STÅNGÅSTADEN ÅRSREDOVISNING
VERKSAMHET

STÅNGÅSTADEN
I det expansiva Linköping är AB Stångåstaden det ledande
bostadsbolaget och den största aktören på stadens bostadsmarknad.
Företaget har höga ambitioner att vara en aktiv samhällsbyggare
för att kunna möta kraven som stadens kommunägda bostadsbolag.
Med stor kraft satsar företaget på både investeringar i nyproduktion och
underhåll av befintliga fastigheter. Engagemanget för miljön med hållbarhetsmål i fokus ingår som en självklar del i detta.
Stångåstaden äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter, varav
4 200 är studentbostäder, som förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns 35 bostäder av speciell
kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB. Tillsammans
motsvarar det cirka 26 procent av alla bostäder i Linköping.
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Årets hockeytalanger
2014 års hockeystipendiater blev LHCs
talanger Klara Larsson och Filip Fornåå
Svensson. Stipendiet på 5 000 kronor, som är i
samverkan med LHC, delas ut årligen och vänder
sig till ungdomar i åldrarna 12 till 15 år som bor
i Linköpings kommun. Det här är trettonde året
i rad som stipendiet delas ut, ett led i företagets
arbete med att lyfta goda förebilder och skapa
sociala aktiviteter i våra bostadsområden.

Rekordmånga
sökte sommarjobb
2014 tog Stångåstaden beslutet att testa

Därutöver erbjöds en grupp ungdomar

ett nytt sätt för att söka sommarjobbare.

sommarjobb i tre dagar tillsammans med

Den 15 mars anordnades en audition,

Ung Företagsamhet i den så kallade

som lockade rekordmånga sökanden.

Utmaningen. Det blev en hektisk, men

Totalt genomfördes cirka 600 intervjuer.

mycket inspirerande dag som visade på

Vi sökte semestervikarier för den egna

ett stort intresse för att arbeta inom fastig-

organisationen, men även medarbetare

hetsbranschen och på Stångåstaden

till inre och yttre skötsel i samarbete med

samt Studentbostäder.

våra entreprenörer.

Succé för Bergadagen
Den uppskattade Bergadagen genomfördes för elfte året i rad i början av
september. Det är ett arrangemang
i samarbete mellan Stångåstaden,
Svenska kyrkan och Linköpings kommun.
I strålande sol bjöds besökarna på
prova på-aktiviteter, uppträdanden,
blomstertävling och tårtkalas med en 50
meter lång tårta, för att fira Västra Berga.

Nya näringslivsgalan

Familjens dag lockar alla åldrar

I september 2014 var det dags för Linköpings

Familjens dag i augusti, som genomfördes

första näringslivsgala. Stångåstaden var med

i Trädgårdsföreningen i samverkan med

och riktade strålkastarna mot framgångsrika

Tekniska verken och Lejonfastigheter, är ett

företag och djärva idéer. Företagets utmärkelse

av Stångåstadens största arrangemang.

gick till ”Årets visionär”, där vinnaren blev

Nytt för i år var utmaningen att bygga vårt

Linköpingsföretaget Sectra med Vd Torbjörn

huvudkontor Tornet i Lego, gratis familje-

Kronander. I motiveringen nämndes bland

fotografering samt utdelning av LFC-biljetter.

annat att vinnaren har satt Linköping på

Dessutom genomfördes ett flertal uppskat-

kartan med flera välkända produkter och

tade prova på-aktiviteter i samarbete med

att han bidrar till stadens utveckling.

föreningslivet.
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Ejdern firade 20 år
Stångåstadens allra första 55+ boende
är kvarteret Ejdern, vackert beläget intill
Trädgårdsföreningen i Linköping. Och
tiden går fort! 2014 firade vi, tillsammans
med de boende, 20-årsjubileum - ett
uppskattat kalas i vackert väder med tal,
uppträdanden, mat och kaffe.

Vinnande bidrag
blev Trapprum!

var bostäder för cirka 10 – 20 studenter,

Första spadtaget i Harvestad

med en total yta kring 20 – 30 kvadrat-

Harvestad, i de södra delarna av Linköping,

Trapprum – inlämnat av av Andrea Brandén,

meter för varje boende, där samvaro och

växer snabbt. Här uppför Stångåstaden

Chalmers och Karl Tyrväinen, SLU Ulltuna

gemenskap är utgångspunkten, samtidigt

ett attraktivt boende med 33 radhus och

– är det vinnande tävlingsbidraget i arkitekt-

som det erbjuds en bra studiemiljö. Be-

parhus – alla med egen tomt, uteplats och

tävlingen för studenter, som genomfördes

lönade idéer kommer att ligga till grund

uteförråd. I april, i strålande solsken, var

av Studentbostäder i samverkan med

för fortsatt utformning av studentbostäder

det dags för ett första spadtag som genom-

Sveriges arkitekter. Syftet var att arkitekt-

i Vallastaden eller Irrblosset i Linköping,

fördes av Stångåstadens styrelseordförande

studerande skapar en idé kring hur ett

men kan också komma att ligga till grund

Tommy Ählström tillsammans med Vd Fredrik

visionärt kollektivt boende för studenter

för andra studentbostadsprojekt nationellt

Törnqvist. Uppåt 60 gäster deltog vid den

ska kunna utformas. Förutsättningarna

eller internationellt.

trevliga ceremonin.

Invigning av Åkervindan
Ett av årets sista evenemang var invig-

Invigning av
Magistratshagen

ningen av Åkervindan i Lambohov i

2009 påbörjades en totalrenovering av

december månad. Här har Stångåstaden

Magistratshagen, ett bostadsområde in-

uppfört fyra byggnader med 64 lägen-

till Trädgårdsföreningen och Stolplyckan.

heter, fördelat på tvåor och treor. Projektet

Alla lägenheter har nu fått nyproduktions-

kännetecknas av hög prefabricerings-

standard. I slutet av september var det

grad vilket gjort genomförandet både

dags för en festlig invigning med drygt

snabbare och billigare. Till invigningen

100 besökare, som alla blev bjudna på

kom drygt 100 gäster, för att bland annat

lunch, en presentation av det omfattande

se den inredda visningslägenheten.

projektet samt en uppskattad visning.

Nytt studentboende
på Ryds Allé
Bristen på studentlägenheter innebär att
nya lösningar tas tillvara. En av dem är
att skapa bostäder med tillfälligt bygglov.
I november färdigställdes 25 lägenheter
vid Ryds allé, på en parkeringsyta i
området, och vid invigningen bjöds det
på kaffe, köttbullemacka och musik av
studentorkestern LiTHe Blås.

ÅRET SOM GÅTT
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”NU HÖJER
VI TEMPOT!
VI VILL DRIVA
UTVECKLINGEN
I BRANSCHEN”
FREDRIK TÖRNQVIST, VD
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VD HAR ORDET
Det har varit väldigt turbulent i omvärlden under året som gått och
mycket talar för att det fortsätter så även under 2015. Det ekonomiska
läget i stora delar av västvärlden är osäkert och skuldkrisen i delar av
euroområdet är inte löst. Vissa faktorer är dock positiva för bostadsbranschen och för Stångåstaden. Vi har en situation med mycket god
efterfrågan på bostäder och ett historiskt lågt ränteläge som påverkar
oss positivt. Låga kapitalkostnader underlättar och skapar möjligheter
till investeringar som Linköping behöver. Staden växer och är i stort
behov av nya bostäder. Vi har bestämt oss för att vara en ledande
aktör i att bygga bort bostadsbristen i Linköping.

Ny vision – Ett steg före
Stångåstadens styrelse antog en ny
vision i juni – Ett steg före. Visionen
innebär att alla medarbetare ska
ligga ett steg före i vardagen men
också att vi som bolag ska ligga i
framkant och driva utvecklingen i
branschen. Vi höjer tempot!
Visionen innehåller även en framtidsbild av vad bolaget ska ha åstadkommit till år 2025. Framtidsbilden
är indelad i fyra huvudområden där
vi tydliggör hur vi ska ligga ett steg
före för Linköping, för kunderna,
för medarbetarna och inom hållbarhet. Konkret innebär det till exempel
att vi ska bygga bort bostadsbristen
i Linköping, säkra vår kompetensförsörjning i framtiden och skapa
trygga stadsdelar.

Ekonomi
Resultatet 2014 är mycket starkt.
Resultatet efter finansnetto uppgår till 318 Mkr och innehåller

reavinster om 101 Mkr. Reavinsterna kommer i huvudsak från en
bytesaffär med HSB Östergötland
där vi sålt 198 bostäder i Berga och
köpt cirka 200 byggrätter i Övre
Vasastaden. Förutsättningarna är,
som jag nämnde ovan, goda med
rekordlåg ränta och hög efterfrågan på bostäder. Året som gått har
dessutom varit ovanligt varmt vilket
påverkat bolagets driftkostnader
positivt. Vi har omfördelat stora
delar av de lägre kostnaderna för
räntor och drift till satsningar på
underhåll utan att göra avkall på
vår resultatnivå. Stångåstaden har
en stark finansiell ställning som vi
ska bibehålla när vi går in i en period av väldigt stora investeringar
i både ny- och ombyggnationer de
kommande åren.

Fastighetsutveckling
Vid årsskiftet pågick produktion
av cirka 270 nya bostäder, bland

annat i Folkets Park, Lambohov
och Harvestad. Vi har lagt oerhört
mycket kraft under det senaste året
på att bygga upp en stor portfölj
med projekt för att säkra en ökad
nyproduktion. Totalt har vi över
2 000 bostäder som vi hoppas komma
igång att byggstarta de kommande
fyra åren. Under 2015 planerar vi
att byggstarta upp emot 700 nya
lägenheter i Övre Vasastaden, Gottfridsberg, Vallastaden, Majelden och
Valla. Några av projekten riktar sig
till studenter. Vi har även genomfört
ett långsiktigt markköp under året
när det nedlagda fängelset i Roxtuna,
inklusive 28 hektar mark, förvärvades
från Specialfastigheter.
Vi fortsätter också med förnyelsen av vårt befintliga bostadsbestånd.
Under 2014 har vi renoverat cirka
300 bostäder till modern standard.
Till 2015 kommer vi att höja takten
ytterligare och planerar att renovera
cirka 400 bostäder. Vi har en långsiktig

VD har ordet
VERKSAMHET
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”VI HAR LYCKATS VÄL OCH FÅTT PRIS
SEX ÅR I RAD FÖR ATT HA SVERIGES
NÖJDASTE KUNDER BLAND STORA
BOSTADSBOLAG – SÅVÄL PRIVATA
SOM OFFENTLIGT ÄGDA.”

plan att renovera cirka 7 000 lägenheter under de kommande 15 åren för
att kunna erbjuda moderna bostäder
med bra energiprestanda.

Hållbarhet
Stångåstaden arbetar brett med
hållbarhet. Vi avsätter rejält med
resurser inom miljöområdet för att
spara energi. Vi har en stor satsning
som går under namnet 25-25 som
innebär att vi ska minska andel
köpt energi med 25 procent per
kvadratmeter uppvärmd area fram
till år 2025. Vi följer planen väl och
har goda förhoppningar att leva upp
till vårt mål. Under 2014 har vi graderat upp arbetet med social hållbarhet
med ett ökat engagemang inom stadsdelsutveckling. I
Skäggetorp kommer vi till exempel
att arbeta med en annorlunda förvaltningsmodell de kommande åren
och fokusera extra på trygghet,
sysselsättning, ungdomar och utveckling av boendemiljöer. Arbetet
grundar sig på en stor analys och en
mängd intervjuer av boende i området.
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Det är förstås relevant att arbeta med
perspektivet ekonomisk hållbarhet
för ett bostadsbolag som hanterar
stora ekonomiska värden. Det är
oerhört viktigt att vi hushållar på
bästa sätt med våra resurser och
ser till att de investeringar vi gör
är långsiktigt lönsamma. En stark
finansiell ställning ger oss både möjligheter att investera och att kunna
erbjuda en riktigt bra förvaltning
och service i framtiden.

Kunder och organisation
Vi mäter varje år hur våra kunder
trivs med oss som hyresvärd. Betygen
vi får i olika stadsdelar ligger till
grund för hela vår affärsplanering.
Vi har lyckats väl och fått pris sex
år i rad för att ha Sveriges nöjdaste
kunder bland stora bostadsbolag –
såväl privata som offentligt ägda.
Även om det gått bra är det viktigt
att inte slå sig till ro. Vi genomför
därför ett antal förändringar i vår
organisation. Våra kunder kommer
framför allt att märka det då vi
samlar all uthyrningsverksamhet

och vår Bobutik i nya lokaler mitt i
centrum. Vi öppnar i mars 2015. Vi
kommer att kunna erbjuda bättre
service och bättre öppettider. Vi fördelar även om resurser och nyanställer på tekniksidan för att klara
av ökade investeringsvolymer.

Framåtblick
Jag ser med stor tillförsikt på framtiden. Vi har otroligt många kompetenta medarbetare som är grunden
för att vi ska lyckas. Stångåstaden
står också väl rustat ekonomiskt när
vi går in i en mycket expansiv fas med
ökade investeringar för fler bostäder
och ombyggnads- och energisatsningar för ett bättre klimat.
Jag skulle avslutningsvis vilja
rikta ett stort tack till alla duktiga
medarbetare i företaget och till
Stångåstadens styrelse för bra
samarbete under året.

Fredrik Törnqvist
Vd, AB Stångåstaden

STRATEGIER, MÅL
OCH AFFÄRSPLAN
Utvecklingen av affärsverksamheten bygger på en helhetssyn
där en stark vision utgör kärnan. Koncernen har en helt ny vision
som antagits av styrelsen – Ett steg före. Visionen innebär att
vi ska vara ett företag som ligger i framkant och driver utvecklingen i branschen. Vi ska vara proaktiva, modiga och ha
drivkraft både i vårt vardagsarbete och i strategiska frågor.
Under det senaste året har vi fortsatt att utveckla och förstärka
Stångåstadens värdegrund som ska
genomsyra allt vi säger och gör och
bilda en bas för vårt dagliga arbete.
Våra strategier, policys och ramverk
grundar sig på våra värderingar.
Värdegrunden tydliggör också krav
och förväntningar på våra ledare
och medarbetare.

För att vision och mål ska uppnås
krävs fokus på områden där vi kan
bli bättre. De affärskritiska huvudområdena för de kommande åren är
kundservice, fastighetsutveckling,
kompetensförsörjning, förvaltning,
hållbarhet, värdegrundsarbete, kvalitet samt inköp. Verksamheten följs
upp kontinuerligt via bland annat
balanserat styrkort på olika nivåer

utifrån fem perspektiv; kund-, medarbetare-, process-, utvecklings- och
ekonomiperspektiv.
Ett arbete pågår ständigt för att
finna balansen i den breda verksamhet Stångåstaden bedriver, så att bolaget bidrar till att utveckla Linköping
på bästa sätt.

”VI SKA VARA
PROAKTIVA,
MODIGA OCH HA
DRIVKRAFT. ”

Strategier, mål och affärsplan
VERKSAMHET
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STÅNGÅSTADEN
SIKTAR FRAMÅT
År 2013 bestämde vi oss för att ta nästa kliv i Stångåstadens utveckling.
Tillsammans med alla medarbetare formulerades vår framtidsbild för
2025 och vi fastställde kompassriktningen genom vår vision: Ett steg
före. Framtidsbilden konkretiserar vår vision. Den visar på ett tydligt
sätt vad Ett steg före innebär och vad vi ska uträtta till år 2025.
Då driver Stångåstaden utvecklingen i hela branschen.

Ett steg före – för Linköping
Året är 2025 och Linköping passerar ännu en milstolpe, 170 000
invånare. Människor trivs och känner framtidstro, stadens näringsliv växer kraftigt och universitetet
blomstrar. Och mitt i detta finns
Stångåstaden, som på ett proaktivt
och långsiktigt sätt skapar förutsättningar för denna utveckling.
Under en tioårsperiod har vi gjort

rekordstora investeringar i nya
stadsdelar, till exempel i Stångebro, där stadens nya resecentrum
växer fram. Med samma engagemang utvecklar vi även befintliga
bostadsområden och fastigheter
och sammantaget har vårt fokus
gett resultat. Idag har Stångåstaden
stärkt sin roll som ledande aktör på
en bostadsmarknad i balans.

Ett steg före – för kunderna
År 2025 konstaterar vi med glädje
att allt fler väljer Stångåstaden som
värd. Vi utvecklar boende för alla
behov och plånböcker – och för alla
generationer. Genom nybyggnation och omfattande satsningar på
renovering kan vi erbjuda attraktivt
boende med smått unik valfrihet
avseende miljöer, kundanpassning,
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utrustningsstandard och prisnivåer.
Vi ligger i framkant när det gäller
att integrera digital teknik i boendet
och kopplat till detta har vi fortsatt
utveckla vårt serviceprogram för
maximal bekvämlighet och tillgänglighet. Därigenom har vi befäst
vår position som Sveriges ledande
bostadsbolag på service.

”STÅNGÅSTADEN STÅR FÖR UTVECKLING,
LÅNGSIKTIGHET OCH HÅLLBARHET.
NU OCH I FRAMTIDEN.”

Ett steg före – för medarbetarna
År 2025 är Stångåstaden en av regionens intressantaste arbetsgivare och
ett av de starkaste varumärkena, alla
kategorier. Vår långsiktiga kompetensförsörjningsstrategi bär frukt och
vi attraherar både de yngre talangerna och de mer erfarna förmågorna.
Stångåstaden har gott rykte som arbetsgivare, våra medarbetare är nöjda
och brinner för sina uppdrag och i vår

värderingsbaserade företagskultur
får individen möjlighet att växa och
utvecklas i arbetet.

Ett steg före – för en hållbar framtid
I många år har hållbarhet genomsyrat
allt vi gör och år 2025 är Stångåstaden
ett föredöme bland bostadsbolag i
Europa. Vårt egenutvecklade program
för effektivitet och ständiga förbättringar ligger till grund för hållbarhetsarbetet och vi bjuder in kunder
och intressenter i alla stadsdelar att
delta aktivt på olika sätt. Tillsammans

hjälps vi åt att tänka och agera
klimatsmart, och med gemensamma
krafter skapar vi trygghet i våra
bostadsområden så att alla människor, oavsett generation eller kultur,
kan känna sig välkomna hem.
Stångåstaden står för utveckling,
långsiktighet och hållbarhet. Nu
och i framtiden.

STRATEGIER, MÅL OCH AFFÄRSPLAN
VERKSAMHET
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Affärskritiska områden
De affärskritiska huvudområdena
för de kommande åren är kundservice, fastighetsutveckling, kompetensförsörjning, kundservice,
förvaltning, hållbarhet, varumärkesbyggande/värdegrundsarbete,
kvalitet samt inköp. Verksamheten

följs upp kontinuerligt via bland
annat balanserat styrkort på olika
nivåer utifrån fem perspektiv:
kund, medarbetare, process, utveckling och ekonomi.
Ett arbete pågår ständigt för att
finna balans i den breda verksamhet

Stångåstaden bedriver, så att bolaget
bidrar till att utveckla Linköping på
bästa sätt.
Under varje fokusområde ges en
eller flera målbilder där vi ska befinna oss om tre till fem år.

vår service, där det individuella och
situationsanpassade bemötandet och
kunddialogen är särskilt viktiga. Det
gäller såväl det fysiska mötet som
kunddialog via telefon eller via internet. Kommunikationen med kunder
om vad som sker i det egna bostadsområdet är fortsatt prioriterat.

Målbild

omsättningshastigheten har halverats.
Därför behöver vi öka nyproduktionen de närmaste åren.
Under de kommande 15-20 åren
har vi minst 7 500 lägenheter som är i
behov av genomgripande renovering
med bland annat stambyten. Det innebär att vi måste öka ombyggnadstakten i det befintliga beståndet till
300-500 ombyggda lägenheter per år.
Organisationen för såväl Fastighet
som Förvaltning behöver utvecklas
och förstärkas för att möta en ökad
nyproduktions- och ombyggnadstakt.

Målbild

Kundservice
Med kunden i fokus och
en vilja att ständigt utvecklas skapas
förutsättningarna för att behålla
positionen ”bäst på service” bland
större bostadsbolag. Vi gör riktade
satsningar på ny teknik för att höja
tillgängligheten för våra kunder.
Vi vill ha hög kundnöjdhet för

1. Vi avslutar alla kundmöten
med att kunden är nöjd med
vårt bemötande.
2.	Vi är bäst på service bland
större bostadsbolag.
3. Vi är ett föredöme inom 		
kundservice.

Fastighetsutveckling
Långsiktigt behöver
Linköping tillföras 680 lägenheter
per år för att möta befolkningsutvecklingen. Stångåstadens marknadsandel av bostadsmarknaden (inklusive bostadsrätter och villor) är cirka
26 procent. Det innebär att Stångåstaden behöver bygga cirka 180
lägenheter i genomsnitt per år när
marknaden är i balans. De senaste
åren har det tillförts betydligt färre
bostäder än 680 bostäder per år.
Efterfrågan på hyresrätter har blivit
allt starkare och den genomsnittliga
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1. Vi har en långsiktig årstakt att
färdigställa 250 nyproducerade
lägenheter. Under 2015 och 2016
påbörjar vi byggnation av 1 000
bostäder, inklusive studentbostäder.
2.	Vi renoverar 300 – 500 lägenheter
per år i snitt, exklusive student
bostäder. Renoveringen sker i
olika nivåer och i nära dialog med
våra kunder.
3. Vi är organiserade för att möta en
ökad ny- och ombyggnadsnivå.

Kompetensförsörjning
Genom långsiktig kompetensförsörjning ska vi säkerställa
att koncernen har rätt kompetens
att möta framtida utmaningar. Vi
vill vara en utvecklingsorienterad
arbetsgivare, erkända för vårt samhällsengagemang och att vi arbetar
med spännande projekt. Vår delaktighet i stadens utveckling och vårt
värderingsbaserade ledarskap är
viktiga delar att kommunicera
ut för att attrahera ungdomar och

talanger till branschen och säkra
vår framtida kompetensförsörjning.
Vi arbetar systematiskt med individuell utveckling för alla och satsar på
att lyfta och utveckla egna talanger i
organisationen. För att skapa en mer
kreativ och dynamisk arbetsmiljö
eftersträvar vi mångfald inom vår
organisation där vi bidrar med olika
erfarenheter. Med en organisation
som bättre speglar våra kunder skapar vi ökad förståelse och delaktighet.

Målbild
1.	Vi har säkerställt kompetens
försörjningen på Fastighet.
2.	Vi har ett etablerat program med
traineeplatser, sommarjobb och
praktikplatser som lockar ung
domar och personer som vill in
på arbetsmarknaden till oss.
3.	Vi har en etablerad kompetens
försörjningsprocess med tydliga
individuella utvecklingsplaner.

Förvaltning
Vi ska stärka fastighetskompetensen och beställarkompetensen samt öka uppföljningen av
redan gjorda beställningar. Vi ska
uppfattas som en beställare och ha
enhetliga arbetssätt och rutiner.
Vi behöver utveckla vår hyrespolicy, bland annat avseende reglerna
för vår bostadskö, våra arbetssätt
och hur vi bättre kan tillgodose dem

som är i behov av bostad.
Vi behöver vidareutveckla plattformen för samarbete och årsförhandlingar med Hyresgästföreningen
(HGF). Modellen för hyressättning
behöver utvecklas, där andra parametrar som läge, kvalitet och kundernas
uppfattning sammanvägs. Bra förvaltningskvalitet måste betala sig.

Målbild

framgångsfaktor i stadsdelsutvecklingsarbetet som behöver uppmärksammas vidare.
Vi har höga ambitioner på miljöområdet och höjer våra mål i takt
med utvecklingen inom området.
Ett av våra långsiktiga mål är att koncernen ska ha en produktion av förnyelsebar el som motsvarar vår långsiktiga förbrukning av fastighetsel.
Hållbarhet är inget enskilt projekt.
Det är viktigt att ”hållbarhetsfrågan”
integreras i vår verksamhet på samma
sätt som vårt miljöarbete har gjort. Det
innebär att hållbarhet ska vara en integrerad del också i vår affärsplanering.

Målbild

1.	Vi har god kompetens, så att alla
bidrar till en effektiv kvalitets
uppföljning.
2.	Vi har ett samarbete och samverkan
med HGF som genomsyras av respekt och förståelse för respektive
parts uppgift.
3.	Vi har en hyressättning som
speglar läge, kvalitet samt kundernas uppfattning.

Hållbarhet
Vårt energimål 25-25
är ett fortsatt prioriterat område.
Det är särskilt viktigt att fortsätta
arbetet med kommunikation och
beteende, eftersom kundernas beteende har stor påverkan på resultatet. Vi behöver alla medarbetares
kompetens och engagemang i denna
fråga för att vara framgångsrika.
Vi har ökat fokus på stadsdelsutveckling och under 2015 startar ett
projekt i Skäggetorp. Vår modell för
stadsdelsutveckling behöver vidareutvecklas och implementeras även
i andra stadsdelar. Mångfald och
kunskap om andra kulturer är en

1.	Vi är kända för vårt hållbarhets
arbete och vi kan enkelt presentera
och kommunicera vårt arbete
internt och externt.
2.	Vi påverkar marknaden genom
att ställa höga hållbarhetskrav
och underlättar för våra kunder
att leva hållbart.
3.	Vår modell för stadsdelsutveckling
är implementerad i prioriterade
stadsdelar.
4.	Medarbetare, kunder och entre
prenörer känner sig delaktiga i
vår gemensamma resa mot 25-25.

Läs mer om 25-25 i Del 2 Hållbarhet.
STRATEGIER, MÅL OCH AFFÄRSPLAN
VERKSAMHET

15

”GODA IDÉER FRÅN MEDARBETARE
OCH KUNDER ÄR VÄRDEFULLA.
VI SKA HA ETT STRUKTURERAT OCH
SYSTEMATISKT ARBETSSÄTT FÖR
ATT TA TILLVARA PÅ IDÉERNA OCH
FRÄMJA INNOVATION.”
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Varumärkesbyggande/värdegrundsarbete
Vi ska fortsätta arbetet
med att tydliggöra den röda tråden
mellan vision, affärsidé, värdegrund
och varumärke. Visionen och värdegrunden ska vara en tydlig ledstjärna i det dagliga arbetet.

Det är ett långsiktigt arbete att
förändra beteenden. För att skapa
långsiktig trovärdighet är det viktigt
att bygga varumärket inifrån. Våra
medarbetare och kunder är våra
bästa ambassadörer.

Målbild

har tagits fram under 2014 och ska
implementeras i organisationen
under 2015.
Vi ska fortsätta arbetet med att
införa arbetssätt och verktyg för vår
dokumenthantering som uppfyller
organisationens behov. Dokumenthanteringsprojektet ska avslutas
under 2015 och IT-system och arbetssätt ska implementeras och överlämnas till ordinarie organisationen.
Vi ska ha en tydligare målstyrning,
där koncernens och enheternas mål
följs upp och kopplas till utvecklingssamtal och löneutveckling.

Målbild

används gör att kvalitet och prisvärdhet säkerställs. Vi ska höja ambitionsnivån och utveckla arbetet med att
ställa sociala krav i relevanta upphandlingar.

Målbild

1.	Vi är hyresvärden som har det
bästa ryktet i regionen, både som
hyresvärd som arbetsgivare.
2.	Vi har en värderingsstyrd
organisation.
3.	Vår vision och värdegrund är vår
ledstjärna.
4.	Vi har nöjda medarbetare, 		
kunder och leverantörer som är
stolta över vårt varumärke och är
goda ambassadörer.

Kvalitet
Vi ska utveckla bättre
arbetssätt för att skapa verksamhetsutveckling i vardagen, där de små
förbättringarna tas tillvara som är
till nytta för kunden och företaget.
Goda idéer från medarbetare och
kunder är värdefulla. Vi ska ha ett
strukturerat och systematiskt arbetssätt för att ta tillvara på idéerna och
främja innovation.
Vi behöver utveckla ett systematiskt arbetssätt för riskhantering
och intern kontroll som en del av
vår verksamhets- och ekonomistyrning. Vår rutin för intern kontroll

1.	Vi har ett systematiskt arbetssätt
med ständiga förbättringar och
innovationer.
2.	Vi arbetar systematiskt med risk
hantering och intern kontroll.
3.	Vi har IT-verktyg och arbetssätt
för vår dokumenthantering som
uppfyller organisationens behov.

Inköp
Vi ska utarbeta en inköpsstrategi, där inköpsavdelningens
och inköpsrådets roll och gränssnitt
samt övriga roller i organisationen
är tydliga.
De upphandlingsmodeller som

1.	Vi styr våra inköp på ett strate
giskt sätt och har tydliga roller och
gränssnitt inom organisationen.
2.	Vi använder affärsmässiga upp
handlingsmodeller som säker
ställer kvalitet och prisvärdhet
vid leveranser.
3.	Vi ställer sociala krav vid relevanta
upphandlingar.

STRATEGIER, MÅL OCH AFFÄRSPLAN
VERKSAMHET
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Koncernens måltal

Koncernens styrkort
Kundperspektivet
Nyckeltal

Utfall 2013

Utfall 2014

Mål 2015

Mål 2019

83,6 %

84,0 %

85,0 %

87,0 %

3,98

4,06

4,08

4,15

3,5

3,7

3,7

3,9

Utfall 2013

Utfall 2014

Mål 2015

Mål 2019

CPD - Medarbetarindex

4,18

4,14

4,25

4,50

CPD - Hur lever och agerar vi vår värdegrund

3,90

3,86

4,10

4,50

Utfall 2013

Utfall 2014

Mål 2015

Mål 2019

181

318

170

200

3,3 %

3,3 %

3,3 %

3,5 %

Utfall 2013

Utfall 2014

Mål 2015

Mål 2019

3,78

3,68

3,90

4,50

221

153

300

300

Utfall 2013

Utfall 2014

Mål 2015

Mål 2019

4,1

7,1

5,0

5,0

154

291

500

2 000

NKI – Serviceindex - Stångåstaden
NKI - Studentbostäder
Varumärkesmätning

Medarbetarperspektivet
Nyckeltal

Ekonomiperspektivet
Nyckeltal
Resultat efter finansiella poster, mkr
Direktavkastning marknadsvärden %

Processperspektivet
Nyckeltal
CPD - Företaget uppmuntrar och tar tillvara
förbättringsförslag
Antal registrerade kundklagomål

Utvecklingsperspektivet
Nyckeltal
Genomförda energibesparingsåtgärder, Gwh
Produktionsmål – påbörjade nya lägenheter

Målet för 2019 avser ett ackumulerat värde för åren 2015-2019
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I koncernens mål anges fem olika perspektiv
som företaget utgår ifrån; kund-, medarbetare-,
ekonomi-, process- och utvecklingsperspektivet.
Kundperspektiv

Ekonomiperspektiv

I kundperspektivet anges framgångsfaktorer och mål för att uppnå
hög kundtillfredsställelse, såväl för
interna som externa kunder. En
viktig del i kundperspektivet är att
analysera kundundersökningarna
för att kunna bibehålla våra starka
sidor och förbättra brister som kunderna har upplevt. Mätning i koncernens styrkort sker endast mot
externa kunder.
För att mäta hur nöjda nuvarande
kunder är, använder vi ett NKI för
både Stångåstaden och Studentbostäder. För att få en uppfattning
om hur vi generellt uppfattas av
Linköpingsbor och få en bild av vad
de tycker som inte är kunder idag,
använder vi varumärkesmätningen
som nyckeltal.

I ekonomiperspektivet anges
framgångsfaktorer och mål för att
uppnå lönsamhet. Vi räknar med
att en ökad satsning på nyproduktion och ombyggnation är möjlig
att genomföra, utan att koncernens
resultat kommer försämras. För att
uppnå detta är det viktigt att fortsätta jobba med ständiga förbättringar i det dagliga arbetet.
På koncernnivå mäter vi direktavkastningen på marknadsvärden
som även finns med i bolagets ägardirektiv. Vi använder även Resultat
efter finansiella poster som nyckeltal
på koncernnivå.

Medarbetarperspektiv
I medarbetarperspektivet anges
framgångsfaktorer och mål för att
uppnå hög medarbetartillfredsställelse samt hur vi skapar en framgångsrik kultur.
Vi genomför en årlig medarbetarundersökning som mäter både mjuka
och hårda faktorer kring ledarskap,
team, organisation, individ, ekonomi,
marknad, produkt och arbetssätt.
Mätningen visar också hur vi känner
till, känner för och lever efter vision
och värdegrund. Det första koncernnyckeltalet, CPD – medarbetarindex,
visar totalresultatet av mätningen
som har en femgradig skala. Det
andra nyckeltalet är en vägning av
de frågor som speglar hur vi lever
efter vår värdegrund.

Processperspektivet
I processperspektivet anges mål,
strategier och aktiviteter för att
effektivisera och utveckla våra processer. Utveckling av våra processer
sker genom ständiga förbättringar.
Processernas utvecklingstakt är föränderlig över tiden och ska följa vad

verksamheten i övrigt prioriterar
och fokuserar på.
I processperspektivet har vi valt
att använda en fråga i medarbetarundersökningen som ett nyckeltal;
hur väl företaget uppmuntrar och
tar tillvara förbättringsförslag.
Det andra nyckeltalet i processperspektivet mäter hur många
kundklagomål som registreras.

Fokusprocesser 2015
Fokusprocesser för 2015 är inre och
yttre skötsel, kompetensförsörjning, reparation och service samt
ombyggnation.

Utvecklingsperspektivet
I utvecklingsperspektivet anges mål,
strategier och aktiviteter för vår
förmåga att ständigt förbättra och
utveckla verksamheten.
I utvecklingsperspektivet har vi
valt att fokusera på nyckeltal kring
nyproduktion av bostäder och
genomförda energisparåtgärder.

”VI RÄKNAR MED
ATT EN ÖKAD SATSNING PÅ
NYPRODUKTION OCH OMBYGGNATION ÄR MÖJLIG
ATT GENOMFÖRA, UTAN ATT
KONCERNENS RESULTAT
FÖRSÄMRAS.”

STRATEGIER, MÅL OCH AFFÄRSPLAN
VERKSAMHET
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Planerade aktiviteter 2015
Nedan redovisas ett urval av några större
planerade aktiviteter i koncernen för 2015:

Kundperspektiv
• Fortsätta att utveckla en strategi
och struktur för vår kommunikation och marknadsföring
• Implementera den nya budskapsplattformen
• Driftsätta och lansera Stångåstadens
nya hemsida
• Genomföra en områdesanalys för
ett framtida stadsdelsprojekt i Ryd
• Påbörja ett stadsdelsprojekt i
Skattegården
• Genomföra den påbörjade
organisationsförändringen och
inrätta nytt centralt kundcenter

Medarbetarperspektiv
• Fortsätta arbetet med den röda
tråden mellan vision och värdegrund i hela företaget
• Implementera arbetssätt och
metodik för strategisk kompetensförsörjning

• Fortsatt satsning på ledarutveckling med fokus på att leda genom
värdegrunden
• Ta fram en mångfaldsstrategi

Ekonomiperspektiv
• Förbättra arbetssätten för kvalitetsuppföljning av upphandlade
varor och tjänster
• Arbeta för att säkra upp resurser
för investeringar t ex genom
strategisk partnering för omoch nybyggnation
• Utveckla arbetet med målstyrning
och uppföljning
• Utveckla nytt rapportpaket och
nyckeltalsanalyser

systematisera ständiga förbättringar i vardagen kopplat till vår
värdegrund
• Implementera kvalitetsverktyg
för yttre skötsel
• Implementera arbetssätt och
IT-system för dokumenthantering

Utvecklingsperspektiv
• Ta fram ny hyrespolicy
• Påbörja byggnation av minst
500 nya bostäder
• Färdigställa ombyggnation av
minst 350 lägenheter
• Fortsätta driva energisatsningen
25-25 och genomföra åtgärder
med en projekterad besparing
om minst 5 Gwh

Processperspektiv
• Implementera ny inköpsstrategi
för Stångåstaden
• Påbörja arbetet med att ta fram
arbetssätt och verktyg för att

”VI SKA PÅBÖRJA BYGGNATION
AV 500 NYA BOSTÄDER OCH
FÄRDIGSTÄLLA OMBYGGNATION
AV MINST 350 BOSTÄDER.”
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MÖJLIGHETER
OCH RISKER
Stångåstadens lönsamhet och verksamhet påverkas främst
av den ekonomiska tillväxten, ränteläget och utvecklingen i
regionen. För att framgångsrikt kunna hantera omvärldsförändringar krävs lång framförhållning och tydliga strategier.

Fastighetsförvaltning kräver långsiktiga strategiska beslut, på kort
sikt finns begränsade möjligheter
att påverka resultatet. Därför ägnas
stor kraft åt långsiktiga förvaltningsfrågor. Ett exempel på detta är lösningar för att reducera energiåtgång
och miljöpåverkan som får kostnaderna att minska kontinuerligt
för framtiden.

Intern kontroll
Enligt 6 kap. 7 § Kommunallagen
(1991:900) ska kommunala nämnder och styrelser i kommunala bolag
se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredställande
sätt. Kommunfullmäktige utser
lekmannarevisor, som har uppdraget från kommunen att granska

om bolaget arbetar i enlighet med
ägarens avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det
finns tillräcklig intern kontroll.
Intern styrning och kontroll är en
process som utförs av Stångåstadens
styrelse, ledning och övrig personal.
Vi använder COSO-modellen som
bas för arbetet med intern styrning
och kontroll. Processen omfattar

”FÖR ATT FRAMGÅNGSRIKT
KUNNA HANTERA OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR KRÄVS LÅNG
FRAMFÖRHÅLLNING OCH
TYDLIGA STRATEGIER.”

MÖJLIGHETER OCH RISKER
VERKSAMHET
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alla interna processer, rutiner och
system och är ett systematiskt arbete
för att säkra att vi når våra mål på
ett effektivt sätt och att verksamheten styrs enligt lagar, regler och
ägardirektiv.
Den interna kontrollen syftar till
att undvika allvarliga fel och att
skapa en trygg arbetssituation för
bolagets anställda. Vi identifierar

därför brister och risker som är
hot mot att vi ska nå våra mål och
skapar åtgärder och kontrollaktiviteter för att hantera dessa risker
och brister. Stångåstadens interna
kontroll beskrivs utifrån de fem
komponenterna i COSO-modellen:
kontrollmiljön, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och
kommunikation samt uppföljning

och utvärdering.
I alla organisationer finns en risk
för att oönskade situationer ska
inträffa. Om risken realiseras,
påverkas organisationens möjligheter att nå sina mål. Intern kontroll handlar därför även om att
kartlägga och analysera befintliga
risker samt vidta åtgärder för att
minimera dessa.

RISKOMRÅDEN

Risker
De risker som Stångåstaden berörs
av delas in i tre riskområden:
• Strategiska risker och omvärldsrisker är risker kopplade till
företagets strategiska inriktning
som bolaget påverkas av men inte
kan råda över.
• Operativa risker är risker som
uppkommer i huvudverksamheten.
• Finansiella risker är risker
kopplade till företagets finanshantering och räntekostnader.
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Strategiska risker
Bostadsmarknaden och
efterfrågan
1

Efterfrågan på Stångåstadens samtliga bostäder har fortsatt varit mycket
hög och under en stor del av året
har vakanserna varit noll. Linköpings befolkningsutveckling
fortsätter att vara positiv och som
landets femte största kommun har
vi passerat 152 000 invånare.
Marknadsläget för kommersiella
hyresfastigheter i Linköping är positivt.
I de inre delarna av Linköping är det

hög efterfrågan på attraktiva lägen.
Men även i ytterområden, som i
Mjärdevi, råder i dagsläget hög efterfrågan och flera fastighetsägare
planerar nyproduktion av kontorsoch industrilokaler.
Bedömningen är att efterfrågan
på hyresrätter fortsätter att vara
mycket stark kommande år och risken
för att vakanser uppstår i bolagets
bestånd förblir låg.

”ÅRETS HYRESFÖRHANDLINGAR
HAR PRÄGLATS AV SAMSYN OCH
ETT BRA FÖRHANDLINGSKLIMAT.”

Hyresutveckling
8

Hyresutvecklingen utgör både en
risk och möjlighet. Bostadshyrorna
står för 90 procent av hyresintäkterna. Hyressättningen regleras av
det så kallade bruksvärdessystemet.
Bostadshyrorna fastställs genom förhandling med hyresgästorganisationen och påverkas inte av kortsiktiga
förändringar på marknaden. Det
ger en stabil grund för resultat och
fastighetsvärden.
Hyresnivån för affärs- och kontorslokaler är mer konjunkturberoende,

men utgör å andra sidan endast
sju procent av hyresintäkterna hos
Stångåstaden.
Stångåstaden träffade under
december en överenskommelse med
Hyresgästföreningen om hyresnivåerna för 2015. Överenskommelsen
innebär att hyrorna höjs med 0,9
procent från och med 1 februari
2015. Årets hyresförhandlingar har
präglats av samsyn och ett bra förhandlingsklimat.
För Studentbostäder blev hyreshöjningen 1,46 procent. Hyresjusteringen gäller från och med
1 juli 2014.

Ny lagstiftning för allmännyttiga
bostadsföretag från den 1 januari
2011 innebär bland annat att den
hyresnormerande rollen är slopad.
Otydliga förutsättningar för hyressättning är en risk, inte minst vid
större underhållsåtgärder och nyproduktion.
Men för Stångåstaden kan det nya
hyressättningsarbetet också innebära
möjligheter till en mer differentierad
hyressättning som bättre speglar kundernas preferenser.

MÖJLIGHETER OCH RISKER
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Regler och lagstiftning
kring skatter, avgifter och
redovisningsregler
2
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Vakanskostnader innebär hyresförluster för icke uthyrda bostäder
och lokaler. Efter lämnade rabatter
uppgick Stångåstadens hyresbortfall till cirka 5 Mkr (varav bostäder
stod för 0,5 Mkr). Denna summa

10

20

2

15%
15

07

MÖJLIGHETER OCH RISKER
VERKSAMHET

Vakanskostnader
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Operativa risker

%
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Vår verksamhet påverkas i hög grad
av regler och lagstiftning, vilka är
svåra att förutse. När det gäller
Lagen om offentlig upphandling,
LOU, ser vi ett ökat antal överprövningar och en prispress nedåt i vissa
branscher vilket påverkar kvaliteten
negativt i det vi köper. Skattesystemet
är i obalans mellan upplåtelseformerna då egnahem och bostadsrätter
indirekt subventioneras genom
möjligheten till avdrag för räntekostnader. Där arbetar vår intresseorganisation, SABO, tillsammans
med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen för att påverka förändring att uppnå neutralitet mellan
upplåtelseformerna.
Beslut rörande skatter, avgifter
och andra regleringar har direkt
inverkan på bolagets ekonomiska
resultat. Olika typer av avgifter,
rörliga och fasta, för värme och
fastighetsel, som motsvarar 50–60
procent av driftkostnaderna, bedöms
stiga de närmaste åren. Kostnaderna
är beroende av politiska beslut. Det
är svårt att förutse händelserna, men
i efterhand kan kostnadsökningar
pareras med minskningar på annat
håll i bolaget.
De nya reglerna för företagsbeskattning kan också komma att
påverka fastighetsbranschen negativt om förslagen från Företagsbeskattningskommittén genomförs. I praktiken innebär förslagen
att alla räntekostnader inte blir avdragsgilla, vilket gör att företagets
skattekostnader ökar och att ny-

produktion av bostäder försvåras.
Från och med 2014 införs nya redovisningsregler, det så kallade K3regelverket. Detta nya regelverk
kommer att påverka Stångåstadens
redovisning och administration avsevärt. I stora drag handlar det om att
ändra avskrivningsprocessen genom
att dela in fastigheterna i komponenter
med olika avskrivningstid. En större
andel av underhålls- och ombyggnadskostnaderna kommer att balansföras.
Redovisningsreglerna påverkar även
finansverksamheten som kommer att
behöva säkringsredovisa alla derivataffärer för att låta dem redovisas
enligt anskaffningsvärde.
I den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsbolag, som infördes
2011, tydliggörs det gällande nyproduktion att endast byggnation
med affärsmässighet kan motiveras.
Affärsmässiga principer innebär att
bolaget alltid ska utgå från vad som
är långsiktigt bäst för bolaget, givet
de begränsningar och förutsättningar
som ligger i att vara en långsiktig,
seriös fastighetsägare. Detta styr
vilka områden Stångåstaden
och Studentbostäder i framtiden
kan planera nyproduktion i. I ett
C-läge (läs mer om A-, B- och C-läge
på sid. 58) kan det i vissa fall vara
svårt att få en acceptabel lönsamhet.

Utveckling av omflyttningshastigheten

motsvarar mindre än 1 procent av
omsättningen.
Vakanskostnadernas utveckling
Antalet vakanser påverkas av antalet
personer som vill bo hos Stångåstaden. De senaste åren har inflyttningen till Linköpings kommun
varit positiv, vilket har inneburit
att bolaget, under 2011-2013, i
princip hade noll vakanser och därmed sjunkande vakanskostnader.
Även omflyttningar inom beståndet
påverkar lönsamheten och vakanskostnaden. Vi har tidigare haft en
relativt hög omflyttning som förklaras
bland annat genom hyresrättens
natur. Det är enkelt att byta bostad
när man så önskar. Men under de
senaste åren har omflyttningen sjunkit rejält från 25 procent 2007 till
att stabilisera sig kring 15 procent
under 2014, varav cirka fem procent
var interna omflyttningar. Det är framför allt när efterfrågan på bostäder i
kommunen är hög som uppsägningarna minskar. Studentbostäder har
en större omflyttningsgrad, cirka 65
procent, vilket samtidigt är en del av
affärsområdets affärsidé. För studenter
handlar det om boende under en
kortare studieperiod.

”UNDER 2014 HAR
STÅNGÅSTADEN
ÖKAT SINA UNDERHÅLLSINSATSER FÖR
ATT STÅ VÄL RUSTAT
INFÖR FRAMTIDEN.”

Driftkostnader
2

Driftkostnader består av mediakostnader, fastighetsskötsel och reparationer. Med mediakostnader menas
vatten, sopor, fastighetsel och fjärrvärme. Läs mer om mediakostnader
under fastighetskapitlet på sidan 74.
Det finns en risk att kostnadsökningarna kommer överstiga de årliga
hyresjusteringarna. Till stor del beror
detta på faktorer som inte kan påverkas, exempelvis höjda skatter
och avgifter. Se vidare under stycket
Skatter och avgifter på sidan 24.

Underhåll, investeringar och
nyproduktion
2

Vi har en långsiktig plan för hur
underhållet ska fördelas mellan
områden, över tid och vilken typ av
underhåll det gäller. En relativt stor
del av vårt bestånd är äldre byggnader i behov av renovering. Under de
kommande 15 åren kommer behovet
av till exempel stamrenoveringar att
öka kraftigt. Under 2014 har Stångåstaden ökat sina underhållsinsatser
för att stå väl rustat inför framtiden.

Nyproduktionen påverkas till stor del
av omvärldsfaktorer, exempelvis tillgång till tomter, möjligheter till bygglov, skatter och bidrag, men också av
ägardirektiv från Linköpings kommun om hur bolaget ska prioritera
och arbeta. Vi har en stor ekonomisk
styrka och kommer under 2015 behöva den för att ytterligare kunna öka
satsningen på underhåll, investeringar
och nyproduktion. Inte sedan miljonprogramsområdena på 70-talet har
vi byggt så här mycket. Vår nyproduktionstakt slår alla rekord.

Miljö
2

Vi är sedan 2005 certifierade enligt
ISO 14001:2004. Avsikten med
certifieringen är att företaget på
ett strukturerat sätt ska arbeta
förutseende och förebyggande i
miljöfrågor. Med ett väl genomtänkt miljöarbete utvecklas en god
kontroll över de risker som finns och
ger kunskap om åtgärder som är till
nytta för kunder och andra intressenter. Nya rön om farliga ämnen
kan påverka miljöarbetet. Vi håller
oss löpande uppdaterade om miljöforskning kring byggmaterialens

miljö- och hälsopåverkan, bland annat
genom att systematiskt arbeta med
verktyget SundaHus Miljödata.
Nytt för i år är att vi inför SundaHus
i vår löpande förvaltning. SundaHus har tidigare bara omfattat
ombyggnation och nyproduktion.
Stångåstaden har under de senaste
tio åren lagt stora resurser på att
radoninventera beståndet samt
sanera där förhöjda värden har
uppmätts. Enligt lag behöver inte
fastighetsbolag mäta radon överhuvudtaget, men vi har valt en medveten strategi att fortlöpande mäta
radonnivån i hela beståndet för att
förbättra boendemiljön för hyresgästerna. Genom att gå än grundligare tillväga vid energideklarationerna än vad lagen kräver, har vi
nu betydligt bättre överblick över
förbättringspotentialen, både vad
gäller energiåtgång och andra nyckeltal. Se sid. 14, Del 2 Hållbarhet.

Kompetensförsörjning
3

Trenden går mot en önskan att få
arbeta i värderingsstyrda organisationer och få möjlighet att vara med
och skapa kreativa och innovativa
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kulturer. Vi upplever i vissa fall en
del svårigheter att hitta rätt kompetens inom bygg och förvaltning.
Den nya generationen som ska in på
arbetsmarknaden har förväntningar
som en attraktiv arbetsgivare måste
förhålla sig till. Vi ser detta som en
ökad risk och anser att det råder en
ökad konkurrens om kvalificerad
arbetskraft, vilket gör att vi måste
ligga i framkant så att vi når upp
till de förväntningar våra arbetssökande har.			

IT
3

En relativt ny och oroväckande risk
som vi upplever inom IT-sidan är
det intresse som finns av att olagligt
komma över information från våra
IT-system. Allt mer av vår funktionalitet läggs ut på webben, vi har
långa kötider och lagring av våra
kunders personuppgifter –
allt detta ökar attraktionskraften
att olagligt ta sig in och försöka
manipulera och komma över information i våra IT-system.
Denna risk minskar vi genom
avancerade IT-program som övervakar alla intrångsförsök via hemsidan. Informationen som finns på

hemsidan är den enda företagsinformation som exponeras utåt.
Övrig information säkras även
den via brandväggar. Varje dag går
IT-programmet igenom loggfiler och
varje månad tas en rapport med statistik över intrångsförsök fram.

Finansiella risker
Stångåstaden driver finansarbetet
genom att balansera de finansiella
riskerna mot en låg finansieringskostnad. Vi har sedan 2004 en rating
av Standard & Poor’s och har ratingbetyget AA – detsamma som AB
Uppsalahem, Fastighets AB Förvaltaren, AB Framtiden, SKB och MKB
Fastighets AB. Liksom Stångåstaden
är dessa bolag belägna i dynamiska
och växande städer, där det finns en
stark underliggande efterfrågan på
bostäder. Det höga betyget visar att
vår finansiella styrka är mycket positiv, vilket innebär att bolaget blir en
attraktiv låntagare på marknaden.
Ratingföretagets motivering är att
Stångåstaden är det ledande bostadsbolaget på en stark hyresmarknad
i Linköping med en låg andel av
kommersiella fastigheter.
En gång per år genomför vi ett
strategitest där olika möjliga räntebindningar testas för att se vilken

räntebindningsstruktur som passar
Stångåstaden bäst. Allt för att hitta
den optimala räntebindningen kontra
risk och kostnad.
Styrelsen har fastslagit en finanspolicy som ligger till grund för hur
finansarbetet ska skötas. Finanspolicyn revideras årligen för att säkerställa att finansarbetet sker på bästa
sätt – låga risker som ändå ger möjlighet till goda finansiella affärer.

Räntekostnader
2

Räntekostnaderna är en stor kostnadspost och de uppgick till cirka
104 Mkr för 2014. Räntekostnaderna påverkas av marknadsräntan
samt typ av finansiering. En kort
upplåning på exempelvis tre
månader ger en lägre räntekostnad
än en fast ränta på tio år men ökar
samtidigt risken i låneportföljen.
Under året har lånevolymen varit så
gott som oförändrad men förväntas
öka under 2015 till 3 300 Mkr på
grund av den nyproduktionsfas
bolaget befinner sig i. En höjning av
räntenivån med en procent i början
av 2015, vid oförändrad lånevolym
och räntebindningstid, skulle öka
koncernens kostnader med 5 Mkr.

”FINANSPOLICYN REVIDERAS
ÅRLIGEN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA
ATT FINANSARBETET SKER
PÅ BÄSTA SÄTT.”
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Finansverksamheten och de olika
finansiella riskerna beskrivs utförligare på sidorna 20 ff, Del 3
Ekonomi. Förändringar i ränteläget
påverkar avkastningskraven vid
fastighetsvärdering och därmed
bedömningen av de enskilda fastigheternas marknadsvärde. För närvarande har vi stora övervärden
i fastighetsbeståndet. Ett högre
ränteläge i kombination med höga
ny- och ombyggnadskostnader samt
låga hyror ökar risken för nedskrivningar av bokfört värde i pågående
och framtida projekt.

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter är de konkreta
åtgärder som vidtas för att motverka,
minimera eller i vissa fall eliminera
risker. Dessa ska utformas i förhållande

till den riskbedömning som gjorts
och till befintlig kontrollmiljö. Aktiviteterna ska så långt som möjligt integreras i organisationens ordinarie
verksamhetsprocesser och således
ingå som naturliga beståndsdelar i
de processer som organisationen och
ledningen behöver för att nå sina mål.
Exempel på kontrollaktiviteter är:
• En gång per månad görs stickprov i fastighetssystemet för att
kontrollera efterlevnaden av
hyrespolicyn i samband med
uthyrning.
• Uppföljning av att fakturorna
överensstämmer med vad som
beställts ska göras vid attestering,
samt att stickprovskontroller görs
i fakturasystemet varje månad.
• Översyn av miljöaspektförteckningen (miljöriskerna) enligt en

utvärderingsmodell sker en gång
per år med avrapportering på
ledningens genomgång.
• Vid rekrytering görs en kravanalys, en kravprofil och senare
under processen intervju, referenstagning och personlighetstester.
• Stångåstaden har behörighetsregler för IT-systemen. Back-up
sker varje natt av alla servrar via
en molntjänst.
• Finanspolicyn beskriver hur
Stångåstadens finansarbete ska
skötas för att begränsa riskerna.
Policyn revideras årligen för att
säkerställa att finansarbetet sker
på bästa sätt och uppföljning sker
månadsvis för att kontrollera att
policyns alla delar uppfylls och
rapportering sker löpande till
styrelsen.
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Ett av årets största och mest uppskattade arrangemang
- Familjens dag i Trädgårdsföreningen, Linköping.

KUNDERNA

”VI SKA ERBJUDA
ETT VARIERAT UTBUD
OCH EN ATTRAKTIV
LIVSMILJÖ SOM
RIKTAR SIG
TILL ALLA”

Affärsområde Boende

FLER OCH
NÖJDARE KUNDER
Var fjärde Linköpingsbo bor hos Stångåstaden. Därmed är vi stadens
största fastighetsägare med drygt 18 500 lägenheter, varav 4 200 är
studentlägenheter, ett bestånd som nu ökar eftersom vi står inför en
omfattande nyproduktion. Vi är en viktig del av människors boende,
liv och vardag. Därför tar företaget även ansvar för hela bostadsområden, för trygga och nöjda kunder.

30

AFFÄRSOMRÅDE BOENDE
VERKSAMHET

Robin Bornehav och Bosse stortrivs i sitt
fräscha boende på attraktiva Konsistoriegatan.

Stångåstadens uppgift är att erbjuda
Linköpingsborna ett boende utifrån
familjesituation, livsstil och behov.
Vissa föredrar ett citynära boende,
andra väljer hellre ett lugnt och
grönt ytterområde. Där staden expanderar och där människor vill bo,
där ska också Stångåstaden finnas
med. Målsättningen är att erbjuda
ett varierat utbud och en attraktiv
livsmiljö som riktar sig till alla.

Kundnära organisation
En förklaring till Stångåstadens kundnöjdhet är vår kundnära organisation, vilket innebär att servicefunk-

tionerna finns närmare hyresgästerna
och att de boende kan lära känna
den personal som arbetar i distriktet.
En distriktschef är ytterst ansvarig
för varje distrikt. Tillsammans med
distriktets områdesansvariga driver
de verksamheten utifrån ett boendeperspektiv. Varje områdesansvarig
har hand om cirka 700 lägenheter
och ansvarar dessutom för frågor
som rör ekonomi, drift och service.
Kunderna kan vända sig till sitt
distriktskontor i olika ärenden.
Stångåstaden har inrättat en ny
tjänst, en ombyggnadskoordinator,
som fungerar som en länk i projekten.

Det blev mycket väl mottaget och vi
har därför under året anställt ytterligare en på liknande tjänst. Likaså har
vi satsat på nybyggnadskoordinatorer,
som ska ta hand om kunderna och
lotsar dem tryggt igenom hela processen. Koordinatorernas arbete underlättar för alla inblandade parter.
Ytterligare en kundorienterad
förändring sker 2015. Distrikt City,
Smarta hem samt personal från både
Ryd och Johannelund flyttar då in i
nya lokaler i centrala Linköping, till
Stångåstadens nya Bobutik. Därmed
samlar vi uthyrningen och gör det
enklare för våra kunder.

Service i Centrum
Lördagen den 21 mars 2015 slår vi upp dörrarna till
Stångåstadens nya Bobutik i centrala Linköping. Här
ska våra kunder kunna göra alla sina ärenden med
förbättrad service och tillgänglighet.
I Bobutiken kan man bland annat hämta och lämna
nycklar, skriva kontrakt och göra intresseanmälan.
Bobutiken blir också en plats där vi kan visa våra
kommande projekt och arrangera uppskattade tillvalsoch inspirationskvällar.
Vi vill att varje besök hos oss ska kännas nära och
personligt. Som att komma hem.
Lena Gerhardsson, Distriktschef
och Nina Kalle, Bobutikschef
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Distrikt Väst

Distrikt Syd

Ryd, Ullevi, Mjärdevi, Lambohov,

Innerstaden, Vasastaden, T1,

Majelden, Berga, Blästad, Södra

Ljungsbro, Valla/Fridhem, Malmslätt

Kungsgatanområdet, Åbylund,

Ekkällan, Johannelund, Jakobsdal,

och Vikingstad.

Eskadern och Stolplyckan samt

Hejdegården, Haninge, Vidingsjö

Ekängen och Linghem.

och Ullstämma.

Distrikt City består av fastigheter

I Distrikt Syd finns både tidstypiska

från alla årtionden.Här finns allt från

1940 - och 50-talsområden med varie-

nybyggda hyresfastigheter med exklu-

rat bestånd och nyproducerade radhus.

sivt cityläge och hög standard samt

Här pågår omfattande renoverings-

vackra gamla sekelskifteshus till

arbeten utifrån fastigheternas ålder och

50-talets funktionella bostäder samt

behov. Närheten till naturen är en ge-

friliggande villor i sjönära läge.

mensam nämnare för dessa områden,

Distrikt Väst domineras av fastigheter
byggda på 1960-, 70- och 80-talet
men även stjärnhus från 1950-talet.
Ett nytt projekt är kvarteret Åkervindan i
Lambohov som består av tvåor och
treor, totalt 64 bostäder fördelat på
fyra hus. Husen är så kallade Kombohus,
ett koncept som drivits fram och handlats
upp av vår intresseorganisation SABO.
På Åkervindan räknar vi med att ha kortat
byggtiden med nästan 6 månader samt
att vi sänkt den totala produktionskostnaden med cirka 20 procent. Distrikt
Väst präglas av spännande
projekt och mångfald, där
Stångåstaden är en
drivande aktör.
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något som lockar många boende.

Stor efterfrågan med få
vakanser

70+ och 55+ efterfrågas
allt mer

Vakanserna är fortsatt låga även
2014, vilket gäller samtliga Stångåstadens områden. Störst efterfrågan
är det på mindre lägenheter. Omflyttningsgraden har under året
varit 15-16 procent, vilket är en låg
siffra. Företaget har en uthyrningsgrad på nästintill 100 procent.
Stångåstadens kösystem följer
enkla regler. Alla, i och utanför
Linköping, som har fyllt 17 år kan
ställa sig i kö och man får en köpoäng per dag. För boende gäller
den senaste inflyttningen som start
för köandet. Nyproducerade lägenheter erbjuds i turordning utifrån
en speciell kölista. Detsamma gäller lägenheter med särskilda krav.
I samarbete med Linköpings
kommun kan så kallad bosocial
förtur erbjudas. Likaså finns så
kallade näringslivspoäng, vilket ger
nyinflyttade 600 poäng extra.
Under året har ett nytt samarbetsavtal med Kvinnojouren tecknats.
Det innebär att Kvinnojouren får
tillgång till ett antal lägenheter som
ska förmedlas till utsatta kvinnor. I
gengäld kan Stångåstaden använda
sig av Kvinnojouren vid behov, för
kunskap och stöd.

I Folkets Park byggs det för fullt.
Här erbjuder Stångåstaden bland
annat ett boende inom konceptet
70+ och samtliga lägenheter är redan
uthyrda. För att skapa en trygg och
säker boendemiljö, kommer vi
i samarbete med Verisure att erbjuda en basinstallation inkluderat med brandlarm, där sedan den
boende själv väljer vilka eventuella
tjänster han eller hon vill ha. Det
kan till exempel vara inbrottslarm
eller trygghetslarm. Stångåstaden
står för installationskostnaden och
kunden betalar månadskostnaden.
Det här är ett intressant pilotprojekt inför framtiden.
Även Stångåstadens seniorkoncept
Fördel 55+ är mycket efterfrågat
och i nuläget planeras fler boenden.

ALLA SOM FYLLT 17 ÅR
KAN STÄLLA SIG I KÖ.

Utveckling av Skattegården
En förstudie har genomförts i Skattegården i stadsdelen Skäggetorp.
Efter intervjuer, analyser och diskussioner med boende, föreningar
och Hyresgästföreningen, togs ett
beslut om ett stadsutvecklingsprojekt i området. Projektet beräknas
pågå under fyra år och startar vid
årsskiftet 2014/15. Målsättningen

är att öka hyresgästernas engagemang i boendefrågor och att skapa
trygghet. En projektledare har rekryterats. Inom ramen för projektet kommer vi även att rekrytera
skötselvärdar från området som
kommer att arbeta med inre skötsel. I projektet är det extra fokus på
ungdomar och att hitta meningsfulla aktiviteter till arbetssökande.
Stångåstaden har också tagit beslut
om att kommunicera på flera språk i
området, framför allt när det handlar om närinformation och vid inflyttning. I stadsdelen Ryd kommer
vi att påbörja en förstudie, liknande
den i Skäggetorp, för att studera
områdets behov och förutsättningar.

Aktiviteter för
hyresgästerna
Antalet hyresgästaktiviteter och
bostadsmöten i närområdet har
ökat under 2014. Dessutom genomför vi större områdesdagar med
aktiviteter, till exempel Bergadagen.
För Stångåstaden är det ett värdefullt tillfälle att komma ut och träffa
våra kunder.
Vi har även haft invigning av
Rydshuset i Ryds centrum. Efter en
tid av oroligheter i området, bildades
en förening som med kommunala

INOM DET NYA
KONCEPTET 70+ ÄR
SAMTLIGA LÄGENHETER
REDAN UTHYRDA.
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Grönt och skönt på
Opphemsgatan i Gottfridsberg.

medel ska ordna olika aktiviteter för
äldre ungdomar. Stångåstaden subventionerar en lokal för verksamheten. Invigningen genomfördes strax
innan sommaren och satsningen
har hittills varit mycket populär.
I samarbete med Internationella
Vänskapsföreningen, IVF, har Stångåstaden varit med och stöttat verksamhet i scoutgården i stadsdelen
Berga. Projektet drivs nu vidare av
Linköpings kommun under 2015.

Visning av lägenheter
När ett omfattande ROT- eller ombyggnadsprojekt står klart, har
Stångåstaden valt att vid vissa
projekt arrangera öppna visningar
som har lockat många besökare.
Magistratshagen är ett exempel, där
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det var både invigning och visning.
Vi har även haft visningar på Tönsbergsgatan och Isafjödursgatan i
Övre Vasastaden.

Inflyttning 2014
Under maj månad var det inflyttning i sista etappen av Vingården
i Södra Ekkällan och i december
flyttade nya hyresgäster in i Åkervindan i Lambohov. Här har det
byggts så kallade Kombohus, en
tydligt definierad byggnation utifrån
samma metod, som är upphandlad
centralt av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, vår branschoch intresseorganisation), vilket ger
lägre byggkostnader och även lägre
hyra. Under 2015 planeras samtliga
bostäder vara klara för inflyttning i

Lambohov, samt att nyproduktionen
i Harvestad och i Folkets Park kommer invigas och inflyttning kan ske.
Stångåstaden har sedan flera år
tillbaka använt bedömningsverktyget SundaHus vid nyproduktion.
Under 2014 har systemet även förts
in i förvaltningen när det gäller golv
och våtrum, och under 2015 kommer det att implementeras inom
fler områden.

Uppföljning leverantörer
Under 2014 har vi intensifierat
kvalitetsuppföljningen av våra entreprenörer. Vi har fokuserat på två
områden – måleri och yttre skötsel.
Arbetet fortsätter under 2015 och
vi undersöker nu möjligheten till ett
effektivt IT-stöd för detta arbete.

”DEN KUNDENKÄT SOM GENOMFÖRDES 2014 INNEBÄR EN ÖKNING,
VILKET ÄR ETT BEVIS PÅ ATT VÅRA
SATSNINGAR ÄR FRAMGÅNGSRIKA.
SERVICEINDEX BLEV 84, JÄMFÖRT
MED 83,6 FÖRRA ÅRET. DET HÄR
ÄR EN POSITIV TREND SOM
VI HOPPAS FÖRSTÄRKA.”
ULF GUSTAVSSON,
AFFÄRSOMRÅDESCHEF BOENDE

Sommar- och extrajobb

Hyresförhandlingar 2014

Stångåstaden erbjuder alltid sommarjobb till ungdomar, en aktivitet som
sker i samarbete med våra entreprenörer när det handlar om yttre
och inre skötsel. Under 2014 valde
Stångåstaden att anordna en audition
som ny ansökningsform. Läs mer på
sid. 31, Del 2 Hållbarhet.

Stångåstaden och Hyresgästföreningen träffade under december
månad en överenskommelse rörande hyresnivåerna, vilket innebar
att hyrorna höjs med 0,9 procent
från och med den 1 februari 2015.
Årets hyresförhandlingar präglades
av en samsyn kring underlaget
för förhandlingen och har vägt in

Stångåstadens samt hyresgästernas
framtida behov och önskemål. Hyreshöjningen är lägre än på senare år
tack vare få vakanser och historiskt
låga räntekostnader. De kostnadsökningar som finns är bland annat
relaterade till fjärrvärme och fastighetsskötsel samt förstärkning av
organisationen för att klara ett
kraftigt ökat bostadsbyggande.

AFFÄRSOMRÅDE BOENDE
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Affärsområde Boende – Aktiviteter

AKTIVITETER I VÅRA
BOSTADSOMRÅDEN
När vi summerar 2014 kan vi blicka tillbaka på ett roligt
och spännande år. Evenemang och olika slags aktiviteter
har avlöst varandra. Gemensamt för dessa är stolta
stunder och gemytlig grannsamverkan.

Föreningen Trygga Ljungsbro
utsågs till årets Tryggve 2014.
Bergadagen är en alltid lika uppskattad tillställning med aktiviteter
och tårtkalas.

Ejdern, ett attraktivt 55+ boende,
firade ett festligt 20-årsjubileum.
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EJDERN 20 ÅR

Tillsammans med Internationella
vänskapsföreningen har vi
skapat en ny mötesplats i Berga.

Välbesökt gårdsfest för våra
hyresgäster i Gottfridsberg
och Åbylund.

Projekt Skattegården i Skäggetorp bidrar till ett ökat engagemang och meningsfulla aktiviteter.

VASAVÄGEN
20-24

Trivselkväll och invigning av
två gemensamma uteplatser i
Johannelund.

Grillkvällarna på Vasavägen
har blivit en trevlig tradition.

AFFÄRSOMRÅDE BOENDE
VERKSAMHET
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Familj: Gift med Sylvia, två vuxna
barn och ett barnbarn.
Sysselsättning: Eget företag.
Är konstsmed och driver Smedja
Järneken – en konstsmedja i Trädgårdsföreningen, som också är en
del av formgivarkollektivet Sandbäcksgatan 2 A.

Hej
Pablo von Eckardstein!
Berätta om ert boende.

familjen och våra vänner bor här.

Vi bor i charmiga Magistratshagen,

Linköping har, trots att det är en av

som tillsammans med Stolplyckan är

landets största städer, en småstads-

det bästa området i staden enligt mig.

karaktär på gott och ont. Jag saknar

Vi har en trea på 84 kvadratmeter i

ibland ”gatans teater”. Men samtidigt

ett av de nyrenoverade punkthusen.

är det en spännande stad.

Här har vi nära till både centrum, stora
grönområden och våra jobb. Den stora

Hur är Stångåstaden

renovering som har genomförts innebar

som hyresvärd?

för vår del en bättre planlösning och en

Vi bodde i Lambohov innan vi flyttade

helfräsch lägenhet i klass med nyproduk-

in mer centralt och som hyresgäster har

tion. För oss är den ultimata lösningen

vi alltid uppskattat Stångåstaden och blivit

en lagom stor hyresrätt och en enkel

bemötta med respekt. Ett exempel är

stuga på landet inom bra avstånd.

evakueringsprocessen vid renoveringen,
då de var tillmötesgående och lyssnade
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Vad är bäst med Linköping?

på våra önskemål. Det handlar nog

Det bästa med Linköping är nog att

mycket om ömsesidig respekt.

Affärsområde Boende – senior

EN LYCKAD
MÅLGRUPPSSATSNING
Det ska vara lätt att leva. Länge! Det är utgångspunkten för Stångåstadens
målgruppsanpassade koncept som går under namnet Fördel 55+. I aktiv samverkan
med andra intressenter skapar vi goda boenden och livsmiljöer speciellt anpassade
för hyresgäster som fyllt 55 år. Dessa attraktiva lägenheter med hög servicenivå
har blivit mycket efterfrågade bland dem som tänker ett steg längre fram i livet.

I mitten av 1990-talet erbjöd Stångåstaden för första gången ett boende
anpassat för en senior kategori
hyresgäster. Sedan dess har utbudet
utökats i en allt snabbare takt och
efterfrågan följer samma utveckling.
Koncept Fördel 55+ riktar sig mot
dem som har fyllt 55 år och där barnen är utflugna. Tanken är att tidigt
i livet ta steget till ett okomplicerat
boende, som sedan gör tillvaron
enklare vartefter åren går.

ta aktiv del i sitt boende och man
uppskattar såväl gemenskapen som
tryggheten. I 55+ fastigheterna finns
en lokal som ofta blir den naturliga
samlingsplatsen.
För hyresgästerna finns möjligheter
att delta i olika former av aktiviteter,
träffar, föredrag och annat som eventuellt efterfrågas. Det här är ett koncept som ständigt utvecklas i nära
dialog med nuvarande och blivande
hyresgäster samt samarbetspartners.

Hög standard och
uppskattad gemenskap

Ombyggt och nyproduktion

Det här är ett alternativ med hög
standard, bland annat kan det ingå
egen bastu, relax och gemensamt
vinprovningsrum. För övrigt så
erbjuder vi gemensamhetslokal,
övernattning och hög tillgänglighet. Vi har både nyproduktion och i
ombildade från befintlig bebyggelse.
I varje fastighet finns idag ett så
kallat boråd, som består av engagerade hyresgäster. Många väljer att

Fördel 55+ erbjuds i konverterade
fastigheter, där en befintlig fastighet
byggs om för att anpassas för målgruppen. Men Stångåstaden har
även 55+ boende i nyproduktion. I
nuläget planeras för ett nytt boende
i Linköping och prognoser visar en
fortsatt stark utveckling.
Totalt finns vid 2014 års utgång
291 bostäder som är klassade som
55+, varav 125 har byggts under de
senaste åtta åren.

BOSTÄDER VAR KLASSADE
SOM 55+ VID 2014
ÅRS UTGÅNG.

55+
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55+

Familj: Gift med Göran Ejeman,
2 söner med familj och 5 barnbarn.
Sysselsättning: Senior, men
arbetar fortfarande deltid som
konsult och mentor.

Hej
Margareta Paulsson!
Hur bor ni idag?

Vad är det bästa med

Det är en central etagelägenhet på 4 rum

Linköping?

och kök, drygt 100 kvadratmeter, ett så

Att det är en liten storstad med små-

kallat fördel 55 + boende.

stadskänsla och ett hyfsat kulturutbud.
Sedan finns det fina omgivningar i form

Vilka fördelar har ert boende?

av natur- och rekreationsmöjligheter.

Vi gillar att det är ett centralt läge och

Linköping känns som min hemstad

trevligt kvarter med lite äldre stadsdels-

sedan snart 50 år tillbaka.

känsla. Hela 55+ konceptet innebär
många fördelar, vilket för med sig ett

Vilka erfarenheter har ni av

gemensamt ansvar och en uppskattad

Stångåstaden som hyresvärd?

grannkontakt. Ett exempel är vår träd-

Vi har bott hos Stångåstaden i 23 år,

gård, som vi alla engagerar oss i.

vilket bevisar att vi trivts. Det är en hyresvärd som motsvarat våra förväntningar
på lägenhetsstandard, service, bemötande och medinflytande.
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Affärsområde Lokal

LOKALER MED RÄTT
VERKSAMHET SKAPAR
MERVÄRDEN
Kommersiella lokaler tillför staden attraktiva verksamheter och ett mervärde för de
boende. Det kan vara allt från affärslokaler, caféer och restauranger till förskolor,
vårdboenden och servicehus. I Stångåstadens fastighetsbestånd finns cirka 350
kommersiella hyreskontrakt i alla delar av staden, men framför allt i city, Johannelund samt Ryd. Uthyrningsgraden under 2014 har varit fortsatt mycket hög.

Stångåstaden bedriver ett ständigt
arbete, för att utveckla stadens
bostadsområden på ett positivt sätt.
Då är rätt förvaltade kommersiella
lokaler en tillgång. Aktiva aktörer
och verksamheter gör ett område
levande, samtidigt som det är en
uppskattad service för de boende.

Nära samverkan med kunder
Idag har vi cirka 350 kommersiella
hyreskontrakt, cirka 750 lägenheter
och 120 lokaler för offentlig verksamhet. Den totala lokalytan är
122 000 kvadratmeter.
Affärsområde Lokal har ett nära
samarbete med våra kunder, för att
skapa bra förutsättningar för olika

verksamheter. Den stora utmaningen
är att hitta rätt lokal för rätt verksamhet. Idag består gruppen av fyra
medarbetare i ett nära samarbete
med fastighetssidan. En ny tjänst,
Drift- och områdesansvarig, har
blivit en stor framgång och kunderna
upplever nu att de får betydligt
bättre service.

”DEN STORA
UTMANINGEN
ÄR ATT HITTA
RÄTT LOKAL
FÖR RÄTT
VERKSAMHET.”

AFFÄRSOMRÅDE LOKAL
VERKSAMHET
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”I ALLT VI GÖR
FINNS EN
STOR MILJÖMEDVETENHET.”

Hög uthyrningsgrad med
nya verksamheter
2014 har varit ett positivt år med en
oförändrat hög uthyrningsgrad. Av
den uthyrningsbara ytan är endast
två procent vakanta.
En kommande förändring är lokalen i bottenvåningen i vårt huvudkontor i Tornet. Uthyrningsverksamheten tillsammans med Bobutiken
flyttar till centrum under våren (läs
mer på sid. 31). Därför blir cirka 210
kvadratmeter ledigt som ska fyllas
med annan verksamhet, antingen
vi hyr ut den till en extern part eller
nyttjar den för egen verksamhet.
Under året har vi fått ett antal nya
kunder. 12 december 2014 öppnade
Edblad, en smyckes- och livsstilsbutik på Stora torget i Linköping.
I det så kallade Rosa huset på Klostergatan finns nu en tränings- och
PT-studio, Studio Stark. Och det
tidigare gymmet på S:t Larsgatan,
vid Tinnis, har byggts om till ett
kontor för Comparex AB, som flyttat hit från Mjärdevi.
Under 2014 blev det också klart
att Linköpings kommun hyr ett
boende för utsatta kvinnor i en
av våra stadsdelar. Det här är en
samverkan med Kvinnojouren och
Stadsmissionen, som driver verksamheten. Idag är det en extra trygg
och säker miljö.
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Förbättringar under året
Stångåstaden har ett långsiktigt mål
– att minska andel köpt energi
med 25 procent fram till år 2025.
I allt vi gör finns en stor miljömedvetenhet. När vi anpassar en lokal
ser vi bland annat över energianvändningen. Att all belysning byts
till LED-lampor vartefter är ett
exempel som gör stor skillnad i förbrukning. Ett annat exempel är fastigheterna på Drottninggatan 46-50,
där vi byter fönster.
Det pågår också planering för
Ryds centrum, där är målet att
komma igång med en större renovering inom de närmaste åren.
Även invändigt ska det ske vissa
förbättringar.
Under 2014 hände det fler spännande saker i Ryd. En grupp äldre
ungdomar engagerade sig för ett
gemensamt allaktivitetshus, vilket
resulterade i Rydshuset, där Stångåstaden bidrar med lokal och kommunen står för verksamheten.
För 2015 planeras renovering av
fasaden på S:t Larsgatan 25, ett
arbete som förhoppningsvis redan
startar under våren. En annan central
fastighet är kvarteret Basfiolen mellan
Stora torget och Ågatan, där vi ser
över hur vi löser utformningen av
utemiljön på innergården samt sophantering och logistik.

Ett övergripande arbete för kommande år är att inventera samtliga
fastigheter och skapa tydliga underhållsplaner.

Nya utmaningar – nya
möjligheter
Expansionstakten i Linköping är hög
och ett av de projekt som kommit
långt under 2014 är Övre Vasastaden.
Allt är inte synligt än, men det första
grundläggande arbetet är i full gång.
Här, utmed Industrigatan, kommer
en ny stadsdel att växa fram med
restauranger, caféer, kreativa verksamheter, förskolor och annat som
hör livet till. Visionen är ett modernt
och urbant område, samtidigt som
det är lugnt och tryggt för alla åldrar.
I stadsdelen Majelden planeras
det för nya bostäder och här blir det
även en helt ny kommunal förskola
för cirka 50 barn.
En av våra stora utmaningar är
mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn, där Stångåstaden är
en av de aktörer som är med och tar
ett humanitärt ansvar. Här har vi
valt ut ett antal lägen som kan vara
tänkbara utifrån de olika krav som
ställs på barnens framtida miljö.

Företag:
Edblad (och även
butiken Jonoli).
Verksamhet:
Butik med kläder, smycken
och inredning.
Placering:
Stora Torget, Linköping.

Hej
Gunilla Frennesson!
I december startade butiken

Torget en av stans naturliga mötesplatser,

Edblad. Vad är Edblad?

med en ständig aktivitet. Dessutom är

Edblad är ett svenskt varumärke, som

det härligt att kunna gå rakt igenom

etablerades 2006, med över 600

butiken med två ingångar – en mot torget

återförsäljare i flera länder. Idag finns

och en utmed Platensgatan.

det även ett tiotal konceptbutiker med
smycken, kläder och inredning.

Viktigt är också att det känns väldigt bra
att ha Stångåstaden som hyresvärd.

Varför blev det en butik

Jag har blivit fantastiskt väl bemött och

på Stora Torget?

omhändertagen och det känns kul att få

Just den här lokalen, som är på 106

driva min dröm i deras hus och lokal.

kvadratmeter, är så fantastisk och unik.
Den passar Edblads sortiment perfekt,

Hur är det att vara företagare

eftersom det inte är en traditionell fyr-

i Linköping?

kantig lokal, utan den har sin speciella

Det är en härlig stad där idéer blir till

charm. Edblads har ett livstilskoncept,

verklighet! Det har jag verkligen fått erfara

vilket ställer speciella krav. Här kan man

med mina två butiker och det fantastiska

skapa rum i rummen för både inredning,

nätverk som finns för egenföretagare.

smycken och kläder. Sedan är Stora
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Studentbostäder i Linköping AB

EN VÄXANDE
STUDENTSTAD STÄLLER
KRAV PÅ BOENDET
Linköpings universitet, ett av Sveriges största universitet, har utmärkt
sig som en förnyare inom flera områden med många attraktiva program
och kurser. Det lockar studenter från hela Sverige, och hela världen.
Följden blir att kraven på boendet och på Studentbostäder i Linköping AB
ökar. Efterfrågan fortsätter att vara historiskt hög med få vakanser.
Verksamheten fokuserar därför på nyproduktion, samtidigt som de
omfattande renoveringarna fortsätter.
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Studentbostäder, ett helägt dotterbolag till Stångåstaden, äger och
förvaltar 4 200 studentbostäder.
I nära samverkan med Linköpings
universitet, LiU, erbjuder företaget
ett boende för studenterna. Av
de som studerar vid Linköpings
universitet, bor cirka 35 procent
hos oss, en siffra som beräknas öka
kommande år. Störst är Ryd med
2 700 studentbostäder. Övriga
områden är Flamman, Fjärilen i
Gottfridsberg, Lambohov, Irrblosset i Valla och T1.

Ökad nyproduktion
2014 har präglats av en omfattande
nyproduktion. Ett av de större
projekten är Irrblosset, med ett attraktivt läge intill Vallaskogen och
nära universitetet. Här finns sedan
tidigare ett stort antal bostäder och
nu planeras det för ytterligare cirka
220 nya bostäder i samma område.
Fokus ligger på det som efterfrågas
mest, mindre ettor, men även tvåor
och någon trea för par och familjer.
Samtidigt skapas nya mötesplatser
för boende och besökare. I och med
de nya satsningarna kommer hela
området att knytas samman på
ett naturligt sätt. Detaljplanen för
projektet har tidigare överklagats,
men nu är projekteringen igång och
det kommer att handlas upp under
våren 2015.
Sommaren 2014 trädde en lagändring i kraft som innebar att tidsbegränsade bygglov nu kan beviljas
i 15 år. Det är en förlängning från de
10 år som var maximal tid innan.
Det i sin tur har öppnat upp nya
möjligheter för Studentbostäders
satsning på tillfälliga bostäder. Först
ut är Ryds Allé i Linköping, där det
har byggts 25 bostäder i modulhus
på två plan med loftgång. Lägenheterna är på 25 kvadratmeter vardera,
fullt utrustade med kök och våtutrymmen. Det här är ett annorlunda

och spännande boende som har
väckt mycket uppmärksamhet.
Inflyttningen i dessa bostäder skedde
i december 2014.
I november månad fick Studentbostäder ett erbjudande om att köpa
28 bostäder av Stiftelsen Stockholms
Studentbostäder. Ett snabbt beslut
innebar att dessa köptes och transporterades till Linköping. Tänkt
placering är på parkeringen väster
om Björnkärrsgatan eller parkeringen
på Alsättersgatan i Ryd. Beräknad
inflyttning är sommaren 2015.
Studentbostäder har även fått en
tilldelning i Lambohov i anknytning

till våra befintliga fastigheter där.
Vår förhoppning är att kunna bygga
ytterligare cirka 50 studentbostäder.

Samarbete inför
LinköpingsBo2017
I Linköping är arbetet i full gång
inför LinköpingsBo2017 – stadens
innovativa bo- och samhällsexpo som
bevisar varumärkeslöftet ”Där idéer
blir verklighet”. Här byggs nu Vallastaden, nära universitetet och stadens
centrum. Studentbostäder har fått en
tilldelning tillsammans med det kommunala bolaget Sankt Kors Fastigheter AB och AB Stångåstaden.

Vid invigningen av de nya modulhusen med studentlägenheter i Ryd underhöll LiTHe Blås.
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Marken finns intill torget som avslutar Corson, ett stråk som går genom
hela universitetsområdet. Här planerar vi att uppföra cirka 180 studentbostäder vid det så kallade Torget.
Under hösten och vintern 2013/14
genomfördes en idétävling i samarbete med Sveriges Arkitekter för
arkitekturstuderande, där utmaningen var att skapa ett visionärt
och attraktivt boende för studenter.
Det kom in ett 40-tal tävlingsbidrag
från samtliga arkitekthögskolor i
Sverige, och även bidrag från våra
grannländer. Vinnande bidrag blev
”Trapprum”, en kreativ beskrivning

av hur man utifrån studenternas
vardag väver samman innovation,
utvecklingsbarhet och yteffektivitet
till en helhetslösning för studentboendet. Förslaget är framarbetat
av Andrea Brandén, Chalmers
och Karl Tyrväinen, SLU Ulltuna.
Studentbostäders ambition är att
bygga en studentbostad för 14-16
studenter med inspiration från det
vinnande förslaget.

Uppskattad ny sajt
Studentbostäder har lanserat en
ny responsiv hemsida, anpassad
för alla enheter, såväl mobil som

”TRAPPRUM VÄVER SAMMAN
INNOVATION, UTVECKLINGSBARHET OCH YTEFFEKTIVITET
TILL EN HELHETSLÖSNING
FÖR STUDENTBOENDET.”

surfplatta. Här finns ett flertal nya
tjänster, bland annat kontraktsskrivning och digital uppsägning.
Webben har anpassats efter kundgruppens livsstil och vanor. Mottagandet har varit mycket positivt och
cirka 85 procent av alla kontrakt skrivs
idag under digitalt på hemsidan.

Möten i vardagen
Även om många av våra tjänster
idag är i digital form, prioriterar vi
samtidigt det fysiska mötet med kund.
Därför fortsätter vi med våra trapphus- och områdesmöten, där Studentbostäder kommer ut och informerar
om senaste nytt, svarar på frågor,
samtidigt som vi bjuder på frukost.
Vi utser även årets bästa korridorer.

Förbättringar i miljön
I studentområdet Flamman, nära
Linköpings city, har vi satsat på ny
utemiljö och mötesplatser. Dessutom
har det byggts säkra cykelparkeringar
under tak. Arbetet har skett i nära

Det vinnande arkitektförslaget ”Trapprum” framtaget av
Andrea Brandén, Chalmers och Karl Tyrväinen, SLU Ulltuna.
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”EFTERFRÅGAN PÅ STUDENTBOSTÄDER
ÄR HISTORISKT HÖG I LINKÖPING. FÖR
ATT ÄVEN FORTSÄTTNINGSVIS ERBJUDA
STUDENTERNA EN GOD TILLGÅNG PÅ
STUDENTBOSTÄDER DRIVER VI NU PLANER
FÖR ATT YTTERLIGARE PRODUCERA 500
BOSTÄDER INOM DE NÄRMASTE ÅREN.”
SIMON HELMÉR, VD STUDENTBOSTÄDER

samverkan med de boende och projektet avslutades med en invigning
där vi tillsammans med boendeföreningen arrangerade en grillkväll.
På tur står liknande satsningar i studentområdet Ryd. Här ska vi även
byta korridorkök på Rydsvägen och
det kommer att installeras en ny
sopsugsanläggning.

Energieffektiviseringar
Som ett led i en hållbar utveckling,
arbetar Studentbostäder aktivt för
att skapa sunda och trygga livsmiljöer. Vi ska förebygga miljöproblem
och ständigt minska vår negativa
miljöpåverkan, bland annat genom
effektivare energi- och materialanvändning samt genom val av miljöanpassade produkter. Vi bedriver
ett flertal energiprojekt, bland annat
tilläggsisolering av vindar, närvarostyrd belysning och nya fläktar. Den
injustering av värmesystem som
genomförts har gett avsevärda be-

sparingar. Miljöaspekterna beaktas
i alla tillämpliga beslut och hänsyn
om miljön ska prägla alla delar av
verksamheten.

CSR (Corporate Social
Responsibility)
Studentbostäder vill som företag ta
ett stort socialt ansvar. Det resulterar
bland annat i ett flertal aktiviteter
och projekt. Under 2014 har vi inlett
ett samarbete med Linköpings kommun, som handlar om att skapa ett
tryggt boende för ensamkommande
flyktingbarn i en av våra fastigheter.

Hyresjustering
Efter förhandlingar mellan Studentbostäder och Kårservice ökade hyrorna
med 1,46 procent från 1 juli 2014.

Rekordhögt NKI
Den kundundersökning som har
genomförts 2014 visar rekordhöga
siffror för Studentbostäder. Årets

resultat i Nöjd Kund Index (NKI)
blev 4,06 jämfört med 3,98 förra
året. Uppgången är tydlig inom
flera områden, bland annat service
och information. Som exempel kan
nämnas att hela 86 procent svarade
”Mycket väl” på frågan om Studentbostäder har gott rykte bland studenter. Vi gläds åt att vårt arbete ger
resultat och de ständiga förbättringarna fortsätter.

Att attrahera i framtiden
Studentbostäder, boendeföreningar,
Kårservice/KOMBO och Linköpings
universitet har idag ett nära samarbete. Ambitionen är att erbjuda
stadens studenter ett attraktivt och
tryggt boende. Studenterna är en
viktig del av Linköping – idag och
i framtiden. Dagens hyresgäster i
Studentbostäder kan vara morgondagens hyresgäster i Stångåstaden.
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Familj: Mamma, pappa och 		
syskon i Stockholm.
Sysselsättning: Studerar sjätte
terminen på logopedprogrammet
på Linköpings universitet.

Hej
Linda Girke!
Hur bor du?

Och vad är det bästa

Jag bor i en studentlägenhet, en

med Linköping?

mysig etta på 28 kvadratmeter högst

Linköping är en härlig studentstad, där

upp i ett flerbostadshus i Ryd med utsikt

det bästa är den fakultetsöverskridande

över en gårdsplan.

gemenskapen mellan studenterna.
Dessutom är det cykelavstånd till

Vad är det bästa med

i princip allt.  

ditt boende?
Det finns mycket jag tycker om med mitt

Hur är Studentbostäder

boende, men det jag gillar allra mest är

som hyresvärd?

den lättmöblerade planlösningen, och

Jag upplever att Stångåstaden alltid

den stora, väl tilltagna, tvättstugan.

finns nära till hands och löser eventuella
problem och framför allt är måna om
sina hyresgäster.
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Bryggaregården AB

ETT KULTURARV
I TIDEN
I Linköping finns ett antal kulturhistoriska byggnader och miljöer som
ägs och förvaltas av Bryggaregården AB, ett helägt dotterbolag till
Stångåstaden. Totalt handlar det om ett 90-tal byggnader, huvudsakligen
i Friluftsmuseet Gamla Linköping, där även naturreservatet Vallaskogen
och Valla Gård ingår. Övriga fastigheter är Krogen Amerika, Stenhusgården, Bäckagården samt Hunnebergsgårdarna på Hunnebergsgatan.
Här finns lägenheter, lokaler och museer.

Gamla Linköping är inte bara ett
museum. Det är också en levande
småstadsidyll som speglar forna
tiders liv och verksamheter. Alla
byggnader i området har flyttats dit
från Linköpings innerstad, ett projekt
som påbörjades under 1950-talet.
Här blandas privatbostäder med
intressanta museer och lokaler med
verksamheter och restauranger.
Området är öppet året om med
marknader och aktiviteter som följer
årstiderna. Gamla Linköping arbetar utifrån kommunens vision – kultur och fritid för alla, 365 dagar om
året och med cirka 400 000 besökare
per år har man lyckats. Idag är det
en av stadens stora turistattraktioner,
men även ett uppskattat utflyktsmål
för Linköpingsborna själva.

Flytt av teatern
Årets stora händelse är flytten av
teatern, från Folkets Park till Gamla
Linköping. I och med att Folkets
Park bebyggs med bostäder, togs

beslutet att montera ner den anrika
teatern som ritades av arkitekten
Axel Brunskog på 1920-talet, och
istället bygga upp den där Sjöbergska
friluftsteatern finns i dag. Byggnaden
har också återfått sin ursprungliga utformning och glans. Allt detta har blivit möjligt i och med finansiering från
Westman-Wernerska stiftelsen. Invigningen är våren 2015 och därefter ska
den användas som sommarteater.

Dahlbergs café fick under hösten
glaspartier som förlänger säsongen
för alla besökare. Detta projekt
har möjliggjorts genom medel från
Westman-Wernerska stiftelsen och
ett nära samarbete mellan Friluftsmuseet Gamla Linköping och Bryggaregården.
Hilma Winblads bed and breakfast
som startade under 2013 har blivit en
stor framgång och tillför Gamla Linköping ett tydligt mervärde.

Nya hyresgäster och projekt
Under året har Gamla Linköping fått
flera nya hyresgäster som bedriver
olika typer av verksamheter. En
byggnadsvårdsbutik har öppnat i
det gamla Posthuset på Kryddbodtorget, nygräddade våfflor erbjuds
nu i Skönfärgaregården och ett företagshotell har etablerats i Mamsell
Agardhs skola.
Nytt är även att Grafiska Museet
i Gamla Linköping har byggts ut.
Tillbyggnaden invigdes i september.
Grands veranda i trädgården vid

Den anrika teatern har flyttats från
Folkets Park till Gamla Linköping.

BRYGGAREGÅRDEN AB
VERKSAMHET
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”BÄCKAGÅRDEN I CENTRALA
LINKÖPING BYGGDES 1898.
NU HAR DEN RENOVERATS
TIDSTYPISKT OCH ÄR UTHYRD
SOM KONTOR.”
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Successivt underhåll

Invigning av Bäckagården

Det kulturhistoriska värdet i Friluftsmuseet Gamla Linköping
ställer speciella krav på underhåll.
Alla byggtekniska åtgärder sker i
nära samarbete med Friluftsmuseets
verksamhetsansvariga. Under 2014
har Stångåstaden fokuserat på yttre
underhåll som målning av fasader
och staket, bland annat Tekniska
verkens Museum och Järnvägsmuseum i Valla. En större investering är även bytet av undercentral
för fjärrvärme i området. Invändigt
har lägenhetsrenovering genomförts
med bland annat några nya badrum.

2011 förvärvade Bryggaregården
den så kallade Bäckagården i centrala
Linköping. Det här är en ståndsmässig fastighet som 1898 byggdes
åt telegrafkommissarie Wenström
och från början hette Villa Boiro.
Nu har den renoverats tidstypiskt
och är uthyrd som kontor. Själva
invigningen genomfördes den 21
augusti i år.

BRYGGAREGÅRDEN AB
VERKSAMHET

Hunnebergsgårdarna
Hunnebergsgårdarna, intill Linköpings Stadsbibliotek, är ett annat
av stadens besöksmål. Här i den
charmiga trähusmiljön finns butiker
och hantverkare. Under året har en

ny verksamhet tillkommit där man
tillverkar väskor för hand.

Köp av Lambohofs Säteri
Under 2014 har Linköpings kommun
fattat beslut om att Bryggaregården
under 2015 kommer att förvärva
Lambohofs Säteri, strax intill Lambohov. Lambohofs Säteri är ur ett
nationellt perspektiv en unik herrgårdsanläggning. Tanken är att på
sikt kunna tillgängliggöra byggnader och miljöer för Linköpingsborna. Exakt vad som sker här är
fortfarande inte beslutat. Stångåstaden för diskussioner med intressenter när det handlar om miljön
och den framtida utvecklingen.

Villa Boiro byggdes som en ståndsmässig bostad åt telegrafkommisarien Wenström 1898. Därefter drevs här ett
café, Bäckagården, som gav huset dess nya namn.

Hej
Jan Hellström!

Företag: Sententia Rekrytering AB
och Sententia Management AB.

RYD

Verksamhet: Sententia bidrar till
individers och organisationers utveck-

STUDENTLÄGENHET

ling genom utbildning, ledar- och

organisationsutveckling, rekryteringstjänster, HR-konsulting och tillhanda-

I höstas flyttade ni er verk-

Vilka är de stora fördelarna

samhet. Varför blev det just

med det nya kontoret?

Bäckagården?

För oss är det ytorna, charmen och

Bolagen Sententia Rekrytering och

läget. Vi uppskattar att det är renoverat

Sententia Management har båda vuxit

på ett kulturhistoriskt intressant och stil-

och vi behövde därför hitta större och

fullt sätt. Man kan väl säga att det har

mer ändamålsenliga lokaler. Önskemålet

återfått sin forna glans, vilket känns väl-

var även att få ett mer centralt läge än

digt bra. Sedan har Mio möbler hjälpt

tidigare. Så när alternativet med anrika

till att utrusta huset med möbler och

Bäckagården dök upp var det naturligt-

textilier, som hjälper till att höja känslan

vis väldigt intressant. Idag huserar vi i

ännu mer. Huset har faktiskt blivit lite

denna vackra fastighet från 1898, på

av ett andra hem.

NÅGRA FAKTA OM KVARTERET?
XXXXX
Placering: Bäckagården,
XXXXXX S:t Larshållandet av interimskonsulter.

gatan/Lasarettsgatan i Linköping.

cirka 250 kvadratmeter. Läget är alldeles perfekt. Vi sitter centralt, men
samtidigt naturskönt vid Tinnerbäcken
och Mahoniadalen – en oas i staden.

BRYGGAREGÅRDEN AB
VERKSAMHET
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Spännande nyproduktion
i centrala Linköping - Eddan.
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VERKSAMHET

FASTIGHETERNA

”GENOM FÖRVÄRV,
FÖRÄDLING OCH
NYBYGGNATION I
ATTRAKTIVA
LÄGEN SKAPAS NYA
FÖRUTSÄTTNINGAR”

FASTIGHETSMARKNADEN IDAG
Linköping är en del av en expansiv och allt mer attraktiv region.
Det är en sjudande och innovativ teknikstad med företag i världsklass, ett av landets ledande universitet och flera stora, omtalade
samhällsbyggnadsprojekt. Det i sin tur ställer höga krav på nya
bostäder och här är Stångåstaden en av de mest aktiva
aktörerna. Vi står inför en rekordstor nyproduktion.Sedan
miljonprojektets dagar har det aldrig byggts så mycket.
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FASTIGHETSMARKNADEN IDAG
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I takt med stadens expansion, ökar
också attraktionskraften. Idag är
Linköping en av de största investerarmarknaderna utanför storstadsområdena. Kommunen, näringslivet och
universitetet har ett nära samarbete,
vilket skapar rätt förutsättningar för
att bygga, bo och verka i regionen.
Vi följer trender och marknadens
behov noga. Genom förvärv, förädling och nybyggnation i attraktiva
lägen skapas nya förutsättningar.
Även energi- och miljöfrågor har
hög prioritet i dagens boende.

Utvecklingen på fastighetsmarknaden
Fastigheter som investeringskategori fortsätter att attrahera stora
mängder kapital. Marknaden domineras av kapitalstarka aktörer
med fokus på relativt låg risk som
premiumobjekt i storstäderna,
bostadsfastigheter i tillväxtorter
och på fastigheter med långa kontrakt och gärna från offentlig sektor.
Intresset för industrifastigheter och
fastigheter med utvecklingsbehov
är generellt lägre.
Transaktionsåret 2014 blev ett
rekordår med en transaktionsvolym
på cirka 160 miljarder kronor.
Fastighetsmarknaden präglas för
närvarande av god tillgång på kapital
till låg ränta, låg vakans och stabila
kassaflöden. Enligt konsultfirman
DTZ var de mest aktiva köparkategorierna under 2014 noterade och
onoterade fastighetsbolag, följt av
institutioner och fonder. De börsnoterade fastighetsbolagen var dessutom de största nettoköparna. Sett till
nationalitet var de svenska aktörerna
fortsatt överrepresenterade med
cirka 85 procent av det investerade
kapitalet och cirka 80 procent av
försäljningsvolymen.

”LINKÖPING HAR RÄTT
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
MÄNNISKOR ATT BYGGA, BO
OCH VERKA I REGIONEN.”

Ser man till olika fastighetssektorer var omsättningen av bostäder
störst med cirka 27 procent av kapitalet, följt av kontor med cirka 25
procent. Stockholm samt fastighetsmarknaderna utanför storstadsregionerna attraherade mest kapital under 2014. Stockholm stod för cirka
36 procent av investeringsvolymen
och marknaderna utanför storstadsregionerna cirka 17 procent. Skånes
andel var cirka 8 procent. Cirka 30
procent av kapitalet investerades utanför storstadsregionerna.
En bred efterfrågan i kombination med bland annat låga räntor
bedöms resultera i att fastighetsmarknaden kommer att ses som
ett fortsatt intressant investeringsalternativ även under 2015. På
lokalhyresmarknaden är det främst
moderna, flexibla, yteffektiva och
miljöriktiga lokaler i kommunikationsnära lägen som efterfrågas.
Hyrorna bedöms överlag vara fortsatt stabila under det kommande året.
Den goda efterfrågan bedöms leda till
sjunkande vakanser och ge möjligheter till nyproduktion inom många
regionstäder och tillväxtregioner.
Med ett tillskott av moderna och
yteffektiva lokaler, i kombination
med ett allt mer effektivt lokalutnyttjande, ökar dock riskerna för
vakanser och pressade hyresnivåer i

det äldre beståndet.
Fastighetsmarknaden i Linköping
rankas på sjunde plats i landet av
konsultföretaget NAI Svefa. Företaget
analyserar och värderar fastighetsmarknaden på 24 orter och skapar
ett index. För Linköpings del innebär
det att staden klättrat uppåt på listan.
I NAI Svefa Fastighetsindex behåller Stockholm sin första plats för
investeringar på den svenska fastighetsmarknaden. Efter Stockholm
placerar sig Göteborg följt av Uppsala. Klättrar mest gör Linköping
och Västerås med två placeringar
vardera medan Malmö och Växjö
tappar två placeringar. Sveriges
tredje storstadsregion, Malmö,
placerar sig därmed först på nionde
plats i NAI Svefa Fastighetsindex.
De större fastighetstransaktionerna
som skett i Linköping under 2014 är
bland annat Rikshem som köper
äldreboende av HSB, 2 400 kvadratmeter, Klövern köper av Ericsson i
Mjärdevi (Sanktera – Idéskaparen 2
och Idédebatten 1), 23 000 kvadratmeter kontor och Klövern säljer
kontorsbyggnad i centrum, 1 600
kvadratmeter lokaler.
Här borde vår försäljning av
Luftspanaren 1 kvala in. 198 bostäder, köpare HSB, underliggande
fastighetsvärde om 125 Mkr.

FASTIGHETSMARKNADEN IDAG
VERKSAMHET
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NÅGRA FAKTA
OM LINKÖPING
2013 uppnådde Linköping ett tillväxtmål. Staden passerade
150 000 invånare och befäster sin ställning som Sveriges femte största
kommun. Befolkningstillväxten har varit stark ända sedan 1950-talet
och staden växer snabbare än riksgenomsnittet. 2014 ökade
befolkningen med 1 679 personer till 151 881.
Närmare 28 000 studenter och doktorander, samt forskning inom flera
områden, gör Linköping till en av
Sveriges ledande universitetsstäder.
Idag stannar allt fler kvar i staden
efter avslutade studier. Ett närmare
samarbete med näringslivet, framför
allt Mjärdevi Science Park och ett
ökat utbud av bostäder är ett par
av förklaringarna.
Statistik visar att arbetslösheten är
jämförbar med övriga landet, medan
ungdomsarbetslösheten är lägre.
En väl fungerande infrastruktur
är en av stadens styrkor. Placeringen

intill E4:an, bra järnvägskommunikation utmed stambanan StockholmMalmö samt en flygplats som öppnar
upp resandet till hela världen är
några exempel.
Idag har Linköping totalt cirka
74 000 bostäder, fördelade enligt
grafiken nedan.
Med andra ord har Linköping
betydligt fler hyresrätter och något
fler bostadsrätter än landet i stort,
samtidigt som det finns färre småhus, det vill säga egna hem.

LINKÖPING SVERIGE
Småhus		
33 %		44,3
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%

Hyreslägenheter

43 %		33,4 %

Bostadsrättslägenheter 		

24 %		22,3 %

NÅGRA FAKTA OM LINKÖPING
VERKSAMHET

Hyresmarknaden
i Linköping
Efterfrågan på hyresrätter ökar i takt
med befolkningstillväxten. Viktigt
för staden är också att kunna erbjuda
en variation av boendeformer, eftersom Linköpings attraktivitet hänger
nära samman med bostadsutbudet.
Stångåstaden är Linköpings
största hyresvärd och cirka 25 procent av stadens 152 000 invånare
bor hos oss. Andra hyresvärdar är
bland annat Botrygg, HSB, Lindstens, Mannersons, Victoria Park,
Willhem och Riksbyggen.

”VIKTIGT FÖR STADEN ÄR
OCKSÅ ATT KUNNA ERBJUDA
EN VARIATION AV
BOENDEFORMER.”

Framtida bostadsbyggande
Kommunens omfattande planer på
stadsutveckling och bostadsbyggande har inneburit en ökad aktivitet under 2014. Flera stora projekt
har haft ett första spadtag och
många andra är i projekterings- och
upphandlingsfasen. Ett av de mest
omtalade är Vallastaden med planer
på cirka 1 200 nya bostäder, varav
cirka 600 i den första etappen.
Under 2014 har projektet Övre Vasastaden, med cirka 900 lägenheter,

tagit fart. I Folkets Park bygger
HSB Östergötland och Stångåstaden
cirka 300-400 nya lägenheter i den
vackra, anrika parkmiljön. Stadsdelen Östra Valla och Wahlbecks
Företagspark genomgår en stor förvandling. Till 2022 ska området
förvandlas till en unik och modern
stadsdel med 500-600 nya lägenheter och cirka 20 000 kvadratmeter ny verksamhetsyta. I och med
beslutet om höghastighetsbanan
Ostlänken, pågår planer för ett nytt

resecentrum med en helt ny stadsdel
intill, Stångebro. Förutom dessa
projekt, pågår samtidigt ett antal
mindre bostadsprojekt med inflyttning under de närmaste åren. Enligt
beräkningar behöver Linköping
bygga cirka 1 000 bostäder per år,
för att motsvara den allt mer ökade
efterfrågan. 2014 färdigställdes
725 (745) bostäder (både småhus
och flerfamiljshus). Utav dessa står
Stångåstaden för cirka 17 procent.

NÅGRA FAKTA OM LNKÖPING
VERKSAMHET
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LINKÖPINGS
LEDANDE AKTÖR
Stångåstaden har ett tydligt uppdrag från ägaren Linköpings kommun.
Vi ska erbjuda ett varierat utbud av prisvärda bostäder utifrån människors
olika behov och förutsättningar. Detta sker genom att vi vårdar och utvecklar
det befintliga fastighetsbeståndet med en kostnadseffektiv förvaltning.
Det sker även genom en ökad nyproduktion som väcker intresse såväl
regionalt som nationellt. På så sätt bidrar Stångåstaden till
Linköpings konkurrenskraft och fortsatta utveckling.

Idag arbetar vi strategiskt för att
sprida vårt bestånd över hela staden.
Vi har definierat A-, B- och C-lägen
och var företaget har sina styrkor,
respektive svagheter. Arbetet med att
öka antalet fastigheter i det som i
framtiden kommer betraktas som
innerstad, har idag hög prioritet.
Bland annat sker det genom ett

flertal cityprojekt, som Övre Vasastaden, Eddan och hörnet Västanågatan - Västra Vägen.
När man producerar fastigheter i
centrala lägen är det ofta ett krav och
en given förutsättning att tillskapa
attraktiva kontors- och handelsytor
i bottenvåningarna. Både projektet
på Alnen och projektet på Eddan

kommer att präglas av en hög koncentration av lokaler på nedre botten.
A-, B- och C-lägen i en kommun
definieras utifrån efterfrågan, vakans
samt direktavkastning. A-lägen är de
mest efterfrågade på marknaden, med
lägre risk och direktavkastningskrav.

Kungsgateområdet är ett av stadens A-lägen.

”IDAG ARBETAR
VI STRATEGISKT FÖR
ATT SPRIDA VÅRT
BESTÅND ÖVER
HELA STADEN.”
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Indelningen påverkas av:
• Närhet till service med butiker av skiftande slag
• Närmiljö där säkerhet är en avgörande faktor
• Närhet till kommunikationer
• Närhet till daghem, skola och vård

A BC
A–läge kännetecknas av:

B–läge kännetecknas av:

C–läge kännetecknas av:

• Något jämförbart högre 		
hyresnivå

• Läget är inte så avgörande
för hyran

• Läget är inte så avgörande

• Lägsta vakanserna – 		
nära noll procent

• Vakanserna är eventuellt något
högre än i A-läge

• Högre risk för vakanser

• Lägsta direktavkastningskraven

• Direktavkastningskraven är
något högre än i A-läge

• Området ligger ofta i anslutning
till A-läge

för hyran

• Högre direktavkastningskrav
• Ofta längre avstånd till service
och kommunikationer

FASTIGHETER OCH LÄGEN
VERKSAMHET
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Fastighetsinnehav och marknadsvärde
Antal
lägenheter

Andel
lägenheter

Marknadsvärde

Andel marknadsvärde

Area

Andel Area

Totalt koncernen
A

1 647

9%

2 431 400

17 %

147 487

12 %

B

6 253

34 %

5 550 800

38 %

423 713

34 %

C

10 555

57 %

6 732 200

46 %

675 248

54 %

18 455

100 %

14 714 400

100 %

1 246 448

100 %

A

1 497

27 %

2 213 400

37 %

134 113

32 %

B

3 890

70 %

3 690 000

61 %

277 114

66 %

C

141

3%

130 500

2%

11 715

3%

5 528

100 %

6 033 900

100 %

422 942

100 %

City

Syd
A

150

4%

166 000

5%

13 111

4%

B

898

23 %

757 700

23 %

61 262

21 %

C

2 920

74 %

2 394 800

72 %

222 440

75 %

3 968

100 %

3 318 500

100 %

296 813

100 %

332

7%

255 000

8%

20 539

5%

Väst
B
C

4 370

93 %

2 953 500

92 %

354 017

95 %

4 702

100 %

3 208 500

100 %

374 556

100 %

Studentbostäder i Linköping AB
B

1 098

26 %

597 000

32 %

31 194

26 %

C

3 124

74 %

1 253 400

68 %

87 076

74 %

4 222

100 %

1 850 400

100 %

118 270

100 %

5000

9%

263

1%

Bryggaregården AB
A
B

35

100 %

48 100

91 %

26 513

99 %

35

100 %

53 100

91 %

26 776

100 %

19 %

–

–

TGS Fastigheter NR3 AB och Eddan i Linköping AB
A
B
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–

–

47 000

–

–

203 000

81 %

7 091

100 %

–

–

250 000

100 %

7 091

100 %

FASTIGHETSVÄRDERING
Marknadsvärdering
Värderingen omfattar samtliga förvaltningsfastigheter per årsskiftet
2014-2015. Fastighetsbeståndet
omfattade 396 fastigheter. Alla
fastigheter som innehades per sista
december 2014 värderades.
Widehov Konsult AB har på
uppdrag av Stångåstaden genomfört en extern oberoende marknadsvärdering av hela den samlade
fastighetsportföljen vid värdetidpunkt årsskiftet 2014/2015. I utförd
värdering inkluderas inte värdet av
pågående projekt eller tilläggsvärdet
för byggrätter enligt gällande planer.
Syftet med värderingen är att bedöma
de respektive fastigheternas marknadsvärde. Marknadsvärdena i sin
tur används för att redovisa värde-

förändring, avkastning på beståndet
samt för att fastställa eventuella nedskrivningsbehov. Med ett fastighetsmarknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en
fri och öppen fastighetsmarknad vid
en viss angiven tidpunkt.

Värderingsunderlag
Stångåstaden har ansvarat för aktuella fastighetsspecifika uppgifter
såsom areor, debiterade hyror, vakanser, hyresrabatter, fastighetstaxeringsuppgifter samt i övrigt för
faktiska drift- och underhållskostnader. Då någon okulär besiktning
av fastigheterna inte genomförts
har det gjorts en översiktlig bedömning av marknadshyrorna för de
kommersiella lokalerna. Därutöver

har Linköpings fastighetsmarknad,
ortens ekonomiska bas och fastigheternas förutsättningar och position
i de respektive marknadssegmenten
översiktligt analyserats.

Värderingsmetodik
Värdebedömningarna har utförts
på objektsnivå. Värderingarna har
genomförts med erkända och på
marknaden accepterade värderingsmetoder. Metodiken, ansluter i all
väsentlighet, till Svenskt Fastighetsindex anvisningar och riktlinjer från
november 2007. Värderingarna har
utförts dels med stöd av en ortsprismetod och dels med stöd av en nuvärdesmetod. Nuvärdesmetoden,
som också kallas avkastningsmetoden, kan ses som samlingsnamnet

FASTIGHETER FINNS I
FASTIGHETSBESTÅNDET

FASTIGHETSVÄRDERING
VERKSAMHET

61

för de metoder där man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar
marknadens förväntningar på de
respektive värderingsobjekten.

Generella och objektsspecifika antaganden
Varje fastighet har klassificerats
utifrån läge, ålder, standard och
skick. De faktiska drift- och underhållskostnaderna har justerats till en
nivå som bedömts som marknadsmässig. Aktuell hyresnivå i respektive fastighet har justerats över tid
för kända förändringar med avseende på hyresförändringar, avtrappning av rabatter med mera. Varje
fastighet har därtill åsatts en normal

62

FASTIGHETSVÄRDERING
VERKSAMHET

långsiktig uthyrningsgrad, så kallad
normalisering.
• Kalkylperioder omfattande fem
alternativt tio år.
• Inflationen antas långsiktigt till
2,0 procent.
• Hyresutvecklingen antas i 		
normalfallet följa inflationen.
• Driftkostnadsökningar antas i
normalfallet följa inflationen.
• Direktavkastningskravet (restvärdesberäkning) för de ingående
fastigheterna bedöms ligga mellan
3,75 och 8,75 procent.
• Kalkylräntan, vilken beräknats
alternativt bedömts, varierar
mellan cirka 5,7 och 10,7 procent
beroende på bland annat områdesoch fastighetsspecifik risk.

Osäkerhet
Tillvägagångssättet har varit något
översiktligt. Det innebär att de fastighetsspecifika värdebedömningarna
inrymmer en högre osäkerhet än
vad som är fallet vid mer traditionell
fastighetsspecifik värdering, som
exempelvis inför en kreditprövning.
Graden av osäkerhet avseende det
bedömda marknadsvärdet kan sägas
motsvara cirka +/- 10 procent.
Osäkerheten avseende marknadsvärdet
på den samlade fastighetsportföljen
kan emellertid sägas vara något lägre,
eftersom det kan antas att avvikelserna till viss del tar ut varandra.

Värdeutveckling
Värdeförändring
Vid bedömning av värdeförändring
måste både förvärv och försäljningar
tas i beaktande. De påverkansfaktorer
som skedde under året var värdehöjning av fastigheterna, köp och
försäljning av fastigheter samt in-

vesteringar vid ny-, till- och ombyggnationer. Det sammanlagda värdet för
Stångåstadens fastigheter bedömdes
vid årsskiftet 2014-2015 till 14 714
Mkr, en ökning med 7,1 procent.
Efter justering för investeringar i
projekt om 493 Mkr, reavinst vid

försäljning på 101 Mkr återstår en
värdeökning om 658 Mkr. Värdeuppgången förklaras huvudsakligen
av värdestegring på huspriser samt
överenskommelsen med hyresgästföreningen om höjda bostadshyror 2014.

Fastigheternas avkastningskrav
Område

Bostäder %

Lokaler %

A-läge

3,75 - 4,25

6,25 - 7,50

B-läge

4,25 - 6,00

5,25 - 8,75

C-läge

4,75 - 6,25

6,50 - 8,75

Värdeutveckling på hela fastighetsinnehavet, (inklusive investeringar och ökning av marknadsvärdet)
År

Marknadsvärde, Mkr

Förändring, %

Kr/kvm

Förändring, %

2009

10 748

4,5 %

8 891

3,5 %

2010

11 542

6,9 %

9 492

6,3 %

2011

12 230

5,6 %

9 750

2,7 %

2012

12 908

5,2 %

10 330

5,9 %

2013

13 664

5,5 %

10 979

6,3 %

2014

14 714

7,1 %

11 805

7,0 %

Värdeförändring
Förändring av marknadsvärde under 2014
Bedömt marknadsvärde 31 dec 2013
Investeringar vid ny-, till- och ombyggnationer
Försäljningar av fastigheter
Köp av fastigheter
Orealiserad värdehöjning
Bedömt marknadsvärde 31 dec 2014

13 664
493
- 101
658
14 714
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Marknadsvärde
Bedömt marknadsvärde
Det sammanlagda marknadsvärdet
för hela beståndet, uppskattat som
summan av de enskilda objektens
marknadsvärden, bedömdes i värderingen till 14 714 400 000 kronor.

Direktavkastning beräknas genom
att driftnetto ställs i relation till
fastigheternas marknadsvärde.
Endast fastigheter som ägdes vid
årets slut ingår i sammanställningen.

Totalavkastning

Direktavkastning
För att ta fram fastighetsvärdet används ett antal antaganden, se stycket
om Generella och objektsspecifika
antaganden på sid. 61-62. Dessa
indata kan variera och på så sätt påverkas marknadsvärdet. Om direktavkastningskravet har sänkts, höjs
marknadsvärdet och tvärtom.

Totalavkastningen för Stångåstaden
2014 uppgick till 10,4 (8,3) procent.
Fastigheternas totalavkastning är
summan av direktavkastning på verkligt marknadsvärde och värdeförändring under året. Observera att i värdeförändringar ingår investeringar.

Totalavkastning - inkluderat investeringar
Läge

Direktavkastning beräknat
på marknadsvärde

Värdeförändring

Totalavkastning

A

3,2 %

6,3 %

9,5 %

B

3,1 %

6,2 %

9,3 %

C

3,6 %

8,2 %

11,8 %

Totalt

3,3 %

7,1 %

10,4 %

Övervärde
Läge

Hyresintäkter

Driftnetto

Bokfört värde

Marknadsvärde

Övervärde

A

163 877

77 105

885 860

2 428 759

1 541 708

B

449 824

169 691

2 072 850

5 560 753

3 486 340

C

704 643

243 929

2 684 943

6 724 888

4 042 697

1 318 344

490 725

5 643 654

14 714 400

9 070 746

Totalt
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Bokfört värde

Övervärde

Taxeringsvärde

Det bokförda värdet på förvaltningsfastigheterna är 5 643 (5 199) Mkr.
Behovet av nedskrivning bedömdes
utifrån den genomförda marknadsvärderingen. Inga fastigheter bedömdes ha ett lägre marknadsvärde än
det bokförda värdet som skulle föranleda en nedskrivning.
Fastigheternas bokförda värde på
5 643 Mkr motsvarar 38 procent av
bedömt marknadsvärde.

Övervärde beräknas som skillnaden
mellan bedömt marknadsvärde och
bokfört värde. Under 2014 ökade
övervärdet till följd av höjt marknadsvärde med cirka 6,7 procent
till 9 071 (8 465) Mkr.

Taxeringsvärdet för det samlade
beståndet uppgick till 11 899
(11 765) Mkr vid årsskiftet, vilket
motsvarade 954 kronor per kvadratmeter. Vid årsskiftet motsvarade
det totala taxeringsvärdet 81 (86)
procent av det bedömda marknadsvärdet för fastigheterna.
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FOKUS PÅ
NYPRODUKTION
2014 har varit ett intensivt år med många projekt på gång.
I nuläget har vi 266 bostäder i produktion och cirka 2 000 i planeringsstadiet.
En av förklaringarna till den ökade takten är att flera överklagade detaljplaner
nu har fått klartecken till byggstart. Det gäller bland annat Övre Vasastaden,
Majelden och studentboendet Irrblosset i Valla. Detta ställer ökade krav på
hela organisationen i och med en allt högre produktionstakt.

Att få fram bostäder är en lång process med flera olika steg. Planering
och projektering leder till detaljplaner, som ska godkännas, innan det
är dags för upphandling och ett första
spadtag. Överklaganden av detaljplaner har blivit allt vanligare, vilket
avsevärt försenar många projekt i
kommunen och bilden är densamma
över hela landet.
Stångåstadens enhet Fastighet fokuserar på tre huvudsakliga områden;

nyproduktion, underhåll samt att
sänka energiförbrukningen inom
beståndet. Ägardirektiven säger att
Stångåstaden ska bygga bostäder i
takt med att Linköping växer. Och
eftersom efterfrågan på bostäder
ökar konstant, har nybyggnation
högsta prioritet. Målsättningen är
att satsa på attraktiva lägen. Under
2014 investerade vi 870 Mkr i våra
fastigheter, sammanslaget nyproduktion, underhåll och ombyggnation.

Stångåstadens nyproduktion präglas
av ett omfattande miljötänk. Vi har
bland annat ett långsiktigt energieffektiviseringsmål om att minska
andel köpt energi med 25 procent till
2025. Som ett led i detta arbete har vi
beslutat att våra nyproducerade fastigheter får förbruka maximalt 63 KWh/
kvadratmeter och år. Detta är 30 procent under det lagkrav som Boverket
ställer på nybyggda fastigheter.

”ÄGARDIREKTIVEN SÄGER ATT
STÅNGÅSTADEN SKA BYGGA
BOSTÄDER I TAKT MED ATT
LINKÖPING VÄXER.”
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Invigning av nya bostäder
Nyproduktionen resulterade 2014
i ett antal färdiga fastigheter. Totalt
har det tillkommit 123 (163) nya
bostäder och 206 (79) har byggts
om. Några av årets höjdpunkter har
varit invigningarna av de nya projekten. Här har vi arrangerat uppmärksammade event och visningar,
för att skapa ett ökat intresse kring
bostadsbyggandet, hyresrätten och
företagets roll i staden. Följande nyproduktion stod klar under året:

Åkervindan, Lambohov
Vingården, Södra Ekkällan
I Södra Ekkällan, nära stan och det
natursköna eklandskapet Tinnerö,
har vi uppfört 115 bostäder, varav
35 mindre lägenheter, 52 lägenheter
i mer traditionella storlekar samt 28
lägenheter för vårt boendekoncept
Fördel 55+. Sista inflyttning skedde
2014 i detta mycket uppskattade
projekt. Hållbarhet har genomsyrat
Vingården, vilket bland annat resulterat i företagets första satsning på
solenergi i en nyproducerad fastighet. De solceller som monterats
ska ge en årlig produktion av cirka
60 000 kWh.

Studentbostäder, Ryd
Eftersom projektet Irrblosset fortfarande var överklagat vid ingången
av 2014, diskuterades hur det ökade
behovet av studentbostäder kunde
lösas. Beslut togs att sätta upp 25 nya
bostäder på en dåligt utnyttjad parkeringsplats utmed Ryds Allé. Under
2014 antogs en ny lag som numera
tillåter tidsbegränsade bygglov i upp
till 15 år. Hela processen har gått
rekordsnabbt och i början av december flyttade de första studenterna in i
dessa prefabricerade modulhus med
lägenheter på 25 kvadratmeter.

Ytterligare ett osedvanligt snabbt
projekt är kvarteret Åkervindan i
Lambohov, som hade första spadtag
i slutet av 2013 och där första inflyttning var den 9 december 2014.
Åkervindan består av tvåor och
treor, totalt 64 bostäder fördelat på
fyra hus. Husen är så kallade Kombohus, ett koncept som drivits fram
och handlats upp av vår intresseorganisation SABO. Kombohusen
är högt prefabricerade med en tydligt definierad bygg- och upphandlingsprocess. Därmed blir genomförandet betydligt snabbare än normalt
och mer kostnadseffektivt än mer
traditionella projekt. På Åkervindan
räknar vi med att ha kortat byggtiden med nästan sex månader samt
att vi sänkt den totala produktionskostnaden med cirka 20 procent.

Avyttringar och
investeringar
Under året har Stångåstaden och
HSB Östergötland genomfört en
bytesaffär. Stångåstaden sålde fastigheten Luftspanaren 1 i västra Berga,
med totalt 198 bostäder, till HSB.
Samtidigt köpte vi cirka 200 byggrätter i Övre Vasastaden bland annat
kvarteret Agraffen, en fastighet som

vi tidigare ägt till lika delar med
HSB Östergötland. Agraffen är i
dag en kommersiell fastighet innehållande dagligvarubutiken Priso.
Ett annat intressant förvärv genomfördes sommaren 2014. Den
tidigare anstalten Roxtuna, vid
Roxens strand strax norr om Linköping, förvärvades från Specialfastigheter AB. Totalt handlar det om
28 hektar exploaterbar mark med
ett mycket attraktivt och strandnära
läge. Det här är en långsiktig investering, som kan bli aktuell att bebygga inom 5-10 år. I första steget
måste infrastrukturen till området
förbättras, innan nästa steg kan tas.
I nuläget pågår förhandlingar med
Linköpings kommun om att förvärva
mark på Tröskaregatan i Lambohov.
Stångåstaden äger redan grannfastigheten och nu vill vi köpa till ytterligare
en mark. Detta ger möjligheten att
bygga ytterligare 3 000 kvadratmeter,
vilket innebär cirka 50 bostäder.
Projektet är liknande det som under
året byggts i Östra Lambohov, men
här blir det förmodligen Kombo mini,
det vill säga ettor och tvåor. I och med
att SABO upphandlar och att produkten redan är definierad går processen
snabbt och produktionen beräknas
starta sent 2015.

FOKUS PÅ NYPRODUKTION
VERKSAMHET

67

PÅGÅENDE OCH
PLANERADE PROJEKT
Stångåstaden har som målsättning att bygga 2 000 nya bostäder
per år de kommande åren. Vår nyproduktionsnivå är rekordhög. Inte
sedan miljonprogrammets omfattande satsningar har det investerats i
den här omfattningen. Den långsiktiga planeringen omfattar cirka
2 000 nya lägenheter, vilket motsvarar cirka 5 miljarder kronor.

Harvestad PÅGÅENDE
I det växande Harvestad, i de södra
delarna av Linköping, har första
spadtaget genomförts. Det här är
ett attraktivt område med lantlig
atmosfär nära naturen och Landeryds golfbana. Samtidigt har man en
bekväm närhet till staden och annan
service i Ekholmens centrum.

Stångåstaden kommer även att
bygga Lyckan, som är etapp 2 i
Harvestad. Det är tre flerfamiljshus
i tre våningar med lägenheter i storlekarna 2-4 rum och kök.
Bostadstyp: Hyresrätter, lägenheter
Antal bostäder: 48
Byggstart: 2015

Bostadstyp: Hyresrätter i rad- och parhus

Planerad första inflyttning:

Antal bostäder: 33

Sommaren 2016

Byggstart: Pågående
Planerad första inflyttning: Juni 2015

Folkets Park PÅGÅENDE
I anrika Folkets Park bygger Stångåstaden hyresrätter, varav 28 av dem
är ett så kallat Trygghetsboende till
hyresgäster över 70 år. Dessa lägenheter är på 1-3 rum och kök plus
gemensamma utrymmen för samvaro och rekreation. Dessutom
bygger vi ett omsorgsboende till
Linköpings kommun på fastigheten.
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Bostadstyp: Hyresrätter - vanliga
lägenheter, Trygghetsboende och
omsorgsboende
Antal bostäder: 28 trygghetsbostäder,
29 vanliga hyresrätter och 8 bostäder
i omsorgsboendet
Byggstart: Pågående
Planerad första inflyttning: Hösten
2015

Vallastaden PLANERAD BYGGSTART 2015
Omtalade Vallastaden, en helt ny
innovativ stadsdel i Linköping,
kommer år 2017 att vara föremål
för ett bo- och samhällsexpo. Under
sex veckor ska mässan stå öppen för
besök av allmänhet, press, politiker
och andra intresserade. Här realiseras
visionen om ett nytt sätt att bygga
och bo med social hållbarhet som
livsstil. Genom att bygga tätt och
med naturliga mötesplatser i form
av torg, växthus och gemensamhetslokaler, så kallade felleshus, inspireras människor till umgänge. Flera
aktörer bygger i nära samverkan med
bland annat kommunen, Linköpings
universitet och näringslivet.

På den första tomten, det som här
kallas tegar, kommer Stångåstaden
att bygga två fastigheter ritade av
två olika arkitekter. I dagsläget
planerar vi för sexvåningshus med
relativt små, men yteffektiva lägenheter. Den ena fastigheten byggs som
ett så kallat plusenergihus, vilket
innebär att det avger mer energi än
det förbrukar. På den andra tomten
planeras fyra radhus där vi satsar
exteriört på olika, spännande fasadmaterial och invändigt på olika
inredningskoncept. Vi kommer att
driva projektet tillsammans med NCC
i en så kallad partneringentreprenad.

Bostadstyp: Hyresrätter, varav ett hus är
ett plusenergihus
Antal bostäder: 38
Byggstart: Våren 2015
Planerad första inflyttning: Sent 2016

Vallastaden Torget PLANERAD BYGGSTART 2015
Tillsammans med Sankt Kors Fastighets AB planerar Stångåstaden att
bygga ett helt kvarter innehållande
både kontor, studentbostäder och
vanliga lägenheter. Kvarteret ligger på
ett mycket attraktivt läge där den så
kallade Corson och Vallastadens nya
torg möter varandra. Delar av studentbostäderna byggs som ett större kollektivhusboende enligt nya ideer som
hämtats från arkitektstudenter. Detta
är resultatet av en arkitekttävling i

Studentbostäders regi där vinnarbidraget nu får en chans att omsättas
i verkligheten. Se sid. 46.
Bostadstyp: Studentbostäder och
vanliga lägenheter
Antal bostäder: Cirka 220, varav
180 är studentlägenheter (plus
2 000 kvadratmeter lokaler)
Byggstart: Andra halvåret 2015
Planerad första inflyttning:
Våren 2017

Majelden PLANERAD BYGGSTART 2015
Majelden, i de centrala delarna av
Linköping, är ett bostadsområde
som växte fram på 1940-talet. Här
startar vi nu två byggplatser, dels
två stadsvillor på fem våningar och
dels ett högre hus på 14 våningar.
Dessutom byggs en förskola för
cirka 50 barn. Upphandlingen

beräknas vara färdig i februari 2015,
med byggstart under våren samma år.
Bostadstyp: Hyresrätter
Antal bostäder: Etapp 1 – 28 bostäder.
Etapp 2 – 45 bostäder
Byggstart: 2015
Planerad första inflyttning: 2016
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Övre Vasastaden, Alnen PLANERAD BYGGSTART 2015
I Övre Vasastaden, mellan Slöjdgatan och Industrigatan, skapas
en helt ny innerstadsbebyggelse i
urbana kvarter med hus på 4-6
våningar. Här blir det ljusa, yteffektiva lägenheter med tonvikt
på tvåor, treor och fyror. Förutom
lägenheter innehåller fastigheterna
även mycket attraktiva kommersiella lokaler och butiker.

Bostadstyp: Hyresrätter
Antal bostäder: 145
Byggstart: Sommaren, 2015
Planerad första inflyttning: Preliminärt
2017

Valla Irrblosset PLANERAD BYGGSTART 2015
Byggnationen av fler studentbostäder i kvarteret Irrblosset, vars
detaljplan tidigare överklagats,
fick 2014 klartecken för byggstart.
Här planerar vi för tre huskroppar
på 4-6 våningar vilka kommer att
innehålla över 200 nya bostäder.
Hela Irrblosset kommer, när det står
klart, att husera uppåt 1 200 studenter.

Bostadstyp: Studentlägenheter
Antal bostäder: Cirka 200
Byggstart: Sommaren, 2015
Planerad första inflyttning: 2016

Linghem PLANERAD BYGGSTART 2015
I samhället Linghem, strax utanför
Linköping, finns 15 radhus byggda
på tidigt 1960-tal. Renoveringsbehovet i dessa radhus har visat sig
vara så omfattande att Stångåstaden
tagit beslutet att riva dessa och uppföra nya hus i stället. Läget är mycket
bra i centrala delen av Linghem, cirka
300 meter från tågstationen. Även
här har vi planerat och sökt bygglov
för så kallade Kombohus. Dessutom
kommer en ny radhuslänga om fem
lägenheter att uppföras.
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Bostadstyp: 24 lägenheter +

Byggstart: 2015

5 radhuslägenheter

Planerad första inflyttning: 2016

Antal bostäder: 29

Östra Valla – Nya Wahlbecks PLANERAD BYGGSTART 2016
Planerna för en ny stadsdel i östra
Valla börjar ta form – det som går
under namnet Nya Wahlbecks.
Stadsdelen kommer att präglas av
hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt
och ekologiskt perspektiv med hållbara transporter, integrerade energisystemlösningar och kretsloppstänk.
Här planerar Stångåstaden att
bygga ett stort antal bostäder i
samarbete med flera andra aktörer
på marknaden. Totalt sett kommer
man att kunna skapa cirka 500-600

nya bostäder och ytterligare 20 000
kvadratmeter kommersiella lokaler.
Målet är att bygga en stadsdel där
man både kan leva och verka. I ett
första steg driver vi nu en detaljplan
innehållande cirka 220 bostäder.

Visionsbild av framtida
Nya Walhbecks gjort av Arrow.

Bostadstyp: Hyresrätter
Antal bostäder: I nuläget detaljplan
för cirka 220
Byggstart: Preliminärt 2016
Planerad första inflyttning: 2018

Eddan PLANERAD BYGGSTART 2016
På den nuvarande parkeringsplatsen
Eddan, i korsningen DrottninggatanDjurgårdsgatan, planerar Stångåstaden att bygga bostäder med hyresrätt samt ett stort antal parkeringsplatser under jord. Målet är att skapa
ett varierat lägenhetsutbud – allt från
ettor till femrummare med högre
standard än genomsnittet. Eftersom
att läget är unikt, mitt i staden,

kommer bottenvåningarna att
domineras av attraktiva kommersiella lokaler. Här har vi chansen att
bygga stad på riktigt.
Bostadstyp: Hyresrätter
Antal bostäder: Cirka 200
Byggstart: 2016
Planerad första inflyttning: 2018

Vasastaden, Agraffen PLANERAD BYGGSTART 2016
I Vasastaden planeras för ytterligare
bostäder. Här uppförs fastigheten
Agraffen vilket är den tomt där
dagligvarubutiken Priso idag ligger
– hörnet Järnvägsgatan, Sveagatan
och Östgötagatan. Fastigheten planeras inrymma tre kvarter vilka varierar
mellan fyra till tio våningar, samt
ett större antal parkeringsplatser i
garage under jord.

Bostadstyp: Hyresrätter
Antal bostäder: Cirka 300
Byggstart: Preliminärt 2016
Planerad första inflyttning: 2018
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STOR SATSNING PÅ
OMBYGGNATIONER
Ombyggnationer är en viktig del i företagets
strävan mot ett långsiktigt och hållbart boende.
Under 2014 har ombyggnadstakten ökat markant.

Stångåstadens målsättning är att
bygga om 300-500 bostäder årligen,
och 2014 blev resultatet 206 (79).
I nuläget fokuserar vi främst på
fastigheter byggda under 1950- och
1960-talet. Flera områden berörs och
åtgärderna handlar huvudsakligen
om byte av stammar, omgjorda
kök och badrum samt renovering
av fasader. Vi har även installerat
FTX – från- och tilluftssystem med
värmeåtervinning – i vissa hus där
det är tekniskt möjligt, för bättre
miljökomfort och miljöprestanda.
Övre Vasastaden och Majelden
är två av de stadsdelar där större
projekt genomförts under året. Näst
på tur står bland annat Åbylund.
I samband med renoveringar sker
eventuella radonsaneringar, där behovet finns. Målet är de nationella
riktlinjerna, att inga fastigheter ska
ha värden över 200 Bq/m3 år 2020.
Företagets energimål, att minska
andel köpt energi med 25 procent
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fram till år 2025, finns alltid med i
planeringen av projekten. Inför ombyggnationer bedöms alla åtgärder
utifrån energibesparing.
Årets underhåll uppgår till cirka
370 (350) Mkr. Försäkringsskador
som omfattar brand och vatten
slutade på 28 (35) Mkr.

Nya samarbetsformer
Inom avdelningen Fastighet utgör
Fastighetsförädling en grupp på tolv
personer, varav två nyanställdes i
början av 2015 – en VVS-ingenjör
och en projektledare. En del i arbetet är att hitta nya samarbetspartners och lösningar, som för arbetet
och utvecklingen framåt. Under
året har vi provat ett annorlunda
koncept i ett av våra projekt. Ombyggnaden av Isafjördursgatan har
genomförts i ett partneringprojekt,
där vi gemensamt med entreprenören hittat rätt lösning till bästa
kvalitet och pris. Det ger en öppenhet

och långsiktighet, som slagit mycket
väl ut. Därför genomförs under 2015
ytterligare ett projekt, Evastigen i
Ljungsbro, med samma koncept.

Uppskattad service
Att bygga om är en process som
involverar många parter. I och med
att vi idag har en ombyggnadskoordinator, underlättas arbetet
samtidigt som kommunikationen
med våra hyresgäster har förbättrats
avsevärt.
När ombyggnationen står klar,
flyttar ungefär hälften av våra evakuerade hyresgäster tillbaka till sitt
tidigare boende. Undersökningar
visar att de är mycket nöjda med de
standardhöjningar som ombyggnationerna medför. Ett av Stångåstadens prioriterade områden under
2014 har varit uppföljningar av
våra entreprenader inom bland
annat målning och teknisk skötsel,
för att säkerställa kvaliteten.

Föreningsgatan 27, 29, 31

Isafjördursgatan 4 A-C
Tönsbergsgatan 4 A-D

Prästbolsgatan 1

Antal bostäder 54
Energiåtgärd

Antal bostäder 84 varav 18 nya

Energiåtgärd

källar- och vindslägenheter

Start

2014	 

Energiåtgärd

Klart

2015

Start

2012

Klart

2014

Start

2013

Klart

2015

Antal bostäder

21
	 

Ödegårdsgatan 13-35

Djurgårdsgatan 77

Barnhemsgatan 6 A

Antal bostäder

Antal bostäder

Antal bostäder

107
	  

Energiåtgärd

Energiåtgärd

21
	 

12
	 

Energiåtgärd

Start

2012	 

Start

2014	 

Start 	

2014	 

Klart

2015

Klart

2014

Klart

2014

Exempel på energiåtgärder
A = FTX-ventilation
B = Tilläggsisolering fasad
C = Tilläggsisolering tak
D = Nya fönster
E = Komplettering isolerruta invändigt 		
samt helt byte av fönster i badrum
F = Frånluftsvärmepump
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AB Stångåstaden med dotterbolag ägde vid årets slut 396 (394) fastigheter, varav
Stångåstaden 370, Studentbostäder 20, Bryggaregården 5 och TGS3 en fastighet.
Den totala uthyrningsbara ytan var vid samma tidpunkt 1 246 449 (1 244 510)
kvadratmeter, varav 1 122 602 kvadratmeter var bostäder.

Drift- och underhållskostnader
Med drift och underhåll menas de
kostnader som krävs för att hålla
fastigheterna i ett funktionsdugligt
skick. Förutom kostnader för fastighetsskatt, försäkringar samt brandoch vattenskador delas kostnaderna
upp i media, fastighetsskötsel, reparationer och underhåll. Av dessa
kostnader är underhåll och media
de största posterna. I analysen av
dessa kostnader används nyckeltalet
kostnad per kvadratmeter uthyrd
yta för att ge jämförbara värden

Charmiga kvarter i södra Vasastaden.
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mellan olika år, då ytan i fastighetsbeståndet varierar.
I och med införandet av nya
redovisningsregler, det så kallade
K3-regelverket, påverkas underhålls-,
och ombyggnadskostnaderna och
det gör det svårt att jämföra med
tidigare år. En större andel av underhålls-, och ombyggnadskostnaderna
kommer att balansföras istället för
att kostnadsföras.

Media
Med media menas kostnader för uppvärmning genom fjärrvärme, kyla,

fastighetsel, vatten och sophantering.
Den största posten inom media är
fjärrvärme som 2014 kostade 134
Mkr, vilket är 13 Mkr lägre än 2013.
Åtgärder för energieffektivisering, tillsammans med milda vintermånader
samt en ovanligt varm höst, är några
av förklaringarna. Fjärrvärmeförbrukningen sjönk under året med
20,6 GWh eller 9,9 procent (faktiskt
förbrukning, ej normalårskorrigerat)
i koncernen. Den näst största posten
inom media, fastighetsel uppgick
till 44,1 Mkr. Jämfört med 2013
har elhandelspriset minskat. Vidare

Drift- och underhållskostnader
Drift- och underhållskostnader
Koncernen

Media

Tkr

2013
kr/kvm

Tkr

2014
kr/kvm
191

249 436

200

248 227

199

238 215

76 921

62

71 617

57

72 855

58

Reparationer

62 266

50

61 253

49

60 319

48

Media
Fastighetsskötsel
Reparationer
Underhåll

Studentbostäder

2012
kr/kvm

Fastighetsskötsel
Underhåll

Stångåstaden

Tkr

Media
Fastighetsskötsel
Reparationer
Underhåll

314 000

251

344 755

276

308 477

248

702 623

562

725 852

582

679 866

546

210 661

190

210 008

190

201 311

183

66 400

60

61 338

56

59 594

54

54 494

49

53 478

48

52 334

48

279 108

252

303 667

275

271 494

247

610 663

552

628 491

569

584 733

533

34 837

298

34 152

291

31 875

270

8 928

76

8 482

72

10 455

89

6 678

57

6 629

56

6 618

56

30 585

262

37 808

322

33 979

288

81 028

694

87 071

741

82 927

703
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Mediakostnader
Koncernen

147 473

118

147 308

118

134 444

El

Värme

46 344

37

43 845

35

44 135

35

Vatten

33 801

27

34 530

28

36 535

29

Sophantering

Stångåstaden

Värme

17

22 544

18

23 101

19

200

248 227

199

238 215

191
106

129 281

117

128 991

117

116 772

El

32 434

29

30 752

28

31 554

29

Vatten

29 629

27

30 335

27

32 523

30

Sophantering

Studentbostäder

21 818
249 436

19 316

17

19 930

18

20 462

19

210 660

190

210 008

190

201 311

183
125

Värme

16 165

138

16 219

138

14 698

El

12 433

106

11 587

99

11 075

94

3 807

33

3 810

32

3 544

30

Vatten
Sophantering

2 432

21

2 536

22

2 558

22

34 837

298

34 152

291

31 875

270

234 171

187

262 847

211

220 469

177

79 829

64

81 908

66

88 008
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314 000

251

344 755

276

308 477

248

201 706

182

225 720

204

188 291

172

77 402

70

77 947

71

83 203

75

279 108

252

303 667

275

271 494

247

28 188

241

33 916

289

29 101

247

2 397

21

3 892

33

4 878

41

30 585

262

37 808

322

33 979

288

Underhållskostnader
Koncernen

Planerat underhåll
Periodiskt/löpande underhåll

Stångåstaden

Planerat underhåll
Periodiskt/löpande underhåll

Studentbostäder

Planerat underhåll
Periodiskt/löpande underhåll

I koncernens siffror ingår drift- och underhållskostnader för Bryggaregården och TGS.
Observera att för 2012 och 2013 är siffrorna ej omräknade till K3
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har elförbrukningen i koncernen
minskat med 4,2 procent, motsvarande 1,3 GWh. Det förklaras
av de elbesparande åtgärder som
har genomförts i beståndet. Under
2014 har vi bland annat fokuserat
på att byta ut samtliga kvicksilverarmaturer till LED.
I Studentbostäder ingår hushållselen i hyran. Det medför att
kostnaderna för fastighetsel per
kvadratmeter blir betydligt högre
än för Stångåstaden, där nästan alla
hyresgäster har eget elabonnemang.
Även mediakostnaderna per kvadratmeter uthyrd yta är generellt sett
högre för Studentbostäder än för
Stångåstaden. Det förklaras av att
den uthyrda bostadsytan är mindre i
förhållande till den totala byggnadsytan. En stor del av Studentbostäders
bestånd består av korridorrum, med
en stor gemensam yta i form av kök
och vardagsrum, och gemensamma
ytor räknas inte in i den uthyrda
ytan. Studentbostäder driver ett
antal energibesparande projekt, som
närvarostyrd belysning och tilläggsisolering av vindar.

Fastighetsskötsel
Med fastighetsskötsel menas de
kostnader som är av återkommande
karaktär för tillsyn och skötsel av

fastigheterna. Här ingår kostnader
för yttre skötsel, teknisk skötsel,
inre städning, vinterkostnader,
sotning och åtgärder till följd av
skadegörelse. Totalt sett har dessa
kostnader minskat 2014 med cirka
1,2 Mkr. Det beror främst på den
milda vintern. Övriga kostnader
ligger förhållandevis stabila över
tid, eftersom de till stor del upphandlats i ramavtal till förutbestämda priser.

Reparationer
En kostnad räknas som reparation
om den är oförutsedd och innebär
att Stångåstaden inte byter ut hela
den aktuella enheten, utan endast
reparerar den. Dessa kostnader genereras dels av de felanmälningar
som Kundtjänst tar emot, dels av
genomförda lägenhetsbesiktningar.
Under 2014 tog företaget emot
65 425 felanmälningar vilket genererar åtgärder och påverkar reparationskostnaden. Dock har vi lyckats
minska reparationskostnaderna
med 36 Mkr under året. Det nya
reparationsavtal som började gälla
2013 är en av förklaringarna.
En annan är att arbetet med beställningar från kundtjänst ständigt förbättras samt att en ökad fakturakontroll har genomförts.

Underhåll
Som underhåll räknas kostnader som
syftar till att återställa en byggnads
funktion till dess ursprungliga nivå.
Löpande och planerat underhåll
skiljs åt. Det planerade underhållet
sköts i projektform och prioriteras i
förväg, medan det löpande underhållet till stor del styrs av varje områdesansvarig. Totalt har vi under
året lagt ned 830 Mkr i våra fastigheter. Ombyggnation och balansfört underhåll uppgick till 257 Mkr
medan resultatfört underhåll uppgick till 308 Mkr. Dessutom har
koncernen investerat 265 Mkr i
nyproduktion.

Nedskrivningar
Under året har koncernen återfört
tidigare gjorda nedskrivningar avseende fastigheter med sammanlagt
39,5 Mkr. Vid marknadsvärdering
av fastigheterna visade det sig att
nedskrivningarna inte var relevanta
och nedskrivningarna återtogs så att
de bokföringsmässiga värdena är lika
eller lägre än de marknadsmässiga
värdena. Nedskrivningsprövning görs
årligen på varje registerfastighet.

”TOTALT HAR
VI SATSAT 830 MKR
I VÅRA FASTIGHETER.”
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Fastighetsinnehav
Bostadsytan för 2014 ser ut enligt följande, vilket även ställs i relation till ytorna i beståndet i december 2013.
Bostadsyta

2012

2013

2014

Antal, st

Yta, kvm

Antal, st

Yta, kvm

Antal, st

Yta, kvm

14 465

1 019 542

14 304

1 012 934

14 198

1 094 312

4 175

113 078

4 197

113 772

4 222

118 270

Stångåstaden
Bostäder

Studentbostäder
Bostäder

Lägenheterna i Stångåstaden har mellan ett och sju rum och är fördelade enligt nedan
med en genomsnittslägenhet på tre rum och kök på cirka 70 kvadratmeter.
Stångåstaden, antal
1:or

2:or

3:or

4:or

5:or

6:or

7:or

Totalt

1 673

5 361

4 454

2 198

494

17

2

14 198

Studentbostäder har en majoritet av korridorrum och en stor andel enrummare.
Den genomsnittliga ytan totalt är 28 kvadratmeter och för ett korridorrum 20 kvadratmeter.
Studentbostäder, antal
1:or

2:or

3:or

4:or

5:or

Korridorrum

Totalt

1 641

375

140

1

8

2 057

4 222

Lokaler, antal

Antal, st
Snitt kvm/lokal

Stångåstaden

Studentbostäder

1 312

54

68

72

Majoriteten av fastigheterna i koncernen ligger i staden Linköping, medan en mindre del finns i ytterområden
som Linghem och Ljungsbro. I 20 av fastigheterna finns särskilt boende i servicehus eller gruppbostad.
Till koncernens bostäder hör även 35 lägenheter som ägs av Bryggaregården. Till koncernens lokaler
hör även 91 lokaler som ägs av Bryggaregården och en lokal som ägs av TGS3.
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Flerårsjämförelse
Ekonomisk utveckling i sammandrag. Flerårsjämförelsen är inte omräknad till K3 vad gäller år 2012, 2011 och 2010.
Koncernen

2014

2013

2012

2011

2010

Nettoomsättning

Mkr

1 346

1 297

1 259

1 239

1 203

Resultat efter finansiella poster

Mkr

318

181

276

155

185

Balansomslutning

Mkr

6 349

5 887

5 632

5 325

5 156

Medelantal anställda

st

145

145

136

141

134

Synlig soliditet

%

43,5

42,7

42,3

41,6

41,1

Justerad soliditet

%

76,8

76,5

76,2

75,6

74,7

Direktavkastning

%

3,3

3,5

3,1

3,3

3,3

Avkastning på totalt kapital

%

6,9

5,0

7,8

5,0

5,6

Avkastning på justerat eget kapital

%

12,0

7,4

12,0

7,1

9,0

MER EKONOMISK INFORMATION
FINNS I DEL 3,EKONOMI.

PRODUKTION
Ariom Reklambyrå
FOTO
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