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H2 VÄXER  
OCH VÄXER

”Vi ser ingen 
avmattning på 
marknaden.”

Hökerum Bygg jobbar med 
visionen att bli Sveriges bästa 
bostadsutvecklare. Hur blir man 
då bäst i Sverige? Samarbete, 
tydliga gemensamma mål och 
värderingar tror vi är huvud- 
ingredienser för att vi ska lyckas. 

Bra, bättre,  
bäst tillsammans

H2:s omsättning har ökat med 420 miljoner under 2019. Nu  
har företaget över 1 000 lägenheter i produktion och vi ser  
ingen avmattning på marknaden. Höga krav på effektivitet är 
en stor del av framgångsreceptet. 

ÅRET I KORTHET

Fredrik Ståhl, vd för Hökerum Bygg, pekar ut de gemensamt satta 
verksamhetsmålen. Under 2019 har Hökerum Bygg lagt mycket tid 
på att dra åt samma håll.

1 000
Lägenheter i  
produktion

Ö V E R
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Brf Wellingeby med sina 152 bostadsrätter och 
flera lokaler blev inflyttningsklart i mars. 
Det är ett projekt som har krävt mycket tekniskt 
kunnande, arbete och engagemang från  
samtliga inblandade.

Villa Strömsfors är destillerad glädje, avlappnad lyx, personlig 
noga utvald inredning och fokuserad mötesmiljö. Det är bröllop, 
konferenser, middagar och träning. Det är god mat och dryck 
och ett dopp i poolen. Allt fler förstår vilken pärla detta är. 

INFLYTTNING WELLINGEBY

VÄLKOMMEN BORT! 

HÅLLBART
Nu är det dags att kavla upp  
ärmarna ett varv till och utmana 
gamla invanda mönster för att  nå 
våra hållbarhetsmål. För att sänka 
våra CO2-utsläpp samarbetar vi  
med andra, bland annat genom  
vårt arbete med CO2-Jakten. 

Målet är att minska 
utsläppet med 20 % 

CO2 i projektet  
Brf  Linden

20% 

Gemensamt för de tre 
bolagen i koncernen är att 
de på ett eller annat sätt 
ska motsvara människors 
förväntningar, visioner 
och drömmar. Det kan 
vara visionen om den 
första lägenheten, förvän-
tan på bostadsrätten efter 
att man sålt villan eller 
drömmen om den stora 
kärleken vid bröllopet på 
Villa Strömsfors.

”
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Fredrik Ståhl, Styrelseordförande Familjen 
Ståhl Invest i Ulricehamn AB
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FAMILJEN STÅHL INVEST 
Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB bildades 2010 i samband med ett 
generationsskifte. Koncernen har sitt säte i Ulricehamn och verksamheten 
består av att bedriva förvaltning av aktier i koncernens dotterbolag som i  
huvudsak arbetar med projektutveckling av fastigheter genom Hökerum 
Bygg AB samt entreprenadverksamhet i de båda bolagen Hökerum Bygg 
AB och Hanssons Hus Entreprenad AB. Genom bolaget Villa Strömsfors AB 
driver koncernen även hotell-, event - och konferensverksamhet.
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ETT ÅR MED STORA 
FÖRÄNDRINGAR

FA M I L J E N  S T Å H L  I N V E S T 

2019 blev ett annorlunda år för Familjen Ståhl Invest. Under året genomfördes  
en förändring av ägandet, där vi tre syskon har valt att gå skilda vägar. Linda Ståhl  

och Viktor Ståhl har lämnat koncernen och jag finns kvar som ensam ägare. 

Detta har också inneburit en uppdelning av dotterbo-
lagen och kvar inom koncernen finns Hanssons Hus 
Entreprenad, Hökerum Bygg samt Villa Strömsfors 
medan Hökerum Fastigheter följde med Linda och 
Viktor. 

2019 års omsättning uppgår till 1 415 mkr (1 264 mkr), 
och årets resultat till 111 mkr (113 mkr). Att kunna 
uppvisa resultat på den nivån gör att vi fortsatt kan 
vara en stark aktör på bostadsmarknaden i Sverige. 
Den ökade omsättningen förklaras främst av att fler 
projekt resultatavräknades i Hanssons Hus Entrepre-
nad än föregående år. Trots att Hökerum Fastigheter 
lämnade koncernen är resultatet fortsatt starkt. I sam-
band med ägarförändringen lämnade ett eget kapital 
på 581 mkr och en balansomslutning på 1 330 mkr 
koncernen. Det totala egna kapitalet uppgår vid årets 
slut till 1 442 mkr (1 887 mkr), balansomslutningen 
uppgår till 1 728 mkr (3 191 mkr) och soliditeten har 
ökat till 83 procent (69 %).

Hanssons Hus 
Byggbranschen och bostadsmarknaden har återhämtat 
sig något från 2017/2018 och ett bolag som verkligen 
tagit ett kliv är dotterbolaget Hanssons Hus Entre-
prenad, som har haft ungefär en tredubbel ökning av 
omsättning och resultat. Det är mycket bra siffror, 
särskilt med tanke på den konjunktur som har varit 
rådande. Förklaringen ligger till stor del i att Hanssons 
Hus Entreprenad erbjuder en kostnadseffektiv, tydlig 
produkt som passar många beställare mycket bra.  

Hökerum Bygg 
Hökerum Bygg har minskat sin omsättning under 
2019, vilket till största del beror på att färre projekt 
färdigställts och därmed slutavräknats och inkluderats 
i omsättningen. En del av förklaringen är också den 
stora organisationsförändringen som fick göras samt 
den minskade bostadsproduktionen i Sverige. Den 
osäkra bostadsmarknaden har gjort kunder, bostads-
utvecklare som oss och säljare av mark osäkra på var 
prisbilden för nyproduktion ska ligga. Nu har nivåerna 
stabiliserats och bostadsmarknaden har åter tagit fart. 
När vi tittar på 2020 så ska omsättningen vara tillbaka 
på tidigare nivåer.

Marknaden 
Ett tydligt tecken på en återhämtad marknad är att 

vi under de senaste månaderna har sålt de flesta av 
våra lägenheter i färdigställda projekt. I början av 
2019 hade vi ca 70 osålda lägenheter och nu, i början 
av 2020 har vi endast 15 osålda lägenheter i färdiga 
projekt. Lägenheter i pågående projekt har också sålt i 
bra takt och flera av våra bostadsrättsprojekt som fär-
digställdes under 2019 var slutsålda innan inflyttning.

Nya bolag 
Under året har nya samarbeten startats upp med 
bolag i bygg och fastighetsbranschen. Ett av bolagen 
är Zenergy som tillverkar bostadsmoduler i sin fabrik i 
Skillingaryd. Detta bolag är noterat på Spotlight Stock 
Market och vår ägarandel är 15 procent. Här hoppas 
vi kunna hitta bra samarbeten och synergier framöver. 
Ett annat samarbete som startats under året är med 
Stjärnporten. Vi har bildat ett gemensamt fastighets-
bolag, Stjärnhöken, som under 2020 har för avsikt att 
påbörja ett antal projekt. Genom Stjärnhöken stärker vi 
också vår närvaro på Stockholmsmarknaden.

Villa Strömsfors 
Villa Strömsfors kan närmast beskrivas som en hotell- 
och konferensanläggning i Svenljunga kommun. 2019 
var vi inne på vårt tredje verksamhetsår. Nu börjar vi 
nå en nivå på omsättningen som vi är nöjda med. Här 
är våra gästers upplevelse det viktigaste, varför vi vill 
erbjuda bästa tänkbara service i den fantastiska miljö 
som villan erbjuder. Med hjälp av engagerad personal 
når vi det målet år efter år.

En del av vår omgivning 
Nu ser vi fram emot 2020 med tillförsikt. Inom 
byggbolagen har vi många nya och fina projekt som 
är i startfasen och försäljningen till slutkund går bra. 
Villa Strömsfors blir allt mer etablerat och känt vilket 
bidrar till att bokningsförfrågningarna kommer i en 
jämn ström. Vi är dock väl medvetna om hur beroende 
vi är av omvärlden och det är med oro vi ser hur hela 
världen påverkas av coronavirusets framfart. Hur 
detta kommer att påverka våra verksamheter är svårt 
att sia om i nuläget. Jag är dock övertygad om att vår 
fantastiska personal kommer att stå upp och göra vad 
som krävs.

FREDRIK STÅHL
Styrelseordförande
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FAMILJEN STÅHL
Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB har varit  
en familjeägd koncern i många år. Sedan april är 
Fredrik Ståhl ensam ägare. Han är också VD för  
Hökerum Bygg och är aktiv i styrelserna för de 
övriga bolagen. 

Maria Ståhl är delaktig i bolagen genom att hon  
är ansvarig för Hökerum Byggs hållbarhetsarbete  

samt driftansvarig för Villa Strömsfors. Barnen 
Tilde Ståhl och Edvin Ståhl studerar fortfarande. 
Tilde, liksom Fredriks far Sigvard Ståhl sitter med 
i styrelsen. Sigvard har ett gediget kunnande och 
mångårig erfarenhet från att driva företaget.
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EKONOMISKA NYCKELTAL

Nettoomsättning, resultat efter  
finansiella poster och vinstmarginal
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Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster

Eget kapital och balansomslutning inkl.  
övervärden samt räntabilitet på eget  

och totalt kapital
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Justerat eget kapital inkl.övervärden fastigheter

Balansomslutning inkl. övervärden fastigheterVinstmarginal

Räntabilitet på totalt kapitalRäntabilitet på eget kapital

Medarbetare: antal årsarbetare 143

20 % Kvinnor

80 % Män

2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning (mkr) 1 415 1 264 1028 806 784

Resultat efter finansiella poster (mkr) 154 131 463 505 396

Årets resultat (mkr) 111 113 439 490 379

Eget kapital (mkr) 1 442 1 887 1 827 1 437 989

Justerat eget kapital m övervärden (mkr) 1 472 2 481 2 204 1 743 1 198

Balansomslutning (mkr) 1 728 3 191 2 728 2 376 1 604

Balansomslutning m övervärden (mkr) 1 758 3 785 3 106 2 683 1 813

Vinstmarginal (%) 10,9 % 10,3 % 45,1 % 62,7 % 50.5 %

Kassalikviditet (%) 442,0 % 307, 0 % 638, 1 % 339,9 % 200,6 %

Soliditet (%) 83,0 % 59,0 % 67,0 % 60,0 % 62,0 %

Justerad soliditet m övervärden (%) 97,2% 68,6 % 77,5 % 67,9 % 66,6 %

Räntabilitet justerat eget kapital (%) 8,8 % 5,5 % 22,1 % 32,5 % 38,2 %

Räntabilitet justerat totalt kapital (%) 8,7 % 4,8 % 18,6 % 25,9 % 29,3 %

Antal anställda 143 119 101 92 86

Justerad soliditet samt kassalikviditet 

2015 2016 2017 2018 2019
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H2 Entreprenad
Hanssons Hus Entreprenad AB startade 2015 och utför större bostads- 
projekt,vårdboenden och lokalanpassningar runtom i Sverige. Huvudparten  
av projekten produceras med prefabricerade betongelement, där bygg- 
tekniken anpassas till respektive projekt och till de specifika arkitektoniska  

utmaningarna. Huvudkontoret är placerat i Ulricehamn. Bolagets kärnvärden är  
affärsmässighet samt långsiktigt hållbara projekt och relationer.
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STORA VINSTER  
FÖR BÅDA PARTER

H 2  E N T R E P R E N A D

Under 2019 har vi ökat vår omsättning med över  
400 mkr. Vi omsatte 660 mkr (243) och resultatet efter  
finansiella poster uppgår till 98 mkr (28 mkr). Siffran 
är fantastisk i sig, men ännu mer anmärkningsvärd 
eftersom tillväxten har skett på en marknad där flera 
större bostadsproducenter minskat sin omsättning 
och behövt se över sin kostym. Vid årets utgång  
hade vi 1 105 lägenheter (976 1105 lägenheter) 
i produktion och ytterligare cirka 1 400 bostäder 
under projektering.

Engagerade medarbetare  
Det finns alltid risk för att drabbas av växtvärk  
när mycket händer på kort tid. Vi är medvetna om  
risken och jobbar därför proaktivt med frågan.  
Under året har vi både rekryterat medarbetare  
med nyckel- och kontrollfunktioner inom de olika 

avdelningarna. Vi jobbar löpande med uppföljning-
en av produktionen, som är den centrala delen av 
verksamheten. 

Vår målsättning vid rekrytering är att hitta  
engagerade medarbetare som tycker det är kul med  
byggbranschen och vill ge det lilla extra för att leve-
rera kvalitet. Vi ställer höga krav internt, men också 
externt mot beställare och underentreprenörer. 

Halvera CO2-utsläppen  
Miljö och hållbarhet hamnar i stort fokus för oss 
som bygger åt större fastighetsaktörer. Våra bestäl-
lare kräver att vi har god kontroll på våra produkter 
och vår produktion. För att vara ett eftertraktat 
entreprenadbolag även i fortsättningen jobbar vi 
aktivt med miljö och hållbarhetsfrågor. Ett av våra 
mål är att i varje led effektivisera vårt bolag för att 

Återigen kan vi titta tillbaka på ett starkt år med både tillväxt och lönsamhet.  
Under 2019 har vi haft möjlighet att etablera samarbeten med fler kunder och vi har 
fortsatt att utveckla vår affärsmodell. Genom att vara delaktiga väldigt tidigt i projekt- 

utvecklingen med våra beställare kan vi göra rationella lösningar tillsammans.  
Det ger stora vinster för båda parter.  
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RIKARD HANSSON 
VD

både leverera en kvalitativ produkt och bidra till 
minskat resursanvändande i stort som smått. Vi har 
under året varit en del av det statligt finansierade 
projektet Betongbygglådan som har målsättning 
om att utreda hur vi kan halvera CO2-utsläppen 
från ett nyligen genomfört bostadsprojekt Kvarteret 
Neptun. Med Betongbygglådan som verktyg ska det 
bli möjligt att analysera fotavtrycket från ett projekt 
redan i markanvisningsskedet eller förslagsskedet. 
Rapporten kommer bli klar och publiceras under 
2020. 

Under 2020 kommer vi lägga stort fokus på material- 
användandet och arbetsplatsomkostnaderna i den 
dagliga driften av projekten.  

Affärsmodell som fungerar väl  
När vi blickar framåt så ser vi ingen avmattning på 
marknaden. Vårt erbjudande verkar stå sig bra i 
konkurrensen. 2019 var året då vi gick från att vara ett 
relativt litet byggföretag till att bli en av de större bo-
stadsproducenterna i Sverige. Med tanke på tillväxten 
kan vi konstatera att vår affärsmodell fungerar väl och 
vårt erbjudande är eftertraktat på marknaden. 

Att genomföra en tillväxtresa som denna medför 
givetvis utmaningar. Vi skall säkerställa att vi har 
rätt samarbetspartners och att våra medarbetare 
jobbar på ett samlat sätt. Många av våra medarbe-
tare kommer från en annan bransch eller ett annat 
byggbolag. Risken finns annars att vi springer på 
fel bollar och missar målbilden, men där jobbar 
vi väldigt aktivt med rutiner och referensprojekt 
internt. 

En stor sorg för mig som VD var när meddelandet 
om en väldigt tragisk fallolycka med dödlig utgång 
kom från ett av våra projekt i Stockholm. Även om 
vårt företag inte hade gjort något som var orsak till 
olyckan, sätter sådana händelser spår. Vi vill aldrig 
vara med om något liknande och säkerhetstänket 
hos oss är högre än någonsin. 

Våra viktiga medarbetare 
Under 2020 kommer vi att jobba med extra fokus 
på att utveckla arbetsflöden från uppstart till över-
lämning av projekten för att vässa vårt erbjudande 
ytterligare. 

Jag vill även rikta ett stort tack till vår personal 
som är grundstenarna till bolaget och som gör det 
möjligt att genomföra denna tillväxtresa med ett 
fantastiskt resultat. 

 

Vårt erbjudande  
står sig bra i  
konkurrensen.  

”
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TRE VIKTIGASTE HÄNDELSERNA 

• Betongbygglådan 

• 1 105 enheter i produktion 

• Engagemanget från vår personal
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Det jag tycker om med att jobba på H2 som plats-
chef  är de olika intressanta uppdragen som dels 
kräver att jag anstränger mig för att hålla mig ajour 
men att jag också ständigt blir påmind om att det 
jag gör är meningsfullt. Det tillsammans med att 
ständigt växa och utvecklas är för mig nyckeln för 
välmående. Att dessutom få göra detta tillsammans 
med kompetenta kollegor gör just H2 som arbets-
plats till något speciellt. 

Christofer Juntorp, Platschef H2

”
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Omsättning (mkr)

2015 2016 2017 2018 2019
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Hansson Hus Entreprenad AB - Omsättning (mkr)

200
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Antal färdigställda lägenheter
Totalt antal färdigställda lägenheter: 426 st

Antal lägenheter i produktion

338

167
167

234

85
30

84Enköping

Göteborg

Uppsala

Upplands Väsby

Stockholm

Järfälla

Upplands Väsby

Uppsala

Tyresö

Lund

Nacka

Medarbetare: antal årsarbetare 65

11 % Kvinnor

89 % Män
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Vår produktion är nu centrerad till Stockholm 
och kranskommunerna runt omkring, men vi 
är även aktiva i Skåne och Uppsala.

Totalt antal lägenheter i produktion: 1 105 st
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TRYFFELVÄGEN ÄLVAN

DRAGONVÄGEN

Färdigställda projekt

Hyresrätter anpassade efter området med underliggande garage i Uppsala.

Kostnadseffektiva hyresrätter i Enköping.

Exlusiva bostadsrätter med 5 st lokaler och underliggande garage  
i Önnered, Göteborg. 

Yteffektiva hyresrätter i Upplands Väsby med underliggande garage. 

Rivning utav fd kommunhus i Upplands Väsby inför byggnation av Drabanten.

Sanering och en ny skyddsmur mot tågspåret i Lund.

Försvarsmaktens nya bostäder som byggs i samband med utökningen av  
regementet i Enköping.

TRYFFELVÄGEN 
Uppsala

KYRKOHEDEN  
Enköping

BRF ÖNNEREDSBODARNA 
Göteborg

DRAGONVÄGEN 
Upplands Väsby

RIVNING BRF DRABANT  
Upplands Väsby

SKYDDSMUR  
Lund

ÄLVAN  
Enköping

Antal lägenheter:  
71 st

Antal lägenheter:  
100 st

Antal lägenheter:  
64 st

Antal lägenheter:  
91 st

Kvadratmeter:  
6 700 kvm

Kvadratmeter:  
18 000 kvm sanering 

Antal lägenheter:  
100 st

Färdiga lägenheter
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KYRKOHEDEN

BRF ÖNNEREDSBODARNA
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Projekt i produktion 2019

DRABATEN

Kostnadseffektiva hyresrätter i Nacka.

Vårdboende, hyresrätter och bostadsrätter ovanpå ett tvåvåningsgarage med  
13 st lokaler i markplan, Upplands Väsbys nya profilbyggnad. 

Hyresrätter med underliggande garage i Järfälla kommun. 

186 hyreslägenheter 8 BmSS-boende och en förskola med fyra avdelningar  
ovanpå underliggande garage. 

Exklusiva bostadsrätter 300 m från Lunds centralstation.

Hyresrätter i ett kvartersanpassat utförande.

Energieffektiva hyresrätter med p-tal 0.

Exklusiva bostadsrätter vid Midsommarkransen.

Stommontage på entreprenad.

Energieffektiva hyresrätter med lokaler i markplan och underliggande garage.

APELVÄGEN  
Nacka

DRABANTEN  
Upplands väsby

SIX 
Järfälla

FLATÅS ALLÉER 
Stockholm

KUNG OSKAR KV B  
Lund

BOLLMORA  
Tyresö

MAGNOLIA  
Uppsala 

BIKARBONATET 
Stockholm

CYKELKUNGEN  
Uppsala 

FLORAHUSET  
Stockholm

Antal enheter:  
30 st

Antal enheter: 
167 st

Antal enheter: 
167 st

Antal enheter:  
194 st

Antal enheter:  
85 st

Antal enheter:  
107 st

Antal enheter:  
99 st

Antal enheter:  
37 st

Antal enheter:   
84 st

Antal enheter:  
135 st

Byggstartade lägenheter
1105

APELVÄGEN
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FLATÅS ALLÉER

SIX

CYKELKUNGEN

KUNG OSCAR
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KVARTERET MYNTET

Kommande projekt i urval

Hotell Kung Oskar kommer bli ett nytt centralt placerat Choice Hotel.

Bostadsrätter i en förlägning av vårt tidigare projekt i området.

Energieffektiva bostäder i Limhamn.

Hög arkitektionisk utformning och p-garage i 3 våningar under huset.

Stommontage på entreprenad.

Nytt koncept med kostnadseffektiva hyreslägenheter, byggs även en förskola  
med 4 avdelningar. 

Kollektivboende mixat med effektiva hyreslägenheter.

Små yteffektiva lgh i Högsbo, Göteborg.

Vårt nya huvudkontor som är uppfört 1898, omfattande renovering samt  
tillhörande lägenheter byggnation inom fastigheten. 

HOTELL KUNG OSKAR 
Lund

KV KUNG OSKAR  
Lund

SOLKVARTERET  
Malmö

NYA GATAN  
Nacka

SVANEN   
Uppsala

KV MYNTET  
Göteborg

DOMHERREN   
Ulricehamn

FRUÄNGEN 2 
Enköping

RUDBECKIA  
Uppsala

Antal enheter:  
267 st

Antal enheter:  
88 st

Antal enheter:  
85 st

Antal enheter:  
189 st

Antal enheter:  
60 st

Antal enheter:  
75 st

Antal enheter:  
75 st

Antal enheter:  
149 st

Antal enheter:  
14 st
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HOTELL KUNG OSKARSOLKVARTERET

KV. DOMHERREN

NYA GATAN
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Villa Strömsfors
Villa Strömsfors är en sekelskiftesvilla där vi erbjuder konferenser, 
fester, bröllop, hotellvistelser och privata tillställningar. Vi har från 
och med mars 2020 elva gästrum (tidigare nio) för övernattning 
och i våra middagssalar kan vi ta emot upp till 80 gäster. Sedan 

verksamheten startades hösten 2016 har vi jobbat troget med att erbjuda en miljö och 
en kundupplevelse utöver det vanliga. Vi har unikt dedikerad personal som gör det 
möjligt att nå våra högt uppsatta mål. 
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ETT STARKT ÅR MED 
TYDLIGT KONCEPT

Vårt tredje hela verksamhetsår har överträffat förväntningarna som  
sattes i budgeten genom stigande omsättning. 2019 landade intäktssidan 
på 5,8 mkr (5,4 mkr). Vi gör vårt första plusresultat på 0,3 mkr (0 mkr).

Förklaringarna till framgångarna är ett tydligt koncept, 
fantastiska medarbetare och ett oförtrutet arbete med 
att försöka leverera ett personligt bemötande i topp-
klass och därmed överträffa kundens förväntningar.

Konferenser, bröllop och event 
2019 har antalet festligheter ökat i villan. Vi har  
haft tio bröllop under året som gått. Antalet dag- 
konferenser har blivit fler medan julmiddagsgästerna 
var något färre än föregående år. Vi har hittat en bra 
nivå på det vi kallar ”egna event” så som dryckes-
provningar och middagar med övernattningar samt 
träningsweekends. Under året hade vi också vår 
första spelning i egen regi. Solala drog fullt hus  

nere i bruket en mulen kväll i november. Det var ett  
fantastiskt event där villan kom till sin rätt som 
värd för middag och övernattande gäster samt ett 
extranummer senare på kvällen. Vi ser fram mot fler 
spelningar och kanske även föreläsningar under 2020. 

Ständigt ökad kännedom 
Totalt hade vi 133 event och olika typer av aktiviteter 
i villan 2019, att jämföra med 124 år 2018. Siffran 
är dock trubbig då allt från ett stort bröllop till en 
mindre dagkonferens motsvarar ett event. Under 
2019 ökade antalet övernattningar till 827, att  
jämföra med 688 övernattningar 2018.

V I L L A  S T R Ö M S F O R S
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Vi ser att antalet  
stora fester ökar  
i huset.

”

Teamet är allt! Maria, Jennifer, Anneli, Jaqueline och Josefin tillhör gänget som är i villan mest.

Under året som kommer ser vi fram mot ungefär 
lika många bröllop som 2019. Vi ser också att an-
talet stora fester ökar i huset, vilket är mycket roligt 
då hela huset kommer till sin rätt vid dessa tillställ-
ningar. Vi ser fram mot att kunna erbjuda fyra nya 
sängplatser i vårt nya lilla hus på gården. Under 

mars månad tas Mjölnarens nya stuga i bruk. Där 
finns två fina gästrum med tillhörande bad samt ett 
mindre kök i ett av rummen. I och med de två nya 
rummen samt ständigt ökad kännedom om Villa 
Strömsfors förutser vi en ökning av både antalet 
övernattande gäster och antal event i egen regi 
under 2020. I budgeten tror vi på en ökning  
av intäkterna till 6 mkr.  

”Far far away” 
Under året som kommer har vi två fokusprojekt;  
Det ena är park och trädgård runt villan. En ny, 

mindre uteplats, ”Far far away,” kommer att anläg-
gas i syfte att locka ut gästerna i vidare cirklar kring 
huset. Vi förbereder också för en köksträdgård i 
anslutning till det gamla orangeriet. Första  
säsongen blir en testperiod för att se vad som  
fungerar att odla. Tanken är att bli mer själv- 
försörjande på grönsaker och snittblommor under 
skördemånaderna. Vi har också köpt en skulptur 
som kommer till oss under augusti. Vår trädgård ska 
vara en inspirerande plats där sinnet får stimulans 
och själen kan få ro. 

Vårt andra fokusområde är matupplevelsen. Genom 
att vi knyter en av våra favoritkockar närmare oss 
har vi möjlighet att utveckla en mer profilerad meny  
i villan. Vi föredrar att servera mat på råvaror 
som är säsongsanpassade och gärna ekologiska 
och närproducerade. Vi har fokus så lite matsvinn 
som möjligt. Genom en studieresa kommer vi att 
fördjupa våra vinkunskaper. Under året vill vi också 
undersöka möjligheten att utvidga vårt dryckes- 
sortiment ytterligare. 

MARIA STÅHL 
Driftansvarig
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Rum no 2. Varje rum har unik möblering, färgsättning och inredning.  
Omsorgsfullt har vi valt att sätta personlig prägel på nästan varje vrå. Dukat för vinprovning innan middagen. 

Salar i fil, ett par av dem har kvar sina originaltapeter. Stuckaturer och  
väggboaseringar är också kvar sedan 1908 i stora delar av huset. 

ETT ÅR I VILLAN
Vår spelning med Solala i november var en riktig höjdpunkt under 
året. Den och alla våra bröllop och fester är fantasiska dagar att 
minnas tillbaka till under 2019. Det var också våra julmiddagar  
och de härliga hotelkvällarna, träningseventen och workshoparna. 
Oväntat nog är det kanske ändå våra konferensgäster som får upp-
leva den största lyxen i mångas mening, den när det är lugnt och 
stilla. Oftast är det relativt små sällskap som har möjlighet att nyttja  
hela huset. Det blir en speciell känsla. 
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Den första spelningen i vår regi var med Solala och vi höll den en mulen novemberkväll nere 
i grannarnas brukslokal. Stämningen var magisk både på spelningen och efterföljande middag  
i villan! Gissa om det gav mersmak? 

Ett av våra tio fantastiska brudpar 
under året som gick. 

Vem har sagt att man ska vila ut på rummet mellan konferens och middag? 
Ett alternativ kan vara att klä ut sig och ta en drink vid poolen istället.
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Hökerum Bygg
Hökerum Bygg grundades 1968. Då var vi lokalt verksamma 
i Ulricehamns kommun men under åren har vår verksamhet 
utvecklats. Vi har nu projekt  från Malmö i söder till Uppsala 
i norr. Vår verksamhet består både av att utveckla och driva 
bostadsrättsprojekt i egen regi och att bygga på totalentre-

prenad åt andra. Vi bygger även lagerlokaler och andra typer av fastigheter 
på uppdrag av externa beställare. Vi sätter en ära i att vara affärsmässiga och 
hållbara i våra relationer såväl internt som externt. 
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2019 års omsättning uppgår till 469 mkr (852 mkr) 
och årets resultat efter finansiella poster till -18 mkr 
(30 mkr). 

Förändringen i omsättning förklaras av att färre 
projekt resultatavräknades under året än föregående 
år. Omsättning och resultat tas upp det år färdig- 
ställande sker och under 2019 färdigställdes 206 lgh, 
vilket ska jämföras med över dubbla antalet (438 lgh) 
under år 2018.  

Under året produktionsstartades 314 lgh (371 lgh), 
vi sålde 274 lgh (244 lgh). Och antal lgh i pågående 
produktion per årsskifte uppgår till 600 lgh (699 lgh).

Delaktighet – nyckel till framgång 
En av mina prioriteringar som ny/återtillträdd 
VD på Hökerum Bygg har varit att forma en stark 
ledningsgrupp och en handlingskraftig organisation 
med medarbetare som känner sig trygga i företagets 
värderingar och 
visioner. I projektet 
”Dra åt samma håll” 
jobbar vi med de 
här frågorna. Alla 
medarbetare på 
samtliga avdelningar 
har fokuserat på vårt huvudmål och satt upp  
delmål i syfte att nå vår vision - att bli Sveriges  
bästa bostadsutvecklare. 

För mig är årets höjda Nöjd-Medarbetar-Index 
(NMI) en tydlig signal på att vi är på rätt väg. Med-
arbetare som trivs har bättre förutsättningar för att 
utveckla både sig själva och sin arbetsplats.  

Ett breddat erbjudande 
Försäljningen har under året gått från att vara 
försiktig till att få bra fart igen. Ett fint exempel är 

våra båda projekt i Skåne. Både Oljeslagarens hus 
i Limhamn och Herrestorps Täppor i Vellinge har 
haft fina försäljningssiffror. Även i Stockholm har vi 
sett en stark återhämtning i försäljningen. Dock är 
bostadsrättsbranschen sårbar då flera parametrar 
ligger utanför vår påverkan. Exempelvis har projektet 
Linden i Ulricehamn dragit ut på tiden rejält på 
grund av överklagad detaljplan. När projekt av olika 
anledningar skjuter på framtiden så har vi under hös-
ten siktat på att hitta projekt med färdig detaljplan. 
Ett av dem ligger strax utanför Uddevalla där vi 
påbörjat byggnation och säljstartar under våren 2020. 
Det andra projektet är den fjärde (och sista) etappen 
på Snäck, Gotland, där vi också startar försäljningen 
under våren 2020.

För att känna ett större lugn och kunna säkerställa 
ett jämnare flöde av projekt har vi under året tagit 
beslutet att bredda vår verksamhet och stå på fler 

verksamhetsben. Det 
är en strategi för att vi 
ska kunna hålla om-
sättningen på samma 
nivå som tidigare och 
vara mindre sårbara. 
De senaste åren har 

vi enbart genomfört entreprenader i egen regi, men 
under 2019 har ett intensivt arbete med att räkna på 
externa projekt startats och det börjar nu ge resultat. 
Vi ska fortsätta att utveckla och bygga bostadsrätter 
i egen regi, vilket vi är mycket bra på. Vid sidan av 
det så ska vi vara en duktig och effektiv byggentre-
prenör där vi bygger på totalentreprenad åt externa 
beställare. Vi har också återupptagit vår produktion 
av lagerlokaler och har ett pågående projekt strax 
utanför Stockholm, det är en del av verksamheten 
som varit vilande under flera år. 

MED VISIONEN ATT BLI  
SVERIGES BÄSTA  

BOSTADSUTVECKLARE

H Ö K E R U M  B Y G G  A B 

I april 2019 genomfördes en ägarförändring i Familjen Ståhl Invest där vi tre  
syskon och tidigare ägare valde att gå skilda vägar. Det innebar en stor förändring för 
Hökerum Bygg, främst eftersom en delvis ny ledning tillträdde. På kort varsel planera-
des och genomfördes den organisationsförändring som var nödvändig. När vi nu tittar 
i backspegeln på det knappa året som passerat sedan förändringen kan vi konstatera 

att den nya organisationen har hittat sina roller på ett riktigt bra sätt. 

På alla avdelningar har vi fokuserat 
på vårt huvudmål och satt upp del-
mål i syfte att nå vårt huvudmål - att 
bli Sveriges Bästa Bostadsutvecklare.
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FREDRIK STÅHL 
VD

Hållbart – en nödvändighet 
Som en trygg, långsiktig aktör behöver vi ta hållbar-
hetsfrågorna på största allvar, vilket vi också gör. I 
Hökerum Byggs hållbarhetsrapport går det att läsa 
om vårt arbete. Värt att notera är att samarbeten är 
den röda tråden i de åtgärder vi genomför. Genom 
byggbranschens färdplansarbeten och genom vårt 
eget initiativ CO2-Jakten samarbetar vi med andra 
för att hitta smarta lösningar för att minska våra 
CO2-utsläpp. Samtliga avdelningar på Hökerum 
Bygg arbetar med avdelningsmål som bland mycket 
annat har som mål att minska vårt klimatavtryck. 

Under hösten har vi jobbat fokuserat på vår digitalise-
ring. På Hökerum Bygg vill vi kunna jobba och mötas 
digitalt oavsett var vi befinner oss. Detta kommer att 

förbättra och förenkla vår arbetsmodell, och under 
2020 kommer vi ha nått våra uppsatta mål. 

I skrivande stund är hela världens fokus riktat mot 
hur coronaviruset ska bekämpas och det är en unik 
och ny situation som vi ska hantera. Detta kommer 
att påverka oss på många sätt och det ställer nya 
krav på organisationen. Mitt svar på detta är att 
fortsätta att satsa på vår organisation och att ut-
veckla vår personal. Oavsett vilken vind som blåser 
eller vilket virus som stör så är det vi som ska – och 
kommer att – göra jobbet.

Workshop för projektet ”Dra åt samma håll”. 
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LEDNINGSGRUPP
Hökerum Byggs ledninggrupp har huvudansvaret för att leda arbetet med att  

säkerställa att företagets mål och visioner uppnås. Från vänster högst upp: Alexander 
Nilsson (IT), Johan Lind (v VD), Catarina Viktorsson (säljchef), Anneli Olausson (HR),  

Evalotte Skoglund (CFO), Fredrik Ståhl (VD), Maria Josefsson (produktionschef)
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Färdigställda lägenheter Pågående produktion och andel 
sålda lägenheter vid årets utgång

Hökerum Bygg AB omsättning (mkr)

2015 2016 2017 2018 2019

1 000
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0

Hökerum Bygg AB - Omsättning (mkr)

2015 2016 2017 2018 2019
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0

Antal färdigställda lägenheter, egen regi

Antal färdigställda lägenheter, extern entreprenad

1 000 100 %

800 80 %

600 60 %

400 40 %

200 20 %

0 0 %

Antal lägenheter i produktion, egen regi

20192015 2016 2017 2018

Antal lägenheter i produktion, extern entreprenad

Procentuell andel sålda lägenheter i pågående produktion

Antal sålda lägenheter

Skåne 6 %

Väst 42 %

Öst 6 %

Stockholm 47 % 

Totalt antal lägenheter 2 461

Notera att antal årsarbetare är inte samma  
som antalet anställda, se sid 70.

Projektportfölj geografisk fördelning

25 % Kvinnor

75 % Män

Medarbetare: antal årsarbetare 75

I diagrammen synliggörs endast  
lägenhetsproduktion. Utöver detta  
utför vi även annan byggnation,  
vilket vi ser stor potential i framledes.
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BRA, BÄTTRE BÄST 
TILLSAMMANS. 

Ja, ska vi nu bli Sveriges bästa bostadsutvecklare, och det ska vi, kan vi inte fortsätta 
att göra som vi alltid har gjort. Eller rättare sagt, i stort sett kan vi göra det men vi 
måste hela tiden se nya möjligheter och lösningar för att hjälpa oss själva och var-

andra att prestera och leverera på topp. Alla vet ju att det bästa laget är det som är 
byggt på samarbete där alla spelare backar upp varandra. 

Vi skaffar oss verktygen för att bli bäst bland annat 
genom vårt Dra åt samma håll- projekt. Där samlas 
vi och diskuterar värderingar och mål som ska hjälpa 
oss nå vår vision. Våra värderingar är välkända 
för alla medarbetare. Visionen är inte en produkt 
från en ensam VD eller ledningsgrupp – alla vi på 
Hökerum Bygg har varit med och jobbat fram vad 
vi ska stå för. 

Till vår hjälp har vi bland annat en medarbetarbok 
med gott om tomma rader. Idén bygger nämligen 
på att var och en bidrar med sina tankar, idéer och 
kloka ord. Hos oss vill vi ha aktiva medarbetare 
som ges – och tar - möjligheten att utveckla både sig 
själva och vårt företag. 

VÅ R  V I S I O N

Vid kickoffen för Hökerum Bygg 
i december 2019 fick alla en 
medarbetarbok som kort berättar 
om vår vision, vad vi står för och 
våra mål. Allt utvecklat gemensamt 
under året. Boken har även plats 
för egna anteckningar om vad man 
själv kan göra.
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H Ö K E R U M  B Y G G

Det vi gör, gör vi så bra att vi vill visa det för hela världen. Från minsta lilla projekt till hela 
bostadskvarter. Är vi stolta, blir alla vi utvecklar projekt för och bygger bostäder åt, stolta. 

Vi är inte bara stolta över vad vi gjort själva. Vi är också stolta över vad våra kollegor gör 
och vad vi uppnår tillsammans. Det är viktigt att visa, helst varenda dag. Genom att lyfta 
varandra bygger vi ett starkt lag. Ett lag byggt på stolthet.

01  S T O LTA

Hos oss är ingen dröm för stor eller för liten. Därför ska du inte behålla drömmar för dig 
själv. Drömmar och visioner ska delas för att de ska få möjlighet att realiseras. Självklart kan 
inte allt bli verklighet, men chanserna är större om vi är många tillsammans som delar en 
dröm.

Samtidigt förstår vi betydelsen av tydliga ramar och trygghet för att kunna tänka fritt och 
självständigt, för att ta initiativ och våga utveckla oss själva och andra. En nyfiken kultur  
och ett öppet klimat ger oss modet och styrkan att vara visionära.

0 3  V I S I O N Ä R A

När det kommer till hållbarhet och ansvar är vi obevekliga. Inget lämnas åt slumpen eller 
slarvas bort. Har vi lovat något, håller vi det. Hos oss är ansvar inget man ger eller får, det 
är något man tar. Vi tar ansvar för att arbeta hållbart så att vi lämnar ett så litet miljö- 
avtryck efter oss som möjligt. Hållbarhet innebär också att vi bryr oss om våra kunder  
och tar ansvar för relationen med dem.

Vi har även ett ansvar för att alla mår bra på jobbet. Att ingen känner sig fördomsfullt  
behandlad, förminskad eller åsidosatt. Det är det enda hållbara.

0 5  H Å L L B A R A

Inspiration motiverar, ger energi och är en drivkraft i allt vi gör. Det kan handla om  
allt från en engagerad presentation för kunden om framtidens byggande till ett ”snyggt 
jobbat” när arbetskompisen gjort något bra.

Att inspirera är att uppmuntra och att vara ärlig både mot sig själv och andra. Det är att 
ha modet att följa sin övertygelse. Därför är inspiration en energi vi slösar med. Ett slöseri 
som gör oss alla rika. 

0 2  I N S P I R E R A N D E

Varhelst någon möter Hökerum Bygg ska de uppleva oss som trygga, ärliga och respekt-
fulla. I mötet med andra är vi professionella, tydliga och lyhörda inför den andres behov 
oavsett om det är en bostadskund som undrar om det går att spika i betong eller om det 
är Stockholms stad som har frågor om ett projekt.

Vi är alltid väl förberedda. Upplevelsen hos dem vi träffar är att vi med erfarenhet sedan 
1968 har allt på plats och vet vad vi gör. Kort sagt; trygg och trevlig affärsmässighet i alla 
relationer.

0 4  A F FÄ R S M Ä S S I G A
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Färdigställda projekt

BRF LOVISAS HUS

Vi är stolta över att kunna erbjuda attraktiva bostadsrätter i Länsmansgården. Brf Cirrus 
är ett mycket populärt och viktigt projekt. I ett område med mest hyresrätter bidrar  
nyproduktion av bostadsrätter till större valfrihet. 

Älskar du industriromantik så är Gjutarens Hus i centrala Halmstad ett riktigt  
drömboende.Här har vi uppfört ett antal fantastiska bostäder med townhousekänsla  
bara några hundra meter från stationen och centrum.

I Brf Ösby Sjöpark i Gustavsberg bor man mitt i naturen med sköna utomhusaktiviteter 
inpå knuten. De träinklädda rymmer en variation av lägenheter där samtliga har  
generösa balkonger eller uteplatser – många med sjöutsikt!

I Älta har vi byggt Brf Lovisas hus - två fina flerbostadshus med allt från yteffektiva tvåor 
till takvåningar med fantastiska ljusinsläpp från takfönster. Här kan pensionärer, barnfa-
miljer och förstagångsköpare alla hitta något som är prefekt just för dem i de här båda 
husen. Föreningen har ett så kallat utrustningsrum där man t ex kan laga sin cykel eller 
fixa till den skrangliga stolen. 

BRF CIRRUS 
Göteborg

BRF ÖSBY SJÖPARK 
Stockholm

BRF LOVISAS HUS 
Stockholm

BRF GJUTARENS HUS 
Halmstad

BRF CIRRUS

Antal lägenheter:  
60 st

Antal lägenheter:  
73 st

Antal lägenheter:  
35 st

Antal lägenheter:  
38 st

Färdiga lägenheter
206
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BRF GJUTAREN HUS

BRF ÖSBY SJÖPARK
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Projekt i produktion

Ljusa moderna lägenheter ett stenkast från Vallentuna centrum och med den  
vackra Hövdingaparken precis runt knuten. Inflyttning i oktober 2020.

Brf Norra Missionen, här bor du med ett centralt läge, mitt inne i Tranås stadskärna. 
Ljusa fina lägenheter med rejäla, inglasade balkonger och en mysig skyddad  
innergård har gjort Norra Missionen till ett populärt projekt. Inflyttning i juni 2020.

Här bygger vi prisvärda bostadsrätter med fin utemiljö och generösa balkonger.  
Husen ligger i en fin skogsbacke, nära service och kommunikation. 

Vi bygger bostadsrätter i Länsmansgården i Göteborg åt Egnahemsbolaget.  
Projektet ligger i samma kvarter som vårt egenutvecklade Brf Cirrus som  
färdigställdes under året. 

Lillys kvarter var redan i projekteringsstadiet nominerat till ett ”Future Project” i  
den världsomspännande tävlingen WAN Awards. Här bygger vi hem med fokus  
på hållbarhet, umgänge och social samvaro.

Externt projekt åt Svea Fastigheter. Totalenreprenad med 58 hyreserätter. 

94 bostadsrätter i ett mysigt, varierat kvarter i Limhamn. Här bygger vi allt från    
stadsradhus i flera våningar till små effektiva lägenheter på 36 kvadratmeter.

Stjärnporten är beställare av hallen som kommer att hyras ut till Rekomo. 

BRF HÖVDINGAHÖJDEN 
Vallentuna

BRF KVARTERET 
NORRA MISSIONEN  
Tranås

BRF SKOGSBACKEN 
Bollmora

BRF FJÄDERMOLNET 
Göteborg

BRF LILLYS KVARTER  
Hässelby Villastad

SVANEN 
Uppsala

BRF OLJESLAGARENS 
HUS 
Limhamn, Malmö

LAGERHALL 
Länna

Antal lägenheter: 
50 st fördelade  
på 2 hus

Antal lägenheter:  
66 st

Antal lägenheter:  
83 st

Antal lägenheter:  
140 st

Antal lägenheter:  
109 st

Antal lägenheter:  
58 st

Antal lägenheter:  
94 st

Kvadratmeter:  
4 250 kvm

Lägenheter
600 

BRF KVARTERET NORRA MISSIONEN 
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BRF SKOGSBACKEN

BRF HÖVDINGAHÖJDEN
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Kommande projekt i urval

BRF TALLBACKEN BRF BOHUS ÄNGAR 

BRF LINDEN

49 av totalt 94 bostadsrätter planeras i första etappen. Husen ligger vid foten  
av berget, granne med Ösby Sjöpark. 

51 bostadsrätter i första etappen. Totalt inbegriper projektet cirka 125 lägenheter  
för Hökerum Byggs del.  

68 bostadsrätter med strålande utsikt över Byfjordens kustlinje. 

Linden ligger i centrum med bara ett par minuters promenad till butiker,  
vård, biograf och restauranger. I första etappen bygger vi 70 lägenheter.

Utsikten över havet, bästa solnedgångsläge och tillgång till poolområde,  
gym och tennisbanor ger projektet extra guldkant.

Här bygger vi 42 bostadsrätter i storlekar mellann 55 och 118 kvadratmeter.  
Husen ligger på den idylliska skånska slätten. 

Ett projekt med omkring 130 lägenheter på bästa läge i Ursvik.  
Bostäderna kommer ligga alldeles nära både skola och den nya pendeltågsstationen.  

BRF TALLBACKEN  
(Ösby2), Gustavsberg 

BRF BOHUS ÄNGAR  
Nordtag, Kungälv

BRF SUNDS TERRASSER 
Uddevalla

BRF LINDEN 
Ulricehamn

BRF BRF SNÄCK 4  
Gotland

BRF HERRESTORPS 
TÄPPOR Vellinge

URSVIKS TORN 
Ursvik

Antal lägenheter:  
94 st

Antal lägenheter:  
125 st

Antal lägenheter:  
68 st

Antal lägenheter:  
113 st

Antal lägenheter:  
71 st

Antal lägenheter:  
42 st

Antal lägenheter:  
130 st
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BRF SNÄCK 4 BRF URSVIKS TORN

BRF SUNDS TERRASSER

LITE LÄNGRE FRAM HAR VI 
OCKSÅ SPÄNNANDE PROJEKT: 

• Västerport i Varberg, cirka 60 bostadsrätter.
• Bryggarebacken i Tumba, drygt 500  
 bostadsrätter i Centrala Tumba. 
• Södra Änggården i Göteborg, tre kvarter  
 i Göteborgs finaste nyproduktionskvarter, 
 cirka 450 bostadsrätter. 
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Hållbarhetsrapport
Hökerum Bygg AB – 2019
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De 121 bostadsrätterna I Brf Linnea i Sävja i sydöstra Uppsala, 
har alla tillgång till en härlig innergård med lekyta för barnen och 
möjlighet att hyra odlingslåda. Ett av husen har även takterrass som 
alla har möjlighet att använda.
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HÖKERUM BYGG

Det här är Hökerum Byggs tredje hållbarhetsrapport. Övriga bolag  
i koncernen omfattas inte av kravet om hållbarhetsredovisning ännu,  

men ambitionen är att alla verksamheter inom koncernen ska  
arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. 

Hökerum Bygg utvecklar fastigheter genom att  
projektera och producera attraktiva och kostnads-
effektiva flerbostadshus. Oftast säljs lägenheterna i 
bostadsrättsform, men en allt större del av produktio-
nen är totalentreprenader åt externa byggherrar. Vi 
kan bygga allt från industrihallar till parhusområden 
och storskaliga bostadsprojekt. 

Genom vår verksamhet vill vi bidra till en hållbar 
framtid, skapa långsiktigt hållbara miljöer och  
utveckla projekt som är ekonomiskt hållbara för  
både brukare och oss som företag.

I 2019 års rapport kan vi konstatera att företaget 
och medarbetarna är allt mer insatta i frågeställ-
ningarna och målsättningarna som vi tar oss an i 
vår rapport. Processen att driva arbetet har under 
året ändrats och varje avdelning sätter nu sina egna 
mål för hur de har möjlighet att bidra till företagets 
övergripande måluppfyllelse. 

Vi har många mätetal med två referensår att titta 
tillbaka på och jämföra med. Vi har också identifierat 
nya mätetal som vi anser är värda att granska. Som 
stöd för arbetet har Hökerum Bygg valt att använda 
sig av Global Reporting Initiative Standards, en  

internationellt erkänd standard för hållbarhetsredo-
visning, som ger stöd i såväl det strategiska hållbar-
hetsarbetet som redovisningen. Rapporten omfattar 
Hökerum Byggs verksamhet med fokus på både det 
interna arbetet och produktionen av flerbostadshus 
och andra byggnader åt externa beställare. 

Även om verksamheter som står utanför Hökerums 
Byggs direkta kontroll, som leverantörer och kunder, 
inte ingår i vår redovisning, så arbetar vi aktivt med 
att fördjupa våra relationer med dem. Läs mer om 
det på sidan 62.

TACK GRETA, VI  
FÖRSTÅR ATT DET  

ÄR PÅ ALLVAR!

H Å L L B A R H E T S R A P P O R T
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HÅLLBART  
- I MINST 100 ÅR

VÅ R T  A N S VA R

I Hökerum Byggs hållbarhetsråd tar vi vårt avstamp 
i varje avdelnings egna mål för att nå företagets 
övergripande mål avseende hållbarhet: 

Vi ska halvera våra utsläpp till 2030 (jämförelseår 2015) 
och bygga klimatneutralt senast 2045. Målen är i linje med 
Hökerum Byggs vision att bli Sveriges bästa bostadsutvecklare.  

Hållbarhet ur tre aspekter 
För oss är det viktigt att se hållbarhetsarbetet ur ett 
helhetsperspektiv. Vår produktion ska därför vara 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Kraften i 
att frågorna är med i alla processer är mycket viktig. 

Dra åt samma håll  
2019 har varit ett förändringens år på företaget. 
Från och med april 2019 är Fredrik Ståhl ensam 
ägare till företaget. I samband med ägarförändring-
en skapades en ny ledningsgrupp och ett stort för-

ändringsarbete drogs igång. Projektet med att skapa 
en ny arbetsstruktur under arbetsnamnet ”Dra åt 
samma håll” har engagerat medarbetarna och ar-
betet har gått fantastiskt bra. Dock har det medfört 
att arbetet med vissa andra planerade aktiviteter har 
fått lägre prioritering. Några av våra mål för 2019 
kvarstår därför inför det kommande året. 

Skrivit under färdplan  
Under 2019 har Hökerum Bygg skrivit under färd-
planen för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch. 
Tillsammans med färdplansarbetet för betong- 
industrin (Betonginitiativet) som vi varit med i  
sedan 2018, utgör färdplanen en bra grundpelare  
i vårt arbete. Genom regelbundna möten och upp-
dateringar kring branschinitiativ kan vi säkerställa 
att vi tar del av de innovationer och idéer som 
kommer fram inom hållbarhetsområdet. 

Oavsett hur hus byggs, påverkar det jordens resurser på ett eller  
annat sätt. Vårt fokus är att bygga hus som håller länge, då behövs hållbara 
material och robusta konstruktioner. Nu tar vi steg för steg för att minska 

vårt klimatavtryck både under produktionen och när husen tas i drift. 
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Källsortering – ett skolexempel  
Våra mål är kopplade till de Globala målen för hållbar utveckling.  
Vi trattar ner målen och låter dem bli en del i det dagliga arbetet,  
och i de vardagliga valen.

I linje med det är källsorteringen på kontoret ett riktigt skolexempel 
på hur det ska gå till. Kaffe, bananer och mjölk är produkter som 
alltid ska vara ekologiska 
hos oss och vi uppma-
nar till digitala möten, 
samåkning och så få resor 
med egen bil som möjligt. 
Hållbarheten börjar bli 
en del av oss Hökerum 
Byggare helt enkelt.

Stolta över sin bostad  
På samma sätt vill vi göra det lätt för de som köper våra bostadsrätter 
att leva miljösmart och hållbart. Det gäller allt från att vi allt oftare 
bygger rejäla cykelrum och förenklar källsorteringen till att vi i vissa 
fall kompletterar uppvärmningsannläggningen med solpaneler. De 
som lever i en av de nyproducerade bostadsrätter vi står bakom ska 
känna stolthet över sin bostad och vara trygga med att byggprocessen 
har lämnat så små miljöspår som möjligt. Samma känsla vill givetvis 
alla vi som jobbar på Hökerum Bygg bära med oss. 

Lika viktigt är vårt sociala och ekonomiska ansvarstagande, att vi  
tar ansvar från förvärv av fastighet till inflyttning och att vi är en  
trygg partner gentemot bostadsrättsföreningar. Vårt ansvar för  
företagets tillväxt hanteras genom vårt omsättningsmål som är satt 
fram till 2023. Det ligger också i vårt ekonomiska åtagande att verka 
för att de bostadsrättsföreningar vi bildar är sunda och långsiktigt 
hållbara. Sammantaget ska alla nämnda delar bygga en allt starkare 
hållbarhetskedja. 

Hökerum Bygg har skrivit  
under färdplanen för en  
fossilfri bygg- och anläggnings-
bransch.

”

Vi ska halvera våra utsläpp 
till 2030 och bygga klimat-
neutralt senast 2045. 

”
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INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

De mål Hökerum Bygg har valt att 
fokusera på mynnar ut i en rad aktiviteter 
och åtgärder för att nå de gemensamma 
Agenda 30 målen samt vårt mål att bygga 
klimatneutrala bostäder år 2045. För att 
möjliggöra det krävs att en gedigen håll-
barhetsplan utformas och efterlevs. Det 
gäller att inte tappa tid i starten. Nu har  
vi endast tio år kvar tills målen ska  
ha uppnåtts. 

God hälsa och välbefinnande

Jämställdhet

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbara städer och samhällen

GLOBALA MÅLEN  
AGENDA 2030

F O K U S  F Ö R  VÅ R T  H Å L L B A R H E T S A R B E T E 

Agenda 2030 innehåller de 17 Globala målen för hållbar  
utveckling, som den 25 september 2015 antogs av FN:s generalförsamling  

i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world:  
the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Hökerum Bygg har identifierat fem av de globala  
Hållbarhetsmålen som samstämmer med Hökerum 
Byggs verksamhet och utmaningar. Målen är: 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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Vi bygger klimatneutrala 
byggnader 2045 

•Branschledande inom byggande med prefabricerad  
 betong avseende samtliga hållbarhetsaspekter  
 ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

•Vi ska bygga med allt mindre klimatpåverkan  
 som följd. 

•Vi ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil för  
 de boende i alla våra egenutvecklade projekt. Bland  
 annat genom att halvera energiförbrukningen. 

•Vi ska vara en hållbar och jämställd arbetsplats med   
 fokus på trygghet, god arbetsmiljö och klimatsmarta   
 vardagliga val. 

VISION
FÖR 2045

Halverade CO2-utsläpp 
MÅL 2030

PÅGÅENDE DRIVANDE MÅLSÄTTNINGAR

Mål med handlingsplan  
Bland de 86 avdelningsmålen som har upprättats 
för 2020 på Hökerum Bygg är många direkt eller 
indirekt kopplade till hållbarhetsarbetet. Varje avdel-
ning har en handlingsplan för hur de ska uppnå sina 
tidsatta mål. 

Bland de mest centrala övergripande målen finns 
arbetet med att minska klimatavtrycket från vår 
produktion. Tillsammans med en stomlevareantör 
och en konstruktionsfirma har vi startat ett projekt 
där vi tillsammans hittar lösningar för att minska vår 
miljköpåverkan. Projektet ”CO2- JAKTEN” löper 
under flera år, fram till ett färdigt hus. 20 procents 
reduktion av CO2-utsläpp är ett mål vi har för 
vårt första bostadsprojekt där vi tittar på konkreta 
lösningar som vi kan genomföra för snabba resultat.  
Ännu viktigare är att vi hittar hållbara gemensamma 
lösningar som vi kan implementera i samtliga projekt 
efter utvärdering. 

Ett annat mål som avser driften av husen vi bygger är 
att vi ska sänka energiförbrukningen med 20 procent 
för användarna. Delmålet 2020 är att sammanställa 
värden från tidigare projekt och upprätta en referens-
bank. Processen med att utvärdera olika miljöcertifie-
ringssystem finns också på listan för 2020. 

Utvärdering, mål 2019 
2019 var, som redan nämnts, ett händelserikt år för  
företaget. Med en ny ägarstruktur och en ny ledning  
har det varit naturligt att fokusera på medarbetarna samt  
att bibehålla goda relationer med kunder, samarbets-
partners och finansiärer. Det gör att vissa av hållbar-
hetsmålen från 2019 kvarstår.

Vi jobbar vidare med de mål från 2019 som inte  
är helt uppfyllda. Exempelvis ska processen mot ökad 
jämställdhet fortsätta, sopsorteringen på byggarbets- 
platserna ska utvecklas ytterligare (mot målet 20 pro-
cent mindre osorterat avfall jämfört med 2018).

Men mycket är också gjort under året som gått. Vårt 
redan höga Nöjd-Medarbetar-Index ökade med två 
enheter, vilket vi ser som ett kvitto på att vi är på rätt 
väg med vårt arbete kring arbetsstruktur och med-
bestämmande. Vi har infört en fordonspolicy med 
incitament att välja fordon med lägre CO2-utsläpp. 
Vi har installerat laddstolpar vid kontoret och vi har 
kommit långt i våra tankar kring mervärden för bo-
stadsrättsköparna som gör det lättare att leva hållbart. 

Varje avdelning har  
en handlingsplan för  
hur de ska uppnå sina 
tidsatta mål.
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UTMANINGAR OCH 
MÖJLIGHETER

När vi startade hållbarhetsarbetet 
genomförde vi en workshop med 
hållbarhetsrelaterade risker. De två 
största riskerna vi identifierade var att 
produkten inte skulle vara säker samt 
att företagets etik skulle ifrågasättas. 

Säkert med Tryggt Byggt  
Den första risken hanteras via vårt 
kvalitetssystem, Tryggt Byggt, där 
risker i byggprocessen identifieras och 
där rutiner för materialval och andra 
frågor till produktens säkerhet kommer 
upp. Förändringar i produktval av 
standardkaraktär beslutas i produkt- 
rådet och i planeringsskedet hålls ett 
riskmöte där olika professioner sitter 

tillsammans för att identifiera och 
eliminera risker i så stor utsträckning 
som möjligt. Våra leverantörer väljs 
med omsorg och vi etablerar gärna 
långa samarbeten. Material som ingår 
i vår byggnation stäms av mot den 
digitala loggboken ProduktKollen.  
I den kontrolleras att alla kompo-
nenter är ett bra val ur miljö- och 
hälsosynpunkt.  

Riskanalys  
Affärsetiska risker hanteras genom  
företagets uppförandekod. Koden 
utgör en god grund för att tydliggöra 
företagets värderingar och etiska 
riktlinjer för såväl anställda som 

leverantörer. Under våren 2020 har en 
genomgripande riskanalys genom-
förts av ledningsgruppen med stöd av 
externa experter. Sammanställningen 
av analysen och konkreta åtgärder till 
följd av det som har kommit fram ska 
arbetas in som rutiner i den dagliga 
verksamheten under 2020. 

Ett företag i framkant ska vara intressant för kunder och medarbetare måste vara 
medvetet om vilka faktorer som påverkar verksamheten och branschen i stort.  
I vårt hållbarhetsarbete har vi identifierat både utmaningar och möjligheter.  

HÅLLBARHETSFRÅGA

Miljöansvar Nyproduktion av fastigheter har en stor 
klimatpåverkan

Efterfrågan ökar på ekosystemtjänster och 
grönområden. 

Jordens energiförbrukning behöver minskas  
liksom utsläppen av CO2. Utsläpp av miljöfar-
ligt avfall behöver minskas och avfall återvinnas 
för att klara det globala klimatmålet. 

Ojämn könsfördelning i branschen, med betyd-
ligt fler män än kvinnor på vissa tjänster som 
ofta är mansdominerade ex.vis Platschefer, 
Arbetsledare, Snickare.

Ev. brister i arbetet med arbetsmiljö kan orsaka 
arbetsskador och ohälsa

Bostadsområdet tenderar att bli allt för 
homogena. 

Efterfårgan på bostäder minksar på grund av 
sämre finansieringsmöjligheter för kunden. 
Behovet av bostäder kvarstår dock. 

Kostnaden för att producera bostäder ökar. Effektivisera materialinköp och byggnadsteknik 
för lägre kostnader. 

Kontinuerligt se över våra rutiner.

Bygga kostnadseffektivt och blir ett alternativ 
för fler kundgrupper (ex unga). 

Yteffektiva projekt och vara öppen för andra 
finansieringsformer.

Säkerställa en säker arbetsmiljö genom ett 
strukturerat arbetsmiljöarbete, vilket även 
inkluderar underleverantörer.

Bygga blandade lägenhetsstorlekar med varie-
rande prisbild. Bygga yteffektiva bostäder som 
mäjliggör ett lägre pris, vilket öppnar upp för 
mindre köpstarka grupper att köpa en bostad. 

Vi mäter tillbud och olyckor. Vi utför skydds/
miljöronder kontinuerligt på våra projekt enligt 
gällande rutiner. Vi jobbar i bolaget med 
ständiga förbättringar. Vi utför riskanalyser/
riskbedömningar i alla våra projekt.

Kontinuerligt säkra en yteffektiv användning  
i våra projekt.

Att verka för en ökad jämställdhet i branschen 
exempelvis genom att som attraktiv arbets-
givare få fler kvinnor att söka våra tjänster i 
produktionsdelen.

Projekt påbörjas under 2019 för att attrahera 
fler kvinnor till mansdominerade yrken. Bola-
get kommer att arbeta med hemsidan – för 
att både med bilder och uppmaningar om att 
här finns bl.a. intressanta tjänster att söka.

Erbjuda möjligheter för de boenade att göra 
hållbara val genom att exempel erbjuda 
bilpooler, källsortering, bygga solpoaneler, 
laddstolpar för elfordon, goda cykelgarage 
etcetera. 
Utvecka vårt byggsystem i enlighet med vårt 
mål att producera klimatneutrala hus år 2045.

Ger boende i egenutvecklade bostadsprojekt: 
- Möjlighet till sortering i fler fraktioner.
- Laddstolpar, minst 10% av totala antalet  
 p-platser. Övriga platser förbereds för  
 laddstolpe.

Projektutveckla lösningar för goda ekosystem-
tjänster och attraktiva grönområden. 

Utvärderar vilka ekosystemtjänster som  
lämpar sig bäst i varje projekt.

Använda metoder, teknik och material som ger 
lägre klimatpåverkan.

Implementera arbetssätt som möjliggör ut- 
värdering av miljöpåverkan vid upphandling 
av varor och tjänster.

Miljöansvar

Miljöansvar

Socialt ansvar

Socialt ansvar

Socialt ansvar

Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvar

UTMANING MÖJLIGHET VAD GÖR VI

R I S K H A N T E R I N G

Material som ingår  
i vår byggnation stäms  
av mot den digitala logg- 
boken ProduktKollen.
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Bostadsrättsföreningen Linnea i Sävja är som alla våra  
projekt byggt utifrån vårt kvalitetssystem Tryggt Byggt.
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När Hökerum Bygg startade arbetet med hållbarhetsredovisning (2017)  
inledde vi arbetet genom en workshop där grunderna för vårt arbete fastställdes. 
Då identifierade vi också vår värdekedja och utifrån den, våra intressenter. Vilka  

är de, och på vilket sätt har de inflytande över företaget? Det är med det  
arbetet som grund som vi arbetar vidare. Under 2019 har stort fokus  

legat på intressentgruppen medarbetare. 

Förutom de prioriterade intressenterna är kommuner, myndigheter, fastighetsägare, arkitekter, mäklare samt underentreprenörer viktiga intressenter. 

INTRESSENTER

Ägare Styrelsemöten, bolagsstämma, investeringsråd.

Säljmöten, kundevent, nyhetsbrev, hemsida, NKI-mätningar, dialoger efter 
inflyttning.

Personalkonferenser med erfarenhetsutbyte mellan olika ansvarsområden, 
avdelningar, medarbetare. Ex. på andra möten är projektmöten, nätverkande 
internt och externt.

Årlig träff, regelbundna möten och rapporteringar. Stabil ekonomi.

Sund arbetsmiljö, välmående medarbetare, bra arbetsvillkor, 
goda utvecklingsmöjligheter och tydliga målsättningar. 

Trygg affär, bra boendestandard, bra gemensamhetsytor, bra 
möjlighet att komma i kontakt med oss vid problem.

Långsiktig lönsamhet.

Kunder

Medarbetare

Finansiärer

INTRESSENTDIALOGER VIKTIGA FRÅGOR 

I N T R E S S E N T E R

VÅRA INTRESSENTER 

Intressentdialog i det  
breda perspektivet 
För att få intressenternas perspektiv 
på Hökerum Byggs hållbarhetsarbete 
har vi genomfört intressedialoger i 
form av ett antal intervjuer. Önske-
målet var att få ett så brett perspektiv 
som möjligt och därför valdes delvis 
andra intressenter än de prioriterade. 
Arkitekter, stadsplanerare, kom-
munpolitiker, ägare och ytterligare 
personer inom i ledningsgruppen  
på Hökerum Bygg intervjuades.  
På nästkommande uppslag finns en 
intervju med några av våra medarbe-
tare som har genomförts under året.
Övriga intervjuer kvarstår från förra 
årets rapport.

De externa intressenterna lyfte frågor 
som överensstämmer väl med de 
frågor som är viktiga även för Hö-
kerum Bygg. Bland annat att bygga 
smartare, mer yteffektivt och minska 
klimatavtrycket vid byggande genom 
att nyttja resurser och energi mer ef-
fektivt. Andra frågor som betonades 
som viktiga var sunda materialval, 
ekosystemtjänster, att underlätta för 
boende att göra hållbara val genom 
att erbjuda exempelvis bilpooler, 
elbilsladdare och bra cykelförråd. 

Tydligare socialt  
ansvarstagande  
Det sociala ansvarstagandet blir allt 
viktigare för branschen. Frågor som 
både de externa intressenterna och 
vi själva tycker är av intresse är bland 
annat att bygga billiga bostäder, 
som därmed blir tillgängliga för 
fler, att bygga för integration och att 
bygga hållbara föränderliga bostäder 
med möjlighet att hyra ut delar av 
bostaden. Viktigt är också gemen-
samhetsytor som höjer trivseln. Om 
man bygger lite billigare är det också 
möjligt att utveckla nya kvarter med 
i huvudsak bostadsrätter i områden 
som har en lägre prisbild och domi-
neras av hyresrätter. I intervjuerna 
lyfte de interna intressenterna även 
fram ekonomiskt ansvarstagande 
gentemot bostadsrättsföreningar, 
garantiåtaganden, samt Tryggt Byggt 
som gör byggandet standardiserat 
och resurseffektivt, som relevanta 
hållbarhetsfrågor. 

Våra väsentliga  
hållbarhetsfrågor 
En väsentlighetsanalys görs för att 
reda ut vilka hållbarhetsfrågor som 
är mest relevanta för ett företag att 
fokusera på. Inom vilka områden har 

företaget störst påverkan, positiv och 
negativ, på hållbar utveckling? Vilka 
hållbarhetsrelaterade risker finns i 
företagets värdekedja?

Utifrån företagets bedömda utma-
ningar, möjligheter och risker samt 
omvärldsanalys och intressentdialog 
identifierades en rad hållbarhetsfrå-
gor. Bedömningen gjordes utifrån 
hållbarhetsfrågans påverkan på mil-
jö/människor, samt konsekvens för 
företagets varumärke och resultat. 

Under 2019 har vi, i samband med 
att vi arbetat fram en hållbarhetsstra-
tegi, sett över vår väsentlighetsanalys 
och förtydligat våra prioriterade 
hållbarhetsfrågor. Till exempel har 
frågan om vi arbetat med fokus på 
medarbetarna som intressentgrupp. 
Genom konreta, mätbara avdelnings-
mål arbetar vi vidare med frågor som 
identifierats som viktiga. Som del 
av vårt strategiska hållbarhetsarbete 
har vi identifierat de globala mål för 
hållbar utveckling, som samstämmer 
med Hökerum Byggs verksamhet 
och använder dem som grund i vårt 
hållbarhetsarbete. 
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En omvärldsanalys över vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för branschen i stort kompletterade 
bilden av vilka hållbarhetsfrågor som skulle kunna vara relevanta för Hökerum Bygg. Därefter 

genomfördes ytterligare en workshop med ledningsgruppen. En lista över potentiella hållbarhets-
frågor hade tagits fram utifrån företagets risker, omvärldsanalys och intressentdialog. Dessa frågor 

prioriterades utifrån en bedömning av hållbarhetsfrågans påverkan på miljö/människor, samt  
konsekvens för företagets varumärke och resultat.

VÅRA VÄSENTLIGA  
HÅLLBARHETSFRÅGOR

HÅLLBARHETSFRÅGA

Standardiserade byggprocesser, arkitektur i 

framkant, material- och energianvändning, 

utsläpp till luft (CO2).

Bostaden och bostadsområdet ska vara tryggt 

för den boende. Även bostadsaffären ska vara 

trygg för köparen.

Hälsa och säkerhet, icke-diskriminering,  

jämställdhet och mångfald.

Lönsamhet, långsiktiga investeringar,  

riskhantering, garantiåtaganden.

Projektutveckling, produktion och yteffektivt är 

bra för miljön och plånboken och bidrar till 

social hållbarhet då fler har råd att köpa en 

lägenhet. Med gemensamhetsytor och lokaler 

ökar möjligheten för de boende att möta sina 

grannar.

Vi finns till för våra kunder. De ska känna sig 

trygga med sitt köp, att de bor i en hälsosam 

och trygg bostad i ett område där vi gjort vårt 

bästa för att bygga bort otrygghet. Vi underlättar 

för våra boende att göra hållbara val genom 

återvinningsrum, cykelparkeringar, laddstolpar 

och solceller. Vi har även lagt stort fokus på 

grönytor, gemensamhetslokaler etc.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Hos oss ska 

de som arbetar må bra och ingen ska skadas på 

arbetet. Vi tror att om man mår bra så gör man 

också ett bra jobb. Det gäller både vår egen 

personal och de vi anlitar i våra projekt.

Att vara ekonomiskt avsvarstagande är en förut-

sättninng för att kunna vara långsiktigt hållbara. 

Vi gör noggranna kalkyler och har koll på vår 

likviditet så att vi kan genomföra de projekt som 

vi åtagit oss oavsett konjunktursvängningar. Vi 

vill också skapa en god ekonomisk grund för de 

bostadsrättsföreningar som vi är med och bildar.

58–63

46–51,   

66–67

52–57, 

68–69

72–73

Bygga resurs- och yteffektivt

Trygghet för våra boende

Arbetsmiljö

Ekonomiskt ansvarstagande

OMFATTNING VIKTIGA FRÅGOR LÄS MER

Fokus för redovisningen är på de väsentliga hållbarhetsfrågorna, men några av de andra identifierade hållbarhetsfrågor beskrivs övergripande. 

ANDRA FRÅGOR SOM IDENTIFIERATS SOM VIKTIGA:

AFFÄRSETIK OCH ANTI-KORRUPTION

HÅLLBARA INKÖP (MILJÖ OCH SOCIALA KRAV)

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

LOKALT SAMHÄLLSENGAGEMANG

AVFALL OCH AVFALLSHANTERING

EKOSYSTEMTJÄNSTER

KEMIKALIER

UNDERLÄTTA FÖR BOENDE ATT GÖRA  
HÅLLBARA VAL

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT
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”UTAN TRIVSEL FÅR 
MAN INTE DET ANDRA”

En regnig förmiddag träffas vi – Markus Scheller (snickare), Eva Lennartsson (projekt-
ledare försäljning) och Pentti Hulkkonen (platschef) – i en byggbyssja ett par hundra 

meter från spårvagn 5:s ändhållplats på Hisingen i Göteborg. Här har Hökerum Bygg 
byggt egna projekt tidigare och nu samarbetar man med Egnahemsbolaget i ett nytt 

projekt. Vi fikar och diskuterar hur man blir Sveriges bästa bostadsutvecklare  
och vad hållbarhet är. 

Ni har visionen: ”Vi ska vara den bästa bo-
stadsutvecklaren i Sverige”. Vad tycker ni är 
viktigast i det dagliga arbetet för att bli det? 
Markus: Man är beroende av allt runtomkring, till 
exempel att grejer kommer i rätt tid. Sedan gäller 
det att aldrig sluta försöka hitta nya smarta lösningar 
som underlättar i det dagliga arbetet. Och så måste 
man tänka på hur kunden vill ha det. Som snickare 
lägger jag arbetet på den nivå jag själv skulle vilja ha 
det. Är man inte själv nöjd, hur ska då kunden bli 
nöjd? Det är viktigt att tänka på eftersom bostaden 
ofta inte finns mer än på ritning när kunden köper 
den. Annat man köper kan man ju kolla innan man 
köper. 

Eva: Att man är engagerad i kunderna, lyssnar på 
dem och sedan tar det vidare i organisationen. Vi får 
höra vad kunderna vill ha, det kan vara smågrejer 
som kanske inte vi tycker är så viktiga, och det måste 
vi förmedla till alla. Sedan måste vi ta hänsyn till att 
många av våra kunder kommer från en villa som de 
fixat med under många år och fått till alla detaljer 
precis som de vill ha dem. När de sedan kommer 
till en nyproduktion är kanske inte allt exakt som 
det var i den gamla villan. Därför gäller det för mig 
att få dem att förstå att elementen inte har element-
skydd eller att värmerören syns. Jag måste hjälpa 
dem med deras förväntningar. 

M E D A R B E T A R E
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Pentti: Som byggledare är det jag som ser till att 
de smartaste lösningarna också blir utförda. Och 
precis som mina kollegor säger så jobbar vi för våra 
kunder. Vi ska motsvara deras förväntningar så 
långt det är möjligt. Kunderna har en dröm utifrån 
säljfolderns bilder och den drömmen ska vi se till 
att uppfylla. De ska kunna möblera utifrån bilder-
na.  Och ju bättre vi gör det, desto hållbarare blir 
boendet på lång sikt.   

Er affärsidé är: ”Vi utvecklar och bygger  
prisvärt och hållbart för generationer”.  
Vad betyder hållbart för er? 
Pentti: Att bygga hållbart är att bygga rätt och rik-
tigt från början och inte ta några genvägar. Därför 
tycker jag det roligaste med jobbet är problemlösan-
det. Att kunna lösa problem när de uppstår hänger 
ihop med prisvärt och hållbart byggande. Ute på 
bygget ser vi till att alla tankar och idéer man haft  
på ritbordet löses på bästa sätt. Att allt blir rätt. 

Markus: Det första man tänker på är att det ska 
hålla länge. Det får inte bara vara för stunden. Men 
sedan kommer alla tankar om att det ska vara bra 
för miljön på lång sikt. Att materialen är bra och 
håller. Och hur materialet har transporterats. Jag 
tycker att alla hos oss tänker mer på sånt idag än 
tidigare.  

Eva: Vi tänker ur ett kundperspektiv och försöker 
hjälpa dem att kunna leva mer klimatsmart. Det ska 
vara enkelt för den boende att sortera sopor och det 
ska finnas elbilplatser. Till vissa projekt har vi även 
erbjudit odlingslådor. En del av det vi erbjuder kan-
ske inte förändrar världen men det får människor att 
tänka till: ”Just det, jag kanske kan odla lite morötter 
själv”, och sedan påverkar den tanken annat man 
gör. Ett av våra projekt i Malmö erbjuder exem-
pelvis cykelpooler där man kan låna lådcyklar. Alla 
kanske inte tar cykeln när de ska fredagshandla, 
men vi väcker tanken. Det är viktigt. 

Ni säger internt att alla måste dra åt samma 
håll för att kunna uppfylla visionen. Vilka är 
utmaningarna med att dra åt samma håll? 
Eva: Vi har olika roller i organisationen och är på 
olika platser. Men det är väldigt positivt att vi på 
sälj är mycket mer ute på byggena idag än tidigare. 
Det är riktigt bra. Då får vi se och höra vad som 
kan behövas ändras till nästa projekt. Vi bollar med 
varandra mellan våra olika yrkesroller och har ett 
helt annat utbyte med varandra än tidigare. Det 
finns en mycket större öppenhet och mer tid idag för 
att träffas, utbyta erfarenheter och ställa frågor till 
varandra. 

Markus: Att alla tar till sig vad det betyder och hur 
viktigt det är. Jag tycker att vi får igång diskussioner-
na mycket bättre nu och att alla lyssnar på alla. Men 
sedan måste man förstå att det alltid kommer att 
dyka upp utmaningar. Att det är svårt att tänka på 
allt som kan tänkas uppstå under ett projekts gång. 

Pentti: Eftersom vi bygger över hela landet är vi 
väldigt utspridda, men det känns verkligen som att 
idén med att dra åt samma håll är något alla tar på 
allvar. Det finns inget vi och dom i organisationen, 

Eftersom vi bygger över hela landet är vi väldigt ut-
spridda, men det känns verkligen som att idén med 
att dra åt samma håll är något alla tar på allvar.

”
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vilket kunde ha varit en stor utmaning. Och att vi 
bollar med varandra känns väldigt bra, för då ser 
man på det man gör med andra ögon. 

Vad är en bra arbetsmiljö? 
Pentti: Arbetsmiljön för oss på byggen handlar ju 
mycket om säkerhet, men för mig innehåller en bra 
arbetsmiljö så mycket mer. Det handlar om hur man 
mår, att det är högt i tak, att alla får komma till tals 
och att det är en skön gemenskap. Det gäller att alla 

får säga sitt så att inte bakåtsträvare med inställ-
ningen ”vi ändrar ingenting för så här har vi alltid 
gjort”, får för mycket utrymme. Som tur är är de 
flesta väldigt öppna för att tänka nytt. Det är viktigt 
för hållbarheten, att släppa fram nya tankar. 

Markus: Det är mycket enkelt; utan trivsel får man 
inte det andra. Om alla tänker på sig själva händer 
det inte så mycket. Så en bra arbetsmiljö handlar 
om att man tänker på sina jobbarkompisar och, ja 
som vi sa tidigare, drar åt samma håll. 

Eva: En bra arbetsmiljö handlar om att skapa 
gemenskap. På kontoret i Ulricehamn har vi alltid 
frukost klockan nio. Då försöker vi att inte prata så 
mycket jobb. De informella träffarna också viktiga. 
Även om inte alla alltid kan komma försöker vi ha 
afterwork då och då. De små sakerna i vardagen 
är helt klart viktiga för kulturen på jobbet. Sådana 

självklara saker som att man hjälper och lyssnar på 
varandra. Och att det finns utrymme för olikhet.  

I maj förra året var hela Hökerum Bygg i 
Kroatien där ni arbetade med er vision och 
era mål. Vad har det betytt för er? 
Eva: Det var effektivt, inspirerande och skapade 
en ny öppenhet och sammanhållning. Att vi satte 
visionen tycker jag också är mycket bra. Det ger en 
drivkraft. Innan byggde vi hus, nu ska vi bli Sveriges 
bästa på att göra det. 

Markus: Väldigt viktigt att alla var med. Det blev 
ett inspirerande startskott för arbetet mot våra mål 
och visionen. Det var viktigt för att få igång diskus-
sionerna mellan alla, för det finns många idéer både 
ute på byggena och på kontoret.

Pentti: Det svetsade oss samman efter delningen 
av bolaget som gjorts tidigare under året. Alla var 
verkligen engagerade i diskussionerna och grupp- 
arbetena vi hade. 

Innan byggde vi hus, nu ska 
vi bli Sveriges bästa på att 
göra det.

”

Hela gänget i Kroatien. 
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Miljöansvar
Hökerum Bygg följer lagar och förordningar inom miljöområdet och har  
en ambition att arbeta för att göra lite mer än det som krävs. Vi utbildar  
kontinuerligt vår personal i miljöfrågor och våra möjligheter att agera för  
en förbättrad resursanvändning.

ATT BYGGA RESURS- OCH YTEFFEKTIVT 
OMFATTAR FÖLJANDE FRÅGOR FÖR  
HÖKERUM BYGG:

STANDARDISERING

GENOMTÄNKT ARKITEKTUR

MATERIAL- OCH ENERGIANVÄNDNING 

UTSLÄPP TILL LUFT/CO2

Brf Wellingebys böljande och höga huskropp  
med Bauhausinspiration ligger i området kring  

Råcksta tunnelbanestation i Vällingby i Stockholm.
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Med en mindre egen bostad blir istället de gemensamma 
ytorna föreningen kan erbjuda viktigare. Gemensamt ägda 
gästrum, lokaler och terrasser samt inbjudande trädgårds-
miljöer kan göra att var och en klarar sig med lite mindre 
lägenhet. Ett exempel: I Brf  Wellingeby som stod inflytt-
ningsklart våren 2019 finns många yteffektiva bostäder 
på 33–45 kvadratmeter. I huset finns alla ovan nämnda 
faciliteter, så även om du bor i en etta kan du bjuda in hela 
släkten på kalas i den gemensamma gästlägenheten eller 
på takterrassen. 

Den viktiga CO2-JAKTEN  
Med resurseffektivt menar vi att material ska väljas med 
omsorg och i rätt mängd. I vårt projekt CO2-Jakten 
 arbetar vi intensivt med den typen av frågeställningar.  
(Läs mer om CO2-Jakten på sidorna 58–59). Tillsammans 
med en stomleverantör och en konstruktionsfirma ser vi 
noggrant över både process och materialval. Vi utmanar 
invanda tankar och normer för att på ett effektivt sätt byg-
ga med mindre CO2 utsläpp utan att för den skull behöva 
höja priset på bostäderna. 

Flera olika faktorer påverkar Hökerum Byggs klimatav-
tryck såväl den interna verksamheten som på plats i olika 
projekt. Det innefattar bland annat materialval, energiför-
brukning på kontoret och våra egna transporter.

Kvalitet som standard 
Ett stort fokus för Hökerum Bygg är kvalitet och standar-
disering av processer. Vi arbetare efter kvalitetshandboken 
Tryggt Byggt, som är en utarbetad process för att säkerstäl-
la kvaliteten och standardisera byggprocessen så att den 

blir så effektiv som möjligt. Tryggt Byggt handlar om det 
säkra och enkla framför det tveksamma och tillkrånglade, 
rutin och erfarenhet framför kortsiktiga trender och oprö-
vade system, samt innehåll före yta. På det sättet skapas 
tidlös kvalitet, trygghet och säkerhet, för våra uppdragsgi-
vare, för oss själva och framförallt för dem som ska leva i 
husen vi bygger. Det är vår fasta övertygelse att Hökerum 
Bygg alltid ska vara Tryggt Byggt. Därför behöver vi hela 
tiden se över så att processer och rutiner är så effektiva 
som möjligt och framför allt, att de efterlevs.

Planering och kontroll 
Platschefen för byggprojektet upprättar en miljöplan 
där Hökerum Byggs åtagande avseende miljöaspekter i 
projektet redovisas. Vid behov skall miljöplanen revideras 
och kompletteras under projektets gång. Inom ramen för 
miljöplanen genomförs en skyddsrond. I allt inköpsarbete 
skall miljöbedömning av produkter beaktas. Löpande miljö- 
kontroll görs under hela produktionen. Tid skall finnas  
för att åtgärda eventuella fel eller brister. I miljöplanen  
tydliggörs att materialspill ska minimeras och hur bygg- 
avfall ska sorteras. Genom att arbeta med Produktkollen 
ser vi till att kemiska produkter har så liten miljöpåverkan 
som möjligt. 

Genomtänkt arkitektur 
Arkitekturen är en viktig faktor i det hållbara byggandet. 
Hökerum Bygg ska i tidigt skede tillsammans med arkitekten 
förhålla sig till platsen och projektets förutsättningar.  
Ett konkret exempel: genom att skapa samma funktioner 
på en mindre yta bidrar vi till att fler får ekonomisk möjlig-
het till ett boende i en nyproducerad bostad samtidigt som 
vi frigör ytor för andra samhällsfunktioner såsom parker, 
skolor och butiker. Utmaningen ligger i att rita intressanta 
och funktionella hus med så effektiv materialanvändning 
som möjligt. Onödigt många vinklar och vrår kostar mate-
rial som i sin tur betalas med både pengar och med ökade 
CO2-utsläpp. 

Det är vår fasta övertygelse 
att Hökerum Bygg alltid 
ska vara Tryggt Byggt.  

”

DEN ALDRIG BYGGDA 
KVADRATMETERN

Genom att bygga resurs- och yteffektivt använder vi mindre material och bostaden vi 
erbjuder kommer kräva mindre energi för att värma upp. Det innebär också att vi kan 
erbjuda bostäder med både lägre pris och lägre månadsavgift, vilket i sin tur öppnar 

upp bostadsrättsmarknaden för fler.

M I L J Ö A N S VA R
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VI ANVÄNDER  
RESURSER EFFEKTIVT

VA L E T  AV  B E T O N G

Byggprocessen utgör ungefär hälften av en byggnads klimatpåverkan.  
Resterande hälft kommer från användning av fastigheten, så är det i alla fall om 

man beräknar att en fastighet ska vara i bruk i 50 år och värms upp på traditionellt 
sätt. Vi räknar att husen vi bygger ska hålla i 100 år och med dagens möjligheter 

har vi möjlighet att minska klimatavtrycket under nyttjandeperioden betydligt.  
Men vad vi vet är att betongen är vårt enskilt största negativa bidrag till  

miljön genom de CO2-utsläpp den medför.

Betongens alla fördelar  
Betongen har dock en lång rad av viktiga fördelar 
för ett hållbart byggande. Det är ett beständigt och 
motståndskraftigt material med lång livscykel. Det 
kräver mindre underhåll än de flesta andra material, 
är bra ur energisynpunkt och dessutom binder  
betong koldioxid med tiden då den åldras. Den är 
också enkel att återvinna.

Vi har låtit beräkna snittet av CO2-utsläpp som 
produktionen av en bostad innebär under produk-
tionstiden. Beräkningen baseras på hela livscykel- 
perspektivet och omfattar tillverkning och transport 
av byggnadsmaterialet – där betongen är den över-
lägset största posten och produktionen av bostäder 
(betong står för ca 90 procent av klimatfotavtrycket). 
Det som inte är medräknat är resor vår personal gör 
för att komma till/från byggarbetsplatsen. Beräk-
ningarna visar att utsläppen motsvarar 23 ton CO2 
per lägenhet. Dessa beräkningar är gjorde 2015.  
En ny beräkning av våra CO2-utsläpp kommer att 
göras 2020.

Rutiner för hantering  
Målet är att få fram siffor där vi över tid kan mäta 
våra insatser för att minska CO2-utsläppen från vårt 
byggande. Vi strävar efter att använda ett verktyg som 
gör oss jämförbara med andra byggherrar.

En annan viktig del i arbetet med att vara resurs- 
effektiv handlar om att använda resurserna så  

optimalt som möjligt och att minimera avfallet.  
Under 2019  har vi sett över rutiner för hantering 
och rapportering av avfall i byggprocessen. Målsätt-
ning  för 2020 är att minska den av totala mängden 
avfall samt att öka återvinningsgraden. I år vill vi 
minska mängden osorterat avfall med 20 procent 
jämfört med föregående år. 

Energianvändning  
Hökerum Bygg följer företagets energianvändning 
för att säkerställa att vi använder vår energi effektivt. 
Löpande genomför vi ett arbete med att byta ut 
våra byggbodar, vilket resulterar i bättre isolerande 
moduler, närvarostyrd belysning och lägre energi-
förbrukning. Målet är att använda en så stor andel 
förnybar energi som möjligt.

Transporter 
Förutom utsläpp av CO2 från våra byggprojekt 
generar våra egna transporter utsläpp till luft. 

Under året har vi: 
• Installerat laddstolpar vid kontoret.

• Uppdaterat vår Resepolicy och uppmuntrar till   
 klimatsmarta resealternativ.

• Tagit fram en ny Fordonpolicy, där vi satsar på   
 fler miljöanpassade fordonsalternativ samt har satt  
 riktlinjer för att kunna välja fordon med mindre  
 eller ringa utsläpp. 

DIREKTA UTSLÄPP 2019 2018 2017

Antal egna bilar

Totalt körda km

52

525 343

53

712 508

41

601 000

CO2 (ton)

CO2 (g/km)

73,4

139,7

83,9

117,8

88,3

146,8

Siffrorna kommer att undersökas mer djuplodande. Det finns eventuellt anledning att se över förbrukningen av CO2/körd  
kilometer. Färre antal körda kilometer förklaras med färre projekt samt fler som åker tåg när de reser längre sträckor. 
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ENERGI- 

ANVÄNDNING
EL (KWH)  

2019
EL (KWH)  

2018
FJÄRRVÄRME 
(KWH) 2019

Kontoret

Byggprojekt

60 130

846 098

69 554

2 015 619 

129 000

436 598

Per lgh* 4 109 4 591 2 119 

FJÄRRVÄRME 
2018

DIESEL FÖR 
UPPVÄRMNING 
BYGGPROJEKT 

2019

DIESEL FÖR 
UPPVÄRMNING 
BYGGPROJEKT 

2018

UTSLÄPP AV  
CO / 945 KVM 
KONTORSYTA

2019

UTSLÄPP AV  
CO / 511 KVM 
KONTORSYTA

2018

37 615

1 091 927

-

-

-

25 575

16,10 21,43

- -

2 487 6,1 58 - -

*Beräkningen är gjort på 2019 : 206 lgh, (2018 : 439 lgh), (2017: 610 lgh). Kontorets förbrukning är ej inkluderad.

Betongen har en lång rad fördelar. Det är ett beständigt 
och motståndskraftigt material med lång livscykel. Det
kräver mindre underhåll än de flesta andra material,
är bra ur energisynpunkt och dessutom binder
betong koldioxid med tiden då den åldras.
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När Brf  Kvarteret Linden med totalt 65 lägenheter 
byggs i Ulricehamn har Hökerum Bygg, konstruktions-
företaget Stiba och den största materialleverantören 
Ulricehamns Betong (UBAB) bestämt sig för att 
minska CO2-utsläppen med 20 procent jämfört med 
en jämförbar byggnation. Vi satte de tre ansvariga 
runt ett bord för att diskutera frågan: Fredrik Ståhl 
VD för Hökerum Bygg, Joakim Österlund VD 
för Stiba och Fredrik Gustafson VD för UBAB.  
CO2-Jakten kan börja.

Var ligger svårigheterna och utmaningarna 
med ett samarbete likt detta mellan tre  
parter? Var kan gnisslet uppstå? 
Fredrik S: Som i alla samarbeten kan gnissel 
uppstå kring ekonomi och kvalitet. Men vi hoppas 
och tror att vi har en god samsyn i dessa frågor efter 
tidigare samarbeten. 

Joakim: Som Fredrik säger, vi har samsyn  
i de stora frågorna. Sedan kan det alltid bli diskus-
sioner om detaljer men det är snarare drivkraften  
i ett samarbete.  

Fredrik G: Ekonomi kan ju alltid vara en källa till 
diskussion men jag tror att vi här har möjlighet att 
lyfta frågor i tidigt skede och på så sätt optimera 
frågor avseende ekonomi, miljö och funktion.

Och vilka är de stora fördelarna med  
samarbetet? 
Fredrik S: Om vi gör detta bra så får vi många 
vinnare. Kan vi till exempel komma fram till tunnare 
och effektivare konstruktioner så kan både UBAB 
och vi producera billigare.

Joakim: Det är genom samarbete mellan olika 
aktörer vi får med helheten. Då blir vi pricksäkra 
i vilka delar vi kan hitta enklare lösningar och bespa-
ringar av koldioxid. Om vi själva tar fram en ny 
lösning så får vi inte alltid med alla aspekter.

Fredrik G: Samarbete i tidiga skeden ger inklude-
ring och engagemang kring en fråga som berör alla, 
och en tydlig målsättning som är enkel att kommuni-
cera gör det begripligt för alla. Sedan är vi en lagom 
stor grupp som ger goda möjligheter för att det blir 
action och inte bara snack.

Var tror ni att de stora sänkningarna  
kommer att kunna göras?  
Fredrik S: Jag tror att de stora sänkningarna 
kommer från tunnare och effektivare konstruktions-
tjocklekar.

Joakim: Betongen är ju den avgörande faktorn här, 
så mindre mängd betong är en viktig parameter och 
även åtgärder med själva betongen.  

CO2-JAKTEN  
HAR BÖRJAT

Hökerum Bygg har tufft satta hållbarhetsmål. Därför tar man också till ovanliga 
och intressanta åtgärder för att nå målen. En av åtgärderna är att inte bara tala 
om vikten av samarbete med materialleverantörer och konstruktörer, utan faktiskt 

befästa samarbetet genom att sätta ett gemensamt mål att sträva efter. 

M I L J Ö A N S VA R
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Sedan handlar det om bättre injuste-
ringar av installationer. 

Fredrik G: Jag är övertygad om att 
vi kan sänka CO2-avtrycken avsevärt 
genom att minska cementklinkerande-
len i betongrecepten både på prefabele-
menten och de platsgjutna konstruktio-
nerna samt optimera dimensionerna på 
stommen. Här måste vi kanske utmana 
rådande normer. Sedan handlar det 
naturligtvis om att välja rätt leverantörer 
av exempelvis armeringsstål. 

Ni vill självklart inte fördyra  
projektet. Är det generellt sett 
dyrare att bygga klimatsmart? 
Fredrik S: Till en början är det nog 
så, men på sikt blir det marginellt. Men 
den miljömässiga vinsten får ju många 
fler människor under lång tid. 

Joakim: Jag tror att det bör samman-
falla med att vi sparar pengar genom 
att bygga klimatsmart där vi minimerar 
materialåtgång, minskar tillfällig upp-
värmning under bygget och ser  
över alla processer.

Fredrik G: Initialt finns det lågt häng-
ande frukter som inte behöver fördyra 
projektet. Men på sikt för branschen 
och samhället i stort så krävs stora 
omfattande investeringar för att göra 
tekniksprång som troligtvis kommer 
medföra kostnadsökningar. CCS- 
tekniken* är en sådan fråga. 

Hur viktig är arkitekten för att 
sänka den totala klimatpåverkan? 
Fredrik S: Genom att till exempel ta 
tillvara på solen bäst genom att låta tak 
vetta mot söder och inte rita in för stora 
fönster har arkitekten stor påverkan.  
Sedan ska man inte glömma storleken på 
lägenheterna och smart utnyttjande av 
boendeytorna. Hur stort behöver vi bo?

Joakim: Genom effektiva hus minskar 

mängden material och möjligheten att 
bygga energisnålt. Så ganska stor inver-
kan skulle jag säga.

Fredrik G: De är viktiga. Samarbetet 
arkitekt, byggherre, entreprenör, projek-
tör och underleverantör är viktiga delar 
för helheten. Ska man tänka hållbart 
tror jag det är viktigt att man har med 
sig detta från början. Annars är det risk 
för suboptimeringar. Dessutom går ju 
design och funktion hand i hand.

Hur länge bör ett projekt som Kvar-
teret Linden klara ögats och tidens 
slitage? Vilken är livslängden? 
Fredrik S: Jag tycker att man ska sikta 
på minst 100 år.

Joakim: Vi bygger för 50 år men 
det ska ju stå längre med ett normalt 
underhåll anser jag.

Fredrik G: Dimensionerings- och be-
räkningsmässigt är det väl 50 år, men i 
verkligheten är det nog närmare 100 år.

Nu bygger ni i betong. Vilka är 
fördelarna och nackdelarna med 
materialet? 
Fredrik S: Fördelarna är framförallt 
beständighet och att det är fuktsäkert 
vilket innebär att det inte kan ruttna 
eller mögla. Det har även bra ljud- 
egenskaper vilket ger tysta lägenheter.  
Sedan är naturligtvis brandsäkerheten 
med betong väldigt viktig att lyfta fram.  
Betongen är dessutom värmetrög så 
den utjämnar värme och kyla över  
dygnet. Det känner du om du går in i 
ett sten- eller betonghus en varm som-
mardag jämfört med ett trähus, betong-
huset är svalare. Tänker man långsiktigt 
byggande överväger fördelarna med 
råge eventuella nackdelar.

Joakim: Fördelarna är ju beständig-
heten, flexibiliteten, att det är beprövat 
och att det klarar stora laster. Nackdelen 
är väl koldioxiden. Men samtidigt är 
det svårt att veta hur det ser ut med 
klimatpåverkan över lång sikt då betong 
har väldigt lång livslängd.

Fredrik G: Jag är ju lite part i målet, 
men betong är ett av världens mest 
använda byggnadsmaterial. Och precis 
som min namne Fredrik säger har 
det många fysiska egenskaper som är 
beständiga och ger en god boendemiljö. 
Sedan vill jag gärna lägga till att husen 

blir täta vilket ger låga uppvärmnings- 
och energiförbrukningskostnader och 
att underhållskostnaderna är små. 
Något man ofta glömmer är även att 
betongen är väldigt formbar vilket ger 
spännande designmässiga möjligheter. 

Sverige har målet att bli ett av 
världens första fossilfria välfärds-
länder år 2045. Vad måste göras 
i byggbranschen för att det ska 
lyckas?  
Fredrik S: Det måste göras jätte-
mycket. Både fordon som transporterar 
material och systemen som värmer våra 
hus måste vara fossilfria. 

Joakim: Tror att CCS är en förutsätt-
ning, men utöver det måste alla jobba 
på alla ingående delar i hela processen. 
Jag tror också att diskussionerna måste 
bli mer nyanserade och bestå av fakta. 
Idag är det mycket branschlobbyism 
som ger missvisande fakta.

Fredrik G: CCS-tekniken är helt nöd-
vändig. Det gäller inte bara för betong 
utan för stål, trä och andra tillverkande 
industrier. Tror det är nödvändigt med 
mer strategiska samarbeten där man ar-
betar konkret för att minimera slöseriet 
och med ständiga förbättringar.

Till sist – kommer ni att lyckas i 
CO2-Jakten och minska utsläppen 
med 20 procent? 
Fredrik S: Det tror jag absolut!

Joakim: Självklart!

Fredrik G: Helt övertygad om att vi 
gör det!

Något man ofta glömmer 
är att betongen är väldigt 
formbar vilket ger spän-
nande designmässiga  
möjligheter.

”

* Koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage (CCS). Vid CCS avskiljs koldioxiden i rökgaserna från kraftverk, förbränningsanläggningar  
eller stora processindustrier. Den avskilda koldioxiden komprimeras och transporteras sedan till en lagringsplats djupt ner i marken. (Källa: Naturvårdsverket)

CO2-JAKTEN
CO2-Jakten är Hökerum Byggs övergripande och 
samlande koncept på allt som görs för att minska 
utsläppen av CO2. Minskningen av utsläppen med 
20 procent vid byggandet av Brf Kvarteret Linden 
är startskottet på jakten.
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KLIMAT- 
KOMPENSATION

Kompensationen görs genom ett engagemang i 
klimatprojekt i utvecklingsländer. Projekten är valda 
med omsorg, de ska både reducera växthusgasut-
släpp och verka för bättre miljömässiga, sociala och 
ekonomiska villkor för lokalbefolkningen där projek-
ten drivs. På så vis vill Hökerum Bygg kompensera 

för de utsläpp nyproduktionen av bostadsrätter 
medför. Genom att klimatkompensera för de avtryck 
våra nyproducerade bostäder gör på vår miljö kan 
både vi och de som köper våra bostäder känna att vi 
tar ansvar.

Först handlar det om att tänka rätt, sedan att bygga rätt. Men utsläpp  
uppstår ändå. Dessa väljer vi att kompensera för. Det är ett sätt för oss att  

ta konsekvenserna av att vi inte kommit hela vägen mot vår vision:  
Vi bygger klimatneutrala byggnader 2045.

FAKTA:
Hökerum Bygg fattade redan 2016 beslut om att klimatkompensera för varenda bostadsrätt vi 
säljer. Det första miljökompenserade projektet som stod färdigt var Brf Magasinet i Vallastaden. 
Sedan dess har vi fortsatt.

År 2019 har vi kompenserat för följande bostäder det har flyttats in i under året.

• Brf  Cirrus på Hisingen i Göteborg 

• Brf  Ösby Sjöpark på Värmdö 

• Brf  Lovisas hus i Älta 

• Brf  Gjutarens hus i Halmstad

Totalt är det 206 bostäder och därmed 4 738 ton koldioxid vi har  
klimatkompenserat för. Vi har valt att dela kompenstionen lika mellan Breathing 
Space-projektet och ett skogsbevarande projekt i Karibaprovinsen i Zimbawe. 
Vi har bidraget med 1 185 energieffektiva vedspisar levererade till familjer i

Indien och att 22 600 träd kunde sparas i Karibaprovinsen i Zimbabwe. 

M I L J Ö A N S VA R

Vedspisar
1 18522 600

Träd
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Man kan säga att utsläppen som krävs för att producera 
en bostadsrätt kan likställas med den genomsnittliga för-
brukningen av koldioxid en svensk förbrukar under 5 år. 

Man kan också säga att om man köper en ny snittbil i 
Sverige gör den av med 123 g CO2 per körd kilometer. 
Du kan alltså köra bil 800 mil för att göra av med ett ton 
CO2. Eller om du åker tåg i Norden, då är det 10 g per 
personkilometer som går åt vilket gör att du kan åka  
10 000 mil på räls för samma utsläpp.

LIKNELSE : I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 
4,6 ton CO2 per person och år. Vi räknar med  
att en genomsnittlig lägenhet ”kostar” 23 ton  
att bygga. 

Under 2020 räknar vi med att kunna börja mäta våra 
projekt mer exakt, vilket får till följd att effekten av våra 
ansträngningar att sänka utsläppen blir tydliga.

Klimatkompensationen görs genom ett engagemang i 
klimatprojekt i utvecklingsländer. De projekt vi stöttar är 
valda med omsorg.

De ska både reducera växthusgasutsläpp och samtidigt 
verka för att bättra miljömässiga, sociala och ekonomiska 
villkor för lokalbefolkningen där projekten drivs. På så vis 
vill Hökerum Bygg kompensera för de utsläpp i bygg- 
projekt som inte går att undvika och vi kombinerar där-
med regionalt och globalt ansvarstagande. Utmaningarna 
på klimatområdet är stora och många, men vi ser det här 
är som ett konkret sätt att bidra till förändring och för-
bättring. Våra pengar gör stor nytta och bidrar till bättre 
livsförhållanden i projekten vi stöttar. 

Läs gärna mer om projekten vi har valt att kompensera 
genom på Hökerum Byggs hemsida. 

HUR MYCKET ÄR EGENTLIGEN  
ETT TON KOLDIOXID?

Klimatkompensationen 
kan aldrig ersätta arbetet 
med att reducera de egna 
utsläppen.

”
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Socialt ansvar
Hökerum Byggs sociala ansvar handlar dels om att skapa trygga och hållbara 
boenden för våra kunder, dels om att ta hand om våra medarbetare och arbeta 
för att vara en attraktiv arbetsgivare.

En viktig hållbarhetsfråga handlar om att möjliggöra för de som  
bor i våra fastigheter att göra hållbara val. Här en bild från  
Brf Vårbjörken i Björkalund, Norrköping. 
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king, möten och kalas, generösa trädgårdar eller en 
gemensam cykelverkstad. Vårt resonemang är att 
man kan äga en mindre lägenhet om man enkelt 
har tillgång till extra utrymme i föreningen. På så vis 
sparar de enskilda pengar och vi får ett effektivare 
användande av uppvärmda ytor. Vi är också glada 
över tanken att de gemensamma ytorna bäddar för 
möten mellan grannar, vilket gör föreningen och 
bostadsområdet mer tryggt och trevligt att bo i. 

Värdefulla detaljer 
Vi ser till att ha upplysta innergårdar, bra låssys-
tem, säkerhetsklassade dörrar till bostäderna och 
femårig entreprenadgaranti. Dessutom erbjuder vi 
fortsatt hjälp och stöttning med styrelsearbetet en tid 
efter inflyttning. Vi ger föreningarna medlemskap 
i Boappa, ett app-system där de enkelt kan ta del 
av information rörande den egna föreningen. Det 
kan handla om att ge information om när nästa 
stämma är, hur man felanmäler något eller hur man 

bokar övernattningsrummet (om föreningen har ett 
sådant). 

Våra kunder erbjuds två timmars kostnadsfri snickar- 
hjälp i nära anslutning till att de har flyttat in. Det är 
tryggt och bekvämt att snabbt kunna få ordning på 
sådant som kan vara krångligt utan rätt kunskap och 
bra verktyg. 

Hjälp till hållbara val  
En annan viktig hållbarhetsfråga under vårt sociala 
ansvar handlar om att möjliggöra för de som bor i 
våra fastigheter att göra hållbara val. Det handlar till 
exempel om att vi ser till att det finns välplanerade 
återvinningsrum i fastigheterna. För att underlätta 
klimatsmarta transporter för de boende ser vi också 
till att det finns bra cykelförråd och laddstolpar. 
På flera av våra fastigheter har vi även installerat 
solcellsplaner för fossilfri energiproduktionen. Under 
kommande år är planen att fortsätta skapa förutsätt-
ningar för en mer hållbar livsstil för de boende.

TRYGGHET FÖR  
VÅRA BOENDE

För Hökerum Bygg innebär hållbart boende bland annat att bygga yteffektiva, 
välplanerade lägenheter. För att underlätta samvaro bygger vi ofta  

ytor som är till för alla i bostadsrättsföreningarna.

S O C I A LT  A N S VA R
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 MÅR VI BRA GÖR  
VI ETT BRA JOBB

2019 var ett händelserikt år organisatoriskt i bolaget. 
Med ny ledning vid rodret blev det naturligt att 
fokusera på att få ut tydlig information inom bolaget 
för att alla skulle känna sig delaktiga och trygga. 
Tillsammans med en förändringscoach har samtliga 
medarbetare bjudits in till delaktighet i att sätta vär-
deringar och övergripande mål för Hökerum Bygg. 

Den övergripande visionen; Vi ska bli Sveriges bästa 
bostadsutvecklare tas på största allvar. Den är fram-
tagen av oss tillsammans och den ska också genom-
syra vår vardag i stort och smått.  Förankringen har 
gjorts genom konferenser, heldagskurser, workshops 
och framtagna verktyg som är tänkta att hjälpa alla 

att navigera rätt i beslut och handling. Projektet går 
under namnet ”Dra åt samma håll”. När vi gör just 
det märker vi att vi når fantastiska resultat.  Genom 
tydliga mandat och förutsättningar att ta ansvar för 
sin egen utveckling inom företaget ser vi att kulturen 
att hjälpa varandra och se helheten blir allt starkare. 

Våra värdeord: Stolta, Affärsmässiga, Hållbara, 
Visionära och Inspirerande ska inte bara vara fina 
bilder på väggen – de ska leda oss rätt (se sidan 67).
Tryggheten för medarbetare har också lett till att vi 
snabbt tillsätter extra resurser när vi ser att någon 
sektor inom företaget känns trång. Hjälp ska komma 
snabbt. 

Vårt största ansvar är för de som arbetar hos oss. De ska ha de bästa förutsätt-
ningarna för att utvecklas mot vår vision; Hökerum Bygg ska vara Sveriges bästa 
bostadsutvecklare. För att bli bäst krävs ett gediget engagemang och en stor tillit 
till varandra. Ansvaret är både företagets och den enskilde medarbetarens. Vår 

övertygelse är att ett bra arbetsklimat och en nollvision mot arbetsrelaterade 
olyckor är två av de viktigaste frågorna att jobba med intern och externt.

S O C I A LT  A N S VA R
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Nöjd-Medarbetar-Index 
Vi är medvetna om att NMI är en relativt trubbig 
måttstock som inte ger en total bild över utveckling-
en och måendet på en arbetsplats, men det är ett 
bra verktyg för att veta vartåt skutan kör. Vi ser god 
arbetsmiljö och nöjda medarbetare som en viktig 
förutsättning för att var och en ska ha viljan och lus-
ten att utvecklas och skapar framgång för sig själva, 
sina arbetskamrater och företaget i stort.

Inom en treårsperiod (2023) har vi en målsättning 
att vårt NMI värde ska vara 80.

Frisknärvaro 
2019 års mål att nå 98 procent frisknärvaro nåddes 
inte. Vi hamnade på 96,7 procent. Vi fortsätter att 
jobba med förebyggande åtgärder för att nå målet 
med ännu friskare personal. 

Mål: Noll sjukskrivningar på grund av arbetsrelate-
rad ohälsa.

Hälsa  
Vi arbetar med att möjliggöra en aktiv och hälsosam 
livsstil för våra medarbetare. Friskvårdsbidraget samt 
regelbundna hälsoundersökningar är två exempel. 
Det är även lunchjogg och gemensamt deltagande i 
tävlingslopp, som till exempel UT-milen. Genom att 
chefer med personalansvar har tätare avstämningar 
med sina anställda än tidigare, vill vi säkerställa att 
den enskilda individen har rätt arbetsuppgifter/
arbetsmängd för sin roll i bolaget, och arbetssättet 
blir mer proaktivt. Utvärdering av mål satt för 2019 
visar att vi har i stort sett samma antal tillbud 

och olyckor som rapporterats och vi fortsätter att 
uppmana att alla anställda skall rapportera in tillbud 
och olyckor på alla nivåer. Vi fortsätter att sträva 
mot vår vision: Vi ska inte ha några olyckor och 
tillbud alls på Hökerum Bygg. 

Vi anser att det är eftersträvansvärt att hålla per-
sonalomsättningen på företaget på mindre än tio 
procent. 2019 hamnade vi på nästan 19 procent. En 
stor förklaring till den större rörligheten tillskriver vi 
delningen av koncernen och ändringen i lednings-
strukturen. Det är naturligt och bra med en större 
rörlighet under extraordinära omständigheter och vi 
ser att många av förändringarna kommer föra med 
sig positiva effekter. 

Målet att alla anställda ska ha en personlig utbild-
ningsplan.

Likabehandling  
Inom Hökerum Bygg är likabehandling A och O. 
Bolaget verkar för mångfald – är vi olika, tycker vi 
olika – och då får vi bra diskussioner som för vår 
organisation framåt. Detta är en självklarhet. I vår 
dagliga verksamhet samt i vår årliga NMI-under-
sökning ser vi över vårt interna arbetsklimat och 
säkerställer att inte någon känner sig felaktigt eller 
orättvist behandlad. Inga fall av diskriminering har 
identifierats eller rapporterats under året. 

Om man ser till könsfördelningen på bolaget så 
fortsätter vi att vara relativt jämlika på kontoret per 
roll men till vissa befattningar på projekt vill vi att-
rahera fler kvinnor till såsom platschef, arbetsledare 
och snickare. Likväl som vi vill se lite fler män på 
ekonomisidan. Nytt för året är att vi har en kvinnlig 
Produktionschef. Lönekartläggning för 2019 finns 
utförd och dokumenterad enligt lag. 2019 års kart-
läggning har inte visat på några löneskillnader på 
grund av kön.

Vi arbetar med att möjliggöra 
en aktiv och hälsosam livsstil 
för våra medarbetare.

”

ARBETSMILJÖ, HÄLSA OCH 
SÄKERHET

73
71

75
MÅL NMI 2020NMI 2019

NMI 2018 

UTFALL NMI (skala 1-100)
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Under året har vi tillsatt en 
kvinnlig produktionschef   
och i ledningsgruppen finns 
fyra kvinnor och tre män.

”

TILLBUD 2019 TILLBUD 2018 OLYCKOR 2019 OLYCKOR 2018

4 3 2 1

Tillbud /olyckor mätning   
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2019-12-31 ANDEL KVINNOR ANDEL MÄN

Styrelse 0

4

2

3

0 % 25 %

57,1 % 50 %

Kontoret

Projekt

22

0

25

34

46,8 % 50 %

0 % 0 %

Uppdelning procent kön

Ledning

2019 2018 2017

96,65 % 97,22 % 97,56 %

Frisknärvaro

PERSONAL ANTAL ANDEL

Kvinnor 22

58

37,9 %

62,1 %

Totalt 80

Män

Fördelning anställda

ANDEL KVINNOR
ANDEL  

KVINNOR 2018
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Ekonomiskt  
ansvar
En väl fungerande ekonomi är förutsättningen för företagets existens. Att ta 
ekonomiskt ansvar omfattar att säkerställa god lönsamhet, finansiell stabilitet, 
långsiktiga investeringar, riskhantering och garantiåtaganden. Ekonomiskt 
ansvar handlar också om god affärsetik, sunda bostadsrättsföreningar och 
hållbara inköp.

FINANSIELL  
STABILITET

För en långsiktig trygghet för kunder, samarbetspartners, medarbetare och ägare 
krävs finansiell stabilitet. Vi arbetar med goda och långsiktiga relationer med samtliga 

våra intressenter och gör investeringar och affärer med ett långsiktigt och hållbart  
perspektiv. Som en trygg partner mot kunder, leverantörer och medarbetare, med  

god ekonomisk styrka, kan vi leverera det vi lovat, oavsett konjunktur.

E K O N O M I S K T  A N S VA R
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Vårt ekonomiska ansvarstagande utgår från vår 
finanspolicy avseende finansieringsrisk, motpartsrisk, 
likviditetsrisk, ränterisk och valutarisk. Den revideras 
årligen av styrelsen.

Riskanalys genomförs under  
våren 2020.  
I början av år 2020 startade ett systematiskt riskhan-
teringsarbete. Uppstart för arbetet var en workshop 
med ledningsgruppen där ett större antal strategiska-, 
operativa-, och finansiella risker samt efterlevnadsrisker 
identifierades. Fokus under våren 2020 kommer att 
vara att aktivt arbete med de risker som får störst 
konsekvenser för verksamheten. Områden som 
identifierats som särskilt viktiga är marknadsris-
ker, produktrisker, kvalitetsrisker, finansiella risker, 
personalrelaterade risker och organisationsrisker. 
Riskansvariga kommer utses och handlingsplaner 
upprättas.

Sunda bostadsrättsföreningar 
Vi har under slutet av året kommit i kontakt med 
branschinitiativet Trygg bostadsrättsmarknad i 
Sverige, ”Trygg BRF”, som syftar till en tryggare 
bostadsrättsaffär och en mer effektiv och sund 
nyproduktionsmarknad. ”Trygg BRF” är en kvali-
tetsmärkning där kritiska nyckeltal är identifierade 
och beskrivna så att bostadskunden enkelt kan 
jämföra de ekonomiska åtagandena och riskerna 
med nyproducerade bostäder i bostadsrättsfören-
ingar. Sammantaget gynnar granskningen hushål-
len, seriösa bostadsproducenter, kreditgivare och 
samhället, samt bidrar till utvecklingen av en effektiv 
nyproduktionsmarknad. Vi kommer under 2020 
att verka för att bli medlemmar i branschinitiativet 
Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige då vi vill vara 
med och öka tryggheten för bostadskonsumenten i 
sitt bostadsförvärv.  

Hållbara inköp 
Hökerum Bygg har cirka 70 leverantörer. Omkring 
30 av dessa utför även montage och betraktas då 
som underentreprenörer. 70 procent är återkom-

mande leverantörer och övriga materialleverantörer. 
I allra möjligaste mån försöker vi använda oss av 
lokala leverantörer och alla våra materialleverantö-
rer (första led) är svenska. Av underleverantörerna 
är fördelningen ungefär 60 procent svenska och 
resterande från övriga Europa.

Vid val av leverantörer och underentreprenörer 
görs i dagsläget en jämförelse av pris, kvalitet och 
leveranstid, oftast genom referenser. Vid upphand-
ling av underentreprenörer ställs krav på att de har 
kollektivavtal. De riskbedömningar som görs idag 
är främst ekonomiska och huruvida de klarar att 
leverera det vi efterfrågar. Vi har beslutat stärka 
kontrollen av att underleverantörer följer gällande 
regelverk inom arbetsmiljö.

Uppförandekod, affärsetik och  
antikorruption 
Under 2018 tog vi fram en uppförandekod (Code of  
Conduct) för företagets medarbetare samt leveran-
törer och underentreprenörer. I uppförandekoden 
tydliggörs företagets värderingar, hur vi ser på frågor 
som rör mänskliga rättigheter och antikorruption, 
liksom hur medarbetare, leverantörer, och UE 
förväntas agera.

Vår uppförandekod innefattar bland annat inne-
hållet i Sveriges Byggindustriers uppförandekod. Vi 
hade som mål att implementera uppförandekoden 
och gör den känd bland alla anställda  under 2019, 
men istället prioriterade vi vårt fokusarbete kring 
”Dra åt samma håll”. I år kommer vi återupp-
ta det arbetet. Koden kommer att bli en del av 
introduktionen av nyanställda och de som redan 
är anställda i bolaget skall signera att den efterlevs. 
Koden kommer att implementeras som en bilaga 
vid upphandlingar och avtal bland leverantörer och 
samarbetspartners, och vi avser även under året ta 
fram resultatindikatorer kopplat till detta.

INTRESSENTER UTFALL 2019(TKR) UTFALL 2018 (TKR) UTFALL 2017(TKR)

Intäkter

Rörelsekostnad

Kunder

Leverantörer, UE, konsulter

469 308

436 424

852 952 900 597

764 836 805 449

Löner och ers.

Räntenetto

Skatt

Utdelning till aktieägare

Behållet värde

Medarbetare

Kreditgivare

Svenska staten

Ägare

63 438 

1 496

1 667

0

-17 749

57 273 55 483

1 182

323

0

29 338

666

8 961

0

30 038
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Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med 
Global Reporting Initiatives Standards, tillämp-
ningsnivå Core. 2016 års version av standarden 
har använts för samtliga upplysningar. Hållbarhets-
rapporten har inte varit föremål för revision eller 

översiktlig granskning. Däremot har vår revisor 
lämnat ett yttrande om att en hållbarhetsrapport 
har upprättats enligt lagkrav (se Hökerum Byggs 
Årsredovisning 2018 på sidan 12).

Hökerum Byggs hållbarhetsrapport för 2018 är företagets lagstadgade hållbar-
hetsrapport. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Hökerum Bygg AB valt att upprätta 
hållbarhetsrapporten skild från förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten avser 
Hökerum Bygg AB och är företagets andra hållbarhetsrapport. 

GRI-INDEX

GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR SIDA KOMMENTAR/AVSTEG

ORGANISATIONSPROFIL

Organisationens namn Hökerum Bygg AB

Organisationens huvudsakliga varumärken, produkter o tjänster 11

Huvudkontorets lokalisering Ulricehamn

Länder där organisationen är verksam Sverige

Ägarstruktur och juridisk form Ägs till 100 % av Familjen Ståhl Invest

Organisationens verksamhetsområden och kunder 11, 14

Organisationens storlek 14

Information om anställda 63 Inhyrd personal anses inte utgöra betydande andel

Organisationens leverantörskedja 65

Betydande förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja Inga betydande förändringar

Tillämpning av försiktighetsprincipen Försiktighetsprincipen tillämpas i enlighet med svensk lagstiftning 
(miljöbalken)

Externa intiativ och principer som organisationen har anslutit sig till Betonginitiativet

Medlemskap i bransch- och intresseorganisationer Sveriges Byggindustrier, Svenskt Näringsliv, Brandskyddsfören-
ingen

STRATEGI

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 7, 12-13

ETIK OCH INTEGRITET

Organisationens grundläggande värderingar och vägledande principer 15

STYRNING

Lednings- och organisationsstruktur 7, 44

INTRESSENTENGAGEMANG

Organisationens intressenter 48

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal 100 %

Identifiering och urval av intressenter 48

Intressentdialoger 48

Väsentliga frågor som lyfts av intressenterna 48

Hökerum Byggs hållbarhetsrapport för 2019 är företagets lagstadgade hållbar-
hetsrapport. I enlighet med ÅRL 6 kap 11 § har Hökerum Bygg AB valt att upprätta 
hållbarhetsrapporten skild från förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten avser 
Hökerum Bygg AB och är företagets tredje hållbarhetsrapport.

GRI-INDEX

Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med Global Reporting Iniatives Standards, tillämpningsnivå 
Core. 2016 års version av standarden har använts för samtliga upplysningar. 

GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR SIDA KOMMENTAR/AVSTEG

ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Organisationens namn 28, mfl Hökerum Bygg AB

102-2 Organisationens huvudsakliga varumärken, produkter o tjänster 28

102-3 Huvudkontorets lokalisering Ulricehamn

102-4 Länder där organisationen är verksam Sverige

102-5 Ägarstruktur och juridisk form Ägs till 100 % av Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB

102-6 Organisationens verksamhetsområden och kunder 28,30

102-7 Organisationens storlek 33

102-8 Information om anställda 70 Inhyrd personal anses inte utgöra betydande andel

102-9 Organisationens leverantörskedja 73

102-10 Betydande förändringar inom organisationen och dess leverantör-
skedja 46 Inga betydande förändringar inom leverantörskedjan. 

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Försiktighetsprincipen tillämpas i enlighet med svensk 
lagstiftning (miljöbalken)

102-12 Externa intiativ och principer som organisationen har anslutit sig till Betonginitiativet, färdplanen för klimatneutralt byggande 
för bygg- och anläggningsbranschen.

102-13 Medlemskap i bransch- och intresseorganisationer Sveriges Byggindustrier, Svenskt Näringsliv, Brand-
skyddsföreningen

STRATEGI

102-14 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 30-31

ETIK OCH INTEGRITET

102-16 Organisationens grundläggande värderingar och vägledande 
principer 34-35

STYRNING

102-18 Lednings- och organisationsstruktur 8, 32

INTRESSENTENGAGEMANG

102-40 Organisationens intressenter 52-53

102-41 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal 100 %

102-42 Identifiering och urval av intressenter 52

102-43 Intressentdialoger 52, 54-55

102-44 Väsentliga frågor som lyfts av intressenterna 53
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VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: FINANSIELL STABILITET SIDA KOMMENTAR/AVSTEG

GRI 201: EKONOMISKT RESULTAT

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 80

201-1 Direkt ekonomiskt värde 80

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: BYGGA RESURS- OCH YTEFFEKTIVT

GRI 301: MATERIAL 

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 60

301-1 Materialförbrukning 60 Begränsat till betong

GRI 302: ENERGI 

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 61

302-1 Energianvändning inom organisationen 61

GRI 305: UTSLÄPP TILL LUFT 

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 60

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 60

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: ATTRAKTIV, SÄKER OCH JÄMSTÄLLD ARBETSPLATS

GRI 403: HÄLSA OCH SÄKERHET

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 69

403-2 Arbetsskador och sjukfrånvaro 70

GRI 405: MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 70

405-1 Mångfald inom styrelse, ledning och anställda 69

GRI 406: ICKE-DISKRIMINERING

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 69

406-1 Antall fall av diskriminering och hantering av dessa 69

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: TRYGGT OCH HÅLLBART BOENDE

103-1--103-3 Hållbarhetsstyrning 67

Egna indikatorer ska tas fram

GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR SIDA KOMMENTAR/AVSTEG

REDOVISNINGENS OMFATTNING & AVGRÄNSNINGAR

102-45 Verksamheter som inkluderas i redovisningen 44

102-46 Processen för att definiera redovisningens innehåll och dess  
avgränsningar 52-53

102-47 Väsentliga hållbarhetsfrågor 53

102-48 Korrigering av rapporterad information i tidigare års redovisningar Inga korrigeringar

102-49 Väsentliga förändring i redovisning jämfört med tidigare år Inga väsentliga förändringar

102-50 Redovisningsperiod 1 januari-31 december 2019

102-51 Datum för publicering av senaste redovisningen och dess innehåll 25 april 2019

102-52 Redovisningscykel Årligen

102-53 Kontaktperson för frågor kring hållbarhetsredovisningen Maria Ståhl, hållbarhetsansvarig, maria@aktastahl.se

102-54 Påstående om rapportering enligt GRI Standards 73

102-55 GRI index 74-75

102-56 Extern verifiering av redovisningen Rapporten har inte verifierats av revisor
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REVISORNS YTTRANDE  
AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB, org.nr 556827-1307

Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2019 och för att den är upprättad  
i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade håll- 
barhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning  

av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en  
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.  
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund  
för vårt uttalande.

Uttalande 
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Borås den 1 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Olofsson Wank 
Auktoriserad revisor

Elisabeth Bergh 
Godkänd revisor
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Förvaltningsberättelse
Moderbolaget

Verksamhet 
Bolaget, med säte i Ulricehamn, bedriver förvaltning av aktier i dotterbolag.

Resultat och ställning 
För 2019 redovisar bolaget ett resultat efter skatt om 310 mkr (428 mkr). 
Det positiva resultatet härrör främst från utdelningar från dotterföretag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt  
efter dess utgång 
Under året har ägarskapet förändrats. Två delägare har löst in sina aktier 
och företaget ägs nu helt av Fredrik Ståhl som ensam ägare. 

Under året har fortsatt förvaltning av dotterbolagsaktier skett.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer 
Även under kommande år avser bolaget att fortsätta förvalta dotterbolags-
aktier och styrelsen ser inga väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer kopplat 
till detta.

Koncernen
Verksamhet 
Koncernens verksamhet består i huvudsak av tre delar:

1. Projektutveckling av bostäder, vilket omfattar förvärv av mark och  
exploateringsfastigheter, detaljplanarbete, projektering, produktion, 
försäljning av bostadsrätter och förvaltning. Koncernens projekt-
portfölj omfattas både av mark via kommunala markanvisningar och 
privata fastighetsförvärv, från Uppsala i norr till Malmö i söder.

2. Entreprenadverksamheten sker i koncernbolagen Hökerum Bygg 
AB och Hanssons Hus Entreprenad AB (60% ägare). Hökerum Bygg 
AB utvecklar och utför totalentreprenader av flerfamiljshus i bo-
stadsrättsform, framförallt från koncernens egna projektportfölj, och 
Hanssons Hus Entreprenad AB utför totalentreprenader åt externa 
beställare med framförallt hyresrätter. Hökerum Bygg har totalt 600 
(699) lägenheter och Hanssons Hus Entreprenad AB har totalt 1 480 
(976) lägenheter i produktion vid årsskiftet. Egna entreprenadverksam-
heter medför en flexibilitet i planeringen samtidigt som det ger en god 
kontroll över kostnaderna avseende den egna projektportföljen. Båda 
bolagen arbetar ständigt med att utveckla, förbättra och effektivisera 
samtliga processer. 

3. Koncernen bedriver Hotell- och konferensverksamhet via bolaget 
Villa Strömsfors AB.

Resultat och ställning 
I byggprojekten redovisas omsättning och resultat när färdigställande har 
skett. Under 2019 nådde koncernen en omsättning på totalt 1 415 mkr  
(1 264 mkr) och ett resultat efter skatt på 111 mkr (113 mkr). Med hänsyn 
tagen till att dotterföretaget Hökerum Byggförvaltning AB och dess dotter-
bolag lämnade koncernen under året, är årets resultat en förbättring mot 
föregående år, främst pga ökad färdigställandegrad i Hanssons Hus  
Entreprenad AB. Balansomslutningen uppgår till 1 728 mkr (3 191 mkr) 
och det totala egna kapitalet till 1 442 mkr (1 887 mkr). Vinstmarginalen 
ökade till 11% (10%) och soliditeten ökade till 83% (59%). Tillsammans 
med en fortsatt god likviditet föreligger goda förutsättningar för fortsatt 
långsiktig, affärsmässig och lönsam tillväxt inom branschen. 

Koncernens omsättning och resultat styrs till stor del av byggstart i projekten, 
vilket i sin tur framförallt beror på försäljning, framtagande av detaljplaner 
och bygglov. Utbudet av nyproducerade bostadsrätter närmar sig paritet 
med efterfrågan. Detta märks på att försäljningstakten av bostadsrätter åter 
ökat och att köpare och säljare möts i prisförväntan. Årets resultat i befintlig 
marknad är bra och det egna kapitalet stärks ytterligare.

Riskhantering och kontroll 
Koncernen har en finanspolicy som styrelsen årligen behandlar. Finans-
policyn reglerar ansvarsfördelning och riskhanteringen i koncernens 
förvaltning av finansiella tillgångar och skulder. Såväl finansierings-, 
likviditets-, ränte-, kredit-, förvaltarrisk som administrativ risk regleras i 
policyn, liksom tillåten ränte- och kapitalbindning i skulder och placering-
ar. Under året beslutades att genomföra en större strukturerad riskanalys 
av hela verksamheten, vilken startades upp i Hökerum Bygg AB under 
våren 2020.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter 
dess utgång 
Under året har ägarskapet förändrats. Två delägare har löst in sina aktier i 
moderbolaget och erhållit dotterbolaget Hökerum Byggförvaltning AB med 
dess dotterbolag, exklusive dotterföretaget Villa Strömsfors AB. Denna för-
ändring medför att en balansomslutning på 1 330 mkr och ett eget kapital 
på 581 mkr har lämnat koncernen.

Koncernen har under året fortsatt att vara en stabil och långsiktig aktör 
med stort kunnande inom branschen, vilket i sin tur skapar stora värden 
och trygghet för kunder, samarbetspartners och medarbetare. Styrelsens 
uppdrag är att se till helheten i koncernen och den har under året lagt 
övergripandende strategier och målsättningar för koncernens olika verksam-
hetsdelar, främst vad gäller tillväxt, investeringar och beslut som anses mest 
fördelaktiga och tryggar koncernen. 

Under året har koncernen avyttrat aktier i dotterbolag, vilket genererat 
realisationsvinster i koncernen.

Hökerum Bygg AB har under året färdigställt 206 (438) bostäder i totalt 
fyra projekt i Nacka, Göteborg, Gustavsberg och Halmstad. Under 2019 
såldes 274 (244) bostäder och försäljningsgraden i pågående produktion 
var vid årsskiftet 68% (64%). Bostadsproduktionen har generellt minskat i 
Sverige under året. Den osäkra bostadsmarknaden har inneburit fallande 
priser som i början av året har stabiliserats och under slutet av året har bör-
jat öka igen i takt med ökad efterfrågan. Ett tydligt tecken på en återhämtad 
marknad är att företaget under de senaste månaderna har sålt de flesta av 
lägenheterna i färdigställda projekt. Lägenheter i pågående projekt har 
också haft en bra försäljningstakt och flera av företagets bostadsrättsprojekt 
som färdigställdes under året var slutsålda innan inflyttning.

Under året produktionsstartades 314 (371) bostäder och antalet bostäder 
i pågående produktion uppgick vid årsskiftet till 600 (699) stycken. En 
markanvisning i Varberg i det centralt nyutvecklade området Västerport 
har under året erhållits, där företaget bygger 61 bostäder med beräknad 
byggstart år 2022. En fastighet med mark för byggnation har förvärvats 
i Halmstad med planerad byggstart under år 2021 av 75 bostäder. Av 
familjen Mörkfors förvärvades ett projekt med färdig detaljplan och bygglov 
utanför Visby på Gotland med totalt 71 bostäder där byggstart planeras 
under hösten 2020. Tidigare har företaget färdigställt tre projekt på platsen.  
I Sundbyberg förvärvades i slutet av året en fastighet med lagakraftvunnen 
detaljplan, där byggnation av 132 lägenheter planeras starta hösten 2020. 
Under början av 2020 förvärvades mark med lagakraftvunnen detaljplan i 
Uddevalla, där 68 bostäder planeras byggstartas under hösten 2020. 

Styrelsen och verkställande direktören för Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB får härmed avge  
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019–01–01 – 2019–12–31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

78  /   Å R S R E D O V I S N I N G  2 019



F
A

M
I

L
J

E
N

 
S

T
Å

H
L

 
I

N
V

E
S

T
 

I
 

U
L

R
I

C
E

H
A

M
N

 
A

B

En stor organisationsförändring skedde i samband med ägarskiftet under 
våren 2019. Verkställande direktör byttes till ägaren Fredrik Ståhl, vice 
VD och ny produktionschef  tillsattes och ledningsgruppen kompletterades 
med HR-chef  och IT-ansvarig. Produktionsavdelningen omorganiserades 
och utökades med två arbetschefer med ansvar för såväl projektledare som 
produktionspersonal. 

Företaget redovisar för tredje året sin hållbarhetsrapport. En viktig del i 
hållbarhetsarbetet är samverkan i de åtgärder som genomförs. Genom 
byggbranschens färdplansarbeten och genom företagets eget initiativ 
CO2-Jakten samarbetar företaget med andra för att hitta smarta lösningar 
för att minska våra CO2 utsläpp. Samtliga avdelningar på Hökerum Bygg 
arbetar med avdelningsmål som bland mycket annat har som mål att mins-
ka företagets klimatavtryck. 

Hanssons Hus Entreprenad AB utför större bostadsprojekt, vård 
boenden, och lokalanpassningar från Uppsala i norr till Malmö i söder.  
Huvudparten av projekten produceras med prefabricerade betongelement, 
där byggtekniken anpassas till respektive projekt och till de specifika 
arkitektoniska utmaningarna. Under företagets fjärde verksamhetsår har 
omsättning och resultat ökat mycket kraftigt jämfört med föregående år 
på en marknad där i stort sett alla större bostadsproducenter minskat sin 
omsättning. Vid årets utgång hade företaget 1 480 lägenheter i produktion 
och ytterligare ca 1 400 bostäder är under projektering.

Företaget har under året etablerat samarbete med fler kunder och fortsatt 
utveckla affärsmodellen som bygger på att vara delaktiga tidigt i projek-
tutvecklingen tillsammans med beställaren för att kunna göra rationella 
lösningar som minskar resursanvändandet vilket ger stora vinster åt båda 
parter och miljön. Under året har flera nyckel- och kontrollfunktioner rekry-
terats inom de olika avdelningarna i företaget. 

Företaget strävar efter att vara en attraktiv samarbetspartner och jobbar ak-
tivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Under året har företaget varit en del 
av det statligt finansierade projektet Betongbygglådan som har målsättning 
om att utreda hur vi kan halvera CO2 utsläppen från ett nyligen genomfört 
bostadsprojekt Kvarteret Neptun. Med Betongbygglådan som verktyg ska 
det bli möjligt att analysera fotavtrycket från ett projekt redan i markanvis-
ningsskedet eller förslagsskedet. Rapporten kommer bli klar och publiceras 
under 2020.

Villa Strömsfors är en mindre hotell- och konferensanläggning i Sven-
ljunga kommun med fokus på gästernas upplevelse av bästa möjliga service  
i en fantastisk miljö. Under det tredje verksamhetsåret har omsättningen 
ökat ytterligare och för första året uppnås ett positivt resultat. Totalt har 
antalet event under året uppgått till 133 varav tio bröllop. Antalet dagkonfe-
renser har blivit fler medan julmiddagsgästerna var något färre än föregående 
år. Event med teman har utökats, såsom exempelvis dryckesprovningar, 
middagar med övernattning och träningsweekends. 

Under året ökade antalet övernattningar till 827, att jämföra med 688 över-
nattningar föregående år. Renoveringen av ”Mjölnarens stuga” påbörjades 
under året och färdigställdes i mars 2020. Stugan innehåller två gästrum 
med totalt fyra sängplatser och med tillhörande bad samt mindre kök, vilket 
möjliggör en ökning av antal övernattande gäster och event i egen regi 
framåt. 

Övriga koncern- och intressebolag 
Hökerum Kapitalförvaltning AB bildades under året med syfte att förvalta 
koncernens finansiella tillgångar. En långsiktig finansiell tillgång som 
förvärvats är ett 15% ägarinnehav av Zenergy AB, ett företag som tillverkar 
bostadsmoduler, med fabrik i Skillingaryd, och som är noterat på Spotligth 

Stock Market. Röstandelen uppgår till 29%. Avsikten med förvärvet är, 
förutom den finansiella avkastningen, att kunna hitta bra samarbeten i vår 
projektutveckling. 

Tillsammans med fastighetsbolaget Stjärnporten AB har vi bildat ett 
gemensamt holdingbolag, Stjärnhöken Holding AB, med avsikt att utveckla, 
bygga, äga och förvalta fastigheter i underliggande bolag. Stjärnhöken 
Holding AB ägs till 62,5 % av Hökboet Hus Holding AB, ett nybildat och 
100-procentigt ägt dotterbolag till Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer 
Hos Hanssons Hus Entreprenad är orderingången fortsatt stark och 
ingen avmattning i efterfrågan förväntas. Hökerum Bygg har en god 
försäljningstakt och efterfrågan förväntas fortsatt vara stark på bostadsrätter. 
Tillsammans med en projektportfölj med ett flertal projekt som är färdiga 
att säljstartas under de närmaste åren och fler externa projekt, bedöms ut-
vecklingen vara god och lönsamheten vara långsiktigt stabil för koncernen. 

Koncernen förlikades under året i en större tvist avseende ett sedan tidigare 
avslutat byggprojekt, vilket inte fick någon väsentlig resultatpåverkan för 
koncernen. Vid årets utgång finns inga väsentliga tvister.

Den väsentligaste osäkerhetsfaktorn och risken som styrelsen och ledningen 
identifierat är kopplat till Coronavirusets framfart. Handlingsplaner för 
att skydda medarbetare från smitta har tagits fram. I närtid beräknas inte 
viruset påverka verksamheten i större omfattning, då färdigställandegraden 
i inflyttningsbara projekt är hög, men om virusets verkan fortsätter under 
längre period med påverkan på marknadens ekonomi, bedöms efterfrågan 
hos kunder, främst privatpersoner, kunna påverkas negativt.
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)
KONCERNEN 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 1 415 335 1 263 997 1 028 172 806 099 784 191

Resultat efter finansiella poster 154 145 130 791 463 236 505 074 395 903

Eget kapital 1 441 644 1 886 859 1 826 780 1 436 746 988 736

Balansomslutning 1 727 715 3 191 059 2 728 117 2 376 150 1 603 867

Medelantal anställda 143 145 119 101 92

Kassalikviditet (%) 442 % 307 % 638 % 340 % 201 %

Soliditet (%) 83 % 59 % 67 % 60 % 62 %

Justerad soliditet (%) 97 % 69 % 78 % 68 % 67 %

Vinstmarginal (%) 11 % 10 % 45 % 63 % 50 %

Avkastning på justerat eget kapital (%) 7 % 6 % 22 % 32 % 38 %

Avkastning på totalt kapital (%) 6 % 5 % 19 % 26 % 29 %

MODERBOLAGET 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster 308 394 430 165 393 555 373 570 – 398

Eget kapital 873 540 1 131 828 758 352 416 509 68 064

Balansomslutning 1 288 657 1 710 016 1 196 374 1 060 865 697 535

Kassalikviditet (%) 323 % 330 % 278 % 166 % 111 %

Soliditet (%) 68 % 66 % 63 % 39 % 10 % 

Justerad soliditet (%) 73 % 70 % 77 % 44 % 10 %

Avkastning på justerat eget kapital (%) 24 % 36 % 52 % 120 % 0 %

Avkastning på totalt kapital (%) 21 % 30 % 35 % 43 % 0 %

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
KONCERNEN Aktiekapital Annat eget kapital  

inkl. årets resultat Minoritetsintresse Totalt

Belopp vid årets ingång 100 000 1 880 034 679 6 724 253 1 886 858 932

Utdelning – 3 000 000 –1 600 000 – 4 600 000

Indragning av aktier – 581 257 410 – 581 257 410

Förvärv 395 000 395 000

Sålt till minoriteten –  1 034 552 1 034 552 0

Tilläggsköpeskilling – 1 000 000 –1 000 000

Årets resultat 110 607 974 30 639 247 141 247 221

Belopp vid årets utgång 100 000 1 404 350 691 37 193 052 1 441 643 743

MODERBOLAGET Aktiekapital Annat eget kapital  
inkl. årets resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 100 000 704 252 327 427 575 643 1 131 927 970

Disposition enligt beslut av årets årsstämma 427 575 643 – 427 575 643 0

Indragning av aktier – 565 048 572 – 565 048 572 

Utdelning – 3 000 000 – 3 000 000

Årets resultat 309 660 394 309 660 394

Belopp vid årets utgång 100 000 563 779 398 309 660 394 873 539 791

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst 563 779 398

Årets vinst 309 660 394

Totalt 873 439 791

Disponeras så att:

I ny räkning överföres 873 439 791

873 439 791

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande  
resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
NOT 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

Nettoomsättning 1 1 415 335 477 1 263 996 528

Kostnader för produktion och förvaltning 2 –1 376 369 133 –1 174 847 698

Bruttoresultat 38 966 344 89 148 830

 

Försäljnings- och administrationskostnader  – 17 184 138 – 45 996 626

Övriga rörelseintäkter  31 591 282 6 926 585

Övriga rörelsekostnader  0 – 3 927 273

Rörelseresultat 3, 4, 
5, 6 53 373 488 46 151 516

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER:

Resultat från andelar i koncernföretag 7 98 072 112 86 358 644

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 – 1 000 000

Ränteintäkter  4 378 516 11 632 061

Räntekostnader  – 1 679 562 – 12 351 542

  100 771 066 84 639 163

Resultat efter finansiella poster   154 144 554 130 790 679

Skatt på årets resultat 8,9 – 22 277 541 – 12 093 863

Uppskjuten skatt 9 380 208

Minoritetens andel i årets resultat – 30 639 247 – 5 379 867

ÅRETS RESULTAT 110 607 974 113 316 949

82  /   Å R S R E D O V I S N I N G  2 019



F
A

M
I

L
J

E
N

 
S

T
Å

H
L

 
I

N
V

E
S

T
 

I
 

U
L

R
I

C
E

H
A

M
N

 
A

B

KONCERNENS BALANSRÄKNING
NOT 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Tomträtter 10 4 238 145 5 392 687

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 11 411 020 0

4 649 165 5 392 687

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 262 309 037 1 137 044 038

Maskiner, inventarier och fordon 13 24 307 192 34 884 419

Pågående nyanläggningar 14 35 247 418 88 295 047

321 863 647 1 260 223 504

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 8 000 000 – 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 1 849 902 1 549 902

Andra långfristiga fordringar 17 72 262 220 79 802 220

82 112 122 81 352 122

Summa anläggningstillgångar 408 624 934 1 346 968 313

OMSÄTTNINGSSTILLGÅNGAR

Varulager mm

Handelsvaror 85 005 919 205 235 474

Varor under tillverkning 263 759 521 199 301 862

Förskott till leverantör 0 4 248 350

348 765 440 408 785 686

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 194 317 918 156 136 463

Övriga fordringar 18 500 883 741 733 355 420

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 28 625 725 376 875 441

723 827 384 1 266 367 324

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 20 2 500 000 0

Kassa och bank 243 997 098 168 937 652

Summa omsättningstillgångar 1 319 089 922 1 844 090 662

SUMMA TILLGÅNGAR 1 727 714 856 3 191 058 975
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
NOT 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat 1 404 350 691 1 880 034 679

Minoritetsintresse 37 193 052 6 724 253

Summa eget kapital 1 441 643 743 1 886 858 932

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 9 3 257 288 22 982 405

Övriga avsättningar 218 24 891 443 12 520 000

Summa avsättningar 28 148 731 35 502 405

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 38 400 000 735 673 574

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 0 65 496 500

Leverantörsskulder 131 863 031 300 591 460

Aktuella skatteskulder 9 603 846 3 201 820

Övriga skulder 23 47 830 738 88 943 458

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 30 224 767 74 790 826

Summa kortfristiga skulder 219 522 382 533 024 064

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25,26 1 727 714 856 3 191 058 975
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
NOT 2019-12-31 2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före finansiella poster 53 373 488 46 153 474

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 9 630 789 32 272 119

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 12 371 443 100 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 75 375 720 78 525 593

Erhållen ränta 4 378 516 11 632 061

Erlagd ränta – 1 679 562 – 12 641 715

Betald inkomstskatt – 10 887 074 – 16 341 411

67 187 600 61 174 528

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Förändring varulager 60 020 246 – 149 747 514

Förändring kundfordringar – 46 555 813 – 111 454 081

Förändring övriga kortfristiga fordringar 561 318 856 – 211 674 613

Förändring leverantörsskulder – 154 711 845 226 625 007

Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder – 78 226 037 59 302 778

Kassaflöde från den löpande verksamheten 409 033 007 – 125 773 895

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar – 411 020 0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar – 156 612 314 – 77 412 902

Sålda materiella anläggningstillgångar 2 511 331 3 934 180

Förvärv av dotterbolag – 14 932 925 – 78 472 000

Försäljning av dotterbolag 171 226 220 165 467 625

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar – 17 100 000 – 549 916

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 1 000 000 0

Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar och fordringar 298 937 716 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 284 619 008 12 966 987

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån              1 452    87 358 679

Amortering av långfristig skuld – 50 000 000 0

Förändring av kortfristiga finansiella skulder 0 – 11 786 060

Transaktioner med minoritetsintressen – 545 448 – 750 000

Utbetald utdelning – 3 000 000 – 54 000 000

Indragning aktier – 565 048 573 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 618 592 569 20 822 619

Årets kassaflöde 75 059 446 – 91 984 289

Likvida medel vid årets början 168 937 652 260 921 941

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 243 997 098 168 937 652
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
NOT 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

Administrationskostnader – 1 374 230 – 521 905

Övriga rörelseintäkter 83 762 0

Rörelseresultat – 1 290 468 -521 905

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 7 309 642 491 427 250 000

Ränteintäkter 9 466 759 7 843 563

Räntekostnader – 9 424 692 – 4 406 170

309 684 558 430 687 393

Resultat efter finansiella poster 308 394 090 430 165 488

Bokslutsdispositioner 27 1 272 000 -2 498 000

Resultat före skatt 309 666 090 427 667 488

Skatt på årets resultat 8 – 5 696 – 91 845

ÅRETS RESULTAT 309 660 394 427 575 643
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
NOT 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 28,29 8 230 000 30 349 385

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 1 849 902 1 549 902

Andra långfristiga fordringar 15 20 000 000 20 000 000

30 079 902 51 899 287

Summa anläggningstillgångar 30 079 902 51 899 287

Omsättningtillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 83 762 0

Fordringar hos koncernföretag 30 1 015 370 986 1 369 396 424

Övriga fordringar 156 912 657 202 225 611

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 178 716 0

1 172 546 121 1 571 622 035

Kassa och bank 86 030 527 86 494 859

Summa omsättningstillgångar 1 258 576 648 1 658 116 894

SUMMA TILLGÅNGAR 1 288 656 550 1 710 016 181

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 563 779 398 704 252 327

Årets resultat 309 660 394 427 575 643

873 439 792 1 131 827 970

Summa eget kapital 31 873 539 792 1 131 927 970

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 25 400 000 75 400 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 335 845 0

Skulder till koncernföretag 30 389 283 372 502 324 160 

Aktuella skatteskulder 97 541 118 247

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 245 804

Summa kortfristiga skulder 389 716 758 502 688 211

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25,26 1 288 656 550 1 710 016 181
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
NOT 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat – 1 290 468 – 521 905

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Erhållen ränta 9 466 759 7 843 563

Betald ränta – 9 424 692 – 4 406 170

Betald skatt – 26 402 – 125 336

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  
rörelsekapital – 1 274 803 2 790 152

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar 397 775 914 – 641 477 850

Förändring av kortfristiga skulder – 112 999 453 90 100 290

Kassaflöde från den löpande verksamheten 283 501 658 – 548 587 408

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar – 300 000 – 649 916

Erhållen utdelning från koncernföretag 309 642 491 427 250 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten 309 342 491 426 600 084

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån – 50 000 000 50 000 000

Utbetald utdelning – 3 000 000 – 54 000 000

Indragning aktier -– 541 580 481 0

Lämnade koncernbidrag – 28 000 – 2 498 000

Erhållna koncernbidrag 1 300 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 593 308 481 – 6 498 000

Årets kassaflöde – 464 332 – 128 485 324

Likvida medel vid årets början 86 494 859 214 980 183

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 86 030 527 86 494 859
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Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar 
Koncernens och moderföretagets finansiella rapporter är upprättade i 
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Bedömningar och uppskattningar  
Koncernen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De 
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att exakt motsvara det verkliga resultatet. De upp-
skattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkom-
mande år behandlas i huvuddrag nedan.

Framtida garantikrav 
Koncernen gör avsättning för framtida garantikrav som avser de närmaste 
årets uppskattade garantikostnader och baseras på historisk, dvs innevaran-
de års faktiska garantikostnader samt aktuella trender som kan tyda på att 
framtida krav kan komma att avvika från de tidigare. Inga avsättningar görs 
för framtida rörelseförluster.

Koncernens redovisnings- och  
värderingsprinciper

Koncernredovisning  
Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB upprättar koncernredovisning. 
Uppgifter om koncernföretag finns i not 29. Dotterföretagen inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytan-
det överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunk-
ten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara 
tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värdet vid förvärvs-
tidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas 
till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade 
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffnings-värdet 
inklusive värdet av minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffnings-
värdet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Intäktsredovisning 
Allmänt 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer 
att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomis-
ka fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.

Försäljning av projektfastigheter 
Försäljning av projektfastigheter redovisas som försäljning av vara. Detta 
redovisas i samband med att risker och förmåner som förknippas med ägan-
derätten övergår till köparen, vilket normalt sker på tillträdesdagen.

Hyresintäkter 
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottshyror 
redovisas därmed som förutbetalda intäkter. I hyresintäkter ingår poster 
avseende vidaredebiterade kostnader som t.ex. fastighetsskatt.

Ränteintäkter och utdelning 
Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som intäkt när det är 
sannolikt att företaget kommer att få ekonomiska fördelar som är förknip-
pade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdel-
ningen ska lämnas.

Varulager 
Handelsvaror  
Som handelsvaror redovisas främst färdigställda bostäder i byggverksam-
heten som avser färdigställda men ej sålda bostäder. Dessa är värderade 
utifrån nedlagda direkta kostnader med tillägg för skälig andel av indirekta 
kostnader samt vinstpåslag. Inkuransbedömning görs post för post.

Varor under tillverkning  
Som varor under tillverkning redovisas bostäder under produktion. Pågå-
ende arbeten i byggverksamheten för ej kontraktskrivna bostäder värderas 
till direkta kostnader med tillägg för skälig andel av indirekta kostnader. 
Resultatavräkning sker vid slutbesiktning. 

Leasing 
Koncernen 
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med 
att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till ett företag i 
koncernen klassificeras i koncern-redovisningen som finansiella leasingavtal.

Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas 
som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden 
värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimi-
leaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till 
tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt 
effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period 
de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperio-
den. Inga finansiella leasingavtal har identifierats i koncernen.

Leasingavtal där de ekonomiska fördelarna och risker som är hänförliga till 
leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som 
operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt 
dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald 
sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträf-
fande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassifi-
ceras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. I 
koncernen förekommer enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns 
inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Avgiftsbestämda planer 
För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda avgifter till ett 
annat företag, normalt ett försäkringsföretag och har ingen förpliktelse att 
betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt 
med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten 
för när premier erläggs.

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger 
företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas som en skuld och 
en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna 
ersättningar till anställda som avslutar sin anställning.

Inkomstskatter 
Skatt på årets resultat utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatt redovisas i resultaträkningen utom i då den underliggande transaktio-
nen redovisas direkt mot eget kapital, varvid även tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är den skattekostnad för innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte redovisats. Koncernens aktuella skatt beräknas enligt de 
skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån balansräkningsansatsen för alla tem-
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porära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i 
de finansiella rapporterna och deras skattemässiga värden. Förändring av 
uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen. 

Värdering av uppskjuten skatt beräknas baserade på hur de temporära skill-
naderna förväntas bli realiserade eller reglerade och med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen. Ingen nuvärdesberäkning sker vid värdering av uppskjutna 
skatter.

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och under-
skottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer 
att medföra lägre skatte-inbetalningar i framtiden. Värderingen omprövas 
varje balansdag. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när 
de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma skattemyndighet och 
när koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter direkt hän-
förliga till förvärvet. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 
räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnad i den period när de uppkommer.

Koncernen delar upp materiella anläggningstillgångar i komponenter för 
de fall skillnader i förbrukningen av en materiella anläggningstillgångs 
betydande komponenter bedöms vara väsentlig. I koncernen har fastigheter 
delats upp i komponenter. I övrigt har ingen materiell anläggningstillgång 
delats upp i komponenter.

Materiella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen vid utrang-
ering, försäljning eller när några framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användningen av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som 
uppkommer när en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräk-
ningen redovisas som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Avskrivningar är baserade på beräknade nyttjandeperioder. Avskrivning 
sker linjärt över tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. Koncernens  
mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Stommar  100-120 år 
Tak, fasad, fönster  40-60 år 
Kök, bad, inre ytskikt  30 år 
Installationer, el, rör, ventilation, hiss  40 år 
Maskiner, inventarier, verktyg och installationer  3-8 år

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en 
prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som 
är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenerande 
enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per 
varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen 
redovisas nedskrivningarna och återföringar av nedskrivningar i den funk-
tion där tillgångar utnyttjas.

Finansiella instrument 
Redovisning av finansiella instrument sker i enlighet med reglerna i K3 
kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar,  
kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget 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 koncernen  
har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när för- 
pliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från 
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett 
diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i 
resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde 
efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet 
från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instru-
mentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett 
nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt 
då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring 
av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Likvida medel 
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos 
banker.

Nedskrivning av finansiella instrument 
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för 
finansiella anläggningstillgångar för att fastställa om det finns indikation 
på att dessa tillgångar minskat i värde. Exempel på sådana indikationer är 
finansiella svårigheter hos låntagaren, avtalsbrott eller om det är sannolikt 
att låntagaren kommer att försättas i konkurs.

För finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av 
framtida kassaflöden. Diskontering sker med en ränta som motsvarar till-
gångens ursprungliga effektivränta. Beträffande tillgångar med rörlig ränta 
används den på balansdagen aktuella räntan.

För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet an-
skaffningsvärde beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och det högsta av verkligt värde med avdrag för försälj-
ningskostnader och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av  
de framtida kassaflödena som tillgången förväntas generera.

Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal 
eller informell) som en följd av en inträffad händelse, det är sannolikt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar 
den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befint-
liga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerhet 
förknippade med förpliktelsen. 

När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som för-
väntas krävas för att reglera förpliktelsen, motsvarar det redovisade nuvärdet 
av dessa utbetalningar.

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning 
förväntas bli ersatt av en tredje part, ska gottgörelsen särredovisas som en 
tillgång i koncernbalansräkningen när det är så gott som säkert att den 
kommer att erhållas om företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan 
beräknas tillförlitligt.

Ansvarsförbindelse 
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som 
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en 
eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte 
redovisats som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas.
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys visar koncernens förändringar av likvida medel under 
räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta 
metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- och utbetalningar.

Koncernkonto 
Koncernen tillämpar koncernkontostruktur. I moderbolaget redovisas 
dotterbolagens tillgodohavanden som en kortfristig skuld till koncernföretag. 
Utnyttjad kredit av dotterbolagen redovisas i moderbolaget som en kort-
fristig fordran hos koncernföretag.

Redovisnings- och värderingsprinciper för  
moderbolaget 
Moderbolaget tillämpar samma värderingsprinciper som koncernen  
förutom vad som beskrivs nedan.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på nedskriv-
ningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning 
sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas 
i resultaträkningsposten ”Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar”. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för 
aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som 
är väsentliga. Om nedskrivning av aktier sker fastställs nedskrivningsbelop-
pet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta av verkligt 
värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassa-
flöden (som baseras på företagsledningens bästa uppskattning).

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter av-
drag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen 
som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott 
och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdel-
ning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Obeskattade reserver 
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inkl uppskjuten skatteskuld. 
I koncernen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skat-
teskuld och eget kapital.

Aktieägartillskott och koncernbidrag 
Lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i 
resultaträkningen. Lämnat aktieägartillskott redovisas i moderföretaget som 
en ökning av andelens redovisade värde och i det mottagande företaget 
som en ökning av eget kapital. Moderföretaget gör därefter en prövning 
huruvida nedskrivningsbehov föreligger. Återbetalning av ett lämnat aktie-
ägartillskott redovisas som minskning av andelens redovisade värde och en 
återbetalning av ett erhållet aktieägartillskott redovisas som en minskning av 
eget kapital när beslutet om återbetalning har fattats.

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt in-
täktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositio-
ner och skatter.

Justerat eget kapital 
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt.

Vinstmarginal (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Justerad Soliditet 
Justerat eget kapital +/- över/undervärden i fastigheter) i procent av  
balansomslutningen +/-över/undervärden fastigheter - likvida medel.

Räntabilitet på justerat eget kapital (%) 
Resultat efter finansiella poster minus schablonskatt i procent av genom- 
snittligt justerat eget kapital.

Räntabilitet på totalt kapital (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig  
balansomslutning.

Genomsnittlig skuldränta (%) 
Räntekostnader i procent av genomsnittliga skulder och avsättningar.

Genomsnittlig skuldränta på belåning (%) 
Räntekostnader i procent av  genomsnittliga totala långfristiga skulder 
inkl kort del av långfristig skuld.

Räntetäckningsgrad (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av räntekostnader plus 
liknande resultatposter.

Kassalikviditet (%) 
Likvida medel plus likvida omsättningstillgångar exklusive lager i procent  
av kortfristiga skulder exklusive kort del av långfristig skuld.

Balanslikviditet /%) 
Likvida medel plus likvida omsättningstillgångar inklusive lager i procent  
av kortfristiga skulder exklusive kort del av långfristig skuld.

Skuldsättningsgrad (%) 
Totala skulder och avsättningar inklusive uppskjuten skatt på obeskattade 
reserver i procent av justerat eget kapital.

Belåningsgrad (%) 
Totala långfristiga skulder inklusive kortfristig del av långfristig skuld i  
procent av marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna. 
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NOT 1
NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING – KONCERNEN 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

NETTOOMSÄTTNINGEN PER RÖRELSEGREN

Nettoomsättning i byggrörelse 1 406 550 068 1 149 747 286

Hyresintäkter och konferensverksamhet 8 785 409 114 249 242

1 415 335  477 1 263 996 528

NOT 2
KOSTNADER FÖR PRODUKTION OCH FÖRVALTNING 
FÖRDELNING – KONCERNEN 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

Kostnader i byggrörelse 1 369 092 586 1 087 462 223

Fastighetskostnader m.m. 7 276 547 87 385 475

1 376 369 133 1 174 847 698

NOT 3
INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERN 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

Inköp 35 680 653 45 879 318

Försäljning 35 680 653 45 879 318

0 0

NOT 4
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER – KONCERNEN 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-3

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Kvinnor 29 32

Män 114 113

143 145

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Andel kvinnor i styrelsen 0 % 20 %

Andel män i styrelsen 100 % 80 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50 % 60 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 50 % 40 %

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

Styrelse och verkställande direktör 2 344 000 2 934 821

Övriga anställda 71 990 074 59 806 353

74 334 074 62 741 174

SOCIALA KOSTNADER

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 186 900 213 733

Pensionskostnader för övriga anställda 7 403 210 4 805 042

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 25 980 064 22 204 710

33 570 174 27 223 485

TOTALA LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER  
OCH PENSIONSKOSTNADER 107 904 248 89 964 659

MODERBOLAGET

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
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NOT 5
ARVODE TILL REVISORER – KONCERNEN 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers

Revisionsuppdrag 800 000 1 150 000

Skatterådgivning 300 000 300 000

Övriga tjänster 100 000 100 000

1 200 000 1 550 000

NOT 6
OPERATIONELL LEASING – KONCERNEN 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

LEASINGAVTAL DÄR FÖRETAGET ÄR LEASTAGARE

Förfaller till betalning inom ett år 1 467 779 384 450

Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 2 842 425 441 225

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 4 231 819 kr (325 400 kr).
I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av leasing av hyresavtal. Avtalen löper normalt på 3 år

LEASINGAVTAL DÄR FÖRETAGET ÄR LEASGIVARE

Förfaller till betalning inom ett år 2 106 210 38 569 033

Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 596 820 64 817 380

Förfaller till betalning senare än fem år 0 4 299 771

Under perioden erhållna variabla leasingavgifter 2 946 564 kr (118 690 506 kr)

NOT 7
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG – KONCERNEN 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

Koncernmässigt resultat vid försäljning av dotterbolagsaktier 98 072 112 86 358 644

98 072 112 86 358 644

MODERBOLAGET 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

Aktieutdelning från dotterbolag 302 400 000 427 250 000

Resultat vid avyttring dotterbolag 7 242 491 0

309 642 491 427 250 000
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NOT 9
UPPSKJUTEN SKATT PÅ TEMPORÄRA SKILLNADER – KONCERNEN

2019-01-01 – 2019-12-31

Temporära skillnader Uppskjuten skatteskuld Netto

Skattepliktiga temporära skillnader avseende byggnader – 3 257 288 – 3 257 288  

– 3 257 288 – 3 257 288  

2018-01-01 – 2018-12-31

Temporära skillnader Uppskjuten skatteskuld Netto

Skattepliktiga temporära skillnader avseende byggnader – 22 982 405 – 22 982 405

– 22 982 405 – 22 982 405

Förändringar av uppskjuten skatt 2019 Belopp vid årets ingång Redovisas i  
resultaträkning

Uppskjuten skatt i 
utlösta koncernbolag Belopp vid årets utgång

Skattepliktiga temporära skillnader avseende byggnader − 22 982 405 9 380 208 10 344 909 − 3 257 288

− 22 982 405 9 380 208 10 344 909 −3 257 288
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NOT 8
AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT – KONCERNEN 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt – 22 277 541 – 11 872 986

Uppskjuten skatt 9 380 208 – 220 877

Totalt redovisad skatt – 12 897 333 – 12 093 863

 

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

Redovisat resultat före skatt 154 144 554 130 790 679

Skatt enligt gällande skattesats – 32 986 935 – 28 774 381

Ej avdragsgilla kostnader – 497 766 – 2 254 274

Ej skattepliktiga intäkter 0 4 336

Justering avseende skatter för föregående år – 83 523 148 180

Skatteeffekt av övriga ej skattepliktiga intäkter 21 145 255 19 025 302

Skatteeffekt av temporära skillnader 0 – 642 855

Skatteeffekt av schablonränta på p-fond – 56 454 – 48 942

Minskning av uppskjuten skatt 0 455 572

Tillkommande skatt på p-fonder -360 211 0

Förändring av skattemässigt underskott -57 699 – 6 801

Redovisad effektiv skatt – 12 897 333 – 12 093 863

 

MODERBOLAGET 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt – 5 696 – 91 845

Total redovisad skatt – 5 696 – 91 845

 

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

Redovisat resultat före skatt 309 666 090 427 667 488

Skatt enligt gällande skattesats – 66 268 543 – 94 086 847

Ej avdragsgilla kostnader 648 2

Ej skattepliktig utdelning från dotterföretag 66 262 199 93 995 000

Redovisad effektiv skatt – 5 696 – 91 845
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Förändringar av uppskjuten skatt 2019 Belopp vid årets ingång Redovisas i  
resultaträkning

Uppskjuten skatt i 
utlösta koncernbolag Belopp vid årets utgång

Skattepliktiga temporära skillnader avseende byggnader − 22 982 405 9 380 208 10 344 909 − 3 257 288

− 22 982 405 9 380 208 10 344 909 −3 257 288

NOT 10
TOMTRÄTTER – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 995 095 5 995 095

Försäljning/utrangering – 1 188 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 807 095 5 995 095

Ingående avskrivningar – 602 408 – 484 666

Försäljning/utrangering 129 600 0

Årets avskrivningar – 96 142 – 117 742

Utgående ackumulerade avskrivningar – 568 950 – 602 408

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 4 238 145 5 392 687

NOT 11
FÖRSKOTT AVSEENDE IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 411 020 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 411 020 0

NOT 12
BYGGNADER OCH MARK – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 354 173 364 1 344 033 534

Inköp 159 941 298 7 381 754

Indragning aktier/försäljningar/utrangeringar – 1 238 718 487 – 121 869 807

Omklassificeringar 0 27 380 630

Förvärv av dotterbolag 0 97 247 253

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 275 396 175 1 354 173 364

Ingående avskrivningar – 184 648 715 – 155 142 248

Indragning aktier/försäljningar/utrangeringar 174 001 678 1 431 254

Årets avskrivningar – 2 440 101 – 25 184 558

Förvärv av dotterbolag 0 – 5 753 163

Utgående ackumulerade avskrivningar – 13 087 138 – 184 648 715

Ingående nedskrivningar – 32 480 611 – 32 480 611

Indragning aktier/försäljningar/utrangeringar 32 480 611 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 – 32 480 611

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 262 309 037 1 137 044 038

Fastigheterna har inför årets bokslut värderats till  293 039 tkr (1 731 341 tkr), varav förvaltningsfastigheter utgör 28 256 tkr (1 492 550 tkr) och projektfastigheter utgör 264 784 tkr                 
(238 791 tkr)

       

– Fastigheter i projektportföljen värderas till bokförda koncernvärden baserat på köpeskilling vid förvärvstidpunkt samt upparbetade kostnader vid värderingstidpunkten.
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NOT 13
MASKINER OCH INVENTARIER – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 71 771 764 62 739 740

Inköp 8 769 569 11 309 532

Försäljningar/utrangeringar – 26 100 108 – 2 356 508

Omklassificeringar 0 79 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 54 441 225 71 771 764

Ingående avskrivningar – 36 887 346 – 31 130 619

Försäljningar/utrangeringar 13 847 851 1 213 092

Årets avskrivningar – 7 094 538 – 6 969 819

Utgående ackumulerade avskrivningar − 30 134 033 − 36 887 346

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 24 307 192 34 884 418

NOT 14
PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 88 295 047 65 769 618

Inköp 15 431 416 67 227 525

Försäljningar/utrangeringar – 68 479 045 – 17 242 466

Omklassificeringar 0 – 27 459 630

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 247 418 88 295 047

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 35 247 418 88 295 047

NOT 15
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 8 000 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 000 000 0

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 8 000 000 0

NOT 16
ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 549 902 999 986

Inköp 300 000 549 916

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 849 902 1 549 902

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 1 849 902 1 549 902

MODERBOLAGET

Ingående anskaffningsvärden 1 549 902 999 986

Inköp 300 000 549 916

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 849 902 1 549 902

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 1 849 902 1 549 902
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NOT 18
ÖVRIGA FORDRINGAR – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Reversfordringar 490 369 376 713 538 231

Skattekonto 7 879 861 1 033 013

Övriga fordringar 2 634 504 18 784 176

500 883 741 733 355 420

NOT 19
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna intäkter 26 040 110 374 591 811

Övriga förutbetalda kostnader 2 585 615 2 283 630

28 625 725 376 875 441

NOT 20
KORTFRISTIGA PLACERINGAR – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 2 500 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 500 000 0

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 2 500 000 0

 

NOT 21
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Garantiavsättning 24 891 443 12 520 000

24 891 443 12 520 000

 Avsättning görs för framtida garantikrav som avser de närmaste årens uppskattade garantiåtaganden.

NOT 17
ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 80 802 220 80 345 400

Tillkommande fordringar 7 500 000 1 000 000

Avgående fordringar – 2 800 000 – 543 180

Omklassificeringar – 12 240 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 73 262 220 80 802 220

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 20 000 000 20 000 000

Inköp 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 000 000 20 000 000

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 20 000 000 20 000 000

INGÅENDE NEDSKRIVNING -1 000 000 0

Årets nedskrivning 0 – 1 000 000

Utgående ackumulerad nedskrivning − 1 000 000 − 1 000 000

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 72 262 220 79 802 220
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NOT 22
LÅNGFRISTIGA SKULDER – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Skulder till kreditinstitut

Förfallotidpunkt, upp till 1 år från balansdagen 0 65 496 500

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 0 79 464 000

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen 38 400 000 656 209 574

38 400 000 801 170 074

Samtliga skulder till kreditinstitut, oavsett förfallotidpunkt redovisas som långfristiga skulder, enbart årets amortering redovisas som kort skuld. 
Skulder till kreditinstitut refinansieras löpande.

NOT 23
ÖVRIGA SKULDER – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Moms, källskatt och sociala avgifter 47 166 716 62 273 360

Övriga skulder  664 022 26 670 088

47 830 738 88 943 448

NOT 24
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna räntekostnader 0 531 186

Övriga upplupna kostnader 17 228 251 52 382 439

Förutbetalda hyresintäkter 800 903 11 264 620

Löner och lönebikostnader 12 195 613 10 612 581

30 224 767 74 790 826

NOT 25
EVENTUALFÖRPLIKTELSER – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Borgensåtaganden 235 931 054 88 389 609

235 931 054 88 389 609

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Borgensåtaganden 415 163 659 803 775 835

415 163 659 803 775 835

Borgensåtagande är lämnad för koncernföretags skulder.

NOT 26
STÄLLDA SÄKERHETER – KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Företagsinteckningar 25 000 000 25 800 000

Fastighetsinteckningar 33 100 000 1 152 613 800

58 100 000 1 178 413 800

STÄLLDA SÄKERHETER – MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Företagsinteckningar 0 50 000 000
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NOT 27
BOKSLUTSDISPOSITIONER – MODERBOLAGET 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

Erhållna koncernbidrag 1 300 000 0

Lämnade koncernbidrag – 28 000 – 2 498 000

1 272 000 -2 498 000

NOT 28
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG – MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 30 349 385 30 249 385

Inköp 238 480 424 100 000

Indragning av aktier -260 599 809 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 230 000 30 349 385

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 8 230 000 30 349 385

I koncernen ingår också följande bolag:

Hökerum Förvaltning 2 AB 556862-4117

Hökerum Förvaltning 10 AB 556906-8850

Hökerum Förvaltning 11 AB 556930-7118

Hökerum Förvaltning 12 AB 556932-2133

Hökerum Förvaltning 14 AB 556940-2406

Hökerum Förvaltning 17 AB 556950-5810

Hökerum Förvaltning 20 AB 556961-1766

Hökerum Förvaltning 21 AB 556961-1741

Hökerum Förvaltning 22 AB 556961-2046

Hökerum Förvaltning 23 AB 556961-2038

Hökerum Förvaltning 24 AB 556961-2020

Hökerum Förvaltning 27 AB 559061-6156

Hökerum Förvaltning 28 AB 559096-2592

Hökerum Förvaltning 29 AB 559099-5451

Hökerum Förvaltning 30 AB 559103-5885

Hökerum Förvaltning 31 AB 559116-3539

Hökerum Förvaltning 32 AB 559122-0008

Hökerum Förvaltning 33 AB 559126-4055

Hökerum Förvaltning 34 AB 559158-7281

Hökerum Förvaltning 35 AB 559214-9560

SAPJ Förvaltning AB 556800-9152

MS Consulting AB 556715-8547

HF i Gamlestaden AB 556958-7263

Ulricehamn Garans AB 559061-6289

Vikurs AB 559061-6420

Gulur AB 559084-6357

Uppsala Kronåsen 1:25 AB 559099-5444

Tornvatten AB 559103-5877

Harbrovägen Slänten AB 559125-9105

Projune AB 559037-1885

Nordtaget AB 559205-9876

Eskil Torp Vellinge 2 AB 559214-9578

H2 Properties AB 559231-2101

Domherren 1 i Ulricehamn AB 559231-2077

Domherren 2 i Ulricehamn AB 559231-2085

Domherren 3 i Ulricehamn AB 559231-2135

Stjärnhöken Holding AB 559210-6594

NOT 29
SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG – MODERBOLAGET

NAMN ORG.NR KAPITALANDEL RÖSTRÄTTSANDEL ANTAL ANDELAR BOKFÖRT VÄRDE

Hökerum Bygg AB 556153-6185 100 % 100 % 5 000 7 500 000

Hökerum Förvaltning AB 556862-4109 100 % 100 % 1 000 100 000

Hökerum BRH AB 559147-9448 100 % 100 % 1 000 100 000

Hansson Hus Entreprenad AB 559023-9165 60 % 60 % 600 300 000

Villa Strömsfors AB 556958-7255 100 % 100 % 1 000 100 000

Hökerum Kapitalförvaltning AB 559201-8302 100 % 100 % 500 50 000

Hökboet Hus Holding AB 559210-6503 100 % 100 % 500 50 000

Hanssons Holding AB 559231-2069 100 % 100 % 500 30 000

8 230 000
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NOT 30
RÄNTEBÄRANDE FORDRINGAR – MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Tillgodohavanden på koncernkonto 1 015 331 486 1 369 396 424

1 015 331 486 1 369 396 424

Styrelsens undertecknande
Ulricehamn den 1 april 2020

RÄNTEBÄRANDE SKULDER – MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Skuld mot koncernkonto 389 283 372 501 869 160

Skuld mot andra koncernföretag 0 455 000

389 283 372 502 324 160

NOT 31
DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST – MODERBOLAGET 2019-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst 563  779 398

Årets vinst 309 660 394

873 439 791

I ny räkning överföres 873 439 791

873 439 791

Fredrik Ståhl  
Ordförande

Sigvard Ståhl 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 1 april 2020

Peter Olofsson Wank 
Auktoriserad revisor

Elisabeth Bergh 
Godkänd revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB, org.nr 556827-1307
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Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB för år 2019. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 
77-102 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen  
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.  
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan på-
verka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda  

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredo-
visningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB för år 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställ-
ning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen  
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska  
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,  
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst, och därmed vårt uttalande om detta, är att med 
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av  
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Borås den 1 april 2020

Peter Olofsson Wank 
Auktoriserad revisor

Elisabeth Bergh 
Godkänd revisor
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