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KONCERNFAKTA

Einar Mattsson i korthet

Einar Mattsson i siffror

Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm.
Vår verksamhet är organiserad i fem bolag som i sin helhet ägs av Einar Mattsson AB.

15 645

1 822 Mkr

487

lägenheter förvaltas.

nya bostäder färdigställdes
under 2018, varav 204 hyresrätter och 283 bostadsrätter.

i omsättning 2018

15 477 Mkr

EINAR MATTSSON AB

Koncernens moderbolag
där gemensamma stödresurser finns samlade.

EINAR MATTSSON BYGGNADS AB

Levererar byggtjänster till koncernens
projektbolag och fastighetsbolag.

EINAR MATTSSON PROJEKT AB

Utvecklar bostads- och ägande
rätter för försäljning samt hyresrätter
för systerbolaget Einar Mattsson
Fastighets AB.

uppgår marknadsvärdet
till för hela EM-sfärens1
förvaltningsfastigheter. De
fastigheter som ägs inom
koncernen har marknads
värdet 12 238 Mkr

EINAR MATTSSON
FASTIGHETSFÖRVALTNING AB

Levererar förvaltningstjänster till
fastighetsägare i Storstockholm.
HEIRLOOM ASSET MANAGEMENT AB

EINAR MATTSSON FASTIGHETS AB

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

Äger fastigheter i Storstockholm med
ett långsiktigt innehavsperspektiv.
Med sin starka balansräkning är
bolaget koncernens finansiella muskel.

59 560 Mkr
är det sammanlagda
värdet på fastigheter som
förvaltas.

499

374

nya lägenheter var under
produktion i nyuppförda
hus i entreprenörsverksamheten 2018

bostadsbyggrätter förvärvades
under 2018, varav 135 hyresrätter och 239 bostadsrätter.

159

2 033

lägenheter har renoverats
eller byggts om under 2018.

bostadsbyggrätter ingår
i projektportföljen (dec 2018).
Av dem är cirka 1 033 hyres
rätter och 1 000 bostadsrätter.

Koncernledning2
Omsättningen uppdelad
per typ av verksamhet

Nästa kapitel ska bli det bästa i både
Einar Mattssons och stadens historia.

Vårt löfte
Vi erbjuder genomtänkta hus och lösningar som
skapar värde för medvetna kunder som vill ha ett
bättre och enklare liv, vilket gör att de känner sig
respekterade, stolta och trygga.

Vår personlighet
Engagerad, omtänksam och framåt.

u 35 % Byggentreprenadtjänster
u 11 % Förvaltningstjänster
u 30 % Projektverksamhet
u 23 % Hyresintäkter

Andel förvaltade lägenheter
uppdelat efter typ av kund
u 29% Einar Mattsson Fastighets AB
u 7 % Övriga EM-sfären1
u 64 % Övriga förvaltningskunder

FOTO: ÅKE GUNNARSSON

Vår vision

346 anställda,
fördelade som följer:
u 52 % Einar Mattsson
Fastighetsförvaltning AB
u 31 % Einar Mattsson
Byggnads AB
Björn Feldin
Chef för digital verksamhetsutveckling, inköp och kalkyl

u 7 % Einar Mattsson Projekt AB
u 10 % Koncerngemensamma
resurser

Ewelina Holm
Kommunikationschef

Anna Mellström
VD för Einar Mattsson
Byggnads AB

1

EM-sfären = Einar Mattsson tillsammans med ägarnas övriga fastighetsinnehav.
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2

Stefan Ränk
Koncernchef, även VD för
Einar Mattsson Fastighets AB och
Heirloom Asset Management AB

Martin Fors
Fastighetschef

Barbro Frisch
tf VD för Einar Mattsson
Projekt AB
Lena Lind
HR-chef

Björn Strid
Ekonomi- och finanschef

VD för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB saknas på bilden.
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KONCERNCHEFEN OM 2018

Vi ska sköta vår grundaffär

varje dag

Grunden för Einar Mattsson är att långsiktigt öka attraktiviteten i våra fastigheter.
Det är när vi dagligen sköter denna grundaffär som vi skapar hållbarhet.

D

et är min övertygelse att en hållbar
verksamhet bara kan skapas när ett
företag sköter sin grundaffär. Det är
vad vi gör varje dag som ger resultat
på sikt. För Einar Mattssons del
innebär det inte bara att långsiktigt
äga bostadsfastigheter i Stor
stockholm, utan också att vi arbetar med att långsiktigt
öka attraktiviteten i våra fastigheter. Vi har hållit på ett bra
tag med denna affär. Under årtiondena har vi visat att den
fungerar. Just nu arbetar vi med att renovera och bygga om
de hus som vi själva uppförde för 50 år sedan.
Einar Mattsson är inte bara en producent av väggar,
fönster och tak. Vi levererar service till våra hyresgäster och
fastighetsägarkunder. Genom förvaltningsentreprenad
verksamheten kan vi hela tiden förbättra vår förmåga att
göra rätt insatser i fastigheterna, vid rätt tidpunkt, i rätt
omfattning, till rätt pris och med starkt kundfokus. Här
är det viktigt för oss att ha flera olika uppdragsgivare, till
exempel bostadsrättsföreningar som Söder Torn (se s 18).
Med fler perspektiv på vår tjänsteleverans får vi bättre
förutsättningar att göra hyresgäster och bostadsrättsägare
nöjda.
Ytterligare en viktig affär för oss är att kunna göra
investeringar i nya hyresfastigheter för egen förvaltning.
Här spelar projektutvecklingen av bostadsrätter en kritisk
roll för vår förståelse av vad kunderna verkligen vill ha.
Produktutvecklingen kan tack vare detta ligga i framkant
till exempel vad gäller de hållbara lösningar som efterfrågas
långsiktigt i både hyresrätterna och bostadsrätterna.
Byggentreprenadverksamheten skapar i sin tur förut
sättningar för en ständig vidareutveckling av processer och
metoder. När vi planerar och genomför stora investeringar
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i både befintliga fastigheter och nyproduktion är det
kritiskt att ha pålitliga resurser i vår närhet. Därför har vi
sedan ett par år valt att helt och hållet fokusera på våra
egna projekt i byggentreprenadverksamheten. Det har varit
lyckosamt i en tid präglad av kraftiga slag mellan brist på
produktionsresurser och betydande överskott på dem.
Året i backspegeln

Tittar vi i backspegeln på 2018 för respektive verksamhets
område kan jag konstatera att förvaltningsverksamheten
har haft ett år av konsolidering efter att ha fördubblat
verksamheten under den föregående femårsperioden.
Inom fastighetsägandet bedriver vi några stora ROTprojekt som belastar kassaflödet kortsiktigt. De bygger dock
värde långsiktigt och bidrar till att utveckla våra processer
och metoder inom byggverksamheten. Samtidigt kan vi
glädjas åt att portföljen under året ökat med 204 färdigställ
da hyresrätter – investeringar som nu stärker vårt resultat.
Inom nyproduktionen har vi under åren haft god
kundnöjdhet i flera projekt. Samtidigt har vi i andra dragits
med konsekvenser av branschens överhettning och därmed
följande resursbrist. Vi har valt att lägga stora resurser på att
i efterhand möta våra kunders förväntningar.
Projektutvecklingsverksamheten har arbetat mycket
med att styra upp processer och rutiner efter en period där
vi, likt många andra aktörer, drabbats av högre kostnader.
Resultaten av de senaste årens bostadsrättsprojekt är därför
svaga i en historisk jämförelse. De beslut vi har fattat under
överhettningsåren om återhållsamhet vad gäller mark
förvärv och en måttfull extern finansiering bidrar till att
resultatet för 2018 ändå är acceptabelt. Det gör också att re
surser finns för nya investeringar vilket de senaste förvärven
av byggrätter i Årsta, Huddinge och vid Telefonplan visar.

”Vi har en stark tro
på Stockholm som en
attraktiv miljö att bo
och arbeta i.”
Vi har alltjämt en stark tro på Stockholm som en attraktiv
miljö att bo och arbeta i.
Trygghet, kvalitet och miljöprestanda

För att lyfta fram några specifika saker från året vill jag först
nämna hur vårt ihärdiga arbete med att öka attraktivite
ten i Hjulsta gett resultat i kraftigt förbättrade siffror för
den upplevda tryggheten. Detta kan du läsa mer om i vår
hållbarhetsredovisning. Just den dynamiska process genom
vilken områden förbättras och ökar i attraktivitet är vår
grundaffär. Här finns ingen ”quick-fix”, utan det handlar
om att hålla fast vid sin målsättning och enträget arbeta
mot den.
En annan iakttagelse rör de omfattande ROT-projekt
som pågått i Vårberg och Farsta (se s 10). Här har hyresgäs
ter erbjudits olika uppgraderingsnivåer i lägenheterna. Det
har visat sig att många av dem som först väljer en billigare
nivå ändrar sig och väljer det utökade erbjudandet när de
sett hur bra kvaliteten är. Ett gott betyg för vår renovering.

Andra milstolpar är vårt framgångsrika uthyrningsarbete
i projektet S:t Paul i Götgatsbacken, samt inflyttningarna
i våra stora nybyggnadsprojekt i Hagastaden,
Sundbyberg och Norra Djurgårdsstaden. I kvarteret
Backåkra (se s 35) har vi certifierat nya hyreshus enligt
standarden Miljöbyggnad Guld. Även KTH Live-In
Lab (se s 14) har invigts och rönt stor uppmärksamhet
både i media och hos allmänheten. Vi är väldigt stolta
över att ha skapat förutsättningar för denna spännande
forskningsverksamhet.
Slutligen vill jag tacka Mikael Anjou för de år vi arbe
tat tillsammans på Einar Mattsson. Under den perioden
har en robust organisation byggts upp som kan hantera
såväl lednings- som organisationsförändringar. Vi står på
en stadig grund när vi nu tar oss an nya utmaningar.

Stefan Ränk
Koncernchef
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ÅRET
2018
I VÄRLDEN

JANUARI
I presidentvalet
i Finland segrar
sittande president
Sauli Niinistö
redan i första
valomgången.

I mars lanseras
Einar Mattssons nya
målgruppsanpassade
webbplats. Den är utformad för att det ska vara
lätt för alla besökare att
snabbt hitta rätt, oavsett
om de är hyresgäster,
fastighetsägare, söker
bostad eller arbete –
eller bara är allmänt
intresserade.

FEBRUARI
Sverige har framgångar under vinterOS i sydkoreanska
Pyeongchang och
slutar sexa i medaljtoppen.

MARS
När ett alltmer auktoritärt Ryssland
håller presidentval
återväljs föga överraskande Vladimir
Putin.

APRIL
Historiskt toppmöte
hålls mellan Nordkoreas ledare Kim
Jong-Un och Sydkoreas president
Moon Jae-in.

MAJ
Den europeiska
dataskyddsförordningen GDPR
träder i kraft.

Lansering
av S:t Paul
Einar Mattssons ikoniska 1960-talsfastighet i hörnet GötgatanSankt Paulsgatan på
Södermalm genomgår
en totalrenovering.
I juni lanseras lokalerna
för kontor, restauranger
och butiker som inryms
i huset under samlingsnamnet S:t Paul. Det
ska bli både en modern
kontorsplats och en
ny destination för shopping och uteätande.

JUNI
Sverige gör en
stark insats i
Fotbolls-VM i
Ryssland och tar
sig till kvartsfinal.

I slutet av september
firas invigningen av
KTH Live-In Lab, en
forskningsplattform
med syfte att accelerera innovationen
inom fastighets- och
byggnadsbranschen.
Verksamheten ska göra
det möjligt att praktiskt testa och få fram
nya miljötekniska och
hållbara produkter och
tjänster. Einar Mattsson
är en av huvudfinansiärerna bakom. (Läs mer
på s 14.)

JULI
Till följd av
rekordvarmt och
torrt sommar
väder härjar svåra
skogsbränder
runtom i Sverige.

AUGUSTI
43 personer
omkommer och
många skadas när
en motorvägsbro i
italienska Genua
kollapsar.

I oktober blir det
klart att Technopolis
efter totalrenoveringen
kommer att öppna sitt
coworking-koncept
UMA Workspace på
2 700 m2 i S:t Paul
i hörnet GötgatanSankt Paulsgatan. Det
handlar om att erbjuda
coworking-kontor i
premiumklassen i
centrala lägen med bra
kommunikationer, högkvalitativ utrustning och
tjänster i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö.

NOVEMBER

JUNI

Ny webbplats

Invigning av
KTH Live-In Lab

Technopolis
tecknar hyresavtal

SEPTEMBER
Efter riksdagsvalet
i Sverige följer
en aldrig tidigare
skådad, långvarig
regeringsbildningsprocess.

Miljöbyggnad
Guld-certifiering
Hyresfastigheten
Backåkra 8 i Norra
Djurgårdsstaden, med
totalt 81 lägenheter, blir
i november det första av
Einar Mattssons projekt
att certifieras enligt
Sweden Green Building
Councils högsta klassning Miljöbyggnad
Guld. Byggnaderna har
liten klimatpåverkan
tack vare bland annat
solceller, bergvärme och
avloppsvärmeväxlare.
(Läs mer på s 35.)

OKTOBER
En grönblå majoritet bestående
av C, KD, L, M och
MP tar över styret i
Stockholms stad.

DECEMBER

I maj startar försäljningen av bostads
rätterna i Einar
Mattssons projekt
Nova Park i Haga
staden. I den längre
husdelen längs
med Hälsingegatan
finns industriellt
inspirerade, ytsmarta
studiolägenheter
med möblerbart loft.
I tornhusen erbjuds
flexibla, ombonade
och eleganta tvåor
och fyror.

OKTOBER

I februari flyttar de sista
hyresgästerna in i Einar
Mattssons nybyggda
hyreshus i kvarteret
Hjulmakaren i Rissne.
Totalt finns här 64
hyresrätter. Uppförandet av bostadsrätter
i kvarteret fortsätter.

Säljstart
för Nova Park

SEPTEMBER

MAJ

Inflyttning
i Sundbyberg

MARS

FEBRUARI

ÅRET I KORTHET

Markförvärv
vid Telefonplan
I december förvärvar
Einar Mattsson fastigheten Telefonfabriken 7
från Vasakronan. Enligt
gällande detaljplan ska
platsen användas för
bostadsutveckling. Fastigheten ligger centralt
på LM Ericssons väg vid
Telefonplan, med tunnelbanan på bara cirka
100 meters avstånd.
Detaljplanen medger
byggnation av bostäder
och lokaler för levande
centrum.

NOVEMBER
Proteströrelsen
Gula västarna
inleder sina demonstrationer mot den
franska regeringen.

DECEMBER
I Tyskland efterträds
Angela Merkel av
Annegret KrampKarrenbauer som
partiordförande för
CDU.

Nytt liv efter
60 års trogen tjänst
När Einar Mattsson driver stora renoverings- och ombyggnads
projekt ligger fokus på samarbete i syfte att förbättra hus och
bostäder för hyresgästerna. De utmaningar som dyker upp längs
vägen hanteras tillsammans. Så fungerar det när ett över 60 år
gammalt hus i Farsta nu håller på att förnyas.
TEXT: Björn Raunio

I

Einar Mattssons fastighetsbestånd finns det gott om flerbo
stadshus byggda på 1950- och 1960-talen. Det innebär att det
på många ställen är dags att byta ut husens stammar, rören för
vatten och avlopp. När sådana genomgripande renoverings
arbeten ska ske är det vanligt att också se över behovet av
andra åtgärder. Einar Mattsson vill ta hand om husen så att de
kan fortsätta att vara hem för nöjda hyresgäster i ytterligare
många årtionden.
I september 2018 påbörjades ett sådant renoverings- och ombygg
nadsprojekt i kvarteret Grönsö 2 på Lysviksgatan 95-105 i Farsta. Arbetet
sker etappvis och beräknas vara slutfört i juni 2019. Det avlånga huset som
renoveras uppfördes av Einar Mattsson år 1957 och inrymmer totalt 42
hyreslägenheter och två lokaler.
– Planeringen inför detta projekt påbörjades redan 2014. Då genom
förde vi ett antal statusbesiktningar och började utvärdera vilka åtgärder
som borde genomföras i samband med stambytet, förklarar Thomas
Nilsson, projektledare och beställarombud.

Hyresgäster får flytta ut

Ett dedikerat gäng i Farsta. Övre raden från vänster: Henrik Striem, Thomas Nilsson, Tomas Ebbersten,
Lennart Jacobsson, Paul Nilsson. Nedre raden från vänster: Jonathan Caspillo, Maria Åström och Fredrik Isaksson.

Tidens tand hade gjort det nödvändigt med omfattande insatser både inne
i lägenheterna och i allmänna utrymmen. Samtliga kök, badrum och WC
totalrenoveras, elinstallationerna byts ut och fiberuppkoppling installeras.
Dessutom byts värmesystemet ut och ersätts med nya rör och element.

FOTO: Fredrik Sederholm

– Renoveringarna är så omfattande att de boende får flytta ut under tiden
som arbetet pågår hemma hos dem. Det förenklar förstås projektet avse
värt jämfört med när hyresgästerna bor kvar under arbetet, säger Thomas
Nilsson.
– Inför projektet blir det en hel del pyssel med att hitta ersättningslä
genheter som hyresgästerna tillfälligt kan bo i. Men sedan blir allt mycket
lättare under projektets gång, säger Leif Eriksson, ansvarig förvaltare för
Grönsö 2.
Hyresgästerna på Lysviksgatan har kunnat välja mellan en renovering
upp till Einar Mattsson Standard (EMS) eller två varianter med enklare
standard. EMS inkluderar bland annat att samtliga ytskikt i lägenheten
renoveras – tak, väggar och lister målas om och alla golv får parkett. Även
alla innerdörrar byts ut. I de elva lägenheter där hyresgästerna har valt bort
EMS får köket linoleumgolv istället för parkett, medan övriga golv och
väggar inte renoveras. I dessa lägenheter installeras inte tvätt- och diskma
skin. Innerdörrarna renoveras inte heller.
– I produktionen måste vi ha koll på vad som gäller i varje lägenhet.
Det blir väldigt viktig att informationen går fram till alla som är ute och
jobbar, säger Jonathan Caspillo, som är platschef.
– För att hantera alla detaljer använder vi på Einar Mattsson rutiner
med strukturerade ronderingar och regelbundna möten där alla yrkesgrup
per samlas för att gå igenom vad som ska göras härnäst. Det är vad vi kallar
daglig styrning, säger projektchef Maria Åström.
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FTX-system och solceller

Vid vårt besök på bygget i november
2018 pågår många olika moment
runtom i huset. Vissa lägenheter bör
jar bli klara, med nymålade, kaklade
badrumsväggar, nya innerdörrar, parkettgolv
och köksinredningar på plats. Einar Mattsson
har fem egna yrkesarbetare sysselsatta med
bland annat montering av kök och innerdörrar.
Snickaren Tomas Ebbersten kånkar upp en dörr
till en lägenhet, skruvar in tröskeln och sätter
dörren på plats.
När det gäller huset i övrigt vidtar man
också en rad åtgärder. Vinden tilläggsisoleras
och ett så kallat FTX-ventilationssystem instal
leras. Det tar tillvara på värmen i frånluften för
att värma upp tilluften.
– Det blir helt andra luftströmmar än med
gamla ventilationssystem som har självdrag.
Vi har sett bra resultat i andra projekt och det
blir spännande att se utfallet här. Vi räknar
med väldigt positiva effekter både vad gäller
inomhusklimat och energibesparingar, säger
Leif Eriksson.
För att täcka upp den extra elförbrukning
som ventilationssystemet medför sätts solpane
ler på en del av hustaket. Utöver energiåtgärder
görs också förbättringar i husets allmänna ut
rymmen. Trapphusen målas och vissa allmänna
utrymmen byggs om. Källarförråden moder
niseras med säkrare metallnätväggar och huset
får en helt ny tvättstuga. Säkerheten uppdateras
också med ett nyckelfritt passersystem (där
brickorna även kommer att användas för att

boka tvättid). Dessutom får alla lägenheter
säkerhetsdörrar och källardörrarna byts ut till
nya ståldörrar med glasruta.

I en av lägenheterna har
man behövt göra mer
omfattande renoveringar
av bland annat golvet.

Samverkan mot gemensamt mål

Thomas Nilsson tittar till arbetet
med att tilläggsisolera vinden.

Jonathan Caspillo visar
upp en del av en ny stam.

”Syftet är att vi ska
få fram de bästa
lösningarna när alla
har samma mål.”
Maria Åström

Lennart Jacobsson monterar köksskåp.

Tomas Ebbersten jobbar med
montering av sovrumsdörrar.

Fakta om projektet
• 1957 byggde Einar Mattsson huset på Lysviksgatan 95 –105 i Farsta.
• Totalt inrymmer huset 42 hyresrättslägenheter
och 2 lokaler.
• Planerad byggtid september 2018– juni 2019.

”Vi räknar med väldigt
positiva effekter både vad
gäller inomhusklimat och
energibesparingar.”
Leif Eriksson,
förvaltare för Grönsö 2
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• Hyresgästerna får bo i en tillfällig ersättningslägenhet under den tid arbetet pågår i deras
ordinarie lägenhet.
• Renoveringen innefattar stambyte, renovering av kök, badrum, WC, innerdörrar och
dörrkarmar, nya ytskikt i alla rum (endast EMS),
renovering av fönster efter behov, nya elinstallationer, nytt värmesystem, tilläggsisolering
av vinden, nytt ventilationssystem (FTX), nya
källarförråd, solpaneler på en del av taket,
säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter, passersystem och säkrare ytterdörrar.

En ledande princip när Einar Mattsson driver
denna typ av renvonerings- och ombyggnads
projekt är att få alla involverade att dra åt
samma håll. Det är bakgrunden till samarbetet
som struktureras gemensamt i Einar
Mattssons samverkansmodell och formuleras
i ett samverkansavtal mellan den interna bestäl
laren Einar Mattsson Fastighetsförvaltning
AB och den interna utföraren Einar Mattsson
Byggnads AB. På så vis delar man på riskerna
i projektet och tar ett gemensamt ekonomiskt
ansvar för det. Dessutom finns tre samverkans
entreprenörer, för de viktigaste delarna – el, rör
respektive ventilation.
– Syftet är att vi ska få fram de bästa lösning
arna när alla har samma mål. Ingen vinner på att
hemlighålla något eller hålla inne med eventu
ella idéer. Allt det man vet, delar man också med
sig av, förklarar Maria Åström.
– I ett renoveringsprojekt dyker det alltid
upp oförutsedda saker. Med samverkansmodel
len blir det lättare att samarbeta kring riskerna,
så löser vi de utmaningar som vi tvingas hantera
tillsammans, säger Jonathan Caspillo.
Han förklarar att det är viktigt att fånga
upp och hantera risker på ett sätt som gör att
projektet störs så lite som möjligt. På Lysviks
gatan upptäckte man till exempel problem med
fuktskador och fick ändra i planeringen så att
en lägenhet kunde utrymmas tidigare för att
hantera skadorna. Då slapp man störa schemat
för arbetet i övriga hyresgästers lägenheter för
mycket.
– Samarbetet mellan byggledning, projekt
ledning och oss på förvaltningen fungerar
kanonbra. Det är en fördel att vi sitter under
samma tak. Dialogen är enkel och öppen, vi har
lätt att prata med varandra och det finns inget
vi-och-ni-tänkande, säger Leif Eriksson.
– Det kräver förståelse för processen hos alla
inblandade. Utmaningen är att få alla att tänka
på helheten, skjuter Thomas Nilsson in.
– Ja, medarbetarna behöver inse att det
handlar om ett helt paket, säger Henrik Striem,
en av arbetsledarna.
– För att ett sådant här projekt ska löpa på
bra, det vill säga att vi får bra kvalitet och hyres
gästerna ska kunna flytta tillbaka enligt plan,
måste alla sträva åt samma håll. Det tycker jag är
något vi gör här, säger den andra arbetsledaren
Fredrik Isaksson avslutningsvis.
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onas Anund Vogel, föreståndare för Forsk
ningscentrum KTH Live-In Lab, är påtagligt
nöjd när han visar upp den rymliga under
centralen på Testbed KTH. Vi befinner oss
på KTH:s campusområde, i ett av Einar
Mattssons tre nybyggda plusenergihus med
totalt 305 studentlägenheter.
– Här finns en massa utrymme för maskiner, tekniska
system och installationer av olika slag. Dessutom fungerar
det som ett extra rum för studenter och forskare att sitta
och jobba i, säger han.
Den drygt 300 kvadratmeter stora testbädden ligger
i bottenplan av ett av studentbostadshusen. Det är en
bygglovsbefriad lokal med ungefär 120 kvadratmeter bo
area plus teknikutrymmet i källaren på 150 kvadratmeter
och ett litet projektkontor. Genom flyttbara klickväggar
och badrumsmoduler går det att i testbädden bygga
upp olika lägenhetskonfigurationer i skiftande storlekar.
Extra schakt ger utrymme till tekniska installationer runt
lägenheterna. Här testas ny teknik i en verklig miljö som
människor bor i.
– Grundtanken är att företag som vill undersöka
en ny teknik, lösning, produkt eller tjänst går ihop med
KTH-forskare. Företagen bidrar sedan till finansiering av
forskningsprojekten med tid, material eller något annat,
förklarar Jonas Anund Vogel.

”Einar Mattssons satsning var
helt avgörande för att KTH
Live-In Lab har blivit av.”
Jonas Anund Vogel.

En av flera testbäddar

Bäddat för
bostadsforskning
I ett specialanpassat laboratorium i Einar Mattssons studentlägenhetshus samverkar
forskning och näringsliv. Einar Mattsson är en av huvudfinansiärerna bakom denna
testbädd, där ny fastighets- och byggteknik kan prövas under verkliga förhållanden.
TEXT: Björn Raunio
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Testbed KTH är en del av KTH Live-In Lab och kom till
på Jonas Anund Vogels initiativ, med Einar Mattsson som
huvudfinansiär tillsammans med Vinnova. KTH Live-In
Lab är i dag ett forskningscentrum där KTH i samverkan
med aktörer från industrin, fastighets- och byggnadsbran
schen kan genomföra forskningsprojekt i verkliga bygg
nadsmiljöer. Alla resultat som kommer ut ur forskningen
blir öppna. Einar Mattsson finns representerat i styrelsen
för KTH Live-In Lab genom fastighetschef Martin Fors.
– I styrelsen arbetar vi aktivt för att knyta fler samar
betspartners från näringslivet till oss. Att gå från forskning
till industristandard tar tid, men här försöker vi skynda på
den processen. Ju fler som går med och stödjer KTH LiveIn Lab, i stort som smått, desto mer gynnas utvecklingen,
kommenterar Martin Fors.
Utöver Testbed KTH ingår flera större fastigheter som
testbäddar inom KTH Live-In Lab – ett nybyggt undervis
ningshus på KTH, Hotell Hobo på Brunkebergstorg samt
Einar Mattssons redan nämnda tre studentbostadshus. Alla
dessa är moderna byggnader försedda med sensorer, mät-,
styr- och kontrollsystem som kan bidra med intressanta
data för forskningen, är det tänkt.
Ny teknik snabbare

Inspirationen till att starta KTH Live-In Lab kom
ursprungligen från Jonas Anund Vogels egen erfarenhet i
branschen. Han har bland annat arbetat som projektledare
inom nybyggnation på Einar Mattsson.


Testbed KTH ligger längst ned i ett av
Einar Mattssons studentbostadshus.
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– Jag märkte av de begränsningar som sätts av
både marknaden och samhället när det gäller att
få in ny teknik i byggnation av flerbostadshus.
Till slut återvände jag till akademin för att forska
om orsakerna till dessa hinder, förklarar han.
En faktor visade sig vara den långsamma verifierings
processen för ny teknik. Implementeringen av det nya
hämmas av krav på användning av väl beprövad teknik.
– Här kommer behovet av testbäddar in. Kan man
vetenskapligt pröva tekniken i en verklig miljö under ett år,
kan detta ligga till grund för att se den som väl beprövad.
På så vis kan vi öka innovationstakten i branschen, vilket är
viktigt att göra i dag, menar han.
Fastighetsbranschen har en nyckelroll i klimatom
ställningen. Ska samhället ha en chans att nå klimatmålen
måste våra byggnader bli energieffektivare och hållbarare.
Det gäller både att förverkliga digitaliseringens potential
för smartare styr- och reglersystem och att nyttja hållbarare
byggteknik.
Byggs upp för ett år

Testbed KTH invigdes i september 2018, fyra studenter
flyttade in i testbädden och det pågår ungefär 15 projekt.
Testlägenheterna byggs upp på årsbasis för att passa de
aktuella forskningsprojekten. De går vid behov att utöka till
åtta stycken lägenheter.
– Lägenheterna hyrs ut av KTH till studenter som

Testbäddar inom
KTH Live-In Lab
• Testbed KTH – lokal
på drygt 300 kvm i
bottenplan på ett av
Einar Mattssons hus
på KTH Campus.
• Testbed EM – Einar
Mattssons tre plus
energihus med totalt
305 studentlägenheter
på KTH Campus.
• Testbed AH – Akademiska Hus nya
undervisningshus på
KTH Campus.
• Testbed NCH – Nordic
Choice Hotels Hotell
Hobo på Brunkebergstorg med 201
hotellrum.

ansöker särskilt om att bo i dem under ett läsår. Sedan
bygger vi om testbädden på sommaren för nya projektbehov
följande läsår, fortsätter Jonas Anund Vogel.
Lägenheterna utrustas med mängder av sensorer för
att kunna få fram data till forskningen. I nuläget finns runt
90 mätpunkter, men trådlös teknik gör antalet sensorer mer
eller mindre obegränsat. De pågående forskningsprojekten
är mycket varierade. I ett testas till exempel en ny sorts filter
till köksfläktar som ska fånga upp fettpartiklar effektivare
och därmed passa hus med roterande värmeväxlare. I ett
prövar forskarna att mäta vattenflöden med ultraljudstek
nik. Ytterligare ett projekt jämför hur ny teknik bäst kan
kopplas in i ett överordnat styrsystem. Ett annat prövar
ljudgenomsläppningen med två olika väggsystem.
– Företag eller forskare kan ansöka om att använda
testinfrastrukturen via vår webbplats. KTH Live-In Lab ut
värderar projekten och kontrollerar att olika projekt går att
göra tillsammans innan vi går vidare med dem. Vår styrelse
måste godkänna projekten utifrån kriteriet att de ska hjälpa
till att möjliggöra smarta och hållbara byggnader. Sedan ser
vi om något måste göras i testbädden och om installationer
eller väggar ska flyttas, säger Jonas Anund Vogel.
– Einar Mattssons satsning var helt avgörande för
att KTH Live-In Lab har blivit av. Det är också mycket
positivt att de har valt att engagera sig i styrelsen. Det gör
att vi genomgående får med branschens tankar och idéer,
avslutar han.

Kungligt besök på KTH
I oktober fick Einar
Mattssons hus på KTH:s
Campus besök av H.M. Konung
Carl XVI Gustaf. Kungen fick då
tillfälle att bekanta sig med forsk
ningsbäddarna som ska skynda
på innovationen i samhällsbygg
nadssektorn. Några dagar innan
besöket hade allmänheten bjudits
in till öppet hus. (Se även s 14.)

Nomineringar för
Taklampan

Rekrytering i fokus
på Järvaveckan

ÒÒ Einar Mattssons nollenergifastighet i kvarteret Taklampan på
Hammarbyhöjden nominerades till
både Årets miljöbyggnad och Solenergipriset 2018. Vid prisceremonin för det senare fick Taklampan
ett hedersomnämnande.

ÒÒ Einar Mattsson fokuserade på byggoch fastighetsbranschens stora rekryteringsbehov under Järvaveckan i juni.
Utöver ett seminarium i ämnet bedrevs
en rekryteringskampanj där besökare
kunde lämna in sitt CV till Einar Mattsson
direkt på plats.

Här testas mätning av
vattenflöden med ultraljud.

Engagerade och nöjda medarbetare

De modul- och klickväggsbaserade lägenheterna i Testbed KTH byggs om
inför varje läsår. Dagens fyra lägenheter kan vid behov utökas till max åtta.
Runt lägenheterna finns teknik dold i schakt vilka kan nås bland annat via
luckor i golvet.
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ÒÒ Den årliga medarbetarundersökningen visar att det finns ett starkt engagemang i företaget och att medarbetare
gärna rekommenderar Einar Mattsson
som arbetsgivare. Index för engagemang låg på 81, vilket ska jämföras med
benchmark på 77. Net Promoter Score
(NPS), som visar hur gärna man rekommenderar sin arbetsgivare till någon annan var 16, högt över benchmark på 9.

10
år har gått
sedan Einar
Mattssons
förvärv av
Hjulsta.

Britta Blaxhult
i Byggnadsföre
ningens styrelse
ÒÒ Einar Mattssons markoch projektförvärvschef
Britta Blaxhult blev 2018
invald i styrelsen för Stockholms Byggnadsförening.
Föreningen har till syfte att
”…stimulera sinnet för god
byggnadskonst och behovet av yrkesutbildning inom
byggnadsverksamheten”.
Själv vill hon lyfta utmaningarna med social hållbarhet och
behovet av samarbete mellan
det offentliga och marknaden
kring stadsutveckling.
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Bostadsrättsförening
med himlen runt hörnet

Sedan över två decennier är Söder Torn ett givet
inslag i Stockholms silhuett. Einar Mattsson har
ansvar för totalförvaltningen av denna ikoniska
byggnad och de kringliggande bostadshus som
ingår i samma bostadsrättsförening.
TEXT: Björn Raunio

FOTO: Mattias Hamrén

F

rån festlokalen högst upp i Söder Torn
bjuds man på ett formidabelt 360graderspanorama över Stockholm. Man
tittar faktiskt till och med ned på Stads
hustornet, vilket i och för sig beror på
byggnadens läge vid Medborgarplatsen
uppe på Söders höjder.
– Som medlem i bostadsrättsföreningen går det att
boka lokalen för en mindre avgift. Det är en del av värdet
av att bo här, liksom poolen i källaren och gästlägenhe
terna, säger Mikael Sjögren som är ordförande i bostads
rättsföreningen Söder Torn.
Att bo så här i en av Stockholms moderna märkesbygg
nader, som alla känner igen, måste onekligen vara lite spe
ciellt. Arkitektoniskt sticker det 86 meter höga tornhuset
verkligen ut. Byggnaden är en oktogon, det vill säga att den
har en grundplan med åtta hörn. Mikael Sjögren beskriver
sin lägenhet som en tårtbit utan räta vinklar, något som
gör det lite intressant att möblera den.
– I och med att huset är så pass högt måste alla lägen
heter och lokaler dessutom vara utrustade med sprinkler
system. Det gör det krångligt för den som vill bygga om i
lägenheten och till exempel flytta väggar. Då kan det inne
bära att man måste stänga av och tömma hela systemet på
vatten. Endast särskilt certifierade hantverkare får anlitas
för detta, förklarar han.
Utöver det anslående tornet hör ytterligare tre lägre
byggnader till bostadsrättsföreningen som totalt inrymmer
172 lägenheter. Till det kommer fem lokaler med bland
annat dagligvarubutik, restaurang, kafé och gym, samt ett
garage under jord.

Helhetsansvar blev tydligare

Sedan 2010 har Einar Mattsson haft ansvaret för den
administrativa fastighetsförvaltningen åt bostadsrättsför
eningen Söder Torn. I januari 2017 tog man även över den
tekniska driften i ett totalförvaltningsuppdrag.
– Det visar väl indirekt att vi var hyggligt nöjda med
Einar Mattsson, annars hade vi inte vågat låta dem ta ett
helhetsansvar. Så här två år senare, med facit i hand, kan
vi väl tänka att vi borde ha tagit det steget tidigare, säger
Rune Nilsson, styrelsemedlem med huvudansvar för kon
takterna med förvaltningen.
– Ja, det blir färre kontaktvägar och ett tydligare ansvar
tack vare totalförvaltningen, håller Mikael Sjögren med.
Sanna Stark, som är förvaltare på Einar Mattsson och
den som sköter den löpande kontakten med styrelsen,
tycker att kommunikationen fungerar otroligt bra.
– Det känns som en stabil förening med en väl insatt
och engagerad styrelse. Vi har en bra dialog med dem och
samarbetar bra. Styrelsen vill själva vara delaktig och vet
mycket om fastigheten och dess historik, vilket självklart
underlättar för oss, säger hon.
På Einar Mattsson finns ett förvaltningsteam som
ansvarar för fastigheten. I teamet finns uppdragsansvarig
förvaltare, förvaltare, biträdande förvaltare, ekonom och 
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Mikael Sjögren och Rune Nilsson från bostadsrättsföreningens
styrelse uppskattar hur Einar Mattsson prioriterar sina kunder.

”Kontaktvägarna är enkla, det är lätt att få
tag i rätt funktion och de ställer alltid upp.”
Rune Nilsson

Föreningen har flera
stora lokalhyresgäster.

Fakta om
Brf Söder Torn
• Bostadsrättsföreningen består av 4 separata byggnader: Tornet
med 25 våningar,
Bågen med 6 våningar,
samt Kub 1 och Kub 2
med 4 våningar.
• Höjd på tornet: 86 m.
• Byggår: 1996-97.
• Totalt inryms 172
bostadsrättslägenheter, 5 lokaler och 69
garageplatser.
• Total bostadsarea:
12 897 m2
• Total lokalarea:
6 103 m2.
• Einar Mattsson har
förvaltat fastigheten
sedan 2010.



fastighetstekniker. Alla arbetar tillsammans med
fastigheten i fokus. Utöver löpande kontakter
när det behövs, så hålls förvaltningsmöten regel
bundet där förvaltarna träffar representanter från
styrelsen för att gå igenom pågående uppdrag,
stämma av ekonomin och diskutera planeringen framåt.
– Det är en fördel att det är ett team med många olika
roller som jobbar med fastigheten, säger Mikael Sjögren
och får medhåll:
– Att flera är grundligt insatta i uppdraget är bra. Det
är en lite knepig fastighet med fyra bostadshus och ett
antal kommersiella lokaler. Sedan tror jag dessutom att vi
är ganska krävande som förening, fyller Rune Nilsson i.
Ett förädlat erbjudande

Styrelsemedlemmarna känner att Einar Mattsson vid
starten 2010 kanske inte hade en förvaltningstjänst som
var fullt ut anpassad till bostadsrättslogiken, men tycker
att företaget sedan dess har förädlat sitt erbjudande.
– Som stor fastighetsägare har Einar Mattsson en
mycket omfattande förvaltningskompetens. Vi är tack
samma att de erbjuder denna till bostadsrättsföreningar
som saknar den. Jag tror att det har varit lite av en resa för
dem att utveckla och anpassa sitt koncept till att matcha
behoven hos en bostadsrättsförening. De behövde till
exempel justera en del avtalsformuleringar och sin rappor
tering. Men de har vuxit in i sin leverantörsroll på ett bra
sätt, säger Rune Nilsson.
– Just i och med att de inte enbart förvaltar fastig
heter, utan också själva är fastighetsägare så är de väl
införstådda med många av våra utmaningar, säger
Mikael Sjögren.
Båda styrelsemedlemmarna understryker hur viktig
den individuella förvaltaren är för en god leverans. Det
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krävs ett bra personligt förhållande. Sedan ska det förstås
hända saker också.
– Det måste vara personer som lyssnar och är bra
att ha att göra med. Det upplever vi att vi har hos Einar
Mattsson. Kontaktvägarna är enkla, det är lätt att få tag
i rätt funktion och de ställer alltid upp. Alla i vårt förvalt
ningsteam lever upp till våra förväntningar. De greppar
vad deras uppdrag handlar om, är aktiva och tar tag i saker.
Det som ska hända händer, säger Rune Nilsson.
Kunskaper från eget bestånd

I en förening som omsätter uppåt 30 miljoner kronor om
året är det viktigt med ordning och reda i ekonomin. Sty
relsen vill ha ett tydligt grepp om kostnaderna och stabila
hyresintäkter från de tämligen stora lokalerna.
– Här har vi också nytta av Einar Mattssons kunska
per från deras eget bestånd. De har till exempel hjälpt oss
när det gäller vilka hyresnivåer som är rimliga och kring
gränsdragningen gentemot lokalhyresgästerna, hur långt
de kan gå i anpassningen av lokalerna och så vidare, säger
Rune Nilsson.
De två styrelsemedlemmarna ger intryck av att vara
mycket tillfreds med förvaltningstjänsterna. De tror att
det till viss del har att göra med att Einar Mattsson inte är
ett börsnoterat bolag.
– Man prioriterar sina kunder, inte kortsiktiga aktie
ägare. Det är inte kvartalsresultat de jagar efter, utan de
tänker långsiktigt i sina kundrelationer, säger Rune Nilsson.
Sedan är förstås inte allt perfekt jämt, men attityden är
lyhörd och konstruktiv.
– Är det någon småsak som slirar så löser vi det.
Faktum är att vi från dag ett med Einar Mattsson som för
valtare var nöjdare än tidigare och sedan dess har vi hela
tiden blivit allt nöjdare, summerar Mikael Sjögren.

Einar Mattssons
förvaltningstjänster

Sedan

1950

Sedan 1997 tornar Söder Torn
upp sig över Medborgarplatsen.

förvaltar Einar Mattsson
fastigheter. Numera både
egna och andras.
Einar Mattsson erbjuder
både administrativ och teknisk
förvaltning samt totalförvaltning som innefattar båda
dessa delar.

15 645

lägenheter förvaltas av
Einar Mattsson i dag.

10 022

lägenheter förvaltas på uppdrag av 45 externa kunder.

375 657 m

2

lokaler ingår i det
förvaltade beståndet.

För bostadsrättsföreningar
erbjuds en specialanpassad
plattform.

Spiraltrappan upp
till festlokalen ska
nu kompletteras
med en hiss.

STYRELSEPERSPEKTIVET

D
Spännande evolution
i starkt bolag
Våren 2018 var det fem år sedan Arne Karlsson tog över
ordförandeklubban i Einar Mattssons styrelse. Vi ber honom
reflektera över den tid som gått och styrelsearbetet i stort.
TEXT: Björn Raunio
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u blev invald i Einar
Mattssons styrelse 2012
och tillträdde som
ordförande våren 2013.
Hur ser du på koncer
nens utveckling sedan
dess?
– Utvecklingen har varit stark, både i
allmän mening och för Einar Mattsson specifikt.
Konjunkturen har varit stabil och fastigheter en
bra sektor att finnas i. Ser vi till den interna ut
vecklingen har den varit väldigt bra, med många
förbättringar i koncernens bolag. Jag skulle be
skriva det som en spännande evolution, snarare
än en revolution. Det känns kanske inte som att
så mycket förändras under resans gång, men när
man blickar tillbaka ser man stora skillnader.
– För att peka ut några milstolpar vill jag till
exempel lyfta hur vi har beslutat att byggverk
samheten enbart ska bygga internt. Vi har
också brutit loss verksamheten inom fastighets
förvaltning till en egen resultatenhet för att
vidareutveckla ett intressant område som vi är
duktiga på. Koncernens kapitalförvaltningsdel
Heirloom har fått en tydligare strategi. Dess
utom har vi gjort en del viktiga nyrekryteringar,
till exempel av en ny fastighetschef och en ny
ekonomi- och finanschef.
– Förändringsprocessen har varit lyckad
överlag, men samtidigt har vi råkat ut för en
del gropar på vägen. Vi har sett ett och annat
mindre lyckat projekt. Framför allt utsattes
ägarna för ett bedrägeri, vilket stulit tid. Men
det har varit gropar, inga svarta hål. Sett till hela
perioden ser utvecklingen mycket bra ut.

Hur skulle du beskriva dagens Einar
Mattsson?
– Som ett finansiellt oerhört starkt byggoch fastighetsbolag med ett generationslångt
perspektiv på fastighetsägande och -utveckling.
Det långsiktiga målet att lämna över till nästa
generation i ägarfamiljen påverkar sådant som
den finansiella risknivån och ger ett annat
strategiskt läge än i ett börsbolag. Samtidigt
blir långsiktigheten aldrig en ursäkt för att vara
olönsam på kort sikt. Tvärtom är kontinuerlig
lönsamhet en förutsättning för långsiktigheten.
Det bästa riskkapital som finns är egna vinster.
– Blickar man framåt är vi starka inte bara
finansiellt, utan också i vår riskhantering. Vi
tittar alltid på olika möjliga scenarier när vi
bedömer risknivån och tackar nej om projekten
riskerar att bli för dyra. I flera år har det ibland
varit tufft att hålla emot i fastighetsaffärerna. Nu
visar det sig att vår strategi varit rätt, i och med

”Blickar man
framåt är vi
starka inte bara
finansiellt, utan
också i vår
riskhantering.”
Arne Karlsson

att Einar Mattsson i den rådande marknads
situationen inte har påverkats på det sätt som
många andra aktörer har.
Under din tid som ordförande har ett genera
tionsskifte i ägandet slutförts. Även styrelsen
har förnyats. Hur har det påverkat styrelse
arbetet?
– Ägarna agerar så föredömligt att föränd
ringen kunde genomföras smidigt och med
minimal effekt på styrelsearbetet. I styrelsen ar
betar vi mycket professionellt och alla ledamöter
förväntas bidra på ett helt öppet sätt. Genom
att det finns ett separat ägarråd kan ägarfrågorna
skiljas ut från styrelsens arbete. Det finns en
ägarpolicy och ett ägardirektiv för styrelsen att
förhålla sig till.
– Även personförändringarna i styrelsen var
väl planerade och genomförda. Vi hade redan
tidigare en bra styrelse, men det kan vara nyttigt
med nya ögon och perspektiv. Nu fick vi in två
ledamöter med bred erfarenhet från branschen,
men olika profiler, vilket skapat ytterligare
dynamik i styrelsen.
Du har arbetat med både börsnoterade bolag
och många namnkunniga familjeägda företag.
Vad, om något, skiljer ut styrelsearbetet i de
senare?
– Förutsatt att styrelsearbetet inte ses
som en familjesysselsättning så är det upplagt
på samma sätt som i andra bolag. Styrelsens
uppdrag är detsamma. Sedan är alla företag

olika. Ägarstruktur, strategier och målsättningar
kan skilja sig åt otroligt mycket även mellan
familjeföretag.
– Den viktigaste generella skillnaden
jämfört med börsbolag är tydligheten i ägandet.
Det går att fråga faktiskt fysiska ägare vad de
vill med sitt företag. Genom ägardirektiv kan
styrelsen förvissa sig om att bolaget gör rätt
saker. Om till exempel ledningen tar fram en af
färsplan som inte går ihop med ägarnas vilja, så
blir det styrelsens roll att jämka ihop de två, att
utmana ägarna och/eller ifrågasätta ledningen.
– Hos Einar Mattsson har de tre ägarna satt
sig i situationen att de inte själva har majoritet
i styrelsen. Det visar att de vill ha ett profes
sionellt styrelsearbete. Vi tre som inte hör
till ägarfamiljen är dessutom personer med
integriteten att säga vad vi tycker och stå för det.
Biljana Pehrsson är framgångsrik VD i bran
schen, medan Leif Johansson och jag är erfarna
styrelsearbetare. Den integriteten måste vi värna
och det får vi möjlighet att göra här.

Styrelsen i Einar Mattsson AB
Arne Karlsson,
Ordförande

Stefan Ränk,
VD

Anders Ränk

Leif Johansson

Kristina Ränk

Biljana Pehrsson
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Einar Mattsson äger
bostadsfastigheter långsiktigt
och arbetar ständigt med att
öka husens och områdenas
attraktivitet.

MEDARBETARE

Det är vi som är

Einar Mattsson

346

anställda

Fördelade som följer:

Fördelning efter anställningstid:

u 52% Einar Mattsson
Fastighetsförvaltning AB

u 32 % 0 –1 år

u 31% Einar Mattsson
Byggnads AB

u 21 % 6-15 år

u 35 % 2– 5 år
u 12 % 16 år och längre

u 7% Einar Mattsson
Projekt AB
u 10% Koncerngemensamma resurser

FOTO: MATTIAS HAMRÉN OCH ÅKE GUNNARSSON

Karina Kruus

Niclas Frisk

Ervin Musanovic

Sadallah Ahmeed

Pernilla Idegran

Thomas Ebbersten

Johan Larsson

Johannes Kivioja

Malin Howding

Claes Granström

”Det bästa med att jobba på
Einar Mattsson tycker jag är
den familjära stämningen och
möjligheterna till vidareutveckling som finns här.”

”Det jag tycker kännetecknar
Einar Mattsson som arbetsgivare är trygghet, stabilitet och
omtanke.”

”Jag återvände till Einar
Mattsson efter en tid på ett
annat företag. Jag längtade
helt enkelt tillbaka till långsiktigheten här.”

”Jag började här nyligen och
blev förvånad över hur familjärt det är. Måndagsmorgnar är
inte jobbiga, då är jag sugen
på att gå till jobbet.”

”Här är klimatet välkomnande,
trevligt och öppet. Jag får ta
mycket eget ansvar och har
möjligheter att utvecklas.”

”Jag började här 1999 och
trivdes bra från början. Jag
sa att här vill jag jobba till
pensionen. Nu är det bara ett
år kvar – och här är jag!”

”I november 2017 fick jag mitt
första jobb efter utbildningen
här. Jag får ta ansvar, man litar
på mig och jag har väldigt bra
kollegor.”

”Jag var snickare och erbjöds
att bli arbetsledare. Jag trivdes
redan, men längtade efter nya
utmaningar. Jag är glad att jag
tog chansen.”

”Det som är utmärkande för
Einar Mattsson är att det inte
alls är hierarkiskt. Alla hejar på
alla. Det är högt i tak. Du blir
verkligen sedd.”

”På Einar Mattsson finns en
tydlig strategi och vilja till
utveckling, både av oss som
ledare eller medarbetare och
av verksamheten i stort.”

Servicecenter
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Garantisamordnare

Projektledare ROT

Fastighetstekniker

Affärscontroller

Snickare

Förvaltare

Arbetsledare Bygg

Redovisningsekonom

Projektutvecklare
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BESTÅND PER OMRÅDE

FASTIGHETSBESTÅND EM-SFÄREN

Fastighetsbeteckning

Södermalm
Antal lägenheter

33 %

1 625 st
NYCKELTAL

Einar Mattsson Fastighets AB

Totalt EM-sfären

Antal fastigheter................................... 26......................................................... 37
Bostadsarea, kvm.......................... 77 503................................................ 107 429
Lokalarea, kvm.............................. 22 636.................................................. 29 748
Totalarea, kvm............................. 100 139................................................ 137 176
Hyresvärde, Mkr................................. 178....................................................... 244
ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area
35000
30000
25000

Södermalm

20000
15000
10000
5000
0

<1900- 10tal
tal

20tal

30tal

40tal

50tal

60tal

70tal

80tal

90- 2000- 2010tal
tal
tal

Övriga innerstaden
Antal lägenheter

Andel av fastighetsbeståndets area

18 %

1 174 st

Einar Mattsson Fastighets AB

Totalt EM-sfären

Bostadsarea, kvm...........................38 143...................................................64 702

Roslagstull

Lokalarea, kvm.................................5 773...................................................10 713
Totalarea, kvm................................43 916...................................................75 415
Hyresvärde, Mkr................................... 91....................................................... 146

Vasastan
Birkastan

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area

Norrmalm
Östermalm

20000

City
15000

Kungsholmen

10000

Lilla Essingen

5000

<1900- 10tal
tal

20tal

Byggår/
Ombyggnadsår

Antal
lägenheter

Uthyrbar area, m2

Bostäder

Lokaler

30tal

40tal

50tal

60tal

70tal

80tal

 Bergsgruvan Större 52
 Bonden Större 38
 Bonden Större 43
Bondetorpet 21
Bondetorpet 25
Båtsmannen Större 26
 Draken 17
 Fabriken 5
Fatburssjön 6 & 7
Gamen 16
 Harven 3
Harvpinnen 18
Högbergsterrassen 1
 Kattan Större 4
Kvadraten 36
Magistern 2
Nybygget 13
Nybygget 14
Oljan 29
Oljan 32
 Pahl 11
Pelarbacken Mindre 20
Pelarbacken Mindre 22
Plogen 4
 Roten 1
Rudan Större 12
Råttan 13
 Schultz 13
Schönborg 6
Signalen 11
Slipen 42 & 43
Timmermannen 28
Timmermannen 30
Timmermannen 33
 Uven Större 6

Forskningen 2
Fägnaden 1
 Geten 29
Gjutaren 13
 Gullvivan 9
Härolden 49
 Kamelian 27
Klarbäret 5
 Kometen 3
Kungsbacken 6
 Luxlampan 3
 Luxlampan 4
 Luxlampan 5
 Luxlampan 7
Oxkärran 1
Pagen 16
Päronträdet 7
Ruddammen 28
Sleipner 5
Tamburmajoren 5
Trasten 17
 Ugnen 15
 Ässjan 4

Fastighetsbeteckning

Adress

Stadsdel

Byggår/
Ombyggnadsår

Antal
lägenheter

Rågsved
Högdalen
Sköndal
Farsta
Axelsberg
Västertorp
Sätra
Sätra
Västertorp
Bagarmossen
Bagarmossen
Johanneshov
Rågsved
Enskede Gård
Vårberg

1956/2001
1955/2004
1959
1957
1967/2009
1950/2004
1966/2016
1966/2017
1951/2003
1953/2014
1954/2014
2016
1957/1995
1990
1968

74
111
44
42
60
34
60
76
42
52
36
64
161
155
212

Uthyrbar area, m2

Bostäder

Lokaler

4 185
6 878
2 942
2 607
4 900
2 051
4 707
5 586
2 991
2 764
2 022
4 145
11 180
11 674
16 058

53
453
388
207
857
98
69
201
239
227
63
125
360
1 346
1 979

SÖDERFÖRORT
Timmermansg 38, Maria Prästgårdsg 23
Bondegatan 28
Skånegatan 63–65
Skånegatan 82
Katarina Bangata 29
Folkungagatan 80, Kocksgatan 27
Swedenborgsg 8A–B, Maria Prästgårdsg 18
Långholmsgatan 30, Folkskolegatan 32
Magnus Ladulåsg 55–61, Swedenborgsg 39–43
Vartoftagatan 13–17
Gotlandsgatan 70A–C, Södermannagatan 48
Bjurholmsplan 22–24
Högbergsgatan 91
Skolgränd 2
Blekingegatan 26–28B, Tjurbergsgatan 40
Torkel Knutssonsgatan 37–39
Åsögatan 169, Borgmästargatan 8
Borgmästargatan 6, Kocksgatan 62
Sågargatan 18, Bondegatan 59
Erstagatan 17–19
Bondegatan 37–39
Högbergsgatan 27, Kapellgränd 3
Högbergsgatan 21–25, Östgötagatan 6
Katarina Bangata 44–46 Södermannagatan 42
Tjärhovsg 35–43, Tjärhovsplan 33
Tjärhovsgatan 42–42A
Krukmakarg 16–20 Torkel Knutssonsg 16
Kocksgatan 44, Nytorgsgatan 25
Sankt Paulsgatan 2, Götgatan 22
Folkungagatan 126
Slipgatan 6–8
Östgötagatan 47
Bondegatan 9A–B
Åsögatan 144, Södermannagatan 20
Brännkyrkagatan 75, Hornsgatan 86

Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm

1910/1971
1937/1990
1972
1885/1977
1932/1983
1913/1981
1890/1974
1912/1985
1989
2011
1972
1913/1976
2004
1962
1969/1986
1987
1974
1897/1975
1930/1989
1930/1984
1975
1958/2008
1960/2008
1929/1998
1994
1908/1983
1963
1974
1960
1932/1987
1944/1978
1902/1985
1932/1984
1936/1992
1979

51
35
47
18
34
69
42
35
153
71
39
36
67
29
66
18
36
53
23
61
56
21
63
41
43
24
79
48
54
30
50
20
39
49
25

3 510
1 476
2 780
1 098
2 384
4 354
2 518
2 521
12 455
5 767
2 503
2 170
3 947
2 445
4 632
1 579
2 742
2 668
1 187
2 803
3 626
1 462
4 045
2 250
3 260
1 757
5 626
3 069
4 328
1 405
3 120
1 023
2 563
2 138
2 218

656
436
671
332
268
801
237
484
2 546
118
577
170
910
1 027
952
3374
344
418
150
330
623
1 711
905
840
765
48
2 212
754
4 549
647
253
102
81
576
883

Roslagstull
Kungsholmen
Vasastan
Birkastan
Vasastan
Kungsholmen
Vasastan
Roslagstull
Vasastan
Norrmalm
Lilla Essingen
Lilla Essingen
Lilla Essingen
Lilla Essingen
City
Kungsholmen
Kungsholmen
Roslagstull
Vasastan
Östermalm
Vasastan
Birkastan
Vasastan

2018
2010
1966
1905/1981
1971
1888/1988
1897/1980
1905/1991
1961/2014
1883/1971
1939/1997
1939/1987
1936/1983
1940/1985
1996
1986
1931/2004
1991
1909/1985
1937/2003
1886/1980
1966
1924/1989

305
64
98
23
41
25
36
12
37
14
34
43
48
50
41
32
45
85
19
37
17
33
34

6 290
4 776
6 736
1 582
2 646
1 931
2 656
920
2 441
1 913
1 454
1 698
2 078
1 718
3 291
2 620
1 654
8 147
1 248
2 416
1 356
2 578
2 513

297
290
1 221
1 209
278
452
469
620
1 284
607
85
176
85
92
887
436
134
92
70
331
349
682
568

ÖVRIGA INNERSTADEN

Antal fastigheter .................................. 13......................................................... 23

0

Stadsdel

SÖDERMALM

Andel av fastighetsbeståndets area

NYCKELTAL

Adress

BESTÅND PER OMRÅDE

Osquldas väg 12–20
Franzéngatan 31– 41, Harry Martinsonsg 2–6
Tulegatan 51–55
Birkagatan 20–22
Frejgatan 91, Dalagatan 66
Pipersgatan 28–30
Sigtunagatan 15–17
Stickelbärsvägen 1–3B
Västmannagatan 40, Observatoriegatan 17
Holländargatan 27
Strålgatan 11
Strålgatan 3–5
Disponentgatan 3
Strålgatan 7, Luxgatan 14–16
Oxtorget 3A–B, Oxtorgsgränd 1–5
Pipersgatan 29–31
Pilgatan 15
Ruddammsbacken 28–42
Västmannagatan 78
Banérgatan 54, Valhallavägen 170
Odengatan 8
Vikingagatan 1, Rörstrandsgatan 20
Sankt Eriksgatan 114–116

Bjurbäcken 6
Brukslaven 1
Dymmelveckan 3
Grönsö 2
 Gubben Noak 3
Hoppdomaren 2
Hållsätra 2
Hållsätra 6
Isjakten 1
Landsfogden 4
Landsfogden 6
Taklampan 1
Trycklåset 1
Trädskolan 3
Ängsholmen 1, Bodholmen 1
& Rönnholmen 1

Barkarby 2:37
Edinge 1
Edinge 2
Hidinge 1
Hidinge 2
Hjulmakaren 1
Hörninge 2
Hörninge 3
Hörninge 5
Kanan 1
Kippinge 1 (del av)
Kippinge 1 (del av)
Kippinge 2
Liden 12
Lästringe 3
Lästringe 4
Rottninge 1 (del av)
Rottninge 1 (del av)
Stafsinge 1
Stora Tensta 1
 Åvinge 2

Totalbestånd

97

antal fastigheter

Andel av fastighetsbeståndets area

Antal lägenheter

22 %
NYCKELTAL

1 223 st

Einar Mattsson Fastighets AB

Totalt EM-sfären

Antal fastigheter .................................. 16......................................................... 17

antal lägenheter

Totalarea, kvm............................... 85 597.................................................. 91 354

Västertorp

Hyresvärde, Mkr................................. 121....................................................... 128

Enskede Gård

Sätra

Bagarmossen
Vårberg

40000

Gripengatan 2–4, Kalvshällavägen 5–13
Edingekroken 3–15
Edingekroken 10–14, 17–19
Hidinge Backe 3–7
Hidinge Backe 9–19, 4–14
Kavallerivägen 2/Rissneleden 167–175
Tenstavägen 92–96
Tenstavägen 98–102
Tenstavägen 106–110
Vegagatan 19A–B, Duvgränd 8A–B
Hjulsta Backar 18–22
Hjulsta Backar 27
Hjulsta Backar 8–16
Esplanaden 22
Tenstavägen 82–88
Hjulsta torg 1–3
Hjulsta Backar 17–21
Hjulsta Backar 25
Hjulsta Torg 2 / Hjulsta Backar 13
Stora Tenstagränd 4–10, 14–16
Åvingegränd 3–27

Uthyrbar yta, kvm

419 014
total area

Bakarbystaden
Hjulsta
Hjulsta
Hjulsta
Hjulsta
Rissne
Hjulsta
Hjulsta
Hjulsta
Sundbyberg
Hjulsta
Hjulsta
Hjulsta
Sundbyberg
Hjulsta
Hjulsta
Hjulsta
Hjulsta
Hjulsta
Hjulsta
Tensta

2015
1970
1971
1970
1971
2018
1971
1971
1972
1973
1971
2008
1971
1957/2017
1971
1971
1971
2008
1970
1971
1970

135
78
78
125
198
64
63
63
63
33
96
38
84
27
75
51
78
38
0
66
148

7 748
5 472
5 472
8 362
13 272
3 889
4 230
4 230
4 230
2 270
6 545
2 477
6 000
1 730
5 106
2 373
5 628
2 483
0
4 866
11 171

193
360
121
98
547
715
114
77
98
886
418
0
415
95
123
660
621
0
859
337
779

35000

Högdalen

30000
20000

Farsta

15000
10000
5000
0

<1900- 10tal
tal

20tal

30tal

40tal

50tal

60tal

70tal

80tal

90- 2000- 2010tal
tal
tal

Norrförort
Antal lägenheter

Andel av fastighetsbeståndets area

27 %

1 601 st
NYCKELTAL

Barkarbystaden

Area per område

364 374
bostadsarea

54 639

Sköndal

Rågsved

25000

Einar Mattsson Fastighets AB

Totalt EM-sfären

Antal fastigheter .................................. 17........................................................ 20*

u 33 % Södermalm

Bostadsarea, kvm.......................... 94 113................................................ 107 553

u 18 % Övriga innerstaden

Lokalarea, kvm................................ 5 850.................................................... 7 515

u 22 % Söderförort
u 27 % Norrförort

Totalarea, kvm............................... 99 963................................................ 115 068

Hjulsta

Hyresvärde, Mkr................................. 126....................................................... 143
ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area

100000

Hyresintäkter

80000

u 78 % Bostäder
u 18 % Lokaler

660 Mkr

Johanneshov

Lokalarea, kvm................................ 5 807.................................................... 6 664

Tensta

5 623

Axelsberg

Bostadsarea, kvm.......................... 79 791.................................................. 84 690

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area

NORRFÖRORT

hyresvärde

90- 2000- 2010tal tal
tal

Bjursätragatan 120–138
Skebokvarnsvägen 175–197
Dalbobranten 17–21
Lysviksgatan 95–105
Selmedalsvägen 26–32
Isjaktsgränd 18–26
Hållsätrabacken 10–26
Lövsätragränd 31–53
Vasaloppsvägen 76–88
Rusthållarvägen 27–39
Rusthållarvägen 17–25
Finn Malmgrens väg 87
Vedevågslingan 3–9
Trädskolev 22–46, Lindev 80–128
Ängsholmsgränd 5–65, 6–36

Söderförort

60000

u 4 % Garage/parkering
40000

Sundbyberg

lokalarea

20000
0

<1900- 10tal
tal

20tal

30tal

40tal

50tal

60tal

70tal

80tal

90- 2000- 2010tal
tal
tal

= ägs inom övriga EM-sfären (ägarnas övriga fastighetsinnehav)
Einar Mattsson Fastighets AB
Övriga EM-sfären

Einar Mattsson Fastighets AB
Övriga EM-sfären
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* Fastigheten Åvinge 2 är samtaxerad med fastigheten Tensta 4:9 som är
upplåten med tomträtt och består av parkeringsplatser.

PORTRÄTT

”Vi har byggt upp en
okomplicerad och rak relation”
”Människorna
som jobbar här är
kärnan i vad vi gör.”

Gruppchefen Rasti Diako
är en teknikfantast som gillar den familjära stämningen
på Einar Mattsson. Han har
tagit fasta på den i sitt eget
ledarskap och eftersträvar
samarbete och öppen dialog
inom gruppen.

Rasti Diako

TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

R

asti Diako arbetar som
gruppchef inom Einar
Mattsson Fastighets
förvaltning AB. Hans
grupp består av 28 med
arbetare inklusive honom
själv, fastighetstekniker,
fastighetsskötare, två arbetsledare samt en per
son med besiktningsroll. Gruppen ansvarar för
fastighetsdriften i främst Einar Mattssons eget
bestånd av hyresfastigheter, även om det också
ingår enstaka bostadsrättsföreningar.
– Min roll är att leda gruppen. Jag har perso
nalansvaret och det ekonomiska ansvaret, med
operativa planer, budgetarbete och så vidare. Jag
leder och coachar också arbetsledarna. Man kan
väl sammanfatta med att jag ser till att vi driver
vårt uppdrag framåt, förklarar han.
För att själv ha god kunskap om fastighe
terna brukar Rasti ibland lämna skrivbordet och
följa med när personalen går igenom fastigheter
på plats.
– Jag gör endagsutflykter och går in som en
sorts praktikant för att se fastighetsteknikernas
och fastighetsskötarnas vardag. Det är jättevik
tigt för oss som planerar att få en bättre inblick
i deras arbete, säger han.

ILLUSTRATION: MICHÈLE HARLAND

Tekniken är grundintresset

Under uppväxten i Järfälla, där Rasti fortfarande
bor med hustru och två barn på tre respektive
ett år, var han alltid intresserad av teknik.
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Det är ett intresse som följt med honom in i arbetslivet.
Han började som elektriker och jobbade sedan för ett
telekombolag. Där blev han Europachef för deras repara
tionscenter och periodvis jobbade han utomlands i flera
olika länder.
Efter finanskrisen 2009–10 sökte Rasti sig tillbaka till
Sverige. Han började jobba inom olika teknikföretag tills
han hamnade i driftbranschen och på ISS som driftchef för
deras uppdrag för Locum.
– Jag har kontinuerligt byggt på min kompetens med
olika utbildningar inom teknik och ekonomi. Men det är
tekniken som är grundintresset för mig, förklarar han.
När han börjar utbyta erfarenheter kring drönare med
vår fotograf lyser Rasti verkligen upp. Entusiasmen för
tekniska prylar är påtaglig. Teknikintresset kommer förstås
till nytta även i jobbet.
– Det underlättar när man som chef kan prata samma
språk som medarbetarna och hjälpa till att fundera fram
olika lösningar.
De tekniska utmaningarna kan skilja sig mycket åt
i de fastigheter gruppen ansvarar för. Här finns allt från
jugendhus från förra sekelskiftet till nybyggda högtekno
logiska underverk som studentlägenheterna i kvarteret
Forskningen vid KTH.
– Just nu pågår mycket spännande utveckling av fastig
hetstekniken. Med passivhus och nollenergihus ska mycket
nytt implementeras, som nya typer av undercentraler och
fläktsystem. Det ställer krav på oss när teoretiska lösningar
ska fungera smidigt i praktiken, säger han och fortsätter:
– Hittills har det funkat bra. Från driften ser vi till att
vara med i ett tidigt skede och få koll på tekniken och vad

som behövs från vår sida. Här är det en fördel att projekt,
bygg och förvaltning sitter under samma tak på Einar
Mattsson.
Måste lyssna på varandra

Fakta om
Rasti Diako
Ålder: 37 år.
Yrke: Gruppchef för
intern drift.
Uppvuxen och bor i:
Järfälla.
Antal år i företaget:
3,5 år.
Familj: Hustrun Yildiz,
sonen Arian, 3 år och
dottern Mira, 1 år.
Roligast med jobbet:
Att jobba tillsammans
med personalen och
uppnå utmanande mål.
Fritidsintressen: Fotboll
och kampsport (var utövare tidigare), flyga drönare och överhuvudtaget
gadgets av olika slag.

För att gruppen ska kunna göra ett bra jobb understryker
Rasti vikten av att lyssna på varandra. De som är ute på plats
måste kunna bidra med sina idéer om hur problem ska lösas.
– Samarbetet är viktigt. På driftenheten inom Einar
Mattssons fastighetsförvaltning jobbar vi med vecko
möten, där arbetsledaren stämmer av med medarbetarna
vad som behöver göras och hur gruppen mår. Alla kan
också höra av sig direkt till mig om hur det går, om något
fattas eller så. Vi har byggt upp en okomplicerad och rak
relation, förklarar han.
Att jobba med medarbetarna är det som Rasti gillar
mest med sin roll.
– Människorna som jobbar här är ju kärnan i vad vi
gör. Att de mår bra och har rätt förutsättningar är det
absolut viktigaste för mig. Sedan gillar jag ju också mina
kollegor och tycker att jag har ett jätteroligt jobb i sig.
Inte minst tycker jag om att det är utmanande och att det
händer nya saker varje dag.
Han uppskattar också den trygga känslan på Einar
Mattsson.
– Jag har erfarenhet från andra typer av företag och jag
kan säga att det verkligen stämmer att här är väldigt famil
järt. Det finns en stabil grund att stå på, en öppenhet och
trygghet som gör att du lätt kan nå fram till människor.
Du behöver aldrig vara rädd att säga vad du tycker,
avslutar han.
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Hyresrätter skapas intill
historisk industrimiljö
TEXT: Björn Raunio

FOTO: Mattias Hamrén

Som en av totalt 55 byggherrar
har Einar Mattsson bidragit med
flera pusselbitar till den nya
stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Vi besöker de senaste
tillskotten nära Husarviken.

Platschef Linda Bernheden och projektchef Jan-Olov
Leijenquist på bygget av Koppången 4.

I

FOTO: ÅKE GUNNARSSON

den etapp av Norra Djurgårdssta
Första Guld-certifieringen
den som nu håller på att byggas har
I nyproduktion projekterar Einar Mattsson nu
Einar Mattsson två hyresrättspro
mera alltid för standarden Miljöbyggnad Guld.
jekt i olika kvarter vid Bobergsga
Det passar bra i Norra Djurgårdsstaden som
tan. På andra sidan gatan ligger de
har en tydlig miljöprofil. Fastigheten i kvarteret
klassiska gasverksbyggnaderna i
Backåkra har nu dessutom tagit sig igenom
rött tegel som ritades av just arki
nålsögat och även certifierats som Miljöbyggnad
tekten Ferdinand Boberg.
Guld, vilket är mycket ovanligt att uppnå.
I juni 2018 flyttade de sista hyresgästerna
– Steget är stort mellan Miljöbyggnad Silver
in i sina lägenheter i Einar Mattssons fastighet
och Guld och vi brukar säga att vi projekterar
kvarteret Backåkra 8. Där ingår tre separata
mot Guld med målet att certifiera som Silver.
huskroppar som totalt inrymmer 81 hyreslägen
Fast här har vi täckt in allt från start och lyckats
heter. I bottenplanet mot Bobergsgatan ligger
göra allting rätt, så för första gången har Einar
lokaler där det bland annat har flyttat in både
Mattsson certifierat ett hus som Guld. Efter
en vaccinations- och en tandläkarmottagning.
ett antal år ska det också verifieras att husen
Under jord finns ett garage som är gemensamt
lever upp till kraven, men det ska vi se till att de
med de andra fastighetsägarna i samma kvarter.
gör, förklarar Gunnar Johansson, platschef för
I linje med stadens krav har 20 procent av parke
Backåkra 8.
ringsplatserna laddnings
Olika fasadmaterial bidrar till
möjlighet för el-bilar.
variation i kvarteret Koppången.
Resterande platser är
förberedda för framtida
behov av detta.
När vi kommer på
besök en solig vinter
dag är bygget av Einar
Mattssons andra projekt
i full gång. Det ligger i
kvarteret Koppången,
lite närmare Lilla Värtan.
I fastigheten Koppången
4 uppförs fyra samman
byggda huskroppar med
totalt 130 hyreslägenhe
ter. I lokalerna i gatuplan
kommer bland annat en
restaurang att öppna.
Einar Mattssons
satsning på hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden
Certifieringen innebär hårda krav på bland
speglar en stor tilltro till detta utvecklingsom
annat materialval, installationer och energi
råde. Här kommer de boende ha nära till naturen
effektivitet. I både Backåkra 8 och Koppången 4
och vattnet. Samtidigt ligger stadsdelen nära in
minskas klimatpåverkan genom att byggnaderna
nerstan och erbjuder fantastiska kommunikatio
genererar egen energi med solceller på taket och
ner med cykelvägar,
bergvärme. Till det kommer ett tätt klimatskal,
tunnelbana, bussar
system som tillvaratar värmen i avloppsvatten
och Norra länken.
och frånluft, samt effektiv uppvärmning via
– Ju längre
husens betongstomme. Som i alla hus i Norra
processen kommer,
Djurgårdsstaden har köken avfallskvarn för
desto attraktivare blir
organiskt avfall som via ledningsnätet används
området. Det ser vi på
för biogasutvinning.
uthyrningsprocessen
– Certifieringen kräver nära samverkan
som går helt enligt
mellan projektering och produktion. Under
plan, säger Martin
entreprenörer behöver också göra sin del när
Michalski, projektut
det gäller till exempel registrering av material.
Martin Michalski,
vecklare
för
Kopp
Alla måste jobba åt samma håll, säger Gunnar
projektutvecklare
ången
4.
Johansson.
för Koppången
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Standardisering ger
effektivitet

I sina nybyggnadsprojekt
utgår Einar Mattsson i
hög utsträckning från en
gemensam plattform för
kvalitet och produktion.
Denna vässas visserligen
för varje nytt projekt,
men standardiseringen
bidrar till att göra både
Gunnar Johansson,
projektering och pro
platschef för
Backåkra 8
duktion effektivare. Det
öppnar i sin tur för att ge
hyresgästerna extra hög standard med detaljer
som enstavsparkett i ek, kök från kvalitetsvaru
märken och köksbänkskivor i kompositmarmor.
Standardiseringen märks inte nödvändigtvis
på utsidan. Hushöjder,
fasader och arkitektonis
ka uttryck kan variera till
och med i samma hus.
I Koppången 4 är ett
högre punkthus på tio
våningar sammanbyggt
med tre sexvåningshus.
Den högre huskroppen
har framträdande bal
konger och fasad i mörkt
tegel i relief. En av de
lägre huskropparna har
putsad, rå betongfasad
och de två andra fasad
i en specialbehandlad,
rostfärgad betong med
sinusvågor som påmin
ner om cortenplåt.
– Arkitekturen och
de rustika materialen knyter an till det industri
ella arvet i närområdet, säger Martin Michalski.

Allan Eriksson monterar
gipsväggar i en av torn
husets etagelägenheter.

Här blir man granne med
det tidigare gasverket.

Vissa lägenheter är
nästan klara för inflyttning.
Johan Grund monterar
badrumsinredning.

Einar Mattssons nya hyresrätter
håller hög standard.

Många egna hantverkare

Vid vårt besök närmar sig den första inflytt
ningen i Koppången 4 i början av februari 2019.
De sista boende ska enligt planen flytta in i
september 2019.
– Arbetet är intensivt just nu. Många olika
moment pågår samtidigt, berättar Linda
Bernheden, som är platschef.
Totalt sysselsätter byggarbetsplatsen 100–
120 personer. Till skillnad från det färdigbyggda
projektet Backåkra 8, där underentreprenörer
anlitades för allt utom byggledningen, sköts
många moment i Koppången 4 av Einar
Mattssons egna hantverkare. Det handlar om
stomresning, montering av innerväggar, kök, 

EINAR MATTSSON I ORD & BILD 2018 / 



badrum, garderober och dörrar samt
en hel del betongarbeten kring dessa
moment.
– Som mest har vi haft 28 egna
hantverkare på plats. Jag gillar att ha med
mycket eget folk. Utöver att det är nyttigt för
att utveckla teamet internt, så blir det lättare
att hålla tidplanen. Vi får större frihet att sätta
in hantverkare där de för tillfället behövs bäst.
Det blir effektivt när man, som här, har många
olika moment samtidigt och de är beroende av
varandra, säger Linda Bernheden.
Rutiner och god stämning

– Vi sitter under samma tak och jobbar verkli
gen tillsammans. Det gör att vi lägger tid och
resurser på rätt saker, säger Linda Bernheden.
– Ja, den ena kör inte över den andra, utan vi
hjälps åt och jobbar mot samma mål, fortsätter
Gunnar Johansson.
– Vi på byggsidan har involverats i inköpen
och kunnat lägga mycket fokus på det. Tack vare
det kan projektet dra nytta av all den erfarenhet
vi har, säger Jan-Olov Leijenquist.
– Från projektverksamhetens perspektiv kan
jag bara instämma. Det finns stor samarbetsvilja
från båda sidor. Projekt tvingas alltid att tackla
olika utmaningar, men här jagar vi inte synda
bockar utan identifierar hur vi bäst kan lösa
frågor som dyker upp, säger Martin Michalski.

En viktig framgångsfaktor är de gemensamma
arbetssätt Einar Mattsson använder i alla sina
byggprojekt. Det finns tydliga strukturer och
rutiner att följa, med mötesforum av olika slag,
En bra mix
ronderingar och daglig styrning. Allt för att ska
När vi besöker de olika huskropparna ser vi flera
pa förutsättningar för god kvalitet i slutänden.
av momenten som pågår. I det hus där man
– Vi sätter förutsättningarna tidigt. Vid
kommit längst kikar vi på lägenheter som snart
ett startmöte för alla involverade, inklusive
är färdigställda för inflyttning. Innan slutbesikt
underentreprenörer, pre
ningen har de redan gått
senteras projektet, dess
igenom en noggrann in
målsättningar och hur
”Jag har tidigare jobbat på tern besiktningsprocess
vi ska arbeta, förklarar
flera stora byggbolag och jag för att minimera antalet
Linda Bernheden.
kan säga att Einar Mattssons anmärkningar.
– Jag har tidi
Vi vandrar vidare till
gare jobbat på flera stora arbetssätt i dag ligger långt
lägenheter som ska bli
byggbolag och jag kan
klara för inflyttning i maj
fram i en jämförelse.”
säga att Einar Mattssons
2019. Här är snickaren
Jan-Olov Leijenquist
arbetssätt i dag ligger
Johan Grund i full
långt fram i en jämfö
färd med att montera
relse, säger Jan-Olov Leijenquist, projektchef för
badrumsinredning i en av husens ganska många
både Backåkra 8 och Koppången 4.
tvåor. Snickaren Olav-Håkon Guttelvik håller på
Även att skapa god stämning och bra lag
att montera köket i en annan lägenhet.
arbete prioriteras. En medarbetarundersökning
Via källaren, där det bland annat byggs
bland de som jobbar på Koppången 4 visar höga
garage med samma stöd för el-bilar som i kvar
siffror både för engagemanget och benägen
teret Backåkra, tar vi oss vidare till tornhuset.
heten att rekommendera Einar Mattsson som
Här ska inflyttningen ske sist och vi möts av råa
arbetsgivare.
betongväggar. Högst upp jobbar Allan Eriksson
– Det är minst lika viktigt att bygga med
med att sätta upp gipsväggar i en av tre blivande
arbetarna som att bygga husen. Gillar du att gå
exklusiva etagelägenheter med privat takterrass.
till jobbet presterar du bättre och då blir också
Genom fönstren bjuds man på en vacker utsikt
slutresultatet bättre. Därför jobbar jag mycket
mot Lilla Värtans vatten. Även om det känns
för att få ihop ett starkt team, som inkluderar
svårt att föreställa sig den färdiga lägenheten i
både våra egna och underentreprenörernas med
detta skede, anar man den höga boendekvalite
arbetare. Mycket handlar om att vi i ledningen
ten när allt är klart.
tar oss tid att både lyssna och ge återkoppling,
– Jag tycker att vi får en god spridning i hu
säger Linda Bernheden.
sen som fångar intresset hos en bred målgrupp.
Här finns större lägenheter som låter barnfamil
jer bo både centralt och nära naturen. Samtidigt
Hälsosam beställarrelation
finns det mindre lägenheter för par eller de som
Ytterligare en framgångsfaktor som byggledning
bor själva. Och sedan dessa unika lägenheter
en vill lyfta fram är den goda relationen mellan
högst upp med entresol1 och takterrass. Det är
projektering och produktion, vilka båda finns
inom Einar Mattsson-koncernen.
en bra mix, avslutar Martin Michalski.
1

HALVVÄGS TILL
DET NYA HJORTHAGEN

Fakta om Backåkra 8
• 81 hyresrättslägenheter för egen förvaltning, fördelade på 3 huskroppar.
• Del i garage under jord med 39 platser.
• Lokaler för service/handel i gatuplan mot
Bobergsgatan.
• Huset är certifierat som Miljöbyggnad Guld.
• Produktionstid: oktober 2016 – mars 2019.
• Bostadshyresgästernas inflyttning avslutad i juni
2018.
• Boendeyta (BOA): 4 729 m2.
• Lokalyta (LOA): 202 m2.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholmsområdets riktigt
stora stadsbyggnadsprojekt. Hela området från Husarviken till
Loudden ska utvecklas. Hittills är det främst industrimarken runt
det nedlagda gasverket i Hjorthagen som har börjat få ny skepnad.
Planen är att det nya Hjorthagen står färdigbyggt 2028. Sedan
omvandlingen startades i början av 2010-talet har 2 680 nya hushåll
flyttat in. Totalt har staden markanvisat 5 100 lägenheter. Till det
kommer drygt 300 000 kvadratmeter handel och kontor.
De kulturhistoriskt värdefulla gasverksbyggnaderna ska bevaras
och omvandlas, vilket kräver stora insatser för sanering och ombygg
nation. I en av gasklockorna projekteras för en scen, i en annan för
hotell. Spårvagnsmuseet tar över en byggnad, en blir skola och
ytterligare en kommer att husera klätterverksamhet. Kontor, handel
och restauranger tillkommer också. Dessutom byggs en helt ny
förskola intill.
Redan från start var stadsplanerarnas tanke att området skulle få
stor variation och samtidigt knyta an till det industriella arvet. Därför
bröt staden upp området på en stor mängd byggrätter med olika
byggherrar.

– Det har varit roligt att se att det
också har gett goda resultat. Stadsdelen
bjuder på många olika lösningar och
flera projekt sticker ut med jättefin
detaljering, kommenterar Staffan
Lorentz, Stockholms stads projektchef
för Norra Djurgårdsstaden.
Stadsdelen ska dessutom vara ett
mönsterprojekt för hållbar stadsut
veckling. Därför är kraven på energief
fektivitet och hållbara lösningar höga.
– Vi har velat testa gränserna
Staffan Lorentz,
och samtidigt undersöka vilka frågor
Stockholms stad
som är relevanta att jobba med. Staden
har gjort mycket för att hjälpa byggherrarna över ribban och bistått
med expertstöd. Mycket har blivit lyckat, inte minst när det gäller
energifrågan. Genom att ställa krav på energiförbrukning stimulerar vi
byggherrar att kombinera olika tekniker och uppmuntrar innovation
och utveckling i branschen, summerar Staffan Lorentz.

Fakta om Norra Djurgårdsstaden
• Omfattar delområdena Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och
Loudden.

• Ett av Stockholms hållbarhetsprofilerade områden.

• Totalt minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser tillskapas,
främst på tidigare industrimark.

• Hela området beräknas utifrån befintlig plan vara färdigbyggt
in på 2030-talet.

• De första bostäderna började byggas våren 2011.

• Hittills står 2 680 bostäder färdiga, 5 100 har markanvisats.

Fakta om Koppången 4
• 130 hyresrättslägenheter för egen förvaltning, fördelade på 4 huskroppar.
• Garage under jord med 61 platser.
• Lokaler för service/handel i gatuplan mot Bobergsgatan.
• Huset är projekterat för certifieringen Miljöbyggnad
Guld.
• Produktionstid: maj 2017– oktober 2019.
• Hyresgästernas inflyttning: i etapper från februari –
september 2019.
• Boendeyta (BOA): 7 994 m2.
• Lokalyta (LOA): 411 m2.

FOTO: LENNART JOHANSSON, STADSBYGGNADSKONTORET, STOCKHOLMS STAD

Entresol = Halvvåning som ger dubbel takhöjd för en del av våningen under.
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PROJEKTPORTFÖLJ

Einar Mattssons projektportfölj
vid årsskiftet 2018–19

2 033

1 033

är det totala antalet bostäder
som ingår i projektportföljen

1. Nova Park

10. Östberga

3

Hyresrätter
Antal bostäder: 125
Boa: 7 314 m2
Loa: 2 837 m2
Byggstart: mar 2016
Klart: okt 2019
Område: Hagastaden

Hyresrätter
Antal bostäder: 135
Boa: 10 125 m2
Loa: 0 m2
Byggstart: 2021
Klart: 2022
Område: Östberga

4
1

5

2

16

3. Stadshuslunden

11. Persikan
19
7
15

11 12
18

10

8 9

Bostadsrätter
Antal bostäder: 88
Boa: 5 810 m2
Loa: 126 m2
Byggstart: 2021
Klart: 2023
Område: Södermalm

17

13
14

4. Backåkra 8

12. Persikan

Hyresrätter
Antal bostäder: 81
Boa: 4 729 m2
Loa: 202 m2
Byggstart: nov 2016
Klart: mar 2019
Område: N. Djurgårdsstaden

6

5. Koppången 4

Hyresrätter
Antal bostäder: 117
Boa: 7 562 m2
Loa: 282 m2
Byggstart: 2021
Klart: 2023
Område: Södermalm

13. Hammarbyskogen

Hyresrätter
Antal bostäder: 130
Boa: 7 994 m2
Loa: 411 m2
Byggstart: maj 2017
Klart: okt 2019
Område: N. Djurgårdsstaden

Bostadsrätter
Antal bostäder: 83
Boa: 5 101 m2
Loa: 157 m2
Byggstart: nov 2018
Klart: jun 2020
Område: Sköndal

bostadsrätter

Bostadsrätter
Antal bostäder: 80
Boa: 5 577 m2
Loa: 391 m2
Byggstart: aug 2020
Klart: sep 2022
Område: Årsta

2. Analysen

6. Stora Sköndal

1 000

9. Årstafältet

Bostadsrätter
Antal bostäder: 127
Boa: 6 891 m2
Loa: 0 m2
Byggstart: mar 2016
Klart: aug 2019
Område: Hagastaden

Bostadsrätter
Antal bostäder: 198
Boa: 12 600 m2
Loa: 324 m2
Byggstart: maj 2016
Klart: mar 2019
Område: Sundbyberg

hyresrätter

Hyresrätter
Antal bostäder: 70
Boa: 4 480 m2
Loa: 150 m2
Byggstart: 2022
Klart: 2023
Område: Hammarbyhöjden

7. Telefonplan
Bostadsrätter
Antal bostäder: 159
Boa: 9 932 m2
Loa: 1 124 m2
Byggstart: nov 2019
Klart: dec 2021
Område: Telefonplan

8. Årstafältet
Hyresrätter
Antal bostäder: 93
Boa: 5 213 m2
Loa: 389 m2
Byggstart: aug 2020
Klart: nov 2022
Område: Årsta

14. Hammarbyskogen
Bostadsrätter
Antal bostäder: 70
Boa: 4 480 m2
Loa: 150 m2
Byggstart: 2022
Klart: 2024
Område: Hammarbyhöjden

15. Sätra
Bostadsrätter
Antal bostäder: 101
Boa: 6 022 m2
Loa: 0 m2
Byggstart: 2023
Klart: 2024
Område: Skärholmen

16. Stadshagen
Hyresrätter
Antal bostäder: 118
Boa: 7 066 m2
Loa: 201 m2
Byggstart: 2023
Klart: 2025
Område: Kungsholmen

11. Persikan

17. Sommaren 10
Hyresrätter
Antal bostäder: 64
Boa: 4 700 m2
Loa: 0 m2
Byggstart: ej beslutat
Klart: ej beslutat
Område: Södermalm

18. Sundsta Gård 2
Hyresrätter
Antal bostäder: 100
Boa: 8 000 m2
Loa: 200 m2
Byggstart: ej beslutat
Klart: ej beslutat
Område: Årstaviken

19. Romans Park
Bostadsrätter
Antal bostäder: 94
Boa: 5 525 m2
Loa: 218 m2
Byggstart: ej beslutat
Klart: ej beslutat
Område: Södermalm
6. Stora Sköndal

Boa = Uthyrbar area bostäder Loa = Uthyrbar area lokaler

 / EINAR MATTSSON I ORD & BILD 2018

EINAR MATTSSON I ORD & BILD 2018 / 

hus, desto bättre blir förvaltningen. Därför är det viktigt
att även hitta tid att vara ute i husen, fortsätter Monika.
– Hyresgästernas upplevelser är också något mycket
viktigt för att ge oss en fullständig bild. Här arbetar vi även
proaktivt genom enkäter, säger Ludvig.

”Du måste verkligen vilja att saker
ska bli bra, inte
bara kortsiktigt,
utan på lång sikt.”

Underhåll och stamrenoveringar

Fastighetsförvaltarnas trägna arbete i vardagen och omtanke om
såväl hyresgäster som fastigheter är en förutsättning för Einar Mattssons
långsiktiga framgångar. Vi bad två av dem berätta om sitt viktiga jobb.
TEXT: Björn Raunio

E

tt viktigt mål för Einar Mattsson är att hyresgästerna
känner sig nöjda, respekterade och trygga. Det är en
förutsättning för växande fastighetsvärden och för
att affären för förvaltningen ska gå ihop här och nu.
De som ska ro i land med detta är Einar Mattssons
förvaltningsteam som består av förvaltare, biträdande
förvaltare, fastighetstekniker och ekonomer. Vi satte
oss ner med fastighetsförvaltarna Ludvig Striem och Monika Biela och bad
dem reflektera över sin roll.
– I det här jobbet är verkligen ingen dag den andra lik. I stort sett
dyker det upp något akut ärende varje dag som man måste lösa snabbt för
hyresgästen. Det kan vara allt från vattenläckor, problem med ventilation
och värme till saker som skadegörelse och inbrott. Vi har alltid något att ta
tag i, inleder Monika.
– Utmaningen är att kombinera det oplanerade med allt det som
handlar om planerat underhåll och projektarbete i fastigheterna. Samtidigt
hör de två delarna ihop. När förvaltaren driver på underhållsprojekt som
tar fastigheten framåt, minskar på sikt antalet akuta ärenden, fortsätter
Ludvig.
En hel del av förvaltarnas tid används för att svara på hyresgästers
frågor via telefon och e-post.
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Många frågor från hyresgästerna handlar om underhåll
av lägenheter. Förvaltaren har ansvar för ekonomin och
måste ta ställning till vad som ska göras eller inte göras i
lägenheter med hänsyn till övergripande underhållsplaner.
– Det kan vara en utmaning när man måste säga nej
till hyresgästers olika önskemål. Då är det avgörande hur
man kommunicerar och motiverar sitt beslut, men finns
det ett grundförtroende etablerat så blir det lättare, säger
Monika.
Husets skick i stort är viktigt. När en stamrenovering
närmar sig är det oftast inte ekonomiskt försvarbart att
göra renoveringar inne i lägenheterna.
– Det är knepiga avvägningar. Vid någon tidpunkt be
höver man begränsa underhållet när stora ombyggnationer
står för dörren. Samtidigt kanske en del ändå bör göras.
Dessutom är det ofta svårt att ange exakt när renove
ringen kommer, eftersom så många faktorer kan påverka.
Förvaltningen får aldrig lova saker som inte går att hålla,
slår Ludvig fast.
Ofta finns också en oro för framtida hyreshöjningar ef
ter en stamrenovering. När Einar Mattsson renoverar och
bygger om är målsättningen att så långt som möjligt införa
en och samma standard i lägenheterna. Där det är ekono
miskt och byggnadstekniskt möjligt får hyresgästerna dock
tillfälle att välja bort delar av standardhöjningarna, vilket
öppnar för en lägre hyreshöjning efter renoveringen.
Enhetligare i ytterstaden

– Ett vänligt bemötande och en öppen kommunikation med hyresgästerna
är a och o. Många missförstånd och missuppfattningar kan undvikas om vi
bara förklarar bakgrunden till olika beslut. Det är också viktigt att hyres
gäster får återkoppling inom rimlig tid när de hör av sig. Vårt mål är att
alltid återkoppla inom 24 timmar, även om vi ännu inte vet svaret på deras
fråga, säger Monika.
Lyhördhet mot hyresgäster

De understryker vikten av att lyssna på hyresgästernas önskemål, inte minst
när förvaltningen planerar större förändringar.
– I grund och botten är det vårt jobb att få hyresgästerna att trivas och
må bra. Ofta har de själva bra idéer som de vill dela med sig av och då ska vi
lyssna på dem. Går förslaget av någon anledning inte att genomföra så får vi
förklara varför. Är man lyhörd som förvaltare så bygger man upp ett förtro
ende hos hyresgästerna och då är det lättare att samarbeta, säger Monika.
– Många bryr sig mycket om sina bostäder och vill vara med och
påverka. När vi skulle måla om i en trappuppgång målade vi till exempel
testytor i tre olika färger och bad hyresgästerna att rösta fram sin favorit.
Responsen blev väldigt positiv, säger Ludvig.
– Som förvaltare måste du alltid prioritera det som är viktigt genom att
vara strukturerad och lösningsorienterad. Ju mer kunskap du har om dina

De två har svårt att peka på generella skillnader mellan
förvaltning av fastigheter i innerstad respektive ytterstad.
Alla områden är olika och har sina specifika utmaningar.
– En avgörande skillnad är förstås att ytterstadsområ
den är mer enhetligt byggda. Det blir enklare att ta stora
grepp och till exempel införa elektroniska lås när man
hanterar 150 lägenheter som ser likadana ut. Generellt
skiljer sig husen mer åt i innerstan, säger Ludvig.
– Jag skulle också säga att nybyggda hus ser annor
lunda ut. I dem finns mycket ny teknik som syftar till att
förbättra boendeupplevelsen, sänka energiåtgången med
mera. Denna kan behöva trimmas in i takt med att män
niskor flyttar in och med årstiderna. Förvaltningen måste
ha uppdaterade kunskaper om all ny teknik, säger Monika.
Hur vill de då sammanfatta vad som är viktigt för att
göra ett bra jobb som fastighetsförvaltare?
– Att vara lyhörd och bygga upp goda relationer med
hyresgästerna och samtidigt vara strukturerad och priori
tera det som är viktigt, säger Monika.
– Du måste verkligen vilja att saker ska bli bra, inte
bara kortsiktigt, utan på lång sikt, avslutar Ludvig.

Ludvig Striem

Ludvig Striem har
snart arbetat 10 år på
Einar Mattsson, men
bara 1,5 år som förvaltare. Han ansvarar
för 18 fastigheter som
alla ligger innanför
tullarna, mest på
Södermalm. Inga av
husen är nybyggda.
Totalt bor 775 hushåll
i husen.

”Är man lyhörd som förvaltare så bygger
man upp ett förtroende hos hyresgästerna
och då är det lättare att samarbeta.”
Monika Biela
Monika Biela började på
Einar Mattsson i maj 2018,
men har jobbat som förvaltare
i 4 år innan dess. Av de 18
fastigheter hon förvaltar ligger
några i innerstan, men de allra
flesta i Söderort. Hon jobbar
både med äldre hus och helt
nybyggda. Totalt bor 1 503
hushåll i husen.
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HEMMA HOS

Ett unikt,
hållbart

boende

Vi hälsade på i ett klimatsmart hus i kvarteret
Taklampan, där solceller genererar det mesta av
energin. Familjen Durgun-Berggren stortrivs i sin
lägenhet med stor terrass mot Hammarbyhöjden.
TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

I

november 2016 flyttade Gül
Durgun-Berggren, Andreas Berg
gren och deras dotter Olivia in i en
hyreslägenhet på Finn Malmgrens
väg 89 i Hammarbyhöjden. Deras
trea på 80 kvadratmeter ligger i ett
av de två husen i den prisbelönade
nollenergifastigheten Taklampan 1.
– Av en slump hade vi varit uppe på
Hammarbyhöjden och sett bygget strax innan
jag fick ett erbjudande om en lägenhet här. Jag
hade stått i kö hos Einar Mattsson i många år, så
vi kunde få precis den lägenhet vi ville ha, berät
tar Andreas.

Trots att familjen bor på bottenplan bjuds man
från vardagsrummet och den stora terrassen på
44 kvadratmeter på en formidabel utsikt tack
vare att huset ligger på en höjd. Hammarbyback
en tornar upp sig över skogen i Nackareservatet
som bokstavligen börjar vid husknuten.
– Ibland pratar vi om att flytta in till stan,
men den här terrassen och utsikten skulle vi
aldrig kunna få någon annanstans, säger Andreas.
– Ja, utsikten är det bästa av allt här. Det är
så speciellt med skogen och vackert under alla
årstider. Jag älskar lyxen att enkelt kunna gå på
skogspromenad, gå ut och springa eller gå ner till
vattnet och bada på sommaren, fortsätter Gül.

– Det är lätt att ha en aktiv livsstil när man bor
så här, säger Andreas.
Lugnt och skönt

Gül kommer från Nederländerna, vars städer
sällan bjuder på denna typ av naturupplevelser.
Andreas har rötter i Stockholm fast växte upp
på olika platser i Sverige eftersom hans far job
bade som helikopterpilot i det militära.
Paret träffades när Andreas arbetade i Am
sterdam. Efter att ha gift sig flyttade de i augusti
2013 till Stockholm. Här föddes Olivia som nu
har hunnit fylla fem år. Båda har IT-jobb. Han
är systemutvecklare på SEB och hon är business
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Andreas Berggren och
Gül Durgun tycker att
de har ett enkelt liv i
kvarteret Taklampan.

Sara Liljenberg finalist

Manifestation för
trygghet
ÒÒ När utmärkelsen Årets Unga
Fastighetskvinna 2018 delades ut
i början av september var en av de
tre finalisterna Sara Liljenberg (t v på
bilden), projektutvecklare för Einar
Mattssons stora bostadsprojekt
Hjulmakaren och Stadshuslunden i
Sundbyberg. Det var andra året i rad
som en av finalisterna kom från Einar
Mattsson.



intelligence- och analysspecialist på Nordic
Entertainment Group.
– Jag tar min vespa in till kontoret på Ring
vägen på under tio minuter. Samtidigt som det
är så nära naturen, lugnt och skönt här, så är man
väldigt nära stan, säger Gül.
Som småbarnsföräldrar är de tacksamma över lugnet.
Det finns ingen trafik att oroa sig för och alla barnen i
husen leker tillsammans i omgivningarna. Kontrasten blev
stor när familjen tillfälligt omlokaliserade till Amsterdam
från december 2017 till september 2018.
– Det är inte lika fräscht och nära till naturen och
dessutom fullt med folk, berättar Andreas.
Under bortovaron ansökte de om och fick godkänt
från Einar Mattsson att hyra ut lägenheten i andra hand,
vilket fungerade problemfritt.
– Över huvud taget har Einar Mattsson varit väldigt
smidiga att ha att göra med, säger Andreas.
I nybyggda hus med mycket ny teknik finns alltid
en injusteringsperiod som ibland kan påverka de boende
negativt. Så har tyvärr varit fallet även i kvarteret
Taklampan.
– Fast det har inte känts så farligt för oss, säger
Andreas.
– Einar Mattsson har skött kommunikationen på ett
föredömligt sätt, menar Gül.
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Fakta om
Taklampan
Adress: Finn Malmgrens
väg 87– 89, 116 –118 i
Hammarbyhöjden.
Byggår: 2015 –17.
Antal lägenheter: 64 st.
Total boarea: 4 145 m2.
Energiförbrukning:
115 000 kWh per år, tack
vare solceller på taken i
optimal vinkel, tätt klimat
skal, uppvärmning via
varmluftskanaler i betongstommen, FTX-ventilation
med värmeväxling i frånoch tilluft samt värmeåtervinning ur spillvatten.
Utmärkelser: Framtidens
fastighet på Stockholms
fastighetsmässa 2017,
hedersomnämande i
Solenergipriset 2018,
nominerat till Årets
Stockholmsbyggnad 2018.

2

prisnomineringar

ÒÒ gick under hösten till Einar
Mattssons studentlägenheter i
kvarteret Forskningen vid KTH.
Dels nominerades husen till Årets
Bygge 2019 och dels nominerades
KTH Live-In Lab till 2018 års Bopris
till minne av Josef Frank. (Läs mer
om KTH Live-In Lab på s 14.)

Grönt hem med livskvalitet

Kvarteret Taklampan byggdes med mycket hög energief
fektivitet. Husen, som totalt inrymmer 64 lägenheter, för
brukar 115 000 kWh per år. De värms upp effektivt genom
att varmluft leds i kanaler i betongstommen. Klimatskalet
är väldigt tätt och solceller på taket bidrar med det mesta
av fastighetsenergin. Värmeenergi återvinns både i ventila
tionen och spillvattnet.
Tack vare allt detta utnämndes husen till Framtidens
fastighet på Stockholms fastighetsmässa 2017 och fick
även ett hedersomnämnande i Solenergipriset 2018. Som
boende tycker Andreas och Gül inte att deras liv påverkas
nämnvärt av husets miljöprofil.
– Det är bekvämt och vi känner att vi har väldigt hög
livskvalitet. Att husen passar så bra in i sin omgivning, med
den träklädda fasaden där de ligger invid skogen, tror jag
gör att vi som bor här känner oss lite stolta. Det adderar
värde till hela området, säger Gül.
– Det är skönt att slippa element eftersom det blir
lättare att möblera, säger Andreas.
Båda uppskattar att bo i ett hus där man verkligen har
tänkt till och ansträngt sig när det gäller såväl estetik som
funktion.
– Jag kan säga att vi är väldigt nöjda med att bo här.
Vårt liv är så enkelt. Det är definitivt värt vad det kostar
i hyra, summerar Gül.

ÒÒ Tillsammans med Einar
Mattsson manifesterade Hjulstabor i april för tryggare och säkrare
gång- och cykelvägar. Budskapet
var att mopedister och motocrossförare måste köra lagligt och visa
hänsyn i bostadsområdet.

Huvudtalare
om digitalisering
ÒÒ Einar Mattssons utbyggnad av en
öppen fiberlösning i alla sina fastig
heter väcker uppmärksamhet
i branschen. Under AktivBos Benchmark Event på Berns i februari var
huvudtalarna Mikael Dimadis,
dåvarande VD för Einar Mattsson
Fastighetsförvaltning AB, och
affärsutvecklaren Björn Schenholm
Ristborg. De berättade om fördelarna
med egen fiberinfrastruktur för såväl
fastighetsägare som hyresgäster.

Hyllat nybygge
i Huddinge
Brf Klockarbacken
är ett av de högsta husen i
Huddinge och var en av sju
nominerade nya byggnader
till Huddinges byggnadspris
2018. Huset i hörnet Sjödals
vägen-Förrådsvägen stod klart
2017. Det projekterades och
uppfördes i ett samarbete
mellan Einar Mattsson och
Mecon Bygg AB.

Projektledning förklaras
ÒÒ I september gav Svensk Byggtjänst ut boken ”Projektledning vid fastighetsutveckling”.
Författare är Henrik Larsson, affärsutvecklare
på Einar Mattsson med över 20 års erfarenhet av projektledning i branschen. I boken
sammanfattar han de viktigaste bestånds
delarna för att driva projekt framgångsrikt
och effektivt.
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”Vi är ett ansikte utåt för Einar
Mattsson och därför är vi väldigt
måna om ett trevligt bemötande.”

Utetrivsel
är deras uppdrag

Ingela Öberg

En trevlig utemiljö är en viktig del av ett
tryggt och trivsamt boende. Därför har
innergårdar och andra utomhusmiljöer i
anslutning till fastigheterna hög prioritet
i Einar Mattssons fastighetsförvaltning.
TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

E

n särskild utemiljögrupp
inom förvaltningen ansvarar
för skötsel och underhåll
av utemiljöerna, samt
markanläggningsprojekt,
både i Einar Mattssons eget
bestånd och för fastigheter
som företaget förvaltar på uppdrag av andra
ägare. Totalt handlar det om cirka 140 fastig
heter, varav knappt två tredjedelar ägs inom
EM-sfären.
– Vi är elva heltidsanställda. Våra egna
medarbetare jobbar ute på gårdarna i innerstan
och i en del av beståndet norr om Stockholm
och söder om Söder. På sommaren har vi också
ett par säsongsarbetare. För två ytterstadsområ
den där fastigheterna inkluderar stora ytor anli
tar vi entreprenörer för det dagliga underhållet.
Vi ställer samma höga krav på dem som på oss
själva när det gäller kvalitet och bemötande av
hyresgäster, berättar Ingela Öberg, projektle
dare i utemiljögruppen.
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– Vårt mål är att alla hyresgäster ska trivas. Är
det hemtrevligt på innergårdar och runt husen
så vill man vistas i sin utemiljö. Då lär man
känna sina grannar bättre, blir tryggare och
trivs, förklarar Malin Persson, arbetsledare för
utemiljögruppen.
– Det ska gå att sätta sig ner, koppla av och
vara ute med sina barn eller vänner, säger Ingela
Öberg.
– För oss är det många bitar att tänka på. Vi
vill sätta hyresgästerna i fokus och skapa trev
liga, välkomnande miljöer som erbjuder något
för alla, såväl yngre som äldre. Utemöbler ska
vara hållbara och inbjudande. Säsongsblommor
lyfter intrycket och gör att det händer saker.
När julen närmar sig vill man ha en fin julgran
som lyser upp, säger Malin Persson.
Skötsel året runt

Det mesta av gruppens tid läggs på den konti
nuerliga skötseln av gårdarna. Arbetsuppgif
terna skiftar med årstiderna. Under våren är det

full rulle med att städa gårdarna efter vintern,
plantera ut vårblomster i krukor och rabat
ter, förbättra och göda rabatter, rensa ogräs i
planterings- och plattytor och så vidare. På för
sommaren planterar man ut sommarblommor.
Det som köps in ska leva upp till höga krav på
miljöhänsyn. Så långt som möjligt används
närodlat.
Under den varma perioden kan det, bero
ende på väderleken, bli en hel del vattning. Den
torra och varma sommaren 2018 var förstås
anmärkningsvärd i detta hänseende.
– Det är en stor utmaning med torra perio
der, inte minst när det handlar om innerstads
gårdar där allt vatten måste komma uppifrån.
Regnar det inte måste man vattna och vattna,
säger Malin Persson.
I slutet av september blir det dags att sätta
ut höstblommor som väljs för att hålla vintern
ut. Därefter måste man ta hand om fallna löv
innan vinterunderhållet tar vid. I innerstan
sköts snöröjning och annat av Einar Mattssons 

”Vi vill sätta hyresgästerna i fokus
och skapa trevliga, välkomnande
miljöer som erbjuder något för alla,
såväl yngre som äldre.”
Malin Persson

EKONOMI

Stabilt resultat trots
svagare bostadsrättsmarknad
FOTO: ÅKE GUNNARSSON

Einar Mattssons långsiktiga arbete med kärnaffären, att äga
och utveckla hyresbostadsfastigheter, har skapat förutsättningar att under 2018 nå ett resultat som är acceptabelt även
med rådande marknadsläge inom bostadsrättsutvecklingen.

D
Under hösten 2018 lät Einar Mattsson bygga en helt ny lekplats
i Hjulsta. Även en ny grillplats ställdes i ordning. Under planeringen
bjöds hyresgäster och barn in och fick tycka till.



egna medarbetare. Vid behov får ute–
miljögruppen hjälp på helgerna, då
snickare och fastighetsskötare på
Einar Mattsson har jour och kan
kallas in. Ett tiotal entreprenörer
upphandlas också för snöröjning, mestadels för
större fastigheter i ytterstadsområden med ytor
som kräver större maskiner.
– På vårvintern, framåt mars, utför vi sedan
mycket beskärningsarbete, vilket är något vi gör
även andra tider på året, säger Malin Persson.
Lyhörda mot hyresgästerna

Oavsett säsong är utemiljögruppen noga med att
lyssna på hyresgästerna. Det kommer till exempel
en hel del förslag på vilka blommor och växter
som passar på gårdarna.
– Det kan vara många olika viljor, men vi
försöker att vara lyhörda, säger Malin Persson.
– Valet av växter beror också mycket på
platsens förutsättningar, särskilt då hur mycket
solljus det finns. Men när det går möter vi gärna
hyresgästerna önskemål, säger Ingela Öberg.
Positiva siffror för utemiljön i hyresgästundersök

ningen AktivBo tyder på att gruppen lyckas bra.
– Vår personal är ute mycket i fastigheterna
och träffar många hyresgäster. Vi är ett ansikte
utåt för Einar Mattsson och därför är vi väldigt
måna om ett trevligt bemötande, säger Ingela
Öberg.
Utöver det dagliga underhållet driver ute
miljögruppen också mindre projekt på uppdrag
av förvaltarna. Det kan handla om att renovera
innergårdar, lägga plattor, iordningsställa
sittytor, plantera perennrabatter eller renovera
lekplatser. Just lekplatser är något som Einar
Mattsson satsar mycket på just nu, bland annat
eftersom EU-regler skärper kraven på säkerhet.
– Ibland kan det vara rätt stora ingrepp som
inte känns som att de gör så stor skillnad för hy
resgästerna. Till exempel krävs det numera ett
lager sand på 40 cm på lekplatserna, vilket kan
bli dyrt. Vi vill dock ha kvar bra lekplatser, så vi
tar den kostnaden över tid och betar av ett antal
lekplatser om året, förklarar Ingela Öberg.
– Samtidigt får en lekplats inte helt ta över
innergården. Gården ska kunna nyttjas även av
vuxna utan barn, slår Malin Persson fast.

Finplanering för nya miljöer

Ytterligare en viktig roll för utemiljögruppen
är kopplad till Einar Mattssons nyproduktion
och ombyggnadsarbeten. Dels är det mycket
jobb med vattning och skötsel när utemiljöerna
är nyanlagda och dels involveras gruppen i
finplaneringen.
– Vi är gärna med redan i projekteringen av
de nya gårdarna för att få in långsiktiga skötsel
aspekter. Landskapsarkitekter och arkitekter
kanske inte alltid tänker på förvaltningen av
miljöerna de utformar, säger Malin Persson.
Grunden för det goda jobb utemiljögrup
pen gör menar de båda två är medarbetarna
och att Einar Mattsson har satsat mycket på
utbildning när det gäller såväl växter som
projektering.
– Vi har en fantastisk personalgrupp som
verkligen levererar och, tror jag, trivs på sitt
jobb. Vi har väldigt låg personalomsättning,
säger Ingela Öberg.
– Ja, alla hjälper varandra och det är aldrig
något tjafs, avslutar Malin Persson.

et gångna året har varit intensivt
för koncernen då antalet bostäder
i produktion har varit hög samti
digt som marknadsförutsättning
arna för bostadsrätter föränd
rats. Betalningsviljan för bostäder har sjunkit,
liksom intresset att teckna sig för nyproducerade
bostadsrättslägenheter i tidiga skeden. Produk
tionskostnaderna för pågående projekt har dock
stigit som en följd av fortsatt bristande resurser i
flera delar av produktionskedjan. Den olyckliga,
men inte ovanliga, kombinationen av faktorer
har påverkat nyproduktionsprojektens lönsam
het negativt. Koncernens tillgångsmassa passerar
14 miljarder kronor under 2018 med ett justerat
eget kapital närmare nio miljarder kronor. För oss
som långsiktig aktör har marknadsoroligheterna
inte påverkat synen på Stockholmsområdet som
en attraktiv plats att leva, arbeta och bo på.
Koncernens långsiktiga perspektiv på affären
är nyckeln till hållbarhet i alla dess dimensioner.
Vår lönsamhet stärks genom att vi kontinuerligt
eftersträvar ett förbättrat resursutnyttjande som
håller över tid och ger kunderna mervärden.
Koncernen har under året fortsatt att investe
ra i nyproduktion av hyresrätter och 524 miljoner

kronor har investerats under året. Koncernen
omsatte 1 822 (2 373)* miljoner kronor med ett
rörelseresultat före avskrivningar om 206 (314)
miljoner kronor.
Einar Mattsson Projekt AB:s omsätt
ning landade 2018 på 643 (1 156) miljoner kro
nor. Rörelseresultatet uppgick till -1 (155) miljon
kronor. Både omsättning och rörelseresultat drivs
av försäljningen i pågående bostadsrättsprojekt.
Vinsterna som avräknats 2018 avser huvudsakli
gen projekt som är under produktion. Resultatet
har påverkats av försämrade marknadsförutsätt
ningar på bostadsrättsmarknaden och kostnads
ökningar till följd av det höga resursutnyttjandet.
Einar Mattsson Fastighets AB ökade
sina hyresintäkter under 2018, till 494 (448)
miljoner kronor. Rörelseresultatet före avskriv
ningar uppgick till 248 (229) miljoner. Bolaget
har under året investerat i nya hyresrätter belägna
i Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden samt
i det befintliga beståndet på Södermalm och
i Vårberg. Den finansiella ställningen är fortsatt
mycket stark och fastighetsbeståndets värde har
ökat under året.

Einar Mattsson Byggnads AB minskade
under 2018 sin omsättning till 738 (1 028)
miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till
11 (30) miljoner kronor där merparten av om
sättning och resultat är hänförlig till försäljning
av byggentreprenadtjänster inom koncernen.
Einar Mattsson Fastighetsförvaltning
AB avslutade sitt första år som ett eget bolag
efter att verksamheten förvärvats från Einar
Mattsson Byggnads AB hösten 2017. Om
sättningen under 2018 uppgick till 239 (55)
miljoner kronor med ett rörelseresultat om 8 (3)
miljoner kronor, jämförelsesiffran avser endast
fjärde kvartalet 2017.
Heirloom Asset Management AB, kon
cernens kapitalförvaltande bolag, har ett antal
innehav som under året lämnat utdelningar. Inne
havet i noterade indexprodukter har avyttrats och
ersatts av investeringar i noterade bolag.

Björn Strid,
Ekonomi- och finanschef för Einar Mattsson AB

Ekonomi i korthet
Einar Mattsson ABkoncernen omsätter

Fastighetsbeståndets marknadsvärde
uppgår till cirka

1 822 Mkr

12 mdkr

23 %

85 %

varav

är hyresintäkter.

och utgör

av de totala tillgångarna.

Justerad soliditet
uppgår till

61 %

Belåningsgraden för
fastighetsbeståndet uppgår till

34 %

Med aktuell projektportfölj
kommer cirka

5 mdkr

investeras i bostadsprojekt
de kommande fem åren.

* Föregående års siffror anges inom parentes.
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EKONOMI

EKONOMI

RESULTATÖVERSIKT 20181

BALANSRÄKNINGAR I MARKNADSVÄRDEN4

Nedan presenteras Einar Mattsson AB-koncernens respektive de fem
dotterbolagskoncernernas resultat 2018 i sammandrag.

Nedanstående balansräkning visar Einar Mattsson AB-koncernens respektive de fem
dotterbolagskoncernernas tillgångsmassa och finansiella ställning per 2018-12-31.

(Mkr)

Omsättning
Rörelsens kostnader
Andelar i intresseföretags resultat
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter
finansnetto

EM AB2
(koncern)

EM Projekt AB
(koncern)

EM Byggnads AB
(koncern)

EM Fastighetsförvaltning AB

EM Fastighets AB
(koncern)

Heirloom Asset
Management AB

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1 822

2 373

643

1 156

738

1 028

239

55

494

448

-

–

-1 653

-2 186

-681

-1 128

-727

-998

-231

-52

-246

-219

-3

-2

37
206

127
314

37
-1

127

-

155

–

11

-

30

8

–
3

248

–
229

-3

(Mkr)

Förvaltningsfastigheter
Projektfastigheter

–

EM AB2
(koncern)

EM Projekt AB
(koncern)

EM Byggnads AB
(koncern)

EM Fastighets –
förvaltning AB

EM Fastighets AB
(koncern)

Heirloom Asset
Management AB

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

12 238

10 963

-

–

-

–

-

–

12 238

10 963

-

–

1 168

1 320

1 148

1 298

20

20

-

–

-

–

-

–

Värdepappersinnehav

416

505

5

3

-

–

-

–

-

–

411

502

Övriga tillgångar

215

204

846

321

327

541

63

57

33

21

149

42

-2

Likvida medel

78

-76

-1

2

-1

-1

0

0

-92

-72

176

-2

Summa tillgångar

284

238

-2

157

10

29

8

3

156

157

173

-4

Justerat eget kapital
Finansiella skulder

316

489

26

5

6

245

-

–

35

11

1

2

14 353

13 481

2 025

1 627

353

806

63

57

12 306

10 995

561

546

8 803

8 423

1 309

1 302

239

331

10

2

7 422

6 857

2

124

4 449

3 694

299

–

-

–

-

–

4 150

3 694

-

–

Uppskjuten skatteskuld

342

335

-

–

-

–

-

–

342

300

-

34

759

1 029

417

325

114

475

53

55

392

144

559

388

5 550

5 058

716

325

114

475

53

55

4 884

4 138

559

422

14 353

13 481

2 025

1 627

353

806

63

57

12 306

10 995

561

546

Einar Mattsson Projekt AB

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Övriga skulder

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

Bolaget är ett renodlat förvaltningstjänstebolag.

Summa skulder

Einar Mattsson Fastighets AB

Summa skulder och
justerat eget kapital

Einar Mattsson Byggnads AB

Heirloom Asset Management AB

Fastighetsbeståndet

Bolaget är ett renodlat byggentreprenadbolag där successiv vinstavräkning tillämpas.

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

Förvaltningsfastigheterna är koncernens finansiella motor med stabila
kassaflöden och ökande värden. Bedömt marknadsvärde för Einar
Mattsson Fastighets AB:s bestånd uppgår till 12 miljarder kronor, cirka
85 procent av de totala tillgångarna i Einar Mattsson AB-koncernen.
Fastighetsvärdet på förvaltningsfastigheterna motsvarar cirka

34 200 kronor per kvadratmeter och en direktavkastning på normaliserat
driftnetto om 3,1 procent. Inom EM-sfären finns ytterligare fastigheter
värda cirka 3 miljarder kronor vilket ger ett totalt fastighetsvärde om
15 miljarder kronor. Utförlig information om fastighetsbeståndet finns
på sid 27– 30.

PROJEKTFASTIGHETER

INVESTERINGSVOLYMER 2019–2023

Einar Mattsson Fastighets AB-koncernen äger bostadsfastigheter
i Stockholm för långsiktig förvaltning.

FLERÅRSÖVERSIKT2
Nedan sammanfattas de senaste årens resultaträkningar för Einar
Mattsson AB-koncernen, med utbrytning av omsättning per huvudsakligt
verksamhetsområde.
(Mkr)

2018

2017

2016

2015

2014

1 822

2 373

2 491

1 905

1 885

-varav hyresintäkter

494

448

429

411

399

-varav förvaltning

239

209

175

164

130

-varav byggentreprenader

738

821

790

730

792

-varav projektutveckling bostads-/äganderätter

643

1 156

1 268

839

801

Rörelseresultat3

206

314

432

534

481

Resultat efter finansnetto

284

238

372

496

402

Omsättning3

Aktuell kapitalbindning i exploateringsfastigheter och pågående nyproduktion uppgår till 1 168 miljoner kronor. Diagrammet till höger visar prognostiserade årliga investeringsvolymer för Einar Mattssons bostadsprojekt
där volymen de kommande fem åren sjunker relativt tidigare år. Den sjunkande volymen förklaras av färre byggrättsförvärv under 2016 –17 samt
att kommunernas planarbete för ett antal projekt fått ändrade tidplaner.

1500

1200

900

600

300

0
2019

1

Eftersom Einar Mattsson Fastighets AB:s förvaltningsfastigheter upptagits till marknadsvärden i balansräkningen belastas inte resultatmåtten i denna sammanställning
av avskrivningar. Orealiserade värdeförändringar har inte räknats med i resultaten.

2

Einar Mattsson AB-koncernens siffror kan avvika från summan av dotterbolagskoncernernas siffror, eftersom de innehåller elimineringar av transaktioner mellan koncernbolagen. Under 2018 har en omallokering av eget kapital skett mellan bolagen.

3

Sedan räkenskapsåret 2014 tillämpar Einar Mattsson AB-koncernen redovisningsregelverket K3.
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4

2020

2021

2022

2023

Förvaltningsfastigheternas marknadsvärde har bedömts med Datschas värderingsmodell och schablonmässiga direktavkastningskrav, med justering för verkliga areor
och hyresnivåer. För pågående nyproduktion av hyresrätter har värdering dock skett till upparbetad investeringsvolym. Noterade värdepapper har värderats till kurs på
balansdagen. Uppskjuten skatteskuld har värderats till 5 procent på övervärden av förvaltningsfastigheter och 20,6 procent för noterade värdepapper. Övriga tillgångar
och skulder är värderade till bokförda värden.
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VIMMEL

2018

Business Arena Stockholm
För Stockholm
på MIPIM
Einar Mattsson deltog
i världens största
fastighetsmässa
MIPIM i Cannes i mars.
För första gången var
det som partner till
Stockholms Business
Region.

Hjustadag
i skinande
sol

I september deltog Einar Mattsson vid Sveriges största
fastighetsmässa med representanter i många seminarier.

Programmet
för Hjulstas
egen dag den
19 maj utökades för att fira
Einar Mattssons
tioårsjubileum i
området. Solen
sken över stora
och små.

Traditionsenlig Lucialunch
Kunder och externa kontakter bjöds
som vanligt in till lunch på Lucia.
I samband med den donerade Einar Mattsson
pengar till organisationen Internationella
Bekantskaper, som ger människor tillfälle att
träffa nya vänner och samtidigt nyanlända
chans att utveckla sin svenska.
Under mässan vann koncern
ledningsassistent Isak Larssons
lag i tävlingen ”Draknästet”
med en idé för att minska
onödiga transporter genom
att låta människor dela kontorsplatser med varandra.

FOTO: THERESE JAHNSON

Norra Stationsdagarna
I maj hölls Norra Stationsdagarna i Hagastaden med
after work, food trucks och
mycket mer. Einar Mattsson
visade upp sina fina projekt
i stadsdelen.

Fest i Vårberg
När Einar Mattssons elva flerbostadshus på Ängsholmsgränd fyllde 50 år
i augusti bjöds hyresgästerna in till fest på en av innergårdarna.

Årlig julgransplundring
Alla medarbetare som har barn,
barnbarn eller andra barn som
de vill fira ut julen med bjuds
in till Einar Mattssons årliga
julgransplundring i början
av januari.

Dialog i Almedalen
Under Almedalsveckan
deltog en rad företrädare
för Einar Mattsson i
seminarier kring hållbarhet
och bostadspolitik.

Medarbetarnas julfest
Julfesten för medarbetarna
hölls på Winterviken
i Gröndal. Som vanligt
firades även trotjänande
jubilarer under kvällen.

FOTO: MARTIN ÖBERG
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EINAR MATTSSON AB
Box 17143
104 62 Stockholm
BESÖKSADRESS
Rosenlundsgatan 58
TELEFON
08-586 263 00
einarmattsson.se

