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sid  ”Einar Mattssons personal 
är motiverade, engagerade och  
entusiastiska.”

Thomas Bernsten, styrelseordförande 
Brf Silvieberg

PROJEKTPORTFÖLJ: 
Här hittar du fakta om 
Einar Mattssons alla 
pågående egna 
projekt, bland 
annat ett på 
Årstafältet.

sid 10

sid 18

sid 14

sid 39

NYA DJURGÅRDSSTADEN: Stock-
holms stads planeringsprojektledare 
Anders Widerberg med flera berättar 
om skapandet av en ny stadsdel.

OAXEN KROG & SLIP:  
Läs om Stockholms firade 
nya restaurang på Djurgården, 
byggd av Einar Mattsson.

NYBYGGE: Einar Mattsson tillämpar 
nya processer och arbetsrutiner vid 
bygget av SEB Trygg Livs hyresrätter 
på Liljeholmen.

sid 36
PORTRÄTT: Som entreprenad-
ingenjör vid stambyten jobbar 

Linn Johansson bland annat 
med tillval till de boende.

EINAR MATTSSON I ORD & BILD 2013 / 3



Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt  
bygger hus i Storstockholm. Vår verksamhet är organiserad 

i fyra bolag som ägs i sin helhet av Einar Mattsson AB.

Mikael Anjou
VD för Einar Mattsson Byggnads AB

Per Jutner
VD för Einar Mattsson Projekt AB

Lena Lindh
HR-chef för Einar Mattsson AB

Einar Mattsson AB
Koncernens moderbolag 
där gemensamma stöd-
resurser finns samlade. 

Einar Mattsson i korthet

Einar Mattsson Byggnads AB

Levererar förvaltnings- och  
byggtjänster till fastighetsägare  

i Storstockholm.  

Einar Mattsson Projekt AB

Utvecklar bostads- och ägande-
rätter för försäljning samt hyresrätter 

för systerbolaget Einar Mattsson 
Fastighets AB.

Einar Mattsson Fastighets AB

Äger fastigheter i Storstockholm med 
ett långsiktigt innehavsperspektiv.  
Med sin starka balansräkning är  

bolaget koncernens finansiella muskel. 

Heirloom Asset Management AB

Investerar och förvaltar andra  
tillgångar än de som koncernen  

i övrigt är verksam i.
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Fredrik Gamrell
Ekonomi- och finanschef  

för Einar Mattsson AB

Stefan Ränk
VD för Einar Mattsson AB,  

Einar Mattsson Fastighets AB och  
Heirloom Asset Management AB

Familjeföretaget 
Einar Mattsson har 
alltsedan starten 1935 ak-
tivt deltagit i utvecklingen 
av Storstockholm. Genom 

sina olika bolag äger, förvaltar och utvecklar koncernen 
fastigheter samt bygger hus, allt med långsiktighet och 
omsorg. 

I dag är EM-sfären (Einar Mattsson plus ägarnas övriga 
fastighetsinnehav) Stockholms stads största privata ägare av 
hyresbostäder, med ett bestånd som sträcker sig från Hjulsta 
i norr till Farsta i söder. Erfarenheter från de egna fastig-
heterna kommer till stor nytta även i förvaltningsuppdrag 
som gäller andras fastigheter. Nära två tredjedelar av de 

Einar Mattsson 
kan hus, från 
början till slut

EINAR MATTSSON  
I SIFFROR

1 378 Mkr
i omsättning 2013. 

5,9 mdkr
uppgår marknadsvärdet 
till för Einar Mattsson-

koncernens förvaltnings-
fastigheter. 

8,0 mdkr 
uppgår marknadsvärdet 
till för hela EM-sfärens 
förvaltningsfastigheter.

26,9 mdkr
är det sammanlagda 
värdet på fastigheter  

som förvaltas.

13 364 
lägenheter förvaltas.

437
nya lägenheter var under 
produktion i entreprenörs-

verksamheten 2013, 
varav 27 % åt kunder 

utanför EM-sfären.

1 554
lägenheter ingick i ROT-

projekt under 2013, varav 
90 % åt kunder utanför 

EM-sfären.

222 
nya bostäder byggdes 
under 2013 av projekt-

verksamheten. 

582 
bostadsbyggrätter förvär-
vades under 2013, varav 

384 bostadsrätter och 
198 hyresrätter.

2 300 
bostadsbyggrätter ingår i 
projekt portföljen. Av dem 

är 1 540 bostadsrätter, 
490 hyresrätter och 270 

studentbostäder. 

lägenheter som Einar Mattsson förvaltar ägs av andra. 
Samtidigt som företaget har rejäla rötter bakåt i tiden är 
Einar Mattsson också en modern stadsbyggare som förvär-
var fastigheter runtom i Storstockholm för att utveckla ge-
nomtänkta och hållbara bostäder för framtiden. Bostäder 
som skapar förutsättningar för ett bättre och enklare liv, 
där boende känner sig respekterade, stolta och trygga. 

Einar Mattsson bygger nytt och utför omfattande 
renoveringar både för den egna koncernen och på uppdrag 
av andra fastighetsägare. Oavsett uppdragsgivare ligger 
fokus starkt på kvalitet, ordning och reda i processer samt 
kostnadseffektiva, genomtänkta lösningar som adderar 
värde till både fastighetsägare och de som bor i husen. 

OMSÄTTNINGEN UPPDELAT  
PER TYP AV VERKSAMHET

ANTAL FÖRVALTADE LÄGENHETER  
UPPDELAT EFTER TYP AV KUND

ANSTÄLLDA, FÖRDE-
LADE SOM FÖLJER: 34 % Byggentreprenadtjänster

 6 % Förvaltningstjänster

 32 % Projektverksamhet

 28 % Hyresintäkter

 35 % Einar Mattsson  
  Byggnads AB –  
  Fastighetsförvaltning

 51 % Einar Mattsson  
  Byggnads AB –  
  Byggproduktion

 4 % Einar Mattsson  
  Projekt AB

 10 % Koncerngemen-    
  samma resurser

 29 % Einar Mattsson Fastighets AB

 9 % Övriga EM-sfären 

62 % Förvaltningskunder
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rustar oss för framtiden

Ett förnyat Einar Mattsson började att finna sig tillrätta på allvar 
under 2013, vilket också kan avläsas i de ekonomiska resultaten. 

 Vår fokusering på omtanke om kunderna och genomtänkta 
lösningar i allt vi levererar, gör att vi är redo att möta en mindre 

reglerad framtida marknad på kundens villkor.
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Omtanke om kunden
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E
inar Mattsson har under senare år genom-
gått stora förändringar. Ett intensivt arbete 
har lagts ned på att anpassa organisation, 
arbetssätt och marknadsföring till dagens 
förutsättningar. År 2013 var dock inget år av 

genomgripande förändringar. I stället har verksamheten 
verkat inom sina nya ramar och funnit sig tillrätta i dem. 
Det märks på det starka ekonomiska resultatet för koncer-
nen som helhet.

Vår byggentreprenadverksamhet har expanderat stort, 
även om garantikostnader och projektnedskrivningar 
tynger resultatet. Förvaltningsverksamheten uppvisar god 
lönsamhet och växer enligt plan. Vad gäller våra fastigheter 
minskar en hög volym av underhåll resultatet något.

Projektverksamheten var mycket lönsam under 2013. 
I linje med vårt mål att utveckla 300 nya bostäder varje år, 
har vi fyllt på ordentligt i vår portfölj, både vad gäller 
hyres- och bostadsrätter. Under året förvärvade vi 
attraktiv mark i Mariehäll i Stockholm, Sundby-
bergs kommunhus i Rissne och på Barkarbyfältet 
i Järfälla. Vår egen fastighetsportfölj kommer 
de närmaste åren att få ett nytillskott av 490 
hyresrätter. 

Byggentreprenader och  
förvaltningsuppdrag
På byggentreprenadsidan har vi flera stora 
byggprojekt. I Vällingby genomför vi den största 
konverteringen av kontor till bostäder någonsin i 
Sverige åt Sveafastigheter, när de gamla Vattenfalls-
husen blir hyresrätter. På Kungsholmen uppför vi i 
egen regi landets hittills största bostadspassivhus och 
i Liljeholmen bygger vi hyresrätter för Gamla Livförsäk-
ringsaktiebolaget SEB Trygg Livs räkning. 

Vad gäller ROT-projekt hjälper vi till exempel Lansen 
Förvaltning med ett stambyte i deras fastigheter på Li-
dingö plus helrenovering av en del lägenheter. Vi har också 
framgångsrikt avslutat ett stambytesprojekt åt Stockholms-
hem som har genomförts på ramavtal under tio års tid. I 
kvarteret Riset på Södermalm renoverar vi en fastighet åt 
SEB Trygg Liv. När insatserna där växte i omfång under ar-
betets gång har våra medarbetare på ett imponerande sätt 
visat sin omtanke om både hyresgäster och fastighetsägare.

Vi har på olika sätt bistått den uppskattade restau-
rangen Oaxen Krog & Slip att etablera sig i Stockholm. 
Bland annat har vi uppfört den spektakulära byggnaden 
som framgångarna sker i.

Vår förvaltning fortsätter att flytta fram positionerna. 
Vi förvaltar fastigheter till ett värde av 27 miljarder kronor 
och får kontinuerligt nya och utökade uppdrag från kun-
derna. Bland annat lockas stora bostadsrätts föreningar av 
servicen, insikterna och kompetensen hos en professionell 
förvaltare. Det ärendehanteringssystem som vi införde 
under 2013 ger hyresgäster större trygghet i att åtgärder 
genomförs snabbt, samtidigt som fastighetsägare får bättre 
återkoppling om vad som utförs.

Vi syns och hörs
Något som har kännetecknat året är att Einar Mattsson 
blivit väldigt synligt på olika arenor för samhällsdebatt. Vi 
är angelägna om att Stockholmsregionen ska ha de bästa 
förutsättningarna för framtiden, så att den kan fortsätta 
att växa och bibehålla sin attraktivitet. Under 2013 
utvecklades vi till en aktör som många lyssnar på i den 
regionalpolitiska debatten om boende och stadsutveck-
ling. Bland annat har vi deltagit i samtalet om situationen 
på bostadsmarknaden, plan- och bygglagstiftningen, hur 
det befintliga bostadsbeståndets ROT-behov ska hanteras 
samt betydande infrastrukturprojekt.

I höstas kom glädjande nog besked från staten, Stock-
holms läns landsting, Stockholms stad, Järfälla kommun, 
Nacka kommun och Solna stad om infrastrukturinveste-
ringar i form av nya tunnelbanelinjer. Det visar inte minst 
att staten börjar ta ett grepp om infrastrukturen utifrån 
insikten om huvudstadens centrala roll för hela landets 

utveckling.
 Glädjande var också Stockholms stads besked om 

att utreda en ny stadsdel vid Stockholmsporten, den 
stora trafikplats vid Hjulsta där Förbifart Stockholm 
ska komma ut ur tunneln. Kopplingen mellan infra-
struktur och stadsutveckling som vi på Einar  
Mattsson länge har lyft fram börjar nu vinna gehör. 

Hyresreformerna kommer
Ett område där vi kan förvänta oss förändringar 

framöver är reglerna för hur hyresmarknaden fungerar.  
I skrivande stund står över 430 000 människor i bostads-

kö i Stockholmsområdet och det nuvarande systemet 
utsätts för allt större påfrestningar. Fler börjar se den 
problembild vi länge talat om. Boverket har under året 
pekat ut bruksvärdeshyrorna som den främsta orsaken till 
bostadsbristen i storstäderna.

Men både fastighets- och byggbranschen har en resa 
att göra eftersom man är van att verka i en samhällssektor 
där någon annan än kunden anses veta bäst. Dagens spel-
regler belönar inte branschen för kundfokus – de belönar 
branschen för systemfokus. Därför behöver vi alla hitta 
vägar att se och möta våra kunder. Det kommer att bli 
tufft för många. Då kommer de belönas som gör kunderna 
nöjda – inte de som är bäst på att hantera bruksvärdessys-
temet, planprocessen eller bygglovsärenden.

På Einar Mattsson har vi gjort omtanke om kunden 
till en styrande princip. Dels beror det på att omtanken är 
en naturlig del av vår personlighet, men också på att vi i 
framtiden kommer att leva i ett system där vår överlevnad 
är beroende av att kunder belönar oss för vad vi levererar. 
Därför satsar vi alltid på genomtänkta lösningar som ska-
par värde för kunderna, oavsett om vi talar om förvaltning, 
byggentreprenader eller projektutveckling. Denna strategi 
lönar sig redan i dag och när hyresreformerna väl kommer, 
står vi väl rustade för en ny verklighet.

Stefan Ränk
VD för Einar Mattsson AB

”Vi är angelägna 
om att Stockholms
regionen ska ha de 

bästa förutsättningarna 
för framtiden, så att 
den kan fortsätta att 

växa och bibehålla sin  
attraktivitet.”
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EFTER ATT Benedictus XVI 
pensionerat sig får världen sin 
första sydamerikanske påve. 
Han tar namnet Franciskus.

EM I FOTBOLL för 
damer i Sverige blir en 
stor publiksuccé trots att 
svenskorna får nöja sig 
med brons.

JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI

MARIEHÄLL  
UTVECKLAS VIDARE 

I februari köpte Einar Mattsson fastig-
heten Alphyddan 11 i Mariehäll från 

Brostaden. Den befintliga, oanvända 
industribyggnaden intill Bällstavägen rivs 
för att ge plats åt cirka 90 bostadsrätts-

lägenheter. Det blir Einar Mattssons tredje 
projekt i närområdet efter de avslutade 

Brf Åparken i Annedal och Brf Margretero 
invid Bällsta bro. Byggstart för de nya 

bostadsrätterna planeras till hösten 2014 
för inflyttning tidigast våren 2016.

STAMBYTE & OMBYGGNATION 
PÅ SÖDER 
På uppdrag av Gamla Livförsäkrings-
bolaget SEB Trygg Liv (publ) inledde 
Einar Mattsson i maj en omfattande 
renovering med kvarboende i kv Riset 
på Södermalm. Utöver stambyte av 
109 befintliga hyreslägenheter byggs 
tidigare lokaler i bottenvåningen om till 
23 nya lägenheter. Allmänna utrym-
men renoveras och nya tvättstugor 
byggs. Fasad och tak renoveras. 
Dessutom får huset nya fönster, ny 
sopsugsanläggning och ett energief-
fektivt FTX-ventilationssystem.

C
C

 M
A

Z
U

R
/C

AT
H

O
LI

C
N

E
W

SSTOCKHOLMS STAD börjar utreda 
planer på att bygga 5 000 bostäder 
och 6 000 arbetsplatser vid Stock-

holmsporten nära Hjulsta.

ARBETSSTART I  
VÄLLINGBY PARKSTAD
Vattenfall har flyttat till Solna och i januari 
började arbetet med att bygga om två av 
deras klassiska kontorsbyggnader i Råcksta 
till hyreslägenheter. Som totalentreprenör 
för Sveafastigheter skapar Einar Mattsson 
462 lägenheter i den största kontorskon-
verteringen någonsin i Sverige. Bland annat 
har den k-märkta fasaden i emaljerade 
aluminiumplattor tillfälligt plockats ned för 
asbestsanering. 

FOTO: ÅKE GUNNARSSON

NY CHEF FÖR  
BYGGPRODUKTION

I juni tillträdde Katarina 
Swedenborg som ny chef för 

affärsområde Byggproduk-
tion inom Einar Mattsson 

Byggnads AB. Hon har 
bred erfarenhet från olika 
byggföretag och roller. En 
gång i tiden började hon 

som snickare, men har 
sedan vidareutbildat sig 
till entreprenadingenjör 
och projektchef. Senast 
kommer hon från Ebab, 
där hon under sju år har 

hunnit ha en rad olika 
chefspositioner.

BILDBYRÅN/CARL SANDIN
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FÖRBUNDSKANSLER 
Angela Merkels krist-
demokrater segrar i tyska 
valet men tvingas ändå 
bilda koalition med social-
demokraterna.

STATEN, Stockholms läns 
landsting och berörda 
kommuner presenterar över-
enskommelsen om fyra nya 
tunnelbanesträckningar.

RIKSBANKENS reporänta 
var omdebatterad hela 
året. Nu sänks den till 
0,75 % för att motverka 
obefintlig inflation.

JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

FASTIGHETSÄGARPORTALEN PÅ PLATS
I augusti togs verktyget Fastighetsägarportalen i drift. 
Det är en service till bostadsrättsföreningar som anlitar 
Einar Mattsson för sin förvaltning. Via portalen, som 
nås via Einar Mattssons hemsida, kommer man enkelt 
åt dokument om sin fastighet, ekonomiska rapporter, 
ritningar, statistik och det går även att sköta faktu-
rahanteringen var man än befinner sig. Portalen ska 
också göras tillgänglig för andra förvaltningskunder än 
bostadsrättsföreningar.

FORTSATT FÖRTROENDE  
FRÅN WALLFAST

Wallfast tecknade i december ett 
nytt avtal med Einar Mattsson 

Byggnads AB för den tekniska 
förvaltningen av sina fastig-

heter med 750 hyresrätter i 
Hässelby. Det nya avtalet 

ersätter ett tidigare avtal 
från 2010 och tecknades 

efter ny upphandling.

MARKANVISNING I STADSHAGEN
Nordvästra Kungsholmen är en stadsdel  

i förvandling. Som en del i denna utveckling 
markanvisades Einar Mattsson i december 

ca 70 hyresrätter i Stadshagen. Nybygget får ett 
attraktivt läge med en härlig utsikt över vattnet. 

Projektstart planeras till 2016 för inflyttning 
under 2018.

MARKFÖRVÄRV I BARKARBY
Einar Mattsson satsar i Järfälla kommuns 
stora utvecklingsområde Barkarbystaden 
som ligger intill det befintliga beståndet 

med 1 200 hyresrättslägenheter i Hjulsta. I 
november förvärvades mark för uppförande 

av totalt 250 nya bostäder, varav 130 blir 
hyresrätter. De planerade infrastrukturprojek-
ten i närområdet innebär en stor potential för 
Barkarbystaden att bli en regional kärna med 

stark dragningskraft.

0,75 %CDU / DOMINIK BUTZMANN
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världsklass

Den nya stadsdelen som nu skapas där gasverk och hamnverksamhet 
hållit till mellan Lidingö och Östermalm, är ett av Europas största på-

gående stadsutvecklingsprojekt. Einar Mattsson är en av aktörerna som 
ska förverkliga visionen om en miljöstadsdel i världsklass.

TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

Norra Djurgårdsstaden

ska nå



Fakta Norra  
Djurgårdsstaden

•	 Hela	stadsdelen	sträcker	
sig från Husarviken i norr till 
Loudden i söder.

•	 Totalt	planeras	12	000	nya	
bostäder och 35 000 nya 
arbetsplatser.

•	 År	2020	ska	över	6	000	 
nya bostäder ha byggts  
i Hjorthagen.

•	 Området	planeras	vara	fullt	
utbyggt omkring 2030. 

•	 Visionen	är	att	det	ska	bli	
en miljöstadsdel i världs-
klass.

•	 Koldioxidutsläppen	ska	un-
derstiga 1,5 ton per person 
och år till 2020.

•	 Stadsdelen	ska	vara	
klimatanpassad och fossil-
bränslefri till 2030.

– Begreppet världsklass är kanske svårdefinierat, 
men kan vi orka hålla de högt satta miljökraven hela 
stadsdelen igenom, då har vi gjort något stort, säger 

Stockholm stads Anders Widerberg.



I 
sin helhet ska Norra Djurgårdsstaden, som blir 
en direkt fortsättning av innerstaden, sträcka 
sig hela vägen från Husarviken i norr till Lo-
udden i söder. Totalt tillför den huvudstaden 
12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbets-
platser. 

– Stockholm fungerar i dag som tillväxt-
motor för hela landet. Ska det finnas bostäder för alla som 
söker sig hit så krävs stora tag, förklarar Staffan Lorentz, 
Stockholms stads projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

Det är inte bara ett stort projekt, utan har under resans 
gång också fått en stark miljöprofil. Med inspiration från 
framgångarna med Hammarby sjöstad, som ju har blivit 
en internationell förebild för hållbar stadsbyggnad, är 
visionen för Norra Djurgårdstaden att bli en miljöstadsdel 
i världsklass. Det innebär bland annat krav på energieffek-
tiva byggnader, avfallshantering som präglas av kretslopps-
tänkande, klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö, 
miljöeffektiva transporter och infrastruktur som stödjer en 
hållbar livsstil. 

– Begreppet världsklass är kanske svårdefinierat, men 
kan vi orka hålla de högt satta miljökraven hela stadsdelen 
igenom, i det stora antalet lägenheter som det handlar om, 
då har vi gjort något stort, säger Anders Widerberg, Explo-
ateringskontorets planeringsprojektledare för stadsdelen.

– Sedan handlar det inte bara om att få andra aktörer, 
som till exempel byggherrar, att ställa upp på nya krav som 
ställs. Mycket faller tillbaka på staden och vår egen organi-
sation. Vi behöver vidta olika åtgärder, bidra med system 
av skilda slag och klargöra olika förvaltningars ansvar, säger 
Staffan Lorentz. 

Prestigefylld förmån
Just nu är det området runt det gamla gasverket i Hjort-
hagen som omvandlas från industrimark till stadskvarter. 
Den första etappen närmast Husarviken är redan slutförd. 
Den var färdigplanerad när beslutet om miljöprofileringen 
togs, så husen där har inte haft samma krav på sig som dem 
i etapp 2 som byggs nu. Där är Einar Mattsson Projekt AB 
en av byggherrarna och uppför ett sjuvåningshus med 77 
bostadsrättslägenheter. 

– I stadsplaneringen har vi velat få in många olika 
byggherrar. Både för variationens skull och för att låta så 
många som möjligt vara med och utveckla sin kompetens 
och sina metoder inom miljöbyggande, förklarar Anders 
Widerberg.

– Det är alltid speciellt att vara involverad i stora 
stadsutvecklingsprojekt, men det känns verkligen som en 
förmån att vara med i Norra Djurgårdsstaden. Här ställs 
saker på sin spets vad gäller teknikutveckling, miljöhän-
syn och energieffektivitet, säger Per Jutner, VD för Einar 
Mattsson Projekt AB. 

– Självklart ligger det en hel del prestige i att delta i 
byggandet av en stadsdel i världsklass, fortsätter Patrik 
Johansson, projektledare för Norra Djurgårdsstaden på 
Einar Mattsson. 

Lång kravlista
Kraven på byggherrarna vad gäller miljövänlighet inne-
fattar bland annat låg energiförbrukning, miljöriktiga 
materialval och en grönytefaktor i utemiljön som gynnar 
biologisk mångfald. Dessutom krävs anslutning till sopsug 
där avfallet källsorteras vid nedkasten, system för matav-
fallskvarnar i alla kök, underjordisk boendeparkering med 
få p-platser per lägenhet och gott om cykelparkering. För 
att de ska ro i land med allt detta tar staden fram kompe-
tensprogram med utbildningsseminarier inför varje etapp. 

– Byggherrarna får tillfälle att titta gemensamt på olika 
frågor och lära både av varandra och av ledande experter 
hur man ska göra. Från stadens sida vill vi inte bara ställa 
krav, utan också hjälpa dem att komma över ribban, säger 
Staffan Lorentz.

Samtidigt har staden en uppföljningsplan som innebär 
att man går igenom byggherrarnas handlingar i olika ske-
den, besiktigar och utför mätningar.

– Vi gnager på eftersom vi vet att det som man inte 
frågar efter, det får man heller inte svar på, säger Anders 
Widerberg. 
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NÅGRA MÅL OCH KRAV

•	 2,2	cykelparkeringsplatser	per	bostad	i	varje	bostadshus.

•	 Husen	som	byggs	ska	vara	låg-	eller	plusenergihus.

•	 Avloppens	näringsinnehåll	ska	återföras	till	jordbruket.

•	 Insamlingssystem	som	tar	hand	om	organiskt	avfall.

•	 Individuell	mätning	av	hushållens	avfall.

•	 Växtbäddar	så	att	marken	optimalt	kan	hålla	på	vatten.

•	 Stadsgrönska	som	bidrar	till	klimatanpassning.

•	 Goda	förutsättningar	för	kloka	miljöval	i	vardagen.

•	 Infrastruktur	för	att	människor	ska	cykla	eller	gå	i	första	
hand, åka kollektivt eller utnyttja bilpooler i andra hand 
och egen bil i sista hand.

”Vid gasklockorna ska det bli 
ordentlig fart med handel, restau
ranger, museum och kulturutbud.”

Anders Widerberg

– Vad vi gör här ska vara repliker-
bart, förklarar stadens projekt-
chef Staffan Lorentz.

Grundtanken är att byggherrarna ska få tillfälle 
att testa miljötekniklösningar i praktiken och 
bygga upp sin kompetens, så att dessa sedan kan 
spridas vidare och utnyttjas i andra projekt.

– Vad vi gör här ska vara replikerbart. Det finns ingen 
mening i att hälla in pengar i sådant som inte kan leva på 
sina egna meriter, säger Staffan Lorentz.

– Jag är övertygad om att mycket är sådant som när 
man väl har gjort det inte är så konstigt. Byggherrarna får 
lägga ned lite mer energi och pengar, lite tidigare, men 
höjer sin kompetens och får med sig ny kunskap till nästa 
gång, säger Anders Widerberg. 

Stadsdel med hög kvalitet
Staden har inte bara höga miljöambitioner, utan lägger rib-
ban högt även vad gäller stadsplanering och arkitektur. Det 
attraktiva, citynära läget mellan Östermalm och Lidingö, 
intill Värtans vatten och Nationalstadsparken innebär 
goda förutsättningar att bygga med hög kvalitet. 

– I och med spjutspetskraven inom miljöprestanda 
finns det en poäng i att ställa höga krav även i övrigt. Ju 
bättre hus du bygger, desto högre krav ställs på utförandet, 
säger Anders Widerberg.

Stadsbilden blir innerstadsmässig och varierad. För 
att säkra arkitekturens kvalitet kräver staden att byggher-
rarna upphandlar parallella uppdrag. Samtidigt ska den 
nya stadsdelen inte bli ett slutet reservat för välbeställda, 
även om det inte blir billigt att bo där. Målet är att Norra 
Djurgårdsstaden på samma sätt som övriga delar av inner-
staden ska bli en naturlig destination för stockholmare och 
turister i gemen. Allmänna platser ska kännas öppna och 
välkomnande för alla, inte bara för dem som bor i området. 

– Gasverksområdet med dess vackra byggnader blir här 
en väldig tillgång. Dess 40 000 kvadratmeter kommer att 
bli en naturlig kärna med mycket karaktär. Där ska det bli 
ordentlig fart med handel, restauranger, museum och kul-
turutbud. Till exempel tar Stadsteatern en av gasklockorna 
i besittning, berättar Anders Widerberg. 

Gediget miljöhus
I Einar Mattssons pågående projekt Brf Älvängen har 
mycket krut lagts på gestaltning och arkitektur likaväl som 
på miljötekniken. I skrivande stund är produktionen i full 
gång med Mecon Bygg som entreprenör och inflyttningen 
planeras till juni–september 2014.

– Det blir ett gediget hus med fasad i svart klinker på 
sidan som vetter mot gatan och ljusblå puts in mot gården. 
Lägenheterna är ytterst välplanerade, ljusa och luftiga tack 
vare rejäl takhöjd och stora, höga fönster och glasdörrar. 
Köparna får mycket för pengarna, vilket märks på det stora 
intresset, säger Patrik Johansson.

Energiförbrukningen i huset kommer att ligga under 
55 Kwh/m2/år, vilket mer än väl infriar stadens krav. 
Förutom att det är bra för miljön, för det även med sig låga 
uppvärmningskostnader. 

– Vi har haft fördel av att vi redan driver ett spjut-



1 / EINAR MATTSSON I ORD & BILD 2013 



”Det känns verkli
gen som en förmån 
att vara med i Norra 
Djurgårdsstaden.”

Per Jutner

EINAR MATTSSONS PROJEKT I NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Brf Älvängen
•	 L-format	hus	med	77	

bostadsrättslägenheter, 
främst 2:or, 3:or och 4:or.

•	 Gatufasad	i	svart	klinker,	
mjukare ljusblå putsfasad 
in mot gården. 

•	 Energiförbrukning	under	
55 Kwh/m2/år tack vare 
tätt klimatskal och FTX-
aggregat.

•	 Avfallskvarnar	installeras 
i varje kök

•	 Total	boarea:	5	520	m2

•	 Planerad	inflyttning	
juni–september 2014. 

Brofästet
•	 Tre	separata	hus	med	

totalt ca 80 hyresrätts-
lägenheter med gemen-
sam takterrass.

•	 Gemensamt	garage	med	
ytterligare två byggherrar.

•	 Höga	ambitioner	på	
gestaltning av husen 
(fasader i sten och klinker: 
granit, guld och silver) 
samt på innergård.

•	 Områdets	miljöprofil	
skruvas upp ytterligare.

•	 Planerad	byggstart	2016.

•	 Planerad	inflyttning	2018.

”Köparna får 
mycket för 
pengarna, 

vilket märks 
på det stora 
intresset.”

Patrik Johansson

Läget mellan Värtans vatten och Norra Djurgården är 
mycket attraktivt. På kullen vid Ferdinand Bobergs klassiska 
glasklockor planeras en hög märkesbyggnad för stadsdelen.

spetsprojekt vad gäller miljöprestanda i Hammarbyhöjden. 
Därför var vi väl förberedda på kostnader och metoder. Vi 
vet vilka val som är rätt och har dessutom med ett förvalt-
ningstänk från start, säger Per Jutner. 

Hyresrätter byggs 2016
Einar Mattsson har även en markanvisning i den kom-
mande etapp 7 som också kallas Brofästet. Detaljplanen är 
snart klar och byggstart planeras till 2016. Där ska Einar 
Mattsson uppföra 80 hyreslägenheter för egen förvaltning 
i tre separata hus.

– I denna etapp har kvaliteten skruvats upp ytterligare. 
Det blir väldigt fina hus och gatuhuset blir i sten, beskriver 
Patrik Johansson. 

– Vi är intresserade av fler markanvisningar i området, 
inte minst då för att bygga hyresrätter. Något som talar 
för oss tror jag är att Einar Mattsson-sfären är Stockholms 
stads största privata fastighetsägare. Det borgar för långsik-
tighet i området, säger Per Jutner.

De företrädare för staden vi talar med ser i varje fall 
positivt på Einar Mattssons insatser hittills:

– Einar Mattsson har goda ambitioner både vad gäller 
arkitekturen och hållbarhetskraven. De är kunniga och 
inte ovana vid miljöfrågorna. Det är klart att det kan vara 
jobbigt för dem också, men mitt intryck är att det här 
redan är inbegripet i deras arbete, vilket känns tryggt, säger 
Anders Widerberg. 

– Jag har jobbat med Einar Mattsson även i andra 
projekt och de är alltid en trygg medspelare. De lyssnar och 
förstår hur vi tänker från stadens sida och hur vi vill bygga 
ut Stockholm, avslutar Staffan Lorentz. 
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 1 BARKARBYSTADEN 
  – BRF

Boa: 7 916 m2

Loa: 194 m2

Antal bostäder: 120
Byggstart: aug 2014
Klart: aug 2016
Område: Järfälla

 2 BARKARBYSTADEN  
  – HYRESRÄTTER

Boa: 7 644 m2

Loa: 235 m2

Antal bostäder: 130
Byggstart: apr 2014
Klart: apr 2016
Område: Järfälla

 3 KISTALUNDEN –  
  BRF

Boa: 3 822 m2

Antal bostäder: 26
Byggstart: apr 2013
Klart: aug 2014
Område: Kista

 4 HJULMAKAREN –  
  BRF

Boa: 12 690 m2

Loa: 270 m2

Antal bostäder: 170
Byggstart: apr 2015
Klart: aug 2017
Område: Sundbyberg

 5 HJULMAKAREN –  
  HYRESRÄTTER

Boa: 4 230 m2

Loa: 970 m2

Antal bostäder: 60
Byggstart: apr 2015
Klart: aug 2017
Område: Sundbyberg

 6 ALPHYDDAN – BRF
Boa: 6 121 m2

Loa: 898 m2

Antal bostäder: 90
Byggstart: okt 2014
Klart: okt 2016
Område: Bromma

 7 STADSHAGEN –  
  HYRESRÄTTER

Boa: 4 000 m2

Antal bostäder: 70
Byggstart: maj 2016
Klart: jan 2018
Område: Kungsholmen

 8 GLADAN – BRF
Boa: 14 013 m2

Loa: 1 339 m2

Antal bostäder: 187
Byggstart: feb 2013
Klart: mar 2015
Område: Kungsholmen

 9 HAGASTADEN KV 2 
  – BRF

Boa: 18 643 m2

Loa: 557 m2

Antal bostäder: 200
Byggstart: maj 2015
Klart: feb 2018
Område: Hagastaden

 10 HAGASTADEN KV 4  
  – BRF

Boa: 7 576 m2

Loa: 660 m2

Antal bostäder: 90
Byggstart: feb 2016
Klart: jun 2019
Område: Hagastaden

 11 KTH CAMPUS – 
  STUDENTBOSTÄDER

Boa: 7 918 m2

Loa: 130 m2

Antal bostäder: 270
Byggstart: jan 2015
Klart: aug 2017
Område: Östermalm

 12 ÄLVÄNGEN – BRF
Boa: 5 520 m2

Loa: 72 m2

Antal bostäder: 77
Byggstart: nov 2012
Klart: okt 2014
Område: Norra Djur-
gårdsstaden

 13 BROFÄSTET –  
  HYRESRÄTTER

Boa: 4 732 m2

Loa: 244 m2

Antal bostäder: 80
Byggstart: jan 2017
Klart: jun 2018
Område: Norra Djur-
gårdsstaden

 14 PERSIKAN – BRF
Boa: 11 575 m2

Loa: 240 m2

Antal bostäder: 190
Byggstart: nov 2018
Klart: mar 2021
Område: Södermalm

 15 SOMMAREN 10 –  
  BRF

Boa: 4 700 m2

Antal bostäder: 60
Byggstart: jul 2017
Klart: jan 2019
Område: Södermalm

 16 ROMANS PARK – 
  BRF

Boa: 5 525 m2

Loa: 218 m2

Antal bostäder: 90
Byggstart: jun 2015
Klart: jan 2017
Område: Södermalm

 17 SCHÖNBORG –  
  HYRESRÄTTER

Boa: 2 000m2

Loa: 3 880 m2

Antal bostäder: 20
Byggstart: jan 2015
Klart: jul 2016
Område: Södermalm

 18 HAMNMAGASINET  
  – BRF

Boa: 5 843 m2

Loa: 240 m2

Antal bostäder: 71
Byggstart: sep 2011
Klart: dec 2013
Område: Nacka

 19 FINN MALMGRENS  
  VÄG – HYRESRÄTTER

Boa: 4 304 m2

Loa: 451 m2

Antal bostäder: 60
Byggstart: aug 2014
Klart: nov 2015
Område: Hammarby-
höjden

 20 ÅRSTAFÄLTET –  
  HYRESRÄTTER

Boa: 5 030 m2

Loa: 493 m2

Antal bostäder: 70
Byggstart: jun 2017
Klart: dec 2018
Område: Årsta

 21 KV SKYLDIGHETEN  
  – BRF

Boa: 2 390 m2

Antal bostäder: 20
Byggstart: jan 2017
Klart: jun 2018
Område: Bagarmossen

 22 KLOCKARBACKEN  
  – BRF

Boa: 8 101 m2

Loa: 979 m2

Antal bostäder: 130
Byggstart: nov 2014
Klart: jul 2017
Område: Huddinge C

 23 KLÖVERHAGEN –  
  BRF

Boa: 3 449 m2

Antal bostäder: 24
Byggstart: mar 2013
Klart: mar 2014
Område: Vendelsö

Einar Mattssons projektportfölj vid årsskiftet 2013–14
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Inflyttning i Brf 
Hamnmagasinet
	I maj 2013 flyttade de första bostadsrätts-
innehavarna in i sina lägenheter i Kvarnen 
Tre Kronors gamla magasinsbyggnad på 
Kvarn holmen. Einar Mattssons ombyggnad 
av magasinet med den anslående fasaden mot 
Stockholms hamninlopp startade 2011. Totalt 
finns 71 lägenheter och tre lokaler i fastighe-
ten, som nu också förvaltas av Einar Mattsson 
på uppdrag av Brf Hamnmagasinet. På taket 
disponerar de boende en gemensam terrass med 
vidunderlig utsikt över Saltsjön och Djurgården.

Stöd till  
Sjöräddningssällskapet

	Einar Mattsson var en av sponsorerna 
bakom Sjöräddningssällskapets nya 
stationshus på Dalarö som bland annat 
används för utbildning av frivilliga.

Bättre service
	Under 2013 har Einar Mattsson fortsatt ar-
betet med att vässa sina arbetssätt och rutiner. 
Bland annat har förvaltningsverksamheten infört 

ett nytt ärende-
hanteringssys-
tem (RemoteX) 
för att ge de bo-
ende bättre och 
snabbare service 
vid exempelvis 
felanmälningar.

Stamrenovering i 
Bagarmossen
	Efter lång och trogen 
tjänst var det dags för Einar 
Mattssons hyresfastighet 
Landsfogden från 1952–53 
att renoveras, varsamt men 
grundligt. De boende evakue-
rades för stambyte med bad-
rumsrenovering, uppgradering 
av el, energieffektivisering och 
fasadupprustning.

I oktober såldes 
det sista av Einar 

Mattssons populära 
radhus i det tidigare 
sommarstugeområ
det Vendelsö Hage. 
Inflyttningen sker 
under våren 2014.
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S
er man tillbaka historiskt var företaget till en 
början grundaren Einar Mattssons enskilda 
firma och då fanns förstås ingen styrelse. En 
bit in på 1970-talet skildes dock fastighetsin-
nehavet av från byggverksamheten och Einar 
Mattsson Byggnads AB bildades.

– Fast den styrelse som tillkom då blev tämligen intern 
och den långsiktiga strategin förblev Einars sak, minns 
Ristjan Ränk, Einars svärson som var involverad främst i 
den tekniska sidan av verksamheten på den tiden. 

Så småningom togs en extern ordförande in i styrelsen, 
först Olle Hintze som då var pensionerad tidigare VD för 
Stockholms Byggmästareförening och sedan Ingvar Lind-
qvist, pensionerad VD för Stockholms Fastighetsägareför-
ening. Även arbetstagarna fick tids nog representation i sty-
relsen. Men det var alltjämt i hög grad byggmästaren och 
entreprenören Einar Mattsson som fattade de strategiska 
besluten. När familjen efter hans bortgång 2001 beslutade 

Kompetens 

I ett familjeägt bolag med få ägare 
finns relativt stor frihet att utforma sty-
relsen efter eget huvud. För att ta reda 
på hur Einar Mattsson-koncernen har 
valt att göra sammanförde vi styrelse-
ledamöterna Ristjan Ränk och Henrik 

Didner för en diskussion.

TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

utifrån
kompletterar  
styrelsen

Ristjan Ränk i samspråk med 
styrelsekollegan Henrik Didner.
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att driva verksamheten vidare i en samlad koncern, så 
kände arvingarna även behovet av en ny sorts styrelse.

– Vi bestämde oss för en modell med en koncernsty-
relse där samtliga ägare sitter med, men där ordföranden 
och två ledamöter inte hör till familjen. På så vis komplet-
terar vi med kompetenser som vi inte har själva och får 
in perspektiv som är lite vidare än Stockholms byggande, 
säger Ristjan Ränk.

Stödjande organ
Medan inte minst Ristjan Ränk själv kan bidra med klok-
skap vad gäller byggande och fastigheter i styrelsearbetet, 
så kompletterar till exempel Henrik Didner med kunska-
per på finansmarknadsområdet. Under två decennier har 
han med stor framgång varit med och byggt upp fondbola-
get Didner & Gerge Fonder. 

– Vi bestämde oss för att ha några fler ägg i korgen än 
bostadsbyggande i Stockholm och som guru på aktie-

marknaden kan Henrik vägleda 
oss. Lennart Bernhardtson kan i sin 
tur fastighetsmarknaden och har 
expertis inom etik, företagskultur 
och organisation, förklarar Ristjan 
Ränk.

– Jag bidrar med aktiekunska-
per och tankar om hur familjen kan 
diversifiera sina tillgångar över tid, 
men självklart också med allmänna 
synpunkter. Det kan vara nyttigt 
med synpunkter präglade av andra 
branscher, säger Henrik Didner.

Han betonar att styrelsen främst 
fungerar som ett stödjande organ 
för ägarfamiljen, vilket utgör en stor 
skillnad mot bolag där ägarna inte 
på samma sätt finns i kött och blod. 

– Styrelsen har ett ansvar att 
representera ägarnas intressen. Det 
speciella här är att samtliga ägare är 
med i styrelsen, vilket underlättar 

STYRELSER I EINAR MATTSSON-KONCERNEN

Einar Mattsson AB,  
Einar Mattsson Fastighets 
AB samt Heirloom Asset  

Management AB:
Arne Karlsson, Ordförande

Lennart Bernhardtson

Henrik Didner

Marianne Ränk

Anders Ränk

Kristina Ränk

Ristjan Ränk

Stefan Ränk, VD

Einar Mattsson  
Byggnads AB:

Stefan Ränk, Ordförande

Fredrik Gamrell

Eric Giertz

Lennart Bernhardtson

Lars Berg, Arbetstagarrepr

Marcus Letterlöv, Arbetstagar - 

repr suppl

Mikael Anjou, VD

Einar Mattsson Projekt AB:
Stefan Ränk, Ordförande

Fredrik Gamrell

Per Jutner, VD

”Det speciella här är att 
samtliga ägare är med i  
styrelsen, vilket under lättar 
i den meningen att alla 
ägare deltar i diskussionen 
kring företagets mål och 
strategin att nå dem.”

Henrik Didner

i den meningen att alla ägare deltar i diskussionen kring 
företagets mål och strategin att nå dem.

Båda två understryker att styrelsen absolut inte är 
något transportkompani som bara gör som den blir 
tillsagd. Den sätter gemensamt upp mål och strategier för 
koncernen på ett övergripande plan, etablerar strukturer 
för genomförandet och gör uppföljning.

Struktur och ordning
– Allmänt sett är det väldigt värdefullt att ha med ledamö-
ter utifrån. Det ger arbetet bättre struktur och ordning, 
poängterar Ristjan Ränk. 

– Det är rätt tänkt att ordföranden inte kommer från 
familjen. Då kan han eller hon göra en extra insats när det 
gäller hur styrelsearbetet läggs upp och hur diskussionerna 
ska styras, menar Henrik Didner.

Med sin omfattande erfarenhet från industrin och 
komplexa verksamheter var förre ordföranden Magnus 
Schmidt idealisk för att lägga grunden för styrelsearbetet 
och leda det under den gemensamt ägda koncernens första 
decennium. Under 2013 tog Arne Karlsson över ordföran-
deposten, vilket Henrik och Ristjan ser som ett bra val. 

– Som tidigare VD på Ratos är han van vid att få saker 
att hända. Arne är duktig på att driva saker till tydliga val 
för styrelsen att göra, säger Henrik Didner. 

Einar Mattsson verkar i en traditionstyngd bransch 
utan tvära kast. Men precis som med allt annat krävs 
förändring på längre sikt och det är styrelsens roll att fatta 
besluten så att koncernen rör sig åt rätt håll. 

– Vi är inte förändringsobenägna, men man kan ha 
olika uppfattning om lämplig fart. Jag tror att diskussio-
nerna i styrelsen leder fram till en balanserad utveckling, 
säger Ristjan Ränk.

Då mycket handlar om att diskutera sig fram menar 
Ristjan Ränk att en viktig egenskap hos styrelsemedlem-
marna är att kunna talas vid på en saklig nivå och ta in 
argument utan att blanda in prestige. 

– Därför måste personkemin stämma också, säger han.
– Ja, det är grundläggande att man har trevligt ihop för 

att det ska fungera, håller Henrik Didner med.
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i stans nya  
finkrog

högklassigt & hållbart



Efter 17 år på kalkön Oaxen utanför Mörkö bestämde sig det äkta 
krögarparet Agneta Green och Magnus Ek för att flytta sitt be-

römda naturnära restaurangkoncept till Djurgården, till stor glädje 
för alla matintresserade stockholmare. Med Einar Mattsson som 

byggentreprenör har de skapat en unik plats för kulinariska upple-
velser i en rekonstruerad industribyggnad.

TEXT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson
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H
är på Djurgården 
har vi kunnat 
bygga efter våra 
mått. Det är 
något helt annat 
än den gamla 
disponentsvil-

lan på Oaxen, berättar en påtagligt nöjd 
Agneta Green när hon visar runt i Oaxen 
Krog och Slip och konstaterar att hon 
numera slipper bära ned vinlådor i trånga 
källartrappor. 

När man kommer ned från Skansen-
hållet sticker Stockholms nya stjärnkrog 
inte alls ut bland Nya Djurgårdsvarvets 
andra nyrenoverade industribyggnader. 
Det var heller aldrig avsikten, byggnaden 
som inrymmer restaurangen har utfor-
mats för att likna det stora, industriella 
plåtskjul som tidigare stod på platsen. 
Där brukade man reparera större båtar då 
det gamla varvet fortfarande var i drift. 

Idén att förlägga en restaurang i skju-
let fanns med från början när Kungliga 
Djurgårdsförvaltningen tog initiativet 
till en genomgripande renovering av 
den gamla industrimiljön som fått stå 
och förfalla sedan slutet av 1960-talet. 
Men byggnaden var alltför medfaren 
och marken under den behövde saneras. 
Arkitekterna Mats Fahlander och Agneta 

Pettersson ritade i stället en ny byggnad i två plan inom i 
stort sett samma volym och med fasadplåt som liknar de 
övriga gula plåtskjulen i området. Mot varvet har restau-
rangen dock fått en glasfasad och en terrass som fortsätter 
runt hörnet, ut mot Saltsjön.

Industriarv och hållbarhet
Einar Mattsson Byggnads AB var generalentreprenör för 
bygget av restaurangen som slutfördes våren 2013. Slutre-
sultatet är så lyckat att det fått pris från Stockholms län för 
bästa renovering, trots att det egentligen är ett nybygge. 

– Vi tände på idén att tillvarata industriarkitekturen 
och att huset skulle byggas för att smälta in i varvsmiljön. 
Det industriella arvet fanns också på Oaxen, vars kalkbrott 
har levererat mycket material till Stockholms byggnader. 
Det kändes rätt för oss, säger Agneta Green. 

Även materialvalen interiört och inredningen följer 
den industriella kopplingen. Golven är i betong och endast 
ett fåtal material är synliga – läder, plåt, stål och de två 
träslagen ek och bok. Glasfasaden i den enklare matsalsde-
len, kallad Slipen, har robusta, industriella fönster. I taket 
hänger där gamla träbåtar i stålvajrar och känslan av den 
tidigare verksamheten är verkligen närvarande. Den inti-
mare avdelningen för ”fine dining”, Krogen, har mer känsla 
av finsnickeri, med rustik ekpanel på väggar och tak.

Med några få undantag är alla möbler antingen nordisk 
vintage eller specialtillverkade på plats på Djurgårdsvarvet 
av den lokala snickaren Johan Linhult. Magnus Ek un-
derstryker hur återbruket och valet av lokala leverantörer 
ingår naturligt i parets ideologi. 

– Hållbarhet är inte bara något vi tillämpar i matlag-
ningen, utan genomsyrar allt från byggnaden till driften av 
restaurangen. Materialen är svenska så långt det gått. Vär-
mesystemen är så miljövänliga som går att få med beprövad 
teknik. För oss är det viktigt att allt håller ihop, säger han.

– Vi har arbetat nära arkitekterna och kunnat forma 
huset precis som vi vill. Vi har tagit del i valet av alla inred-
ningsdetaljer, så det är verkligen vårt hus, fyller Agneta i.

Fast i ägandet
Från början var det tänkt att krogen skulle hyra in sig och 
en del av huset skulle fungera som klubbhus för det lokala 
segelsällskapet. Men när det under resans gång blev klart 
hur mycket plats som behövdes för kök och övrig pro-
duktionsyta blev det till slut så att krögarparet, med stöd 
från bland andra Einar Mattssons ägarkrets, återigen blev 
husägare. 

– Egentligen hade vi sagt att vi inte skulle äga någon 
mer fastighet. På Oaxen arrenderade vi i början. Då var vi 
inte så etablerade och startade i väldigt liten skala, med tre-
fyra anställda. Sedan fick vi möjlighet att köpa fastigheten 
och lade ned oerhört mycket jobb på att utveckla den. 
Vi gjorde allt själva, projekterade och byggde, berättar 
Agneta.

De sista åren på Oaxen hade de 25 anställda under de 
fem månader (plus tre veckor vid jul) som restaurangen var 
öppen.

– I och med att vi var ute på en skärgårdsö blev vi 
också tvungna att fixa boende åt dem som arbetade för oss, 
så vi hade mycket praktiskt att hantera. Dessutom fick vi 
själva sköta en hel del logistik och transporter. Flytten in 
till stan handlade delvis om att skala av lite av vårt ständiga 
huvudbry, samtidigt som vi får tillfälle att växla upp och 
utveckla oss lite mer i en större verksamhet, öppen året 
runt, säger Magnus. 

God mat framgångsreceptet
Åren på skärgårdsön gjorde Agneta och Magnus välkända 
både i Sverige och bland internationella matentusiaster på 
jakt efter exklusiva smakupplevelser. Deras krog hamnade 
på flera listor över världens bästa restauranger och Magnus 
Ek har bland annat blivit framröstad av sina svenska kol-
leger till Kockarnas kock (2011). Vad ligger bakom succén?

– I grund och botten är det ganska enkelt. Vårt re-
nommé växte eftersom vi lagade god mat, hade intressanta 
viner och tog hand om gästerna väl, säger Agneta.

– Sedan var vi tidiga med ekologiska och närprodu-
cerade råvaror av hög kvalitet från små, samvetsgranna 
producenter. Efterhand har allt fler förstått vilka värden 
som finns i råvaror som produceras med omsorg. När man 
kommer bort från storproduktionens artificiella miljöer 

”Vi tände på idén att 
tillvarata industriarki
tekturen och att huset 
skulle byggas för att 
smälta in i varvsmiljön.”

Agneta Green

Magnus Ek och Agneta Green hör till Sveriges 
mest uppskattade krögare, bland annat med 
en stjärna i Guide Michelin 2014.
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blir det smakmässigt intressantare, säger Magnus. 
Värderingarna, filosofin och råvaruleverantörerna har 

följt med i flytten in till Stockholm. I och med den nya 
restaurangens läge på det lantliga Djurgården kan man till 
och med fortsätta att utnyttja den lokala vilda växtligheten 
i matlagningen.

Vill nå ut i världen
Flytten ger nya möjligheter att nå en bredare kundkrets.  
I matsalsdelen Slipen, med plats för 70 gäster, erbjuder nu 
Agneta och Magnus mat till priser som fler är villiga att 
betala. Samtidigt finns det gamla konceptet med exklu-
sivare ”fine dining” kvar i krogdelen med 34 platser och 
dessutom har man ett ”klubbrum” på övervåningen med 
fantastisk utsikt över Saltsjön, tillgängligt för möten eller 
privata middagar. 

Sedan öppnandet i maj 2013 har det gått mycket bra. 
Till och med en vanlig onsdag i januari är det gott om 
lunchgäster.

– Nationellt har vi lyckats väldigt bra, men nu vill vi nå 
ut i världen också. Nästa steg för oss är att nå publicitet ut-
anför Sveriges gränser. Både Stockholm i stort och vi själva 
behöver ännu fler internationella matturister, säger Agneta. 

Det pågående kulinariska uppsvinget i Stockholm 
och hela Norden tror paret hänger ihop med våra ändrade 
attityder till mat. 

– Matlagning, råvaror och deras ursprung har blivit 
något vi verkligen värdesätter, säger Magnus.

– Sen går det också trender i det. Det nordiska köket 
är i ropet just nu, helt enkelt. Som krögare måste vi göra 
vårt bästa för att det ska hålla i sig ett tag. Här tror jag 
lokala råvaror är en otroligt viktig ingrediens. Folk som 
kommer hit vill äta det som är lokalt. Så har vi alltid jobbat 
och vi kommer att fortsätta med det oavsett alla trender, 
avslutar Agneta.

Oaxen Krog & Slip

•	 Ligger	i	Nya	Djurgårdsvarvet	vid	Beckholmsbron.	

•	 Fastighet	i	två	plan	med	en	total	area	på	763	m2.

•	 Byggherre:	Oaxen	Krog	AB.

•	 Byggtid:	april	2012–april	2013.

•	 Generalentreprenör:	Einar	Mattsson	Byggnads	AB.

•	 Arkitekter:	Mats	Fahlander	och	Agneta	Pettersson.

•	 Matsal	med	70	platser	i	Slipen.

•	 Fine	dining	med	34	platser	i	Krogen.

•	 ”Klubbrum”	en	trappa	upp	med	14	platser	för	möten	och	
privata middagar.

•	 Antal	anställda:	54.

•	 Hotellfartyget	Prince	van	Orangiën	som	också	drivs	av	
Oaxen ligger numera förtöjt vid Djurgårdsvarvet.

”Klubbrummet” (högst upp t v), Krogen (högst upp t h) och 
Slipen (stora bilden) har alla sin specifika känsla. Gemensamt 

är återbruket som präglar inredningen och anknytningen till 
varvsindustrin som tidigare bedrevs på platsen.
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Efter ett år då Einar Mattsson har skött 
den tekniska förvaltningen åt Brf Silvie-
berg utökar föreningen nu förtroendet 
till att omfatta den totala förvaltningen 
av dess två fastigheter med nära 200 
lägenheter, garage och lokaler.

TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

H
ögst uppe på backkrönet i Marieberg på 
Kungsholmen ligger Brf Silvieberg med 
en vidunderlig utsikt över Mälaren. Det 
avlånga bostadshuset byggdes 1963 och 
rymmer 198 lägenheter i olika storlekar. 

År 2014 är det 20 år sedan det tidigare hyreshuset 
ombildades till bostadsrätter och i dag är det en välmående 
och välskött förening med god ekonomi. Utöver bostads-
rätter äger föreningen även en del student- och andra 
hyreslägenheter samt ett garage och kommersiella lokaler  
i en separat fastighet.

Avlastning kring det operativa
Efter en konkurrensutsatt upphandling tog Einar  
Mattsson vid ingången av 2013 över ansvaret för den tek-
niska förvaltningen av föreningens två fastigheter, vilket 
har avlastat styrelsen. 

– Einar Mattsson har tagit över ledningen av fören-
ingens större projekt, ansvarat för upphandlingsunderlag, 

hanterat leverantörer och utfört kontroller. Det har varit 
väldigt skönt att ha tillgång till deras kompetens, säger Peter 
Holmström, tekniskt ansvarig i Brf Silviebergs styrelse.

En förening av denna storleksordning kräver en hel 
del arbete, inte minst när husen i fråga har varit med i ett 
halvsekel. Då är det en fördel för styrelsen att ha en stor 
och erfaren förvaltare vid sin sida. 

– Större hus som detta är mycket mer komplicerat än 
en liten bostadsrättsförening. Vi omsätter nästan 15 miljo-
ner kronor om året, förklarar Lennart Schkuj, ekonomiskt 
ansvarig i styrelsen.

– Målet för oss är att nå ett enklare arbetsklimat för 
styrelsen. Vi vill att förvaltaren sköter det operativa så 
att vi kan fokusera på de långsiktiga, strategiska besluten, 
fortsätter Peter Holmström. 

”Personalen 
brinner för 
att göra ett 
bra jobb”

”Vi vill att förvaltaren sköter det 
operativa så att vi kan fokusera på 

de långsiktiga, strategiska besluten.”
Peter Holmström

Brf Silviebergs Lennart Schkuj, Peter Holmström 
och Thomas Bernsten ser det som en fördel att 

ha en stor och erfaren förvaltare vid sin sida.
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Brf Silvieberg i korthet

•	 Bostadsrättsförening	som	sedan	1994	äger	fastigheterna	 
Silvieberg 2 och 3 med 198 lägenheter, garage och kommersiella lokaler 
i Marieberg.

•	 Byggår	1963.

•	 I	föreningen	finns	förutom	bostadsrätter	en	del	hyreslägenheter	och	
studentlägenheter.

•	 Nettoomsättning	ca	14,4	miljoner	kronor	(2012).

•	 Under	2013	ansvarade	Einar	Mattsson	för	den	tekniska	förvaltningen.	
Sedan årsskiftet totalförvaltar Einar Mattsson åt föreningen. 

Vågar satsa på totalförvaltning
Efter ett år har föreningen nu valt att ge Einar Mattsson 
utökat förtroende. Från januari 2014 tar man över total-
ansvaret för förvaltningen, inklusive ekonomisk förvalt-
ning och serviceavtal.

– Tidigare har vi haft som policy att sprida våra risker 
genom att anlita olika förvaltare för olika delar, men 
nu vågar vi satsa på totalentreprenad i ett treårigt avtal, 
förklarar Peter Holmström.

– Av tidigare erfarenheter har vi dragit lärdomen att 
det är väldigt viktigt med kompetent, duktig och erfaren 
personal hos förvaltaren. Vi som sitter i styrelsen är själva 
erfaret folk, om än inte just inom fastigheter, och vi vill 
kunna räkna med god hjälp, stöttning och ledning. Kom-
munikationen måste fungera, säger styrelseordförande 
Thomas Bernsten och fortsätter:

– Här har vi helt klart haft god erfarenhet av Einar 
Mattssons personal. De är motiverade, engagerade och en-
tusiastiska – och brinner verkligen för att göra ett bra jobb.

Ambitiös underhållsplan
Föreningen har en massa renoveringar på gång. Just nu 
pågår till exempel arbetet med så kallad relining av stam-
marna och man tittar även på sådant som fasader, fönster 
och värmesystem. Den tioåriga underhållsplanen är am-
bitiös och styrelsen räknar med att Einar Mattsson som 
totalförvaltare hjälper till att uppfylla den på bästa sätt. 

– Vi har inga lån, vilket känns tryggt när vi ska rusta 
huset för framtiden. Många investeringar leder också till 
lägre driftkostnader i form av lägre värme- och elförbruk-
ning, säger Lennart Schkuj.

– Men det är svårt för oss i styrelsen att till exempel 
känna till vad som är en rimlig värme- eller elkostnad eller 
hur vi långsiktigt bäst kan kostnadsoptimera driften av 
våra fastigheter. Lönar det sig att optimera värmepum-
par eller att satsa på bergvärme eller solceller? Det här 
är komplexa saker och vi behöver få fram rätt fakta och 
beslutsunderlag. Då krävs hjälp från kompetenta, erfarna 
människor, konstaterar Thomas Bernsten avslutningsvis.

sedan 
1950

förvaltar Einar Mattsson  
fastigheter.

Einar Mattsson erbjuder 
både administrativ och 
teknisk förvaltning samt 

totalförvaltning som inne-
fattar båda dessa delar.

13 364
lägenheter förvaltas av  
Einar Mattsson i dag.

8 309
lägenheter förvaltas på 

uppdrag av drygt 40 
externa kunder. 

291 288 m2

lokaler ingår i det förval-
tade beståndet.

För bostadsrättsföreningar 
erbjuds en specialanpas-

sad plattform.

Mälarens strand ligger på ett stenkasts avstånd.
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5 055 st
antal lägenheter  

i EM-sfären

534 Mkr
hyresvärde 
i EM-sfären

EMsfären är den  
största privata ägaren  

av hyresbostäder  
i Stockholms stad.

92 st
antal fastigheter 

i EM-sfären



ANDEL AV  
FASTIGHETSBESTÅNDETS AREA 35 % ANTAL  

LÄGENHETER

ANTAL  
LÄGENHETER

ANDEL AV  
FASTIGHETSBESTÅNDETS AREA 18 %

NYCKELTAL Einar Mattsson Fastighets AB Totalt EM-sfären

Antal fastigheter .................................................26 ................................................... 37

Bostadsarea, kvm ........................................77 443 .......................................... 107 367

Lokalarea, kvm ............................................25 419 ............................................ 32 527

Totalarea, kvm ...........................................102 862 .......................................... 139 894

Hyresvärde, Mkr ...............................................162 ................................................. 221

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area

NYCKELTAL Einar Mattsson Fastighets AB Totalt EM-sfären

Antal fastigheter  ................................................12 ................................................... 22

Bostadsarea, kvm ........................................31 854 ............................................ 58 403

Lokalarea, kvm ..............................................6 249 ............................................ 11 384

Totalarea, kvm .............................................38 102 ............................................ 69 786

Hyresvärde, Mkr .................................................63 ................................................. 111

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area
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Uthyrbar area, m2

Fastighetsbeteckning Adress Stadsdel Byggår/
Ombyggnadsår

Antal  
lägenheter

Bostäder Lokaler

SÖDERMALM

	Bergsgruvan Större 52 Timmermansg 38, Maria Prästgårdsg 23 Södermalm 1910/1971 51 3 510 671
	Bonden Större 38 Bondegatan 28 Södermalm 1937/1990 35 1 476 460
	Bonden Större 43 Skånegatan 63–65 Södermalm 1972 47 2 780 671
Bondetorpet 21 Skånegatan 82 Södermalm 1885/1977 18 1 098 332
Bondetorpet 25 Katarina Bangata 29 Södermalm 1932/1983 34 2 384 268
Båtsmannen Större 26 Folkungagatan 80, Kocksgatan 27 Södermalm 1913/1981 69 4 354 753
	Draken 17 Swedenborgsg 8A–B, Maria Prästgårdsg 18 Södermalm 1890/1974 42 2 516 237
	Fabriken 5 Långholmsgatan 30, Folkskolegatan 32 Södermalm 1912/1985 35 2 521 484
Fatburssjön 6 & 7 Magnus Ladulåsg 55–61, Swedenborgsg 39–43 Södermalm 1989 153 12 455 2536
Gamen 16 Vartoftagatan 13–17 Södermalm 2011 71 5 767 118
	Harven 3 Gotlandsgatan 70A–C, Södermannagatan 48 Södermalm 1972 39 2 503 573
Harvpinnen 18 Bjurholmsplan 22–24 Södermalm 1913/1976 36 2 170 170
Högbergsterrassen 1 Högbergsgatan 91 Södermalm 2004 65 3 886 916
	Kattan Större 4 Skolgränd 2 Södermalm 1962 29 2 445 1027
Kvadraten 36 Blekingegatan 26–28B, Tjurbergsgatan 40 Södermalm 1969/1986 66 4 632 970
Magistern 2 Torkel Knutsonsgatan 37–39 Södermalm 1987 18 1 579 3363
Nybygget 13 Åsögatan 169, Borgmästargatan 8 Södermalm 1974 36 2 742 344
Nybygget 14 Borgmästargatan 6, Kocksgatan 62 Södermalm 1897/1975 53 2 668 418
Oljan 29 Sågargatan 18, Bondegatan 59 Södermalm 1930/1989 23 1 187 150
Oljan 32 Erstagatan 17–19 Södermalm 1930/1984 61 2 803 329
	Pahl 11 Bondegatan 37–39 Södermalm 1975 57 3 626 599
Pelarbacken Mindre 20 Högbergsgatan 27, Kapellgränd 3 Södermalm 1958 21 1 462 2481
Pelarbacken Mindre 22 Högbergsgatan 21–25, Östgötagatan 6 Södermalm 1960 63 4 045 2945
Plogen 4 Katarina Bangata 44–46 Södermannagatan 42 Södermalm 1929/1998 41 2 250 898
	Roten 1 Tjärhovsg 35–43, Tjärhovsplan 33 Södermalm 1994 43 3 260 749
Rudan Större 12 Tjärhovsgatan 42–42A Södermalm 1908/1983 24 1 757 36
Råttan 13 Krukmakarg 16–20 Torkel Knutsonsg 16 Södermalm 1963 79 5 626 2212
	Schultz 13 Kocksgatan 44, Nytorgsgatan 25 Södermalm 1974 48 3 069 754
Schönborg 6 Sankt Paulsgatan 2, Götgatan 22 Södermalm 1960 54 4 328 4549
Signalen 11 Folkungagatan 126 Södermalm 1932/1987 30 1 405 647
Slipen 42 & 43 Slipgatan 6–8 Södermalm 1944/1978 50 3 120 242
Timmermannen 28 Östgötagatan 47 Södermalm 1902/1985 20 1 023 102
Timmermannen 30 Bondegatan 9A–B Södermalm 1932/1984 39 2 564 66
Timmermannen 33 Åsögatan 144, Södermannagatan 20 Södermalm 1936/1992 49 2 138 576
	Uven Större 6 Brännkyrkagatan 75, Hornsgatan 86 Södermalm 1979 25 2 218 883

ÖVRIGA INNERSTADEN

Fägnaden 1 Franzengatan 31–41, Harry Martinsons gata 2–6 Kungsholmen 2010 64 4 776 290
	Geten 29 Tulegatan 51–55 Vasastan 1966 98 6 736 1386
Gjutaren 13 Birkagatan 20–22 Birkastan 1905/1981 23 1 582 1209
	Gullvivan 9 Frejgatan 91, Dalagatan 66 Vasastan 1971 41 2 646 278
Härolden 49 Pipersgatan 28–30 Kungsholmen 1888/1988 25 1 931 452
	Kamelian 27 Sigtunagatan 15–17 Vasastan 1897/1980 36 2 656 469
Klarbäret 5 Stickelbärsvägen 1–3B Roslagstull 1905/1991 12 920 620
	Kometen 3 Västmannagatan 40, Observatoriegatan 17 Vasastan 1961 38 2 471 1314
Kungsbacken 6 Holländargatan 27 Norrmalm 1883/1971 14 1 913 607
	Luxlampan 3 Strålgatan 11 Lilla Essingen 1939/1997 34 1 454 85
	Luxlampan 4 Strålgatan 3–5 Lilla Essingen 1939/1987 43 1 698 176
	Luxlampan 5 Disponentgatan 3 Lilla Essingen 1936/1983 48 2 078 85
	Luxlampan 7 Strålgatan 7, Luxgatan 14–16 Lilla Essingen 1940/1985 50 1 718 92
Oxkärran 1 Oxtorget 3A–B, Oxtorgsgränd 1–5 City 1996 41 3 291 899
Pagen 16 Pipersgatan 29–31 Kungsholmen 1986 32 2 620 1211
Päronträdet 7 Pilgatan 15 Kungsholmen 1931/2004 45 1 654 119
Ruddammen 28 Ruddammsbacken 28–42 Roslagstull 1991 85 8 147 92
Sleipner 5 Västmannagatan 78 Vasastan 1909/1985 19 1 248 70
Tamburmajoren 5 Banérgatan 54, Valhallavägen 170 Östermalm 1937/2003 37 2 416 331
Trasten 17 Odengatan 8 Vasastan 1886/1980 17 1 356 349
	Ugnen 15 Vikingag 1, Rörstrandsg 20 Birkastan 1966 33 2 578 682
	Ässjan 4 Sankt Eriksgatan 114–116 Vasastan 1924/1989 34 2 513 568

= ägs inom övriga EM-sfären (ägarnas övriga fastighetsinnehav)
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 35 % Södermalm

 18 % Övriga innerstaden 

 22 % Söderförort

 26 % Norrförort

 79 % Bostäder

 18 % Lokaler

 4 % Garage/parkering

AREA PER OMRÅDE HYRESINTÄKTER

Uthyrbar area, m2

Fastighetsbeteckning Adress Stadsdel Byggår/
Ombyggnadsår

Antal  
lägenheter

Bostäder Lokaler

SÖDERFÖRORT

Bjurbäcken 6 Bjursätragatan 120–138 Rågsved 1956/2001 74 4 185 40
Brukslaven 1 Skebokvarnsvägen 175–197 Högdalen 1955/2004 111 6 878 441
Dymmelveckan 3 Dalbobranten 17–21 Sköndal 1959 44 2 942 378
Grönsö 2 Lysviksgatan 95–105 Farsta 1957 42 2 607 207
	Gubben Noak 3 Selmedalsvägen 26–32 Axelsberg 1967/2009 60 4 900 812
Hoppdomaren 2 Isjaktsgränd 18–26 Västertorp 1950/2004 34 2 051 98
Hållsätra 2 Hållsätrabacken 10–26 Sätra 1966 60 4 707 5
Hållsätra 6 Lövsätragränd 31–53 Sätra 1966 74 5 454 222
Isjakten 1 Vasaloppsvägen 76–88 Västertorp 1951/2003 42 2 991 227
Landsfogden 4 Rusthållarvägen 27–39 Bagarmossen 1953 52 2 764 140
Landsfogden 6 Rusthållarvägen 17–25 Bagarmossen 1954 36 2 022 63
Trycklåset 1 Vedevågslingan 3–9 Rågsved 1957/1995 161 11 180 347
Trädskolan 3 Trädskolev 22–46, Lindev 80–128 Enskede Gård 1990 155 11 674 1289
Ängsholmen 1, Bodholmen 1  
& Rönnholmen 1

Ängsholmsgränd 5–65, 6–36 Vårberg 1968 212 16 058 1787

NORRFÖRORT

Edinge 1 Edingekroken 3–15 Hjulsta 1970 78 5 472 399
Edinge 2 Edingekroken 10–14, 17–19 Hjulsta 1971 78 5 472 104
Hidinge 1 Hidinge Backe 3–7 Hjulsta 1970 125 8 362 82
Hidinge 2 Hidinge Backe 9–19, 4–14 Hjulsta 1971 198 13 272 535
Hörninge 2 Tenstavägen 92–96 Hjulsta 1971 63 4 230 114
Hörninge 3 Tenstavägen 98–102 Hjulsta 1971 63 4 230 77
Hörninge 5 Tenstavägen 106–110 Hjulsta 1972 63 4 230 80
Kanan 1 Vegagatan 19A–B, Duvgränd 8A–B Sundbyberg 1973 33 2 270 886
Kippinge 1 (del av) Hjulsta Backar 18–22 Hjulsta 1971 96 6 545 402
Kippinge 1 (del av) Hjulsta Backar 27 Hjulsta 2008 38 2 477 0
Kippinge 2 Hjulsta Backar 8–16 Hjulsta 1971 84 6 000 408
Liden 12 Esplanaden 22 Sundbyberg 1957 26 1 681 146
Lästringe 3 Tenstavägen 82–88 Hjulsta 1971 75 5 106 123
Lästringe 4 Hjulsta torg 1–3 Hjulsta 1971 55 2 373 656
Rottninge 1 (del av) Hjulsta Backar 17–21 Hjulsta 1971 78 5 628 555
Rottninge 1 (del av) Hjulsta Backar 25 Hjulsta 2008 38 2 483 0
Stafsinge 1 Hjulsta Torg 2 / Hjulsta Backar 13 Hjulsta 1970 0 0 890
Stora Tensta 1 Stora Tenstagränd 4–10, 14–16 Hjulsta 1971 66 4 866 429
	Åvinge 2 Åvingegränd 3-27 Tensta 1970 148 11 171 779
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ANDEL AV  
FASTIGHETSBESTÅNDETS AREA 26 %

ANDEL AV  
FASTIGHETSBESTÅNDETS AREA 22 %

NYCKELTAL Einar Mattsson Fastighets AB Totalt EM-sfären

Antal fastigheter  ................................................15 ................................................... 17

Bostadsarea, kvm ........................................82 427 ............................................ 95 868

Lokalarea, kvm ..............................................4 998 .............................................. 6 663

Totalarea, kvm .............................................87 425 .......................................... 102 531

Hyresvädre, Mkr .................................................88 ................................................. 104

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area

NYCKELTAL Einar Mattsson Fastighets AB Totalt EM-sfären

Antal fastigheter  ................................................15 ................................................... 16

Bostadsarea, kvm ........................................75 513 ............................................ 80 413

Lokalarea, kvm ..............................................5 242 .............................................. 6 054

Totalarea, kvm .............................................80 756 ............................................ 86 468

Hyresvärde, Mkr .................................................93 ................................................... 99

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area
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 / BESTÅND PER OMRÅDE
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”Vår fastighetsportfölj 
kommer de närmaste 

åren att få ett nytillskott 
av 490 hyresrätter.”

 – Stefan Ränk
VD för Einar Mattsson AB

uthyrbar yta, kvm

398 677
total area i EM-sfären

uthyrbar yta, kvm

56 628
lokaler 

i EM-sfären

uthyrbar yta, kvm

342 049
bostäder 

i EM-sfären



Det är vi som är
Einar Mattsson

Matilda Lehvonen 
Bostadskonsulent

Johan Mattes
Fastighetsstekniker

Marcus Nyström
Analytiker

Susanne Dykert
Platschef

Martin Berglund
Sälj- och marknads-

koordinator

Robin Wiklund
Snickare

Jacob Nordin
Förvaltare 
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”Hjulsta är mitt hjärta”
Sahra Bargadle vill leva sitt liv i Hjulsta. Frisörsalongen 
på torget som hon har startat för att hjälpa invandrar-

kvinnor in på arbetsmarknaden ingår också i planen för 
hennes egen ålderdom: ”Då blir det min grej, då ska jag 

bara jobba där!”

TEXT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson



V
id köksbordet i hennes trevligt 
inredda lägenhet på Hidinge Backe, 
där man hittar både dalahäst och 
kameler, berättar Sahra Bargadle att 
hon har bott på samma adress i 20 
år, men i tre olika lägenheter. Först 
i en tvåa, sedan en trea, innan den 

nuvarande fyrarummaren.
Hon är ett verkligt energiknippe med många järn i 

elden. Utöver jobbet som verksamhetsansvarig på Tensta 
kvinno- och tjejjour, är hon medlem i Kvinnocenter i 
Tensta-Hjulsta, en ideell, mångkulturell kvinnoförening 
som hon var med och grundade 1997. Hon är även aktiv 
i såväl Hyresgästföreningen som Somaliska kvinnofören-
ingen. På kvällar och helger jobbar hon dessutom extra 
i den hår- och skönhetssalong som hon dragit igång på 
Hjulsta torg. 

– Här är väldigt lugnt och 
skönt, säger Sahra  
Bargadle om Hjulsta. I 
hennes lägenhet finns 
tydliga spår av såväl det 
gamla hemlandet Soma-
lia som det nya. 
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– För mig är det 
bara en extra 
grej. Där kan 
jag slappna av 

efter jobbet och prata med 
många kvinnor. Men när 
jag blir äldre så blir det 
perfekt, då kan jag jobba 
där och ha jättenära hem. 
Hjulsta är mitt hjärta, så 
jag kommer att bli kvar 
här, säger hon med ett 
glatt skratt. 

Skönhet för kvinnor 
av kvinnor
Det är ett par årtionden 
kvar till pensionen för den 
45-åriga Sahra, så hennes 
främsta idé med salongen 
handlar ändå inte om 
ålderns höst. Syftet är istäl-
let att hjälpa invandrar-
kvinnor. Eftersom Sahras 
salong är utformad utan 
insyn och endast anställer 
och vänder sig till kvinnor, 
så blir den ett alternativ för kvinnor som använder slöja 
och inte vill gå till vanliga salonger. Salongen innebär också 
nya arbetstillfällen. 

– Jag kände till jätteduktiga tjejer som höll på hemma 
med att klippa hår och göra hennatatueringar, som många 
vill ha vid somaliska bröllop och andra stora fester. Genom 
salongen har de fått heltidsanställning. Jag hjälper också 
duktiga tjejer med praktikplatser, vilket öppnar dörrar för 
dem på andra salonger, förklarar Sahra.

Salongen öppnade i juni och har två heltidsanställda 
och två praktikanter. Succén har inte låtit vänta på sig. 
Kvinnor kommer från hela området kring Järvafältet för att 
klippa sig, färga håret, göra hårförlängning, fixa naglar eller 
få hennatatueringar. 

Bakgrunden till salongen var att Einar Mattsson, som 
äger de allra flesta bostads- och kommersiella fastigheterna 
i Hjulsta, ville fräscha upp torget och efterlyste förslag 
på lämpliga nya verksamheter. Sahras idéer om en ny 
mötesplats för kvinnor vann genklang hos Einar Mattssons 
ansvariga förvaltare Ylva Forslund.

– Ytterligare en idé jag har är att starta ett center för 
kvinnor som vill starta eget. Jag vet själv att man behöver 
stöd med pappersarbete och byråkrati. Får de sådan hjälp 
skulle många fler kvinnor kunna försörja sig själva. De 
måste få mod att tro på sig själva, säger Sahra.

Flydde från krigets Somalia
Själv verkar Sahra inte ha några problem med självkänslan. 
Ändå kan ingen påstå att hon har haft det lätt. Hon kom 

som flykting från inbördes-
kriget i Somalia för 22 år 
sedan och hamnade efter 
något år i Hjulsta, där 
hon träffade sin före detta 
man och gifte sig. Paret 
gick skilda vägar för 13 år 
sedan, men fick innan dess 
dottern Adna, i dag 20 år, 
och sönerna Mohamed, 
18, och Mohamud, 14. 

Sahra hade redan läst 
ekonomi i två år på uni-
versitet i Mogadishu men 
har sedan läst in svenska 
gymnasiet på komvux och 
gått kurser i sociologi och 
ledarskap på universite-
tet. Sedan 2003 är hon 
verksamhetsansvarig för 
kvinnojouren i Tensta 
som hjälper kvinnor och 
tjejer som far illa. Med 
två heltidsanställda och 
elva volontärer driver man 
bland annat ett skyddat 
boende och en jourtelefon 

samt projekt mot hedersrelaterat våld.
– Problemet är ofta att barnen snabbt kommer in i det 

svenska samhället, medan föräldrarna är fast i det gamla 
och inte förstår att deras döttrar måste få forma sitt eget 
liv. Därför skulle jag vilja se mer av förebyggande utbild-
ning av föräldrarna, säger Sahra. 

Einar Mattsson lyssnar på förslag
Vad tycker hon då, som aktiv i Hyresgästföreningen, om 
Einar Mattsson som hyresvärd? 

– Efter deras köp av fastigheterna i Hjulsta var vi osäk-
ra på hur det skulle gå med allting, men de behöll mycket 
av personalen som vi redan kände och det har fungerat bra. 
Det är enkelt att få kontakt med dem och de kommer fort 
om det händer något, säger hon. 

Sahra uppskattar också förvaltarnas engagemang. 
– Det är bra människor som går att prata med och har 

kunskap och idéer. De kommer på Hyresgästföreningens 
möten och lyssnar på våra förslag till förbättringar. Det de 
har gjort på torget och med tvättstugan är bra och de har 
börjat renovera lägenheter. Jag har inte sett någon färdig 
lägenhet, men har hört att det är fint.

Som sagt så planerar Sahra redan för sin ålderdom i 
området, så hon verkar bli Hjulsta trogen. 

– Här är väldigt lugnt och skönt. Och på sommaren 
blir det så vackert. Hjulsta betyder mycket för mig. Jag 
hamnade här och har kämpat för mina barn som ensam-
stående mor. Det har gått bra för både dem och mig, så jag 
älskar att bo i Hjulsta!

EINAR MATTSSONS  
BESTÅND I HJULSTA

15
fastigheter, de flesta från 

början av 1970-talet.

1 200
lägenheter.

5 000 m2

lokaler.

våren
2013

inleddes uppfräschningen 
av Hjulsta torg och den  
fortsätter under 2014. 

Sahra med sin 18-årige son Mohamed som är duktig på 
fotboll och spelar i pojkallsvenskan för Spånga IS. Han 
har lyckats få stipendium för att spela college-fotboll i 
USA och vill utnyttja idrotten för att få en bra utbildning. 
Drömmen är att bli sportjournalist.
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”Sahras salong är 
utformad utan insyn 

och vänder sig  
till kvinnor.”

Kvinnor söker sig från hela Järvafältet till salongen vid Hjulsta 
torg för att till exempel fixa håret eller göra hennatatueringar. 

Här gör Najma en hennatatuering på kunden Boosteyo.
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Från stadshus till  
nytt stadskvarter i Sundbyberg

I december 2013 flyttade Sund-
bybergs kommunkontor till 

stadsdelen Hallonbergen. Några 
veckor innan flytten kom be-

skedet att Einar Mattsson köper 
stadens gamla stadshus i Rissne. 
Kommunstyrelsens ordförande 
Jonas Nygren förklarar logiken 

bakom dessa beslut.
TEXT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson

B
yggnaden som Einar Mattsson har förvärvat 
uppfördes från början som kontorshotell på 
1980-talet. Nu kommer den att rivas och i 
dess ställe bygger Einar Mattsson 230 nya 
lägenheter, varav 60 stycken blir hyresrätter 

för egen förvaltning. Förvärvet föregicks av en markanvis-
ningstävling där Sundbybergs stad valde ut det förslag som 
erbjöd bästa kombination av pris och utformning. 

– Vi uppskattade att Einar Mattssons förslag redan 
från början inbegrep hyresrätter. I Sundbyberg finns det 
gott om hyresrätter, men trots stark efterfrågan och be-
talningsvilja råder det brist på nybyggda sådana, förklarar 
Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (S).

Utformningen av kvarteret och den kringliggande 
miljön i Einar Mattssons förslag var också en viktig faktor.

– Vi har inställningen att vi bygger stad, inte hus, och 
det vinnande förslaget tog hänsyn till omgivningen på ett 
positivt sätt. Bland annat inkluderade Einar Mattsson en 
ny förskola och ett torg i anslutning till de nya lägenhe-
terna, fortsätter Jonas Nygren. 

Expansiv inställning
Att flytta stadshuset med dess cirka 300 tjänstemän till en 
helt annan del av staden och göra plats för nya bostäder i 
det gamla husets ställe känns som ett annorlunda grepp. 

Jonas Nygren i receptionen till det nya kom-
munkontor som kommit till för att matcha 
stadens växande befolkning.
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Men så är Sundbyberg något av en udda fågel i ett Sverige 
präglat av för lite bostadsbyggande – ja, på sina håll ren 
handlingsförlamning. 

Den expansiva inställningen i landets till ytan minsta 
kommun gör det till den snabbast växande per capita. 
Befolkningstillväxten på fyra procent om året kan jämföras 
med att de närmast snabbast växande kommunerna ligger 
på två procent och de normalt växande på en procent. 
Samtidigt finns en stor acceptans för denna politik bland 
stadens befolkning. Trots 50 aktuella detaljplaner finns det 
i skrivande stund bara två överklaganden.

– Till del hänger det ihop med att den här stan alltid 
har förändrats. Ända sedan den kom till i slutet av 1800- 
talet har nya områden tillkommit och befintliga omvand-
lats. Sedan arbetar vi väldigt aktivt för att etablera en 
dialog med medborgarna tidigt i planprocessen. Då kan vi 
få in synpunkter från dem som redan bor i området och se 
till att få med sådant som förbättrar för dem. Till exempel 
att tillföra ny parkmark eller förbättra en gata, säger Jonas 
Nygren.

Han tror att nyckeln är att vara tydlig med att förtät-
ning medför bättre underlag för lokal service i en tid då 
den storskaliga externhandeln tar allt större marknads-
andelar. Ur det perspektivet är det intressant att addera 
bostäder i Rissne som inom några år kommer att få en mer 
urban karaktär när tvärbanan från Bromma till Kista går 
rakt igenom stadsdelen. 

– Stadsplanering handlar i dag om att uppnå täthet 

SUNDBYBERGS 
STAD

•	 Befolkning (nov 
2013): 42 583.

•	 Yta: 9 km2 (Sveriges 
minsta kommun).

•	 Befolkningstäthet: 
4 508 inv per km2.

•	 Befolkningstillväxt 
2013: ca 4 % (högst i 
Sverige).

•	 Politiskt styre: Mino-
ritetsstyre med S, MP, 
KD och C.

•	 Stora pågående 
stadsutvecklings-
projekt: Ursvik, 
Järvastaden, Sund-
bybergs centrum 
och strand, Rissne, 
Hallonbergen och Ör.

Einar Mattsson bygger i Rissne

170
Bostadsrätts-

lägenheter

60
Hyresrätts-
lägenheter

Bostäderna blir 
från 1–5 rum och 
kök, och omges 
av naturmark. 

Området får en 
ny förskola och 
ett torg kommer 

att anläggas i 
anslutning till det.

”Vi har inställningen att 
vi bygger stad, inte hus.”

och samtidigt kunna attrahera olika målgrupper. Ska man 
få till stånd en sund tillväxt gäller det att rikta in hela den 
kommunala organisationen på detta, inte bara exploatering 
och stadsbyggnad utan skola, förskola och annan service. 
Det är då man kan bygga framtidens stad framgångsrikt. 

I stadens mittpunkt
Den direkta orsaken till flytten av stadshuset var också 
kopplad till stadens tillväxt. Antalet tjänstemän ökar med 
den växande befolkningen och man fick helt enkelt inte 
plats längre. 

Samtidigt fanns det utrymme för fler arbetsplatser 
i Hallonbergen, där Ericssons tidigare kontorshus var 
tillgängligt på Östra Madenvägen, mellan Hallonbergen 
Centrum och Enköpingsvägen. Flytten för även det goda 
med sig att stadshuset hamnar i kommunens geografiska 
mittpunkt och i en stadsdel som i dag utvecklas snabbt, 
med nya bostäder och uppfräschning av slitna 70-talsmil-
jöer. 

– Dessutom kommer det faktiskt inom tio år också att 
vara mittpunkt befolkningsmässigt, i och med att staden 
växer norrut i Ursvik och Järvastaden, berättar Jonas 
Nygren. 

Han tycker också att det ligger ett egenvärde i att män-
niskor rör sig i hela staden och att den kommunala servicen 
bidrar till att skapa mötesplatser i alla stadsdelar. 

– Sedan är det ett väldigt fint och genomarbetat hus, 
med en bra arbetsmiljö som vi har kunnat utforma och 

anpassa efter våra behov. Själva flytten har blivit 
en nystart för organisationen, där personalen varit 
mycket engagerad i hur vi ska ha det här. Vi har 
gått från cellkontor till öppet landskap och jag tror 
att alla är positivt överraskade nu när vi är på plats, 
avslutar en nöjd Jonas Nygren.
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Ombyte förnöjer
i Linns yrke

”Jag tycker om 
att ha många 
bollar i luften 

och när den ena 
dagen inte är 

den andra lik.”



Entreprenadingenjören Linn Johansson gillar 
att vara kreativ och ha många bollar i luften. 
Hon uppskattar omväxlingen som hon får i 

sin yrkesroll på Einar Mattsson.
TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

A
tt Linn Johansson skulle hamna i bygg-
branschen var ingen självklarhet under 
uppväxten i Vallentuna, men hon har alltid 
varit kreativ och haft en massa småprojekt 
på gång. 

– Det är en del av min personlighet helt enkelt, berät-
tar hon. 

Efter gymnasium med inriktning på samhälle och eko-
nomi ville hon bort från det teoretiska och hitta på något 
mer kreativt. Hon blev lärling hos en möbeltapetserare och 
stannade kvar där i nästan två år. Sedan var hon inne på att 
bli möbelsnickare och tog en del kurser i detta, men insåg 
att det är svårt att försörja sig på.

– Då fick jag reklam hem i brevlådan om att utbilda 
sig till produktionsledare på Nackademin, vilket fick mig 
att inse att man faktiskt jobbar kreativt i byggbranschen 
också. Att vara med och bygga eller göra om något lockade 
mig. Jag ville också arbeta i en miljö där det händer saker 
hela tiden och man inte sitter stilla vid ett skrivbord hela 
dagarna, säger hon. 

Praktik gav jobb
Linn tog chansen och gick den kvalificerade yrkesutbild-
ningen med inriktning på ROT. Hennes andra praktik-
plats var på Einar Mattsson, där hon fick vara med på ett 
stambyte i en mindre fastighet. Det ledde till anställning 
2007 och Linn har jobbat vidare på Einar Mattsson sedan 
dess, med avbrott för föräldraledighet. Numera är hon 
entreprenadingenjör. 

– Det är en roll där man fungerar som en länk mellan 
arbetschef, platschef och arbetsledare. Jag hjälper till med 
ekonomin både inför starten av nya projekt och under ett 
projekts gång, förklarar hon. 

Hon gillar verkligen sitt jobb, inte minst för att det 
bjuder på omväxling och att hon får utlopp för sin kreati-
vitet. I det projekt som Linn jobbar med när vi träffas i de-
cember 2013, det stora stambytesprojektet i Brf Sagoängen 
i Kallhäll, får hon träffa många olika människor. Det är 
också något hon uppskattar. 

– Jag tycker om att ha 
många bollar i luften och 
när den ena dagen inte är 
den andra lik, säger hon.

Stambytet har genom-
förts med kvarboende i 
föreningens alla 382 lägen-
heter. En stor uppgift för 
Linn har varit att hantera 
varje lägenhetsinnehavares 
tillval.

– Jag har haft möten med alla boende för att de ska 
kunna välja ut vad de vill ha till just sitt badrum och 
eventuella extra beställningar såsom nytt kök, golvläggning 
eller målning i något av de andra rummen. Sedan har ett 
avtal upprättats för varje enskild lägenhet. Dessutom har 
jag haft huvudansvaret för kontakten med de boende  
i stort, för att göra det så enkelt som möjligt för dem.

Kommunikation a och o
Behovet av smidig kommunikation med de boende i stam-
bytesprojekt bedöms som så viktigt att Einar Mattsson i  
senare projekt har skapat en särskild roll, ROT-koordi-
nator, för att hålla i denna. Då får de boende ett enda 
nummer att ringa.

– Jag tror det är bra. I ett projekt som detta är kom-
munikation a och o. De boende måste veta vad som händer 
och få svar på sina frågor. Den som har den här rollen 
måste kunna ta olika slags människor och vara rätt lugn av 
sig. Stambyte kan vara jobbigt för de boende och folk blir 
ibland upprörda. Då gäller det att kunna hålla huvudet 
kallt och inte ta saker personligt. Man måste alltid förstå 
de boendes situation, säger Linn.

Efter Kallhällprojektets slut hoppas Linn nu få chansen 
att utvecklas ytterligare i sin roll som entreprenadingenjör.

– Det är en sak till som är väldigt roligt med det här 
yrket. Man sitter inte på samma ställe hela tiden, utan går 
vidare till nya projekt, med nya arbetsgrupper. Ombytet 
gör att man inte tröttnar, avslutar hon. 

Kort om  
Linn Johansson

Ålder: 33 år.
Yrke: Entreprenadingenjör.
Antal år i företaget: 6,5 år.
Familj: Sambo och en son 
på 4 år (plus är gravid med 
beräknad nedkomst i början 
av juni).
Bor: I Järfälla.
Intressen: Familj och vänner, 
inredning och kreativa små-
projekt hemma. 
Framtidsplaner på jobbet: 
Att utvecklas ytterligare i rollen 
som entreprenadingenjör.

Linn Johansson i ett av de  
ny renoverade badrummen i Brf Sagoängen.
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Nya student
bostäder på 
KTH Campus
	Akademiska Hus valde i april 2013 
ut Einar Mattsson som en av fyra bygg-
herrar att utveckla KTH Campus med 
studentlägenheter. De nya bostäderna 
och utvecklad service ska skänka campus 
folkliv under dygnets alla timmar. Einar 
Mattssons del omfattar 270 student-
bostäder.

Uppryckning för 
Rekryten 6

	Efter en upphandling 
enligt LOU under sommaren 
fick Einar Mattsson totalen-
treprenad i partnering för 
renovering av Riksbankens 
Jubileumsfonds 54 lägen-
heter i kvarteret Rekryten 6 
på Östermalm. De boende 
kommer att evakueras för 
byggstart under sommaren 
2014 och flytta in i sina 
nyrenoverade lägenheter 
sommaren 2015. 

Totalrenovering vid 
S:t Eriksplan

	I kvarteret Loket vid  
S:t Eriksplan totalrenoverar Einar 
Mattsson en hyresfastighet åt 
Borgil fastigheter, med Erfator 
som byggherreombud. Projektet 
innefattar ytskiktsrenovering, 
energiåtgärder samt stambyte. 
Den första etappen av projektet 
besiktigades i december 2013 
och den andra etappen ska bli 
klar under maj 2014.

Bättre  
inomhusklimat

	Nu sätter Einar 
Mattsson energi-
effektivitet i fokus 
i sitt bestånd av 
bostadsfastig-
heter. Framöver 
ska moderna 
lösningar för värme 
och ventilation 
införas överallt. 
Målet är ett bättre 
inomhusklimat för 
de boende, med 
jämnare värme  
i alla lägenheter, 
samtidigt som man 
blir mer resurseffektiva.

Under hösten har  
Einar Mattsson infört  

enhetligare och tydligare 
skyltning på alla bygg

arbetsplatser, bland annat  
för att lyfta fram  

varumärket.
Einar 

Mattsson 
syns

FOTO: MARTIN MICHALSKI



Långsiktig lönsamhet

När Einar Mattsson bygger ett nytt miljöcertifierat hyreshus 
åt Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) 

tillämpas nya processer och arbetsrutiner fullt ut.  
Samarbetet är tätt med byggherreombudet Ebab och alla 

inblandade arbetar mot samma mål – ett långsiktigt  
lönsamt projekt med hög kvalitet.

TEXT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson 

byggs i Liljeholmen
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A
ktiviteten är i full gång den soliga 
decemberdag vi besöker bygget i 
kvarteret St Katrineberg i Liljehol-
men. Förberedelserna pågår som bäst 
inför gjutningen av plan nio, det sista 
i ordningen. Samtidigt håller man 
längre ned i huset på med installa-

tions- och byggarbete inne i lägenheterna. 
Totalt får huset 83 hyreslägenheter, främst tvåor, 

men också en del treor och fyror. Bottenplan kommer att 
inrymma garage och uthyrningsbara lokaler ut mot gatan. 
Husfasaden blir varierad med tre olika material: puts, tegel 
respektive bronsfärgade fasadskivor.

Det nya huset uppförs på en tidigare parkeringsplats 
i anslutning till ett kontorshus som SEB Trygg Liv äger. 
Arbetsplatsområdet är trångt, vilket man har löst genom 
att bygga om ett tidigare garage till etableringsyta och att 
leveranser av material sker ”just-in-time”. 

Nya processer och rutiner
Tempot är högt. Det första betongbjälklaget kom på plats 
precis innan sommarsemestern och det sista gjuts i vecka 
50. 

– Det är svårt att dra i bromsen i ett sådant här pro-
jekt, så det gäller att inte glömma bort någonting. Där har 
vi god hjälp av våra ronderingsrutiner, berättar platschefen 
Mathias Eriksson. 

Einar Mattsson Byggnads AB har lagt ned ett stort 
arbete på att utveckla styrning och arbetsledning i bygg-
verksamheten. Här har man tagit fasta på resultaten av den 
forskning som KTH-forskaren Simon Elvnäs har utfört 
hos bland annat Einar Mattsson. Bygget i Liljeholmen är 
det första där man fullt ut tillämpar de nya processerna 
och rutinerna. Bland annat håller man arbetsberedningar 
inför större eller särskilt komplicerade moment, där alla 
berörda samlas och går igenom vad var och en ska göra, när 
material kommer att behövas och i vilka mängder. 

– Det är en trygghet att alla vet hur momentet ska gå 
till, vad de ska göra och vilka material de behöver. Detalj-
planeringen blir mycket bättre när de som ska göra jobbet 
sitter med, förklarar Mathias Eriksson. 

Sedan används vad som kallas daglig styrning med 
både Einar Mattssons egna yrkesarbetare och underentre-
prenörer. Det innebär att man – om inte dagligen så flera 
gånger i veckan – har avstämningar där allt kan komma 
upp. Man stämmer av skyddsronder, identifierar arbetsmil-
jömässiga riskmoment, går igenom exakt när leveranser ska 
komma och var material ska läggas på den tajta byggplatsen 
samt påminner om hur städning ska ske. 

– Vi har fått bra ordning och reda här. Alla vet var allt 
ska slängas och är med på att det kostar oss mycket mer om 
vi inte slänger saker på rätt ställe, säger Mathias Eriksson. 

Det hålls också regelbundna så kallade tavelmöten där 
alla som deltar i bygget kan prata ihop sig samt basmöten 
varje vecka. 

– Sedan har vi ronderingsscheman i varje lägenhet. 

Varje yrkesgrupp skriver upp i en pärm vad de har utfört 
och det blir lätt att rondera, säger Mathias Eriksson.

Arbetet bygger på cykler där alla yrkesgrupper gör allt 
det de ska på respektive plan och sedan släpper planet till 
nästa grupp. Det medför ett processtänkande som gynnar 
effektiva arbetssätt. 

Gemensamma målsättningar
SEB Trygg Liv och deras byggherreombud har i detta 
projekt slutit ett partneringavtal med Einar Mattsson som 
totalentreprenör. Det innebär att man frångår den klas-
siska relationen med beställare på ena sidan och utförande 
entreprenör på den andra, för att istället samverka som 
partners med gemensamma målsättningar för projektet.

Einar Mattsson hjälper till redan under projekteringen 
och kan bidra med sitt kunnande för att hitta lösningar 
och produkter som både är kvalitativa, kostnadseffektiva 
och produktionsvänliga.

– Det blir en triangelaffär mellan oss, SEB Trygg Liv 
och Ebab med slutkunden, det vill säga hyresgästerna,  
i fokus, förklarar Johan Malk, arbetschef på Einar  
Mattsson. 

EINAR MATTSSONS BYGG-
PRODUKTIONSTJÄNSTER

Einar Mattsson har speci-
aliserat sig på fyra tjänster 
inom byggproduktion:
•	 Stamrenovering

•	 Totalrenovering	av	
befintliga bostäder

•	 ROT	av	kommersiella	
fastigheter

•	 Nyproduktion	av	bostä-
der

437
nya lägenheter var under 
produktion 2013, varav 

27 % 
åt kunder utanför  

EM-sfären.

1 554
lägenheter ingick i ROT-

projekt under 2013.

80 % 
av de 

7 500 
lägenheter som har 

renoverats under se-
naste årtiondet tillhörde 
fastighetsägare utanför 

EM-sfären.

”Vi har lyckats bygga 
ihop ett lag av bra 

leverantörer och hit
tat de effektivaste och 

bästa lösningarna.”
Johan Malk



Byggherreombud Johan Brodin, Ebab, går igenom vad som 
ska ske härnäst på bygget med arbetschef Johan Malk.
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Här pågår förberedelserna inför gjutningen av 
plan nio. Till höger arbetar Erik Mårtensson  
i solskenet och nedan syns Mikael Kaas.

– Detaljplaneringen blir mycket bättre när de 
som ska göra jobbet sitter med, säger platschef 

Mathias Eriksson om arbetsberedningarna.
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 – Vi satte upp gemensamma huvudmål för lön-
samhet, kvalitet och miljöprestanda som vi sedan 
jobbar mot hela vägen, berättar Johan Brodin, 
byggherreombud på Ebab.

Målsättningen att uppnå en lönsam lång-
siktig förvaltning innebär tuffa ekonomiska mål som 
kräver kostnads effektiv projektering och produktion, 
inklusive inköp. Vad gäller kvaliteten är målet nöjda 
hyresgäster i bostäder som är funktionella, kvalitativa och 
estetiskt tilltalande. Slutligen ska huset klassas på nivå 
Silver enligt standarden Miljöbyggnad, vilket innebär låg 
energiförbrukning men också ställer krav på bland annat 
inomhusklimat, ljus- och bullerförhållanden. 

– Allt detta har vi uppnått i projekteringen och projek-
tet ligger bra till ekonomiskt sett. Priset för att färdigställa 
byggnaden ligger inom mål, säger Johan Brodin.

God kommunikation krävs
Båda två understryker att partnering ställer höga krav.

– Det gäller att personerna som är med verkligen 
klarar av att samverka med projektets bästa för ögonen. 
Finns viljan och kunskapen så blir det ett bra projekt. Men 
man måste vara ärliga, öppna och professionella gentemot 
varandra, säger Johan Malk. 

– Ja, ett sådant här upplägg kräver god kommunika-
tion åt båda håll, med ett givande och tagande. Sedan 
måste man hålla vad man lovar när det gäller tid, kostnad 
och kvalitet. Det har Einar Mattsson alltid svarat upp mot 
i detta projekt, fortsätter Johan Brodin.

När saker dyker upp under resans gång hanteras det 
löpande med gemensamma beslut som fokuserar på konse-
kvenserna för projektet. De val som görs är medvetna och 
väl underbyggda.

– Från entreprenörens sida krävs lyhördhet och 
förståelse för fastighetsägarens affär. I och med att Einar 
Mattsson bygger hyresrätter för egen förvaltning vet de vad 
som är viktigt, fortsätter Johan Brodin. 

Det är inte en helt lätt ekvation att få ihop ekonomin 
samtidigt som hyresrätterna blir attraktiva, man uppnår 
stadens krav på utformning och bygger något man själv 
kan vara stolt över. 

– Det är en resa vi har gjort, men det här blir ett jätte-
fint projekt, säger Johan Brodin.

– Vi har bidragit med kunskaper från varsitt håll och 
genom ett aktivt inköpsarbete har vi lyckats bygga ihop ett 
lag av bra leverantörer och hittat de effektivaste och bästa 
lösningarna, säger Johan Malk.

I många fall har man valt modulbaserade lösningar. 
Flens Byggelement levererar till exempel fullisolerade 
utfackningsväggar och badrummen kommer helt färdiga 
med all inredning från Partab. Det är bara att koppla in 
badrummen på plats. 

– Det blir väldigt effektivt och sparar in många arbets-
timmar på bygget, avslutar Mathias Eriksson.

Kort om St Katrineberg

•	 Gamla	Livförsäkringsaktiebolaget	SEB	Trygg	Liv	(publ)	 
uppför ett bostadshus i anslutning till en befintlig kontorsfastighet. 

•	 9	plan	med	totalt	83	hyresrätter	samt	uthyrningsbara	lokaler	och	garage	med	31	p-platser,	
barnvagnsrum och cykelförråd i bottenplan. 

•	 Förråd	på	översta	våningen	och	vinden.

•	 BTA:	ca	7	500	m2. 

•	 Innergård	ovanpå	garaget	på	350	m2 med uteplatser och lekplats. 

•	 Einar	Mattsson	utför	arbetet	som	totalentreprenad	med	samarbets	avtal.	

•	 Ebab	är	byggherreombud.

•	 Planerad	byggtid:	februari	2013	till	(senast)	december	2014.

”I och med att  
Einar Mattsson bygger 

hyresrätter för egen 
förvaltning vet de vad 

som är viktigt.”
Johan Brodin
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Siffrorna för 2013 ger oss ännu ett kvitto på att Einar 
Mattsson AB-koncernen som helhet uppnår sina tillväxt-

ambitioner. Denna gång står vår byggentreprenadverksam-
het för det främsta tillskottet till omsättningstillväxten, men 

vi expanderar inom alla verksamhetsområden. 

Vi tänker framåt

* Föregående års siffror anges inom parentes.

Einar Mattsson AB- 
koncernen  
omsätter 

1 378 Mkr
varav 

28 % 
är hyresintäkter.

Fastighetsbeståndets 
marknadsvärde uppgår 

till cirka 

5,9 mdkr 
och utgör 

78 % 
av de totala  
tillgångarna.

Justerad  
soliditet uppgår  

till

63 %
Belåningsgraden för  
fastighetsbeståndet 

uppgår till 

35 % 

Med aktuell  
projektportfölj kommer 

cirka 

4,8 mdkr 
investeras i bostads-
projekt de kommande 

fem åren.

2013 
har resultatmässigt präglats av stark  

omsättningstillväxt inom byggentreprenad-
verksamheten, god lönsamhet i vår förvalt-

ningsverksamhet och vår projektverksamhet 
samt en fortsatt hög ambition vad gäller 
underhållsinsatser i förvaltningsfastighe-

terna. Resultatet tyngs av garantikostnader 
och några projekt nedskrivningar inom 

byggentreprenad verksamheten.

Ekonomi i korthet
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inar Mattssons ägarbild och lång-
siktiga perspektiv ger oss anled-
ning att ständigt blicka framåt, 
bortom det aktuella projektet, 
räkenskapsåret eller hyresavtalet. 

Vad gäller ekonomin fokuserar vi i vardagen 
naturligt på framtidsinriktade aktiviteter, ex-
empelvis bemanningsplanering, anbudsräkning 
och investeringskalkylering.

Med jämna mellanrum, särskilt så här i 
årsbokslutstider, tittar vi naturligtvis i back-
spegeln och rannsakar de resultat vi uppnår. I 
vår utfallsanalys ligger fokus alltid på lärande 
inför framtida beslut. Kan vi skruva på avkast-
ningskravet inför nästa markanvisningstävling? 
Hur kan vi organisera våra tillfälliga fabriker på 
byggarbetsplatserna effektivare? Är det vettigt 
att ta en högre investering för att uppnå en lägre 
kostnad i den löpande fastighetsförvaltningen?

En titt i backspegeln på 2013 ger oss kvit-
tens på att vår tillväxtfokus har gett resultat. Det 
gångna året är det byggverksamheten som har 
stått för den största omsättningstillväxten.

Einar Mattsson Projekt AB:s 
omsättning landade 2013 på 443 (438)* 
miljoner kronor. Redovisad rörelsemarginal 
uppgår 2013 till 19 (3) procent.

Einar Mattsson Fastighets AB 
ökar sin omsättning från 382 miljoner 
kronor föregående år till 392 miljoner 
kronor under 2013. Rörelseresultatet före 
avskrivningar blev 77 (87) miljoner kronor. 
Resultatminskningen förklaras av en högre 
volym av underhåll jämfört med föregående år. 
Den finansiella ställningen är mycket stark och 
fastighetsbeståndets värde har ökat betydligt 
under året.

Einar Mattsson Byggnads AB ökade 
under 2013 sin omsättning kraftigt till 735 mil-
joner kronor, jämfört med 509 miljoner kronor 
föregående år. Rörelseresultatet är negativt, 
vilket huvudsakligen beror på garantikostnader 
och några projektnedskrivningar inom bygg-
verksamheten.

Förvaltningsverksamheten visar en fortsatt 
tillfredsställande lönsamhet och betryggande 
tillväxt enligt plan.

Heirloom Asset Management AB, vårt 
kapitalförvaltande bolag, uppvisar ett betydan-
de resultat då vi under 2013 valt att realisera en 
del lyckade investeringar.

Fredrik Gamrell, 
Ekonomi- och finanschef för Einar Mattsson AB
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FLERÅRSÖVERSIKT1

Nedan sammanfattas de senaste årens resultaträkningar för Einar  

Mattsson AB-koncernen, med utbrytning av omsättning per huvudsakligt 

verksamhetsområde.

RESULTATÖVERSIKT 20131

Nedan presenteras Einar Mattsson AB-koncernens respektive de fyra 

dotterbolags koncernernas resultat 2013 i sammandrag.

Einar Mattsson Projekt 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 Byggnads AB
Bolaget är ett renodlat entreprenadbolag med förvaltnings- och bygg-

verksamhet. Inom byggproduktionen tillämpas successiv vinstavräkning.

1 Eftersom Einar Mattsson Fastighets AB:s förvaltningsfastigheter upptagits till marknadsvärden i balansräkningen belastas inte resultatmåtten i denna samman-
ställning av avskrivningar. Orealiserade värdeförändringar har inte medräknats i resultaten.

2 Einar Mattsson AB-koncernens siffror kan avvika från summan av dotterbolagskoncernernas siffror, eftersom de innehåller elimineringar av transaktioner mellan  
koncernbolagen.

Einar Mattsson Fastighets AB
Einar Mattsson Fastighets AB-koncernens policy är att kostnadsföra ut-

gifter för genomfört underhåll i så hög utsträckning som gällande skatte-

regler tillåter. Vissa underhållstunga år medför denna policy låga  

eller negativa driftnetton. Justering för detta bör göras vid jämförelser 

med redovisade driftnetton i andra fastighetsbolag.

Heirloom Asset Management AB
Heirloom Asset Management AB är ett kapitalförvaltande bolag där de 

enda resultatposterna är vissa löpande kassaflöden, exempelvis utdel-

ningar, och resultateffekter av förändringar i portföljens sammansättning.

(Mkr) 2013 2012 2011 2010 2009

Omsättning 1 378 1 198 1 068 864 948

• varav hyresintäkter 392 382 369 348 333

• varav förvaltning 109 103 100 82 81

• varav bygg och projekt 931 760 665 516 525

Rörelseresultat 116 41 94 95 191

Resultat efter finansnetto 301 39 63 53 141

(Mkr) EM AB2 
(koncern)

EM Projekt AB
(koncern)

EM Byggnads AB
(koncern)

EM Fastighets AB
(koncern)

Heirloom Asset
Management AB

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Omsättning 1 378 1 198 443 438 735 509 392 382 – –

Rörelsens kostnader -1 262 -1 157 -359 -424 -754 -539 -315 -295 0 0

Rörelseresultat 116 41 84 14 -19 -30 77 87 0 0

Finansnetto 185 -2 0 25 1 1 -56 -65 242 37

Resultat efter finansnetto 301 39 84 39 -18 -29 21 22 242 37

För jämförbarhet med 

tidigare år anges om-

sättningen 2010–2013 

för bygg och projekt 

samman slaget, med eli-

minering av koncerninter-

na entreprenader. Detta 

eftersom verksamheterna 

fram till 2010 bedrevs 

inom samma bolag.
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BALANSRÄKNINGAR I MARKNADSVÄRDEN3

Nedanstående balansräkning visar Einar Mattsson AB-koncernens res-

pektive de fyra dotterbolagskoncernernas tillgångsmassa och finansiella 

ställning per 2013-12-31.

Fastighetsbeståndet
Förvaltningsfastigheterna är koncernens finansiella motor med stabila 

kassaflöden och värden. Bedömt marknadsvärde för Einar Mattsson 

Fastighets AB:s bestånd uppgår till 5,9 miljarder kronor, cirka 78 procent 

av de totala tillgångarna. Det motsvarar cirka 19 000 kronor per kvadrat-

meter och en direktavkastning på normaliserat driftnetto om 4,4 procent. 

Inom EM-sfären finns ytterligare fastigheter värda cirka 2,1 miljarder 

kronor, vilket ger ett totalt fastighetsvärde om 8 miljarder kronor. Utförlig 

information om fastighetsbeståndet finns på sidorna 24–29. 

PROJEKTFASTIGHETER
Aktuell kapitalbindning i exploateringsfastigheter och pågående  

produktion uppgår till 705 miljoner kronor. Diagrammet till höger  

visar prognostiserade årliga investeringsvolymer för Einar Mattssons  

bostadsprojekt.

INVESTERINGSVOLYMER 2014–2018

3 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 skatte skuld har värderats till 5 procent på övervärden av förvaltningsfastigheter och 22 procent för noterade värdepapper. Övriga 
tillgångar och skulder är värderade till bokförda värden.

(Mkr) EM AB2

(koncern)
EM Projekt AB

(koncern)
EM Byggnads AB

(koncern)
EM Fastighets AB

(koncern)
Heirloom Asset

Management AB

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Förvaltningsfastigheter 5 934 5 535 – – – – 5 934 5 535 – –

Projektfastigheter 705 409 561 243 20 20 – – – –

Värdepappersinnehav 364 447 – – – – – – 364 447

Övriga tillgångar 456 287 256 127 514 304 577 620 – –

Likvida medel 189 329 3 106 22 23 123 122 338 96

Summa tillgångar 7 648 7 007 820 476 556 347 6 634 6 277 702 543

Justerat eget kapital 4 812 4 248 389 263 336 247 4 234 3 874 29 90

Finansiella skulder 2 271 2 270 180 178 – – 2 091 2 091 – –

Uppskjuten skatteskuld 225 223 – – – – 219 198 6 25

Övriga skulder 340 266 251 35 220 100 90 114 667 428

Summa skulder 2 836 2 759 431 213 220 100 2 400 2 403 673 453

Summa skulder och  
justerat eget kapital

7 648 7 007 820 476 556 347 6 634 6 277 702 543
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Mötesplats  
i Almedalen

Einar Mattsson var 
en av de partners 
som stod bakom 

fastighetsbranschens 
mötesplats under 
politikerveckan.

SNSseminarium
Stefan Ränk (nedan t v) deltog 
flitigt i seminarier under året, 
t ex när SNS presenterade 

rapporten Varför fungerar inte 
bostadsmarknaden? av KTH-
professorn Hans Lind (ovan t 
v). Bl a Fastighetsägarnas VD 
Reinhold Lennebo (ovan t h) 

och statssekreterare Ulf Perbo 
(KD, nedan t h) deltog också.

Varaktigt avtryck  
i Brf Gladan

Stadsbyggnadsborgarrådet 
Regina Kevius (M) kom till 
första gjutningen för det 
som blir Sveriges största 
bostadspassivhus. Hon 

satte sina handavtryck i en 
betongplatta till huset. 

Afternoon tea på MIPIM
På jättelika fastighetsmässan MIPIM i 

Cannes passade Einar Mattsson på att 
presentera sina idéer för Stockholms läns 

beslutsfattare över en kopp te.

S. D’HALLOY/IMAGE & CO

Kundmöte i Vällingby
Byggkunder bjöds in till 

en presentation i Vällingby 
Parkstad, med rundvand-
ring, mingel och grillbuffé.

Fest på Hjulsta torg
Boende i Hjulsta bjöds in till väl-

komstfest för nya lokalhyresgäster, 
med musik och annat kul.
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Julfest för  
medarbetarna

Värdiga insatser under 
året prisades och Einar 

Mattssons egen kör 
bjöd på skönsång och 

snöfall.
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Julen har  
också ett slut

Julgransplundringen med 
godsaker, dans, sång och 

musik lockade många 
barn, barnbarn och 

barnsliga medarbetare.

Business Arena Stockholm 2013
Självklart var Einar Mattsson på plats med en 

monter när fastighetsbranschen samlades.

Julfest för  
medarbetarna

Värdiga insatser under 
året prisades och Einar 

Mattssons egen kör 
bjöd på skönsång och 

snöfall.

Lucia på Rosenlundsgatan
När kunder och affärspartners 

traditionsenligt bjöds in till Lucia-
firande på huvudkontoret  

showade representanter för  
ledning och delägare.

Samtal på  
Stockholm Bygger

Under Stockholms 
stads dialogmöte 

deltog Stefan Ränk i 
ett scensamtal med 

bostadsminister Stefan 
Attefall (KD) och Skan-
ska Sveriges VD Pierre 

Olofsson.

Einar Mattsson 
stipendiet 2013

Årets stipendium för bygg- 
och fastighetsteknisk 

forskning delades av David 
Hammarsten respektive 
Andjeas Ejiksson och 

Joanna Zawieja.

Utflykt till Kvarnholmen
Förvaltningskunder bjöds på båtutflykt 
till Kvarnholmen med specialvisning av 

Brf Hamnmagasinet och lunchbuffé  
på takterassen.
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EINAR MATTSSON AB
Box 17143
104 62 Stockholm

BESÖKSADRESS
Rosenlundsgatan 58

TELEFON
08-586 263 00
FAX
08-84 30 40

www.einarmattsson.se


