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Som ett led i att stärka vårt varumärke inför framtiden, 
klär vi nu bolaget i nya kläder. Både bokstavligt och 
metaforiskt. Från och med nu har Hallstahem en ny 
grafisk profil. Det innebär att vi har ny logga samt nya 
former och färger på allt vårt material – från kläder på 
våra medarbetare till skyltar, hyresavier, webbplats och 
all annan information från oss. 

Men - såklart erbjuder vi samma goda kundservice 
som tidigare.  Välkommen till ett nytt, uppgraderat 
Hallstahem!

Nya tider, 
nya former

Å R S R E D O V I S N I N G
2 0 1 8

Omslagsmotiv: 
Balkongerna till fyra av de sju lägenheter vi 
byggt i tidigare lokaler på Parkgatan 4.
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Ett Hallstahem 
i förändring

Vi är också ett företag som med hjälp 
av alla fantastiska medarbetare gör allt 
för att du som hyresgäst ska få så bra 
service som möjligt, att din boendemiljö 
ska upplevas som trygg och välskött, och 
att du har möjlighet att påverka just ditt 
boende.  

I april 2018 fastställdes det nya ägardi-
rektivet från vår ägare Hallstahammars 
kommun. Ägardirektivet har sedan bru-
tits ner i en affärsplan som vår styrelse 
beslutat om. Affärsplanen konkretiserar 
och stakar ut vägen för den utveckling 
företaget förväntas genomgå under de 
kommande tre åren. En hel del av detta 
har redan hänt under året som gått. En 
av de senaste förändringarna håller du 
i handen just nu – strax före årsskiftet 
beslutade vi att fräscha upp och upp-
gradera vår grafiska profil, inklusive vår 
logga. Hoppas du kommer gilla föränd-
ringen – det gör jag!

Ekonomi
En stark ekonomi är A och O för att 
kunna utveckla, förbättra och utvidga vår 
verksamhet. Vi jobbar därför målmed-

vetet, på alla plan, för att stärka vår 
finansiella ställning och för att förbättra 
resultatnivåerna. En stor vinst är inget 
självändamål, däremot är det en nyckel 
till att kunna investera i nya lägenheter, i 
ombyggnationer av befintliga lägenheter 
samt hålla en rimlig och nödvändig un-
derhållstakt. Nyproduktion och ombygg-
nation kräver mycket kapital och det är 
inte hållbart över tid att låna till 100 % 
för detta. 2018 blev ett år där vi tog ett 
par rejäla kliv i rätt riktning, vårt resultat 
före skatt (exkl. reavinster) uppgick till 
8,6 msek, vilket var en förbättring med 
79 % jämfört med året före. 

Kunder och marknad
Jag blir glad och stolt när 92 % av er 
som svarade på kundenkäten uppger att 
ni kan rekommendera Hallstahem som 
bostadsföretag! Det är samtidigt en nivå 
som förpliktigar och som ställer krav. 
Krav och önskemål som vi på alla sätt 
försöker möta upp. Under året har vi 
därför förbättrat och utökat vår kundser-
vice med ett par helt nya tjänster, bland 
annat en som ombyggnadssamordnare. 
Efterfrågan på lägenheter och intresset 

för att bo hos oss fortsatte att öka under 
2018. Över 6 400 personer var vid års-
skiftet registrerade som bostadssökande. 
Det var en ökning med ca 400 personer 
jämfört med föregående år. Hela ökningen 
kom under första halvåret, varför vi efter 
sommaren har en något mer stabiliserad 
bostadsmarknad i det avseendet. 

Miljö och hållbarhet
Vi har under året fortsatt med vår utbygg-
nad av miljöbodar och möjligheten att 
källsortera hushållsavfallet. Vid årsskiftet 
var ca 60 % av beståndet utrustat med mil-
jöbodar, kvarvarande 40 % räknar vi med 
att bli klara med under 2019. 
Solcellsanläggningen på Trädgårdsgatan 22 
är nu ett år gammal och har producerat ett 
årsbehov av fastighetsel i den byggnaden 
på ett miljömässigt och hållbart sätt.
Hallstahem har som allmännyttigt bo-
stadsbolag också ett stort socialt ansvar, 
i kommunen och i samhället i stort. Att 
arbeta för en långsiktig, social hållbar-
het i våra bostadsområden ingår därför i 
vårt uppdrag. Detta gör vi på många olika 
sätt. Ett av de viktigare initiativen är att 
Hallstahem är huvudpartner för projektet 
Schysst Framtid i Hallstahammar, vilket vi 
är väldigt stolta över. 

Fastighetsutveckling
En av våra absolut viktigaste uppgifter är 
att ta hand om våra fastigheter. Vi ska repa-
rera, underhålla, renovera och utveckla våra 
hus och bostadsområden. Välskötta och 
trevliga utemiljöer bidrar till en upplevd 
trygghet i boendet. Vi satsar stora resurser 
på att förbättra inomhusklimatet i våra 
lägenheter, för att skapa en bättre miljö för 
våra hyresgäster. Det minskar också energi-
förbrukningen vilket därmed bidrar till ett 
mer hållbart samhälle. 

VD HAR ORDET

Vi lägger ett händelserikt och spännande 2018 bakom oss och 
konstaterar samtidigt att Hallstahem är ett bostadsföretag i för-
ändring. Vi är en samhällsutvecklare som vill synas och märkas, 
mer och oftare.
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Medarbetare
Under året som gått har samtliga medar-
betare på Hallstahem tillsammans jobbat 
fram en oerhört viktig plattform som 
tidigare saknats – företagets värdegrund. 
Den sammanfattar hur vi vill och ska 
uppträda i de vardagliga mötena med 
hyresgäster och blivande kunder såväl 
som internt med kollegorna. Vi har också 
tillsammans fastställt en vision för Hall-
stahem, en riktningsvisare och kompass 
för oss i det utvecklingsarbete som redan 
påbörjats. Mer om detta längre fram i 
årsredovisningen. 

Framåtblick
En titt in i 2019 berättar om ett fort-
satt, intensivt arbete med att förbättra 
och utveckla hela Hallstahem så att du 
som bor hos oss ska bli ännu nöjdare 
med ditt hem och ditt boende. Här 
kommer kundenkätens svar utgöra en 
grundbult och vägvisare. Vi kommer 
också jobba vidare med det ombygg-
nadsprogram vi startade 2017 där nya 
lägenheter skapas i före detta lokaler. 
Ett antal idéer för nyproduktion av 
lägenheter finns också med när vi 
blickar framåt. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett STORT 
TACK till alla duktiga medarbetare i före-
taget, ni har varit nyckeln till ett mycket 
framgångsrikt 2018, och till styrelsen i 
Hallstahem för ett bra samarbete under 
året som gått. 

Ulf Magnusson
VD, AB Hallstahem

VD HAR ORDET
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Vår verksamhet bedrivs i Hallstaham-
mars kommun, i samtliga tre tätorter; 
Hallstahammar, Kolbäck och Ströms-
holm. 

Hallstahems primärmarknad är Hall-
stahammars kommun, och med den 
inskränkning som finns i kommunal-
lagen ägs inte några fastigheter i andra 
kommuner. Historiskt kan sägas att 
synen på vad som är bolagets marknad 
begränsats till just den egna kommu-
nen. Idag betraktas marknaden ur ett 
mycket bredare perspektiv. Närheten till 
exempelvis Västerås, Köping och Eskil-
stuna, den alltmer ökande efterfrågan 
på lägenheter i hela Mälardalen samt 
de förbättrade pendlingsmöjligheterna 
är faktorer som innebär att marknaden 
successivt har utvidgats och utgörs idag 
av ett större geografiskt område. 

Ett bostadsbolag med hyreslägenheter 
som affärsidé är starkt beroende av 
befolkningsutvecklingen i kommunen. 
Hallstahammar led under årtionden av 

en krympande befolkning 
vilken kulminerade i början på 
2000-talet. Därefter har kurvan lutat 
svagt uppåt igen under 10-talet år, och vi 
har passerat 16 000 personer i kommu-
nen. Hela 25 % av kommunens  invånare 
bor i Hallstahems lägenheter. Vi är 
därmed en angelägenhet för kommunen 
i stort och en viktig spelare på bostads-
marknaden. 

Bostadsmarknaden i kommunen skiljer 
sig åt en hel del jämfört med närliggande 
grannkommuner, främst i det faktumet 
att småhus och Hallstahems hyresrätter 
tillsammans utgör över 80 % av alla bo-
städer. Den i till exempel Västerås långa 
och utbredda historiken med bostadsrät-
ter finns inte på samma sätt i vår kom-
mun. Andelen privat hyresrätt är också 
den, relativt sett jämfört med andra, gan-
ska liten. Dock har en förändring skett 
under de senaste åren då privata aktörer 

byggt flertalet hyresrätter i Östra Nibble, 
vilket bidragit till omdaningen av det 
bostadsområdet. Sammantaget har Hall-
stahem ca 88 % av alla hyreslägenheter, 
vilket innebär en klar dominans och ett 
stort ansvar på marknaden.

Hallstahem 
idag

HALLSTAHEM IDAG

Bostadsmarknaden i 
Hallstahammar kommun

Äganderätt, småhus

Hallstahem

Bostadsrätt

Privat hyresrätt

Specialbostad

50%
31%

11%

4
%

4
%

Hallstahem är ett anrikt företag, vi 
bildades 1945 och fyller alltså 75 
år 2020. Vi ägs av Hallstahammars 
kommun till 100 % och vår styrelse 
består av förtroendevalda politiker 
tillsatta av Kommunfullmäktige. 



5 HALLSTAHEM 2018

Skogsvägen 3, Tunåsen.
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Bofinkvägen 1-5.
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Under 2018 gjordes en översyn av bola-
gets affärsidé för att bland annat anpassa 
den efter gällande lagstiftning kring all-
männyttiga bostadsbolag. Hallstahems 
affärsidé lyder numera:
Hallstahem ska på affärsmässiga villkor 
erbjuda ett tryggt, attraktivt och håll-
bart boende för alla. Vi ser vårt uppdrag 
långsiktigt och tar stort ansvar för våra 
hyresgäster och bostadsområden.

Nyckelord i affärsidén är långsiktigt 
och affärsmässiga villkor. Att förvalta 
fastigheter och erbjuda ett bra boende är 
ett åtagande och uppdrag som kräver en 
långsiktighet och uthållighet i allt vi gör. 
Vi ska också, enligt lagen, vara affärsmäs-
siga i våra beslut. Vad innebär det? Det 
finns många definitioner och beskriv-
ningar på begreppet affärsmässighet. En 
är att säkerställa tillräckliga vinster varje 
år så att eget kapital kan genereras till 
kommande investeringar och därmed 
minimera upplåningen och nya skulder. 

Vision och värdegrund
Alla medarbetare på Hallstahem deltog 

aktivt i ett arbete våren 
2018 som mynnade ut i 
en vision och en värdegrund 
för bolaget. En vision är en beskrivning 
av ett framtida drömtillstånd. Tidshori-
sonten är lång, 25 år, 50 år, kanske upp 
emot 100 år bort. En vision ska vara svår, 
nästan omöjlig att uppnå. Det är stegen 
på vägen, själva resan mot visionen, som 
är det viktigaste.

Vision
Vår vision är ett boende i världsklass. Med 
den vill vi spänna bågen ordentligt. Vi 
vill inte nöja oss med att bli Sverigebäst. 
Vi kanske inte når hela vägen fram, men 
de förbättrings- och utvecklingssteg vi 
tar under resans gång kommer göra oss 
till ett bättre företag jämfört med var vi 
står idag. 

Visionen är i första hand ett internt 
verktyg. Vår vision ska fungera som en 
riktningsvisare, eller en beslutskompass. 
Står vi inför ett vägval om hur vi ska 
prioritera eller vad vi bör investera i, så 
ska vi ställa oss själva frågan; Tar detta 

oss närmare ett boende i världsklass? 
Om svaret är JA, så kan vi vara säkra på 
att vi är på väg åt rätt håll.

Värdegrund
I värdegrundsarbete är delaktighet och 
inflytande oerhört viktigt för ett bra 
resultat. För att uppnå bästa möjliga 
resultat har vi alla på Hallstahem jobbat 
fram våra värderingar tillsammans. 
Värderingarna blir därför en självklar 
del av vår vardag på Hallstahem. De 
vägleder när beslut ska tas och när mål 
ska sättas. Värdegrunden blir vår inre 
kompass som hjälper oss i vårt agerande 
på jobbet. Lever vi våra värderingar har 
vi alla förutsättningar att skapa nytta för 
Hallstahem i form av nöjdare kunder, 
högre vi-känsla och inte minst tar det oss 
ett steg närmare vår vision. Värde-
grunden sammanfattas i våra tre värde-
ord; samarbete, engagemang och trygghet. 

Affärsidé,
vision och 
värdegrund

AFFÄRSIDÉ, VISION OCH VÄRDEGRUND
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Bostäder
Hallstahem står för ca 88 % av hyresmarknaden i kom-
munen. Över 4 000 personer bor i våra lägenheter vilket är 
ungefär en fjärdedel av invånarna. Det gör oss till kom-
munens största fastighetsägare, vilket innebär ett stort 
ansvar för tryggheten och trivseln i våra bostadsområden.

Lokaler
Vi har drygt 300 lokaler, allt från restauranger till för-
råd. Det finns ett mindre antal kommersiella lokaler med 
varierade verksamheter – bland annat blommor, optiker 
och fastighetsmäklare. Då efterfrågan på affärs- och kon-
torslokaler har minskat under senare år, så har vi påbörjat 
ett ombyggnadsprogram från lokaler till lägenheter. Det 
kan du läsa mer om i kapitlet ”Våra fastigheter”.

Parkeringsplatser
Många efterfrågar idag en egen parkeringsplats. Därför 
införde vi under 2018 ytterligare 151 hyrda platser. Vid 
årets slut hade vi 1 039 hyrda parkeringsplatser, och av 
dem var 99 vakanta. Förutom dessa p-platser med eller 
utan elstolpe, erbjuder vi en rad andra typer av bilplat-
ser - varmgarage, kallgarage och carports. Parkeringarna 
kan endast hyras av våra hyresgäster, och man söker och 
skriver kontrakt direkt på webben.

Uthyrning
Vakanserna under 2018 har varit rekordlåga, 11 st i snitt 
(att jämföra med 17 st under 2017). Detta är ett tydligt teck-
en på att man idag är än mer rädd om sitt kontrakt, vilket 
leder till ännu längre kötider. Idag får man som kund räkna 
med att stå i kö i minst två år innan man får ett erbjudande, 
men det är inte ovanligt med kötider på upp till 7 år på våra 
populäraste adresser. Alla som fyllt 16 år kan ställa sig i kö 
hos oss och få en köpoäng per dag. De som är registrerade 
som sökande måste uppdatera sina uppgifter årligen för att 
vi ska hålla uppgifterna i systemet aktuella och säkerställa 
att bara intresserade står kvar i kön. Omflyttningen, som 
visar hur stor andel av våra kunder som under ett år byter 
lägenhet internt eller lämnar Hallstahem, ligger på 16 %. 
Därför är det än viktigare än någonsin att ställa sig i kö i 
god tid, för att samla köpoäng och ha alternativ den dagen 
man är redo att flytta. Är man 18-25 år har man möjlighet 
att få ungdomsrabatt på utvalda lägenheter under två års 
tid. Första året ges 35 % rabatt, andra året 25 % rabatt. 

Kundrelationer och boendeinflytande
Det mest centrala verktyget i arbetet med boinflytande 
är vår kundenkät. Årets enkät delades ut i september till 
alla hushåll. Enkäten ger oss en måttstock på hur de som 
bor hos oss upplever dels vår service och bemötande, dels 
lägenheterna, gemensamma utrymmen (till exempel

Kunder och 
marknad

Ett rättvist 
kösystem
• Alla lediga lägenheter publiceras 
 och söks direkt på vår webbplats
•  Lediga lägenheter ligger vanligen ute på 
 webben i minst 5 dagar
•  Den som vill kan prenumerera och får då 
 mejl när en ledig lägenhet publiceras
•  Den sökande med flest köpoäng och godkänd
 betalningsförmåga får första erbjudandet
•  För att behålla dina köpoäng måste du 
 uppdatera din ansökan varje år
•  Du kan ställa dig i kö från 16 års ålder
•  Ködagar är personliga och kan inte överlåtas

9 HALLSTAHEM 2018
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trapphus, tvättstugor, källare) och 
närmiljön kring huset. Svaren vi får in 
hjälper oss att prioritera och ta beslut 
kring utveckling och förbättringar av vår 
service, våra lägenheter och bostadsom-
råden. 

Årets mätning visar på en jämn, hög 
nivå av kundnöjdhet med ett servicein-
dex på 82,3 %, något lägre än vår förra 
mätning 2015. De förbättringsområden 
som sticker ut är framför allt frågor kring 
trygghet och utemiljö. Trygghetskänslan 
kan vi påverka genom att installera till 
exempel säkerhetsdörrar, porttelefoni 
samt förbättra vår belysning och ronde-
ringar på vindar och i källare, något som 
vi har med oss i handlingsplaner fram-
över. Vad gäller utemiljön, ska vi satsa 
på ännu mer välskötta gräsytor, rabatter, 
buskar och träd samt se över mötesplat-
serna i områdena, exempelvis lekplatser, 
grillplatser, bänkar och bord. 

Vad gäller information och återkoppling, 
visar kundenkäten att två tredjedelar 
av hyresgästerna vill ha information i 

brevlådan eller i trapphuset, medan en 
tredjedel föredrar att få vår information 
skickad via sms och epost. Detta är också 
något vi har med oss i när vi förbättrar 
vår kundservice.

Kommunikation
Sedan en tid tillbaka har ledningen sett 
att bolaget behöver vässa sin kommu-
nikation och marknadsföring, för att 
stärka Hallstahems varumärke och skapa 
bättre förutsättningar på marknaden 
i framtiden. Som ett led i det arbetet 
gjordes under året en inventering och 
utvärdering av befintliga kommunika-
tionskanaler. Det arbetet har sedan lett 
till en rad förbättringar som var för sig 
förbättrar vår kundservice och tillgäng-
lighet. Hyresgästtidningen har fått större 
kundfokus och mer utrymme till frågor 
som berör hyresgästerna i vardagen. Vi 
har också förbättrat vår trapphusinfor-
mation, där kontaktvägarna in till oss 
förtydligats och renodlats. Utöver det 
har vi installerat ett nytt, mer pålitligt 
och kvalitetssäkert telefonisystem som 
möjliggör för medarbetarna att lättare 

styra sina telefoner vid möten och annan 
frånvaro.

Vi syns och hörs mer
I inventeringen av vår kommunikation 
konstaterade vi att vi behöver bli bättre 
på att berätta om bra saker vi gör som 
påverkar samhällsutvecklingen i Hallsta-
hammar på ett positivt sätt, samt utöka 
vår målgrupp geografiskt. Ska vi vara en 
viktig spelare på framtidens bostads-
marknad och vara en attraktiv hyres-
värd i Mälardalen, så är det här viktigt. 
Inte minst eftersom vi har en ambitiös 
nyproduktionsplan som vi hoppas ska 
vara attraktiv för alla i kommunen, men 
som också ska locka till inflytt från andra 
städer. 

Vi ser också att vi har ett rekryterings-
behov inom en snar framtid, då vi 
har flera medarbetare som närmar sig 
pensionsåldern. Därför har vi under året 
påbörjat en satsning på att synas och 
höras mer i externa kanaler för att stärka 
varumärket. Vi har med hjälp av PR-
arbete genererat medieutrymme i form 

KUNDER OCH MARKNAD

Surbrunnsvägen 8.
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av en rad positiva artiklar bland annat 
om vårt bostadsbyggande och sociala 
arbete. Vi har också köpt utrymme i 
lokal media för ökad spridning. Vi har 
även under året startat närvaro i sociala 
medier, Instagram, där vi via inlägg och 
annonsering värvat över 300 följare, vil-
ket är en bra start.  Utöver det har vi köpt 
annonsering i kommersiell radio där vi 
sponsrat två program med stor lyssnar-
skara i den del av Mälardalen som utgör 
vår breddade målgrupp.

Förberedande av ny profil
Vid sidan av ovan nämnda förändringar 
har vi dragit igång förberedelser inför 
införandet av en ny grafisk profil, vars 
resultat nu visar sig i formen på bland 
annat denna årsredovisning. Den nya 
profilen påverkar allt vi kommunicerar 
framöver – alltifrån digitala kanaler 
såsom webbplats och sociala medier till 
trycksaker, kläder, kontorsinredning och 
bilar.

GAMMAL

B
LIR

NY!

Vi bygger varumärket
Betydelsen av konsekvent användning av en grafisk profil 

har både ökat och förändrats under 2000-talet. Uppkomsten 

av nya medier och nya kanaler har lett till att vi möter fler 

och fler visuella intryck. Det gör att behovet av att hålla ihop 

en grafisk profil har ökat. En slarvig hantering av en grafisk 

profil kan bringa skada och få företaget att uppfattas som 

oseriöst och rörigt.

Tre fördelar med en ny grafiska profil
• Tydlig, konsekvent och enhetlig kommunikation förbättrar 

möjligheterna att nå fram till kunderna

• En tidsenlig, professionell profil skapar igenkänning i alla 

kanaler för kommunikation

• Stärker varumärket inför framtiden.
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Tyngdpunkten ligger på två- och trerumslägenheter. Dessa 
utgör hela 75 % av samtliga lägenheter. Utbudet på stora 
lägenheter, 5 rum och kök och större, är begränsat, endast 7 st. 
lägenheter finns i fastigheterna. 

Fördelningsmönstret liknar många andra allmännyttiga bo-
stadsbolag i vår storlek. 

Nya lägenheter
Förutom lägenheter förvaltar bolaget drygt 300 lokaler 
av olika karaktärer. Marknaden för kommersiella lokaler i 
Hallstahammar är tuff.  2017 initierades därför ett ombygg-
nationsprogram där vakanta affärslokaler byggs om till nya 
lägenheter. Detta bland annat för att möta den stora efterfrå-
gan på bostäder som finns i hela kommunen. Totalt kommer 
programmet skapa ett 20-tal nya, moderna lägenheter där de 
allra flesta ligger i centralt läge i Hallstahammar. 

De sju första lägenheterna blev klara under hösten 2018 och 
nya hyresgäster flyttade in. Dessa lägenheter ligger på Parkga-
tan 4, ytor som tidigare bland annat var Hallstahems kontor.  
Lägenheterna har nyproduktionsstandard med parkett i 
alla rum, egen tvättmaskin och diskmaskin, och flertalet har 
balkong. 

Under 2019 kommer de resterande lägenheterna i program-
met att färdigställas:
•  8 st lägenheter, de flesta på 3 rum och kök, byggs på Nämn-
demansgatan 1 där det tidigare låg en pizzeria, en hårsalong 
samt föreningslokaler
•  3 st lägenheter byggs på Parkgatan 2, lokaler som tidigare 
inhyst bland annat VLT
•  3 st lägenheter skapas i Trygghetsboendet Hästhoven i Östra 
Nibble. Samtidigt anpassas och utvecklas gemensamhetsy-
torna där kommunen tillsammans med Hallstahem driver 
aktiviteter för de boende.

Våra fastigheter

VÅRA FASTIGHETER
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Lägenheterna fördelade på storlek

Hallstahems fastighetsbestånd är relativt 
sett, i jämförelse med liknande företag 
inom SABO-världen, ganska ålderstiget. 
Närmare 80 % av lägenheterna finns i 
fastigheter byggda på 1950- och 60-
talen. I beståndet finns 41 fastigheter 
med totalt 2 430 lägenheter. 
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Nyproduktion
I vårt uppdrag som kommunägt bostadsbolag ingår att med-
verka till att nya bostäder skapas i kommunen. I det bostads-
försörjningsprogram som tagits fram av vår ägare prognosti-
ceras för en fortsatt befolkningsökning varför det behövs ett 
tillskott av bostäder, bland annat fler hyreslägenheter. Under 
2018 arbetades en nyproduktionsplan fram, som styrelsen i 
slutet på året beslutade om. Planen innehåller ett antal tänk-
bara projekt för nyproduktion av lägenheter i alla tre tätorter, 
Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm. Att bygga nytt är 
en omfattande process som också kräver mycket kapital. Vilka 
projekt som kan bli verklighet kommer att klarna under 2019.

Fastighetsaffärer
I början på 2018 sålde Hallstahem en del av fastigheten 
Eldsboda 1:279 till Hallstahammars kommun. Köpeskillingen 
uppgick till 11 450 tkr. Den avyttrade delen omfattar bland 
annat byggnaden som inhyser Kulturhuset och Biblioteket. 
Hallstahem kvarstår som ägare för den del av fastigheten som 
bland annat omfattar Kiosken. 

Under året förvärvade Hallstahem den multiarena som byggts 
i området kring Trädgårdsgatan/Tunalundsvägen. Köpeskil-
lingen uppgick till 200 tkr och säljare var Hallstahammars 
kommun. I samband med affären tecknades ett arrendeavtal 
mellan Hallstahem och kommunen avseende den mark som 
multiarenan ligger på. 

VÅRA FASTIGHETER

Köket i en av de sju nya lägenheterna på Parkgatan 4, där lyckliga hyresgäster flyttade in i december 2018.
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Ombyggnation
I augusti 2018 påbörjades ett treårigt stambyte i kv. Växt-
huset. Totalt ska 305 lägenheter på Surbrunnsvägen och 
Tunalundsvägen få nya stammar, nytt badrum, nya fönster, 
spiskåpa, ny elcentral, skalskydd och säkerhetsdörr. Över 
200 av lägenheterna får dessutom en extra WC jämfört med 
idag. Detta är ett mycket omfattande projekt med kvarboende 
som utgångspunkt, vilket ställer höga krav på oss och vår 
byggentreprenör samtidigt som det innebär ett besvär för 
hyresgästerna. Med gemensamma krafter ska vi att genomföra 
projektet på bästa möjliga sätt.

Drift och underhåll
En stor del av den vardagliga verksamheten på Hallstahem 
handlar om att ta hand om och sköta våra fastigheter. Det 
innebär reparationer, både inne i lägenheterna och utvändigt 
på till exempel tak, fasader, i tvättstugan och i källarutrym-
men. Det handlar också om fastighetsskötsel; att klippa gräs 
och buskar, skotta snö och sanda. Mer och mer resurser läggs 
på teknisk förvaltning; drift- och övervakning samt optime-
ring av värmesystem, pumpar, ventilation med mera. Här 
finns såväl ekonomiska som miljömässiga vinster att göra. 
Våra underhållskostnader består dels av de åtgärder som görs 
löpande i våra lägenheter (målning, golvläggning, kyl, spis, 
frys etc.), dels av åtgärder som är av mer planerad karaktär. Ett 
exempel på ett planerat underhåll som gjordes under 2018 är 
ommålningen av fasaden på Nämndemansgatan 3. När detta 
underhåll genomfördes passade vi på att blanda in flera olika 
kulörer vilket gett fastigheten ett nytt, fräscht utseende.

Fastighetsvärdering
Varje år görs en intern marknadsvärdering av samtliga våra 
fastigheter. Som huvudmetod har kassaflödeskalkyler använts 
där framtida driftnetton inklusive ett restvärde har nuvär-
desberäknats. I värderingen används faktiska hyresintäkter 
tillsammans med marknadsmässigt bedömda drift- och 
underhållskostnader. Direktavkastningskrav och vakansnivåer 
utgår ifrån Svefas marknadsbedömningar. 
Värderingen som genomfördes vid bokslutet 2018 visade att 
bolaget hade övervärden om ca 792 mkr. Totalt värderades 
fastigheterna till 1 422 mkr. 

I värderingen görs en indelning i lägen, ur ett marknadsper-
spektiv. Denna visar att Hallstahem har en bra mix i fastig-
hetsportföljen. Drygt hälften av lägenheterna finns inom 
Hallsta/A och Hallsta/B-lägena. Till dessa ska Strömsholm 
tilläggas med 29 st. lägenheter. Sammantaget är beståndet 
fördelat enligt diagrammet ovan.

Under hösten 2018 genomfördes en extern värdering, som ett 
komplement till vår egen interna värdering, av fem st. utvalda 
fastigheter i beståndet. Den externa värderingen utfördes av 
Svefa, en av Sveriges ledande fastighetskonsulter och experter 
på bland annat fastighetsvärdering. Resultatet från värde-
ringen visade på liknande eller högre nivå på det bedömda 
marknadsvärdet på de fem fastigheterna, jämfört med vår 
interna värdering.

VÅRA FASTIGHETER

Fastighetsbestånd efter läge

Hallstahammar / A

Hallstahammar / B

Hallstahammar / C

Kolbäck / C

Kommunen

Strömsholm / A32%

24%

22%

14%
7%

1%
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Nämndemansgatan 3
får ny fasadfärg i behagliga 
pastellnyanser som fint 
smälter in i omgivningen. 
En efterlängtad och upp-
skattad underhållsåtgärd 
i bostadsområdet.
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I Hallstahems organisation arbetar 37 
medarbetare. Andelen kvinnor är 27 %, 
och medelåldern uppgår för samtliga till 
ca 49 år. Många medarbetare har jobbat 
väldigt länge på företaget, framför allt 
på fastighetssidan. Den genomsnittliga 
anställningstiden totalt sett uppgår till 
drygt 16 år. 

Friskvård
Den totala sjukfrånvaron uppgick 2018 
till 3,2 % (5,5 %), vilket var en rejäl 
minskning jämfört med tidigare år. Nog-
grann uppföljning på individnivå har 
gjorts för att minska frånvaron. Vartan-
nat år genomgår samtliga medarbetare 
en hälsokontroll hos företagshälsovår-
den. Hallstahem erbjuder dessutom 
vissa vaccinationer, t ex TBE för personal 
som arbetar mycket utomhus.

Företaget erbjuder 1 motionstimme/
vecka på arbetstid för att stimulera till 
träning och motion. Dessutom finns 
ett friskvårdsbidrag om 3 000 kr/år 
och medarbetare. 2018 bildades en 
friskvårdskommitté vars uppgift är att 
presentera diverse olika motionsakti-
viteter. Till exempel deltog ett 10-tal 
medarbetare i Stadsloppet i Västerås i 
början på juni.

Utveckling
Att erbjuda utvecklings- och utbildnings-
möjligheter är ett viktigt fokusområde. 
Främst i samband med det årliga medar-
betarsamtalet görs denna planering för 
varje individ. 

Medarbetarundersökning
I början på 2018 genomfördes den första 
medarbetarundersökningen på många 
år. Att det fanns ett behov av detta och 
ett engagemang visade sig tydligt, 100 % 
svarade på enkäten! Nöjdheten med ar-
betssituationen och företaget som helhet 
varierar lite mellan avdelningarna. Över-
lag visas ett resultat på mellan 3,5-3,8 på 
en femgradig skala på de sammanfattan-
de frågorna avseende ledarskap, synen 
på företaget, personlig arbetssituation, 
utvecklingsmöjligheter m.m. NMI (nöjd 
medarbetar index) landade på 66 %.

Utifrån resultatet formerade företagsled-
ningen ett antal fokus- och utvecklings-
områden för den kommande perioden; 
ledarskap, information och samarbete 
mellan grupper. 

Medarbetare

MEDARBETARE

Antal medarbetare

Antal kvinnor Antal män

Anställningstid, medel

Sjukfrånvaro

37 st

10 27 

16 år

3,2 %
Multiclip och multitasking på Snevringevägen. I bakgrunden syns en av våra nya, ombyggda miljöbodar.
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Social hållbarhet

Bostadssociala frågor
Vårt samarbete med kommunen och so-
cialtjänsten är fortsatt bra och vi jobbar 
tillsammans för att utveckla våra arbets-
sätt. I enlighet med ägardirektivet ska 
vi upplåta 40 lägenheter till kommunen 
för bostadssociala kontrakt, så kallade 
träningslägenheter. Vi har också andra 
boenden, till exempel gruppbostäder 
och äldreboenden, som blockhyrs och 
fördelas via kommunen. 16 nyanlända 
har fått lägenhet genom oss under året. 
Varje nyanländ individ eller familj som 
flyttar in får en grundlig introduktion 
till sitt nya boende tillsammans med en 
språkkunnig boinformatör. 

Schysst Framtid
Som allmännyttigt bostadsbolag arbetar 
vi för en positiv utveckling lokalt, och 

vill också stötta initiativ som gynnar 
kommunens invånare och framför allt 
barnen. Vi vill helt enkelt vara med och 
skapa en schysst framtid för våra unga. 
Därför var det ett enkelt val att gå in 
som huvudpartner för projektet Schysst 
Framtid i Hallstahammar våren 2018.

Projektets huvudidé är att besöka barn i 
6:e klass för att prata om hälsa, träning, 
kost, mobbning, alkohol, tobak och 
droger. Projektet startade 2014 i Västerås 
och har efterhand utvecklats från besök 
i skolor till att även omfatta aktiviteter 
på fritiden – såsom exempelvis Summer 
Camps.

Kommunen och skolledningen har 
varit viktiga samarbetspartners i detta 
projekt och mycket positiva till initiati-

vet. Schysst Framtid besöker alla skolor 
i kommunen och varje nytt läsår står 
nya elever på tur. Förutom ett tretim-
marspass i klassrummet, får varje klass 
efter en månad åka till Prison Island för 
samarbetsövningar som stärker både 
individerna och gemenskapen. Där åter-
kopplar man också till det som togs upp 
i klassrummet. Alla aktiviteter kopplade 
till Schysst Framtid är kostnadsfria för 
skolorna.

Multiarenan & Summer Camp
Under året köpte vi den multiarena som 
kommunen byggt i vårt bostadsområde, 
en plats för ungdomar som vill utöva 
till exempel basket, fotboll, bandy eller 
handboll. Multiarenan är helt öppen och 
kan inte bokas, utan ska uppmuntra till 
spontanidrott för ungdomar som bor i 

SOCIAL HÅLLBARHET

Schysst framtids lektioner 
med sjätteklassare, här på 
Nibble-skolan. Efter avslutad 
lektion och träff på Prison 
Island får alla barn ett arm-
band som berättigar till korv 
med bröd på VSKs matcher.
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området. Mötesplatser i våra bostadsområden tror vi leder till 
att människor lär känna varandra bättre, vilket också skapar 
mer trygghet och trivsel. Den varma sommaren bidrog dock 
till en del negativa konsekvenser på Multiarenan. Heta lägen-
heter och varma kvällar fick ungdomar att vara utomhus sent, 
men med tydliga speltider samt ronderingar av bevakningsfö-
retag och polis blev det bättre ordning. 
I tre dagar under augusti, veckan innan skolstart, arrangerade 
vi en Summer Camp på Multiarenan, med fokus på aktiviteter 
för ungdomar 10-14 år. Vi involverade Schysst Framtid samt 
tre lokala idrottsföreningar, som höll i ledarledda träningar 
på arenan i kombination med fritt spel. 30-40 ungdomar per 
dag besökte eventet, de flesta var barn och ungdomar boende 
i området. Evenemanget blev mycket uppskattat av både 
deltagande föreningar och besökande ungdomar.

Samarbeten med föreningar
Hallstahem har en lång tradition av att via sponsring och 
samarbeten med föreningar bidra till en positiv utveckling i 
kommunen. Det är viktigt att sponsringen skapar nytta både 
för oss som bolag, och för dem vi sponsrar. Vi prioriterar 
samarbeten med föreningar som har en stor barn- och 
ungdomsverksamhet och aktivt arbetar med jämställdhet 
och jämlikhet. Under året har vår sponsring främst gått till 
föreningar med fokus på idrott och hälsa.

I augusti deltog vi i kommunens årliga Föreningsdag i cen-
trala Hallstahammar, för att berätta om hur vi bidrar till och 
uppmuntrar ett aktivt föreningsliv. Många besökare kom till 
vårt tält och deltog i tävlingar, och en del passade på att ställa 
frågor om kötider och lediga lägenheter.

Arbete för unga
Under sommaren hade vi 21 sommarjobbare, 16-18 
år, ute på våra områden som jobbade med bland annat 
målning och rensning av rabatter. Vi har också anlitat 
ungdomsambassadörerna – ett samarbetsprojekt 
mellan Hallstahem, kommunens fritidsgårdar och 
Hyresgästföreningen. Syftet med ambassadörerna är att 
ungdomarna är med och bidrar till positiva möten mellan 
unga och äldre och mellan människor med olika bakgrund. 
Projektet ska främja integration, sammanhållning och 
gemenskap, samt skapa trygghet och förebilder för andra 
unga. Ungdomarna har hjälpt oss med information om 
källsortering vid våra miljöbodar.

Huskurage
Vi har under året infört Huskurage i samtliga våra fastig-
heter. Huskurage är en policy som uppmanar grannar till 
medmänskligt agerande vid oro för våld eller missförhål-
landen hos en granne. Det handlar om att knacka på vid bråk 

SOCIAL HÅLLBARHET
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i grannlägenheten, gå ihop fler grannar om det behövs eller 
ringa polisen. Vid misstanke om att barn far illa, uppmanar vi 
till att göra en orosanmälan till Individ- och familjeomsorgen. 
Information kring policyn och hur man som granne ska gå 
tillväga finns i alla trapphus och har kommunicerats i både 
kundtidning och sociala medier. Vi har även utbildat vår 
personal inom våld i nära relationer med syftet få en ökad 
förståelse kring begreppet, samt tydliggöra vårt sociala ansvar 
som hyresvärd att rapportera det vi ser och hör till sociala 
myndigheter.  

Föreläsningar om attityder och machokultur
Kultur och attityder handlar lika mycket om det vi 
uppmuntrar, som det vi tillåter. Det gäller såväl inom 
arbetslivet och föreningslivet, som inom skolan och bland 
familj och vänner. Medmänsklighet och civilkurage är 
nödvändigt för ett tryggare Hallstahammar, det är vår 
övertygelse. Vi arrangerade med utgångspunkt ur policyn 
Huskurage därför två föreläsningar under hösten – en 
för Hallstahems och kommunens medarbetare och en för 
allmänheten. Detta gjordes i samarbete med kommunen, och 
vi kunde då med gemensamma krafter få en större spridning 
i våra respektive kanaler. Föreläsningarna hölls av en av 
grundarna till Huskurage, Peter Svensson, och handlade om 
hur vi vuxna i föreningslivet, på jobbet och på fritiden kan 

förebygga den kultur som föder hårda attityder, glåpord, våld 
och övergrepp samt hur attityder och machokultur föder våld 
och hur vi som vuxna bör tänka och agera när vi möter detta 
i vardagen. Föreläsningarna ägde rum på Sagabiografen i 
Hallstahammar med totalt 150 deltagare.

Pride
Vi vill medverka till att både vår arbetsplats och vår kommun 
ska präglas av lika villkor för alla - utan diskriminering på 
grund av kön, ålder, ursprung, sexualitet eller något annat. 
Därför var vi med och stöttade kommunens initiativ när de 
i augusti genomförde Hallstahammars första Pride-vecka, 
genom flaggor och anslag i vårt kundcenter, samt att vi lyfte 
programmet i våra sociala medier.

Krisberedskap och trygghet
Sedan flera år tillbaka ingår vi i en samverkansgrupp tillsam-
mans med Polisen och kommunen vad gäller trygghetsfrågor 
och krisberedskap. Under maj pågick den nationella krisbe-
redskapsveckan, och där var även vi aktiva med att sprida 
kunskap om hur våra boende kan förbereda sig för kriser av 
olika slag. Under den heta sommaren deltog vi i kommunens 
krisgrupp och hjälpte till med information på grillplatser och 
i våra kommunikationskanaler om eldningsförbudet, för att 
undvika bränder och tipsa om vad man som boende kan göra 
för att få ett svalare klimat inomhus. 
Under hösten har vi också genomfört tre trygghetsvandringar 
tillsammans med polisen, kommunens säkerhetssamordnare 
och tekniska förvaltningen. Hyresgästerna bjöds in att delta 
och komma med sina idéer. Syftet med dessa vandringar, 
som sker efter mörkrets inbrott, är att upptäcka platser i 
närområdet som känns otrygga att vistas i, och sen prata kring 
tänkbara lösningar. Efter vandringen görs en handlingsplan 
kring vilka åtgärder som ska planeras in under kommande 
år - både på kommunens och vår mark i området. Åtgärder rör 
främst förstärkt belysning, men också gångstråk, cykelvägar, 
naturliga mötesplatser och hur vi ska klippa träd och buskar 
för att förbättra sikt och trygghetskänsla. 

SOCIAL HÅLLBARHET

Hallstahem Summer Camp arrangerades under 
tre dagar i augusti med ca 40 deltagande barn 
per dag. Här gavs möjlighet att prova på bland 
annat brottning, fotboll och innebandy. Fd lands-
lagsspelare och trefaldiga VM-guldmedaljören 
Sanna Scheer fanns på plats för att ge tips.



20 HALLSTAHEM 2018

Källsortering 
Vi har infört fullsortering på 60 % av 
vårt bestånd hittills, och överlag har 
det fungerat bra. Vi räknar med en 
upplärningstid och inser vikten av att 
ständigt påminna hyresgästerna hur 
de sorterar rätt och varför det är viktigt. 
På områden där vi hade stora problem 
med felsortering, byggde vi om miljö-
bodarna så att avfallet istället sorteras i 
luckor från utsidan. Samtidigt genom-
förde vi en informationskampanj där vi 
knackade dörr, delade ut matavfallskor-
gar och bruna påsar samt information 
om hur man sorterar. Dessutom fanns 
ungdomsambassadörerna på plats vid 
de ombyggda bodarna för att visa och 
informera. Resultatet blev klart bättre 
efter denna insats. De största problemen 
vi har vad gäller källsorteringen är plast 

i matavfallet, avfall i fel kärl samt grov-
avfall inne i bodarna. Ambitionen är att 
hela beståndet ska ha full källsortering i 
slutet av 2019.

Inköp och upphandling
Köp av varor och tjänster kan innebära 
miljöbelastning i framtiden. Vid 
all upphandling gäller därför att 
leverantörerna ska uppfylla lagstadgade 
krav ur hälso- och miljösynpunkt. Vi 
ska främja att upphandlade varor och 
tjänster bidrar till en god livsmiljö och 
en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ska 
också sträva efter att välja de produkter 
som är minst skadliga för miljö och 
människor, som utnyttjar ny miljöteknik. 
Vi ska också när det är möjligt ställa 
krav på leverantörer att aktivt använda 
produkter och metoder som har så liten 

miljöbelastning som möjligt. 
I våra upphandlingar kan vi ställa miljö-
krav genom att i de tekniska specifikatio-
nerna hänvisa till kriterier för miljömärk-
ningar. 

Fordon
Vi vill successivt vara mindre beroende 
av fossila bränslen i vår verksamhet, 
i dagsläget drivs fastighetsskötarnas 
fordon på både el, bensin och diesel. Alla 
nya bilar vi köper in ska gå mot elbilar 
och elhybridbilar. På vissa adresser där 
motorvärmartekniken tillåter kan vi er-
bjuda möjlighet till elbilsladdning. Våra 
gräsklippare har multiclipfunktion, som 
minskar transporter av löv och gödslar 
våra gräsmattor effektivt. 

Ekologisk hållbarhet

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Våra satsningar på att minska 
energiförbrukningen och 
miljöbelastningen ska gå i linje 
med kommunens övergripande 
miljöprogram. Bostadssektorn 
står för en betydande del av 
energianvändningen i Sverige 
och hela EU och det är därför 
viktigt att vi som allmännyttigt 
bolag bidrar till att minska vår 
branschs totala klimatpåverkan.  

Miljö Ny miljöbod med full källsortering på Bofinkvägen. Här sker sorteringen i luckor utifrån, vilket fungerar bra.
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Fjärrvärme och ventilation
Under 2018 var fjärrvärmeförbrukningen oförändrad jämfört 
med föregående år. På vissa fastigheter har vi tvingats öka 
framledningstemperaturen på grund av temperaturobalanser 
mellan huskroppar och lägenheter. På Fredhem där vi nyligen 
har börjat installera frånluft, har vi också behövt öka på 
framledningstemperaturen för att kompensera för den ökade 
luftomsättningen.

Vi arbetar löpande med att jämna ut temperaturskillnader 
på lägenhetsnivå. För att motverka framtida 
energiökningar har vi fortsatt vårt arbete med att installera 
inomhustemperaturgivare för att snabbare kunna upptäcka 
och agera på över- och undertemperaturer.

I samband med att ny fjärrvärmetaxa infördes, har vi utveck-
lat och förfinat en effektregleringsfunktion. Det innebär att vi 
varmvattenprioriterar och maxbegränsar effektuttaget, men 
funktionen överstyrs vid fallande medelinomhustemperatur.

Nytt för i år är också att vi har utvecklat en funktion som möj-
liggör ett effektivt sätt att stänga av ventilationen vid större 
faror så som brand eller andra luftburna utsläpp, en så kallad 
VMA-funktion (Viktigt meddelande till allmänheten). Funktio-
nen är indelad på tre områden - Hallstahammar, Kolbäck och 
Strömsholm.

Våra väderprognosstyrda hus
Vi arbetar vidare med väderprognosstyrda hus. Det är en 
funktion där vi med hjälp av lokala och exakta väderprognoser 
i god tid kan styra värmen efter hur varje byggnad beter sig 
i rådande vädersituation. Genom väderprognosstyrning blir 
styrningen jämnare och solenergi kan tas tillvara.

Fastighetsel
Under 2018 har förbrukningen minskat med 4,3 % jämfört 
med föregående år. Solcellerna på Trädgårdsgatan har bidragit 
till resultatet och vårt arbete med LED-belysning och optime-
ring av ventilation har gett effekt. Fastighetselförbrukningen 
påverkas bland annat av tvättstugor, hissar, belysning, ventila-
tion och motorvärmare.

Solceller
2017 installerade vi 136 solcellspaneler på Trädgårdsgatan 22 
i Hallstahammar. Solcellspanelerna tillför fastighetsel till tvätt-
stuga, belysning och ventilation. Den förväntade elproduk-
tionen var på 34 000 kWh/år vilket också uppnåddes under 
det första året i drift. Investeringskostnaden för anläggningen 
uppgick till 359 tkr efter bidrag och vår besparing under år 1 
uppgick till ca 47 tkr, vilket innebär en payoff tid om ca 7,6 år 
vilket får anses bra. Vid stigande elpriser blir avkastningen på 
denna investering ännu bättre.

Vattenförbrukning
Vattenförbrukningen har minskat med 4 % sedan förra året. 
Vi ser effekter av införandet av IMD (Individuell mätning och 
debitering) på ca 200 lägenheter. Antalet lägenheter med IMD 
kommer att öka med ca 130 lägenheter under 2019. Under 
året har vi även gjort vattenbesparande åtgärder på ca 1 200 
lägenheter där vi har monterat flödesbegränsare i tvättställ, 
diskställ och duschar. Vi har även fortsatt att bygga in fjärrav-
lästa kall- och varmvattenmätare på totalflödet. Det gör att vi 
kan upptäcka onormalt höga förbrukningar och läckage redan 
i ett tidigt skede.

Energi
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Radon
Radoninventering har genomförts på alla områden. I de fall 
årsmedelvärdet överstigit 200 Bq/kbm har en åtgärdsutred-
ning genomförts där vi fördjupat oss i vilka förutsättningar 
som råder för den specifika byggnaden. Utredningen har 
syftat till att ta reda på om det är markradon som tränger in 
i byggnaden eller om det är byggnadsmaterialet som avger 
radon. Alla nyproducerade lägenheter, samt där vi har utför 
större förändringar så som till exempel fönsterbyte, ändrad 
ventilation eller tilläggsisolering, har mätts och dokumente-
rats. Även befintliga lägenheter som misstänks ha en högre 
radonnivå har utretts och behandlats från fall till fall.

Energideklarationer
Alla våra fastigheter är energideklarerade och resultaten finns 
uppsatta i alla våra trapphus. Energideklarationer är ett bra 
verktyg för att se hur energikrävande våra byggnader är och 
hur man kan minska energiåtgången. Deklarationerna görs 
var 10:e år och för Hallstahems del kommer nya deklarationer 
att göras under 2019. 

Kemikalier
Under 2018 har vi inventerat alla våra kemikalier och listat 
205 st. olika kemiska produkter. Vi har direkt plockat bort alla 
cancerogena kemikalier. Vår målsättning är minska ner pro-
duktantalet till ca 70, och därefter riskbedöma detta mindre 
antal. Våra medarbetare har tillgång till alla säkerhetsdatablad 
i sina smartphones, samt listor på vilka produkter som får 
inhandlas.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Övriga miljöåtgärder

Överst Höst på Fasanvägen.
Nederst: Vår omtyckte fastighetsskötare 
Lars håller snyggt på Knektbacken.



23 HALLSTAHEM 2018 EKOLOGISK HÅLLBARHET

Överst: Sofielundsvägen i 
Strömsholm.
Ovan vänster: Trädbeskär-
ning på Knektbacken.
Ovan höger: Skolbarn i 
Nibble på utflykt.
Till vänster: Höstdag i 
Kolbäck.
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Vår styrelse
Hallstahems styrelse utses av Kommunfullmäktige och väljs på fyra år, efter 
varje riksdags- och kommunalval. Nuvarande styrelse utsågs efter valet 2014 
varför 2018 var det sista året under gällande mandatperiod. En ny styrelse 
kommer väljas på årsstämman i april 2019. Styrelsen har under året haft fem st. 
styrelsemöten samt ett konstituerande möte i samband med årsstämman.

Rolf Hahre (s)
ordförande

Född: 1947
Yrkesbakgrund:  
Byggnadssnickare
Gör idag: Pensionär, 
ordförande Kommun-
fullmäktige
Hallstahems styrelse:  
Ordförande sedan 
2001

Sara Frau Kallunki (s) 
ledamot

Född: 1974
Yrkesbakgrund:  
Undersköterska
Gör idag: Chefsassis-
tent på äldreboendet 
Äppelparken
Hallstahems styrelse:  
Ledamot sedan 2011, 
suppleant 2007-2011

Kjell Ivemyr (s)
suppleant

Född: 1968
Yrkesbakgrund:  
Snickare
Gör idag: Snickare på 
NCC
Hallstahems styrelse:  
Suppleant sedan 2015

René Nispeling (l)
suppleant

Född: 1956
Yrkesbakgrund: 
Automations-ingenjör
Gör idag: ABB 
Robotics, ansvar för 
implementering av e-
commerce i 46 länder
Hallstahems styrelse:  
Suppleant sedan 2015

Ove Andersson (v)
ledamot

Född: 1951
Yrkesbakgrund: 
Avd. chef
Gör idag: Pensionär
Hallstahems styrelse:  
Ledamot/suppleant 
sedan 1989

Lars Jonsson (s)
vice ordförande

Född: 1966
Yrkesbakgrund:  
Metallarbetare
Gör idag: Verktygs-
makare på Bulten, 
IF Metall ordf. Bulten
Hallstahems styrelse:  
Vice ordförande sedan 
2013

Christina Aspenryd (s) 
suppleant

Född: 1948
Yrkesbakgrund:  
Posttjänsteman
Gör idag: Pensionär
Hallstahems styrelse:  
Suppleant sedan 2005

Eleonor Zeidlitz (mp) 
suppleant

Född: 1979
Yrkesbakgrund:  
Civilingenjör, samhälls-
byggnadsteknik
Gör idag: Konsult inom 
miljö- och avfallsfrågor
Hallstahems styrelse:  
Suppleant sedan 2015

Christer Persson 
Personalrepresentant 
Fastighets

Född: 1966
Gör idag:
Fastighetsskötare, 
anställd sedan 1991
Hallstahems styrelse: 
Facklig representant 
sedan 2007

Bo Eriksson (s)
suppleant

Född: 1948
Yrkesbakgrund:  
Idrottslärare, rektor
Gör idag: Pensionär
Hallstahems styrelse:  
Suppleant sedan 2015

Bertil Bredin (m) 
ledamot

Född: 1942
Yrkesbakgrund:  
VD TPC 1989-2006
Gör idag: Pensionär
Hallstahems styrelse:  
Ledamot sedan 2016

Emma West
Personalrepresentant 
Vision

Född: 1982
Gör idag: Ekonom, 
anställd sedan 2007
Hallstahems styrelse: 
Facklig representant 
sedan 2017

Mikael Suokas
Personalrepresentant 
Vision

Född: 1959
Gör idag: 
Skadesamordnare, 
anställd sedan 1989
Hallstahems styrelse: 
Facklig representant 
sedan 2017
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Vår ledningsgrupp

Revisorer
PwC, Johan Tingström, aukt. revisor (utsedd av årsstämman)
Lekmannarevisorer (utsedda av Hallstahammars kommun)
Ordinarie:  Bo Hedman och Per Hedfors
Suppleanter: Jörgen Kvist och Göran Sonesson

Håkan Jansson
projektchef. Född 1967, 
anställd sedan 2017.

Lina Andersson, 
marknads- och 
kommunikationschef. 
Född 1979, anställd 
sedan 2018.

Kristoffer Holgersson, 
fastighetschef. Född 
1981, anställd sedan 
2015.

Berit Vester-Andersson, 
ekonomi- och IT-chef. 
Född 1969, anställd 
sedan 1999.

Ulf Magnusson, vd. 
Född 1969, anställd 
sedan 2017.
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Bolagsordning
AB Hallstahem ägs till 100 % av Hallsta-
hammars kommun. Vår ägare ser långsik-
tigt på sitt ägande av oss som bolag, något 
som bevisas av att vi fyller 75 år under 
2020. I bolagsordningen framgår det att 
verksamheten består i att inom kom-
munens gränser förvärva, äga, bebygga, 
förvalta, förädla och försälja fastigheter 
och tomträtter med bostadslägenheter, 
samt även lokaler. 

Det huvudsakliga ändamålet med 
bolagets verksamhet är att Hallstahem i 
allmännyttigt syfte ska främja bostads-
försörjningen i hela kommunen samt 
att verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. 
Den gällande bolagsordningen fastställ-
des på årsstämman i april 2018 efter att 
ha föregåtts av ett godkännande i Kom-
munfullmäktige. 

Ägardirektiv
I ägardirektivet fastställs och konkretise-
ras vilket uppdrag ägaren ger till bolaget. 

Hallstahem är 
kommunens 
största bostads-
företag, och ett 
av ägarens viktigaste 
verktyg för att nå uppsatta 
mål och visioner för kommunen som 
helhet samt med sin strategiska roll 
betydande för att målen i bostadsförsörj-
ningsprogrammet uppnås. Hallstahem 
ska även medverka till att stärka Hall-
stahammars kommuns ställning som en 
attraktiv bosättnings- och etablerings-
ort. Det ska bland annat ske genom att 
erbjuda ett varierat bostadsutbud av god 
kvalitet och med prisvärda och konkur-
renskraftiga hyresnivåer. 

Ägardirektivet innehåller också andra 
uppdrag och ansvar:

•  Socialt ansvar, till exempel genom att 
tillhandahålla bostäder för grupper med 
särskilda behov
•  Miljöansvar, till exempel genom 
energieffektivisering, egen elproduktion, 

Ägarstyrning

Ägardirektivets kärna
• Bidra till en attraktiv kommun
• Erbjuda ett varierat bostadsutbud
• Socialt ansvar för grupper med särskilda behov
• Miljöansvar
• Samverkan med kommunen
• Boendeinflytande
• Ekonomiskt ansvar

hushållsnära källsortering med mera 
•  Samverkan med kommunen, där 
kvalitets- och samordningsfördelar 
finns
•  Boendeinflytande, till exempel genom 
kundenkät, skapa och driva mötes-
platser
•  Ekonomiskt ansvar, till exempel 
genom stärkt ekonomi och minimerade 
finansiella risker.

Nuvarande ägardirektiv fastställdes på 
årsstämman i april 2018 efter att ha 
föregåtts av ett godkännande i 
Kommunfullmäktige. Ägardirektivet 
gäller tills vidare, dock längst t o m 
31 december 2022. En avstämning av 
målen i ägardirektivet lämnas till 
Kommunstyrelsen under det första 
kvartalet varje år.
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Styrelsen och verkställande direktören för AB Hallstahem, org.nr. 556046-4421, 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse
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Resultat
Årets resultat efter finansnetto landade 
på 13 155 mkr (4 814 mkr) vilket till stor 
del förklaras av lägre driftkostnader, för-
säljning av en fastighet och den fortsatta 
låga räntenivån. Vi har under året omsatt 
lån med bättre marginaler än tidigare 
och dessutom har 2018 varit ett varmare 
år än normalt som innebär att våra värme-
kostnader är lägre än beräknat. 

En annan viktig del är våra låga vakanser, 
hyresbortfallet för lägenheter, lokaler, 
fordonsplatser och rabatter uppgick till 
2,8 mkr (3,6 mkr) och uthyrningsgraden 
blev 99,5 % för 2018. 

Antalet vakanta lägenheter i snitt har 
minskat till 11 st jämfört med 17 st i 
snitt för 2017. Vid årets slut hade vi      
endast 10 st ekonomiska vakanser som 
var tomställda på grund av renovering 
den 31 december. Omflyttningsfrekven-
sen för bostäder uppgår till 16 % (17 %).

Hyror
Överenskommelsen med Hyresgästför-
eningen för 2018 innebar att bostäder 
och lokaler med förhandlingsklausul höj-
des med 0,9 % 2018-01-01. Höjningen 
motsvarar cirka 1,5 mkr i ökade hyres-
intäkter. Garage och p-platser höjdes 
med 10 kr i månaden. Hyror med index 
höjdes enligt kpi med 2,3 %.  

Hallstahem har i genomsnitt lägre hyra 
per kvadratmeter än vad SABO företagen 
i resten av landet har. Kvadratmeter-

hyran för Hallstahems bostäder (2017) 
är 981 kr/kvm och snittet ligger i landet 
på 1 068 kr/kvm.

Förhandlingen med Hyresgästföre-
ningen som avser bostad och lokalhyror 
från och med 1 januari 2019 resulterade 
i en höjning med 1,93 %. Enskilda varm-
garage höjs med 20 kr i månaden och 
p-platser med el 10 kr i månaden. 

Soliditet
Soliditeten uppgår till 11,5 % (10,3 %).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Likviditet/ Finansiering
Vi jobbar aktivt med finansieringsfrågor 
i samråd med en extern finansrådgivare. 
Vår snittränta har sjunkit till 2,21 % 
(2,61 %). Vi har under året satsat på 
flera stora investeringsprojekt som har 
bidragit till att vår likviditet minskat. Det 
har medfört att vi lånat upp 10,3 mkr 
under året. Bolaget har under året även 
tecknat en ny forwardswap för att trygga 
räntekostnaden för framtiden. Vid års-
skiftet var lånevolymen totalt 545,9 mkr 
uppdelat på 4 st lån. Vi har kommunal 
borgen på våra lån och har erlagt bor-
gensavgift till Hallstahammars kommun 
på 1 879 tkr.

Investeringar
Bolagets investeringar i byggnader 
och inventarier har under året uppgått 
till 52,4 mkr (17,6 mkr). Vi har stora 
renoveringsprojekt som tex stambytet på 
kvarteret Växthuset vilket medför att på-
gående arbeten har ökat från föregående 
år. Pågående anläggningar på balansda-
gen landar på 12,6 mkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Fastighetsunderhåll
Kostnader för underhåll av bolagets 
fastigheter uppgick till 28,5 mkr. Vi 
har under 2018 fortsatt arbetet med 
vattenbesparade åtgärder på resten av 
beståndet. En viktig del av underhållet 
har varit att öka säkerhet och trygghet 
för våra hyresgäster, 665 st lägenheter 
har fått skalskydd installerat. Vi har i år 
tvättat fasader på våra höghus i centrum, 
Trädgårdsgatan 4 - 8.  Målning av 
trapphus på Trädgårdsgatan 50 och på 
Bultfabriksvägen har utförts och byte av 
garageportar på Hallstavägen i Kolbäck. 
Fasadbelysningen har uppgraderats på 
kvarteret Tunåsen. 

Några av våra investeringar 2018
Ombyggnad av lokaler • 7 lägenheter  

Ny ventilation, del av kvarteret Tunåsen • 91 lägenheter 

Byte fönster • 396 lägenheter   

Byte till säkerhetsdörrar •187 lägenheter  

Miljöbodar • 23 st   

Cykelbodar • 5 st   

Ny carport och p-platser på Östra Nibble

Köp/Försäljning
Hallstahem har sålt del av fastigheten 
Eldsboda 1:279, Parkgatan 7, till Hallsta-
hammars kommun för 11,4 mkr, det gav 
en Hallstahem en vinst på 4,5 mkr. 
Hallstahem har köpt en markanläggning 
av Hallstahammars kommun, Multi-
arenan på Trädgårdsgatan 24, för 200 tkr.

Fastighetsvärdering
Värdet av Hallstahems fastighetsportfölj 
uppgår till 1 421 570 tkr (1 333 400 tkr). 
Fastigheterna är bokförda till 630 114 tkr 
vilket ger ett övervärde på 791 456 tkr. 
För värdering har programmet VD-Pro 
använts. Värderingen bygger på faktiska 
hyresnivåer och schabloner avseende 
drift- och underhållskostnader baserat på 
Svefa’s bedömningar. Justerad soliditet 
Hallstahems redovisade egna kapital per 
2018-12-31 uppgår till 79 483 tkr och 
soliditeten till 11,5 %. Värderingen visar 
på ett övervärde om ca 791 456 tkr. Om 
78,6 % av detta övervärde inkluderas, 
uppgår den justerade soliditeten till ca 
47,4 %. 

Redovisning och rutiner
På ekonomiavdelningen har vi under året 
gjort stora förändringar på vårt arbete 
för att effektivisera och förenkla våra 
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arbetsflöden. Vi har anpassat och infört en ny kontoplan, som är 
förenklad och jämförbar med resultaträkningen i vår årsredovis-
ning. Rapport och analys är ett viktigt verktyg för uppföljning, 
budget och prognos, därför har vi under hösten börjat med ett 
nytt analys- och rapporteringsprogram Insikt och ett fortsatt 
arbete återstår med att utveckla bättre rapporter under kom-
mande år. 

Under året har vi infört e-faktura på våra leverantörsfakturor 
och vi slipper därmed hantering av en del pappersfakturor. När 
det gäller hyresdebiteringen använder vi ett företag för aviprint 
istället för att skriva ut, sortera och dela ut avierna själva. Nu går 
det en fil direkt till aviprintföretaget och hyresavin skickas ut till 
våra kunder.

GDPR
Den 1 maj 2018 infördes en lag om dataskyddet i Europa som 
ersattes av personuppgiftslagen (PUL). Den nya dataskydds-
lagen GDPR (General Data Protection Regulation) stärker 
skyddet och rättigheter för de personer vars uppgifter registreras. 
Vi har gjort en inventering för att kartlägga vilka personupp-
giftsbehandlingar som förekommer i vår verksamhet. Genom 
ett stort arbete under året har vi tagit fram rutiner, information 
till de registrerade, policyer och biträdesavtal till de företag 
som utför arbete och behöver tillgång till våra personuppgifter. 
Vi har följt PUL innan i våra datasystem och har nu förbättrat 
rensningar för att anpassat oss till GDPR. Detta är ett arbete som 
fortlöper vidare och behöver uppdateras löpande. 

Förändring av eget kapital

Bundet eget kapital             
Vid årets början 48 666

Vid årets slut 48 666

Fritt eget kapital
Vid årets början 19 952 
Årets resultat 10 719
Vid årets slut 30 671

Eget kapital 2018-12-31 79 337

Behandling av resultat
Till årsstämmans förfogande står
Balanserade vinstmedel 19 951 620,31
Årets vinst 10 719 442,10
    30 671 062 ,41

Styrelsen och verkställande direktören föreslår 
2019 års årsstämma att vinstmedlen disponeras 
så att i ny räkning överförs: 30 671 062,41
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Resultaträkning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 Not 2018 2017
    

Hyresintäkter 2, 3 163 929 163 281

Övriga förvaltningsintäkter 4 1 947 2 459

Summa nettoomsättning  165 876 165 740

    

Fastighetskostnader    

Underhållskostnader  -28 506 -28 947

Driftkostnader 5, 6 -83 646 -84 217

Fastighetsskatt  -2 756 -2 742

Av- och nedskrivningar 7 -21 600 -20 806

Summa fastighetskostnader  -136 508 -136 712

    

Bruttoresultat  29 368 29 028

    

Centrala administrationskostnader 5, 8 -5 263 -6 904

Vinst vid försäljning av fastighet  4 516  

Rörelseresultat  28 621 22 124

    

Finansiella intäkter och kostnader    

Resultat fr finansiella anläggningstillgångar   88

Ränteintäkter och liknande resultatposter  194 181

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -15 660 -17 579

Summa finansiella poster  -15 466 -17 310

    

Resultat efter finansiella poster  13 155 4 814

    

Bokslutsdispositioner 10 0 305

Årets skatt 11, 12 -2 436 -1 364

    

ÅRETS VINST  10 719 3 755
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 Not 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader och mark 13 630 114 613 474

Inventarier 14 1 073 1 517

Pågående nyanläggning 15 12 605 4 949

  643 792 619 940 

   

Finansiella anläggningstillgångar    

Långfristiga värdepappersinnehav 16 110 110

Summa anläggningstillgångar  643 902 620 050 

   

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  1 498 690

Övriga kortfristiga fordringar  4 133 2 404

Förutbetalda kostnader  2 742 2 085

  8 373 5 179

   

Kassa och bank  34 639 39 739

Summa omsättningstillgångar  43 012 44 918

   

 

Summa tillgångar  686 914 664 968

Balansräkning
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 Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital  35 898 35 898

Reservfond  12 768 12 768

  48 666 48 666

   

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  19 952 16 197

Årets resultat  10 719 3 755

  30 671 19 952

   

Summa eget kapital  79 337 68 618

   

Avsättningar   

Uppskjuten skatteskuld 17 17 931 15 496

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 18, 19, 20 545 900 535 600

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  21 654 24 569

Övriga kortfristiga skulder  4 644 3 456

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 17 448 17 229

  43 746 45 254

   

Summa eget kapital och skulder  686 914 664 968
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  2018-12-31 2017-12-31

Direkt metod

Den löpande verksamheten    

Inbetalningar från kunder  163 557 161 242

Utbetalningar till leverantörer och anställda  -122 555 -115 135

Kassaflöde från den löpande versamheten  

före betalda räntor och inkomstskatter                                         41 002 46 107

    

Erhållen ränta  194 181

Erlagt ränta  -15 660 -17 579

Kassaflöde från den löpande verksamheten  25 536 28 709

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -52 386 -17 664

Sålda materiella anläggningstillgångar  11 450 199

Avyttringar/amorteringar av övr finansiella tillgångar  0 115

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -40 936 -17 350

    

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån  10 300 0

Amortering av skuld  0 -20 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  10 300 -20 000

    

Årets kassaflöde  -5 100 -8 641

Likvida medel vid årets början  39 739 48 380

Likvida medel vid årets slut  34 639 39 739

Kassaflödesanalys

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Noter

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Not 1
Redovisningsprinciper och 
tilläggsupplysningar

Årsredovisningen för 2018 har upprättats med tillämp-
ning av årsredovisningslagen och  Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3).  Resultaträkningen har upprättats enligt 
funktionsindelad resultaträkning.   Kassaflödesanalysen 
upprättas enlig direkt metod.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvär-
det ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, ut-
rangeras eventuell kvarvarande del av den gamla kom-
ponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde 
aktiveras. Tillkommande utgifter som avser  tillgångar som 
inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet 
om de beräknas ge företaget  framtida ekonomiska förde-
lar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 
tillgångens värde  vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för 
löpande reparation och underhåll redovisas som kostna-
der.  Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid 
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som  Övrig 
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När till-
gångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark 
har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella 
tillgångar. Efter övergången till K3 under 2014 så sker 
avskrivning per komponent över tillgångens nyttjande-
period ner till beräknat restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas   
Byggnadens komponenter  15-100 år
Markanläggningar   20 år 
Inventarier o Maskiner   3-5 år 
Inga låneutgifter aktiveras.   
   
Fastighetsvärdering 
Bolaget gör en årlig intern värdering av samtliga fastig-
heter med hjälp av verktyget VD Pro.. Värderingen bygger 
på faktiska hyresnivåer samt schablonmässiga värden för 

drift- och underhållskostnader. Direktavkastningskrav och 
vakanser har utgått ifrån NAI Svefas marknadsbedöm-
ningar, med små justeringar  nedåt vad gäller vakanser då 
uthyrningsgraden under en längre period varit mycket 
hög.    
   
Intäkter
 Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. 
Förskottshyror redovisas som förutbetald  intäkt. Försälj-
ning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar 
övergår från säljare till  köpare i enlighet med försäljnings-
villkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms 
och rabatter. 

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. Fordringar och 
skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt 
till kvittning. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skat-
tesatser och skatteregler som är beslutade före balans-
dagen. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, 
redovisas i resultaträkningen om  inte skatten är hänförlig 
till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i 
eget kaital.  I sådana fall redovisas även skatteeffekten i 
eget kapital. På grund av sambandet mellan  redovisning 
och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skat-
teskulden som är hänförlig  till obeskattade reserver.

Leasing 
Bolagets hyreskontrakt utgör operationella leasing-
kontrakt. Intäkter från dessa redovisas i enlighet med 
ovan beskrivna principer för intäktsredovisning.

Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna 
i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering  sker utifrån 
anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas 
i balansräkningen inkluderar  kundfordringar, övriga ford-
ringar samt leverantörsskulder, låneskulder och derivatin-
strument.  Instrumenten redovisas i balansräkningen när 
Hallstahem blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt 
ut eller överförts och företaget har överfört i stort sett 
alla risker och  förmåner som är förknippade med ägande-
rätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen 
 när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upp-
hört. 

• Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 mån efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Fordringar tas  upp till det belopp som förväntas blir inbe-
talt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.  
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• Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Posten består huvudsakligen av insatskapital hos leveran-
tör. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående 
i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I 
efterföljande redovisning redovisas aktierna till anskaff-
ningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov 
föreligger. 

• Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till an-
skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

• Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning
Hallstahem utnyttjar derivatinstrument för att hantera 
ränterisken som uppstår vid upptagande av lån till rörlig 
ränta. För dessa transaktioner tillämpas säkringsredo-
visning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhål-
landet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade 
posten, liksom även företagets mål för riskhanteringen 
och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. 
Hallstahem dokumenterar också företagets bedömning, 
både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de 
derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i 
hög utsträckning är effektiva  när det gäller att motverka 
förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säk-
rade posterna. 

• Dokumenterade säkringar av företagets räntebindning 
(säkringsredovisning) 
Avtal om en så kallad ränteswap skyddar företaget mot 
ränteförändringar. Genom säkringen  erhåller Hallstahem 
en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i 
resultaträkningen i  posten Räntekostnader och liknande 
resultatposter.   
 
• Säkringsredovisningens upphörande
Säkringsredovisningen avbryts om    
•  säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses 
in; eller  
•  säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för 
säkringsredovisning   
  
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som 
avbryts i förtid redovisas omedelbart i  resultaträkningen, 
utom i de fall säkringsrelationen fortlever i enlighet med 
företagets  dokumenterade strategi för riskhantering.

Ersättningar till anställda 
• Kortfristiga ersättningar   
 Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, betald semester, 
betald sjukfrånvaro och friskvård.  Kortfristiga ersättning-
ar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en 
legal eller informell  förpliktelse att betala ut ersättning.

• Ersättningar efter avslutad anställning 
I Hallstahem förekommer såväl avgiftsbestämda som 
förmånsbestämda pensionsplaner.  I avgiftsbestämda 
planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat 
företag och har inte  någon legal eller informell förpliktelse 
att betala ut något ytterligare även om det andra före-
taget  inte kan uppfylla sitt åtagande. Företagets resul-
tat belastas för kostnader i takt med att de  anställdas 
pensionsberättigande tjänster utförs. Hallstahem redo-
visar förmånsbestämnda  pensionsplaner i enlighet med 
K3s förenklingsregler. Dessa innebär att pensionspremier 
betalas och de förmånsbestämda planerna redovisas som 
avgiftsbestämda planer. 

• Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar 
att avsluta en anställning före den normala  tidpunkten 
för anställningens upphörande eller då en anställd ac-
cepterar ett erbjudande om  frivillig avgång i utbyte mot 
sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget 
någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och 
en kostnad när företaget har en legal eller informell 
 förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen 
värderas till den bästa uppskattningen  av den ersättning 
som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balans-
dagen. 

Obeskattade reserver   
 Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i ba-
lansräkningen, inklusive den uppskjutna  skatteskuld som 
är hänförlig till reserverna. Förändringar av obeskattade 
reserver redovisas  som bokslutsdispositioner i resultat-
räkningen.
   
Nyckeltalsdefinitioner
• Soliditet   
 Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 
uppskjuten skatt) i förhållande till  balansomslutningen.  

• Upplysning om uppskattningar och bedömningar 
Hallstahem gör uppskattningar och bedömningar om 
framtiden. De uppskattningar och antaganden som inne-
bär en betydande risk för väsentliga justeringar i redo-
visade värden för tillgångar och skulder under nästkom-
mande år behandlas i huvuddrag nedan. Uppskattningar 
och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och 
andra faktorer som under  rådande förhållanden anses 
vara rimliga. Det slutliga utfallet av uppskattningar och 
bedömningar  kan komma att avvika från nuvarande 
uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar 
i dessa redovisas i resultaträkningen under det räken-
skapsår som ändringen görs samt framtida räkenskapsår 
om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår.  Uppskattningar och bedömningar ses över 
årligen. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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• Byggnader och mark 
Uppskattningar och bedömningar har skett i samband 
med värderingen av företagets fastighetsbestånd avse-
ende nuvärdesdiskonteringen av framtida kassaflödes-
överskott. Det ligger  till grund för uppgiften i not 13 om 
ett beräknat marknadsvärde för Hallstahems förvalt-
ningsfastigheter.  Inga övriga väsentliga uppskattningar 
och bedömningar har gjorts i årets bokslut.

Not 2 
Hyresintäkter 2018  2017
Bostäder 147 994 146 565
Lokaler 14 282 16 115
Övrigt 4 439 4 255
Summa 166 715 166 935
  
Avgår hyresbortfall  
Bostäder -754 -1 156
Lokaler -1 359 -1 648
Övrigt -247 -303
Rabatter -426 -547
Summa -2 786 -3 654

Hyresintäkter netto 163 929 163 281
  
Not 3 
Löptider på hyreskontrakt 
Löptid till år Antal Hyra
Lokaler 2018 249 3 700
Lokaler 2019 9 4 069
Lokaler 2020 7 960
Lokaler 2021 2 3 402
Lokaler 2022 1 214
Bostäder 2 418 148 039
Övrigt 495 2 576
Totalt 3 181 162 960
  
Not 4 
Övriga förvaltnings-
intäkter 2018 2017 
Ersättningar från hyresgäster 577 465
Rörelsens sidointäkter 886 692
Övriga intäkter  484 1 302
Summa 1 947 2 459

Not 5 
Personal 2018 2017 
Löner och andra ersättningar  
Styrelseledamöter och VD 1 102 1 257
Övriga anställda 14 093 14 265
Summa 15 195 15 522
  
Sociala avgifter 7 661 8 325
  
Pensionskostnader  
Styrelseledamöter och VD 227 1 534
Övriga anställda  660 1 008
Summa 887 2 542
    
Redovisning av könsfördelning
Styrelse 2018 2017 
Kvinnor 1 1
Män 4 4
Totalt 5 5
  
Ledningsgrupp  
Kvinnor 2 1
Män 3 2
Totalt 5 3
  
VDs avtal  
Vid uppsägning av VD från bolagets sida är uppsägnings-
tiden  24 månader. Vid uppsägning från VDs sida är 
uppsägningstiden 6 månader. Pension utgår genom en 
individuell pensionslösning.

Not 6 
Driftkostnader 2018 2017 
Reparationer 9 670 12 630
Fastighetsskötsel och städ 21 406 20 542
Vatten 6 689 6 580
Elavgifter 5 405 5 226
Sophantering 3 896 3 367
Värme 19 521 19 931
Fastighetsförsäkringar 1 098 1 094
Fastighetsanknuten administration 13 534 13 033
Övriga driftkostnader 2 427 1 814
Summa 83 646 84 217

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Not 7 
Avskrivningar 2018 2017
Byggnader 18 847 18 279
Markanläggningar 2 023 1 717
Inventarier 580 746
Summa av- och nedskrivningar i   
fastighetsverksamheten 21 450 20 742
  
Centraladministration  
Inventarier 150 64
Summa avskrivningar i  
centraladministrationen 150 64

Summa 21 600 20 806 

Not 8 
Ersättning till revisorerna 2018 2017 
Revisionsuppdrag   
PricewaterhouseCoopers 133 151
Övriga uppdrag  
PricewaterhouseCoopers 92 64
Summa 225 215
  
Not 9  
Räntekostnader och liknande 
resultatposter  
I räntebeloppet ingår borgensavgift med 1 879 tkr 
(1 910 tkr). Borgensavgiften är 0,35 % av den  genom-
snittliga skulden på lån under året.  
  
Not 10
Bokslutdsdispositioner 2018 2017 
Förändring periodiseringsfond 0 305
  
Not 11
Årets skatt 2018 2017 
Uppskjuten skatt avseende temporär 
skillnad byggnader -2 568 -1 569
Uppskjuten skatt avseende 
underskottsavdrag 132 205
Skatt på årets resultat 0 0
Summa -2 436 -1 364

Not 12
Skatt på årets resultat 2018 2017
Redovisat resultat före skatt inkl 
obeskattade reserver 13 155 5 119
Skatt beräknad enligt gällande 
skattesats (22%) 2 894 1 126
Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader 24 238
Skatteeffekt av icke skatttepliktiga 
intäkter -149 0
Skatteeffekt av bokföringsnässiga 
utrangeringar 94 0
Skatteeffekt p g a yrkade direktavdrag -2965 -1130
Skatteeffekt p g a skillnad mellan 
bokföringsmässiga och skattemässiga 
avskrivningar 218 -118
Skattemässiga justeringar 
balanslåneposter -116 -116
Redovisad skattekostnad 0 0

Not 13 
Byggnader och mark 2018 2017
Byggnader  
Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 964 136 955 697
Årets anskaffning 36 556 6 909
Försäljningar och utrangeringar -15 057 0
Omfördelat från pågående 
byggnation 1 860 1 530
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 987 495 964 136
  
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -348 920 -330 641
Årets avskrivningar enligt plan -18 418 -18 279
Försäljningar och utrangeringar 8 548 0
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -358 790 -348 920

Ingående ackumulerade
nedskrivningar -80 468 -80 468
Årets nedskrivningar 0 0
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -80 468 -80 468

Utgående restvärde byggnad 548 237 534 748
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Markanläggningar 2018 2017 
Ingående anskaffningsvärden 41 096 36 250
Årets anskaffning 4 176 4 846
Omfördelat 1 851 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 47 123 41 096
  
Ingående ackumulerade 
avskrivningar -14 334 -12 617
Årets avskrivningar enligt plan -2 023 -1 717
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -16 357 -14 334
  
Utgående restvärde mark-
anläggning 30 766 26 762
  
Mark  
Ingående anskaffningsvärden 54 483 54 483
Årets anskaffning 0 0
Försäljningar och utrangeringar -853 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 53 630 54 483

Ingående ackumulerade 
nedskrivningar mark -2 519 -2 519
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar mark -2 519 -2 519

Utgående restvärde mark  51 111 51 964

Utgående värde byggnader o mark 630 114 613 474
  
Taxeringsvärde byggnader o mark 830 931 830 931
  
Beräknat marknadsvärde 
förvaltningsfastigheter  1 421 570 1 333 400

Not 14
Inventarier  2018 2017 
Ingående anskaffningsvärden 13 382 12 887
Årets anskaffning 286 1 180
Försäljning och utrangering -353 -685
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 13 315 13 382
  
  

 2018 2017
Ingående avskrivningar -11 865 -11 669
Årets avskrivningar -730 -810
Årets försäljningar och utrangeringar 353 614
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -12 242 -11 865
  
Utgående restvärde enligt plan 1 073 1 517

Not 15 
Pågående nyanläggningar 2018 2017 
Ingående anskaffningsvärden 4 949 1 751
Årets anskaffning 11 430 4 731
Omklassificeringar -3 774 -1 533
Utgående anskaffningsvärden 12 605 4 949
  
Not 16
Långfristiga värde-
pappersinnehav 2018 2017 
Vid årets början 110 137
Årets försäljning 0 -27
Vid årets slut 110 110
  
Spec av utgående anskaffningsvärde:  

Aktier  
SABO Försäkrings AB, 
org nr 516401-8441, säte Stockholm
70 aktier a´ 1 000 kronor 70 70

Andelar  
Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a.,  
org nr 702000-9226, säte Stockholm 40 40
Summa 110 110

Not 17
Avsättningar  2018 2017 
Uppskjuten skatt på temporär 
skillnad mellan skattemässigt 
och bokföringsmässigt restvärde 
fastigheter 18 268 15 701
Uppskjuten skatteskuld  -337 -205
Summa 17 931 15 496
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Not 18
Långfristiga skulder 2018 2017 
Skulder till kreditinstitut 545 900 535 600
Summa 545 900 535 600
  
Hallstahammars kommun har ställt borgen för lånen.  

Not 19  
Specifikation av lånestruktur 
och räntebindningstid   
 De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter 
vid förändringar av  marknadsräntorna. För att hantera 
dessa risker/möjligheter används finansiella  derivat-
instrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan ränte-
bindningen och kapitalbindningen hanteras med full 
flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, 
förändra räntebindningstiden och bättre möta föränd-
ringar på räntemarknaden.  Riktlinjer och ramar för risk-
hanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad  
finanspolicy.  

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår 
till 445 000 tkr (445 000 tkr).  Den genomsnittliga ränte-
bindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 
 3,61 år (3,60) och den genomsnittliga effektiva räntan 
uppgår till 2,21 % (2,61).  Marknadsvärdet på derivatavta-
len uppgår till -32 224 tkr (-40 643 tkr).  
  
Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som 
skulle uppstå om man  avslutar avtalen i förtid. Analogt 
skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnads-
ersättning) uppstå om man istället valt att använda långa 
räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive
ränteswapavtal kvarstår till och med  sitt slutförfallo-
datum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande 
elimineras.  
  
Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende 
derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivat-
avtal inte redovisas över resultaträkningen. Det skall 

finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstru-
mentet och den säkrade  posten. Säkringsförhållandet 
skall vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås. 
Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker 
löpande via  rutiner för finansiell rapportering. Särskild 
dokumentation är upprättad som  bl.a. fastlägger strate-
gier och mål för riskhanteringen.  
  
Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, 
tsek, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen.  
  
 2018 2017
Skulder som förfaller inom ett år 100 900 90 600
Skulder som förfaller senare än 1 år  
men senast 5 år efter balansdagen 320 000 390 000
Skulder som förfaller senare än 5 år  
efter balansdagen 125 000 55 000
Summa 545 900 535 600
  
Not 20  
Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser 2018 2017 
Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser Fastigo 286 268
  
Not 21
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2018 2017 
Upplupna räntekostnader 1 092 1 315
Förutbetalda hyror 11 424 11 542
Övriga poster 4 932 4 372
Summa 17 448 17 229

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Styrelsens underskrifter
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Revisionsberättelse
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Lekmannarevision
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Fastighetsförteckning
Nybyggn. Ombyggn. Lägenheter Lokaler Garage P-platser

Fastighet år år antal yta antal yta antal yta antal Total yta

Väringen 2 1946 1988 32 1 970 3 192 10 140 26 2 302

Väringen 4 1956-1957 1990,2008 57 3 017 13 780 7 112 13 3 909

Västan 1 1949 1989-1991 83 4 669 24 1 711 53 6 380

Växeln 7 1960 2011 121 7 025 8 318 17 313 67 7 656

Växeln 8 1961 2013 72 4 038 9 186 14 287 4 511

Växeln 2 1963 2013 17 1 214 9 117 11 1 331

Växeln 4 1954, 2001 1984 17 1 040 8 1 467 10 140 20 2 647

Väkten 1 1960 2009 156 8 970 47 495 20 359 64 9 824

Väkten 2 1961 2010 117 6 729 29 470 12 241 64 7 440

Växthuset 2 1963 77 5 163 14 363 19 5 526

Växthuset 3 1964 112 7 257 5 295 33 424 74 7 976

Växthuset 4 1965 116 7 407 13 133 58 661 60 8 201

Eldsboda 1:279 1972 1988   1 159 159

Tuna 2:205 1965   1 65 65

Eldsboda 1:49 1992 10 824 3 473 5 90 2 1 387

Eldsboda 3:2 2016 36 2376 36 2 376

Strömsholm 8:2 1929-1999 1994 29 2 170 3 35 21 2 205

Tunåsen 1 1952 2008 202 11 661 37 915 35 657 72 13 233

Väpplingen 1 1950 2002 72 3 264 11 154 12 3 418

Väskan 1 1957 1991,2011 159 9 490 10 248 41 683 49 10 421

Väskan 2 1958 1991,2016 78 3 882 7 170 27 370 33 4 422

Väskan 3 1960 1991,2015 63 3 657 10 743 10 107 46 4 507

Värden 1 1965 60 4 095 4 495 36 524 13 5 114

Hallsta 1:18 1970 36 2 460 1 38 10 140 8 2 638

Knektbacken 2 1991,2005 78 5 237 4 493 37 608 44 6 338

Lövåsen 1 1992,2002 63 3 082 3 2 633 5 715

H:hrs Nibble 1:46 1968 1987 90 5 920 6 626 19 303 30 6 849

H:hrs Nibble 1:104 1971 1985 30 2 581 63 2 581

H:hrs Nibble 1:105 1971 1980 70 6 666 3 198 24 353 50 7 217

H:hrs Nibble 1:106 1969 1981,1987 30 2 593 16 2 593

Tunbo 3:5 1972 1994,2002 10 462 1 4 665 5 127

Kolbäcks Vallby 1:166 1970,2006 2006 35 2 367 16 134 15 2 501

Kolbäcks Vallby 6:1 1953 1986 26 1 420 1 27 6 112 6 1 559

Kolbäcks Vallby 6:2 1953 1986 23 1 438 3 162 12 1 600

Kolbäcks Vallby 6:3 1953 1986 12 840 1 2 3 72 914

Kolbäcks Vallby 6:4 1957 1987 61 3 610 8 421 14 255 24 4 286

Kolbäcks Vallby 5:2 1950 1990 26 1 500 1 500

Kolbäcks Vallby 5:1 1950 1990 51 2 973 2 24 4 139 3 136

Kolbäcks Vallby 2:1 1966 41 2 622 4 47 2 669

Kolbäcks Vallby 2:2 1964 54 3 657 14 188 18 272 16 4 117

Kolbäcks Vallby 2:3 1969 1997 8 1 072 24 336 1 408

2 430 150 418 327 19 525 503 7 815 1 039 177 758
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Femårsöversikt
Belopp i Mkr 2018 2017 2016 2015 2014

    

Ekonomi     

Balansomslutning 686,9 664,9 675,2 621,7 616,8

Omsättning 165,8 165,7 160,5 157,6 155,9

Underhåll 28,5 28,9 32,1 33,9 31,4

Driftkostnader 83,6 84,2 79,6 75,1 71,7

Fastighetsskatt 2,8 2,7 2,7 2,7 2,9

Av- och nedskrivningar 21,6 20,8 19,7 23,7 25,1

Finansiella intäkter 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Finansiella kostnader 15,7 17,6 16,8 16,9 17,3

Resultat före skatt 13,2 4,8 3,2 2,6 3,5

Hyresbortfall lgh 1,1 1,7 2,5 3,1 3,3

Låneskuld per m2 (kr) 3 071 3 100 3 220 2 969 2 968

Soliditet (%) 11,5 10,3 9,7 10,1 9,6

Balanslikviditet (%) 98,3 99,3 128,8 54,2 171,0

     

Fastigheter     

Antal lägenheter 2 430 2 424 2 424 2 388 2 388

Lediga lgh i genomsnitt 11 17 30 33 32

Investeringar materiella anl tillg. 52,4 17,6 43,3 70,2 11,5

     

Personal     

Medeltal anställda 37 37 37 37 36

Arvoden och löner 15,2 15,5 15,4 14,4 13,3







Parkgatan 2
Box 64
734 22 Hallstahammar
Mejl: info@hallstahem.se
Telefon: 0220-77 40 00
Webb: hallstahem.se


	Omslag2018_samman
	Inlaga2018_samman
	Baksida2018_samman

