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VD HAR ORDET

VD HAR ORDET
Året som gått har varit oroligt och turbulent ute i världen. Andra halvåret 2015 har präglats
av terrorhot och av flyktingkrisen både på lokal och nationell nivå. Ökningen av antalet
nyanlända kommer att ställa ännu högre krav på ett ökat bostadsbyggande. I Linköping
har bostadsbyggandet nått rekordnivåer under 2015 vilket givetvis underlättar men vi
kommer ändå att behöva tänka i nya banor och hitta nya samarbeten för att lösa utmaningarna de kommande åren. Vårt utgångsläge är lyckligtvis bra. Det går bra för Linköping
och det är fortfarande väldigt goda förutsättningar att driva bostadsbolag med låga räntor
och hög efterfrågan på bostäder. Stångåstaden har också en finansiell ställning som möjliggör stora satsningar på nya bostäder och på hållbarhet.

RESULTATET 2015 ÄR STARKT. Resultatet efter finans-

men för att lyckas i framtiden tror jag att det är av-

netto uppgår till 217 Mkr och innehåller inga stora

görande att vi klarar av att ha en stor bredd på vår

reavinster. Förutsättningarna är bra med rekordlåg

verksamhet. Vårt uppdrag är mycket större idag

ränta och hög efterfrågan på bostäder. Året som gått

än när bolaget grundades för över 70 år sedan. Då

har dessutom varit ovanligt varmt vilket påverkat

handlade det nästan uteslutande om att bygga nya

bolagets driftkostnader positivt. Räntekostnaderna

bostäder. Nu ska och vill vi vara med och bidra till

och avskrivningarna är också lägre än budgeterat.

hela Linköpings utveckling.

Vi har även under 2015 kunnat hålla en mycket hög
nivå på underhållet 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.

Ny styrelse och ny affärsplan
Stångåstaden fick en ny styrelse som tillträdde under
våren. Under hösten lade vi ned ett stort arbete på att
arbeta fram en ny affärsplan som bygger på bolagets
vision och nya ägardirektiv. Alla medarbetare inklusive styrelsen var inblandade i att ta fram inriktningen
för Stångåstaden och sätta upp mål för de kommande
åren. För att hela företaget ska dra i samma riktning
arbetar vi med gemensamma affärskritiska områden.
Vi kommer att ha extra fokus på kund, fastighetsutveckling, hållbarhet, kvalitetsarbete, organisation och
kompetens samt innovation. Det är många områden

Bostadsbyggande på rekordnivåer
Bostadsbyggandet har tagit fart på riktigt under 2015.
Vi har invigt och färdigställt drygt 200 nya lägenheter,
bland annat i Folkets Park, Harvestad och Lambohov.
I dagsläget pågår dessutom byggnation av ytterligare
750 nya bostäder i Harvestad, Valla, Vallastaden, Majelden, Vasastaden, Gottfridsberg och Linghem. Under
2016 är vår förhoppning att vi startar produktionen
av ytterligare cirka 600 nya bostäder, bland annat i
Övre Vasastaden, City och Valla. Dagens nivå på bostadsbyggande är rekordhögt även om vi jämför med
miljonprogrammets dagar. Det sätter hela organisationen på prov och vi arbetar intensivt med att förstärka
där det behövs och även effektivisera våra processer
så att vi klarar att leverera med hög kvalitet. De upphandlingar som genomförts under året har gjorts på
rimliga nivåer men en oro finns för att alla de investeringar som planeras i Linköping och Sverige kommer
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att påverka och fördyra prisbilden på

bolag för sjunde året i rad. Det känns

entreprenader. Vi har haft en skenande

som ett bra kvitto på att vi arbetar rätt

utveckling av byggkostnaderna det

och att den organisationsförändring vi

senaste decenniet och det är viktigt

genomfört under året ytterligare har

att vi i branschen arbetar för att bryta

stärkt bolaget. Utmaningen för fram-

den trenden.

tiden är att hitta nya sätt att möta våra

kunder, hitta nya attraktiva förvaltningsHållbarhet
koncept och inte minst hänga med i och
Vår ambition är att hållbarhetsfrågorna
dra nytta av den digitalisering som sker
ska bli en naturlig del av vår vardag. På
på fler och fler områden. KompetensVår absolut
miljösidan arbetar vi vidare med 25/25
försörjning är ett annat fokusområde i
viktigaste fråga
som innebär att vi ska spara 25 procent
Stångåstaden. För oss handlar det både
är att ta hand om
köpt energi till år 2025. Vi jobbar brett
om att utveckla de medarbetare som
alla kunder på ett
med ombyggnationer, energisparåtredan jobbar hos oss och om att kunna
gärder och beteendeförändringar men
så bra sätt som
attrahera de allra bästa när vi rekryterar
satsar även på förnyelsebar energi i form
möjligt. Och det
externt. Vi måste förstås tänka långsikav solenergi och vindkraft. Stångåstaden
har gett resultat.
tigt också, speciellt om vi ska kunna var
är dessutom certifierade enligt ISO
Nyligen tilldelamed och tävla om de unga talangerna i
14001 sedan många år för att effektivt
des Stångåstaden
framtiden. Vi jobbar intensivt med vårt
styra och ständigt förbättra vårt miljöKundkristallen för
varumärke både som företag och som
arbete. Vi lägger också stor kraft på
sjunde året i rad.
arbetsgivare och lägger även mycket tid
social hållbarhet. Vi har startat extra
internt på ledarutveckling och arbete
stadsdelssatsningar med nya förvaltmed företagskulturen och våra värdeningsmodeller i Skäggetorp och Ryd under året som
ringar. Jag är övertygad om att det ger nöjdare kunder
gått. Vi har en mängd föreningssamarbeten och vi
och skapar lönsamhet på både kort och lång sikt.
arbetar med att stärka sysselsättningen till exempel
Framåtblick
genom att ställa sociala krav i upphandlingar. Vi
Jag ser med stor tillförsikt på framtiden. Vi har otroligt
arbetar givetvis också med ekonomisk hållbarhet. Ett
många kompetenta medarbetare som är grunden för
bostadsbolag hanterar mycket stora ekonomiska värden
att vi ska lyckas. Stångåstaden står också väl rustat
och vi går just nu in i en otroligt intensiv period med
ekonomiskt när vi går in i en expansiv fas med ökade
historiskt tunga investeringar. Det är oerhört viktigt
investeringar. Vi har resurser att arbeta med hållatt vi hushåller på bästa sätt med våra resurser och ser
barhet, vara innovativa och hänga med i den nya
till att de investeringar vi gör är långsiktigt lönsamma.
digitaliserade världen.
En stark finansiell ställning ger oss både möjligheter
att investera och att kunna erbjuda en riktigt bra förJag skulle avslutningsvis vilja rikta ett stort tack till alla
valtning och service i framtiden.
duktiga medarbetare i företaget och till Stångåstadens
Kunder, varumärke och organisation
styrelse för bra samarbete under året.
Vår absolut viktigaste fråga, som vi jobbar med varje
dag, är att ta hand om alla kunder på ett så bra sätt
som möjligt. För att veta vad kunderna tycker genomför vi undersökningar varje år. Vi lägger ett stort jobb
på att analysera resultatet och lägger upp planeringen
efter vad som kommit fram i undersökningen. Nyligen tilldelades Stångåstaden Kundkristallen för att
Fredrik Törnqvist
vi har Sveriges nöjdaste kunder bland stora bostadsVd, AB Stångåstaden
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STRATEGIER, MÅL
OCH AFFÄRSPLAN
Utvecklingen av affärsverksamheten bygger på en helhetssyn där en
stark vision utgör kärnan. Koncernen antog 2013 en ny vision – 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.

S T R AT E G I E R , M Å L O C H A FFÄ RS P L A N
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3
Stångåstadens
affärsplan baseras
på ägardirektiv
och treårsplan för
åren 2016-2018.

STÅNGÅSTADENS AFFÄRSPLAN för 2016

För att vision och mål ska uppnås krävs

baseras på ägardirektiv, visionen och

fokus på områden där vi kan bli bättre.

fastställd treårsplan för åren 2016-

De affärskritiska huvudområdena för

2018. Bolaget har tillsammans med

de kommande åren är Kund, Fastig-

styrelsen och ledningen tagit fram en

hetsutveckling, Hållbarhet, Kvalitet,

affärsplan som sen ligger till grund

Organisation och Kompetens samt

för varje enhets egna affärsplan.

Innovation. Verksamheten följs upp
kontinuerligt via bland annat balan-

Under det senaste åren har vi fortsatt att

serat styrkort på olika nivåer utifrån

utveckla och förstärka Stångåstadens

fem perspektiv; kund, medarbetare,

värdegrund. Den ska genomsyra allt vi

ekonomi, process och utveckling.

säger och gör och bilda en bas för vårt
dagliga arbete. Våra strategier, policys

Ett arbete pågår ständigt för att finna

och ramverk grundar sig på våra värde-

balansen i den breda verksamhet Stångå-

ringar. Värdegrunden tydliggör också

staden bedriver så att bolaget bidrar till

krav och förväntningar på våra ledare

att utveckla Linköping på bästa sätt.

och medarbetare.

10

S T R AT E G I E R , M Å L O C H A FFÄ RS P L A N

STÅNGÅSTADENS VISION – ETT STEG FÖRE
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.

ETT STEG FÖRE - FÖR LINKÖPING

ETT STEG FÖRE - FÖR MEDARBETARNA

Året är 2025 och Linköping passerar ännu en mil-

År 2025 är Stångåstaden en av regionens intressan-

stolpe, 170 000 invånare. Människor trivs och känner

taste arbetsgivare och ett av de starkaste varumärkena,

framtidstro, stadens näringsliv växer kraftigt och univer-

alla kategorier. Vår långsiktiga kompetensförsörjnings-

sitetet blomstrar. Och mitt i detta finns Stångåstaden,

strategi bär frukt och vi attraherar både de yngre

som på ett proaktivt och långsiktigt sätt skapar förut-

talangerna och de mer erfarna förmågorna. Stångå-

sättningar för denna utveckling. Under en tioårsperiod

staden har gott rykte som arbetsgivare, våra med-

har vi gjort rekordstora investeringar i nya stadsdelar,

arbetare är nöjda och brinner för sina uppdrag och

till exempel i Stångebro där stadens nya resecentrum

i vår värderingsbaserade företagskultur får individen

växer fram. Med samma engagemang utvecklar vi

möjlighet att växa och utvecklas i arbetet.

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

ETT STEG FÖRE - FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

År 2025 konstaterar vi med glädje att allt fler väljer

I många år har hållbarhet genomsyrat allt vi gör och

Stångåstaden som värd. Vi utvecklar boende för alla

år 2025 är Stångåstaden ett föredöme bland bo-

behov och plånböcker – och för alla generationer.

stadsbolag i Europa. Vårt egenutvecklade program

Genom nybyggnation och omfattande satsningar på

för effektivitet och ständiga förbättringar ligger till

renoveringar kan vi erbjuda attraktivt boende med

grund för hållbarhetsarbetet och vi bjuder in kunder

smått unik valfrihet avseende miljöer, kundanpassning,

och intressenter i alla stadsdelar att delta aktivt på

utrustningsstandard och prisnivåer. Vi ligger i framkant

olika sätt. Tillsammans hjälps vi åt att tänka och agera

när det gäller att integrera digital teknik i boendet och

klimatsmart, och med gemensamma krafter skapar vi

kopplat till detta har vi fortsatt utveckla vårt service-

trygghet i våra bostadsområden så att alla människor,

program för maximal bekvämlighet och tillgänglighet.

oavsett generation eller kultur, kan känna sig välkomna

Därigenom har vi befäst vår position som Sveriges

hem. Stångåstaden står för utveckling, långsiktighet

ledande bostadsbolag när det gäller service.

och hållbarhet. Nu och i framtiden.

S T R AT E G I E R , M Å L O C H A FFÄ RS P L A N
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Vi ska följa med
i utvecklingen,
ligga i framkant
och införa flera
digitala tjänster
som frigör tid för
oss, våra kunder
och entreprenörer.

Affärskritiska områden
Bolaget har en bred verksamhet där
de affärskritiska områdena är Kund,
Fastighetsutveckling, Hållbarhet,
Kvalitet, Organisation och kompetens
samt Innovation. En kraftfull satsning
kommer att göras de kommande åren
för att öka nyproduktionen av bostäder
och ombyggnadstakten av det befintliga bostadsbeståndet. Under varje
affärskritiskt område ges en eller flera
målbilder där vi ska vara om tre till
fem år.

Kundsamverkan och kundmöten
• Vi erbjuder fler personliga och posi-

tiva kundmöten i våra bostadsområden, både individuellt och i grupp.
• Kunderna upplever i högre grad
kontakten med oss som professionell
och engagerad.

Fastighetsutveckling
Tillgången på bostäder ska följa efterfrågan och därmed möjliggöra att kommunen växer. Ombyggnationer och
renoveringar ska matcha kundernas
varierade efterfrågan om standard och

Kundservice

betalningsvilja på ett sätt som långsiktigt

Vi ska vara bäst på service bland större

stärker attraktivitet, miljöprestanda och

bostadsbolag och även hålla hög klass

säkerställer våra fastighetsvärden. Vi

i jämförelse med andra branscher. Vi

ska ha väl fungerande arbetssätt internt

ska vara nära våra kunder och utveckla

med tydliga roller i våra byggprocesser.

verksamheten i samverkan för att
fånga upp kundernas behov. Vi ska

Målbild tre-fem år

följa med i utvecklingen, ligga i fram-

Nyproduktion

kant och införa flera digitala tjänster

• Vi bygger i genomsnitt 500

som frigör tid för oss, våra kunder och
entreprenörer.

bostäder/år.
• Vår nyproduktion erbjuder variation
och bredd och tar hänsyn till många

Målbild tre-fem år

faktorer.

Digitala tjänster/digitalisering
• Vi erbjuder många av våra tjänster

digitalt.
• Vi har komplett automatiserade
digitala flöden där våra system är väl
integrerade med varandra.
• Kunden ska hitta all information via

Ombyggnation/Renovering

• Vi renoverar i olika nivåer anpassade
efter kundgrupp, med större valfrihet
och nya flexibla tillvalspaket.
• Vi renoverar 300-500 lägenheter
årligen.

digitala kanaler och uppleva det
smidigt och effektivt att ha kontakt

Områdesutveckling

med oss digitalt.

• Vi har strategier för hur våra områden

ska utvecklas.
Nya servicetjänster och koncept
• Vi har lanserat flera nya service-

• I större ombyggnationsprojekt
beaktar vi alltid hela områdets ut-

tjänster och koncept som tagits fram i

veckling för att öka attraktiviteten

nära samarbete med våra kunder.

och värdeutvecklingen.

• Vårt erbjudande ska av kunden
upplevas som attraktivt och individuellt anpassat.

Hållbarhet
Vi ska bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och vara ett föredöme
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inom branschen. Våra bostadsområden
och fastigheter ska kännetecknas av

• Vi arbetar med sociala krav i våra
upphandlingar på ett naturligt sätt.

trivsel, effektivt resursutnyttjande och
långsiktig värdeutveckling. Genom att

Miljömässig hållbarhet

arbeta med social hållbarhet ska vi öka

• Vi bygger och förvaltar våra fastig-

tryggheten och minska segregationen

heter enligt aktuella miljöcertifie-

i våra bostadsområden. Vi ska höja

ringsnormer och en majoritet av

våra miljömål i takt med utvecklingen

våra nyproduktionsprojekt är miljö-

inom området och involvera våra med-

certifierade.

arbetare, kunder och entreprenörer i

• Vi är självförsörjande på fastighetsel.

arbetet. Genom ett tydligt ledarskap

• Vi bedriver ett framgångsrikt arbete

får vi en affärsmässighet, som genom-

med våra kunder när det gäller bete-

syrar hela företaget.

endeförändringar (avfall, energi m.m).
• Vi driver ett lagarbete mot det

Målbild tre-fem år

gemensamma målet 25/25 och följer

Social hållbarhet

vår besparingsplan, där vi ska spara

• Vi har en tydlig mångfaldsstrategi

25 procent köpt energi fram till 2025.

som innebär att vi utvecklar och
tillvaratar olika egenskaper, bak-

Ekonomisk hållbarhet

grunder och livserfarenheter hos

• Vi har utvecklat en modell för

våra medarbetare och entreprenörer

systematisk hyressättning som vi,

för att kunna ge bättre service och

Hyresgästföreningen och våra

erbjudande till våra befintliga och

kunder är nöjda med.

framtida kunder.
• Vi ser ett positivt resultat av vårt
arbete med stadsdelsutveckling när
det gäller trygghet och attraktivitet.

Vi bedriver ett
framgångsrikt
arbete tillsammans
med våra kunder
när det gäller
beteendeförändringar till
exempel när det
gäller avfall
och energi.

• Vi är kostnadsmedvetna och arbetar
affärsmässigt i vardagen.
• Våra investeringar är långsiktigt
ekonomiskt hållbara.

S T R AT E G I E R , M Å L O C H A FFÄ RS P L A N
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Kvalitet

• Vi har rätt kompetens och modeller

Vi ska ha väl inarbetade system och

för upphandling och inköp som

arbetssätt för kvalitetsuppföljning, risk-

säkerställer kvalitet, pris, beställning

hantering och intern kontroll samt målstyrning. Uppföljning ska genomsyra
vår vardag och vara en naturlig del av

och leverans.
• Vi är kända hos våra leverantörer
för vårt kvalitetsuppföljningsarbete.

vår verksamhetsutveckling. Intern kontroll ska vara integrerat i verksamheten,

Intern kontroll

hjälpa oss att kontrollera rätt saker och

• Våra ägare, intressenter och med-

minimera fel i arbetet. Vi ska ha tydliga

arbetare känner sig trygga med våra

mål som engagerar, utvecklar verksam-

arbetssätt och rutiner för verksam-

heten och ger ett gott resultat. En struk-

hetsstyrning, riskhantering och

tur för dokumenthantering ska stödja

intern kontroll.

vårt systematiska kvalitetsarbete.
Målstyrning

Målbild tre-fem år

att vi på ett enkelt sätt kan följa upp

• Vi har ett kvalitetssystem som stödjer

mål och aktiviteter kopplat till affärs-

oss i arbetet med att följa upp och
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• Vi har ett systemstöd som möjliggör

Kvalitetsuppföljning

plan och budget.

kontrollera alla viktiga delar i för-

• Vi har tydliga mål på alla organisa-

valtningen för att säkerställa att vi

toriska nivåer som är nedbrutna på

levererar rätt kvalitet.

individnivå.

S T R AT E G I E R , M Å L O C H A FFÄ RS P L A N

Vi ska ha tydliga
mål som engagerar, utvecklar
verksamheten och
ger ett gott
resultat.

Organisation och kompetens
Vår organisation ska vara rustad för
att möta snabba förändringar i omvärlden och därmed bibehålla och utveckla konkurrenskraften och lönsam-

• Feedback är en naturlig del av vårt
förhållningssätt i vardagen och utvecklar vår verksamhet.
• Vi är kända för vårt värdegrundsarbete.

heten. Som grund behöver vi ha väl fungerande processer, roller och arbetssätt.

Varumärket/arbetsgivarvarumärke

• Vi har ett starkt varumärke och är en av
För att säkerställa våra kompetensbe-

regionens mest attraktiva arbetsgivare.

hov ska vi arbeta för att attrahera och

• Våra medarbetare, samarbetspartners,

rekrytera motiverade och engagerade

ägare och kunder är stolta över att

medarbetare med rätt kompetens,

vara en del av Stångåstaden och är

samtidigt som vi ska bibehålla och ut-

goda ambassadörer för vårt företag.

veckla befintliga medarbetare. Arbetet
ska organiseras så att arbetsuppgifter

Innovation

utförs av rätt personer i syfte att opti-

Innovation ska vara ett prioriterat om-

mera effektivitet och arbetsglädje.

råde för att uppnå vår vision ”Ett steg
före”. Genom att ompröva, ifrågasätta,

Vår gemensamma värdegrund är

omvärldsspana och analysera ska vi

grunden till hur vi agerar internt och

ständigt utveckla och förbättra vår

externt i vår vardag. Våra ledare ska

verksamhet och våra affärsmodeller.

vara goda förebilder och ska tillsam-

Vi ska ha helikoptersyn och arbeta

mans med medarbetarna leva enligt

strategiskt för att hitta nya koncept

vår värdegrund. Vi ska stärka vårt

och modeller. Idéer föder idéer och

varumärke och vår arbetsgivarposition

även om allt inte genomförs, ska vi

i regionen ytterligare.

satsa stort och ta tillvara på våra med-

Genom att ompröva, ifrågasätta,
omvärldsspana
och analysera ska
vi ständigt utveckla
och förbättra vår
verksamhet
och våra
affärsmodeller.

arbetares idérikedom och kreativitet.

Målbild tre-fem år
Kompetensförsörjning

Målbild tre-fem år

• Vi har en långsiktig plan och arbetar

Konceptutveckling och nya

aktivt med vår kompetensförsörjning

förvaltningsmodeller

för att säkerställa att vi har engage-

• Vi ligger i framkant med utveckling

rade och motiverade medarbetare

av nya förvaltningsmodeller utifrån

med rätt kompetens för att möta

våra fastigheter och bostadsområdens

framtida utmaningar.
• Vi har en kreativ och dynamisk

olika förutsättningar.
• Vi har etablerat nya och affärsmässiga

arbetsmiljö där mångfald är ett

konceptboenden – produkter och

naturligt inslag.

tjänster - efter kundernas önskemål.

• Vi har anpassat och förberett vår
organisation för kommande utma-

Ständiga förbättringar

ningar inom ny- och ombyggnation.

• Vi har ett företagsklimat där ständiga
förbättringar är naturligt och en kultur

Värderingsstyrd organisation

• Alla i företaget lever och agerar uti-

som främjar innovation och utveckling.
• Vi är kända för att vara nytänkande

från vår gemensamma värdegrund och

och bedriver ett framgångsrikt inno-

vi har skapat en enad företagskultur.

vationsarbete.

S T R AT E G I E R , M Å L O C H A FFÄ RS P L A N
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I koncernens mål anges fem olika perspektiv som företaget utgår ifrån;
kund, medarbetare, ekonomi, process och utveckling.

Kundperspektiv
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

Vi använder även resultat efter finansiella poster som
nyckeltal på koncernnivå.
			

Processperspektiv
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 föränderligt över tiden och ska
följa vad verksamheten i övrigt prioriterar och fokuserar på.

är använder vi en frågeenkät Nöjd Kund

Fokusprocesser 2016
Fokusprocesser för 2016 är ombyggnation, kompetensförsörjning, reparation
och service samt nybyggnation.

Index, 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.

Medarbetarperspektiv
I medarbetarperspektivet anges framgångsfaktorer och mål för att uppnå hög
medarbetartillfredsställelse, samt hur vi
skapar en framgångsrik kultur.

Vi fortsätter att
satsa på boendeutveckling i syfte
att skapa miljöer
där människor
trivs och bor kvar.

Utvecklingsperspektiv
I utvecklingsperspektivet anges mål,
strategier och aktiviteter för vår förmåga
att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.
Vi har valt att fokusera på nyckeltal
kring nyproduktion av bostäder, genom-

Från år 2015 använder vi undersökningen Great Place

förda energisparåtgärder samt kundernas trygghets-

to Work®. Mätningen görs inom fem områden; tro-

upplevelse.

värdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Ekonomiperspektiv
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 att försämras. För att uppnå detta är det viktigt att fortsätta att arbeta med ständiga förbättringar
i det dagliga arbetet.
På koncernnivå mäter vi direktavkastningen på marknadsvärden som även finns med i bolagets ägardirektiv.
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Sammanfattning
Stångåstadens verksamhet drivs vidare under 2016
efter affärsmässiga principer. Satsningarna på boendeutveckling fortsätter i syfte att skapa miljöer där
människor trivs och bor kvar. Vi vill bibehålla den
höga ambitionen avseende service, miljöarbete och
underhåll i befintligt bestånd. Dessutom kommer de
redan uppgraderade satsningarna på social hållbarhet
samt investeringar i nyproduktion att bibehållas, allt
för att bidra till att Linköping utvecklas som stad och
ges möjligheter att växa.

KONCERNENS MÅLTAL
KONCERNENS STYRKORT

Kundperspektivet
Nyckeltal

Utfall 2014

Utfall 2015

Mål 2016

Mål 2020

84,0 %

85,6 %

85,8 %

87,0 %

4,06

4,05

4,08

4,15

3,7

3,6

3,7

3,9

Utfall 2014

Utfall 2015

Mål 2016

Mål 2020

Great Place to Work

80 %

82 %

90 %

Great Place to Work - Hur lever och agerar vi
vår värdegrund i vardagen

87 %

89 %

95 %

Utfall 2014

Utfall 2015

Mål 2016

Mål 2020

217

207

170

200

3,3 %

3%

3,2 %

3,2 %

Utfall 2014

Utfall 2015

Mål 2016

Mål 2020

Great Place to work - Företaget uppmuntrar och
tar tillvara förbättringsförslag

-

65 %

75 %

90 %

Antal inkommande förbättringsförslag och idéer
från medarbetarna

77

218

275

400

Antal genomförda förbättringsförslag och idéer

6

47

60

100

Utfall 2014

Utfall 2015

Mål 2016

Mål 2020

7,8

8,3

7,0

5,0

89

609

500

2 000

80,4 %

82,6 %

83 %

85 %

NKI – Serviceindex - Stångåstaden
NKI - Studentbostäder (Skala 1-5)
Varumärkesmätning (Skala 1-5)

Medarbetarperspektivet
Nyckeltal

Ekonomiperspektivet
Nyckeltal
Resultat efter finansiella poster, Mkr 1)
Direktavkastning marknadsvärden %

Processperspektivet
Nyckeltal

Utvecklingsperspektivet
Nyckeltal
Genomförda energibesparingsåtgärder, Gwh

2)

Produktionsmål – påbörjade antal nya lägenheter 3)
Upplevd trygghet

1)

Utfall 2014 Resultat efter finansiella poster exkl reavinster
besparing för genomförda projekt
3) Målet för 2020 avser produktionen under åren 2015-2018 i enlighet med ägardirektivet
2) Projekterad

S T R AT E G I E R , M Å L O C H A FFÄ RS P L A N
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PLANERADE AKTIVITETER 2016
Nedan redovisas ett urval av några större planerade aktiviteter i koncernen för 2016:
Kundperspektiv
• Implementera den nya budskapsplattformen.
• Genomföra steg två av Stångåstadens nya webbplats
inklusive digitalisering av uthyrningsflödet.
• Ta fram en digital FAQ i Bobutiken med information
på flera språk.
• Påbörja ett stadsdelsutvecklingsprojekt i Ryd.
• Fortsätta genomförandet av stadsdelsprojektet i
Skattegården.
• Påbörja ett projekt om systematiskt trygghetsarbete.
• Påbörja planering inför Stångåstadens 75-årsjubileum.
Medarbetarperspektiv
• Fortsätta arbetet med vision, värdegrund och varumärke i hela koncernen.
• Implementera arbetssätt och metodik för strategisk
kompetensförsörjning.
• Fortsatt satsning på ledarutveckling med fokus på
att leda genom värdegrunden.
• Ta fram och börja implementera en mångfaldsstrategi.
• Implementera ny employer branding strategi.
Ekonomiperspektiv
• Förbättra arbetssätten för kvalitetsuppföljning av
upphandlade varor och tjänster.
• Arbeta för att säkra upp resurser för investeringar,
till exempel genom strategisk partnering för
om- och nybyggnation.
• Utveckla arbetet med målstyrning och uppföljning,
inklusive IT-stöd.
• Utveckla nytt rapportpaket och nyckeltalsanalyser.
• Ta fram en strategi för framtida fastighetstransaktioner.

18
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Processperspektiv
• Implementera ny inköpspolicy och riktlinjer för
upphandling.
• Påbörja arbetet med att ta fram arbetssätt och
verktyg för att systematisera ständiga förbättringar
i vardagen kopplat till företagets värdegrund.
• Utveckla innovationsarbetet genom att definiera
och implementera en innovationsledningsprocess
samt implementera kreativitetsbanken.
• Fortsätta implementeringen av nytt kvalitetsverktyg
för yttre skötsel.
• Implementera arbetssätt och IT-system för dokumenthantering.
Utvecklingsperspektiv
• Strukturera styrdokument och revidera policys.
• Påbörja byggnation av 500 nya bostäder.
• Färdigställa ombyggnation av minst 350 lägenheter.
• Fortsätta driva energisatsningen 25-25 och genomföra
åtgärder med en projekterad besparing om 7 GWh.
• Ta fram metoder och verktyg för uppföljning av
social hållbarhet.
• Utreda om företaget bör bygga enligt miljöcertifieringsnormer i ombyggnationsprojekt.
• Genomföra en förstudie kring hur Stångåstaden
förvaltar och följer upp miljömärkta/miljöcertifierade hus.
• Innovativt byggande: Varje nystartat nyproduktionsprojekt ska innehålla någon form av innovativt
arbetssätt/teknik/tänkande, till exempel solceller
på nyproduktion, alternativ upphandlingsmetod,
plusenergihus etc.
• Arbeta vidare med förtätningsanalys för att få fram
fler bostadsprojekt.

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.

M ÖJ L I G H E T E R O C H R I S K E R
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FASTIGHETSFÖRVALTNING KRÄVER lång-

Risker

siktiga strategiska beslut, för på kort

De risker som Stångåstaden berörs av

sikt finns begränsade möjligheter att

delas in i tre riskområden:

påverka resultatet. Därför ägnas stor

• Strategiska risker och omvärldsrisker

kraft åt långsiktiga förvaltningsfrågor.

är risker kopplade till företagets

Ett exempel på detta är lösningar för

strategiska inriktning och risker som

att reducera energiåtgång och miljö-

bolaget påverkas av men inte kan
råda över.

påverkan som får kostnaderna att
minska kontinuerligt för framtiden.

• Operativa risker är risker som uppkommer i huvudverksamheten.

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. Modellen omfattar 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.

• Finansiella risker är risker kopplade
till företagets finanshantering och
räntekostnader.
En gång per år återrapporteras riskanalysen till styrelsen. Vi beskriver
riskmodellen, de återkommande kontrollerna, eventuella avvikelser och
möjligen nya kontroller för kommande
år. Årligen går även alla chefer tillsammans igenom de risker som vi har
identifierat och analyserar risken för
uppkomst samt dess möjliga skada.

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 kon-

Den interna
kontrollen syftar
till att undvika
allvarliga fel och
att skapa en trygg
arbetssituation
för bolagets
anställda.

Strategiska risker
Bostadsmarknaden och
efterfrågan
1

trollaktiviteter för att hantera dessa

Efterfrågan på Stångåstadens samtliga

risker och brister. Stångåstadens interna

bostäder har fortsatt varit mycket hög

kontroll beskrivs utifrån de fem kompo-

och under stor del av året har vakan-

nenterna i COSO-modellen: kontroll-

serna varit i stort sett noll. Linköpings

miljön, riskanalys, kontrollaktiviteter,

befolkningsutveckling fortsätter att

information och kommunikation samt

vara positiv och som landets femte

uppföljning och utvärdering.

största kommun har vi passerat 154 000
invånare. Marknadsläget för kommer-

I alla organisationer finns en risk för

siella hyresfastigheter i Linköping är

att oönskade situationer ska inträffa.

positivt. I de inre delarna av Linköping

Om risken realiseras, påverkas organi-

är det hög efterfrågan på attraktiva

sationens möjligheter att nå sina mål.

lägen. Men även i ytterområden såsom

Intern kontroll handlar därför även om

Mjärdevi råder i dagsläget efterfrågan

att kartlägga och analysera befintliga

och flera fastighetsägare planerar ny-

risker samt vidta åtgärder för att mini-

produktion av kontor- och industri-

mera dessa.

lokaler. Stångåstaden har dock ett brett
utbud av lokaler. I våra ytterområden,

20
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Hyresutvecklingen
utgör både en
risk och möjlighet
då bostadshyrorna
står för 89 procent
av hyresintäkterna.

där efterfrågan är mindre, finns

påverkas inte av kortsiktiga för-

För Studentbostäder blev hyres-

många små källarlokaler. Där-

ändringar på marknaden. Det ger

höjningen 0,9 procent för student-

för kan det i vissa fall vara svårt

en stabil grund för resultat och

lägenheterna som gäller från och

att hitta kunder. Bedömningen

fastighetsvärden.

med 1 juli 2015.

fortsätter att vara mycket stark

Hyresnivån för affärs- och kontors-

Den lagstiftning för allmännyt-

kommande år och risken för att

lokaler är mer konjunkturberoende,

tiga bostadsföretag som infördes

vakanser uppstår i bolagets be-

men utgör å andra sidan endast

2011 innebär bland annat att den

stånd förblir mycket låg.

nio procent av hyresintäkterna

hyresnormerande rollen är slopad.

hos Stångåstaden.

Otydliga förutsättningar för hyres-

är att efterfrågan på hyresrätter

Hyresutveckling
5

sättning är en risk, inte minst vid
Stångåstaden träffade under dec-

större underhållsåtgärder och

ember 2014 en överenskommelse

nyproduktion. Men för Stångå-

Hyresutvecklingen utgör både en

med Hyresgästföreningen om

staden kan det nya hyressättnings-

risk och möjlighet. Bostadshyrorna

hyresnivåerna för 2015. Hyrorna

arbetet också innebära möjlig-

står för 89 procent av hyresintäk-

höjs med 0,9 procent från och med

heter till en mer differentierad

terna. Hyressättningen regleras

1 februari 2015. I skrivande stund

hyressättning som bättre speglar

av det så kallade bruksvärdes-

har inte Hyresgästföreningen och

kundernas preferenser.

systemet. Bostadshyrorna fast-

Stångåstaden förhandlat hyror

ställs genom förhandling med

för 2016.

hyresgästorganisationen och

M ÖJ L I G H E T E R O C H R I S K E R
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Studentbostäder
har en omflyttningsgrad på cirka
65 procent, vilket
samtidigt är en
del av bolagets
affärsidé.

Regler och lagstiftning kring
skatter, avgifter och redovisningsregler

genom möjligheten till avdrag för

Kostnaderna är beroende av

räntekostnader. Där arbetar vår

politiska beslut. Det är svårt att

intresseorganisation, SABO, till-

förutse händelserna, men ofta

sammans med Fastighetsägarna

kan kostnadsökningar pareras

och Hyresgästföreningen för att

med minskningar på annat håll i

Vår verksamhet påverkas i hög

påverka förändring att uppnå

bolaget.

grad av regler och lagstiftning,

neutralitet mellan upplåtelse-

vilka är svåra att förutse. När det

formerna.

2

gäller Lagen om offentlig upp-

22

År 2014 infördes nya redovisningsregler, det så kallade K3-regel-

handling, LOU, ser vi ett ökat

Beslut rörande skatter, avgifter

verket. Detta nya regelverk änd-

antal överprövningar och en pris-

och andra regleringar har direkt

rade Stångåstadens redovisning

press nedåt i vissa branscher,

inverkan på bolagets ekonomiska

och administration avsevärt.

vilket påverkar kvaliteten negativt

resultat. Olika typer av avgifter,

I stora drag handlar det om att

i det vi köper. Skattesystemet är

rörliga och fasta, för värme och

avskrivningsprocessen föränd-

i obalans mellan upplåtelsefor-

fastighetsel, vilka motsvarar 50–

rades genom att dela in fastig-

merna då egnahem och bostads-

60 procent av driftkostnaderna,

heterna i komponenter med olika

rätter indirekt subventioneras

bedöms stiga de närmaste åren.

avskrivningstid.
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En större andel av underhålls- och

kommun varit positiv. Under en

vis höjda skatter och avgifter.

ombyggnadskostnaderna, som ti-

stor del av åren 2011–2015 hade

Läs mer under Skatter och

digare kostnadsfördes, balansförs

bolaget i princip noll vakanser

avgifter på sid. 22.

nu. Redovisningsreglerna har även

och därmed sjunkande vakans-

påverkat finansverksamheten som

kostnader. Även omflyttningar

fått säkringsredovisa alla derivat-

inom beståndet påverkar lön-

affärer för att låta dem redovisas

samheten och vakanskostnaden.

enligt anskaffningsvärde.

Vi har tidigare haft en relativt hög

Underhåll, investeringar och
nyproduktion
5

omflyttning som förklaras bland

Vi har en långsiktig plan för hur

I den nya lagstiftningen för all-

annat genom hyresrättens natur.

underhållet ska fördelas mellan

männyttiga bostadsbolag, som

Det är enkelt att byta bostad när

områden, över tid och vilken typ

infördes 2011, tydliggörs det

man så önskar. Men under de

av underhåll det gäller. En relativt

gällande nyproduktion att endast

senaste åren har omflyttningen

stor del av vårt bestånd är äldre

byggnation med affärsmässighet

sjunkit rejält från 25 procent

byggnader i behov av renovering.

kan motiveras. Affärsmässiga

2007 till att stabilisera sig kring

Under de kommande 15 åren

principer innebär att bolaget

15 procent de senaste åren, va-

kommer till exempel stamreno-

alltid ska utgå från vad som är

rav cirka fem procent var interna

veringar att öka kraftigt. Under

långsiktigt bäst för bolaget, givet

omflyttningar. Det är framför

de senaste åren har Stångåstaden

de begränsningar och förutsätt-

allt när efterfrågan på bostäder

ökat sina underhållsinsatser för

ningar som ligger i att vara en

i kommunen är hög som upp-

att stå väl rustat inför framtiden.

långsiktig, seriös fastighetsägare.

sägningarna minskar. Student-

Nyproduktionen påverkas till

Detta styr vilka områden som

bostäder har en större omflytt-

stor del av omvärldsfaktorer,

Stångåstaden och Studentbostä-

ningsgrad, cirka 65 procent, vilket

exempelvis tillgång till tomter,

der i framtiden kan planera ny-

samtidigt är en del av affärsom-

möjligheter till bygglov, skatter

produktion i. I ett C-läge (läs mer

rådets affärsidé. För studenter

och bidrag, men också av ägar-

om A-, B- och C-läge på sid. 59)

handlar det om ett boende under

direktiv från Linköpings kommun

kan det i vissa fall vara svårt att

en kortare studieperiod.

om hur bolaget ska prioritera och
arbeta. I årets ägardirektiv står

få en acceptabel lönsamhet.

Driftkostnader
Operativa risker
Vakanskostnader

4

det att Stångåstaden ska uppföra i
snitt 500 bostäder per år.

Driftkostnader består av media-

Vi har en kraftig ekonomisk styrka

kostnader, fastighetsskötsel och

och kommer under 2016 behöva

Vakanskostnader innebär hyres-

reparationer. Med mediakost-

den för att ytterligare kunna öka

förluster för icke uthyrda bostäder

nader menas vatten, sopor, hus-

satsningen på underhåll, inves-

och lokaler. Efter lämnade rabat-

hållsel och fjärrvärme. Läs mer

teringar och nyproduktion. Inte

ter uppgick Stångåstadens hyres-

om mediakostnader under fastig-

sedan miljonprogramsområdena

bortfall till 9 Mkr (varav bostäder

hetsinnehav på sid. 75-76.

på 70-talet har vi byggt så här

2

stod för 0,7 Mkr). Denna summa

mycket. Vår nyproduktionstakt

motsvarar mindre än 1 procent

Det finns en risk att kostnadsök-

av omsättningen.

ningarna kommer att överstiga de
årliga hyresjusteringarna. Detta är

slår alla rekord.

Miljö

Vakanskostnadernas utveckling

vad som har hänt de senaste åren,

Antalet vakanser påverkas av hur

då driftkostnaderna har ökat

många personer det är som vill bo

snabbare än hyresintäkterna. Till

Vi är sedan 2005 certifierade enligt

hos Stångåstaden. De senaste åren

stor del beror detta på faktorer

ISO 14001:2004. Avsikten med

har inflyttningen till Linköpings

som inte kan påverkas, exempel-

certifieringen är att företaget på

4
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ett strukturerat sätt ska arbeta förut-

arbetsmarknaden har förväntningar

seende och förebyggande i miljöfrågor.

som en attraktiv arbetsgivare måste

Med ett väl genomtänkt miljöarbete

förhålla sig till. Vi ser detta som en

utvecklas en god kontroll över de risker

ökad risk och anser att det råder en

som finns, vilket ger kunskap om åt-

ökad konkurrens om kvalificerad ar-

gärder som är till nytta för kunder och

betskraft, vilket gör att vi måste ligga

andra intressenter. Nya rön om farliga

i framkant så att vi når upp till de för-

ämnen kan påverka miljöarbetet.

väntningar våra arbetssökande har.

Vi håller oss löpande uppdaterade om
miljöforskning kring byggmaterialens

Ett genomtänkt
miljöarbete ger
kunskap om
åtgärder som
är till nytta för
kunder och andra
intressenter.

miljö- och hälsopåverkan bland annat
genom att systematiskt arbeta med

IT
3

verktyget SundaHus Miljödata. Ett

En relativt ny och oroväckande risk som

nytt arbetssätt är att vi inför SundaHus

vi upplever inom IT-sidan är det intresse

i vår löpande förvaltning. SundaHus har

som finns att olagligt komma över

tidigare bara omfattat ombyggnation

information från våra IT-system. Allt

och nyproduktion. Läs mer om Sunda-

mer av vår funktionalitet läggs ut på

Hus i Del 2 Hållbarhet, sid. 16.

webben, vi har långa kötider och lagring av våra kunders personuppgifter.

Stångåstaden har under de senaste tio

Detta ökar attraktionskraften att olag-

åren lagt stora resurser på att rado-

ligt ta sig in och försöka manipulera

ninventera beståndet samt sanera där

och komma över information i våra

förhöjda värden har uppmätts. Enligt

IT-system.

lag behöver inte fastighetsbolag mäta
radon överhuvudtaget, men vi har valt

Risken minimeras genom avancerade

en medveten strategi att fortlöpande

IT-program som övervakar alla in-

mäta radonnivån i hela beståndet för att

trångsförsök via webbplatsen. Infor-

förbättra boendemiljön för kunderna.

mationen som finns på webbplatsen är

Genom att gå än grundligare tillväga

den enda företagsinformation som ex-

vid energideklarationerna än vad lagen

poneras utåt. Övrig information säkras

kräver, har vi nu betydligt bättre över-

dagligen via brandväggar. It-vertyg går

blick över förbättringspotentialen, både

igenom loggfiler och varje månad tas

vad det gäller energiåtgång och andra

en rapport med statistik över intrångs-

nyckeltal. Läs mer i Del 2 Hållbarhet,

försök fram.

sid. 16.

Kompetensförsörjning
4

Trenden går mot en önskan att få arbeta
i värderingsstyrda organisationer och
få möjlighet att vara med och skapa
kreativa och innovativa kulturer. Vi
upplever vissa svårigheter att hitta rätt
kompetens inom bygg och förvaltning.
Den nya generationen som ska in på
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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

på grund av den nyproduktions-

kontrollera efterlevnaden av

stark underliggande efterfrågan

fas bolaget befinner sig i. Och för

hyrespolicyn i samband med

på bostäder.

2016 räknar vi med att lånevolymen kan uppgå till 4 400 Mkr.

Det höga betyget visar att vår fi-

uthyrning.
• Uppföljning av att fakturorna
överensstämmer med vad som

nansiella styrka är mycket positiv,

En höjning av räntenivån med

beställts ska göras vid attes-

vilket innebär att bolaget blir en

en procent i början av 2016, vid

tering samt att stickprovskon-

attraktiv låntagare på marknaden.

oförändrad lånevolym och ränte-

troller görs i fakturasystemet

Ratingföretagets motivering är att

bindningstid, skulle öka koncer-

varje månad. Djupanalys sker

Stångåstaden är det ledande bo-

nens kostnader med 12 Mkr.

av 0,5–1 procent av fakturorna.

stadsbolaget på en stark hyres-

Finansverksamheten och de olika

marknad i Linköping med en låg

finansiella riskerna beskrivs

ningen (miljöriskerna) enligt en

andel av kommersiella fastigheter.

utförligare i Del 3 Ekonomi, sid.

utvärderingsmodell sker en

25-31. Förändringar i ränteläget

gång per år med avrapportering

• Översyn av miljöaspektförteck-

En gång per år genomför vi ett

påverkar avkastningskraven vid

på ledningens genomgång.

strategitest där olika möjliga

fastighetsvärdering och därmed

• Vid rekrytering görs en krav-

räntebindningar testas för att se

bedömningen av de enskilda fast-

analys, en kravprofil och senare

vilken räntebindningsstruktur

igheternas marknadsvärde. För

under processen intervju, refe-

som passar Stångåstaden bäst,

närvarande har vi stora över-

renstagning och personlighets-

allt för att hitta den optimala

värden i fastighetsbeståndet. Ett

räntebindningen kontra risk

högre ränteläge i kombination

och kostnad.

med höga ny- och ombyggnads-

regler för IT-systemen. Back-up

kostnader samt låga hyror ökar

sker varje natt av alla servrar

Styrelsen har fastslagit en finans-

risken för nedskrivningar av bok-

policy som ligger till grund för

fört värde i pågående och fram-

hur finansarbetet ska skötas.

tida projekt.

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 80 Mkr för 2015. Räntekostnaderna påverkas av marknadsräntan samt typ av finansiering. En kort upplåning på exempelvis tre månader ger en lägre

tester.
• Stångåstaden har behörighets-

via en molntjänst.
• Finanspolicyn beskriver hur
Stångåstadens finansarbete ska
skötas för att begränsa riskerna.

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.

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.

räntekostnad än en fast ränta på
tio år men ökar samtidigt risken

Exempel på kontrollaktiviteter är:

i låneportföljen. Under året har

• En gång per månad görs stick-

lånevolymen ökat till 3 400 Mkr

prov i fastighetssystemet för att
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Foto: Camilla Löfgren.

ALLT FLER VILL BO
HOS STÅNGÅSTADEN
Stångåstaden är Linköpings ledande fastighetsägare, vilket innebär ett stort ansvar.
Idag bor var fjärde Linköpingsbo i våra fastigheter runt om i staden. Det handlar
om cirka 18 640 lägenheter, varav 4 250 studentlägenheter, en siffra som ökar för
varje år. Vi är en viktig del i människors boende, liv och vardag. Därför har vi ett
stort engagemang i alla våra bostadsområden för trygga och nöjda kunder.
28
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ÅR 2015 HAR PRÄGLATS av en febril akti-

ökad tillgänglighet, bland annat när det

vitet på Linköpings bostadsmarknad.

gäller öppettider. I och med att vi har

Staden expanderar och där människor

samlat all uthyrning av lägenheter har

vill bo, där ska också Stångåstaden

vi gjort det enklare för våra kunder.

finnas med. Vår uppgift är att erbjuda
Linköpingsborna ett boende utifrån

I Bobutiken kan man bland annat hämta

familjesituation, livsstil och behov.

och lämna nycklar, skriva kontrakt och

Vissa föredrar ett citynära boende,

göra intresseanmälan. Bobutiken är

andra väljer hellre ett lugnt och grönt

också en plats där vi kan visa våra

ytterområde. Därför skapar vi ett

kommande projekt och arrangera upp-

varierat utbud och en attraktiv livs-

skattade tillvals-, informations- och

miljö som riktar sig till alla.

inspirationskvällar. (Läs mer i Del 2
Hållbarhet, sid. 23, 31 och 37).

Vi finns där kunderna finns
De undersökningar som genomförs
visar att Stångåstaden har mycket nöjda
kunder. Resultatet i år är det högsta
någonsin. Vår kundnära organisation är
en förklaring. Idag finns servicefunktionerna närmare kunderna och de boende kan lära känna den personal som
arbetar i distriktet. En distriktschef är
ytterst ansvarig för varje distrikt och
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.
Företagets satsning på ombyggnadskoordinatorer, där en person fungerar
som länk i projekten, har visat sig
vara framgångsrik. Koordinatorernas

Efterfrågan fortsatt stor
Efterfrågan på bostäder har under året
varit fortsatt stor i Stångåstadens samtliga områden, framför allt när det gäller
mindre lägenheter. Omflyttningsgraden
på 15 procent (15) är en låg siffra. Företaget har en uthyrningsgrad på nästintill 100 procent. Kötiden har planat ut,
efter att stadigt ha ökat fram till och
med 2014. Idag är snittiden cirka sex
år. En ökad nyproduktion har bidragit
till att situationen ser något ljusare ut.
Stångåstadens kösystem innebär att
alla, i och utanför Linköping, som har
fyllt 17 år kan ställa sig i kö och få en
köpoäng per dag. För boende gäller
den senaste inflyttningen som start för
köandet. Nyproducerade lägenheter
erbjuds i turordning utifrån en speciell
kölista. För nyinflyttade till Linköpings
kommun erbjuds kunden 600 extra
köpoäng efter ansökan.

arbete skapar en tydlighet och trygg-

Omflyttningsgraden på 15
procent är en låg
siffra och vi har
en uthyrningsgrad
på nästintill 100
procent.

het, vilket förenklar projekten för alla

I samarbete med Linköpings kommun

inblandade parter.

kan bosocial förtur erbjudas. Här tar
Stångåstaden ett socialt ansvar, vilket

En viktig händelse under året var öpp-

går under begreppet ”Vägen till eget

ningen av vår nya Bobutik i centrala

kontrakt”. Personer med till exempel

Linköping. Distrikt City, Smarta hem

ekonomiska problem eller historik med

samt personal från både Ryd och Johan-

missbruk kan få bo på försök, för att

nelund har flyttat in i nya lokaler med

eventuellt med tiden få ett eget kontrakt.

AFFÄRSOMRÅDE BOENDE
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Alla som har
fyllt 17 år kan
ställa sig i kö och
få en köpoäng
per dag.

Under året har även 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.

Tryggt och bekvämt för 70+ och 55+
Under året har det varit inflyttning i
seniorboendet 70+ i Folkets Park. Här
bor kunderna i egna lägenheter som
är tillgänglighetsanpassade, samtidigt
som de har tillgång till gemensamhetslokaler. Intresset har varit stort,
likaså för seniorkonceptet Fördel
55+, där ett nytt projekt planeras att
genomföras i stadsdelen Ryd (läs mer
på sid. 41).
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Stadsdelsutveckling i Skattegården
Stadsdelsutvecklingsprojektetet i Skäggetorp har under året gått in i en ny fas.
Efter den förstudie som genomfördes i
Skattegården drog projektet igång i maj
månad. Boende, föreningar och Hyresgästföreningen har fått komma till tals
i intervjuer, analyser och diskussioner.
Ett av resultaten är att vi har öppnat ett
lokalkontor i området för att komma
närmare våra kunder. Kontoret har
öppet ett par dagar i veckan. Områdesansvarig, skötselvärdar, projektledare
och projektarbetare har till uppgift
att hantera alla skötselfrågor, men
även andra boendefrågor som omfattar
fritid och arbete. Målsättningen är att
öka kundernas engagemang i boendet
och att skapa trygghet. Ett led i arbetet
är att kommunicera på flera språk i

området, framför allt när det handlar

såsom Rydshuset som nu flyttar till

om närinformation och vid inflyttning.

nya lokaler i Ryd. För Stångåstaden är

Projektet beräknas pågå under fyra år.

dessa aktiviteter och platser ett värdefullt tillfälle att komma ut och träffa

Ryd står på tur
Även i stadsdelen Ryd pågår en förstudie, liknande den i Skäggetorp. Den
omfattar hela Ryd inklusive studentbostäderna. Vi analyserar områdets
behov och förutsättningar, där boinflytande, trygghet och delaktighet
är några av de frågor som är i fokus.
Blandade aktiviteter för alla åldrar
Kundaktiviteter, bostadsmöten och
områdesdagar i våra närområden är
ett viktigt inslag i vår verksamhet. Ett
par exempel är Bergadagen, Johannelundsdagen och Skäggetorpsdagen.
Nytt för 2015 var Södra Ekkällandagen med flera aktörer och en mängd
programpunkter samt besökare. Runt
om i Linköping finns också viktiga
samlingsplatser för våra kunder,

våra kunder.

Uppskattade lägenhetsvisningar
Stångåstadens öppna visningar har
lockat många besökare. När ett omfattande ROT- eller ombyggnadsprojekt står klart har vi öppnat dörrarna
till några visningslägenheter, som
har ställts iordning för detta tillfälle.
Under 2015 har vi bland annat visat
renoverade lägenheter och nybyggda
vindslägenheter på Isafjödursgatan i
Övre Vasastaden.
Årets inflyttningar
Under december 2014 inleddes inflyttningarna i Åkervindan i Lambohov och
pågick fram till och med mars månad
2015. Här har det byggts så kallade
Kombohus, en tydligt definierad bygg-

”Mitt jobb är
att engagera alla
boende i området
och även få ut
ungdomar och
äldre på arbetsmarknaden. Jag vill
höja framtidstron.”
Samad Tiemeri,
Projektledare
Skattegården
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nation utifrån samma metod, som
är upphandlad centralt av SABO
(Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, vår bransch- och intresseorganisation), vilket ger lägre byggkostnader
och även lägre hyra. I juni flyttade de
första familjerna in i Harvestad, där
vi byggt totalt 33 radhus på 3-4 rum
och kök. I Folkets Park färdigställdes
57 bostäder samt 8 bostäder för omsorgskontoret (65 totalt).

SundaHus
Stångåstaden har sedan flera år tillbaka
använt bedömningsverktyget SundaHus vid nyproduktion. Systemet har
tidigare förts in i förvaltningen när det
gäller golv och våtrum. Från och med
2015 införs SundaHus löpande i alla
förvaltningsavtal där det är relevant.

Den första
familjen kunde
i juni flytta in
i ett av de 33
radhusen i
Harvestad.

Uppföljning leverantörer
Kvalitetsuppföljning av våra entreprenörer är ett prioriterat område. Bland
annat har vi inriktat oss på måleri och
yttre skötsel. Under året har ett ITverktyg utvecklats för kontroll och
uppföljning av yttre skötsel. Vi har
även undersökt möjligheten till ITstöd för uppföljning av kvalitetsuppföljning av teknisk tillsyn, brandskydd
och liknande.
Sommar- och extrajobb
Intresset för sommar- och extrajobb
på Stångåstaden är fortsatt mycket
högt. Företaget erbjuder sommarjobb
till ungdomar, en aktivitet som sker i
samarbete med våra entreprenörer när
det handlar om yttre och inre skötsel.
Valet att arrangera en audition har
tidigare slagit väl ut, därför genomfördes samma aktivitet även 2015.
Totalt har vi erbjudit ett 100-tal jobb.
(Läs mer i Del 2 Hållbarhet, sid. 38 ).
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Hyresförhandlingar 2015
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. 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. I skrivandets stund har
inte Hyresgästföreningen och Stångåstaden förhandlat hyror för 2016.

DISTRIKT VÄST

DISTRIKT CITY

DISTRIKT SYD

byggda på 1960-, 70- och 80-talet

Distrikt City består av fastigheter från

I Distrikt Syd finns både tidstypiska

men även stjärnhus från 1950-talet. En

alla årtionden. Här finns allt från

1940- och 50-talsområden med varie-

stor del av beståndet byggdes under

nybyggda hyresfastigheter med

rat bestånd och nyproducerade radhus.

Miljonprogrammets dagar. Distrikt

exklusivt cityläge och hög standard

Här pågår omfattande renoverings-

Väst präglas av spännande projekt

samt vackra gamla sekelskifteshus till

arbeten utifrån fastigheternas ålder och

och mångfald, där Stångåstaden är

50-talets funktionella bostäder samt

behov. Närheten till naturen är en ge-

en drivande aktör.

friliggande villor i sjönära läge.

mensam nämnare för dessa områden,

Ryd, Mjärdevi, Lambohov,
Ljungsbro, Valla/Fridhem,
Malmslätt, Vikingstad, Skattegården och Folkets Park.

Innerstaden, Vasastaden, T1,
Kungsgatanområdet, Åbylund,
Eskadern och Magistratshagen/
Stolplyckan och Gottfridsberg
samt Ekängen och Linghem.

Majelden, Berga, Blästad, Södra
Ekkällan, Johannelund, Jakobsdal, Hejdegården, Haninge,
Vidingsjö, Ullstämma och
Harvestad.

Distrikt Väst domineras av fastigheter

något som lockar många boende.

AFFÄRSOMRÅDE BOENDE
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NYTÄNKANDE
I STÅNGÅSTADEN

ETT STEG FÖRE-LABBET
Stångåstaden har infört ett innovationslabb
för att ta företagets vision ett steg längre.
Labb genomförs för varje perspektiv i visionen;
kund, medarbetare, hållbarhet och Linköping.
Alla medarbetare kan ansöka om att delta
och idéerna och förslagen presenteras sedan
för ledningsgruppen. Första labbet som
genomfördes under året hade fokus på
medarbetare, på temat kreativa mötesplatser
utifrån nytänkande och innovationsförmåga.

FRAMTIDENS PROGRAMMERARE
I takt med den digitala utvecklingen, ökar
efterfrågan på programmerare. Därför var
Stångåstaden med och arrangerade Coder
Dojo Summer Camp under fyra fullspäckade
junidagar i Linköping. Det är ett internationellt koncept som går ut på att unga får
prova på programmering och skapande vid
en dator. Ett 50-tal barn mellan 7 och 17 år

INNOVATIVA VALLASTADEN
Vallastaden är Linköpings nya, innovativa
stadsdel som nu växer fram. Här är Stångåstaden en av aktörerna och den 19 oktober
togs det första spadtaget för ett av projekten lägenheter, kommersiella lokaler och
studentbostäder i det nya torgkvarteret, ett
samverkansprojekt mellan Stångåstaden,
Sankt Kors och Studentbostäder. Spadtaget skedde i form av duplobygge ackompanjerat av studentsång med Linköpings
studentsångare.
34
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fick bland annat programmera Legorobotar
och testa 3D-printing.

Hur vill vi bo i
framtiden?
I företagets arbete
med fastighetsförädling har begreppet områdesutveckling varit i
fokus. Vi analyserar behov, möjligheter och lyssnar
till vad människor
som bor i området
har för tankar och
önskemål.

Förslaget att
ta tillvara
material vid
ombyggnationer
kom från en av
våra anställda.
Det är nu ett
uppskattat led i
företagets hållbarhetsarbete.

SAMARBETE MED UNIVERSITETET
Projektet Career har varit ett samarbete mellan forskare vid
Linköpings universitet, Stångåstadens anställda, konsulter och

Vi medverkar i
arbetet med att ta
fram en gemensam standard för
hållbarhetsredovisning i
bostadsbolag
(EURHO-GR).

entreprenörer. Syftet har varit att utveckla metoder för energismart
renovering av äldre byggnader. Projektet har pågått i fem år och
avslutades under 2015.

ÅRETS VISIONÄR
Stångåstaden instiftade 2014 utmärkelsen
Årets visionär för att uppmärksamma
och stimulera insatser som utvecklar
Linköping. Vinnare 2015 blev Linköpings
universitet med motiveringen:

”Vinnaren är en riktig visionär
med stort intresse för utveckling och
förmåga att tänka nytt. Med ungdomFoto: Camilla Löfgren.

LÅDCYKELPOOL I KOLLEKTIVHUSET

ligt sinne, erfarenhet, engagemang
och förmåga att få med sig medarbetarna lämnar segraren avtryck både
lokalt och internationellt. Vinnaren till

I början av 1980-talet stod kollektivhuset Stolplyckan klart. Idag bor det cirka

Årets visionär föder samhället och

350 personer i de fyra husen, där man delar allt från snickeri och storkök till

näringslivet med spetskompetens!”

kolonilotter och återbrukssystem. Cykel och cykelkärror har också lånats ut till
varandra, tills någon födde idén om att ha en gemensam lastcykel – ett smart
transportmedel i linje med kundernas miljöengagemang. Förhoppningen är nu
att kunna inspirera andra flerbostadsområden att starta lastcykelpool.

N OT I S E R
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KERSTIN
SCHILDT
BOENDE

En ljus, luftig och välplanerad
lägenhet på tre rum med två
balkonger i trygghetsboendet
70+ i Folkets Park.
FAMILJ

Änka sedan många år. Fyra
barn, varav två bor i Linköping,
vilket var en av anledningarna
till flytten.

36

PORTRÄTT

”JAG ÄR NYINFLYTTAD FRÅN NORRKÖPING
TILL DET HÄR FÖRTRÄFFLIGA OMRÅDET I
FOLKETS PARK. DET ÄR FANTASTISKT ATT
FÅ VARA PIONJÄR I ETT BOENDE SOM ÄR
UTVECKLAT SPECIFIKT FÖR OSS SOM ÄR
ÖVER 70 ÅR. VI HAR NÄRA TILL ALLT OCH
MAN BEHÖVER ALDRIG KÄNNA SIG ENSAM.
ATT FLYTTA TILL 70+ BOENDE ÄR EN BRA
INVESTERING FÖR RESTEN AV LIVET!”

PORTRÄTT
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EN AKTIV MÅLGRUPP
SOM VÄXER

Stångåstaden har kunder i alla åldrar. En grupp som ökar är seniorer, i takt med att
människor håller sig friska och därmed bor hemma allt längre. Oavsett om man är aktiv,
blivande pensionär eller något äldre med andra behov, så kan man hitta ett målgruppsanpassat boende i Stångåstadens koncept Fördel 55+ respektive 70+.
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55
Fördel 55+
erbjuder naturliga
mötesplatser,
trevliga utemiljöer
samt övernattningslägenhet för släkt
och vänner.

LIVET SKA VARA LÄTT att leva –

boråd, som består av engagerade

lyckad trygghetssatsning där de

oavsett ålder. I aktiv samverkan

kunder. Ett stort engagemang

28 lägenheterna snabbt blev full-

med andra intressenter har Stångå-

skapar gemenskap och trygghet.

tecknade. Det här är ett tillgänglig-

staden skapat goda boenden och

hetsanpassat boende, där tanken

livsmiljöer speciellt anpassade för

55+ erbjuder möjligheter till olika

är att kunden ska kunna bo kvar

kunder som fyllt 55 år och äldre.

former av aktiviteter, träffar, före-

länge. Till boendet hör även en

drag och annat som kan efterfrågas.

gemensam lokal som kan bokas

Dialogen mellan kunderna själva,

för speciella tillfällen, samt um-

Stångåstaden och andra intres-

gängesytor för alla. En person

senter är viktig för den framtida

har anställts, som finns på plats

utvecklingen. Det finns idag 291

varje eftermiddag måndag till

lägenheter som klassas som 55+

fredag. Det arrangeras också

och 28 lägenheter som klassas

gemensamma aktiviteter – allt

som 70+ lägenheter och dessa är

från bakning till underhållning.

belägna i Folkets park. I nuläget

I och med samarbetet med Veri-

planeras för fler lägenheter i Lin-

sure, och det brandlarm som har

köping, bland annat i Ryds cent-

installerats i varje hushåll, ökar

rum, för att motsvara den efter-

tryggheten. Framöver ska de

frågan som finns.

boende kunna koppla på flera

Fördel 55+ med det där
lilla extra
Fördel 55+ är attraktiva lägenheter
som har blivit mycket efterfrågade
bland dem som tänker ett steg
längre fram i livet och i god tid
vill försäkra sig om ett okomplicerat boende som kan fungera
under lång tid framåt. 55+ är dels
nyproduktion, dels lägenheter i
befintlig bebyggelse. Bostäderna
har generellt hög standard och i
vissa fastigheter finns möjligheter
till bastu, relax, övernattningsrum
och gemensamhetslokaler. I varje
fastighet finns idag ett så kallat

tjänster utifrån behov.

Tryggt om man är 70+
Under 2015 invigdes Stångåstadens 70+ i Folkets Park, en

AFFÄRSOMRÅDE BOENDE - SENIOR
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Fotograf Satus ateljé i Linköping.

RÄTT LOKAL FÖR
RÄTT VERKSAMHET
I en attraktiv stad erbjuds invånarna en variation av service, upplevelser och andra
mervärden. Stångåstaden har kommersiella lokaler som tillför Linköping verksamheter - allt från affärslokaler, caféer och restauranger till förskolor, vårdboenden
och servicehus. I vårt fastighetsbestånd finns cirka 350 kommersiella hyreskontrakt
i alla delar av staden, men framför allt i city, Johannelund samt Ryd. Konjunkturen
är fortsatt mycket stark, vilket innebär en fortsatt hög uthyrningsgrad under 2015.

I TAKT MED ATT LINKÖPING växer

Affärsområde Lokal har en stän-

tan är 122 000 kvadratmeter. En

så ökar kraven, men även efter-

dig dialog med våra kunder, för

fortsatt hög uthyrningsgrad gör

frågan, på kommersiella lokaler.

att skapa bra förutsättningar för

2015 till ett mycket starkt år. Av

I Stångåstadens arbete med att

olika verksamheter. Idag består

den uthyrningsbara ytan är endast

utveckla stadens bostadsområden

gruppen av fyra medarbetare i ett

cirka en procent vakant.

på ett positivt sätt, är rätt för-

nära samarbete med fastighets-

valtade kommersiella lokaler en

sidan. Under 2016 kommer ytter-

tillgång. Vi strävar efter levande,

ligare en medarbetare att anställas

trygga och attraktiva områden,

för att stärka administrationen.

vilket i sin tur förutsätter aktiva
aktörer och verksamheter.

Stångåstaden hade vid årets slut
cirka 350 kommersiella hyres-

Rekordlåg vakansgrad
Den stora utmaningen är att hitta
rätt lokal för rätt verksamhet.
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kontrakt, cirka 750 lägenheter och 120 lokaler för offentlig
verksamhet. Den totala lokaly-

Nya fastigheter och verksamheter
I kvarteret Alnen i Övre Vasastaden byggs nya attraktiva fastigheter i stadsmässiga kvarter. Här,
utmed Industrigatan, växer en ny
stadsdel fram med restauranger,
caféer, kreativa verksamheter och
annat som hör livet till. Visionen
är ett modernt och urbant område,

som är lugnt och tryggt för alla åldrar.

Renovering av fasaden på S:t Larsgatan

Under 2016 kommer vi att starta ut-

25 har i stort sett slutförts under 2015.

hyrningen av 5-8 lokaler med en total

Även innergården i kvarteret Basfiolen

yta på drygt 600 kvadratmeter.

mellan Stora torget och Ågatan, har
åtgärdats. Där har vi arbetat med ut-

Även stadsdelen Majelden får ett till-

formningen av utemiljön på innergården

skott av nya bostäder. Här har vi

så att både verksamhetsutövare och

under 2015 skrivit kontrakt på en helt

bostadskunder ska kunna trivas.

ny kommunal förskola för cirka 50
barn i området.

Det övergripande arbetet med att inventera samtliga fastigheter och skapa

Folkets Park genomgår en stor förvand-

tydliga underhållsplaner pågår. Det

ling och en av byggherrarna är Stångå-

sker i nära dialog med våra kunder och

staden. Ett nytt omsorgsboende har

det ger Stångåstaden en värdefull bild

färdigställts med åtta lägenheter och

av situationen och kommande

en gemensamhetslokal som Linköpings

behov av åtgärder.

kommun hyr av oss.
I Ljungsbro har en fastighet byggts om
till ensamkommande flyktingbarn.
Totalt rymmer den 18 barn som kan
bo här med bemanning dygnet runt.
Andra nya kunder är restaurangen
Sushi Yama på Stora Torget, Fotograf
Satu på Elsa Brändströms gata, web-

Nya utmaningar – nya möjligheter
Kvarteret Eddan i centrala Linköping,
som har fått klartecken under 2015,
blir en stadsmässig byggnation med
såväl bostäder som kommersiella
lokaler. Här börjar vi nu planera för
tänkbara verksamheter – allt från
restauranger och caféer till salonger
och offentlig service.

butiken m.nu i Johannelund samt
Margit Syll tapetserare som har öpp-

Under året har Linköpings kommun

nat verkstad på Götgatan. Och vid

sagt upp ett antal förskolor i bland

årsskiftet flyttade Röda Korset in i

annat Lambohov och Linghem, för

nya lokaler på Repslagaregatan.

att istället skapa större enheter. De

I kvarteret Alnen i
Övre Vasastaden
växer en ny stadsdel fram med
restauranger, caféer,
kreativa verksamheter, förskolor och
annat som hör
livet till.

lokaler som nu blir tomma kommer att

Ombyggnationer och förbättringar
Ombyggnationen av Ryds centrum är
ett omfattande projekt som nu har påbörjats, såväl exteriört som interiört.
Även parkering och utemiljö finns med i
projektplanen. För att frigöra ytor till ett
kommande 55+-boende i fastigheten
pågår flytt av ett befintligt gym till nya
välanpassade lokaler, vilket i sin tur innebär att kommunens allaktivitetshus
också flyttas till nya lokaler. I början
av 2016 kommer de att husera i lokaler
intill Stångåstadens områdeskontor.

ställas om till vanliga bostäder.
Redan 2014 såg vi en stor utmaning
i mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn. Stångåstaden är en av de
aktörer som är med och tar ett humanitärt ansvar, något som har diskuterats
ännu tydligare under året som gått.
Behoven ökar i allt snabbare takt och
vi ser över tänkbara lägen och fastigheter utifrån de olika krav som ställs
på barnens framtida miljö.

AFFÄRSOMRÅDE LOKAL
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Linköping är en attraktiv studentstad och utvecklingen visar en fortsatt ökad efterfrågan
på studentbostäder. I nära samarbete med Linköpings universitet, ett av de största och
mest ansedda i landet, arbetar Studentbostäder i Linköping AB för att motsvara de krav
som ställs. Under 2015 har vi fokuserat på nyproduktion, förbättrad kundservice samt
underhåll, ett arbete som på nytt har resulterat i en rekordhög kundnöjdhet.
STUDENTBOSTÄDER, ett helägt

en mycket hög nivå med flera

nya mötesplatser för boende och

dotterbolag till Stångåstaden,

pågående projekt. För Irrblosset,

besökare. I och med de nya sats-

samverkar med Linköpings uni-

där detaljplanen tidigare har över-

ningarna knyts området samman

versitet, LiU, för att kunna erbjuda

klagats med en försening som

på ett naturligt och trivsamt sätt.

ett studentvänligt boende för

följd, blev det äntligen byggstart

Strax väster om Linköpings inner-

studenter. Idag äger och förvaltar

2015. Irrblosset har ett attraktivt

stad, vid universitetsområdet,

vi 4 250 bostäder, varav nästan

läge intill Vallaskogen och nära

växer Vallastaden fram - en helt ny

2 700 i det största området Ryd.

universitetets största campus-

stadsdel som kommer att präglas

Övriga områden är Flamman,

område. Här finns sedan tidigare

av variation, kreativitet och social

Fjärilen i Gottfridsberg, Lambo-

cirka 550 studentbostäder och nu

hållbarhet. Här fortsätter projek-

hov, Irrblosset i Valla och T1.

bygger vi ytterligare cirka 218

teringen för cirka 183 studentlägen-

nya bostäder i samma område,

heter, 31 vanliga lägenheter samt

Under 2015 har efterfrågan på

varav 60 i etapp 1. Tempot är

lokaler i markplan med ett centralt

studentbostäder ökat, en utveck-

högt och om allt går enligt plan

läge vid torget. Arbetet sker i sam-

ling som beräknas fortsätta även

sker inflyttning i första etappen

verkan med det kommunala bola-

framöver. Det innebär att vi har

under hösten 2016. Merparten

get Sankt Kors och Stångåstaden.

få vakanser.

av lägenheterna är mindre ettor,

I projektet skapar vi ett unikt och

vilket efterfrågas mest, men vi

utvecklat korridorsboende, ett

bygger även tvåor och treor för

resultat från en arkitekttävling

par och familjer. Samtidigt skapas

som genomfördes under 2014

Fokus på nyproduktion
Nyproduktionstakten ligger på

”Ett Trapprum” heter det
vinnande bidraget i Vallastaden, 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.

STUDENTBOSTÄDER I LINKÖPING AB
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I Ryd har vi
uppfört 28
bostäder nyproduktion
i form av
återbruk.

och som var riktad till arkitekt-

som använts som studentbostäder

I och med att köken byggs om

studenter. Totalt blir det 30 rum

i Stockholm. Projektet är en följd

ökar ytan och köken får ny inred-

fördelade på två korridorer, där

av den lagändring som trädde i

ning samt nya vitvaror. Vi byter

fokus är ytor för gemenskap. Detta

kraft under 2014 och som innebär

golv, målar om i kök, gemen-

planeras vara klart till invigningen

att tidsbegränsade bygglov nu kan

samhetsrum och korridorer samt

av Vallastaden 2017 - stadens upp-

beviljas i 15 år. Inflyttning skedde

byter alla dörrar till korridors-

märksammade bo- och samhälls-

under oktober 2015.

rummen. Planen är att installera
brandlarm, som är kopplat mot

expo som bevisar kommunens
varumärkeslöfte ”Där idéer blir
verklighet”.
Studentbostäder har även fått en
tilldelning i Lambohov i anknytning till våra befintliga fastigheter
där. Planen är att kunna påbörja
byggnation av 50 smålägenheter
till hösten 2016. Marken är förvärvad och om allt går som det
ska är bostäderna inflyttnings-

Förbättringar i bostadsmiljön
Under året har vi fortsatt arbetet
med att skapa bättre utemiljöer
och trevliga mötesplatser, liknande
det projekt som tidigare genomförts i området Flamman. Nu är
det Ryds Allé som står på tur.
Projektet är ett av många som
drivs i nära samverkan med de
boende, för att motsvara deras
önskemål och behov.
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samma ytorna.
På Björnkärrsgatan 1 och 3 har
en omfattande invändig renovering av 64 lägenheter påbörjats
under hösten. Vi bygger om kök,
badrum och ytskiktsrenoverar
samtliga rum. I samband med
renoveringen ger vi även trapphuset en ny färgsättning. Projektet
kommer att slutföras under 2017.

klara i slutet av 2017.

Ansvarfullt återbruk
Nyproduktion kan även ske i form
av återbruk. I Ryd har vi uppfört
28 bostäder, en möjlighet som dök
upp i slutet av 2014 då vi fick tillfälle att köpa begagnade moduler

Räddningstjänsten, i de gemen-

I studentområdet Ryd har vi genom-

Sedan början av 1990-talet har vi

fört renovering av korridorskök

haft en mobil sopsug i Ryd. Den

och gemensamhetsutrymmen för

har nu ersatts av Linköpings första

128 kunder på Rydsvägen. Pro-

stationära anläggning. Vid varje

jektet löper fram till 2019, då

entré finns en inkastpunkt, och alla

vi totalt kommer att ha renoverat

hushållssopor i området transpor-

72 korridorskök för 576 kunder.

teras till en uppsamlingsbyggnad

där avfallet landar i en container.

Studentbostäder. Årets resultat

stugor och gemensamma lokaler

Tekniska verken kommer sedan

i Nöjd Kund Index (NKI) blev

via webbplatsen.

till platsen och hämtar allt hus-

4,05 (4,06). Siffran är den näst

hållsavfall från cirka 2 200 bo-

högsta i företagets historia. Som

städer.

exempel kan nämnas att hela 77
procent svarade ”Instämmer” på

Hållbar energieffektivisering
Studentbostäder arbetar aktivt för
att skapa sunda och trygga livsmiljöer, vilket är ett led i en hållbar utveckling. Vi arbetar för att
förebygga miljöproblem och ständigt minska vår negativa miljöpåverkan, bland annat genom
effektivare energi- och materialanvändning samt genom val av
miljöanpassade produkter.
Studentbostäder följer Stångåstadens mål om att minska energiförbrukningen med 25 procent
till 2015. Redan i projekteringen
tydliggörs kravet på bland annat
energieffektiv belysning och ventilationsaggregat. Under 2015
och 2016 byts styr- och reglerutrustning i undercentraler och
ventilationsaggregat samt vindar
tilläggsisoleras. Under nästa år
kommer vi även att fokusera på
beteenden i våra korridorsboenden
för att se vad våra kunder kan göra
för att spara energi.
NKI återigen på rekordnivå
Vår verksamhetstanke går ut på att
möta våra kunders förväntningar.
Visionen, att ligga steget före,
innebär att vi till och med kan
överträffa det som förväntas av
oss. Genom att ständigt utvärdera
och justera vårt sätt att arbeta,
skapar vi förutsättningar att vara
lite bättre imorgon, än vi är idag.
Även 2015 visade vår kundundersökning rekordhöga siffror för

frågan om Studentbostäder har
gott rykte bland studenter. NKI
är ett glädjande bevis på att vårt
arbete ger resultat och de ständiga

CSR (Corporate Social
Responsibility)
Som företag har Studentbostäder
ett stort socialt ansvar. Det är
också ett ansvar som vi gärna tar,
vilket märks i ett flertal aktiviteter
och projekt.

förbättringarna fortsätter.
En satsning för att få nya studenter

Att möta våra kunder
Många av de satsningar Studentbostäder gör har till syfte att
underlätta kundernas vardag.
Digitala tjänster efterfrågas och är
en anpassning till målgruppens
vanor och livsstil. Samtidigt prioriterar vi det fysiska mötet med
våra kunder. Det sker bland annat
i form av trapphus- och områdesmöten, där vi informerar om senaste nytt, svarar på frågor, samtidigt som vi bjuder på frukost.
Dessa möten skapar tillfällen att
lyssna till varandras synpunkter
och bidrar till att skapa en värdefull dialog.
Uppskattad lansering av
nya sajten
Den nya responsiva webbplatsen
som är anpassad för alla enheter,
såväl mobil som surfplatta, har
blivit mycket väl mottagen. Många
uppskattar att enkelt ha tillgång
till tjänster såsom kontraktsskrivning och digital uppsägning. Idag
skrivs cirka 85 procent av alla
kontrakt under digitalt på webbplatsen och motsvarande siffra
gäller för uppsägningar. Under
hösten 2015 har vi även utvecklat
en digitaliserad felanmälan samt
utökat möjligheten att boka tvätt-

att känna sig välkomna i staden är
den så kallade Kalasmottagningen,
som arrangeras av Linköpings universitet vid höstterminens början.
Med bland annat 8 000 besökande
studenter, föreningar och en stor
konsert är det här Sveriges största
evenemang för nya studenter. Vi
finns på plats på Kalasmottagningen för att hälsa de nyinflyttade
studenterna välkomna till Linköping och för att visa att vi är en
naturlig del av studentlivet.

Årets hyresjustering
Efter förhandlingar mellan
Studentbostäder och Kårservice
ökade hyrorna med 0,9 procent
från 1 juli 2015.
Idag och i framtiden
Som student i Linköping ska man
erbjudas ett attraktivt och tryggt
boende. Vi bär också med oss förhoppningen att dagens kunder i
Studentbostäder kan vara morgondagens kunder i Stångåstaden. För
att nå bästa möjliga resultat sker
ett nära samarbete mellan Studentbostäder, boendeföreningar, Kårservice/KOMBO och Linköpings
universitet. Studenterna är en
viktig del av Linköping – idag
och i framtiden.

STUDENTBOSTÄDER I LINKÖPING AB

45

KUNDNÄRA
STÅNGÅSTADEN

PRIS FÖR BÄSTA KUNDSERVICE
I februari 2016 avgjordes den prestigefyllda
tävlingen Kundkristallen där Stångåstaden
för sjunde året i rad fick ta emot pris för bästa
serviceindex bland stora bolag. Dessutom
belönades vi med Hederskristallen, eftersom
företaget under många år placerat sig i
tävlingens topp. Kundkristallen avgörs bland
kommunägda och privata fastighetsbolag
som under 2014 genomfört kundundersökningar med AktivBo.

NYA BOBUTIKEN I CITY
Lördagen den 21 mars var det festlig
invigning av Stångåstadens nya kontor
och Bobutiken mitt i city. Mer än 2 000
gäster fick ta del av musikunderhållning,
fika med våfflor och tävling med fina
priser. Syftet med de nya lokalerna är att
öka tillgängligheten för kunderna och att
ha ett tydligare ansikte utåt. Det nya konRebvar Djasem, Niclas Hägglund, Rodana Mohammad, Narek Habo, Fartun
Tarey, Elsa Hinnersjö, Emma Snejder och Felicia Borg. Ej med på bild: Deler
Habibi och Osama Ismail.

toret, som är öppet vardagar och lörda-

UNG KUNDPANEL

tillval i Bobutiken.

Ett led i företagets utvecklingsarbete sker med hjälp av en kundpanel med
unga kunder mellan 18 och 25 år. Fyra gånger per år genomförs möten
med Stångåstadens ledning, för att diskutera utveckling och förbättringar i
bolaget. Ungdomarna är med och föreslår ämnen och under året har det
bland annat handlat om hyrespolicyn samt tryggheten i de olika bostadsområdena.
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gar, ska ansvara för olika kundärenden,
allt från kontraktsskrivning till besök och

KUNDER LÅNAR INSTAGRAM
Under året har Stångåstadens instagramkonto periodvis sett lite annorlunda ut. Förklaringen är att våra kunder och medarbetare lånat det, med syfte att spegla olika
delar av verksamheten. Och i maj månad
fick Jenny Widén ansvaret att regelbundet

2

göra inlägg. Jenny är en av de nya kunderna

SKÖTSELVÄRDAR SKAPAR
TRYGGHET

i nyproducerade Åkervindan i Lambohov.
Hon visade omvärlden en uppskattad glimt
av sitt nya liv.

Stångåstaden har under året anställt fyra
skötselvärdar med ansvar för belysningen
i våra fastigheter, även Studentbostäder.

Årets andra Ett
steg före-labb
hade fokus på
våra kunder.
Arbetet syftar till
att ta vår vision
ett steg längre.

Det innebär att totalt 390 hus ses över
kontinuerligt. Dessutom ansvarar skötselvärdarna för bytet av namn på namntavlor,
postboxar och brevinkast.

VÄLKOMMEN HEM
KOM HEM
Som stadens stora bostadsaktör vill vi gärna
synas på flera sätt.
Därför delar vi en gång
per år ut vår kundtidning ”Välkommen hem”
till alla Linköpingsbor.
Nummer 3/15 landade i brevlådorna
runt om i staden under
september månad.

NYINVIGNING SKATTEGÅRDEN
Satsningen på ett förbättrat Skattegården i stadsdelen Skäggetorp har pågått under 2015,
utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram i samverkan med kunder och Hyresgästföreningen.
Stångåstaden ska fokusera på att finnas nära och ta tillvara kundernas engagemang i syfte
att skapa arbetstillfällen, aktiviteter och god fastighetsutveckling. Den 25 april var en stor dag
i stadsdelen, då vi invigde vårt nya lokalkontor. Alla kunder i området var bjudna till avtäckning av nya skylten, korvgrillning, ansiktsmålning, bollkastning och dansunderhållning.
I lokalkontoret kan man bland annat ställa frågor om sitt boende, få information om gemensamma ytor samt lämna synpunkter och förslag.
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AFFÄRSOMRÅDE
LOKAL - PORTRÄTT
PORTRÄTT

JOHAN
HÖGQUIST
”JAG ÄR BYGGNADSANTIKVARIE I
FRILUFTSMUSEET GAMLA LINKÖPING
SEDAN 1982 - ETT VÄLDIGT OMVÄXLANDE
OCH INSPIRERANDE JOBB MED BÅDE
PROBLEMLÖSNING OCH SOCIALA
KONTAKTER. I ETT AV DE SENASTE
BYGGPROJEKTEN, FLYTTEN AV
FOLKPARKSTEATERN, HAR JAG VARIT
KULTURHISTORISK RÅDGIVARE.”

BOENDE

Mysig hyresrätt i Friluftsmuseet
Gamla Linköping.
FAMILJ

Särbo, två barn och tre
barnbarn.
STÅNGÅSTADEN SOM
HYRESVÄRD

En bra hyresvärd med snabb
respons när man behöver hjälp
och ett trevligt bemötande.

PORTRÄTT
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”Det är jättemysigt att bo här,
men man får inte
vara folkskygg.
Från midsommar
fram till slutet av
augusti är det fullt
med folk.”
Britt Åkesdotter,
hyresgäst i Friluftsmuseet
Gamla Linköping.

ATT VÅRDA
ETT KULTURARV
Friluftsmuseet Gamla Linköping är ett av stadens stora besöksmål. Här 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, där även naturreservatet Vallaskogen och Valla
Gård ingår. Utöver denna miljö äger och förvaltar Bryggaregården ett antal
centralt belägna fastigheter såsom Krogen Amerika, Stenhusgården, Bäckagården samt Hunnebergsgårdarna på Hunnebergsgatan. Samtliga fastigheter
som bolaget äger rymmer lägenheter, lokaler och muséer.
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ETT MUSEUM, men också en levande

småstadsidyll som speglar forna
tiders liv och verksamheter – så
kan man beskriva Friluftsmuseet
Gamla Linköping. Under 1950talet påbörjades det omfattande
projektet att flytta hit byggnader
som riskerade att rivas från Linköpings innerstad. Här blandas
privatbostäder med intressanta

Kunder och projekt
I Friluftsmuseet Gamla Linköping
möter man yrkesverksamma hantverkare, butiker, restauranger och
caféer. Men det är också en plats
för ett dagligt liv med ett 70-tal privatkunder som bor här. Under året
har en ny verksamhet öppnat, Tvålmakaren, som bland annat säljer
egentillverkade ekologiska tvålar.

muséer och lokaler med verksam-

skärpts och vi analyserar nu
möjligheten till fasadsprinklers.
Redan idag finns brandlarm som
är kopplat från bostäderna direkt
till räddningstjänsten.

Underhåll och ökad tillgänglighet
Underhållet i Friluftsmuseet Gamla
Linköping ställer speciella krav.
Här finns ett kulturhistoriskt värde
som alltid måste beaktas och därför sker alla byggtekniska åtgärder
i nära samarbete med Friluftsmuseets byggnadsantikvarier.

heter och restauranger. Området

Under några års tid har det fun-

är öppet året om med marknader

nits planer på att bygga om den

och aktiviteter som följer årstider-

uppskattade lekplatsen Lillvalla.

na. Friluftsmuseet Gamla Linkö-

Arbetet kommer att påbörjas un-

ping arbetar utifrån kommunens

der 2016, vilket innebär att Fri-

Under 2015 har tillgängligheten

vision – kultur och fritid för alla,

luftsmuseet Gamla Linköping blir

förbättrats i området, med bland

365 dagar om året och med cirka

en ännu mer attraktiv besöksplats

annat automatisk dörröppning

400 000 besökare per år har man

för alla åldrar. Ombyggnationen

och funktionsanpassade gång-

lyckats. Enligt sammanställningar

möjliggörs genom fondmedel och

stråk. Beläggningen ska vara

av landets museibesök hamnar

bidrag från Linköpings kommun.

anpassad för alla, men samtidigt

Friluftsmuseet Gamla Linköping

Ett annat planerat projekt under

upplevas kulturhistorisk.

i topp bland landets kommunala

2016, genom bidrag från Westman-

muséer. Och idag är det inte bara

Wernerska stiftelsen, är flytten av

Flera av fastigheterna i Frilufts-

en av stadens stora turistattraktio-

Ryttartorpen till Friluftsmuseet

museet Gamla Linköping har

ner, utan även ett mycket uppskat-

Gamla Linköping.

under året fått omlagda tak. Vi
har utfört underhåll av befintligt

tat utflyktsmål för Linköpingsborna själva.

Teatern är på plats
Under ett par års tid har projektet,
som inneburit ett återuppförande
av utomhusteatern från Folkets
Park till Friluftsmuseet Gamla
Linköping, pågått. Den anrika
teatern som ritades av arkitekten
Axel Brunskog på 1920-talet, har
nu återuppförts på den plats där
den Sjöbergska friluftsteatern tidigare låg. Under 2015 stod allt klart
då teatern återfått det utseende den
hade i slutet av 1920-talet, vilket
firades med festlig invigning den
9 maj. Projektet har blivit möjligt
i och med finansiering från
Westman-Wernerska stiftelsen.

I Hunnebergsgårdarna, en kultur-

fjärrvärmesystem via ny drag-

historisk gårdsmiljö i centrala

ning och kulvertar har byggts för

Linköping med butiker och hant-

detta, vilket har varit ett omfat-

verkare, har en bokhandel med

tande och långsiktigt projekt.

barnböcker öppnats. I Lilla Bokhandeln har lokala författare gått
samman för att sälja sina verk.

Översyn av brandsäkerhet
Den tragiska branden i Eksjös
unika trädstad sommaren 2015
påminde om värdet av landets
kulturhistoriska byggnader och
hur vi ska skydda dem. Som en
följd av detta har vi besökt Eksjö
för att lära av händelsen, men
även sett över våra egna rutiner
och vårt brandskydd. Rutinerna
kring eldning i området har

Planer för Lambohofs Säteri
Bryggaregården har under 2015
förvärvat Lambohofs Säteri av
Linköpings kommun. Fastigheten ligger i utkanten av Lambohov. Lambohofs säteri är en unik
herrgårdsanläggning i ett nationellt perspektiv. Bryggaregårdens
ambition på längre sikt är att tillängliggöra denna unika miljö för
Linköpingsborna och övriga besökare. Under 2016 kommer ett
inventeringsarbete påbörjas över
kommande underhållsåtgärder.

BRYGGAREGÅRDEN AB
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FASTIG
HETERNA
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LINKÖPING –
SVERIGES FEMTE
STÖRSTA STAD
Linköping är Sveriges femte största stad med drygt 154 000 invånare och är en del
av en expansiv region med spännande framtidsplaner. Av landets 290 kommuner
räknas 40 som tillväxtkommuner, och där toppar Linköping listan. Ett bevis på
stadens attraktionskraft är att den växer snabbare än riksgenomsnittet. Under
2015 ökade befolkningen med 1 100 personer. Linköping strävar efter att bli 200 000
invånare med delmålet 175 000 till år 2030.

28 000 STUDENTER och doktorander,

annan viktig faktor. En väl fung-

Där har Stångåstaden ett stort

samt forskning inom flera om-

erande infrastruktur är en förut-

ansvar som Linköpings största

råden, gör Linköping till en av

sättning för tillväxt. Här kommer

hyresvärd, med 26 procent av

Sveriges ledande universitets-

framtidens Ostlänken att bli en

stadens alla bostäder. Andra

städer. En stor utmaning är att få

stark konkurrensfördel.

hyresvärdar är bland annat Botrygg, HSB, Lindstén, Manner-

de som studerat färdigt att stanna
kvar i staden. Ett nära samarbete

Linköpings cirka 76 000 bostäder

sons, Victoria Park, Willhem och

med näringslivet, framför allt

visar en viss övervikt av hyresrätter,

Riksbyggen.

Mjärdevi Science Park och ett

jämfört med landet i övrigt. Det-

ökat utbud av bostäder är ett par

samma gäller bostadsrätter. Sam-

av förklaringarna till att allt fler

tidigt finns det färre småhus, det

väljer det alternativet. I Linköping

vill säga egna hem.

är arbetslösheten jämförbar med
övriga landet, men ungdomsarbetslösheten är något lägre.
Stadens läge intill E4:an, bra
järnvägskommunikation utmed
stambanan Stockholm-Malmö
samt en flygplats som öppnar upp
resandet till hela världen är en
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Hyresmarknaden i Linköping
För att vara en attraktiv stad, måste
Linköping erbjuda en variation av
boendeformer. Människor ska
kunna finna rätt boende som passar
den fas där de befinner sig i livet.
I takt med befolkningstillväxten
ökar efterfrågan på hyresrätter.

LINKÖPING – SVERIGES FEMTE STÖRSTA STAD

Bostadsbyggande idag och i
framtiden
Aktiviteten inom bostadsbyggandet har varit febril under 2015.
Kommunen har omfattande planer
på stadsutveckling och högt uppsatta mål när det gäller nya bostäder. Flera stora projekt är på gång,
där vissa har påbörjats medan
andra är i projekterings- och upphandlingsfasen. Ett omfattande
projekt är Övre Vasastaden, där

Stångåstaden är
Linköpings största
hyresvärd, cirka
25 procent av
stadens invånare
bor hos oss.

det nu byggs cirka 900 nya bostäder. Ett annat är om-

förskola samt en ny simhall. Utbyggnaden kommer

talade Vallastaden med planer på cirka 1 200 nya bo-

att prövas i flera olika detaljplaner. Och ytterligare

städer, varav cirka 600 i den första etappen. I Folkets

ett projekt som påverkar stadens utbredning och

Park fortsätter HSB Östergötland att bygga, medan

utseende är den byggnation som blir en följd av Ost-

Stångåstaden under 2015 har haft invigning av sitt

länken. Planer för ett nytt resecentrum med en helt ny

projekt. Totalt blir det cirka 300-400 nya lägenheter

stadsdel intill innebär en stor satsning under många

i den vackra, anrika parkmiljön. Södra Ekkällan

år fram till 2028, då tågen ska börja rulla.

fortsätter att växa och under året har NCC och HP
Boendeutveckling arbetat vidare med sina projekt i

Jämsides med de stora projekten pågår ett antal

området. Även 2015 har varit ett aktivt år i nya stads-

mindre bostadsprojekt med inflyttning under de

delen Harvestad, i de södra delarna av Linköping.

närmaste åren.

Här bygger flera aktörer, bland annat Stångåstaden,
HSB, Peab, Botrygg och Kärnhem, allt från villor till

Linköpings kommuns vision, som beskriver en stad

flerfamiljshus. I stadsdelen Östra Valla och Wahlbecks

med 200 000 invånare, ställer höga krav på infra-

Företagspark påbörjas nu en stor förvandling. Fram

struktur, gröna ytor och framför allt bostadsför-

till 2022 ska här växa fram en unik och modern stads-

sörjning. Linköping behöver långsiktigt bygga 1 000

del med 500-600 nya lägenheter och cirka 20 000 kva-

bostäder per år, för att motsvara den efterfrågan som

dratmeter ny verksamhetsyta. Folkungavallen har

finns idag och som beräknas öka i framtiden. Under

diskuterats under många år, och 2015 har Linköpings

2015 färdigställdes 854 bostäder (725), både småhus

kommun presenterat nyproduktionsplaner för 700-900

och flerfamiljshus, där Stångåstaden står för ungefär

nya lägenheter, lokaler i bottenvåningarna, skola och

en fjärdedel av dessa.

LINKÖPING – SVERIGES FEMTE STÖRSTA STAD
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BOSTADSUTVECKLING INOM
STÅNGÅSTADEN

BALLONGSLÄPP I MAJELDEN
Den 2 juni genomförde Stångåstaden
spadtag i form av ballongsläpp för företagets projekt i Majelden - Höjdpunkten
och Tallbacken. Bostadshuset Höjdpunkten
blir 14 våningar med utsikt över hela Linköping. Beräknad inflyttning blir under
2018. Tallbacken är ett flerbostadshus på
fem våningar med inflyttning hösten 2016.

SÄNKTA
BYGGKOSTNADER
Lambohov har fått 64 nybyggda
lägenheter. Genom produktion med
industriellt prefabricerade hus, som
upphandlades gemensamt i branschorganisationen SABO, blev bygg-

ATTRAKTIVA VINDSVÅNINGAR
Ett steg i att bygga bort stadens bostadsbrist är att förtäta i befintliga hus. I Övre
Vasastaden har Stångåstaden byggt elva
trevliga vindslägenheter. Över hundra
gäster var på plats vid invigningen den 13
februari, då vd Fredrik Törnqvist klippte
bandet från en skylift.
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I Gottfridsberg
pågår ett spännande projekt.
Ovanpå en
parkeringsanläggning blir det en
påbyggnad med
två till fyra
våningar, vilket
innebär ett
tillskott på 33
lägenheter.

kostnaden cirka 20 procent lägre än
i jämförbara projekt.

FÖRSTA SPADTAGET
I IRRBLOSSET
Studentbostäderna i Irrblosset är efterlängtade och första spadtaget togs
under senvåren. Det kommer att
byggas tre nya hus med sammanlagt
218 lägenheter. Kören Studentsångarna underhöll de dryga 50-tal besökare som tog del av ceremonin.

TRYGGHETSBOENDE I FOLKETS PARK
Trygghetsboendet i Folkets Park har blivit en stor framgång. Här kan de som
är 70+ bo i en trygg, säker och vacker miljö. I augusti var det festlig invigning,
där det hade skapats en äkta Folkets Park-känsla, med allt från dans och bilar
till korv med bröd.

LYCKAN ÄR PÅ G
Harvestad är ett växande naturskönt
område i Linköpings södra delar. Här
bygger Stångstaden eftertraktade bostäder för alla åldrar och familjestorlekar.
Den 10 september var det spadtag för
Lyckan – lägenheter med inflyttning
sommaren 2016.

STÅNGÅSTADENS
STÖRSTA BYGGPROJEKT
Den 15 juni var ett historiskt datum. Då tog
Stångåstadens vd och företagets styrelseordförande första spadtaget för Övre Vasastaden – Stångåstadens hittills största byggprojekt. I den omfattande omvandling som
pågår utmed Industrigatan i Linköping
kommer det att byggas totalt 900 bostäder,

I mars genomförde
branschorganisationen SABO
konferensen
Fastighetsdagarna
i Linköping. En
halvdag ägnades
åt studiebesök hos
Stångåstaden, Studentbostäder och
Bryggaregården.

varav Stångåstaden står för 145 i kvarteret
Alnen. Här skapas även attraktiva butikslokaler och toppmoderna kontor.
N OT I S E R
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VI SKAPAR
ATTRAKTIONSKRAFT
Stångåstaden en viktig aktör i dagens och framtidens Linköping. Uppdraget från vår
ägare, Linköpings kommun, tydliggör att vi ska erbjuda ett varierat utbud av prisvärda
bostäder utifrån människors olika behov och förutsättningar. Vi vårdar och utvecklar det
befintliga fastighetsbeståndet med en kostnadseffektiv förvaltning. Vi satsar också på en
ökad nyproduktion som väcker intresse såväl regionalt som nationellt. Som Linköpings
ledande bostadsbolag ska vi bidra till stadens konkurrenskraft och fortsatta utveckling.

NYTT I ÄGARUPPDRAGET för 2015 är ett

krav på en allt snabbare byggtakt. Det i
sin tur ställer höga krav på hela organisationen vid planering och genomförande,
inte minst när det handlar om personella
resurser. Läs mer om vårt ägardirektiv
i Del 3 Ekonomi, under bolagsstyrning
sid. 8-11 och under bolagets måluppfyllelse sid. 12-21.
Idag arbetar Stångåstaden strategiskt för
att sprida vårt bestånd över hela staden.
A-, B- och C-lägen har definierats liksom
var företaget har sina styrkor respektive
svagheter. Att öka antalet fastigheter i det
som i framtiden kommer att betraktas som
innerstad har hög prioritet. Våra aktuella
projekt i innerstaden är Alnen och Agraffen
i Övre Vasastaden, Eddan intill Drottninggatan och Västanfläkten i hörnet Västanågatan - Västra Vägen. Vid produktion av
fastigheter i centrala lägen är det ofta en
förutsättning, och till och med ett krav,
att det ska adderas attraktiva kontorsoch handelsytor i bottenvåningarna.
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A
Vid produktion av
fastigheter i centrala
lägen är det ofta
en förutsättning
att det ska adderas
attraktiva kontorsoch handelsytor i
bottenvåningarna.

Butiken Edblad i city.

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. 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–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 för hyran

• Lägsta vakanserna – nära noll procent

• Vakanserna är eventuellt något

• Högre risk för vakanser

• Lägsta direktavkastningskraven
• Läget relativt avgörande för hyran

högre än i A-läge
• Direktavkastningskraven är något
högre än i A-läge

• Högre direktavkastningskrav
• Ofta längre avstånd till service och
kommunikationer

• Området ligger ofta i anslutning till
A-läge

V I S K A PA R AT T R A K T I O N S K R A F T
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FASTIGHETSINNEHAV OCH MARKNADSVÄRDE
Antal
lägenheter

Andel
lägenheter

Marknadsvärde

Andel marknadsvärde

Area

Andel
area

A

1 498

27 %

2 733 600

39 %

134 223

32 %

B

3 905

71 %

4 164 970

59 %

276 904

66 %

C

126

2%

129 770

2%

10 215

2%

5 529

100 %

7 028 340

100 %

421 343

100 %

CITY

SYD
A

150

4%

206 000

5%

13 111

4%

B

906

22 %

884 900

23 %

61 639

21 %

C

2 953

74 %

2 760 900

72 %

225 544

75 %

4 009

101 %

3 851 800

100 %

300 295

100 %

VÄST
B

397

8%

438 000

11 %

25 346

7%

C

4 418

92 %

3 528 400

89 %

357 220

93 %

4 815

100 %

3 966 400

100 %

382 566

100 %

26 %

646 000

32 %

31 194

26 %

STUDENTBOSTÄDER I LINKÖPING AB
B
C

1 098
3 152

74 %

1 378 700

68 %

87 543

74 %

4 250

100 %

2 024 700

100 %

118 737

100 %

5000

9%

263

1%

37

100 %

48500

91 %

26 513

99 %

37

100 %

53500

100 %

26 776

100 %

BRYGGAREGÅRDEN AB
A
B

TGS FASTIGHETER NR3 AB
B

217 000

100%

7 091

100 %

217 000

100%

7 091

100 %

TOTALT KONCERNEN
A

1 648

9%

2 944 600

17 %

147 597

12 %

B

6 341

34 %

6 399 370

37 %

428 688

34 %

C
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10 651

57 %

7 797 770

45 %

680 523

54 %

18 640

100 %

17 141 740

100 %

1 256 807

100 %

FA S T I G H E T S I N N E H AV O C H M A R K N A DS VÄ R D E

FASTIGHETSVÄRDERING
En oberoende marknadsvärdering har genomförts av en extern
part vid årsskiftet 2015-2016. Resultatet används för att redovisa
värdeförändring, avkastning på beståndet samt för att fastställa
eventuella nedskrivningsbehov.

FA S T I G H E T S VÄ R D E R I N G
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UNDERLAG FÖR FASTIGHETSVÄRDERING
Alla företagets fastigheter per sista december 2015 har värderats av Widehov Konsult
AB på uppdrag av Stångåstaden. Det är en extern oberoende marknadsvärdering av
hela den samlade fastighetsportföljen som vid tidpunkten omfattade 396 fastigheter.
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 värdeförändring, 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

VÄRDERINGSMETODIK

Vi har ansvarat för att förmedla de aktuella fastighets-

Värdebedömningarna har utförts på objektsnivå.

specifika uppgifter såsom areor, debiterade hyror,

Värderingarna har genomförts med erkända och på

vakanser, hyresrabatter, fastighetstaxeringsuppgifter

marknaden accepterade värderingsmetoder. Metodik-

samt faktiska drift- och underhållskostnader till Widehov

en ansluter i all väsentlighet till Svenskt Fastighetsindex

Konsult AB. Då någon okulär besiktning av fastighet-

anvisningar och riktlinjer. Värderingarna har utförts dels

erna inte har genomförts har det gjorts en översiktlig

med stöd av en ortsprismetod och dels med stöd av en

bedömning av marknadshyrorna för de kommersiella

nuvärdesmetod. Nuvärdesmetoden, som också kallas

lokalerna. Därutöver har Linköpings fastighetsmarknad,

avkastningsmetoden, kan ses som samlingsnamnet för

ortens ekonomiska bas och fastigheternas förutsättningar

de metoder där man genom simulering av de beräknade

och position i de respektive marknadssegmenten

framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknad-

översiktligt analyserats.

ens förväntningar på de respektive värderingsobjekten.

GENERELLA OCH OBJEKTSSPECIFIKA ANTAGANDEN

• Kalkylperiod omfattande fem år.

Varje fastighet har klassificerats utifrån läge, ålder,

• Inflationen antas långsiktigt till 2,0 procent.

standard och skick. De faktiska drift- och underhålls-

• Hyresutvecklingen antas i normalfallet följa inflationen.

kostnaderna har justerats till en nivå som bedömts

• Driftkostnadsökningen antas i normalfallet följa inflationen.

som marknadsmässiga. Aktuell hyresnivå i respektive

• Direktavkastningskravet för de ingående fastigheterna

fastighet har justerats över tid för kända förändringar
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Varje fastighet
har klassificerats
utifrån läge, ålder,
standard och
skick.

bedöms ligga mellan cirka 3,25 – 8,0 procent.

med avseende på hyresförändringar, avtrappning av

• Kalkylräntan, vilken beräknats alternativt bedömts, varierar

rabatter med mera. Varje fastighet har därtill åsatts en

mellan cirka 5,0 – 10,5 procent beroende på bland annat

normal långsiktig uthyrningsgrad, så kallad normalisering.

områdes- och fastighetsspecifik risk.

FA S T I G H E T S VÄ R D E R I N G

OSÄKERHET

VÄRDEUTVECKLING OCH VÄRDEFÖRÄNDRING

De fastighetsspecifika värdebedömningarna inrym-

Vid bedömning av värdeförändring måste både för-

mer en något högre osäkerhet än vad som är fallet

värv och försäljningar tas i beaktande. De påverkans-

vid mer traditionell fastighetsspecifik värdering som

faktorer som skedde under året var värdehöjning av

exempelvis inför en kreditprövning. Graden av osä-

fastigheterna, köp och försäljning av fastigheter samt

kerhet avseende det bedömda marknadsvärdet kan

investeringar vid ny-, till- och ombyggnationer. Det

sägas motsvara cirka +/- 10 procent. Osäkerheten

sammanlagda värdet för Stångåstadens fastigheter

avseende marknadsvärdet på den samlade fastig-

bedömdes vid årsskiftet 2015-2016 till 17 142 Mkr,

hetsportföljen kan emellertid sägas vara något lägre

en ökning med cirka 17 procent.

i och med att det kan antas att avvikelserna i något
avseende tar ut varandra.

Värdeuppgången förklaras huvudsakligen av den kraftiga värdestegring på fastighetspriserna inom kommunen
samt av vår nyproduktion. De sänkta avkastningskraven
som utvecklats under året visas nedan.

FASTIGHETERNAS AVKASTNINGSKRAV
Område

Bostäder %

Lokaler %

A-läge

3,25 - 3,75

5,50 - 6,75

B-läge

3,75 - 4,75

5,00 - 7,25

C-läge

4,50 - 5,75

5,75 - 8,00

VÄRDEUTVECKLING PÅ HELA FASTIGHETSINNEHAVET (inklusive investeringar och ökning av marknadsvärdet)
År

Marknadsvärde, Mkr

Förändring, %

2010

11 542

6,9 %

2011

12 230

5,6 %

2012

12 908

5,5 %

2013

13 664

5,9 %

2014

14 714

7,1 %

2015

17 142

16,5 %

VÄRDEFÖRÄNDRING (Mkr)
Förändring av marknadsvärde under 2015
Bedömt marknadsvärde 31 dec 2014
Investeringar vid ny-, till- och ombyggnationer

14 714
706

Försäljningar av fastigheter

-

Köp av fastigheter

-

Orealiserad värdehöjning
Bedömt marknadsvärde 31 dec 2015

1 722
17 142

FA S T I G H E T S VÄ R D E R I N G
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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 17 141 740 kronor.

Totalavkastning

nedskrivning. Däremot har ett

Totalavkastningen för Stångå-

antal fastigheter bedömts ha fått

staden 2015 uppgick till 19,5

ökat bokfört värde och återtagna

procent (10,4).

nedskrivningar på 24,5 Mkr har
därmed genomförts. Fastigheter-

När det gäller vår totalavkastning

nas bokförda värde på 6 027 Mkr

på identiskt bestånd, som Svenskt

motsvarar 35 procent av bedömt

Bostadsindex MSCI grundar sin

marknadsvärde.

Direktavkastning

statistik på, har Stångåstaden

För att ta fram fastighetsvärdet

16,7 procent.

används ett antal antaganden.
Läs mer under Generella och

Fastigheternas totalavkastning

objektsspecifika antaganden på

är summan av direktavkastning

sid. 62. Dessa indata kan variera

på verkligt marknadsvärde och

och på så sätt påverkas marknads-

värdeförändring under året.

värdet. Om direktavkastnings-

Observera att i värdeförändringar

kravet har sänkts, höjs mark-

ingår investeringar.

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

Bokfört värde
Det bokförda värdet på förvaltningsfastigheterna är 6 027 (5 643)
Mkr. Behovet av nedskrivning
bedömdes utifrån den genomförda marknadsvärderingen. Inga
fastigheter bedömdes ha ett lägre
marknadsvärde än det bokförda
värdet som skulle föranleda en

Övervärde
Övervärde beräknas som skillnaden mellan bedömt marknadsvärde och bokfört värde. Under
2015 ökade övervärdet till följd
av höjt marknadsvärde med cirka
22 procent till 11 110 Mkr (9 071).
Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för det samlade
beståndet uppgick till 11 947 Mkr
(11 899) vid årsskiftet, vilket motsvarade 951 kronor per kvadratmeter. Vid årsskiftet motsvarade
det totala taxeringsvärdet 70 procent (81) av det bedömda marknadsvärdet för fastigheterna.

FASTIGHETSVÄRDERING
TOTALAVKASTNING
Läge

Direktavkastning beräknat på
marknadsvärde

Värdeförändring

Totalavkastning

A

2,93 %

21,24 %

24,17 %

B

3,04 %

15,08 %

18,12 %

C

2,90 %

15,95 %

18,86 %

Totalt

2,96 %

16,50 %

19,45 %

ÖVERVÄRDE (Tkr)
Läge

Hyresintäkter

Driftkostnader

Bokfört värde

Marknadsvärde

A

165 254

86 212

888 739

2 944 600

2 055 861

B

456 435

194 230

2 218 111

6 399 370

4 181 259

C

705 611

226 437

2 920 160

7 797 770

4 872 678

1 327 300

506 879

6 027 010

17 141 740

11 109 798

Totalt
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Övervärde

Stångåstadens
fastighetsvärde
har ökat med 17
procent under
året, vilket bland
annat förklaras
av vår stora
nyproduktion.
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REKORDSTOR
NYPRODUKTION
År 2015 kan ses som ett rekordår. Om vi blickar 10-20 år bakåt i tiden, så producerade
Stångåstaden i snitt 30-40 nya lägenheter per år. Det kan jämföras med dagens situation,
då vi vid årets slut hade 753 bostäder i produktion och cirka 1 500 i planeringsstadiet.
Den ökade takten är ett resultat av vårt ägaruppdrag, samtidigt som ett antal detaljplaner
har fått klartecken till byggstart. Vi har under året tagit flera spadtag, bland annat i Övre
Vasastaden, Vallastaden, Majelden och studentboendet Irrblosset i Valla. Samtidigt pågår
en aktiv planering för att öka takten ytterligare.

PROCESSEN ATT TA FRAM nya bostäder är tidskrävande

allt från markanskaffning och planprocesser till

med flera olika steg. Planering och projektering leder

bygglov och genomförande. Genom proaktivitet och

till detaljplaner som ska godkännas, innan det är dags

samverkan mellan alla aktörer, kan man skapa bättre

för upphandling och ett första spadtag. Överklaganden

förutsättningar att motsvara de formulerade målen

av detaljplaner har blivit allt vanligare, vilket avsevärt

för fler bostäder.

försenar många projekt i kommunen och bilden är
densamma över hela landet.
Ett ökat byggande ställer höga krav på hela kedjan –

66

R E KO R DS TO R N Y P RO D U K T I O N

500 nya lägenheter per år
Stångåstadens enhet Fastighet fokuserar på tre huvudsakliga områden; nyproduktion, underhåll samt att

sänka energiförbrukningen inom bestån-

Hembygden, Harvestad

det. Ägardirektiven säger att vi i snitt ska

I Harvestad har vi byggt radhus och

bygga 500 nya bostäder per år, vilket

parhus med invigning den 10 september

innebär att nybyggnationen i attraktiva

2015. Här bor man nära naturen, kom-

lägen har högsta prioritet. Under 2015 in-

munikationer, handel och service.

vesterade vi totalt 1 005 (830) Mkr i våra

Totalt är det 23 radhus och 10 parhus,

fastigheter, vilket omfattar nyproduk-

alla med egen tomt, uteplats och uteför-

tion, underhåll och ombyggnation.

råd. Radhusen består av 3 rum och kök
på 76 kvm och 4 rum och kök på 98 kvm,

Ett offensivt miljötänk genomsyrar företagets all nyproduktion. Vi har bland
annat ett långsiktigt mål när det gäller
energieffektivisering som säger att vi ska
minska andelen köpt energi med 25 procent till 2025. Som ett led i detta arbete
har vi beslutat att våra nyproducerade
fastigheter får förbruka maximalt 63

med gemensamma bilplatser under tak

I vår miljösträvan
har vi valt att
lägga oss 30
procent under
Boverkets lagkrav
på förbrukning av
KWh/kvm och år.

KWh/kvadratmeter och år. Detta är 30
procent under det lagkrav som Boverket
ställer på nybyggda fastigheter.

inne på gården. Parhusen består av 4 rum
och kök på 98 kvm och 5 rum och kök
på 105 kvm, med egna carportar i anslutning till entréerna.

Studentboende, Ryd
För våra studenter har vi arbetat med
återvinning och resurseffektivitet. Nya
lägenheter har skapats genom att vi har

förvärvat begagnade bostadsmoduler i Stockholm vilka
vi sedan transporterat till Björnkärrsgatan i Ryd. Modu-

Årets färdigställda projekt
Under 2015 har det tillkommit 206 (123) nya bostäder
och 316 (206) har byggts om. I samband med färdigställandet genomförs invigningar, vilket utgör några
av årets höjdpunkter. Uppmärksammade event och
visningar har skapat ett ökat intresse kring bostadsbyggandet, hyresrätten och företagets roll i staden.
Följande nyproduktioner stod klar under året:

lerna har därefter genomgått en omfattande renovering
och slutprodukten blev riktigt bra. Under oktober var
det invigning av dessa 28 nya bostadsmoduler i Ryd.

Isfältet i Lambohov
Lambohov fick under året 64 nybyggda lägenheter i
så kallade kombohus. Produktionen har genomförts
med industriellt prefabricerade hus, vilka upphandlades gemensamt i branschorganisationen SABO. Där-

Folkets Park, Valla

med har byggkostnaden blivit cirka 20 procent lägre

Den 24 augusti var det invigning av Folkets Park,

än i jämförbara projekt.

där vi har byggt 65 lägenheter med hyresrätt för
människor i alla åldrar som vill bo bekvämt, fritt

Köp av mark och fastigheter

och tryggt i en unik miljö mellan stad och skog. I det

Under hösten 2015 förvärvade Stångåstadens dotter-

norra huset finns 29 lägenheter, 1 till 5 rum och kök.

bolag Bryggaregården den anrika fastigheten Lambohovs

I det södra huset är det ett Trygghetsboende, 28

Säteri med cirka 25 hektar tillhörande mark för explo-

lägenheter i storlekarna 1 till 3 rum och kök. Trygg-

atering. Här finns långsiktiga planer på att utveckla

hetsboende är ett anpassat boende som vänder sig till

säteriet och att på sikt bygga nya bostäder i området.

hushåll utan barn, där minst en i familjen har fyllt
70 år. Här finns också gemensamhetsutrymmen för

Vi har även förvärvat mark på Tröskaregatan i Lam-

samvaro och rekreation. I norra huset finns även ett

bohov, där vi nu kommer att bygga cirka 50 bostäder.

så kallat omsorgsboende med åtta bostäder, där

Projektet är liknande det som tidigare byggts i Östra

kommunen är kund.

Lambohov med så kallade Kombohus, men här blir
det mindre lägenheter med ettor och tvåor.

R E KO R DS TO R N Y P RO D U K T I O N
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PÅGÅENDE OCH
PLANERADE PROJEKT
Stångåstadens målsättning de kommande åren är att bygga 2 000 nya bostäder under
en femårsperiod. Nyproduktionsnivån är rekordhög och kurvan ser ut att fortsätta i
samma riktning. Inte sedan miljonprogrammets stora satsningar har vi sett investeringar
i samma omfattning. Den långsiktiga planeringen, för såväl nyproduktion som en utökad
ombyggnationstakt, motsvarar cirka 8 miljarder kronor.

HARVESTAD LYCKAN: PÅGÅENDE

GOTTFRIDSBERG VÄSTANFLÄKTEN: PÅGÅENDE

Den nya stadsdelen Harvestad, i de södra delarna av Linkö-

I populära Gottfridsberg i centrala Linköping har nu på-

ping, växer fram i snabb takt. Det här är ett attraktivt område

börjats ett spännande nyproduktionsprojekt. Vi bygger nya

med lantlig atmosfär nära naturen och Landeryds golfbana.

lägenheterna i korsningen Västra Vägen-Västanågatan –

Samtidigt har man en bekväm närhet till staden och annan

ovanpå den parkeringsanläggning som idag finns i kvarteret.

service i Ekholmens centrum.

Påbyggnaden består av två till fyra våningar med tre trapphus och lägenheter i storlekarna 1-5 rum och kök.

Stångåstaden bygger nu Lyckan, som är etapp 2 i Harvestad. Det är tre flerfamiljshus i tre våningar med lägenheter

Bostadstyp: Hyresrätter, lägenheter

i storlekarna 2-4 rum och kök.

Antal bostäder: 33
Byggstart: Hösten 2015

Bostadstyp: Hyresrätter, lägenheter
Antal bostäder: 48
Byggstart: Våren 2015
Planerad första inflyttning: Sommaren 2016
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Planerad första inflyttning: Våren 2017

Linda Moström, White.

VALLASTADEN, BO 2017: PÅGÅENDE

VALLASTADEN TORGET: PÅGÅENDE

Den nya stadsdelen Vallastaden kommer 2017 att vara

Tillsammans med Sankt Kors Fastighets AB och dotterbolaget

föremål för ett bo- och samhällsexpo. Här realiseras social

Studentbostäder bygger nu Stångåstaden ett helt kvarter

hållbarhet som livsstil med naturliga mötesplatser i form av

innehållande kontor, studentbostäder och vanliga lägenheter.

torg, växthus och gemensamhetslokaler. Flera aktörer bygger

Kvarteret har ett mycket attraktivt läge, där den så kallade

i nära samverkan med bland annat kommunen, Linköpings

Corson och Vallastadens nya torg möter varandra. Delar av

universitet och näringslivet. På första tomten bygger Stångå-

studentbostäderna byggs som ett större kollektivhusboende

staden två sexvåningshus med relativt små, yteffektiva lägen-

enligt nya idéer som hämtats från arkitektstudenter. Detta är

heter. Den ena fastigheten är ett plusenergihus, vilket avger

resultatet av en arkitekttävling i Studentbostäders regi, där

mer energi än det förbrukar. På den andra tomten byggs fyra

vinnarbidraget nu får en chans att omsättas i verkligheten.

radhus med olika exteriör och inredningskoncept.
Bostadstyp: Studentbostäder och vanliga lägenheter
Bostadstyp: Hyresrätter, varav ett hus är ett plusenergihus

Antal bostäder: 214, varav 183 är studentlägenheter

Antal bostäder: 38

(plus 2 000 kvm lokaler)

Byggstart: Våren 2015

Byggstart: Hösten 2015

Planerad första inflyttning: Årsskiftet 2016/2017

Planerad första inflyttning: Våren 2017

VALLA IRRBLOSSET: PÅGÅENDE

MAJELDEN TALLBACKEN: PÅGÅENDE

Byggnationen av fler studentbostäder i kvarteret Irrblosset,

Majelden, i de centrala delarna av Linköping, är ett bo-

vars detaljplan tidigare överklagats, fick 2014 klartecken

stadsområde som växte fram på 1940-talet. Här har vi

för byggstart. Här bygger vi tre huskroppar på 4-6 våningar

under 2015 tagit första spadtaget för två stadsvillor på

med över 200 nya bostäder. Hela Irrblosset kommer, när det

fem våningar med totalt 28 bostäder. I området byggs

står klart, att husera uppåt 1 200 studenter.

dessutom en förskola för cirka 50 barn.

Bostadstyp: Studentlägenheter

Bostadstyp: Hyresrätter

Antal bostäder: 218

Antal bostäder: 28

Byggstart: Sommaren 2015

Byggstart: Sommaren 2015

Planerad första inflyttning: Hösten 2016

Planerad första inflyttning: Sommaren 2016
PÅGÅ E N D E O C H P L A N E R A D E P ROJ E K T
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ÖVRE VASASTADEN ALNEN: PÅGÅENDE

MAJELDEN HÖJDPUNKTEN: PLANERAD BYGGSTART 2016

I Övre Vasastaden, mellan Slöjdgatan och Industrigatan, skapas

I stadsdelen Majelden planerar Stångåstaden dessutom för

en helt ny innerstadsbebyggelse i urbana kvarter med hus på

ytterligare ett projekt – ett högre hus på 14 våningar med en

4-6 våningar. Här blir det ljusa, yteffektiva lägenheter med ton-

fantastisk utsikt över staden.

vikt på tvåor, treor och fyror. Förutom lägenheter innehåller fastigheterna även mycket attraktiva kommersiella lokaler och butiker.

Bostadstyp: Hyresrätter
Antal bostäder: Cirka 50

Bostadstyp: Hyresrätter

Byggstart: Preliminärt 2016

Antal bostäder: 145

Planerad första inflyttning: 2018

Byggstart: Sommaren, 2015
Planerad första inflyttning: Sommaren 2017

LINGHEM GÄLLSTAD: PÅGÅENDE

INNERSTADEN EDDAN: PLANERAD BYGGSTART 2016

I centrala delarna av samhället Linghem, strax utanför Linkö-

På den nuvarande parkeringsplatsen Eddan, i korsningen

ping, bygger Stångåstaden så kallade Kombohus. Dessutom

Drottninggatan-Djurgårdsgatan, planerar Stångåstaden att

uppförs en ny radhuslänga om fem lägenheter.

bygga bostäder med hyresrätt samt ett stort antal parkeringsplatser under jord. Målet är att skapa ett varierat lägenhetsutbud

Bostadstyp: 24 lägenheter + 5 radhuslägenheter

– allt från ettor till femrummare med högre standard än genom-

Antal bostäder: 29

snittet. Eftersom läget är unikt, mitt i staden, kommer botten-

Byggstart: Vinter 2015

våningarna att domineras av attraktiva kommersiella lokaler.

Planerad första inflyttning: Sommaren 2016
Bostadstyp: Hyresrätter
Antal bostäder: Cirka 200
Byggstart: Preliminärt 2016
Planerad första inflyttning: 2018
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VASASTADEN AGRAFFEN: PLANERAD BYGGSTART 2016

ÖSTRA VALLA EBBEPARK: PLANERAD BYGGSTART 2016

I Vasastaden planeras för ytterligare bostäder. Här uppförs

Planerna för en ny stadsdel i Östra Valla börjar ta form – det

fastigheten Agraffen, vilket är den tomt där dagligvaru-

som går under namnet Nya Wahlbecks/Ebbepark. Stads-

butiken Priso idag ligger i hörnet Järnvägsgatan, Sveagatan

delen kommer att präglas av hållbarhet ur ett ekonomiskt,

och Östgötagatan. Fastigheten planeras inrymma tre kvarter

socialt och ekologiskt perspektiv med hållbara transporter,

vilka varierar mellan fyra till tio våningar, samt ett större antal

integrerade energisystemlösningar och kretsloppstänk.

parkeringsplatser i garage under jord.
Här planerar Stångåstaden att bygga ett stort antal boBostadstyp: Hyresrätter

städer, eventuellt i samarbete med flera andra aktörer på

Antal bostäder: Cirka 100 i etapp 1

marknaden. Totalt sett kommer man att kunna skapa cirka

Byggstart: Preliminärt 2016

500-600 nya bostäder och ytterligare 20 000 kvadratme-

Planerad första inflyttning: 2018

ter 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 200 bostäder.

Allmän skiss över Kombohus Mini.

Bostadstyp: Hyresrätter i första etappen
Antal bostäder: I nuläget detaljplan för cirka 200
Byggstart: Preliminärt 2016
Planerad första inflyttning: 2018

LAMBOHOV ISSKRAPAN: PLANERAD BYGGSTART 2016

PLANERADE PROJEKT MED BYGGSTART SENARE ÄN 2016:

På Tröskaregatan i Östra Lambohov, planerar vi att bygga
cirka 50 studentbostäder, på ett och två rum och kök.

Vasastaden Agraffen:

Projektet genomförs med så kallade Kombohus, där SABO

Etapp 2 och 3 – cirka 200 bostäder.

står för en effektiv upphandling, vilket påskyndar processen.
Östra Valla Ebbepark Industrin 1:
Bostadstyp: Hyresrätter

Cirka 300–400 bostäder.

Antal bostäder: Cirka 50
Byggstart: Preliminärt 2016

Djurgårdsgatan intill Stolplyckan:

Planerad första inflyttning: 2017

Cirka 80 bostäder.
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OMBYGGNATIONER OCH
OMRÅDESUTVECKLING
Ombyggnadstakten har under 2015 varit fortsatt mycket hög, vilket är ett led i
företagets strävan mot ett långsiktigt och hållbart boende. Drygt 300 lägenheter har
byggts om under året och framtida planer har som mål att öka takten ytterligare.

OMBYGGNATIONER ÄR EN viktig

Stångåstaden har som målsättning

Årets underhåll uppgår till cirka

del av företagets verksamhet.

att bygga om 300-500 bostäder

300 (370) Mkr. Försäkrings-

Tidigare handlade dessa projekt

årligen. Den nya planen inför 2016

skador som omfattar brand och

oftast om enklare åtgärder – idag

pekar mot 340-350 lägenheter och

vatten slutade på 27 (28) Mkr.

är det alltmer omfattande projekt.

2015 blev resultatet 313 (206). Ett

I företagets arbete med fastighets-

av de områden där större projekt

förädling har begreppet områdes-

nu planeras är Åbylund. Härnäst

utveckling varit i fokus. Utgångs-

står också Ryd, Skattegården i

punkten är att skapa en helhets-

Skäggetorp och Stolplyckan på

bild av områden som ska reno-

tur. Även Västra Berga finns med

veras. Här kan man analysera

i planeringen.

behov, möjligheter och lyssna till
vad människor som bor i området

Vid behov kan eventuella radon-

har för tankar och önskemål.

saneringar genomföras i samband

Intressant är att prova annorlunda

med renoveringarna. Målet är de

koncept i våra projekt, bland annat

Under 2015 har vi fortsatt att

nationella riktlinjerna som säger

partnering, där vi gemensamt med

fokusera på lägenheter byggda

att inga fastigheter ska ha värden

entreprenören hittar rätt lösning

under 1950- och 1960-talen. Flera

över 200 Bq/m3 år 2020.

till bästa kvalitet och pris. Tidigare
projekt visar en öppenhet och lång-

områden har berörts och åtgärderna handlar huvudsakligen om

Stångåstadens energimål, att

siktighet som slagit mycket väl ut.

byte av stammar, omgjorda kök

minska andelen köpt energi med

Därför har under 2015 ytterligare

och badrum samt renovering av

25 procent fram till år 2025

ett projekt, Evastigen i Ljungsbro,

fasader. Vi installerar även FTX

(basår 2011), finns alltid med i

genomförts med samma koncept.

- från och tilluftssystem med värme-

planeringen av projekten. Inför

återvinning - i de hus där det är

ombyggnationer bedöms alla åt-

Projektet Career har varit ett sam-

tekniskt möjligt, för bättre inom-

gärder utifrån energibesparing.

arbete mellan forskare vid Linkö-

huskomfort och miljöprestanda.
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Utvecklande samarbeten
Inom avdelningen Fastighet utgör
Fastighetsförädling en grupp på
tolv personer. En del i arbetet är
att hitta nya samarbetspartners
och lösningar, som för arbetet
och utvecklingen framåt.

O M BYG G N AT I O N E R O C H O M R Å D E S U T V E C K L I N G

pings universitet, Stångåstadens

STÖRRE OMBYGGNATIONER MED ENERGIPROFIL

Isafjördursgatan 4 A-C
Tönsbergsgatan 4 A-D

Evastigen 10-14
Antal bostäder 54
Energiåtgärd

	  

Barnhemsgatan 8 A-C
Barnhemsgatan 8 D

Antal bostäder 84 varav 18 nya

Antal bostäder 35

Start

2015

Energiåtgärd

Energiåtgärd (8 A-C )

Klart

2015

Start

2013

Energiåtgärd (8 D)

Klart

2015

Start

2014

Klart

2015

	  

	  

Adamstorpsgatan 6-8

Heimdalsgatan 6

Djurgårdsgatan 79-83

Antal bostäder 24

Antal bostäder 33

Antal bostäder 60

Energiåtgärd

Energiåtgärd

  

Energiåtgärd

  

	  

Start

2015

Start

2015

Start

2015

Klart

2015

Klart

2015

Klart

2016

Exempel på energiåtgärder

anställda, konsulter och entrepre-

därför våra ombyggnadskoordina-

nörer. Syftet var att utveckla metod-

torer, med uppgift att underlätta

er för energismart renovering av

såväl arbetet som kommunikatio-

= FTX-ventilation

äldre byggnader. Projektet har

nen med våra kunder.

= Tilläggsisolering fasad

pågått i fem år och avslutades

= Tilläggsisolering tak

under 2015. För Stångåstaden

Ungefär hälften av våra evakue-

= Nya fönster

är den här typen av samarbeten

rade kunder flyttar tillbaka till

= Komplettering isolerruta invändigt

spännande och lärorika. Nu in-

sitt tidigare boende när om-

= Frånluftsvärmepump

väntar vi en slutrapport från uni-

byggnationen står klar. Under-

versitetet för att utvärdera våra

sökningar visar att de är mycket

processer.

nöjda med de standardhöjningar
som ombyggnationerna medför.

Service
Ombyggnationer involverar många
parter. Mycket uppskattade är

Stångåstaden följer regelbundet
upp de entreprenader som utförs,
för att säkerställa kvaliteten.

O M BYG G N AT I O N E R O C H O M R Å D E S U T V E C K L I N G
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FASTIGHETSINNEHAV
Vid årets slut ägde AB Stångåstaden med dotterbolag 396 fastigheter, varav
Stångåstaden 369, Studentbostäder 20, Bryggaregården 6 och TGS3 1 fastighet.
Den totala uthyrningsbara ytan var vid samma tidpunkt 1 256 807 kvadratmeter
(1 246 449), varav 1 133 360 kvadratmeter var bostäder.

74

FA S T I G H E T S I N N E H AV

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 brand- och 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 mellan olika år, då ytan i fastighetsbeståndet varierar.

I Studentbostäder ingår hushållselen
i hyran. Det medför att kostnaderna
för fastighetsel per kvadratmeter blir
betydligt högre än för Stångåstaden,
där nästan alla kunder 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

Nya redovisningsregler infördes 2014,

driver ett antal energibesparande pro-

det så kallade K3-regelverket, vilket

jekt, som närvarostyrd belysning och

har påverkat underhålls- och ombygg-

tilläggsisolering av vindar.

Fjärrvärme
är den största
posten inom
media. 2015
landade
kostnaden på
136 Mkr.

nadskostnaderna. Det har försvårat en
jämförelse med tidigare år. En större
andel av underhålls- och ombyggnadskostnaderna balansförs nu istället för
att kostnadsföras.

Media
Med media menas kostnader för uppvärmning genom fjärrvärme, kyla,
fastighetsel, vatten och sophantering.
Fjärrvärme är den största posten inom
media. År 2015 stannande kostnaden
på 136 Mkr, vilket är 3 Mkr högre än
2014. Fjärrvärmeförbrukningen sjönk
under året med 3,19 GWh eller 1,7 procent (faktiskt förbrukning, ej normalårskorrigerat) i koncernen.
Fastighetsel, den näst största posten
inom media, uppgick till 43 Mkr.
Jämfört med 2014 har elhandelspriset
minskat. Elförbrukningen i koncernen
har under året minskat med 3,3 %
eller 0,97 GWh. Det förklaras av de
elbesparande åtgärder som har genomförts i beståndet.

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. Även 2015 blev
ett år med en mild höst. De besparingar
som görs skapar möjligheter till andra
projekt och renoveringar. Totalt sett
har dessa kostnader minskat 2015 med
cirka 6 Mkr. 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.

FA S T I G H E T S I N N E H AV
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DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER
2013
DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER
Koncernen

Media
Fastighetsskötsel
Reparationer
Underhåll

Stångåstaden

Media

2015

Tkr

kr/m2

Tkr

kr/m2

Tkr

kr/m2

248 227
71 617

199
57

238 215
72 855

191
58

239 556
78 705

191
63

61 253

49

60 319

48

62 615

50

344 755

276

308 477

248

298 930

239

725 852

581

679 866

546

679 806

543
185

210 008

190

201 311

183

202 927

Fastighetsskötsel

61 338

55

59 594

54

65 894

60

Reparationer

53 478

48

52 334

48

53 596

49

303 667

274

271 494

247

260 662

237

628 491

568

584 733

533

583 079

530
270

Underhåll

Student

2014

34 152

292

31 875

270

31 982

Fastighetsskötsel

Media

8 482

73

10 455

89

10 293

87

Reparationer

6 629

57

6 618

56

7 424

63

37 808

324

33 979

288

34 378

290

87 071

745

82 927

703

84 077

709

147 308
43 845

118
35

134 444
44 135

108
35

135 865
42 678

109
34

Underhåll

MEDIAKOSTNADER
Koncernen

Stångåstaden

Värme
El
Vatten

34 530

28

36 535

29

38 126

30

Sophantering

22 544

18

23 101

19

22 887

18

248 227

199

238 215

191

239 556

191
107

128 991

116

116 772

106

118 004

El

Värme

30 752

28

31 554

29

31 124

28

Vatten

30 335

27

32 523

30

33 610

31

Sophantering

Student

19 930

18

20 462

19

20 189

18

210 008

190

201 311

183

202 927

185

Värme

16 219

139

14 698

125

15 333

129

El

11 587

99

11 075

94

10 020

85

Vatten

3 810

33

3 544

30

4 012

34

Sophantering

2 536

22

2 558

22

2 617

22

34 152

292

31 875

270

31 982

270

262 847
81 908

210
66

220 469
88 008

177
71

213 230
85 700

170
68

344 755

276

308 477

248

298 930

239

225 720

204

188 291

172

179 330

163

77 947

70

83 203

75

81 332

74

303 667

274

271 494

247

260 662

237

33 916

290

29 101

247

30 162

255

3 892

33

4 878

41

4 216

36

37 808

324

33 979

288

34 378

290

UNDERHÅLLSKOSTNADER
Koncernen

Stångåstaden

Planerat underhåll
Periodiskt/löpande underhåll
Planerat underhåll
Periodiskt/löpande underhåll

Student

Planerat underhåll
Periodiskt/löpande underhåll
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Totalt 76 926 felanmälningar

till stor del styrs av varje områdes-

lagt 24,5 Mkr. Vid marknads-

(78 418) togs emot under 2015,

ansvarig. Under 2015 har vi lagt

värdering av fastigheterna visade

vilket genererar åtgärder och

ned 1 005 Mkr (830) i våra fastig-

det sig att nedskrivningarna inte

påverkar reparationskostnaden.

heter. Ombyggnation och balans-

var relevanta och nedskrivning-

fört underhåll uppgick till 653

arna återtogs så att de bokförings-

Mkr, medan resultatfört under-

mässiga värdena är lika eller lägre

håll uppgick till 299 Mkr. Dess-

än de marknadsmässiga värdena.

utom har koncernen investerat

Nedskrivningsprövning görs

352 Mkr (265) i nyproduktion.

årligen på varje registerfastighet.

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

Nedskrivning av aktierna hos

Nedskrivningar
Under året har koncernen återfört
tidigare gjorda nedskrivningar
avseende fastigheter med samman-

intressebolaget Bixia Gryningsvind har även gjorts på 15,1 Mkr.

FASTIGHETSINNEHAV
BOSTADSYTA

2013
Antal, st

Stångåstaden
Studentbostäder

ANTAL LOKALER

2014

Yta, kvm

2014

2015

2015

Antal, st

Yta, kvm

Antal, st

Yta, kvm

14 198

1 012 934

14 465

1 094 312

14 353

1 015 511

4 222

113 772

4 175

118 270

4 250

115 022

Antal, st

Stångåstaden

2013

snitt kvm/lokal

1 310

68

45

83

Studentbostäder

STÅNGÅSTADEN, ANTAL
Rum ock kök

1

2

3

4

5

6

7

totalt

Antal objekt

1 763

5 405

4 476

2 195

496

16

2

14 353

STUDENTBOSTÄDER, ANTAL
Rum ock kök

1

2

3

4

5

Korridorrum

totalt

Antal objekt

1 660

372

140

1

8

2 069

4 250
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Koncernen
Nettoomsättning, Mkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr
Balansomslutning
Direktavkastning, %

2014

2013

2012

2011

1 369

1 346

1 297

1 259

1 239

207

318

181

276

155

6 896

6 349

5 887

5 632

5 325

3,0

3,3

3,5

3,1

3,3

Avkastning på totalt kapital, %

4,3

6,9

5,0

7,8

5,0

Avkastning på eget kapital, %

7,3

12,0

7,4

12,0

7,1

Synlig soliditet, %

42,3

43,5

42,7

42,3

41,6

Justerad soliditet, %

77,8

76,8

76,5

76,2

75,6

158

145

145

136

141

Medelantal anställda, st

78

2015
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