81

Antal medlemmar i företagsledningen

6

4

- varav kvinnor

3

2

Deloitte AB

Antal i ledningsgrupp och styrelse, fördelning kvinnor/män

NOT 10 ARVODE TILL REVISORER

- varav män

3

2

- revision

Antal ledamöter i styrelsen

9

9

Stadsrevisionen

- varav kvinnor

2

2

- revision

- varav män

7

7

Summa arvode till revisorer

Löner och andra ersättningar

46 081

45 957

Sociala kostnader

20 313

19 163

4 528

4 204

-49

-38

-295

-222

Utbetalda löner, andra avgifter och sociala kostnader

- varav pensionskostnader
Löner mm fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda
Styrelse och VD

1 189

1 329

Övriga anställda

44 892

44 628

Till styrelsen utgår arvode enligt kommunfullmäktiges beslut. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. Av bolagets
pensionskostnader avser 227 tkr (116) 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 %

2018

2017

Kvinnor

4,0

8,5

Män

5,6

3,7

Anställda - 30 år

1,7

3,4

Anställda 30 - 49 år

5,4

8,5

Anställda 50 år -

5,8

3,6

Samtliga anställda

5,0

5,6

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.

2018

Aktuell skatt

-14 011

-5 572

497

-5 166

-13 514

-10 738

Redovisat resultat före skatt

53 843

30 850

Skatt beräknad med skattesats 21,4 (22) %

-11 845

-6 787

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-795

-619

Skatteeeffekt av ej skattepliktiga intäkter

2 206

145

-

-467

2 522

-

Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Avstämning årets skattekostnad

Justeringar som redovisas innevarande år avseende tidigare års uppskjuten skatt
Effekt av ändrade skattesatser
NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Erhållna bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa övriga rörelseintäkter
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2018

2017

2017

Skatteeffekt av skattepliktig vinst vid försäljng av fastighet

501

1 276

Årets redovisade skatt

10

417

511

1 693

-5 602

-3 010

-13 514

-10 738
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NOT 12 DATORPROGRAM

2018

2017

NOT 15 UPPGIFTER OM FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Ingående anskaffningsvärden

2 868

2 868

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 868

2 868

Ingående avskrivningar

-1 983

-1 409

-574

-574

-2 557

-1 983

311

885

Nyanskaffningar

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

2018

2017

Redovisat värde, byggnader och mark

3 172 664

2 935 350

Verkligt värde, byggnader och mark

6 039 647

5 736 233

Beräkning av verkligt värde
Samtliga fastigheter värderas av bolaget i det webbaserade värderingsverktyget Värderingsdata. År 2018 har 10 fastigheter värderats
av extern part för att säkerställa det beräknade värdet i Värderingsdata.				

NOT 16 INVENTARIER

2018

2017

16 923

15 899

1 010

1 024

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

17 933

16 923

Ingående avskrivningar

-11 181

-8 791

-2 085

-2 390

-13 266

-11 181

4 667

5 742

2018

2017

81 424

33 633

-196 784

-123 620

253 826

171 411

138 466

81 424

2018

2017

-

4 826

19 409

19 409

41

41

19 450

24 276

Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar

NOT 13 BYGGNADER

Ingående anskaffningsvärden
Inköp/fusion

2018

2017

3 855 806

3 736 060

39 239

-

-103 306

-3 874

196 784

123 620

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 988 523

3 855 806

Ingående avskrivningar

-1 011 181

-936 646

40 953

2 764

7 500

-

-81 068

-77 299

-1 043 796

-1 011 181

Försäljning och utrangeringar
Omklassificeringar

Försäljningar och utrangeringar
Nedskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

NOT 17 PÅGÅENDE OM- OCH NYBYGGNATION

Ingående anskaffningsvärden
Överfört till byggnader och mark
Under året nedlagda kostnader
Utgående bokfört värde

Utgående bokfört värde

2 944 727

2 844 625
Ränta aktiveras på projekt avseende nybyggnation under byggtiden och uppgår till 329 tkr (66) under 2018.

Taxeringsvärde, byggnader

2 810 072

2 786 094
NOT 18 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 14 MARK

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2018

2017

90 725

90 725

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

Aktier i intressebolag

139 005
-1 793

-

227 937

90 725

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

Långfristiga fordringar
Utgående bokfört värde

227 937

90 725

HBV och OK, andelsbevis
Summa finansiella anläggningstillgångar

Taxeringsvärde, mark

1 095 153

946 697
Dotterbolaget Borås Svärdfästet 4 AB fusinonerades den 10 juli 2018 med AB Bostäder i Borås. Den 20 december 2018 förvärvades
KB Diana och den 21 december 2018 såldes fastigheten Diana 1 till AB Bostäder i Borås och KB Diana likvideras.
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NOT 19 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2018

2017

NOT 22 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ersättning skador

5 035

1 386

Ställda säkerheter

Övriga interimsfordringar

1 084

2 085

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6 119

3 471

NOT 20 SPECIFIKATION AV SKULD OCH RÄNTEBINDNINGSTID

2018

2017

2 554 394

2 311 107

150 000

100 000

Lånebelopp

Lånebelopp

2 054 394

1 611 107

2018

-

100 000

2019

150 000

150 000

2020

150 000

150 000

2021

50 000

150 000

150 000

150 000

2 554 394

2 311 107

150 000

100 000

Andel över 1 år

2 404 394

2 211 107

Summa

2 554 394

2 311 107

Skulder till Borås Stad
- varav kortfristig del

Räntebindning
Skuld med rörlig ränta

2022 eller senare
Summa

Andel under 1 år

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 2 600 mkr (2 500). 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 skuld.
Det verkliga värdet av bolagets befintliga ränteswappar uppgår till ett totalt belopp om -18,4 mkr (-38,8).

NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2018

2017

19 853

19 046

Upplupna semesterlöner

4 023

4 164

Upplupna sociala avgifter

6 380

5 766

Periodiserade hyresintäkter

162

-

Upplupna räntor, lån och derivat

598

809

3 266

3 560

185

32

6 107

6 875

Upplupna kostnader underhåll/investering

4 115

4 323

Övriga upplupna kostnader

1 401

1 675

46 090

46 250

Förskottsbetalda hyror

Upplupna kostnader el och vatten
Upplupna kostnader kabel-TV och övrig datakommunikation
Upplupna kostnader värme

Summa upplupna kostnader
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2018

2017

Fastighetsinteckningar

531 262

526 537

Summa

531 262

526 537

Garantiförbindelser, Fastigo

16

15

Summa

16

15

Eventualförpliktelser

NOT 23 DISPOSITION AV BOLAGETS VINST

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

554 540 321

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 554 540 321 kr.

Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 3 april 2019 för fastställande.
Borås den 25 februari 2019

Roland Andersson
Ordförande

Sven Wergård
Styrelseledamot

Anne Rapinoja
Styrelseledamot

Pirjo Antonson
Styrelseledamot

Mohammed Kossir
Styrelseledamot

Per Månsson
Styrelseledamot

Jonas Garmarp
Styrelseledamot

Kjell O. Claesson
Styrelseledamot

Olle Engström
Styrelseledamot

Bengt Engberg
Verkställande direktör
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AB Bostäder i Borås fastighetsbestånd 2018-12-31
Bostäder
Stadsdel

Fastighetsbeteckning

Marknadsvärde tkr

Taxeringsvärde tkr

antal

yta

Lokaler
hyra/m2

antal

yta

hyra/m2

Brämhult
Källbäcksryd 1:303

Rydsbacken 1-36

41 000

26 400

36

3 408

892

Källbäcksryd 1:267-274

Ringargatan 2-30

135 240

70 107

68

5 357

1 356

22 000

13 894

29

1 199

1 073

Centrum
Liljedal 12

Övre Kvarngatan 65-69

Ripan 7

Salängsgatan 16-18

14 500

10 138

13

674

1 158

2

183

Papegojan 17

Salängsgatan 15-17

19 000

13 765

18

1 075

1 137

3

133

547

Ceres 1

Österlånggatan 15-17

78 000

48 319

44

3 039

1 200

5

1 970

1 234

Luna 8

Torggatan 2

34 000

22 592

19

1 404

1 157

2

678

1 143

Olovsholm 5

Frejag, Viktoriag

Duvan 7

Stureg, Torstensonsg, Engelbrektsg

Triton 2

Sven Eriksg, Väster Brog

Bifrost

Järnvägsgatan 16

Lundby 1:1

Viskastrandsg, Skaraborgsv

Diana 1

Hallbergsgatan 2

1 565

56 000

36 400

24

2 328

1 314

129 000

85 148

93

6 155

1 087

5

1 730

1 123

20 000

11 686

10

951

1 053

7

972

563

3

278

1 283

11

1 082

690
836

40 000

23 450

40

1 350

1 613

162 000

87 400

160

4 420

1 927

28 000

17 475

18

1 194

1 160

Trandög, Stora Tvärgränd

193 000

101 800

107

7 485

1 459

Oxeln 1–2, Rönnen 1, Sälgen 1

Rundeln 4,6,22,24

212 000

137 585

240

14 602

1 041

Gullregnet 1

Varbergsvägen 35-41

Flädern 2, 4 - 9

Jössag, Vejleg, St Michelsg, Islandsg

Silverpoppeln 1 + 3

Druvefors
Solrosen 10
Göta
70 000

44 068

77

4 690

1 042

6

358

293 000

172 290

299

18 090

1 089

13

1 692

697

Moldegatan

66 000

36 200

61

4 163

1 043

1

153

870

Poppeln 1-2

Kaptensgatan 6,8

15 000

9 316

22

968

1 065

2

160

683

Balsampoppeln 6

Ålandsgatan 11

11 000

3 306

1

890

1 241

Nielsen 1

Hestra Ringväg 30-50

59 000

35 993

44

3 602

1 128

Stenhammar 1

Hestra Ringväg 5-9

76 000

41 400

60

4 194

1 135

Hestra

Hulta
Tolvskillingen

Hansingg, Skillingsg

122 000

74 236

138

9 972

1 010

2

162

426

Hultavall 1, Hultavas 1

Vitingsg, Trallingsg, Fessingsg, Månsingsg

178 000

107 736

224

15 660

984

3

146

829

Hultahus 4-5

Hulta Torg

35 500

15 422

18

4 284

1 089

Hultahed 1

Vitingsg, Högagärdsg

87 000

54 811

112

7 830

971

4

122

523

Hässleholmen
Hässlehus 3-11

Våglängdsgatan

465 000

294 643

631

39 411

991

27

5 905

790

Alnen 2-5

Distansgatan

178 000

145 417

323

17 973

915

15

6 330

845

Stången 2-9

Kapplandsg, Tunnlandsg

348 000

263 417

404

30 315

940

15

6 015

921
Fortsättning nästa uppslag >>
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AB Bostäder i Borås fastighetsbestånd 2018-12-31
Bostäder
Stadsdel

Fastighetsbeteckning

Marknadsvärde tkr

Taxeringsvärde tkr

antal

yta

Lokaler
hyra/m2

antal

yta

hyra/m2

Norrby
Byggmästaren 6-7, 23-27

Skåneg, V Nygatan, Blekingeg, Dalbog,
Alingsåsv

111 500

80 560

151

9 023

1 020

7

391

602

Lotsen 8-9

Norrby Långg, Billdalgsg

196 000

135 800

230

16 473

1 013

6

545

765

Spinnaren 13

Norrby Tvärgata 11-13

68 000

42 965

91

3 465

1 326

3

739

1 066

Bagaren 1

Dalbog 4-20

149 000

107 246

208

12 440

1 021

2

90

518

Spinnaren 10

Östgötag, Bohusg, Värmlandsg

171 000

133 272

205

15 000

986

13

2 081

625

Järnbäraren 2-3

Billdalsgatan 2-30

179 000

134 813

218

14 922

1 013

17

1 741

648

15 000

9 470

17

934

1 012

1

75

564

Norrmalm
Munken 5

Torgilsgatan 8

Präntaren 2

Margaretagatan 3-9

109 000

37 903

61

3 935

1 188

4

5 158

1 372

Marsken 7, 9-10

Folkkungagatan 8-18

108 000

61 054

90

5 712

1 063

1

34

396

Musseronen 1, 6-8

Johannelundsg, Klinteg

229 670

156 927

291

15 203

1 022

4

216

420

Skålsvampen 2

Bergakungsgatan 6-14

32 537

28 471

42

2 334

948

10

969

674

Sjöbo Hus 1

Sjöbo Torggata 7-13

43 668

35 256

49

2 789

994

4

1 268

710

Slätskivlingen 4-7

Nolhagagatan 2-52

276 241

190 227

307

16 572

1 057

8

1 175

1 126

Östra & Västra Brödkorgssvampen

Sjöbo Torg

21 324

17 260

6

2 567

1 011

Kantarellen 19

Sjöbogatan 18-20

31 000

17 274

Klibbskivlingen

Klintesväng 10

8 400

5 845

3

1 249

909

145 260

58 680

133

6 533

1 244

1

543

1 272

16 000

11 116

21

1 213

978

4

241

804

Sjöbo

16

1 544

1 187

Trandared
Svärdfästet 2, 4, 7-9

Guldbrandsg, Östergårdsplan, Söderkullag

Solvagnen 1

Söderforsgatan 17

Spjutskaftet 1

Guldgrandsg, Östergårdsplan

169 000

96 757

161

10 807

1 066

4

450

774

Armborstet 5

Söderkullag, Dalsåkersg

152 000

92 063

167

10 258

1 042

3

383

692

Trandared 4:12

Söderforsgatan 14-18

83 000

41 000

42

3 208

1 429

12

1 271

558

Tullen
Enhörningen 1-2, Arkturus 1

Vinterg, Tollstorpsg

177 658

138 221

208

12 818

974

Planeten 2

Hällegatan 22-26

73 360

50 800

98

4 670

1 047

Vega 1

Tollstorpsgatan 2-6

21 000

14 344

24

1 761

949

Byttorpsklint 2

Kvibergsgatan 19-21

27 000

18 307

37

1 899

1 047

3

396

675

Skorpionen 2

Vindelgatan 11-13

25 201

21 652

31

2 051

940

2

191

306

Draken 4

Tollstorpsgatan 15-17

26 442

17 769

34

2 100

983

2

159

509

Sjustjärnorna

Tullatorget 1-7

26 146

21 886

35

1 850

1 012

3

560

538

Lyran 4

Fjällgatan 32

29 000

18 579

34

2 177

1 019

1

60

765

132 000

82 336

186

11 322

990

3

40

496

6 039 647

3 882 267

6 501

404 522

1 028

272

55 835

871

Östermalm
Solhem 3-4

74

Vendelbergsg, Syster Toras väg, Östermalmsg,
Ekenäsg

AB Bostäder i Borås
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ÅRSREDOVISNING 2018

Styrelse, fackliga representanter,
revisorer och ledning.
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 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)
Olle Engström (sd)
Suppleanter

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 23 mars 2018.
Styrelsen har under året haft 7 antal protokoll
förda sammanträden.
Ledningsgrupp

Bengt Engberg, VD
Annica Larsson, Ekonomichef
Claes Setthagen, Boservicechef
Katarina Jordansson, Fastighetsutvecklingschef
Kristian Wirfalk, Marknadschef
Anna Sjödin, HR-chef (fr.o.m augusti 2018).
Organisationstillhörighet

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

Design och produktion: Mecka | Papper: Scandia 2000 white 270 g (omslag) | Scandia 2000 white 150 g (inlaga) | Tryck: Stema
Trycksak
3041 0234

E

T

S

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

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.

AB BOSTÄDER I BOR ÅS — ET T KOMMUNALT BOL AG

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