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Einar Mattssons

bolag

Våra verksamheter är organiserade i fyra bolag. De ägs i sin
helhet av Einar Mattsson AB där även de koncerngemensamma
resurserna som understödjer bolagen finns samlade.

Einar Mattsson
Fastighets AB

Einar Mattsson
Byggnads AB

äger fastigheter med
ett långsiktigt innehavs
perspektiv. Med sin
starka balansräkning
är bolaget koncernens
finansiella muskel.

erbjuder nyproduktion,
renovering och ombygg
nad av bostäder, samt
fastighetsförvaltnings
tjänster.

Heirloom Asset
Management AB

Einar Mattsson
Projekt AB

investerar i och förvaltar
andra tillgångar än de
som koncernen i övrigt
är verksam i.

arbetar med bostadsoch äganderätter för för
säljning samt hyresrätter
för systerbolaget Einar
Mattsson Fastighets AB.
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Intervju Einar Mattsson i ord och bild 2010

Koncernperspektivet
ger sin syn
Under jubelåret 2010 har VD Stefan Ränk sett hur Einar Mattsson-koncernens nya
organisation skapat tydligare bilder av både delarna och helheten. Nu fortsätter
Einar Mattsson att utvecklas för att vässa konkurrenskraften och möta marknadens
förväntningar. Text: Björn RAunio Foto: Åke Gunnarsson

75

-årsjubileet har förstås firats ordentligt, men vad betyder historien för företaget i dag?
– Vår historia kommer alltid att
vara en stor tillgång för oss. Det är en kunskapsbank
att ösa ur när vi ska fatta beslut inför framtiden.
Men den får inte bli en gyllene boja – vi måste våga
förändras med vår tid.
– När vi firade jubileet med kunder och partners
på Cirkus tog vi just därför upp frågeställningar om
framtiden i en diskussion som höll högt i tak. Vi vill
att Einar Mattsson, utöver att vara ärligt, omtänksamt och långsiktigt, även ska vara ett reflekterande,
nytänkande och entusiastiskt företag.
Hur ser du då i stort på året som gått?
– 2010 har varit ett väldigt starkt år i svensk
ekonomi. Einar Mattsson har på alla områden märkt
av den kraftfulla återhämtningen efter finanskrisen.
Efterfrågan på våra egenproducerade bostadsrätter har ökat och det finns ett stort intresse för både
befintliga och nyproducerade hyresrätter. Dessutom
kommer nu många projekt som hölls tillbaka under

krisen i gång, inom både nyproduktion och ombyggnad, vilket gynnar vår byggproduktion framöver.
Under 2010 har dock resultatet för den verksamheten påtagligt påverkats av det svaga marknadsläget
2008 och 2009.
– Även i den del av verksamheten som är mindre
konjunkturberoende, det vill säga förvaltning och
drift, har ett antal stora nya uppdrag tillkommit.
– Året präglas också av att de olika koncernbolagens roller har satt sig så att ansvarsfördelningen dem
emellan blivit tydligare internt och därmed även gentemot omvärlden. Varje del har större fokus på sitt
område och kan fatta mer välgrundade beslut. Inte
minst genom det förändringsarbete som har inletts i
Einar Mattsson Byggnads AB (EMB) är vi nu på väg
att bli ett mer konkurrenskraftigt företag med ännu
starkare varumärke.
Ja, vad är syftet med omorganiseringen av EMB?
– Det handlar om att trimma maskinen. Syftet
är helt enkelt att vi ska kunna leverera ännu bättre
produkter och tjänster. EMB får nu en organisation
som är anpassad till att bolaget erbjuder tjänster

5

”

Vid fastighetsinvesteringar har
vi alltid siktet inställt på ansvarsfull
förvaltning och resursoptimering
över tid. Har man det faller
mycket annat på plats.

av två olika karaktär. Dels handlar det om tjänster
med återkommande innehåll som levereras under en
längre tid, till exempel fastighetsförvaltning, och dels
om projektbestämda leveranser med tydliga startoch slutpunkter, som byggentreprenader.
– Genom att bolaget organiseras efter dessa två
huvudaffärer kan man få tillräckligt fokus för att
både vara vassa i utförandet av tjänsterna och samtidigt utveckla vinnande strategier. Det är ett naturligt
steg i en växande verksamhet som vår.
Hur ser Einar Mattssons position ut på marknaden?
– Vår analys visar att det finns två områden där EMB har särskilt goda förutsättningar
att vara en stark aktör. Dels gäller det förvaltning av bostadsfastigheter och dels den växande
renoveringsmarknaden.
– För Einar Mattsson Projekt AB upplever vi i
dag betydligt hårdare konkurrens om att få investera
i bostadsprojekt. Nya aktörer på marknaden har
andra idéer och metoder än de vi har arbetat med.
Därför behöver vi vässa oss än mer i vår process och
dra lärdom av de positiva delarna av deras metoder.

– Efterfrågan på bostäder i Stockholm är stabil. Därför
fattade vi i Einar Mattsson Fastighets AB under 2010
beslut om att under överskådlig tid årligen försöka
investera i 100–150 nyproducerade hyresrätter.
Vilka är de största utmaningar du ser framåt?
– Varumärket Einar Mattsson är starkt och
uppfattas innehålla mycket positivt. Det är förstås en
fördel, men i en föränderlig värld innebär det samtidigt stora utmaningar att fortsätta motsvara de höga
förväntningarna. Därför är det viktigt att hela tiden
arbeta med produktkvalitet och relationskvalitet.
– En annan utmaning är att vara en så attraktiv
arbetsplats att vi kan rekrytera rätt kompetens och
bevara vår konkurrenskraft på de marknader där vi
verkar. Ytterligare en är att hitta bra investeringar och
få markanvisningar, vilket i sin tur är kopplat till att
vi gör ett bra jobb i våra befintliga projekt.
– I alla dessa fall har vi ändå en fördel i vårt
långsiktiga perspektiv. Vid fastighetsinvesteringar har
vi alltid siktet inställt på ansvarsfull förvaltning och
resursoptimering över tid. Har man det faller mycket
annat på plats.
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Innehåll
8

Året i kortet
2010 blev ett händelserikt år för både
Einar Mattsson och Stockholm. Här finns
ett axplock av årets viktigaste händelser.

10 FÖRVALTNING UR
KUNDENS SYNVINKEL

30
16

Einar Mattsson Byggnad AB:s förvaltningschef Anders Nyström möter Björn
Olsson, finansdirektör för Riksbankens
Jubileumsfond i ett öppenhjärtigt samtal
kring förvaltningstjänster.

12	ROT-uppdrag i Märsta
När Einar Mattsson genomför stambyte
i totalt nära 500 lägenheter blir de flesta
boende kvar i sina lägenheter. Då krävs
största möjliga hänsyn under arbetet.

15	einar mattsson
Byggnads AB i korthet
Under det gångna året har Einar Mattsson
Byggnads AB ägnat sig åt att hittat nya
former för sin verksamhet inför framtiden.

16 Det är vi som är
Einar mattsson
Bildpresentation med några av Einar
Mattssons medarbetare.

17 Ledarforum NY MÖTESPLATS
Ett viktigt initiativ från Einar Mattssons nya
HR-chef Lena Lindh är ledarforum, en ny
mötesplats för alla företagets chefer och
arbetsledare.

18 STYRELSEARBETET inifrån
Styrelseordförande Magnus Schmidt och
delägaren Kristina Ränk berättar om styrelsearbetet inom Einar Mattsson-koncernen.

20 Annedal VÄXER FRAM
Det nya bostadsområdet i Bromma blir ett
variationsrikt område med barnens behov
i första rummet. Einar Mattsson bygger 69
bostadsrätter i bästa strandläge.

20
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Einar Mattsson

i ord och bild 2010
25 Einar mattsson Projekt AB
i korthet
Med sina nya lägenheter är Einar Mattsson
Projekt AB med och skapar rum för alla
som söker sig till huvudstaden.

26 FASTIGHETSBESTÅNDET
Här hittar den intresserade samtliga fastigheter i Einar Mattsson Fastighets AB:s
bestånd listade.

30 DET NYA SÖDERMALM
Einar Mattsson har varit med under
Söders omvandling från slitna arbetarkvarter till stans chicaste område med
dyra lägenheter, exklusiva butiker och fina
restauranger.

33 	einar mattsson
Fastighets AB i korthet
Nöjda hyresgäster är avgörande för att
långsiktigt bygga fastighetsvärden.

36

18

34 PORTRÄTT AV GUNNAR NORLIN
Gunnar Norlin har arbetat på Einar
Mattsson i 45 år och har hunnit vara med
om att bygga nästan 2 000 lägenheter
runtom i Storstockholm.

36 75-ÅRSJUBILEUM
Med stort engagemang firade Einar
Mattsson sina 75 år i Stockholms stadshus med personalen och på Cirkus med
kunder och partners.

38 EKONOMIN 2010 I KORTHET
Einar Mattsson-koncernen innefattar
verksamheter med olika grundläggande
affärslogik. Här hittar du översiktlig ekonomisk information om alla delar.
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Året i korthet

Heirloom
investerar i fonder

Nu är hyresgästerna på plats i
Einar Mattssons 64 lägenheter i kvarteret Fägnaden
på Kungsholmen.

Heirloom Asset Management är ett bolag
som investerar i andra tillgångar än vad
som finns i övriga koncernbolags
verksamheter, såsom aktier och
fonder. I juni 2010 investerades
10 miljoner kronor i den nystartade aktiefonden Carnegie
Global Property som placerar
i börsnoterade fastighetsbolag
runtom i världen. Bolaget har också
beslutat att investera 5 miljoner euro
i Sveafastigheters tredje fond med inriktning
mot Norden och Baltikum samt 25 miljoner yuan
i White Peaks fastighetsfond med inriktning på
fastighetsprojekt i Shandong, Kina. Bolagets
innehav i JM har under året haft en värdeutveckling på +31,5 procent.

Innerstan växer
i väster
I början av året flyttade hyresgästerna in i
det hus på nordvästa Kungsholmen som är
Einar Mattsson Fastighets AB:s bidrag till den
nya stadsdelen med innerstadskaraktär vid
Hornsbergs strand. Ett kvarter från Ulvsundasjöns vatten och alldeles norr om nya Nelly
Sachs Park ligger kvarteret Fägnaden med
64 lägenheter i olika storlekar och 290 m2
lokaler i bottenplanet.

Nya medarbetare på
ledande positioner

Arbetsledare i
forskningsprojekt
Einar Mattsson Byggnads AB har
under 2010 deltagit i ett unikt fältforskningsprojekt. Industridoktoranden Simon
Älvnäs från KTH, har under drygt ett
halvår följt arbetsledare i byggproduktionen med syfte att studera mänskligt
beteende i ledarskapet och dess effekter på arbetsresultatet. Arbetsledarna
har genom deltagandet fått möjlighet
till återkoppling och coachning i sitt
ledarskap.

januari

februari

Nya skyltar dyker upp i
gatubilden när konkurrerande
apotekskedjor börjar
etablera sig.

Under våren rekryterades tre nya
personer till ledande poster inom Einar
Mattsson-koncernen. Peter Andersson,
senast från Layher, tillträdde som ny VD för
Einar Mattsson Byggnads AB (EMB). Lena
Lindh blev Einar Mattssons första särskilda
HR-chef, en post hon också hade hos sin
förra arbetsgivare SRV Återvinning. Slutligen
tog Anders Nyström över som förvaltningschef
på EMB. Han kom från Newsec.
Peter Andersson, Anders Nyström och Lena Lindh.

Mars

Askmolnet från
vulkanen Eyjafjällajökul
stänger flygplatserna i
Stockholm och stora
delar av Europa.

April

Maj

isockphoto

Under massiv mediebevakning gifter sig kronprinsessan Victoria med prins
Daniel i Storkyrkan.

Juni

Bästa läget
på Kvarnholmen
På Kvarnholmen i Nacka kommer bostäder, arbetsplatser, skolor och bra närservice att uppföras under de
närmaste tio åren. Här förvärvade Einar Mattsson Projekt
AB i början av december Magasin 3 av JM AB. Denna
fastighet ligger i ett unikt läge utmed kaj vid Stockholms
hamninlopp. Här kommer Einar Mattsson att kunna skapa
några av Stockholms mest attraktiva bostäder. Planen är att
omvandla det gamla magasinet till cirka 70 bostadsrättslägenheter med närhet till vatten och en oslagbar utsikt in mot
stadens siluett och hamninlopp.

Lägenheterna i Magasin 3 får en oslagbar utsikt.

Riksbankens Jubileumsfond
väljer Einar Mattsson
I november fick Einar Mattsson ytterligare ett prestigeuppdrag. I hård
konkurrens fick man helhetsansvaret att förvalta och utveckla Riksbankens Jubileumsfonds fastighetsbestånd under de kommande tre åren. I dag ingår nio fastigheter med
bostäder, kontor och butiker i beståndet, däribland
Styrpinnen 23 vid Kungsträdgården.
– Einar Mattsson uppfyller samtliga kriterier vi ställer på
en förvaltare med tonvikt på kvalitet, service och långsiktighet, säger
Björn Olsson, finansdirektör för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Två stora nya
driftuppdrag
Under 2010 tecknades
två stora nya driftavtal. Från
1 september 2010 sköter
Einar Mattsson Byggnads AB
(EMB) fastighetsskötseln av
750 lägenheter i Hässelby åt
Wallfasts dotterbolag Hässelby Hem. Från 1 januari
2011 har EMB på uppdrag
av Diligentia erhållit fastighetsskötseln av
883 lägenheter och lokaler med en yta på
65 000 m2 i Solna, Sundbyberg, Järfälla
och Danderyd.

Juli

Augusti

Krisen för euron förvärras under hösten vilket
påverkar finansmarknaderna i Stockholm och
resten av världen.

Förvaltning av
Söder Torn
PP Pension
förlänger avtal
Sedan 2007 har Einar Mattsson uppdraget att förvalta PP Pensions fastighetsbestånd. I oktober blev det klart att Einar
Mattsson, i konkurrens med några av
marknadens främsta förvaltare, fått förnyat förtroende. I ytterligare tre år får Einar
Mattsson ett totalt förvaltningsåtagande för
PP:s 23 fastigheter i Stockholm samt ansvar
för ekonomisk förvaltning av deras 15 fastigheter i Malmö/Lund.

September

Oktober

Hollywood spelar in sin
version av Stieg Larssons
omåttligt populära
Män som hatar kvinnor,
bland annat på Söder.

I december tog Einar
Mattsson över den ekonomiska och administrativa
förvaltningen åt brf Söder Torn
vid Medborgarplatsen. Den
stora föreningen med den
karakteristiska byggnaden är
ett verkligt prestigeprojekt och
omfattar totalt 13 000 m2.

November

December

Årsbokslutet för den
svenska ekonomin är urstarkt
med tillväxtsiffror på 60-talsnivå och låg statsskuld.

Förvaltning Einar Mattsson i ord och bild 2010
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Vad är viktigt för en kund som vill ha hjälp med förvaltningen av sitt fastighetsbestånd? Och hur tillför Einar Mattsson värde åt kunden? I hopp om att få svar på
dessa frågor sammanförde vi affärsområdeschef Anders Nyström och Riksbankens
Jubileumsfonds finansdirektör Björn Olsson för en dialog om förvaltning och förväntningar. Text: björn Raunio Foto: Åke Gunnarsson

Förvaltning som
effektiviserar
och bygger värde

Riksbankens Jubileumsfonds fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms
innerstad. Denna tegelfasad finns på
Sveavägen 110.
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Riksbankens Jubileumsfonds fastigheter
Fastighet

Adress

Byggår

Ombyggnadsår

Apelträdet 5

Sveavägen 110

1886

1992

Brännaren 7

Jungfrugatan 32

1885

1930

Hjorten 17

Sturegatan 48

1880

1997

Jasminen 4

Dalagatan 27

1904

1985

Rekryten 6

Oxenstiernsgatan 39

1954

-

Sländan 2

Dannemoragatan 20

1978

-

Snöklockan 1

Dalagatan 56 A, B

1904

1980

Styrpinnen 23

Kungsträdgårdsgatan 18

1909

2007

Sånglärkan 12

Sköldungagatan 4-6

1910

2003

S

och ombyggnad. Vi vill vara
den bästa bostadsförvaltaren, men kan också hantera
och åta oss kommersiella
fastigheter.

Långsiktigt ägande
Björn Olsson (BO): – Vi är långsiktiga i vårt ägande.
Vår avsikt som stiftelse är att skapa realavkastning
som kan gå till forskningen. Aktie- och ränteförvaltningen sköter vi själva. Men för förvaltningen av
fastigheterna vill vi ta hjälp av en långsiktig, pålitlig
organisation med all kompetens på plats vad gäller
att hantera såväl ekonomi som hyresgäster.
Anders Nyström (AN): – Fastighetsförvaltning
är ett ganska omfattande arbete som kräver koll på
läget på alla nivåer. Fastighetsskötarna är vårt ansikte
utåt som ska ge en god service. För att nå det krävs
bra rutiner för uppföljning och rapportering. Samtidigt måste man kontinuerligt och engagerat arbeta
med att hitta rena förbättringsmöjligheter vad gäller
driftnetto och investeringar. För det arbetet behövs
kunskap kring vad som skapar värde.
BO: – Som ägare ger man ett stort ansvar till
förvaltaren som ju sköter all direktkontakt med
hyresgästerna och i praktiken ansvarar för fastigheterna. Då är det viktigt att förvaltaren är väldigt
seriös – och i vårt fall krävs en specialist på bostadsfastigheter, även om vi också har en del kommersiella
hyresgäster.
AN: – I upphandlingen var ni tydliga med att ni
sökte ett partnerskap. På Einar Mattsson har vi en
tradition av att tänka långsiktigt, vi brukar ju vara
med hela vägen från nybyggnation till ROT. Från årsskiftet får vi ännu mer fokus på fastighetsförvaltning

Uppfyllde kriterierna tet vad gäller att identifiera
BO: – Faktum är att ni upp- utvecklingsprojekt, säger
Riksbankens Jubileumsfyllde alla de tolv kriterier
fonds Björn Olsson till
som vi satte upp i upphand- Anders Nyström.
lingen av en ny förvaltare.
Inte minst kan ni förvalta
bostadsfastigheter effektivt och har riktigt god
kunskap om marknaden i Stockholm, där vi finns. Vi
ville också att leverantören skulle ha egna anställda
fastighetsskötare, så att de inte kommer för långt
från hyresgästerna. Dessutom är vi också positiva till
er företagskultur, med den gedigna byggmästartraditionen. Även den stabila ägarbilden är en fördel,
eftersom vi kan lita på att ni finns på plats långsiktigt.
AN: – När vi förvaltar ser vi alltid över hela
försörjningskedjan för att hitta var det går att få ned
kostnaderna och förbättra driftnettot. Sedan försöker vi alltid hitta möjligheter att skapa värde genom
exempelvis tillbyggnad, ombyggnad eller renovering.
Einar Mattssons styrka är att vi kan bostadsförvaltning och samtidigt har byggkompetensen i huset.
Sedan har vi dessutom duktiga partners, till exempel
arkitekter. Ska man göra ett tillägg till staden måste
det bli bra.
BO: – Vi uppskattar att ni har den här kreativiteten och att ni kan identifiera utvecklingsprojekt
som vi inte ser själva. Det faktum att Stockholm är
en tillväxtregion med ökande befolkning gör också
att det kan vara svårt att hitta nya investeringsobjekt.
Men arbetar man tillsammans med en aktör som er,
som verkligen kan området och marknaden, så blir
förutsättningar för att hitta nyinvesteringar bättre.
AN: – Det ligger i min ambition att införliva i
förvaltningen att man bygger vidare på partnerskapet
med kunden och till exempel gör detta genom gemensamma nyinvesteringar i både bostadsrätter och/
eller hyresrätter. Än så länge har vi inte riktigt nått
dit, men se det som vår vision!

tiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
är en fristående stiftelse som skapades
genom en donation från Sveriges riksbank i samband med bankens 300-årsjubileum 1968. Fondens årliga avkastning används
för att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning med anknytning till Sverige.
Bland Riksbankens Jubileumsfonds tillgångar
finns ett fastighetsbestånd som i dag består av nio
Stockholmsfastigheter med bostäder, kontor och butiker, bland annat Styrpinnen 23 vid Kungsträdgården. I november 2010 fick Einar Mattsson i uppdrag
att sköta förvaltningen av beståndet från och med
årsskiftet.

– Vi uppskattar er kreativi-

Så skapar
Einar Mattsson

värde i förvaltningen
 Hög servicegrad
gentemot hyresgästerna.
 Ständig jakt på
långsiktigt hållbara
förbättringsmöjligheter som kapar
kostnaderna och
höjer effektiviteten.
 Proaktiv utvärdering av vad som kan
göras för beståndet i
form av tillbyggnad,
ombyggnad och/eller
renovering.
 Fullt utnyttjande av
den samlade förvaltnings- och byggkompetensen som finns
internt.

Stambyten som
kräver hänsyn

”

Vi är specialiserade på att
göra stambyten med kvarboende.
Det kräver social kompetens och
lyhördhet hos våra hantverkare.

ROT-uppdrag i Märsta Einar Mattsson i ord och bild 2010
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Social kompetens, yrkeskunnande och lyhördhet. En hantverkare hos Einar
Mattsson måste ha många strängar på sin lyra. I Märsta arbetar ett handplockat gäng
med att stamrenovera nära 500 lägenheter, samtidigt som drygt 60 procent av de
boende bor kvar.
Text: Karin Cedronius

Foto: Åke Gunnarsson

T

isdag morgon i november och kylan
biter i kinderna. Det råder full aktivitet
vid Einar Mattssons blå byggbodar på
Hugingatan i Märsta. Kakelleveranser ska
tas om hand, material ska köras ut till arbetsplatserna
och sopor från gårdagens rivningsarbete ska sorteras.
Det är många bollar att hålla i luften när 476
lägenheter ska få nya stammar, badrum och i vissa fall
även nya kök på lite drygt 15 månader. Arbetet i bostadsrättsföreningarna Granen och Björken startade i
september 2010 och ska vara klart i januari 2012.
På platskontoret sitter Kjell Holmkvist, platschef,
och ordnar med fakturor och tidrapporter. Strax är
det dags för morgonens möte men först hinner han
med en avstämning med Lars Thöyrä, arbetsledare
för VVS-killarna. Tillsammans slänger de ett öga på
tidplanen för nästa etapp.
– Arbetet går i femveckorscykler. Varje måndag
startar ett nytt trapphus och fem veckor senare ska
lägenheterna vara klara. Det är tajt men det går,
berättar Kjell.
Vill se det från kundens sida
Att stamrenovera i ett område där de flesta bor kvar
under arbetets gång kräver stor hänsyn. Det gäller
att gå varsamt fram men ändå hålla tiden. Att aldrig
glömma att man är inne i någons hem och arbetar.
En spetskompetens som Einar Mattsson har utvecklat med åren.
– Vi är specialiserade på att göra stambyten med
kvarboende. Det kräver social kompetens och lyhördhet hos våra hantverkare. Vi försöker se det från
kundens sida och underlätta så mycket som möjligt,
säger Kjell.
Efter morgonens möten går Kjell en runda för att

se att arbetet flyter som det ska i de drygt 50 lägenheter där stambytet pågår just nu. Han byter några ord
med plattsättarna, VVS-killarna och snickarna som
jobbar i lägenheterna.
– Det gäller att få alla att trivas. Då gör de ett bra
arbete och kunderna blir nöjda, säger han.
Med sitt personliga id-kort öppnar Kjell dörren
till en av lägenheterna. Det surrar till i motorlåset
som är monterat bredvid det vanliga låset och dörren
öppnas. Det nya, automatiska nyckelsystemet är en
service till de boende och förenklar även för Kjell och
hans kollegor som slipper hantera nycklar.
– Det uppskattas av alla och är en trygghet för
dem som bor här, säger Kjell.
I visningslägenheten på Hugingatan sitter tillvalsansvariga Mia Endén tillsammans med en av de
boende som ska välja kakel till sitt nya badrum. På
väggarna hänger kakelplattor i olika färger.
– Valen görs sex-sju veckor innan byggstart. Här
kan man även välja tapeter, kök och vitvaror. En del
väljer att renovera köket också när de ändå är igång,
berättar Mia.

Motstående sida: Kjell
Holmkvist.
Överst: Asko Lauronen
redo för nästa badrum.
Mitten: Kjell Holmkvist
stämmer av med arbetsledaren Lars Thöyrä.
Nederst: Det nya automatiska nyckelsystemet
förenklar för alla.

Enskilda avtal på ROT
ROT-arbetena har tagit fart i och med att bostadsrättsinnehavare nu kan göra avdrag för arbetet i
lägenheten de äger. Det innebär också att Einar
Mattsson måste skriva enskilda avtal med var och en
av de 476 lägenhetsinnehavarna, ett arbete som faller
på Mias lott, liksom förbesiktningen av alla lägenheter.
– Vid förbesiktningen går jag igenom med de
boende vad de får spara i lägenheten och vad som
måste bort. Ingenting som är äldre än fem år får vara

kvar på grund av garantiregler, berättar hon.
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Så har lägenhetsinnehavaren valt badrumskakel
och de sätter sig ner vid Mias dator för att registrera valen. När Mia blir ensam igen är det dags att
förbereda kvällens informationsmöte för de boende
i nästa etapp och ringa ett par samtal till underleverantörer.
– Vi jobbar mycket med information och har
möten var fjortonde dag inför varje byggstart. Då berättar vi vad som ska ske, visar bildspel, går igenom de
olika momenten och informerar om valen, säger Mia.

Som tillvalsansvarig hjälper
Mia Endén de boende att till
exempel välja ut kakel till sitt
nya badrum. Hon ansvarar
också för de enskilda avtal
som tecknas med alla de
476 lägenhetsinnehavarna.

Eldrivna golfbilar
Efter lunch tittar Kjell in till Mia och säger hej innan
han hastar tillbaka till platskontoret för att slå sig ner
vid datorn och svara på mejl. På vägen blir han upphunnen av en av hantverkarna som kommer körande
i firmans nyinköpta golfbil – ett led i miljöarbetet.
– Vi har två eldrivna golfbilar här. De används
för att köra material längre sträckor i området. Det är
en stor miljövinst att slippa dieseldrivna fordon som
dessutom låter mycket mer, säger Kjell och berättar
att även sopsorteringen är ett viktigt miljöområde
för Einar Mattsson. Hela 90 procent av alla sopor
sorteras.
Innan dagen rundas av får Kjell och Mia frågan
vad som är roligast med jobbet. Svaret kommer
snabbt:
– Det är att vi är ett så bra gäng! Det är god stämning och vi jobbar så bra ihop!

Avdelningen Ombyggnation
Från 1 januari 2011 är Ombyggnation en underavdelning till det ena av Einar Mattsson Byggnads
AB:s två affärsområden, Byggproduktion. Här
arbetar cirka 40 personer med kompetens inom
bygg och VVS. Efterfrågan på ROT-tjänster som
stambyten, lokalombyggnader och balkongrenoveringar är stor och området växer rejält varje år.
– Det finns ett uppdämt behov av att renovera.
Hittills har vi mest jobbat med hus från 50- och
60-talet men nu ser vi hur även miljonprogrammens hus är i stort behov av renovering, säger
Kalle Eriksson, arbetschef.

Energianpassning
Inte nog med stambytena, miljonprogrammets
bostäder står inför en annan utmaning om de ska
nå de internationella energimålen år 2020. Husen
byggdes under en tid då energi var billigt och
tillgången inget problem. Resultatet är att husen
läcker energi.
– Det är ett stort och viktigt område att ta sig in

på. Vi kan erbjuda allt från fönsterbyten till
tilläggsisolering och ventilationsarbeten. Det
finns massor att göra, säger Kalle Eriksson.

Förståelse och kompetens
Kunderna varierar från Allmännyttan och
andra större fastighetsägare till mindre privat
värdar som gärna anlitar Einar Mattsson i
samverkansentreprenad. Det är ett bra arbetssätt om man är mindre och inte har en stor
organisation för att sköta upphandlingar.
– Jag tror att kunderna väljer oss eftersom
vi har förståelse för hur det är att vara fastighetsägare, i och med vår egen verksamhet.
Dessutom har vi mycket bra kompetens inom
företaget. Många av våra hantverkare har
jobbat länge här och vet hur man hanterar
både det yrkesmässiga och kontakterna med
de boende. Det är viktigt när man, som vi, är
specialiserade på att arbeta med kvarboende i
husen som renoveras, säger Kalle Eriksson.

Kalle Eriksson, arbetschef.
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Einar Mattsson Byggnads AB i korthet

På väg mot mer fokus
För Einar Mattsson Byggnads AB (EMB) har 2010 präglats av ett genomgripande
arbete för att hitta formerna för bolagets verksamhet i framtiden. Vi har de senaste åren gått
igenom en period av snabb expansion, med fler uppdrag, ökad omsättning och växande
personalstyrka. Samtidigt verkar vi på en marknad i förändring, där konkurrensen ökar och
kunderna ställer högre krav.
Den nya struktur som infördes i början av året, med tydligare kund- och leverantörsroller
internt inom Einar Mattsson-koncernen, var ett första steg för att göra EMB bättre anpassat
till marknaden. Det har sedan följts upp med en intern analys, en marknadsanalys och en
varumärkesanalys. Analysarbetet har mynnat ut i en ny affärsplan, en ny vision och
en delvis justerad affärsidé. Något som dock aldrig ändras är vikten vi fäster vid goda
relationer och hög kvalitet.
Med visionen att vi ska vara bäst på att förstå och utveckla fastighetsägarens affär får vi nu
bättre fokus på kunderna och marknaden. EMB:s affärsidé blir samtidigt att leverera förvaltnings- och byggtjänster till fastighetsägare i Storstockholm. Själva organisationen
anpassas till detta vid årsskiftet 2011. Vi går från fem affärsområden till två stycken
som samlar de två huvudaffärerna: Fastighetsförvaltning, som sköts på löpande avtal, och
Byggproduktion, som sker i projektform.
Vår identitet som ett byggmästarföretag lever vidare genom att Einar Mattsson – eftersom
vi både har en fastighetssida och en byggnadssida – har förmågan att förstå fastighetsägarens hela affär, i alla dess led. Däremot måste vi inte sträva efter att i alla
lägen utföra alla delar av kedjan.
Vi samlar våra krafter till de delar av byggmästaraffären där vi har förutsättning att ligga i täten
och blir offensivare på marknaden. Vi riktar oss mot kunder som vill ha både förvaltnings- och byggtjänster eller delar av helheten. Viktigt är att de fastighetsägare vi jobbar med
delar vår långsiktiga inställning till ägandet.
I affärsplanen för 2011-2013 strävar vi dels efter att öka vår
andel av ROT-marknaden betydligt och sedan ska vi stärka
vår position på förvaltningsmarknaden inför en kommande
expansion.
Avslutningsvis vill jag säga att det känns otroligt spännande
och stimulerande att rulla ut den nya organisationen och
komma i gång med att bearbeta marknaden mer aktivt.
Peter Andersson

5

milstolpar inom
EMB

1 Ny vision
Vi är bäst på att förstå och utveckla
fastighetsägarens affär.
2 Ny affärsidé
Vi ska leverera förvaltnings- och bygg
tjänster till fastighetsägare i Storstock
holm.
3 Ny affärsplan 2011-2013
Med starkt fokus på marknaden för ROToch förvaltningstjänster.
4 Ny organisation från
januari 2011
Våra tidigare fem affärsområden upplö
ses och ersätts med två: Fastighetsför
valtning och Byggproduktion.
5 Stor vikt vid relations- och
produktkvalitet
Vi kommer alltid ha fastighetsägarens
bästa för ögonen, arbeta med goda
relationer och leverera produkter av hög
kvalitet.

Nya stammar i Alvik

Sedan 2001 förvaltar Einar Mattsson
Byggnads AB de historiskt värdefulla
byggnaderna i kvarteret Tombolan i Alvik
på uppdrag av Systrarna Elfvings stiftelse.
Totalt omfattar uppdraget 255 lägenheter.
Under 2010 slutfördes stamrenoveringen
av de 60 lägenheterna i hus 1 och 2 samt
bygget av ett nytt storkök.

VD för Einar Mattsson Byggnads AB

Nya affärsområdeschefer
Totalrenovering på
Kungsholmen
Fram till sommaren 2011 pågår ett
stort ROT-projekt i kvarteret Drakdödaren på Kungsholmen. På uppdrag
av Arbetarebostadsfonden genomför EMB en totalrenovering av 134
lägenheter som byggdes på 1930och 40-talet. Samtidigt skapas även
sex nya lägenheter och ett miljöhus.
Under arbetet har hyresgästerna
evakuerats till annat boende.

Anders Nyström, Fastighetsförvaltning och Mikael Hallengren,
Byggproduktion.

Det är vi som är Einar Mattsson
Till vänster: Förvaltnings
ekonomerna Anna Hellman
och Eva Gradin håller ordning
på siffrorna.
Till höger: Allan Eriksson,
träarbetare med tumstocken i
högsta hugg.
Nedan: Fastighetsförvaltaren Henrik Gustavsson håller
hyresgästerna nöjda.

Till höger: Jacob Ståhl
på IT-supporten ser till
att datorerna funkar som
de ska.
Nedan: Betongarbetarna Dennis Grönroos och
Henrik Johansson på
plats bland armeringsstängerna.

Till höger: Fastighets
teknikern Sofia Nassikas i
en vacker trappuppgång.
Nedan: Träarbetarna
Johan Norman och Rolf
Törnqvist.
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Ledarforum

Verkstad för ledarskap tar form
Gemensamma chefsverktyg, utbildningar och samverkan är tre hörn
pelare när Einar Mattsson satsar på att utveckla ledarskapet på alla nivåer. Som en
del i detta arbete lanserades under hösten 2010 ledarforum – en mötesplats för alla
chefer och arbetsledare inom Einar Mattsson Byggnads AB.
Text: Richard Sigray

illustration: Michèle harland

D

en 23 september samlades 45 chefer
och arbetsledare i företagets förråd i
Upplands Väsby. Under en eftermiddag gick man igenom bland annat
den nya grafiska formen, VD:s syn på verksamheten,
arbetet med den nya affärsplanen och vilka gemensamma uppgifter alla chefer på företaget har. Dagen
avslutades med en workshop med syftet att ringa in
områden för ledarutveckling i kommande forum.
– Här fick vi in många intressanta spår att jobba
vidare med, säger Lena Lindh som började som HRchef på Einar Mattsson under året och var den som
tog initiativet till ledarforum.
– Att utveckla den kommunikativa förmågan,
leda utvecklingssamtal, hantera svåra samtal och
coacha medarbetarna är några exempel på områden
man vill lära sig mer om och bli bättre på.
En plats att lära nytt
Tanken är att ledarforum ska arrangeras ungefär fyra
gånger per år och kretsa kring mål och strategifrågor,
ledarskap och kommunikation samt ledarskap och
kvalitetsarbete. Ledarforum ska vara en plats där man
lär sig nytt, delar med sig av erfarenheter och samverkar med andra enheter inom företaget.
Lena Lindh menar att eftersom Einar Mattsson
vuxit snabbt har också behovet av samsyn och enhetliga arbetssätt ökat.

– Vi har nått fram till en storlek på företaget där det
krävs tydligare strukturer och rutiner för hur man
utövar sitt chefskap, berättar hon. Det är viktigt att
cheferna agerar lika var man än befinner sig i organisationen. Som anställd ska du känna igen dig var du
än är. Tydliga roller skapar trovärdighet hos medarbetarna och bidrar till att höja kvaliteten i arbetet.
Uppfinn inte hjulet på nytt
Under året har Lena och hennes kollegor tagit fram
en verktygslåda med rutiner, verktyg och policies för
hur olika sorters personalfrågor ska hanteras av cheferna. Här finns instruktioner och svar på hur man
ska göra vid exempelvis rekrytering, arbetsplatsintroduktion, utvecklingssamtal eller när någon slutar.
– När dessa rutiner och processer finns på plats
behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt varje gång.
Och det säkerställer att vi gör rätt saker vid rätt
tillfälle, säger Lena.
Hon tror att behovet av chefsutveckling bara
kommer öka framöver.
– Nu kommer en ny generation av medarbetare
som haft utvecklingssamtal sedan dagis. De förväntar
sig att deras chefer är utvecklingsorienterade, att de
kan kommunicera, lyssna, skapa delaktighet och våga
ta i svåra frågor. Inom Einar Mattsson finns en stark
vilja och förväntan att få växa i sin ledarroll, det är ett
positivt och tacksamt utgångsläge för en HR-chef.

”

Inom Einar
Mattsson finns
en stark vilja och
förväntan att få
växa i sin ledarroll.

Lena Lindh, HR-chef på Einar
Mattsson sedan våren 2010.
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Styrelsearbetet Einar Mattsson i ord och bild 2010

Einar Mattsson-koncernens
styrelse har som sin främsta uppgift
att staka ut övergripande mål och
strategier för verksamheten. Vi bad
ordföranden Magnus Schmidt och ledamoten Kristina Ränk, som ju också
representerar ägarna, ge sin syn på
styrelsearbetet.
text: Björn Raunio

Styrelsen blickar

Foto: Åke Gunnarsson

U

töver medlemmarna i ägarfamiljen Ränk
består styrelsen för Einar Mattsson AB
av ordförande Magnus Schmidt samt
ledamöterna Lennart Bernhardtson och
Henrik Didner. Kristina Ränk förklarar att de rekryterades för att kunna stötta ägargruppen.
– När vi hade beslutat oss för att fortsätta driva
bolaget tillsammans efter Einars bortgång sökte vi
personer som genom sin bakgrund kompletterade
oss, säger hon.
Henrik Didner är kunnig på finansmarknadsområdet. Som grundare till aktiefondförvaltaren Didner
& Gerge Fonder har han bidragit till att bygga upp
en av landets mest framgångsrika aktiefonder. Med
sin vassa analys och goda pedagogiska förmåga bidrar
han med att göra komplicerade ekonomiska skeenden begripliga för styrelsen.
Lennart Bernhardtson har arbetat med analys
och fastighetstransaktioner och var en av grundarna
av fastighetsrådgivningsföretaget Leimdörfer. Därutöver bidrar han med kompetens inom områden
som strategi, företagskultur och organisation. Med
det i bagaget bidrar han mycket i styrelsearbetet
både i koncernmoderbolaget och i Einar Mattsson
Byggnads AB.
Magnus Schmidt har i sin tur stor erfarenhet från
industrin. Han var en gång i tiden VD för all Kockums verksamhet utanför varvet och sedermera vice
VD för Boliden och Atlas Copco, innan han blev sin
egen som internationell konsult verksam i Holland,

Magnus Schmidt, styrelseordförande, samtalar med…

Tyskland, Sverige och Schweiz.
– Jag har hunnit med att sitta i ett fyrtiotal styrel
ser under årens lopp, både för börsnoterade bolag
och familjeägda. Det har också handlat om många
olika branscher, berättar han.

”

Det som imponerar mig med
Einar Mattsson
är ägarnas förmåga att vara eniga
om de långsiktiga målen.

Enighet om långsiktiga mål
Med sin digra erfarenhet har Magnus Schmidt en
klar bild av vad styrelsearbetet går ut på:
– Styrelsen har ansvar för tre saker: att sätta
upp mål och strategier på ett övergripande plan,
att etablera lämpliga strukturer för genomförandet
och sedan att göra uppföljning. Det gäller därför att
styrelsearbetet präglas av öppenhet inför framtiden
samtidigt som man hittar sätt att göra strategier och
mål hanterbara för koncernledningen.
I ett familjeägt bolag kan det uppstå problem om
viljorna går alltför mycket isär.
– Men det som imponerar mig med Einar
Mattsson är ägarnas förmåga att vara eniga om de
långsiktiga målen. Denna enighet är helt central för
bolaget, säger Magnus Schmidt.
Kristina Ränk menar å sin sida att styrelsemedlemmarna utan ägarintressen bidrar till ett gemensamt perspektiv.
– Magnus, Henrik och Lennart kan på ett
annat sätt än vi själva se till alla ägares bästa och
väga samman våra olika synvinklar. Dessutom blir
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Styrelser i Einar Mattsson-koncernen
Einar Mattsson AB, Einar Mattsson Fastighets AB samt
Heirloom Asset Management AB:
Magnus Schmidt, Ordförande
Lennart Bernhardtson
Henrik Didner
Marianne Ränk
Anders Ränk
Kristina Ränk
Ristjan Ränk
Stefan Ränk, VD

ständigt framåt
…Kristina Ränk, styrelseledamot och delägare.

förutsättningarna att lyfta blicken från den dagliga
verksamheten och tänka framåt bättre när alla inte
arbetar i bolaget, säger hon.
Integritet är a och o
Båda framhåller att ett framgångsrikt styrelsearbete
kräver att alla vågar stå för sina synpunkter.
– Det får inte bli så att vi sitter och jamsar med
för att göra ägaren nöjd. Det är bara med integritet
som man kan få respekt för varandra. Detta gäller i
alla bolag, men inte minst i ett familjebolag. Samtidigt måste man förstås vara beredd att lyssna och
väga ihop alternativen, säger Magnus Schmidt.
– Jag tycker det finns ett stort förtroende i hela
gruppen och att var och en har visat att de ensamma
kan ifrågasätta synsätt eller ställningstaganden, fortsätter Kristina Ränk.
– Sedan har vi det väldigt trevligt ihop, vilket
också är mycket viktigt, flikar Magnus Schmidt in.
Koncernbolagets styrelse inleder varje år med ett
tvådagars strategimöte som blir en riktig djupdykning
i framtiden innan det vanliga styrelsearbetet tar vid.
– Det finns en tradition från bolagets grundare
att tänka långsiktigt, samtidigt som man är noga att
manövrera med säkerhet och vill underbygga beslut
med detaljkunskaper. I styrelsen är vi lika noggranna
när vi bygger framtiden som Einar var när han
byggde hus, säger Magnus Schmidt.

Einar Mattsson Byggnads AB:
Stefan Ränk, Ordförande
Fredrik Gamrell
Eric Giertz
Lennart Berhardtson
Tomas Craftman
Einar Mattsson Projekt AB:
Stefan Ränk, Ordförande
Fredrik Gamrell
Olof Ramberg, VD

Grundvärden bevaras
Men även om man fortfarande hämtar inspiration
från Einars inställning så kopierar dagens styrelse inte
hans beslut.
– Det är snarare Einars grundvärden som jag tror
är väsentligt att bevara. Vi vill att medarbetarna trivs
i vår organisation oavsett vad de jobbar med och vi
vill under överskådlig tid vara en del av Stockholms
utveckling, säger Kristina Ränk.
Under de senaste åren har styrelsens tagit viktiga
strategiska beslut om koncernens struktur, där man i
ett första steg har etablerat fyra åtskilda, självständigare bolag. Det är en följd av att respektive verksamhet – bygg- och förvaltningsentreprenader, projektutveckling, fastigheter respektive övriga investeringar
– arbetar med olika affärsmodeller.
– Nu är vi inne i steg två, där Einar Mattsson
Byggnads AB omorganiseras för att kunna koncentrera sig på de områden där det har bäst möjligheter.
Det går inte att överleva på dagens konkurrensutsatta
marknad om man inte är bland de bästa inom vad
man gör, förklarar Magnus Schmidt.
– Ett väldigt värdefullt arv från Einar är bolagets
starka position på marknaden och nu måste vi upprätthålla vårt varumärke. Därför är det viktigt att bli
bättre på det vi är bra på. Den historia vi skriver i dag
ska leva upp till namnet Einar Mattsson in i framtiden, avslutar Kristina Ränk.
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Annedal Einar Mattsson i ord och bild 2010

Annedal

Brommas
nya ansikte

Vid Bällstaåns strand växer ett nytt område fram där det förr mest fanns dystra industrioch kontorskomplex. Annedal blir ett variationsrikt bostadsområde där barnens behov
sätts i första rummet, med härliga parker och sköna promenadvägar längs vattnet.
Samtidigt får de boende nära till det mesta, både i Bromma och på andra sidan ån
i Sundbyberg.
text: Björn raunio
foto: Åke Gunnarsson

Stadsdel för barn i alla åldrar
Barnen har uppmärksammats särskilt vid planeringen av Annedal, men
åtskilligt passar även andra grupper.
 Flera parker och torg med öppna platser, aktivitetsytor och
rofyllda naturrum.
 En ny modern grundskola f-5 för totalt cirka 700 barn byggs
i anslutning till Annedalsparken.
 Flera nya förskolor startas.
	Trygga gång- och cykelstråk.
 Aktivitetspark för ungdomar.
 Park med motionsredskap för äldre personer.
 Utvidgad yta med promenadstråk längs Bällstaån.
	Konstverk i anlagda parker och naturområden.
 Nära till utbudet av service och handel i Sundbyberg och
Bromma Blocks.
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B

ällstaån, som rinner mellan Sundbyberg
och Bromma, var med närheten till Mälarens transportvägar en idealisk plats för
industrier under slutet av 1800-talet. En
omfattande industribebyggelse växte då fram. På
Brommasidan fick Mariehälls gård, byggd på slutet
av 1700-talet, ge namn åt den nya stadsdelen.
Mariehäll blev en ganska brokig historia. Stora
områden i söder styckades av till villatomter för att
möta bostadsbristen vid förra sekelskiftet. Senare
byggdes fler småhus och små flerbostadshus. I norr
ersattes större delen av den ursprungliga industribebyggelsen under 1960- och 70-talen av storskaliga
industri- och kontorskomplex, med några mindre
flerbostadshus inklämda mellan sig.
Nu tar dock ett attraktivt nytt bostadsområde
över stranden från industrin, precis som på många
andra håll i dagens snabbväxande Stockholm. Som
en del av det större stadsutvecklingsområdet Mariehäll-Brommafältet-Ulvsunda byggs här Annedal
med drygt 2 000 nya lägenheter, ungefär en tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter.
Inflyttningen inleds 2011 och hela området
ska stå klart 2015-16. Däremellan står Annedal i
augusti 2012 värd för bostadsutställningen 2012
Nya hem. Som en av byggherrarna uppför Einar
Mattsson tre huskroppar i bästa läge intill ån.
Stor variation i bebyggelsen
– Detta område har legat lite i periferin fast det
egentligen är nära till den centrala staden. Intill

ligger Sundbybergs centrum med väldigt bra kommunikationer och dessutom Bromma flygplats, vilket gör det lätt att också resa längre bort, förklarar
Victor Hoas Ströman, en av planarkitekterna för
Annedal på Stockholms stadsbyggnadskontor.
Annedal får stadsmässiga kvarter runt en central park och kommer att bjuda på stor variation
i bebyggelsen. Vissa hus blir högre, det högsta får
16 våningar, och andra lägre. Det finns både öppna
och slutna kvarter och gestaltningen varierar, med
fasader i både puts och tegel. Finns en gemensam
nämnare så är det en förskjutning mot något större
lägenheter.
– Jag tror att Annedal kommer att bli väldigt
uppskattat tack vare variationen. I dagens nya
bostadsområden försöker vi hitta den mänskliga
dimensionen och skapa en mångfald som uppskattas av de boende. När det gäller Mariehäll finns
dessutom redan en stor variation att knyta an till,
säger Victor Hoas Ströman.
Flera nya parker
Området kopplar på innerstadsbebyggelsen i Sundbyberg men råder samtidigt bot på den tidigare
bristen på fina parkmiljöer i Mariehäll. Förutom
den centralt placerade Annedalsparken byggs
Åparken längs med Bällstaån, Lönnebergaparken
mot Ulvsundavägen i sydväst, med en rejäl bullervall mot trafiken, samt ytterligare tre småparker. På
Sundbybergsidan finns dessutom redan den vackra
Marabouparken.



22

”

Vi ville skapa
en trevlig parkmiljö
att vandra i längs ån.

Einar Mattsson bygger i
Victor Hoas Ströman, planarkitekt
på Stadsbyggnadskontoret.



Utdikning och breddning av ån
Annedal ligger som sagt nära vattnet, men för att
denna kvalitet skulle nå upp till sin fulla potential har
man gjort betydande insatser.
– Vi ville skapa en trevlig parkmiljö att vandra
i längs ån. Tidigare var det slyigt, igenväxt och
förorenat av industriverksamheten. Bällstaån liknade
snarare en bäck än en å. Därför har marken sanerats
samtidigt som ån dikats ut och breddats rejält, förklarar Victor Hoas Ströman.
Ån som var fyra meter på det bredaste stället är i
dag 55 meter som bredast och snittet ligger på 15-20
meter. I Åparken finns olika typer av ängsvegetation i terrasseringar ned mot vattnet och träspångar
att promenera på. Det blir en trevlig gångväg in
till Sundbybergs stadskärna och när Bällstavikens
södra strand bort mot Huvudstabron så småningom
omvandlas till bostadsområde kommer man även att
kunna vandra vidare ditåt.
Annedalsborna får också nära till service. Bällstatorget centralt i området ges en stadsmässig karaktär
med butiker, caféer och restauranger. Riktig shopping
finns in på knuten, både i stadsmiljö i Sundbyberg
och i det nya stora köpcentret Bromma Blocks. Bussar kommer att gå inom området och den nya grenen
av Tvärbanan mot Solna tas i drift under 2013. Senare
planeras ytterligare en gren av Tvärbanan mot Kista.

Foto: Gustav Gerdes, 3D-visualisering: Optimera AB

Stadsplaneringen ger stor tydlighet vad gäller
gator och kvarter. Distinkta stråk genomkorsar
området och gör det lätt att orientera sig. Ett övergripande mål för utformningen av Annedal är att skapa
en god utomhusmiljö för barn. Det ska vara tryggt,
säkert och erbjuda lek, utveckling och lärande.
– När till exempel Hammarby sjöstad planerades
insåg man inte hur populärt det skulle bli hos barnfamiljer. Här har vi redan från start räknat med en stor
tillströmning av barn och till exempel haft med flera
förskolor och en ny kommunal skola i planeringen,
säger Victor Hoas Ströman.

Kort om Annedal
 2 000 nya lägenheter samsas med flera nya
parker på c:a 20 hektar.
 Namnet kommer från en tomt vid Bällstaån
som ägdes av en Anna Augusta WickmanOlsson på 1880-talet.
 Området närmast Bällstaån avslutas till bostadsutställningen 2012 Nya hem i augusti
2012.
 Hela området klart 2015-16.
 Totalt 21 byggherrar är involverade.
 Tvärbanan till Alvik och Solna i trafik under
2013.
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finaste
strandläge

Våren 2010 började upp
förandet av bostadsrättsföre
ningen Åparken med tre huskroppar och totalt 69 moderna
och flexibla lägenheter i bästa
läge vid ån i Annedal. Försäljningen av bostäderna pågår och
inflyttningen sker från november
2011 till mars 2012.

I

Einar Mattssons hus blir man granne med både
grönska och vatten. Bostadsrättsföreningen hämtar sitt namn från den vackra nyanlagda Åparken
som ligger alldeles intill längs med Bällstaån.
Husen ger en underbar utsikt över ån och naturen
runt den.
– Grönskan från parken fortsätter in på bostadsrättsföreningens gårdar. Mycket är naturlig vegetation vilket gör gården lättskött. Här finns också ett
stort trädäck som knyter an till träspångarna längs
ån, beskriver Pia Ninche, ansvarig projektledare på
Einar Mattsson Projekt AB.
Flexibla tre-fyror
Barnfamiljer är en grupp Einar Mattsson väntar sig
stort intresse från och de flesta av lägenheterna är
därför lite större. Det finns relativt få treor, men
däremot 25 stycken tre-fyror, där en vägg lätt kan tas
bort eller sättas upp efter behov.
– Flexibiliteten är ett stort plus. Familjer förändras ju över tid, man får fler barn eller så växer barnen
upp och flyttar hemifrån. Då kan man smidigt anpassa hemmet efter den nya situationen, säger Jonas
Palén som är ansvarig för marknad och försäljning.
Pia Ninche berättar att det strandnära läget har
inneburit en del utmaningar under byggets gång:
– Marken var väldigt lerig vilket gjorde att vi inte
byggde garage under husen. Det hade varit besvärligt
och riskerade att sänka vattennivån i ån. I stället hyrs
garageplatser av fastigheten mittemot vår.
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”

Arkitekterna
hittade ett bra sätt att
bevara ljusinsläpp och
utsikt, men samtidigt
stänga ute buller.
De ljuddämpande trekantiga
balkongerna under uppförande.

Brf Åparken



Trekantiga balkonger
En annan utmaning för all nybyggnation i
tätorter är de strikta bullerregler som gäller för nya
bostäder i dag. De olika byggherrarna i Annedal har
löst det på lite olika sätt, men på Einar Mattssons hus
sticker lösningen bokstavligen ut.
– Arkitekterna hittade ett bra sätt att bevara
ljusinsläpp och utsikt, men samtidigt stänga ute buller. Våra hus har trekantiga balkonger med en stor
glasskärm i riktning mot järnvägen. Ljud studsar från
fasaden så man får en tyst miljö både inne i lägenheten och på balkongen, som ändå är stor och lätt att
möblera, säger Jonas Palén.
Den kommande bostadsutställningen 2012 har
höjt byggherrarnas ambitionsnivå bland annat när
det gäller energieffektivitet.
– Våra hus har till- och frånluftsventilation med
hög värmeåtervinning. Energiförbrukningen beräknas till 75 kWh/m2, vilket innebär att vi lever upp till
de hårdare kraven i den nya byggnorm som väntas
under 2011 redan innan de hunnit införas, säger
Pia Ninche.

 Gränsar mot vattnet
och strandparken i
nordöstra Annedal.
 Tre hus vid två gårdar och en angöringsplats.
 Husen har fyra
våningar mot Annedalsvägen och
sex våningar mot
Bällstaån.
 69 lägenheter, framför allt 2 rok, 3/4 rok
samt 4 rok.
 Total boarea:
5 406 m2.
 Planerad inflyttning
från november 2011
till mars 2012.
 Mer information
finns på
www.aparken.se
Bengt Bondestad
är platschef vid
bygget av brf
Åparken.
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Einar Mattsson projekt AB i korthet

Stärkta strukturer
På Einar Mattsson Projekt AB (EMP) är vi sju medarbetare som arbetar från ax till limpa
med nya projekt för bostäder till stockholmarna. Staden växer med cirka 20 000 nya innevånare varje år och det är otroligt spännande att vara med och utveckla den. I den rådande
situationen borde fler bostäder produceras, men det största problemet är att få fram fler
markanvisningar och även att öka andelen godkända detaljplaner.
Vårt arbete omfattar att förvärva exploateringsmark och projektfastigheter, utarbeta affärsplaner, driva stadsplaneärenden, utarbeta ramhandlingar för upphandling av entreprenader
samt att marknadsföra och sälja bostäder. Ambitionen är att årligen bygga 300 lägenheter – hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter.
2010 har varit ett år präglat av hård konkurrens om projektfastigheter från offensiva
aktörer med stark tro på Stockholms bostadsmarknad. På EMP har vi mött utvecklingen
genom att bygga upp de strukturer som fordras för att vi ska
fungera som ett eget bolag. Tack vare det arbetet har vi förbättrat våra processer och rutiner i alla led, vilket vi i slutet av året
började skörda frukterna av.
Det som skiljer ut våra projekt från mängden är inte minst att
vi har ett förvaltningstänkande i botten. Det innebär
bland annat att bostäderna vi skapar ska vara lättskötta och
effektiva med goda energivärden, hållbara materialval och
flexibla lägenheter som går att anpassa över tiden.

4

milstolpar för
EMP 2010

1 EGET BOLAG
Första året som ett eget, självständigt
bolag.
2	TYDLIGARE FOKUS
Fokusering på styckevis nyproduktion,
konverteringsprojekt eller fill-in-projekt.
3 BÄTTRE PROCESSER
OCH RUTINER
Nya rutiner för kostnadsredovisning,
beslutshantering och dokumentation
har införts vilket ger bättre kontroll över
projekten.
4 STOR EFTERFRÅGAN
Projektportföljen har under året fyllts på
med cirka 200 lägenheter och 20 rad
hus. De nyproducerade bostäder som
erbjudits till försäljning har det varit stor
efterfrågan på.

Olof Ramberg

VD för Einar Mattsson Projekt AB

nybyggen vid Bällsta bro
Bromma, Mariehäll

I september påbörjades rivningen av tre fastigheter i
Mariehäll. De gamla kontorshusen skulle inte direkt vinna
några skönhetspriser, men hade jättefint läge invid Bällstaån några minuters promenad från centrala Sundbyberg. I ett samarbete mellan Einar Mattsson och Besqab
uppförs nu 128 nya bostadsrätter i området Margaretero.
Husen blir mellan tre och tio våningar med parkeringsgarage under markplan. Lägenheterna varierar i storlek och
många av dem får utsikt över vattnet. Inflyttning beräknas
till sommaren 2012.

Dåtid möter modernitet

Under 2010 har de 15 lägenheterna och fem stadsradhusen i Brf Kocksgatan 43-45 sålts i två omgångar.
Sekelskiftesfastigheten i kvarteret Båtsmannen ligger ett
stenkast från Nytorget och har genomgått en omfattande ombyggnation. Nu är den toppmodern, fast med
bevarad ursprungskaraktär till exempel genom hög takhöjd och bevarade stuckaturer. Gårdshuset har byggts
om till moderna stadsradhus i varierande storlekar och
ger tillsammans med gårdens gemensamma uterum ett
nytt liv åt kvarterets inre. Inflyttning sker i april-maj 2011.

Haningehus nära bad

Projektering pågår av 21 radhus i Vendelsö
hage, ett av Haninges populäraste områden
med nära till naturbad och härliga promenadstråk. Husen är i två plan och får stora öppna
ytor och fönster med härligt ljusinsläpp på
nedre plan. Övervåningen inrymmer tre sovrum
och ett allrum. Alla radhusen får också altaner i
två väderstreck, en i öster- och en i västerläge.
Möjlighet till goda förvaringsmöjligheter och
carport i direkt anslutning till hemmet erbjuds.
Planerad säljstart är under våren 2011.

28

fastighetsbestånd

Einar mattssons

Fastighetsbestånd 2010-12-31

Antal fastigheter

69 st

Antal lägenheter

3 832 st

Total uthyrbar yta

Area per område

Södermalm
97 063 kvm

hyresintäkter

Norrförort
87 275 kvm

Garage/Parkering
11 Mkr

Lokaler
58 Mkr

16%

29%

32%

302 182 kvm

Hyresvärde

3%

81%

359 Mkr
Övriga innerstaden
37 279 kvm

12%

27%

Bostäder
290 Mkr

Söderförort
80 565 kvm

Adress

Fastighetsbeteckning

Stadsdel

Byggår/
Ombyggnadsår

Bjurholmsplan 22-24

Harvpinnen 18

Södermalm

1913/1976

Blekingeg 26-28B, Tjurbergsg 40

Kvadraten 36

Södermalm

Bondegatan 9A, 9B

Timmermannen 30

Södermalm

Borgmästarg 6, Kocksg 62

Nybygget 14

Erstagatan 17-19

Antal
lägenheter

Uthyrbar area, kvm
Bostäder

Lokaler

36

2 170

170

1969/1986

66

4 632

1 272

1932/1984

39

2 564

66

Södermalm

1897/1975

53

2 668

418

Oljan 32

Södermalm

1930/1984

61

2 803

333

Folkungagatan 126

Signalen 11

Södermalm

1932/1987

30

1 405

631

Folkungagatan 80, Kocksgatan 27

Båtsmannen St 26

Södermalm

1913/1981

69

4 354

713

Högbergsgatan 21-25, Östgötagatan 6

Pelarbacken M 22

Södermalm

1960

63

4 045

2 810

Högbergsgatan 27, Kapellgränd 3

Pelarbacken M 20

Södermalm

1958

21

1 462

2 477

Högbergsgatan 91

Högbergsterrassen 1

Södermalm

2004

65

3 886

916

Katarina Bang 44-46 Södermannag 42

Plogen 4

Södermalm

1929/1998

41

2 250

898

Katarina Bangata 29

Bondetorpet 25

Södermalm

1932/1983

34

2 384

268

Krukmakarg 16-20 Torkel Knutsonsg16

Råttan 13

Södermalm

1963

79

5 626

2 212

M Ladulåsg 55-61 Swedenborgsg 39-43

Fatburssjön 6 & 7

Södermalm

1989

153

12 455

2 531

Sågargatan 18, Bondegatan 59

Oljan 29

Södermalm

1930/1989

23

1 187

150

Sankt Paulsgatan 2, Götgatan 22

Schönborg 6

Södermalm

1960

54

4 328

4 533

Skånegatan 82

Bondetorpet 21

Södermalm

1885/1977

18

1 098

332

Slipgatan 6-8

Slipen 42-43

Södermalm

1944/1978

50

3 120

245

Tjärhovsgatan 42, 42A

Rudan St 12

Södermalm

1908/1983

24

1 757

36

Torkel Knutsonsgatan 37-39

Magistern 2

Södermalm

1987

18

1 579

3 375

Åsögatan 144, Södermannag 20

Timmermannen 33

Södermalm

1936/1992

49

2 138

576

Åsögatan 169, Borgmästargatan 8

Nybygget 13

Södermalm

1974

36

2 742

324

Östgötagatan 47

Timmermannen 28

Södermalm

1902/1985

20

1 023

102

Esplanaden 22

Liden 12

Sundbyberg

1957

26

1 681

146

Edingekroken 10-14, 17-19

Edinge 2

Tensta, Hjulsta

1971

78

5 472

104

Edingekroken 3-15

Edinge 1

Tensta, Hjulsta

1970

78

5 472

399
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Adress

Fastighetsbeteckning

Stadsdel

Byggår/
Ombyggnadsår

Hidinge Backe 3-7

Hidinge 1

Tensta, Hjulsta

1970

Hidinge Backe 9-19, 4-14

Hidinge 2

Tensta, Hjulsta

Hjulsta Backar 17-21

Rottninge 1.1

Tensta, Hjulsta

Hjulsta Backar 18-22

Kippinge 1.1

Hjulsta Backar 25

Antal
lägenheter

Uthyrbar area, kvm
Bostäder

Lokaler

125

8 362

82

1971

198

13 272

466

1971

78

5 628

536

Tensta, Hjulsta

1971

96

6 545

373

Rottninge 1.2

Tensta, Hjulsta

2008

38

2 483

0

Hjulsta Backar 27

Kippinge 1.2

Tensta, Hjulsta

2008

38

2 477

0

Hjulsta Backar 8-16

Kippinge 2

Tensta, Hjulsta

1971

84

6 000

408

Hjulsta Torg 2 / Hjulsta Backar 13

Stafsinge 1

Tensta, Hjulsta

1970

0

0

877

Hjulsta torg 1-3

Lästringe 4

Tensta, Hjulsta

1971

51

2 373

751

Stora Tenstagränd 4-10, 14-16

Stora Tensta 1

Tensta, Hjulsta

1971

66

4 866

321

Tenstavägen 106-110

Hörninge 5

Tensta, Hjulsta

1972

63

4 230

80

Tenstavägen 82-88

Lästringe 3

Tensta, Hjulsta

1971

75

5 106

117

Tenstavägen 92-96

Hörninge 2

Tensta, Hjulsta

1971

63

4 230

114

Tenstavägen 98-102

Hörninge 3

Tensta, Hjulsta

1971

63

4 230

77

Rusthållarvägen 27-39

Landsfogden 4

Bagarmossen

1953

52

2 764

140

Rusthållarvägen 17-25

Landsfogden 6

Bagarmossen

1954

36

2 022

63

Trädskolev. 22-46, Lindev. 80-128

Trädskolan 3

Enskede Gård

1990

155

11 674

1 279

Lysviksgatan 95-105

Grönsö 2

Farsta

1957

42

2 607

207

Skebokvarnsvägen 175-197

Brukslaven 1

Högdalen

1955/2004

111

6 878

404

Bjursätragatan 120-138

Bjurbäcken 6

Rågsved

1956/2001

74

4 185

40

Vedevågslingan 3-9

Trycklåset 1

Rågsved

1957/1995

161

11 180

272

Dalbobranten 17-21

Dymmelveckan 3

Sköndal

1959

44

2 942

364

Hållsätrabacken 10-26

Hållsätra 2

Sätra

1966

60

4 707

0

Lövsätragränd 31-53

Hållsätra 6

Sätra

1966

74

5 454

215

Ängsholmsgränd 5-65, 6-36

Ängs-Bod-Rönnholmen

Vårberg

1968

212

16 058

1 782

Isjaktsgränd 18 - 26

Hoppdomaren 2

Västertorp

1950/2004

34

2 051

72

Vasaloppsvägen 76-88

Isjakten 1

Västertorp

1951/2003

42

2 991

214

Birkagatan 20-22

Gjutaren 13

Birkastan

1905/1981

23

1 582

1 209

Oxtorget 3A-B, Oxtorgsgränd 1-5

Oxkärran 1

City

1996

41

3 291

899

Franzengatan 31-41,
Harry Martinsons gata 2-6

Fägnaden 1

Kungsholmen

2010

64

4 776

290

Pilgatan 15

Päronträdet 7

Kungsholmen

1931/2004

45

1 654

119

Pipersgatan 28-30

Härolden 49

Kungsholmen

1888/1988

25

1 931

443

Pipersgatan 29-31

Pagen 16

Kungsholmen

1986

32

2 620

436

Holländargatan 27

Kungsbacken 6

Norrmalm

1883/1971

14

1 913

607

Ruddammsbacken 28-42

Ruddammen 28

Roslagstull

1991

84

8 108

92

Stickelbärsvägen 1-3B

Klarbäret 5

Roslagstull

1905/1991

12

920

620

Odengatan 8

Trasten 17

Vasastan

1886/1980

17

1 356

349

Västmannagatan 78

Sleipner 5

Vasastan

1909/1985

19

1 248

70

Banérg 54 Valhallav 170

Tamburmajoren 5

Östermalm

1937/2003

37

2 416

331

Det nya Södermalm Einar Mattsson i ord och bild 2010

”Knivsöder” blev Stockholms

hetaste
stadsdel
Från sliten arbetarstadsdel med nedgångna hus till ett attraktivt område med
dyra lägenheter, exklusiva butiker och fina restauranger. Södermalm har gjort en hisnande resa från fattigt till hippt, inte helt olikt många andra stadsdelar i världen. Och
som fastighetsägare har Einar Mattsson varit med på resan ända sedan 50-talet.
Text: Karin Cedronius foto: Ina agency press / Georg Knoll
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Foto: Åke Gunnarsson

Den gamla fattiga arbetarstadsdelen Södermalm
är i dag en trendig del av
innerstan som erbjuder
spännande shopping och
trevligt kaféliv.

Å

ret var 1956 och Einar Mattsson, som
varit Söder troget, om än med varierande adresser.
under hela efterkrigstiden hade byggt
– Einar var Söderfrälst. Jag tror det var stämfastigheter i Stockholms södra förorter,
ningen och folket han gillade. Han gick ofta ut och
började se sig om efter nya platser att
pratade med människor på gatan och hämtade inbygga på. Byggrätterna i söderförort var inte längre
spiration till sina projekt på det viset, berättar Bengt
lika många och blickarna riktades in mot innerstan,
Olsson.
närmare bestämt Södermalm. När Einar köpte kvarUnder 50- och 60-talet var det riva gammalt och
teret Pelarbacken vid Katarina kyrka höjdes ett och
bygga nytt som gällde. Men från 1968 och framåt
annat ögonbryn.
började det blåsa andra vindar. Politikerna hejdade
– På den tiden var stora delar av Söder slitet
sig i sina beviljanden av rivningslov och plötsligt var
och nedgånget. Det var många som tyckte att det
ord som renovera och bevara på var mans läppar.
var vågat av honom att satsa på ett så stort projekt,
– Renoveringsarbetena tog fart. Ett exempel i vårt
närmare 100 lägenheter, kontor och butiker, i en
bestånd är paradfastigheten från 1800-talet i hörnet
Bengt Olsson, tidigare förvaltfattig arbetarstadsdel utan
Swedenborgsgatan och Maria
ningschef på Einar Mattsson.
status, berättar Bengt Olsson,
Prästgårdsgata, som från börEinar var Söderfrälst.
tidigare förvaltningschef på
skulle ha rivits, säger Bengt
Folkmängd i
Han gick ofta ut och pratade jan
Einar Mattsson Byggnads
Olsson.
innerstaden
AB.
med människor på gatan och
Ökad popularitet
116 767
Södermalm
hämtade
inspiration
till
sina
Södermalm i hjärtat
och nytt klientel
Östermalm,
Men Einar visste vad han
Övergången från rivning till
projekt på det viset.
67 309
Gärdet och
gjorde. Fastigheterna vid
renovering och de stora standard- Djurgården
Pelarbacken, Söders gamla galgbacke, revs och upp
förbättringar som följde innebar också starten på
60 922
Vasastan
kom nya sexvåningshus.
Söders ökade status som stadsdel. I och med de förDet nya området blev både populärt bland hybättrade bostäderna blev stadsdelen attraktiv för den
Kungsholmen 58 866
resgästerna och en lönsam investering för företaget.
växande skaran av befolkningen som fick det bättre,
Gamla stan
5 056
Einar fick blodad tand av den lyckade investeringen
medan de penningsvagare invånarna sällan flyttade
och City
på Pelarbacken och fortsatte att expandera på Söder
tillbaka efter renoveringarna.
under 1950- och 60-talet med fastigheter som
Denna företeelse, som av sociologerna kallas ”gen308 920
Totalt
Krukmakargatan 16–20, Skolgränd 2 och Blekingetrifiering”, är ett fenomen som förekommer i städer
gatan 28-Tjurbergsgatan 40.
på flera håll runtom i världen. Londons Islington,
(Källa: USK, uppgifter för
Känslan för Söder växte sig allt starkare hos Einar SoHo i New York och Kreuzberg i Berlin är några
2009-12-31)
och 1963 flyttade han företagets huvudkontor från
internationella exempel på gentrifiering där fattiga
Kungsgatan till det egenproducerade huset på Kruk- arbetarkvarter plötsligt blivit populära och eftertrak
makargatan. Sedan dess har Einar Mattsson-bolagen
tade bland andra bostadssökande.

”
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= Fastigheter som tillhör Einar Mattsson Fastighets AB


stort innehav
Einar Mattsson
Fastighets AB:s
innehav på Södermalm
har, sedan första huset
i kvarteret Pelarbacken, ständigt utökats.
I dag äger bolaget 23
fastigheter på Söder
och förvaltar ytterligare
15 åt andra fastighetsägare. Det senaste
tillskottet i innehavet är
kvarteret Gamen intill
Åsötorget vid Studentskrapan, som är
inflyttningsklart under
våren 2011.

På Söder har utvecklingen synts extra tydligt de
senaste tio-femton åren. I dag ligger bostadsrättspriserna på ungefär samma nivå som i övriga
innerstan. Och i takt med att hyresrätter omvandlas
till bostadsrätter har ölkaféer och enkla lagerbutiker
försvunnit till förmån för designbutiker, välbesökta,
trendiga restauranger och caféer. Av gamla ”Knivsöder” ser man inte så mycket längre.
– Vi ser en tydlig skillnad i sökanden, inte bara
till våra lägenheter, utan också till butikslokalerna. I
dag söker sig en annan kategori affärsidkare till Söder.
Fram växer caféer, restauranger och butiker som
lockar folk även från andra stadsdelar och städer. Det
blir en mer levande stadsbild, säger Bengt Olsson.
Benny Andersson driver till exempel sitt hotell
Rival med vidhängande nöjespalats på Mariatorget.
Och i den ovan nämnda fastigheten på Swedenborgsgatan huserar Bistro Süd som delar ägare med
PA & Co vid Stureplan. Stockholmare på jakt efter
ekologiska matvaror av högsta klass vallfärdar till
Nytorget, där man även hittar stans hippaste saluhall
Urban Deli.
– Vi passar väldigt bra in här i Sofo, som blivit
ett område med bred attraktionskraft, säger Jesper
Weidlitz, VD för Nytorget Urban Deli. Här finns
en otroligt skön mix i shoppingutbudet. Det känns
dessutom stabilt, med allt från secondhand-butiker
till stora varumärken som Nudie och Acne.
Fortsatt förtätning
Att det på Södermalm finns underlag för de spän-

nande, udda kvalitetsartiklarna, oavsett om det gäller
kläder, mat eller inredningsprylar, hänger i sin tur
ihop med att det är den innerstadsdel som har störst
befolkning. Här bor över 115 000 personer.
Förtätningen fortsätter och i dag är intresset för
att bo på Södermalm större än någonsin. Söder kan
räkna sig till Stockholms mest tätbefolkade stadsdelar, enligt färska siffror från USK (Stockholms
Stads Utrednings- och Statistikkontor), och andelen
höginkomsttagare och högutbildade har stigit på
senare år. Ytorna att bebygga blir allt färre, men några
platser finns trots allt fortfarande kvar.
Det senaste tillskottet i Einar Mattssons Söderbestånd är kvarteret Gamen vid Åsötorget, intill före
detta Skatteskrapan, numera Studentskrapan. Här
färdigställs just nu 71 hyresrätter som är inflyttningsklara under våren. Ett utmanande projekt på grund
av fastighetens placering ovanpå Söderledstunneln
och det trånga avståndet till intilliggande hus.
– Sådana här infogningsbyggen kräver alltid lite
mer arbete, men de ger uppskattade tillskott till innerstans bostadsmarknad, säger Bengt Olsson.
Så Söders resa har gått från ruffigt, nedgånget
och stundtals väldigt slitet till en blomstrande och
populär stadsdel dit folk åker för att shoppa, äta och
roa sig, och dit många söker sig för att bo. Söder har
gjort en lång och spännande färd, som knappast är
slut ännu.
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Nöjda hyresgäster avgörande
Einar Mattsson Fastighets AB (EMF) arbetar med att bolagets fastigheter över tid ska
ha en så bra värdeutveckling som möjligt. Redskapen för att nå dit finns i allt vi gör med
våra fastigheter – köp och försäljning, nybyggnation, ROT, förvaltning och drift. Ett långsiktigt
perspektiv är viktigt eftersom många åtgärder och investeringar kan ge sämre driftresultat på
kort sikt men bygger fastighetsvärde på lång sikt. Einar arbetade alltid med det synsättet. Nu
förfinar vi vår analys för att med en större noggrannhet kunna göra rätt omfattning av
insatser för att uppnå önskade resultat.
Under 2010 har vi lagt stora resurser på att bygga upp strukturer som stöder det arbetet och
det fortsätter även under 2011. Tydlighet i ansvar och befogenheter, kvalitetssäkrade processer och rapportering är några av de verktyg som vi och Einar Mattsson Byggnads AB:s
förvaltning arbetar med. Dessa verktyg stöder oss i vår ambition att ha nöjda hyresgäster vilket sin tur är förutsättningen för en god värdeutveckling i fastigheterna.
Vi tror på Stockholms tillväxt. Det gör även Stockholms stad som har ambitiösa planer på att
utveckla nya områden för bostäder. I dessa områden vill vi finnas med som ägare av hyresfastigheter. Vi har därför satt upp som ambition att kunna investera i 150 nyproducerade
bostäder om året under de kommande åren. Här bedriver vi ett strategiskt samarbete
med kollegorna i Einar Mattsson Projekt AB för att finna och utveckla de rätta objekten.
Efterfrågan på bolagets bostäder påverkades aldrig under
finanskrisen och är i dag om möjligt större än tidigare. Vad gäller
lokaler märks nu en ökad efterfrågan när ekonomin återhämtat
sig. Efterfrågan på hyresfastigheter bland större institutionella
investerare har ökat och viljan att ombilda hyresfastigheter till
bostadsrätter är fortsatt stark. Allt det har bidragit till en fortsatt positiv värdeutveckling för fastigheter med hyresrätter och lokaler i Stockholm.

3

Milstolpar för
EMF 2010

1 Ny hyreslag
Den nya lagen om hyressättning som
avskaffar de kommunalägda bolagens
hyresledande ställning antogs under
2010.
2 AktivBo-undersökning
Alla hyresgäster i Einar Mattssons
bostadsfastigheter inbjöds att delta i en
kundundersökning i december. Under
våren 2011 kommer utfallet att analy
seras och åtgärder vidtas för att tillför
säkra fortsatt nöjda hyresgäster och en
fortsatt god värdeutveckling.
3 Investeringsambitioner
150 nyproducerade bostäder ska årligen
kunna tillföras bolagets Stockholmsbe
stånd.

Eva Ellenfors
fastighetschef för Einar Mattsson Fastighets AB

Fräscht boende vid Den tidigare ganska sterila miljön vid Åsötorget på
Skrapan Södermalm är i full förvandling. Skattmasarna har

försvunnit och studentbostäderna i gamla Skatteskrapan får sällskap av flera nya bostadshus. De senaste
i raden är Einar Mattssons två hus på Vartoftagatan i
kvarteret Gamen: ett hus mot gatan med 27 lägenheter och ett hus på innegården med 44 lägenheter,
varav fyra så kallade stadsradhus. Inflyttning sker
under våren 2011.

Strategiarbete för Hjulsta

Den första genomgripande analysen efter Einar
Mattssons förvärv i Hjulsta 2008 har genomförts under
året. Med ledning från denna ska förvaltning och drift
av fastigheterna utvecklas så att stadsdelen kan bli än
mer attraktiv. Planer tas nu fram för att utveckla Hjulsta
Centrum. Garage byggs om och renoveras under 2011,
liksom en av gårdarna. Einar Mattsson Byggnads AB
flyttar en del av sin driftorganisation till Hjulsta och den
lokala organisationen får då bättre lokaler.

Förra huvudkontoret
förädlas
Einar Mattssons tidigare huvudkontor på Torkel Knutssonsgatan blev tomt
i och med flytten till Rosenlundsgatan.
Nu byggs det om och lokalerna fylls
med nya kommersiella hyresgäster.
Delvis handlar det om nya användningsområden som kräver en detaljplaneändring. Ett finansbolag och ett apotek har
hittills flyttat in.
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45 år och
2 000 lägenheter senare…
2010 firade Einar Mattsson 75-årsjubileum som företag. Gunnar Norlin har varit
med i över halva den tiden, närmare bestämt 45 år. Han började som 18-årig betonglärling på ett bygge i Flemingsberg. Efter nära ett halvsekel i branschen har Gunnar en
hel del minnen att dela med sig av. Text: Karin Cedronius Foto: Åke Gunnarsson

”

Hos Einar Mattsson
blir man väl omhänder
tagen, uppskattad och
sedd. Det betyder massor.

Gunnar Norlin framför en
av de senaste modellerna
han har byggt av Einar
Mattssons projekt. Denna
föreställer Margretero.

J

ag kom till Einar Mattsson samma år som
dagens vd, Stefan Ränk, var ett år gammal.
Då var Einar 65 år och jag fick förmånen att
lära känna och jobba med honom i 30 års
tid, berättar Gunnar Norlin, som under sina 45 år
på företaget har hunnit vara med och bygga nästan
2 000 lägenheter runtom i Storstockholm.
Gunnar kom till huvudstaden som 17-åring, från
den lilla orten Almunge i Uppland, fast besluten
att ta sig in i byggnadsskrået. Efter något halvår på
Tekniska byggnadsbyrån, där han ofta hörde talas
om företaget Einar Mattsson som en bra arbetsgivare, beslöt han sig för att ta saken i egna händer och
åkte ut till en av Einar Mattssons byggarbetsplatser i
Flemingsberg.
– Platschefen sade att jag kunde prova att jobba
i något halvår och att jag kunde börja direkt, säger
Gunnar som då knappast anade att han skulle bli kvar
i 45 år.
Energisk som han var såg betonglärlingen till att
ta alla möjliga behörighetskort, som betong-, trä- och
murcertifikat, och så småningom pluggade han in en
byggnadsingenjörsexamen på kvällstid. Det ena ledde
till det andra och 1980 blev Gunnar erbjuden en
tjänst som platschef. I början på 2000-talet jobbade
han som arbetschef. Numera är han åter platschef
och ansvarar för lärlingar samt medarbetare som
drabbats av sjukdom eller skada och följer en rehabiliteringsplan (galaxare).
Inte alltid bättre förr
Mycket har hänt ute på byggena under de här åren.
När Gunnar började använde de kol och kocks i gallerkassar för att få upp värmen på byggena, i stället
för dagens gasol- och luftvärmare. Vid utsättning av
en arbetsplats var det måttband, lod, snöre och profiler som gällde, till skillnad mot dagens gps.
– Det var verkligen inte alltid bättre förr. Det var

Gunnar har kvar sin
lärlingsbok från 60talet. Han har också
mängder av foton från
arbetet på alla byggen.

både tyngre och ofta farligare. Tänk bara vilken skillnad att spika allt för hand mot att använda dagens
spikmaskiner och skruvdragare, för att inte tala om
hur tunga alla maskiner var på den tiden. Och dåtidens linhissar och byggnadskranar var knappast lika
säkra som dagens hissar och kranar, minns Gunnar.
En stor reform, som han välkomnade med
öppen famn, var mobiltelefonens och datorns intåg i
branschen.
– Jag var tidigt ute med att göra mina tidsplaner i
datorn och bland de första i företaget med mobiltelefon. Många tyckte jag var knäpp, men för mig var det
stor skillnad att slippa gå till platskontoret varje gång
jag fick telefon, säger Gunnar.
Gunnar har alltid fotograferat för att följa arbetet
på byggena. På hans kontor ligger flera fotoalbum
fyllda med bilder från 80-talet och framåt. Därför är
digitalkamerans ankomst en annan milstolpe.
– Det är nog den tekniska pryl som gjort störst
skillnad för oss. Tänk så lätt det är i dag att ta en bild
och mejla till en konstruktör för att stämma av att det
ser rätt ut.
Förutom att fotografera har Gunnar även byggt
ett antal modeller av de byggen han arbetat på. Ett
bra sätt att få en tredimensionell ritning mer konkret
och lättbegriplig, inte minst när man talar med andra
och vill visualisera hur platsen ska se ut. Hans modeller är väldigt användbara i planeringsprocessen och
har ofta ställts upp på huvudkontoret.
En omtänksam företagsanda
45 år på samma arbetsplats är en lång tid. Det är inte
utan att man undrar hur någon blir kvar i ett företag i
så många år. Var det aldrig någon annan arbetsgivare
som lockade?

Kort om
Gunnar
Norlin
Ålder: 62 år.
Yrke: platschef och
mentor åt lärlingar, hantverkare och galaxare.
Antal år i företaget:
45 år.
Familj: sambo med
Lillemor, döttrarna Helen,
Jessica, Linda samt
bonusdottern Cilla med
familjer. Nio barnbarn.
Bor: Fresta.
Intressen: golf, bygga
modelljärnvägar, bygga
om gamla motorcyklar,
samla på jukeboxar och
flipperspel, träning.

– Visst har jag tänkt tanken och visst har det kommit
förfrågningar från andra håll. Men jag har alltid känt
att det i grunden handlar om ungefär samma arbetsuppgifter, bara det att man här på Einar Mattsson får
så mycket mer. Man blir väl omhändertagen, uppskattad och sedd. Det betyder massor, svarar Gunnar
med eftertanke.
Den speciella ”Einar Mattsson-andan” är något
som han återkommer till.
– Det handlar om ett sätt att vara mot sina
anställda. Einar var en mycket närvarande företagsledare som ofta åkte ut till byggarbetsplatserna för att
hålla sig à jour med arbetet och träffa sina anställda.
När Einar kom ut till ett bygge gick det som ett sus
genom ”gubbarna”. Men han var en mycket vänlig
man som lika gärna ställde frågor om familjen som
om jobbet, säger Gunnar.
– Einar månade om oss. Han var noga med att
vi skulle kunna fortsätta till en ny arbetsplats efter
ett projekts slut. Jag har alltid känt mig trygg och
uppskattad på jobbet. Den andan har hängt i genom
åren, även nu, efter Einars död.
Efter nästan ett halvsekel i Einar Mattssons tjänst
hägrar pensionen för Gunnar om ett par år. Det är
med blandade känslor han gör sig redo att lämna
arbetet bakom sig.
– Både Einar och hans familj har betytt så mycket
för mig, och jag hoppas att jag har gett något tillbaka
under alla dessa år. Jag ser visserligen fram emot att
få tänka på mig själv när jag blir pensionär, men jag
kommer att sakna min arbetsgivare och arbetskamraterna också. Men, vem vet, Einar jobbade ju trettio
år efter sin pension så det kanske kan bli ett nytt
75-årsjubileum även för mig?

Einars resa
Einar Mattsson föddes 1904 på Väddö i Roslagen. En sen
sommardag 1927 tog han båten in till Stockholm med sin cykel och
en stor verktygslåda han tillverkat själv. Han lyckades få byggarbete
hos en byggherre från samma socken som honom själv. År 1935
startade Einar sitt eget bolag som han sedan verkade i fram till sin
bortgång 2001. I Gunilla Wettergrens bok Byggmästarens resa
1904-2004 kan man läsa mer om hans unika liv.
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”

Vi vill fortsätta att
driva verksamheten så
att vi lockar de bästa
medarbetarna att göra
resan tillsammans
med oss.

Ovan: Anders, Kristina och Stefan Ränk
talar till gästerna.
Under: Middag i den prakfulla Blå hallen.
Prisutdelning
Sven Norell och de andra jubilarerna tar
emot jubileumsgåvor för
lång och trogen tjänst.

Einars fru Birgit
som var med
då företaget
startade 1935.

75 år firas i stadshuset

1 oktober 2010
Medarbetare med respektive bjuds på middag
i Blå hallen där jubilarer traditionellt uppmärksammas.
Därefter blir det dans i Gyllene salen.

Vänster: Här serveras Nobelmenyns efterrätt.

Shirley Clamp underhåller.
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75 år firas på cirkus

Bo Dahlbom presenteras av konferencier Ellinor Persson.
DJ Clabbe håller
stämningen på
topp.

10 november 2010
Kunder, samarbetspartners och branschvänner
bjuds in till seminarium och underhållning med
efterföljande mingelmiddag.

”

Vi har en fantastisk
historia och vi skriver den
fortfarande. De bästa
kapitlen skriver vi nu.

Publiken syresätts
med danser från
alla årtionden.

Alexander Bard
håller ett intensivt
tal om framtiden.

Alexander Bard, Peter Andersson, Therese Albrechtson och Ellinor Persson.

Marianne Ränk berättar om sin far i dåtidspanelen.

Einar Mattsson
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ekonomi

Flera affärsmodeller en unik styrka
Einar Mattsson AB-koncernen omfattar verksamheter med olika grundläggande
affärslogik. Koncernen har såväl kapital- som personalintensiva delar.
I balansräkningen möter man den kapitalintensiva delen främst i form av förvaltningsfastigheter, bostadsprojekt och finansiella tillgångar. Den personalintensiva möter man i koncernens
bygg- och förvaltningsverksamheter.
Att Einar Mattsson förenar dessa perspektiv i samma koncern ger oss en unik styrka. Vi
har exempelvis stor nytta av vår bygg- och förvaltnings
kompetens i våra investeringsbeslut vad gäller byggrätter och
förvaltningsobjekt.
Som en följd av de olika affärsmodellerna inom koncernen ställs skilda krav på såväl ekonomisk rapportering som
finansiering. Einar Mattsson AB-koncernen har i början av
2010 bildat en gemensam ekonomi- och finansfunktion med
uppgift att kvalitetssäkra redovisning och säkerställa effektiv
finansiering av de olika verksamhetsområdena.
Fredrik Gamrell
ekonomi- och finanschef i Einar Mattsson AB

Ekonomin i korthet
 Koncernbolagens redovisade balansoch resultaträkningar speglar de vitt
skilda affärsmodeller som återfinns
inom koncernen.
 Fastighetsbeståndets marknadsvärde
uppgår till cirka 4,7 miljarder kronor
och utgör 77 procent av de totala
tillgångarna.
 Belåningsgraden för fastighetsbestån
det uppgår till 45 procent. Finansiella
skulder som andel av totala tillgångar
uppgår till 35 procent.
 Med aktuell projektportfölj kommer
cirka 2,7 miljarder kronor investeras i
bostadsrättsprojekt de kommande fem
åren.
 Einar Mattsson AB-koncernen omsätter
864 miljoner kronor varav 40 procent är
hyresintäkter.
 Resultatmässigt har 2010 präglats av
en god försäljning i våra pågående bo
stadsrättsprojekt, en låg upparbetning
i vår byggentreprenadverksamhet och
ett betryggande driftnetto från förvalt
ningsfastigheterna.

Balansräkningar i marknadsvärden*

Fastighetsbeståndet

Nedanstående balansräkning visar Einar Mattsson AB-koncernens respektive de fyra
dotterbolagskoncernernas tillgångsmassa och finansiella ställning per 2010-12-31.
(Mkr)
Förvaltningsfastigheter

EM AB EM Projekt AB EM Byggnads AB EM Fastighets AB
(koncern)
(koncern)
(koncern)
(koncern)

Heirloom Asset
Management AB

4 694

-

-

4 694

-

Projektfastigheter

308

288

20

-

-

Värdepappersinnehav

648

-

-

-

648

Övriga tillgångar

240

22

315

609

-

Likvida medel

209

33

56

107

13

Summa tillgångar

6 099

343

391

5 410

661

Justerat eget kapital

3 390

253

281

2 995

227

2 137

46

-

2 091

-

342

31

-

228

76

Finansiella skulder
Uppskjuten skatteskuld

230

13

110

96

358

Summa skulder

Övriga skulder

2 709

90

110

2 415

434

Summa skulder och
justerat eget kapital

6 099

343

391

5 410

661

Förvaltningsfastigheterna är
koncernens finansiella motor
med stabila kassaflöden och
värden. Bedömt marknadsvärde
uppgår till 4,7 miljarder kronor
vilket motsvarar cirka 15 000
kronor per kvadratmeter och en
direktavkastning på normaliserat
driftnetto om 4,75 procent. Utförlig information om fastighetsbeståndet finns på sidorna 27–28.
Fredrik Gamrell kommenterar:

”Fastigheterna är belånade
till 45 procent. Här har
koncernen ett finansiellt
utrymme att expandera
sin balansräkning med fler
fastigheter eller projekt.
Samtidigt är vi måna om
att den finansiella risken
ska vara fortsatt låg.”

* Förvaltningsfastigheternas marknadsvärde har bedömts med Datschas värderingsmodell och schablonmässiga direktavkastningskrav, med justering för verkliga areor och hyresnivåer. För pågående nyproduktion av hyresrätter har värdering dock skett till upparbetad investeringsvolym. Noterade värdepapper har värderats till kurs på balansdagen. Uppskjuten skatteskuld har värderats till
5 procent på övervärden av förvaltningsfastigheter och 26,3 procent för noterade värdepapper. Koncernmässiga övervärden avseende projektfastigheter följer fastighetstillgången. Övriga tillgångar
och skulder är värderade till bokförda värden.

39

Ekonomisk översikt Einar Mattsson i ord och bild 2010

Projektfastigheter

Flerårsöversikt*

Aktuell kapitalbindning i exploateringsfastigheter och pågående produktion uppgår till
308 miljoner kronor. Nuvarande projektportfölj
väntas medföra en investeringstakt om i genomsnitt cirka 550 miljoner kronor årligen de
kommande fem åren. Diagrammet nedan visar
prognostiserade årliga investeringsvolymer.

Investeringsvolymer 2011-2015
Mkr
800
700
600
500
400

Fredrik Gamrell kommenterar:

”Vår bostadsrättsproduktion skapar ett
kortfristigt finansieringsbehov som vi
vanligen hanterar med
byggnadskreditiv. För
att säkra upp projektens
likviditetsförsörjning
arbetar vi även med generella kreditlöften.”

300

Nedan sammanfattas de senaste årens resultaträkningar
för Einar Mattsson AB-koncernen, med utbrytning av
omsättning per huvudsakligt verksamhetsområde.
(Mkr)

2010

2009

2008

2007

Omsättning

864

948

1 110

828

 varav hyresintäkter

348

333

301

262

82

81

78

73

516

525

792

486

Rörelseresultat

95

191

193

111

Resultat efter finansnetto

53

141

127

96

 varav förvaltning
 varav bygg och projekt

För jämförbarhet med tidigare år anges omsättningen 2010
för bygg och projekt sammanslaget i ovanstående tabell, med
eliminering av koncerninterna entreprenader. Detta eftersom
verksamheterna fram till 2010 bedrevs inom samma bolag.

200
100
0
2011

2012

2013

2014

2015

Resultatöversikt 2010*
Nedan presenteras Einar Mattsson AB-koncernens respektive de fyra dotterbolags
koncernernas resultat 2010 i sammandrag.
(Mkr)
Omsättning

Fredrik Gamrell kommenterar:

EM AB EM Projekt AB EM Byggnads AB EM Fastighets AB Heirloom Asset
(koncern)
(koncern)
(koncern)
(koncern) Management AB
864

118

532

348

-

-769

-92

-545

-233

0

Rörelseresultat

95

26

-13

115

0

Finansnetto

-42

0

0

-55

14

Resultat efter finansnetto

53

26

-13

60

14

Rörelsens kostnader

Einar Mattsson projekt AB

Einar mattsson fastighets ab

Koncernmässig omsättning och resultat i Einar
Mattsson Projekt AB beräknas enligt successiv vinstavräkning. Projektportföljen är relativt
liten vilket medför och kommer att fortsätta
medföra variationer i avräkningen. Detta beror
på att enskilda projekt får stort genomslag
med avseende på resultatprognos, upparbetnings- och försäljningsgrad.

Einar Mattsson Fastighets AB-koncernens policy är att kostnadsföra utgifter för genomfört
underhåll i så hög utsträckning som gällande
skatteregler tillåter. Vissa underhållstunga
år medför denna policy låga eller negativa
driftnetton. Justering för detta bör göras vid
jämförelser med redovisade driftnetton i andra
fastighetsbolag.

Einar Mattsson byggnads ab

heirloom asset management ab

Från 2010 är bolaget ett renodlat entreprenadbolag med bygg- och förvaltningsverksamhet, då projektverksamheten brutits ut
till systerbolaget Einar Mattsson Projekt AB.
Inom byggproduktionen tillämpas successiv
vinstavräkning.

Heirloom Asset Management AB är ett
kapitalförvaltande bolag där de enda resultatposterna är vissa löpande kassaflöden,
exempelvis utdelningar, och resultateffekter av
förändringar i portföljens sammansättning.

”Einar Mattsson Projekt
AB:s resultat gav en
rörelsemarginal om 22
procent, främst drivet av
en god försäljningstakt i
våra pågående projekt. Det
negativa resultatet i Einar
Mattsson Byggnads AB förklaras huvudsakligen av låg
upparbetning i vår bygg
entreprenadverksamhet
och vissa engångskostnader
i samband med omstrukturering av verksamheten.
2011 budgeteras en ökad
omsättning och bolaget
väntas åter gå med vinst.
Einar Mattsson Fastighets
AB uppvisar en god resultatnivå med hänsyn till
bolagets höga underhålls
ambitioner.”

* Eftersom Einar Mattsson Fastighets AB:s förvaltningsfastigheter upptagits till marknadsvärden i balansräkningen belastas inte resultatmåtten i denna sammanställning av avskrivningar. Orealiserade värdeförändringar har inte medräknats i resultaten. Dessutom har resultateffekter av aktieöverlåtelser som genomförts till underpris mellan dotterbolagskoncernerna exkluderats.
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