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KONCERNFAKTA

Om Einar Mattsson
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.

EINAR MATTSSON AB
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.

Koncernens moderbolag
där gemensamma stödresurser finns samlade.

Levererar förvaltningstjänster till
fastighetsägare i Storstockholm.
HEIRLOOM ASSET MANAGEMENT AB1

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.

Familjeföretaget Einar Mattsson finns för att vi vill skapa
värde för medvetna kunder som vill ha ett bättre och enklare liv.
Vi bedriver ett långsiktigt företagande som kännetecknas av
entreprenörskap och ett ansvarsfullt ägande.
I 85 år har vi aktivt deltagit i utvecklingen av Storstockholm. Vår
affärsmodell bygger på att koncernen, genom våra olika bolag, äger,
utvecklar och förvaltar fastigheter samt bygger och renoverar hus, allt
med långsiktighet och omsorg.
Fastighetsbeståndet inom Einar Mattsson Fastighets AB hade
2019 en totalyta på 342 255 kvadratmeter, i huvudsak bostäder men
även en del lokaler. I EM-sfären, som inkluderar ägarfamiljens övriga
fastighetsinnehav, var 2019 beståndets totalyta 431 576 kvadratmeter
(se s 36–41 för detaljerad information). Det gör oss till Stockholms
stads i dag största privata ägare av hyresbostäder. Erfarenheter från de
egna fastigheterna kommer till stor nytta även i förvaltningsuppdrag
som gäller andras fastigheter. Nära två tredjedelar av lägenheterna
som vi förvaltar ägs av andra.
Einar Mattsson är också en av de mest aktiva utvecklarna av nya

1

bostäder i regionen och planerar för 4 000 nya bostäder fram till 2027.
Vi förvärvar mark runtom i Storstockholm för att utveckla genomtänkta och hållbara bostäder för framtiden, där de boende ska känna
sig respekterade, stolta och trygga.
Einar Mattsson Byggnads AB fungerar som koncernens produktionsorganisation, bygger nytt och utför omfattande renoveringar för
systerbolagen i den egna koncernen. Fokus ligger starkt på kvalitet,
ordning och reda i processer samt kostnadseffektiva, genomtänkta
lösningar som adderar värde till de som bor i husen och oss som
fastighetsägare.
Våra bolag har skild affärslogik men värderingarna är gemensamma. Vi tänker långsiktigt och ser alltid till hela livscykeln hos
en fastighet och kundernas bästa över tid – även i enskilda uppdrag.
Vi har en personlighet som präglas av omtanke, engagemang och
framåtanda.
Inte minst är vårt engagemang för staden vi verkar i bergfast.
Vår vision är att nästa kapitel ska bli det bästa i både Einar Mattssons
och stadens historia.

Verksamheten i Heirloom Asset Management AB tas inte upp i hållbarhetsredovisningen som ingår i denna årsberättelse.
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EINAR MATTSSON
FASTIGHETSFÖRVALTNING AB

Koncernledning
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1. Björn Feldin
Chef för digital verksamhetsutveckling, inköp och kalkyl
2. Lena Lind
HR-chef
3. Björn Strid
Ekonomi- och finanschef
4. Peter Svensson
Vd för Einar Mattsson Projekt AB
5. Stefan Ränk
Koncernchef, även vd för Einar Mattsson Fastighets AB
och Heirloom Asset Management AB
6. Anna Mellström
Vd för Einar Mattsson Byggnads AB

FOTO: ÅKE GUNNARSSON

7. Martin Fors
Fastighetschef
8. Ewelina Holm
Kommunikationschef
9. Magnus Molin
Vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Styrelser i Einar Mattsson-koncernen
EINAR MATTSSON AB:

EINAR MATTSSON
BYGGNADS AB:

EINAR MATTSSON
FASTIGHETSFÖRVALTNING AB:

EINAR MATTSSON
PROJEKT AB:

Arne Karlsson, Ordförande

Stefan Ränk, Ordförande

Stefan Ränk, Ordförande

Stefan Ränk, Ordförande

Anders Ränk

Björn Strid

Björn Strid

Björn Strid

Kristina Ränk

Anna Mellström, vd

Magnus Molin, vd

Peter Svensson, vd

Stefan Ränk, vd

Thomas Ebbersten,
Arbetstagarrepr (ersätts av
Paul Nilsson 2020)

Göran Jalmell, Arbetstagarrepr

Leif Johansson
Biljana Pehrsson
(lämnar vid bolagsstämman 2020)

Jens Braun, Arbetstagarrepr
(suppleant, ersätts av Johan Grund 2020)
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KONCERNFAKTA

Einar Mattsson i siffror

14 536

1 698 Mkr

428

lägenheter förvaltas.

nya bostäder färdigställdes
under 2019, varav 255 hyresrätter och 173 bostadsrätter.

i omsättning 2019.

16 935 Mkr

83

uppgår marknadsvärdet
till för hela EM-sfärens1
förvaltningsfastigheter. De
fastigheter som ägs inom
koncernen har marknads
värdet 13 661 Mkr.

620

nya lägenheter var under
produktion i nyuppförda
hus i december 2019.

bostadsbyggrätter förvärvades
under 2019, varav 162 hyresrätter och 458 bostadsrätter.

152

58 419 Mkr

2 263

lägenheter och 4 500 m2
lokaler har renoverats eller
byggts om under 2019.

är det sammanlagda
värdet på fastigheter som
förvaltas.

bostadsbyggrätter ingår
i projektportföljen (dec 2019).
Av dem är 995 hyresrätter
och 1 268 bostadsrätter.

Fakta om Einar Mattsson-koncernen

Bedriver verksamhet i Storstockholm, med huvudkontor på Rosenlundsgatan 58 och områdeskontor på Hjulsta Backar 8 i Hjulsta.
Einar Mattsson AB ägs av Stefan Ränk, Anders Ränk och Kristina Ränk.

Medelantalet anställda
varav män
varav kvinnor

2

Antal anställda personer3
Omsättning
Justerad balansomslutning

2019

2018

2017

351
240
111

351
242
109

339
236
104

342

346

338

1 698 Mkr

1 822 Mkr

2 373 Mkr

15 832 Mkr

14 353 Mkr

13 481 Mkr

Balansomslutning

8 060 Mkr

7 457 Mkr

6 781 Mkr

Justerad soliditet

62%

61%

62 %

342 255 m

Uthyrbar yta, bostäder och lokaler

4

2

329 615 m

2

Omsättningen uppdelad per typ
av verksamhet

Andel förvaltade lägenheter uppdelat
efter typ av kund

342 anställda, fördelade
som följer:

u 26 % Byggentreprenadtjänster

u 32 % Einar Mattsson Fastighets AB

u 13 % Förvaltningstjänster

u 8 % Övriga EM-sfären1

u 52 % Einar Mattsson
Fastighetsförvaltning AB

u 32 % Projektverksamhet

u 60 % Övriga
förvaltningskunder

u 26 % Einar Mattsson
Byggnads AB

u 29 % Hyresintäkter

322 887 m2

u 7 % Einar Mattsson Projekt AB
u 16 % Koncerngemensamma
resurser

1
2

3
4

EM-sfären = Einar Mattsson tillsammans med ägarfamiljens övriga fastighetsinnehav.
Medelantalet anställda är beräknat enligt totalt antal arbetade timmar i förhållande till normalårsarbetstid. Då Einar Mattsson enbart finns i Storstockholm presenteras ingen uppdelning av
anställda per region.
Antal anställda personer är beräknat enligt genomsnittligt antal utbetalda löner under året.
Inkluderar endast fastigheter ägda av Einar Mattsson Fastighets AB, inte ägarfamiljens övriga fastighetsinnehav.

Vår vision

Vårt löfte

Vår personlighet

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

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.

Engagerad, omtänksam
och framåt.

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

Einar Mattssons värdekedja

I nedanstående bild kartläggs var i värdekedjan de väsentliga hållbarhetsaspekter som vi har identifierat hör hemma och hur Einar
Mattsson påverkar dem. Att identifiera de väsentliga aspekterna i värdekedjan är viktigt för att kunna motverka risker och tillvarata
möjligheter. För att hållbarhetsarbetet ska få effekt måste vi hantera de områden där vår påverkan – direkt och indirekt – är som störst.
Under benämningen angreppssätt kartlägger vi även hur vi styr mot måluppfyllelse för respektive aspekt.

LEVERANTÖRER
AV TJÄNSTER &
MATERIAL
BEGRÄNSAT INFLYTANDE

EINAR MATTSSON

TRANSPORTER &
ENTREPRENÖRER

• ÄGER
• PROJEKTUTVECKLAR

HYRESGÄSTER &
KUNDER

• FÖRVALTAR

KUNDERNAS
KUNDER

• BYGGER
KONTROLL

INFLYTANDE

INFLYTANDE

BEGRÄNSAT INFLYTANDE

VÄSENTLIGA ASPEKTER

VÄSENTLIGA ASPEKTER

VÄSENTLIGA ASPEKTER

VÄSENTLIGA ASPEKTER

VÄSENTLIGA ASPEKTER

• Hållbara val och
hållbar användning
av material
• Energieffektivitet och
förnyelsebar energi
• Anställningsvillkor
• Leverantörskontroll
hållbarhetsaspekter
• Klimat- och hållbarhetsaspekter vid val
av transporter

• Kännedom om,
och efterlevnad av,
lagstiftning
• Hållbara val och
hållbar användning
av material
• Energieffektivitet och
förnyelsebar energi
• Aktiva åtgärder för att
minska avfall
• Främjande av fysisk
och psykisk hälsa på
arbetsplatsen
• Anställningsvillkor
• Leverantörskontroll
hållbarhetsaspekter

• Kontroll över utvecklingen av
ekonomiskt resultat
• Kännedom om, och efterlevnad
av, lagstiftning
• Hållbara val och hållbar
användning av material
• Energieffektivitet och förnyelsebar
energi
• Lokalt samhällsengagemang
(indirekt påverkan)
• Aktiva åtgärder för att minska
avfall
• Främjande av fysisk och psykisk
hälsa på arbetsplatsen
• Kompetensutveckling och personlig utveckling
• Anställningsvillkor
• Uppföljning och åtgärder för att
öka kundnöjdhet

• Energieffektivitet och
förnyelsebar energi
• Lokalt samhälls
engagemang
(indirekt påverkan)
• Aktiva åtgärder för att
minska avfall
• Uppföljning och
åtgärder för att öka
kundnöjdhet
• Kunders och hyresgästers hälsa och
säkerhet
• Klimat- och hållbarhetsaspekter vid val
av transporter

• Aktiva åtgärder för att
minska avfall
• Uppföljning och
åtgärder för att öka
kundnöjdhet
• Kunders och hyresgästers hälsa och
säkerhet

Angreppssätt
• Leverantörsavtal

Angreppssätt
• Leverantörsavtal
• Leverantörsuppföljning
• Arbetsplatsrutiner

Angreppssätt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affärsplan
Hållbarhetsstrategi
Affärsetikspolicy
Verksamhetspolicy (KMA)
Personal och arbetsmiljöhandbok
Byggindustriernas uppförandekod
Whistleblower-system
Arbetsmiljöpolicy
Inköpspolicy

Angreppssätt
• Felanmälningar
• Hyresgästundersökningar

Angreppssätt
• Kundundersökningar
• Hyresgästundersökningar
• Felanmälningar
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KONCERNCHEFENS ORD

Vi är grundade i en

gedigen framtidstro

På Einar Mattsson har vi en stark
tro på framtiden även när vi måste
hantera kortsiktiga utmaningar
och faktorer som ligger utanför
vår kontroll.

F

ör mig är en av de viktigaste egenskaperna hos ett framgångsrikt företag
förmågan att vara lösningsorienterad
och kunna se framåt. Från tid till annan
krävs då åtgärder som man i det korta
perspektivet helst hade velat slippa,
men som i ett längre perspektiv gör det
möjligt att uppfylla överordnade mål. Detta är en del i att
driva företag. Utmaningar är till för att hanteras, annars
kan företagaren i grund och botten lika gärna lägga ner
verksamheten.
År 2019 var i detta perspektiv utmanande för Einar
Mattsson. Under året färdigställde vi väldigt många
lägenheter för inflyttning till följd av tidigare års starka
bostadskonjunktur. Samtidigt har flera kommande projekt
skjutits på framtiden på grund av faktorer som vi inte själva
styr över, till exempel planprocesser som drar ut på tiden.
Resultatet blev ett resursöverskott i koncernen. När
bostadsefterfrågan var som störst kompletterade vi vår organisation med konsulter. Vi minskade deras antal, men då
vi i den rådande situationen inte hade sysselsättning för alla
medarbetare behövde vi också genomföra neddragningar i
vår egen personalstyrka.

Fortsatt god efterfrågan

Att vi tappar tempo i nyproduktionen beror dock inte på
några svårigheter att sälja det vi producerar. Snarare har
efterfrågan på våra nybyggda bostäder ökat under 2019.
Vår goda försäljning är ett kvitto på att vi lyckas i vår
föresats att bygga rätt produkt, på rätt ställe och för rätt
målgrupp. Särskilt tydligt blir det i lägen där konkurrenter
med en lägre prisnivå har det svårt.
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”Som vårt varumärkeslöfte säger
strävar vi ständigt efter att skapa värde
för kunderna och förenkla deras liv.”
Som vårt varumärkeslöfte säger strävar vi ständigt efter att
skapa värde för kunderna och förenkla deras liv. Tyvärr råder vi inte själva över alla faktorer som skulle möjliggöra en
jämn bostadsproduktion över tid. En stor del av ansvaret
för detta ligger på andra parter. Som vi sannerligen får uppleva denna vår 2020, så påverkas utvecklingen dessutom av
faktorer som ligger bortom samtliga aktörers kontroll.
Även våra nyproducerade hyresrätter hittar sin marknad. Apropå den livliga debatten om nyproduktionshyror
vill jag påpeka att vi i Hagastaden har satt några av
Stockholms högsta hyror. Ändå är de inte högre än att ett
arbetande ungt par med normal inkomstnivå inte lägger
mer än en tredjedel av sin disponibla inkomst på hyran
för en tvåa. För våra hyresgäster i nyproduktion har Einar
Mattsson också erbjudit en förutbestämd hyra som vi
förbinder oss till i tio år, medan hyresgästen har rätt att
säga upp avtalet på tre månader. Detta har varit mycket
uppskattat och flera hyresgäster har sagt oss att de tycker
hyressystemet generellt borde utformas på samma sätt.

FOTO: ÅKE GUNNARSSON

Offensiv utveckling i dotterbolag

På Einar Mattsson är vi grundade i en gedigen framtidstro.
I den andan har vi under 2019 förvärvat nya byggrätter i
Huddinge, Hagastaden och Täby. Vi har även utnämnt nya
vd:ar för tre av våra dotterbolag: Anna Mellström för Einar
Mattsson Byggnads AB, Peter Svensson för Einar Mattsson
Projekt AB och Magnus Molin för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB (på s 33 presenteras de två senare,
som är nya hos oss). Samtliga har i uppdrag att offensivt
utveckla respektive verksamhet.
Vårt projektbolag har ett antal år med stora volymer
och högt tempo bakom sig. Det har bitvis satt verksamheten under press och fokus ligger nu på att hitta tillbaka till
den kombination av kostnadseffektivitet och hög kvalitet
som vi eftersträvar. Byggbolaget kommer i sin tur att arbeta
mer renodlat för att hitta effektivast möjliga byggprocess,
såväl vid nyproduktion som vid ROT-projekt. Fastighetsförvaltningsbolaget har gått igenom en period av konsolidering efter en femårsperiod med väldigt stark tillväxt.
Nu fokuserar utvecklingsarbetet där på att skapa goda

förutsättningar att skala upp verksamheten ytterligare.
I återblicken på året vill jag även nämna att vi slutfört
renoveringar i kvarteren Grönsö i Farsta (se s 50) och
Schönborg på Södermalm (se s 28). I det senare projektet
har vi genom konceptet S:t Paul lyckats förädla stads
miljön i kvarteret med breddad trottoar, nya restauranger
i gatuplan samt uthyrningen till coworking-aktören UMA
som ger fler företag möjlighet att etablera sig på Södermalm. Vi har också påbörjat nyproduktionsprojektet
brf Skulpturparken som inleder omvandlingen av Stora
Sköndal (se s 16).
Hållbarhet på riktigt

I år har vi valt att integrera vår hållbarhetsredovisning i
årsberättelsen (se s 60). Hållbarhetstänkande har alltid
präglat Einar Mattssons långsiktiga verksamhet. Genom vår
strategi för hållbarhetsarbete har vi på senare år tydliggjort
på vilka områden och med vilka metoder vi kan göra störst
skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv. Under 2020 kommer
vi att uppdatera denna strategi med ledstjärnan att styra
mot åtgärder som är bevisat resurseffektiva och hållbara
över tid.
Under året som gått antog vi en ny energipolicy för vårt
befintliga fastighetsbestånd, med konkreta mål att minska
energianvändningen (se s 27). I vår nyproduktion har vi
alltid höga hållbarhetskrav och i skrivande stund har två
av våra nya fastigheter, Koppången 4 och Forskningen 2,
just certifierats som Miljöbyggnad Guld. Vi arbetar också
enträget för social hållbarhet och vill att alla våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sina områden (se s 42).
Glädjande nog visar vår hyresgästenkät att den upplevda
tryggheten i Hjulsta i dag har arbetats upp till en stabil nivå.
Som sagt, de utmaningar som dyker upp längs vägen
framåt försöker vi alltid lösa med långsiktiga förbättringar
för ögonen. Det är så vi har arbetat i 85 år och det är så vi
ska göra nästa kapitel till det bästa i både stadens och Einar
Mattssons historia.

Stefan Ränk
Koncernchef
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ÅRET
2019
I VÄRLDEN

Markförvärv
i Huddinge

Bostadsrätterna i Nova
Parks andra torn börjar
säljas i slutet av april.
I denna bostadsrättsförening i Hagastaden
erbjuds potentiella
köpare två distinkta val
– ljusa och genomtänkta tornlägenheter
eller ytsmarta studiolägenheter som andas
internationell storstad.

I februari tillträder Einar
Mattsson fastigheten
Lagret 5 i Storängen
i Huddinge kommun.
Målet är att så småningom utveckla cirka
150 bostadsrättslägenheter på platsen, vilket
blir ett bidrag till en ny
stadsdel i det nuvarande industriområdet.
I hela Storängen ska
totalt cirka 3 000 nya
bostäder tillkomma.

JANUARI
Genom Januariavtalet fortsätter S
och MP att regera
Sverige med villkorat
stöd från L och C.

FEBRUARI
Makedonien byter
namn till Nordmakedonien för att avsluta
en decennielång tvist
med Grekland.

MARS
I Etiopien sker en
andra krasch på kort
tid med en Boeing
737 Max 8 och
flygplanstypen tas
ur drift.

Nytt konstverk
i Hjulsta
Vid Hjulsta torg uppförs
en muralmålning
av konstnären Mari
Rantanen på uppdrag
av Einar Mattsson och
Stockholms konst.
Konstverket hämtar
inspiration från områdets ungdomar. Den
11 meter höga husväggen med målningen
passeras varje dag av
många Hjulstabor på
väg till och från torget
och tunnelbanan.

APRIL
I Paris eldhärjas
Notre-Damekatedralen svårt.
Spiran faller, men
byggnadens huvud
struktur räddas.

MAJ
I Europaparlamentsvalet backar
L och MP medan
SD, C, M och KD
stärks. FI förlorar
sitt mandat.

FOTO: MATTIAS HAMRÉN

Einar Mattsson får
förtroende att total
förvalta Järntorgets nyproducerade studentbostäder i Gubbängen.
De två fastigheterna
Bobben 1 respektive
Kanotisten 1 får totalt
304 studentlägenheter
och inflyttningen påbörjas i mars 2019.

Säljstart
i Hagastaden

JUNI

APRIL

Förvaltning
i Gubbängen

FEBRUARI

JANUARI

ÅRET I KORTHET

JUNI
En bomb detonerar
vid en fastighet i
Linköping i en av
många sprängningar i Sverige
under året.

Einar Mattsson förvärvar
fastigheten kv Månstenen 5 av Skanska i den
framväxande stadsdelen
Täby Park. Här finns en
lagakraftvunnen detaljplan och Einar Mattsson
planerar ett kvarter med
cirka 160 bostadsrätter.
Produktionsstart är beräknad till senast 2021.
Färdigbyggd kommer
stadsdelen totalt att
inrymma cirka 6 000 nya
bostäder och 4 – 5 000
nya arbetsplatser.

AUGUSTI
Det brutala mordet
i Malmö på en
kvinna som håller sitt
spädbarn i famnen
väcker avsky och
debatt.

SEPTEMBER
Klimataktivisten
Greta Thunbergs
tal vid FN:s klimattoppmöte i New York
uppmärksammas
världen över.

FOTO: ÅKE GUNNARSSON

Magnus Molin tillträder
som ny vd för Einar
Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Han har
en bred erfarenhet av
att leda tjänsteföretag.
Närmast kommer han
från jobbet som vd för
kvalitetssäkringsföretaget Intertek Semko AB.
(Läs mer på s 33.)

FOTO: ERIKA NORELL

Ny vd för EMP

NOVEMBER

FOTO: ÅKE GUNNARSSON

Ny vd för EMFF

Peter Svensson tar
över som vd för Einar
Mattsson Projekt AB.
Han har en mångårig
branscherfarenhet och
kommer närmast från
vd-uppdraget för PEAB
Bostadsutveckling.
Dessförinnan har han
arbetat på NCC,
Skanska och Bjerkings.
(Läs mer på s 33.)

JULI
Svenska landslaget
vinner brons i
Fotbolls-VM för
damer i Frankrike,
bakom USA och
Nederländerna.

NOVEMBER

NOVEMBER
Einar Mattsson tecknar
ett samverkansavtal
kring utvecklingen av
kvarteren Sorbonne,
Greifswald och Harvard
i Hagastaden. Avsikten
med samarbetet är att
Einar Mattsson förvärvar byggrätterna för
de 150 –170 bostäder
som ingår i kvarteren.
Utvecklingen kommer
att ske i etapper till år
2025 med preliminär
start 2021.

SEPTEMBER

SEPTEMBER

Samarbete
med Castellum

Fastighetsköp
i Täby Park

Värvning till EMP
I november värvas Li
Cederwall Frizzo som
ny affärsutvecklingschef för Einar Mattsson
Projekt AB. Hon har
bred tidigare erfarenhet från branschen
och kommer närmast
från en liknande roll på
Heimstaden.

OKTOBER
USA drar sig överraskande tillbaka
från nordöstra
Syrien varpå
Turkiet invaderar
kurdiska områden.

NOVEMBER
Den nya EU-kommissionen, ledd
av Ursula von der
Leyen, godkänns av
Europaparlamentet
och tillträder.

DECEMBER
Efter flera förlängda
tidsfrister röstar
britterna fram ett
parlament som
genomför Brexit.

En förändrad marknad
för bostadsutvecklare
Under hösten 2017 föll priserna på bostadsrätter i Stockholmsområdet.
Sedan dess har andrahandsmarknaden börjat återhämta sig, men efter
frågan på nyproducerade lägenheter har varit fortsatt låg. Den förändrade
marknaden gynnar stabila, långsiktiga aktörer med finansiella muskler.
TEXT: Björn Raunio

FOTO: Mattias Hamrén

Otillräckligt marknadsdjup

På uppdrag av Einar Mattsson analyserade Evidens hur stor den egentliga
marknaden är för nyproduktion på olika delmarknader i Stockholmsområdet. Efterfrågan på nya bostäder uppskattades utifrån ett antal faktorer.
Dels prisnivåer för bostadsrätter och hyror samt marknadens upptagningsområde. Dels data om aktuella hushålls ekonomiska förutsättningar,
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T

ed Lindqvist, vd för analys- och rådgivningsföretaget
Evidens, ser två huvudsakliga förklaringar bakom vad
som hänt på bostadsmarknaden i Stockholmsområdet
de senaste åren.
– Delvis beror utvecklingen på att det kraftigt
ökade byggandet gett upphov till ett stort utbud av
nyproducerade bostäder på marknaden. Men framför
allt så har kreditgivningen till hushållen stramats åt. Nya krav på skuldkvoter och amorteringar har gjort att efterfrågan fallit och därmed har riskerna
med att köpa nyproducerat ökat, säger han.
Så länge priserna fortsatte att stiga ville köpare slå till så tidigt som
möjligt för att få del i den nya bostadens värdeökning. Lägenheter köptes
”på ritning” långt innan de stod klara. Numera vill bostadsköparna tvärtom
ha rabatt för att ta risken att köpa en lägenhet som kommer att stå färdig
på en framtida marknad där det är osäkert hur värdet har utvecklats.

”Det gäller att anpassa
sin produkt efter det
som efterfrågas just
där bostäderna byggs.”
Ted Lindqvist,
vd på Evidens

flyttfrekvens och preferenser vad gäller att köpa nyproducerat.
– Den resulterade uppskattade efterfrågan från de som har råd att betala för en ny lägenhet sattes sedan i relation till antalet påbörjade bostäder
i olika bostadsområden. Vår slutsats är att byggandet har varit större än det
så kallade marknadsdjupet, det vill säga marknadens årliga storlek, tillåter.
Under kommande år är antalet planerade bostäder också generellt väsentligt fler än marknadsdjupet. Samtidigt ser vi viktiga skillnader mellan olika
områden, fortsätter Ted Lindqvist.




Detta medför en ökande konkurrens
mellan producenter, vilket kräver stor
noggrannhet i analysen för bostadsutvecklarna. Det går inte att bara tuta
och köra, man måste ha en god uppfattning om vad kunder är villiga att betala för
på den lokala marknaden. Yteffektiva planlösningar kan till exempel vara högt värdesatt i ett
område men mindre i ett annat. Många faktorer
spelar också in på det slutpris som en bostad
kan erbjudas till – mark- och tomträttspriser,
produktionskostnader, utseende och kvalitet på
produkten.
– Det gäller att anpassa sin produkt efter det
som efterfrågas just där bostäderna byggs. Ett
varumärke som signalerar långsiktighet och seriositet blir också ett plus på en marknad präglad
av hårdare konkurrens, slår Ted Lindqvist fast.

Projektstart innan försäljning

Einar Mattsson är en långsiktig aktör som
dessutom står finansiellt starkt genom sitt eget
fastighetsbestånd. Det ger förutsättningar att
starta projekt utan att först sälja några bostäder.
– I och med att vi klarar av att börja sälja
sent i processen kan vi färdigställa visnings
lägenheter så att kunderna ser vad de köper på
plats, i färdigt skick. Vår strategi är att bygga bostäder med högre standard, så jag tror dessutom
att det gynnar oss när kunderna ser hur fina

”I och med att vi klarar av
att börja sälja sent i processen
kan vi färdigställa visnings
lägenheter så att kunderna
ser vad de köper på riktigt.”
Stefan Björklund, chef för analys och
transaktion på Einar Mattsson
FOTO: ÅKE GUNNARSSON

lägenheterna blir, säger Stefan Björklund, chef
för analys och transaktion på Einar Mattsson.
Einar Mattsson utvecklar ofta hyresrätter
i kombination med sina bostadsrättsprojekt
och finns därmed kvar i området långsiktigt.
Eftersom man bygger för egen förvaltning är
man mån om att bidra till området i stort och
alla lösningar väljs för att hålla i längden.
– Tidigare års överproduktion skapade kompetensbrist och kvalitetsproblem i
branschen, något som inte heller vi på Einar
Mattsson har varit befriade ifrån. Men genom
vårt eftermarknadsarbete arbetar vi systematiskt
för att lösa eventuella problem på ett långsiktigt
sätt. Som en del i vår kvalitetssäkring har vi nu
tagit in alla byggentreprenader internt inom
koncernen och vi bedriver ett omfattande arbete

Einar Mattssons nyproduktionsstrategi
• Priser på mark eller tomträtt måste ligga i rätt nivå för att
kunna sätta slutpriser som möter lokal betalningsvilja.
• Bostäderna är långsiktigt hållbara och målsättningen
är att projektera för standarden Miljöbyggnad Guld och
certifiera för minst Silver.
• Alla byggentreprenader läggs internt inom koncernen
för att säkra kvaliteten.
• Bostäder säljs sent i processen, när det går att visa upp
produkten för kunderna.
• Bostäder utvecklas med hög standard, anpassade till
vad som efterfrågas i det specifika området.
• Einar Mattsson har ett långsiktigt engagemang, oftast
byggs bostadsrätter och hyresrätter i samma område.
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för att ytterligare förbättra våra strukturer och
processer, fortsätter Stefan Björklund.
Markpriser måste ner

En viktig faktor för att det ska gå att bygga till
priser som möter efterfrågan under kommande
år är att priset på mark och tomträtter anpassas
till de nya marknadsförhållandena.
– Markpriserna måste ner till en nivå som
möjliggör lönsamhet i bostadsutvecklings
affären här och nu. Vi är en stabil aktör som
levererar de bostäder vi utlovar, men priserna vi
betalar för marken måste ligga så att vi kan sälja
de färdiga bostäderna med lönsamhet. Det är
symptomatiskt att vi på senaste tiden främst har
gjort förvärv av privata aktörer som justerat ner
sina förväntningar, avslutar Stefan Björklund.

NYHETER

2019

Jobb i fokus
på Järvaveckan

Naturen flyttar in
i Hjulstahissar
ÒÒ Under den alltmer betydelsefulla
Järvaveckan var Einar Mattsson på
plats. Koncernchef Stefan Ränk deltog i panelsamtal om hur fler Järvabor
kan få jobb. Einar Mattsson, som
även är medgrundare till stiftelsen The
Global Village, visade också upp sig
som arbetsgivare tillsammans med
andra aktörer från fastighetsbranschen. Besökare kunde lämna in cv
och få hjälp och tips på hur man ska
skriva cv och förbereda sig för en
anställningsintervju.

ÒÒ När hissarna i Hjulsta renoverades, passade Einar Mattsson
på att dekorera dem med vackra
naturmotiv som hyresgästerna fick
vara med att välja.

Forskning
för hållbara
samhällen

Einar Mattsson har ett långsiktigt engagemang, oftast byggs
bostadsrätter och hyresrätter i
samma område.

Avslutad inflyttning
i Koppången
ÒÒ I september 2019 hade samtliga 130 hyresgäster flyttat in i sina
nyproducerade lägenheter i kvarteret
Koppången på Bobergsgatan i Norra
Djurgårdsstaden. Fastigheten projekterades för Miljöbyggnad Guld. Det
innebär bland annat att det är mycket
energieffektivt och lägenheterna får
en del av sin energi från solceller på
taket samt bergvärme.

ÒÒ SNS, Studieförbundet
Näringsliv och Samhälle,
lanserade våren 2019 det
nya forskningsprogrammet
Hållbar samhällsbyggnad.
Einar Mattssons koncernchef
Stefan Ränk är en av medlemmarna i en referensgrupp
för programmet. Forskarna
ska undersöka flera frågor
kopplade till en ökad koncentration av befolkning och jobb
till storstäderna samt dagens
snabba tekniska utveckling.

Första gjutningen
i Stora Sköndal
ÒÒ Vid den officiella byggstarten av bostadsrättsföreningen
Skulpturparken i Stora Sköndal
i februari 2019 genomförde
kultur- och stadsmiljöborgarrådet
Jonas Naddebo (C) en symbolisk
första gjutning. När husen står
klara monteras borgarrådets
handavtryck i brons upp i ett av
dem. På sidan 16 finns ett längre
reportage om projektet.

Så här fin blev den
nybyggda uteplatsen
på innergården till
fastigheten Signalen 11
på Folkungagatan.
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Första pusselbiten

i en ny stadsdel
Bostadsrättsföreningen Skulpturparken ligger i de första kvarteren
som uppförs i den nya stadsdelen på Stiftelsen Stora Sköndals
mark vid natursköna Drevviken.
Till sommaren 2020 slutförs de
nya husen som totalt rymmer
83 lägenheter och två lokaler.
TEXT: Björn Raunio

FOTO: Mattias Hamrén

B

ygget av brf Skulpturparken har pågått
sedan december 2018. Einar Mattsson
uppför två huskroppar i korsningen
Thorsten Levenstams väg-Sköndalsvägen och lägenheterna fördelas på fem
trapphus. Kvarteret ligger tvärsöver
gatan från befintliga bostadshus i det
gamla Sköndal och blir något av en entré till den kommande nya stadsdelen.
Området präglas i hög grad av den verksamhet utan
vinstintresse som sedan 1905 bedrivs där av Stiftelsen Stora
Sköndal. I dag arbetar stiftelsen med stöd, vård, omsorg,
utbildning och forskning. Till exempel finns här äldreomsorg, LSS-boenden, förskolor, högskoleutbildningar
och rehabilitering. Nu ska nya stadsmiljöer byggas upp.
Parallellt med utvecklingen av den allra första, lilla etappen
där Einar Mattssons projekt ingår har stiftelsen arbetat
fram ett program för hela området och en ny detaljplan har
antagits av Stockholms stad.
Planen är att en ny stadsdel med 4 500 nya bostäder
och 1 500 nya arbetsplatser ska stå klar till 2035. Bostäderna kommer att vara lika delar bostadsrätter och hyresrätter,
i varierande storlekar och för olika behov och intressen.
Det finns en strävan att bibehålla livskvalitet och befintliga
naturvärden genom att stadsbebyggelsen ska präglas
av variation, småskalighet och miljövänlighet.
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Här ska också finnas gott om nya
lösningar som till exempel tar hänsyn
till olika familje- och relationskonstellationer. Man vill även gynna
gemensamma aktiviteter och delning
av resurser som bilar, cyklar eller verktyg. Samtidigt byggs vård- och omsorgsverksamheten ut
och tre skolor, gymnasium, högskola och en ny
idrottshall tillkommer.
Hållbart på riktigt

– Vår vision är att denna nya stadsdel blir
ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar på
riktigt. Från vår kärnverksamhet är vi vana vid
att ta hand om människor. Därför kan vi bidra
med perspektiv som gör att miljöhänsyn och
sociala faktorer verkligen får samma vikt som de
ekonomiska. Vårt fokus ligger på inkludering
och mångfald. Vi vill bygga promenadstråk,
torg, parker och andra gemensamma ytor och
mötesplatser som bidrar till en inkluderande
och trygg miljö, säger Åsa Andersson, vd för
Stiftelsen Stora Sköndal.
Bakgrunden till satsningen är dels ekonomisk. Mark och befintliga fastigheter är dyra att
förvalta, vilket har dränerat stiftelsens ekonomi.
Samtidigt vill man hjälpa till att tillgodose det
stora behovet av bostäder som finns i Stockholmsområdet. Dessutom ger det bättre möjligheter att vidareutveckla de egna verksamheterna
på plats. Lagstiftningen kräver numera att vårdoch omsorgsboende blandas upp med vanligt
boende för att undvika institutionsliknande
förhållanden.
– Tidigare har vi sålt mark utan att involvera
oss så mycket i fortsättningen. Nu tar vi chansen
att vara med och påverka samhället genom att
styra vad som byggs och hur det byggs. Målsättningen är att hålla en takt på 300 bostäder per
år. Det här ska hela tiden vara ett fungerande
område för boende, vård och omsorgsboende.
Det får inte bli en byggarbetsplats av allting,
säger Åsa Andersson.

”Vår vision är att denna
nya stadsdel blir ekono
miskt, miljömässigt och
socialt hållbar på riktigt.”
Åsa Andersson,
vd för Stiftelsen Stora Sköndal

bostäderna blir. Lägenheten har stora fönster åt
två håll och ljusinsläppet känns generöst trots
det murriga vädret. Materialen är gedigna. Golven är genomgående i enstavsparkett och köket
har bänkskiva i kvartskomposit. Det rymliga,
helkaklade badrummet är fullt utrustat med
tvättmaskin, torktumlare och förvaring. Planlösningen är smart med kombinerat kök, matsal
och vardagsrum som central samlingspunkt.
I och med att uppvärmningen är luftburen –
frånluftens värme återvinns och tilluften värms
upp på sin väg in i huset – så behövs inga radiatorer (element) i lägenheterna, vilket gör dem
lättare att möblera. Husens höga miljöprestanda
innebär att väggarna är tjocka. Som en bonus
ger det hemtrevliga fönsternischer med lite
gammaldags känsla. Alla lägenheter har balkong
eller uteplats och visningslägenheten får uteplats
både mot gården och gatan. Två lägenheter
får dessutom rejält tilltagna takterrasser på 40
kvadratmeter vardera.

Tidig visningslägenhet

Byggarbetsplats är just vad brf Skulpturparken är vid vårt besök en mulen novemberdag.
Arbetet med att resa stommen har just avslutats
och högst upp i den ena av de två huskropparna
arbetar snickarna Anders Wiberg och Johan
Grund med stomkomplettering. De sätter upp
schaktväggar inför kommande rörinstallationer.
I den andra huskroppen har arbetet kommit
längre. Här har en visningslägenhet med fyra
rum och kök färdigställts för att potentiella
bostadsrättsköpare ska kunna se hur de nya
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Omväxlande gestaltning

Drygt hälften av lägenheterna i brf Skulpturparken blir tvåor, ett tiotal ettor respektive treor och
resten fyror. Höjden på husen varierar mellan
fyra och fem våningar. De två huskropparna har
delats in i sju mindre volymer med olika karaktär
på fasaderna. Tegel avlöses av betong i olika utföranden. Intressantast känns kanske den betong
som behandlats med så kallad umbrapatinering.
Det gör den snarlik det på senare år så populära,
rostfärgade fasadmaterialet cortenstål. Sockelvå-

ningarna bryter
också av mot
våningarna ovanför.
Två lokaler byggs i gatuplanet, en som lämpar sig
för kaféverksamhet eller liknande och en med
mer inriktning på kontor eller butik.
– Stiftelsen Stora Sköndal efterfrågar
småskalighet och variation i den nya stadsdelens
gaturum. Det är därför husens höjd och gestaltning är så omväxlande. Det blir fint, men lite
besvärligare för oss som bygger, säger projektchefen Markus Israelsson Silfver när han visar
runt tillsammans med platschef Toni Khajo.
Nu när stommen är klar inträder den mest
intensiva perioden under hela bygget. Många
olika yrkesgrupper ska in och göra sina respektive delar innan allt blir klart för inflyttningen
som sker etappvis från april 2020. Genom hela
projektet är planeringen av arbetet en avgörande faktor. Einar Mattsson har tydliga rutiner
för detta, med täta möten, löpande kvalitetssäkringar och daglig styrning.
– Vi har planeringsmöten med både vår
egen personal och underentreprenörer för att
synka alla moment och se till att alla vet vad de
ska göra och när det ska göras. Inför specifika
installationer har vi också möten i tidigt skede
för att bestämma när och var arbetet med dem
ska starta. Så ser vi till att ha lösningar och detaljerade tidplaner på plats när installationerna
väl ska genomföras och samordnar mellan alla
discipliner. Allt för att få ett fullt fungerande
hus, säger Toni Khajo.


”Vi blir ett team kring
projektet som jobbar till
sammans för att komma
framåt på bästa sätt.”
Markus Israelsson Silfver.

Fasaden får en
omväxlande gestaltning.

Markus Israelsson Silfver
och Toni Khajo uppskattar
samarbetet med projektbolaget.

Johan Grund skruvar
fast en schaktvägg.
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Samarbete, förståelse och
engagemang

Projektet i Stora Sköndal har haft sina
utmaningar. Till att börja med gjorde
oväntade problem med förorenat
grundvatten att arbetet med grunden
blev mer tidskrävande än planerat. Sedan uppstod förseningar med leveranser av stomelement, som dessutom visade sig vara krångliga
att montera. Genom gott samarbete och stort
engagemang hos yrkesarbetare, byggledning och
projektorganisation har man dock hittat fram
till smarta och effektiva lösningar.
– Vi har ett väldigt bra samarbete mellan
projektering och produktion. När det dyker
upp problem så tar vi upp dem tillsammans i en
öppen dialog med fokus på att hitta lösningar.
Det finns ett samspel där vi rådfrågar alla som
kan hjälpa till att hitta lösningar som både är
kostnadseffektiva och bidrar till att vi kan tjäna
in förlorad tid. Vi ser också till att ta med våra
erfarenheter till framtida projekt, säger Toni
Khajo.
– Ja, det finns en ömsesidig förståelse mellan
oss. Vi blir ett team kring projektet som jobbar
tillsammans för att komma framåt på bästa sätt,
säger Markus Israelsson Silfver.
– Vi hamnar aldrig i att skylla på varandra,
utan alla bidrar med vad vi kan i problemlösningen. Nu ser jag fram emot att lyckas få
samma goda samarbete även när det blir dags att
lämna över fastigheten till förvaltningen, säger
ansvariga projektutvecklaren Rickard Burman.
Något som lägger sordin på stämningen på
bygget är det faktum att Einar Mattsson har sagt
upp ett antal hantverkare, varav de flesta arbetar
i detta projekt. I och med att förutsättningarna
på marknaden har försämrats och en del projekt
skjutits upp i tiden sker en nedgång i sysselsättningen i varje fall under 2020. Det finns
helt enkelt inte sysselsättning för lika många
hantverkare de närmaste åren.
– Det gör förstås att det inte är lika roligt
på jobbet när många måste sluta. Ändå har alla
visat stort engagemang och jobbat på väldigt
bra för att vi ska ro i land med projektet, säger
Markus Israelsson Silfver.
Guldcertifiering inom räckhåll

Alla Einar Mattssons nybyggnadsprojekt
projekteras enligt standarden Miljöbyggnad
Guld, med målet att certifieras som minst
Silver. Med brf Skulpturparken ser man dock
ut att kunna leva upp till kraven fullt ut och
certifiera byggnaden som Guld. Certifieringen
innebär hårda krav på bland annat materialval,
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En visningslägenhet färdig till
säljstart hjälper marknadsföringen.

installationer och energieffektivitet. Klimatskalet i brf Skulpturparken är tätt, med väggar och
fönster som har låga så kallade U-värden (det
vill säga att mindre värme läcker ut) och låga
värmeförluster i ventilationssystemet.
– För att certifieras är kraven höga också på
sådant som ljusinsläpp och det kan vara svårt att
uppnå, men just här är förutsättningarna goda.
Jag uppskattar ändå att standarden Miljöbyggnad inte bara fokuserar på miljöpåverkan utan
också bedömer den inre miljön och hur det är
att bo i husen, säger Markus Israelsson Silfver.
Ytterligare miljömässiga detaljer är att huset
får en bilpoolslösning klassad som bra miljöval
och att varmgaraget med 35 platser under jord
har elbilsladdning och kompletteras med en
cykelverkstad med lådcykelpool.
Fri mat till tidiga köpare

Husen förses med en rad moderna lösningar
även på andra områden. Fiberanslutningen är
framtidssäkrad genom att den tillåter internettrafik på 1 gigabit per sekund i båda riktningarna. Lägenheterna har nyckelfria, elektroniska
låssystem som till exempel kan förenkla livet
genom att det på ett säkert sätt går att få leveranser ända in i lägenheten även när man inte är
hemma.
Detta gav också upphov till ett annorlunda
grepp i marknadsföringen av bostadsrätterna.
Genom ett samarbete med MatHem kommer
den som köpte en bostad i brf Skulpturparken
innan den 15 december 2019 att få kostnadsfri
mat i ett år efter inflyttningen, om de vill levererad direkt in i kylskåpet.
– Vi ville lyfta fördelarna och tjänsterna som

öppnar sig med de digitala låsen, men vi ville
göra mer än att bara beskriva dem. Genom att
erbjuda fri mat i ett år påvisar vi det bekväma
och moderna med de här bostäderna, berättar
Jonas Palén, sälj- och marknadschef på Einar
Mattsson Projekt AB.
Visklek undviks

Att ha en visningslägenhet färdig till säljstarten,
så att det går att ”känna och klämma” på sitt
framtida boende, var ett annat grepp i marknadsföringen av projektet. Det har i sin tur krävt
en hel del samordning med byggledningen,
vilket skett i regelbundna så kallade kärnteamsmöten.
– Det här är ett av de första av våra projekt
som jobbar med denna typ av möten. De samlar
representanter för alla delar av bolaget som
behöver interagera kring projektet, vilket har
varit väldigt bra. Att kunna kommunicera direkt
hjälper oss att förstå varandras behov. Annars
kan det lätt bli något av visklek, med missuppfattningar och dålig förståelse. Till exempel
förstod vi på bygget vad som var viktigt för att
sälj och marknad skulle få till bra visningar,
säger Markus Israelsson Silfver.
Även gentemot sjukvårdsinstitutionerna på
området har kommunikation och samordning
varit viktig. Till exempel behövde man säkra
framkomlighet för ambulanstransporter och
kontinuerliga leveranser av syrgas till en lungklinik intill byggtomten.
– Vi har kunnat lösa allting tillsammans i
en öppen och bra dialog med alla närboende
och vårdinrättningen i området så att alla deras
behov och krav uppfylls, slår Toni Khajo fast.

Anders Wiberg i
samspråk med Toni Khajo.

Den umbra
patinerade
betongen lik
nar cortenstål.

Fakta om
brf Skulpturparken
• 83 bostadsrättslägenheter
fördelade på 5 trapphus
i 2 huskroppar.
• Garage under jord med
35 platser, miljöklassad
bilpoolslösning och cykelverkstad med lådcykelpool.
• 2 lokaler för service/handel
i gatuplan.
• Fastigheten är projekterad
för Miljöbyggnad Guld och
ska nå minst Silver.
• Byggtid: oktober 2018 – juni
2020.
• Inflyttning april – augusti
2020.
• Boendeyta (BOA): 5 101 m2.
• Lokalyta (LOA): 157 m2.

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019
BRA MILJÖPRESTANDA OCH SOCIALA VÄRDEN

 De nya bostadshus Einar Mattsson utvecklar projekteras som
regel för standarden Miljöbyggnad Guld och ska nå minst certifiering som Silver. Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering med
syfte att ge bra miljöer att leva, arbeta och leka i. För certifiering
granskar tredje part husets miljöprestanda för totalt 16 olika mätvärden vad gäller till exempel materialanvändning, energiåtgång,
luftkvalitet och ljusinsläpp. Brf Skulpturparken har potential att
uppnå alla krav för att certifieras som Miljöbyggnad Guld, vilket är
den högsta av de tre nivåerna inom standarden.
På Einar Mattsson anstränger vi oss också för att det ska vara
lätt att leva ett miljövänligt liv i de hus vi producerar. I brf Skulptur
parken får de boende exempelvis tillgång till en cykelverkstad i
källaren och garageplatserna erbjuder möjlighet till elbilsladdning.

De boende erbjuds dessutom en bilpoolslösning som är certifierad
som bra miljöval samt lådcykelpool.
Vi vill även skapa sociala värden genom att bygga attraktiva
lokaler i gatuplan som kan bidra till att förverkliga Stiftelsen Stora
Sköndals vision om en levande stadsdel med gott om lättillgängliga mötesplatser. På innergården installerar vi i samma syfte två
grillplatser med sittplattser och bord för tolv personer och fyra
rullstolar vardera. Lösningen med digitala lås gör det också enklare
för människor med behov av stöd att få tjänster av olika slag i
sitt hem.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom fokusområde:
Människa – Socialt värdeskapande s 66 och Miljö s 67
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PROJEKTPORTFÖLJ

Einar Mattssons projektportfölj
vid årsskiftet 2019–20
Projektportfölj i siffror

2 263
är det totala antalet
bostäder som ingår
i projektportföljen.

995
hyresrätter.

1 268

4

Telefoncentralen

3

Skulpturparken

bostadsrätter.

2

bostadrättsföreningar har
överlämnats till de boende
under 2019: brf Haga Nova
och brf Stadshuslunden.

Resultat i NKI 2019 för
nya projekt:

74 % Analysen
75 % Koppången
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PÅGÅENDE PRODUKTION
5

STOR
STOCK
HOLM

PROJEKTERING, BYGGLOVSANSÖKAN
PÅGÅENDE DETALJPLANERABETE
IDÉFAS INKL PLANANSÖKAN
ÄNNU EJ TIDSPLANERADE PROJEKT

7. Persikan

2
13

Bostadsrätter
Antal bostäder: 89
Byggstart: kv 3, 2021
Klart: kv 4, 2023
Område: Södermalm

1 10

16

7
6

19
9
4

8. Årstafältet
Hyresrätter
Antal bostäder: 93
Byggstart: kv 4, 2021
Klart: kv 1, 2024
Område: Årsta

18

8
14

15

17

11
12

9. Årstafältet

3

20

Bostadsrätter
Antal bostäder: 97
Byggstart: kv 4, 2021
Klart: kv 1, 2024
Område: Årsta

10. Hagastaden
Bostadsrätter
Antal bostäder: 178
Byggstart: kv 4, 2022
Klart: kv 2, 2024
Område: Hagastaden

1. Analysen
Hyresrätter
Antal bostäder: 125
Byggstart: mar 2016
Klart: kv 1, 2020
Område: Hagastaden

2. Nova Park
Bostadsrätter
Antal bostäder: 127
Byggstart: mar 2016
Klart: kv 1, 2020
Område: Hagastaden

3. Skulpturparken
Bostadsrätter
Antal bostäder: 83
Byggstart: nov 2018
Klart: kv 4, 2020
Område: Sköndal

4. Telefoncentralen
Bostadsrätter
Antal bostäder: 159
Byggstart: kv 2, 2020
Klart: kv 2, 2022
Område: Telefonplan

5. Månstenen
Bostadsrätter
Antal bostäder: 160
Byggstart: kv 4, 2020
Klart: kv 3, 2022
Område: Täby

6. Persikan
Hyresrätter
Antal bostäder: 122
Byggstart: kv 3, 2021
Klart: kv 4, 2023
Område: Södermalm

11. Hammarbyskogen
Hyresrätter
Antal bostäder: 76
Byggstart: kv 1, 2023
Klart: kv 2, 2025
Område: Hammarbyhöjden

12. Hammarbyskogen
Bostadsrätter
Antal bostäder: 60
Byggstart: kv 1, 2023
Klart: kv 2, 2025
Område: Hammarbyhöjden

13. Rasbranten
Hyresrätter
Antal bostäder: 118
Byggstart: kv 1, 2023
Klart: kv 2, 2025
Område: Stadshagen

14. Östberga
Hyresrätter
Antal bostäder: 135
Byggstart: kv 3, 2023
Klart: kv 1, 2026
Område: Östberga

15. Sätra
Bostadsrätter
Antal bostäder: 101
Byggstart: kv 1, 2024
Klart: kv 1, 2026
Område: Skärholmen

16. Solvalla
Hyresrätter
Antal bostäder: 162
Byggstart: kv 4, 2024
Klart: kv 4, 2026
Område: Bromma

17. Sommaren 10
Hyresrätter
Antal bostäder: 64
Byggstart: ej beslutat
Klart: ej beslutat
Område: Södermalm

18. Sundsta Gård 2
Hyresrätter
Antal bostäder: 100
Byggstart: ej beslutat
Klart: ej beslutat
Område: Årstaviken

19. Romans Park
Bostadsrätter
Antal bostäder: 94
Byggstart: ej beslutat
Klart: ej beslutat
Område: Södermalm

20. Lagret 5
Bostadsrätter
Antal bostäder: 120
Byggstart: ej beslutat
Klart: ej beslutat
Område: Huddinge
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SOLCELLER

PÅ TAKET

I TENSTA

I samband med stamrenoveringen av Einar Mattssons fastighet
i kvarteret Åvinge installeras också solceller på ett av 70-talshusens tak.
Målet är att solen ska stå för en stor del av fastighetsenergin.
TEXT: Björn Raunio

E

inar Mattsson har på
senare år uppfört flera nya
bostadsfastigheter som,
tack vare tätt klimatskal och
toppmoderna lösningar, har
mycket lågt behov av att
tillföra energi utifrån. Men
även när det gäller befintliga, äldre fastigheter
finns ambitioner att utnyttja ny teknik för att
minska energianvändningen.
– I vårt fastighetsbestånd finns många äldre
flerbostadshus där det är aktuellt med större
renoveringar, ombyggnad och tillbyggnad.
I samband med dessa projekt har vi ibland
också möjlighet att göra investeringar i nya
installationer som optimerar driften av fastigheten, säkrar värdet över tid, förlänger husens
livslängd och minskar deras negativa miljö
påverkan, säger Martin Fors, fastighetschef på
Einar Mattsson.
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”Genom projektet i Tensta
drar vi installationsmässiga
lärdomar som vi kan få nytta
av i fortsättningen.”
Martin Fors,
fastighetschef på Einar Mattsson

Solen ger fastighetsel

Vid den omfattande renoveringen och ombyggnationen i kvarteret Åvinge 2 i Tensta som Einar
Mattsson påbörjade i augusti 2019 genomförs
en sådan satsning. De tre husen på Åvingegränd
3–27 stod klara 1970 och har 148 lägenheter
fördelade på tolv trapphus. I samband med
arbetet, som bland annat inkluderar byte av

FOTO: MATTIAS HAMRÉN

FOTO: MATTIAS HAMRÉN

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

Husen i kvarteret Åvinge 2 genomgår en omfattande renovering.

EN FÖRNYAD ENERGISTRATEGI

Om installationen
• Renovering och ombyggnation pågår från augusti 2019
till februari 2021.
• Totalt installeras 560 m2
solceller på hustaken.
• Solcellerna beräknas
generera ca 105 kWh per år.
• Solcellerna installeras på det
högst belägna taket.

avloppsstammar, elinstallationer och system för
värme och ventilation, installeras även solceller
på det största av hustaken. De kommer totalt
att generera cirka 105 kWh per år, vilket är
tillräckligt med el för att täcka en stor del av
fastighetens energibehov.
– Här ville vi utmana oss själva genom
att i utvalda delar göra husen fristående från
elnätet. Solenergin som genereras räcker för att
driva ventilation, allmänbelysning, hissar och
tvättstugor. Det är en väl avvägd kompromiss
med tanke på att installationen blir en tämligen
stor tillkommande investering. Eftersom vi
under renoveringen ändå har en projektorganisation på plats klarar vi av att göra den, förklarar
Martin Fors.
Ny kunskap tillförs

Än så länge är det ganska ovanligt att installera
solceller i äldre flerbostadshus. Under projekte-

ringen förde Einar Mattsson diskussioner med
Stockholms stad kring att installationen något
förändrar stadsbilden och byggnadens tidstypiska karaktär.
– Trots initial tvekan från stadens sida
landade vi till slut gemensamt i att det här var en
bra idé, säger Martin Fors.
Utöver att sänka energianvändningen och
därmed förbättra driftnettot får bolaget mer
kompetens inom området.
– Som stor privat fastighetsägare behöver vi
lära känna ny teknik och hur man bäst applicerar den i industriell skala. Genom projektet
i Tensta drar vi installationsmässiga lärdomar
som vi kan få nytta av i fortsättningen. Vi lär
oss både mer om solceller och om att koppla
på ytterligare installationer i befintliga fastigheter. Den kunskapen är mycket värd för oss
som bolag. Vi tar ytterligare ett steg i vår egen
utvecklingsresa, avslutar Martin Fors.

 Einar Mattsson arbetar sedan länge
aktivt med att minska energiförbrukningen i vårt fastighetsbestånd. Under
2019 har vi förnyat vår energistrategi
och satt upp ett tydligt och mätbart mål
för detta arbete. Med 2018 som basår
ska vi minska klimatpåverkan från vårt
befintliga bestånd med 25 procent
till år 2025, vad gäller både fjärrvärme
och fastighetsel. Det är i det befintliga
beståndet som det går att göra störst
skillnad eftersom det är där de flesta
bostäderna finns.
Att uppnå denna målsättning kommer
att kräva omfattande investeringar och
strukturerade arbetssätt. Vi kommer att
arbeta med driftoptimering och genomföra energibesparande åtgärder utifrån
de specifika förutsättningarna som varje
fastighet har.
Under åren fram till 2025 kommer vi
att vidta en palett av åtgärder fastighet för fastighet. I vissa fall handlar det
om enklare saker som installation av
snålsprutande kranar, modernisering av
belysning, injustering av värmen eller
sänkt värme i källaren. Men det kommer
också större satsningar som utbyte av
gamla ventilationssystem till FTX-aggregat med värmeväxling mellan till- och
frånluft eller installation av bergvärme
eller solceller i fastigheterna.
Läs mer om vårt hållbarhets
arbete inom fokusområde:
Miljön s 67
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MEDARBETARE

Det är vi som är

Einar Mattsson

FOTO: ÅKE GUNNARSSON, MATTIAS HAMRÉN, ERIKA NORELL OCH FREDRIK SEDERHOLM

Matilda Lehvonen

Chris Nylander

Angelica Söderlund

Emma la Fontaine

Gustavo Karlsson

”Att jobba här är att vara
omgiven av kollegor som är
omtänksamma, engagerade
och framåt, just de drag Einar
Mattsson strävar efter.”

”Jag har mycket frihet under
ansvar och uppskattar att
jag får påverka arbetet vid
lägenhetsrenoveringar, då
speciallösningar ibland krävs.”

”Jag är stolt över att jobba på
Einar Mattsson. Det är en
generös arbetsgivare och jag
har många fina och hjälpsamma kollegor.”

”Det som engagerar mig på
jobbet är drivet att ständigt
förbättra mig. Sedan såklart
mina kollegor som alltid finns
där och peppar.”

”Det bästa med att jobba här
är den familjära stämningen
och mitt omväxlande jobb.
Imorgon händer det alltid något nytt – alla dagar är olika.”

Bitr förvaltare

Snickare
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Ekonomiassistent

Servicecenter

IT-tekniker

342

anställda

Fördelade som följer:

Fördelning efter anställningstid:

u 52% Einar Mattsson
Fastighetsförvaltning AB

u 20 % 0 –1 år

u 26% Einar Mattsson
Byggnads AB

u 26 % 6-15 år

u 42 % 2– 5 år
u 12 % 16 år och längre

u 7% Einar Mattsson
Projekt AB
u 16% Koncerngemensamma resurser

Josephine Duvalsaint

Andras Fejer

Johanna Karlsson

Dan Gyllbäck

Nicklas Peltonen

”Det finns en familjär känsla
på Einar Mattsson och samarbetet mellan kollegorna
är gränslöst. Vill man kunna
utvecklas har man hittat rätt!”

”Jag började som praktikant
och har sedan dess utvecklats
i min yrkesroll genom olika
sorters projekt. Dessutom har
jag utvecklats som person!”

”Jag har ett roligt jobb som
gör skillnad. Tillsammans med
min grupp finns goda möjligheter att skapa upplevelserika
utemiljöer.”

”Det är fantastiskt roligt att
kunna arbeta strategiskt med
inköp, särskilt då det finns så
mycket kunskap i organisationen.”

”Det som engagerar mig
mest i mitt jobb är att få alla
hyresgäster så nöjda som det
bara går. Är de nöjda så är jag
också nöjd.”

Kundkoordinator

Arbetsledare bygg

Gruppchef utemiljö

Strategisk inköpare

Fastighetstekniker
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S:t Paul

en pånyttfödd Södermalmspärla

Vid årsskiftet 2019 – 2020 avslutades renoveringen
och ombyggnaden av kvarteret Schönborg 6
i Götgatsbacken. Byggmästarhuset från
1960-talet har moderniserats för dagens krav
och för att hålla i ytterligare minst ett halvsekel.
De kommersiella lokalerna föds nu på nytt som
S:t Paul, en social och urban mötesplats med
restauranger, butik och kontor.
TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

Å

r 1960 uppfördes en byggnad med
nio våningar i kvarteret Schönborg
på Södermalm, i hörnet GötgatanSankt Paulsgatan. Fastigheten i
Götgatsbacken har ägts av Einar
Mattsson sedan 2004 och är en av
företagets mest synliga. Med fasad
i tegel och koppar är byggnaden ett för epoken typiskt
byggmästarhus som Stadsmuseet har gett en så kallad
grön klassning för högt kulturhistoriskt värde. Efter drygt
ett halvsekel var dock huset slitet och i stort behov av
renovering.
Hösten 2017 gick startskottet för en omfattande
utveckling, renovering och ombyggnad som avslutades
vid årsskiftet 2019–2020. Huset har moderniserats för att
möta behoven hos dagens boende och lokalhyresgäster,
varav den sista flyttade in i februari 2020. Stammar,
fasader, ventilation och el har bytts ut. Samtliga 54 lägenheter har varsamt totalrenoverats, fiber installerats och
byggnaden har gjorts mer energieffektiv, bland annat med
tilläggsisolering och isolerglas i befintliga fönster.
Samtidigt har Einar Mattsson, i nära samarbete med
stadens antikvarier, gjort stora ansträngningar för att
bevara de värden som fanns i huset. Många tidstypiska
och högkvalitativa detaljer finns kvar, som fönsterramar
i teak med beslag i koppar och mosaikkakel i entréer och
trappuppgångar.
– Vi sparade också de köksinredningar som var i
tillräckligt gott skick och kunde därigenom renovera fyra
av lägenhetsköken med ursprunglig inredning. Resterande
kök har, i likhet med badrummen, fått moderna inredningar med 1960-talskänsla. Även de fina parkettgolven
i lägenheterna har renoveras och kompletterats, berättar
Claes Granström, projektutvecklare med övergripande
ansvar.
Med tanke på det omfattande arbete som skulle utföras
fick bostadshyresgästerna flytta till annat boende inför
ombyggnationen. Ungefär en tredjedel av dem har valt att
flytta tillbaka till huset, resterande hyresgäster är nya och
har fått sina lägenheter via stadens bostadskö eller Einar
Mattssons egen kö. Den som hade längst kötid ställde sig
i bostadskön 1990.
Skarp lokalsatsning

En viktig del av projektet var även den skarpa satsningen
på att utveckla de kommersiella lokalerna som Einar
Mattsson har förädlat under det gemensamma namnet
S:t Paul. Fasaden och fönsterinfattningen på kontorslokalerna mot Götgatan har byggts om. Där var den tidigare
fasadstenen rosa och lite apart. Nu har denna ersatts av ljus
kalksten som harmonierar med det gula teglet i den övriga
fasaden.
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Anna Larsson, Claes
Granström och Tobias
Hjelmar på bostadshyres
gästernas takterrass.



Delvis öppningsbara fönster gör de
fyra nya restauranglokalerna i gatuplan
mer tillgängliga och öppna. Mot Sankt
Paulsgatan har Einar Mattsson förbättrat gaturummet i samarbete med
staden. Trottoaren har breddats för att skapa
ett torg med bättre utrymme för uteserveringar,
belysningen förnyats och konstverk har tillkommit på muren mittemot huset. Ett skyltprogram
etablerar tydligt platsens namn som S:t Paul.
Även de två kontorsplanen har byggts om
helt. De har fått en öppen och flexibel planlösning, moderna tekniska installationer och
klimatkomfort. Här öppnade co-workingkonceptet UMA Workspace i december 2019 med
300 kontorsplatser fördelade på totalt 2 700
kvadratmeter. I gatuplan finns nu restaurangerna Bastard Burgers, Eatnam, Giretto och Holy
Greens samt Apple Retailbutiken Digital Inn.
– Läget i Götgatsbacken är mycket attraktivt, vilket hjälpts ytterligare av vår tanke att
skapa en social och urban mötesplats, S:t Paul.
Vi har lyckats få en bra mix av restauranger
och verksamheter. Tillsammans med husets
nya uttryck, fasad och gaturum kommer de att
attrahera många människor och bli ett fint bidrag till stadsutvecklingen, säger Anna Larsson,
projektutvecklare för lokalerna.
Stor organisation

– Utmärkande för det här projektet är att man
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”Trots alla problem som
vi tvingats lösa har vi
under hela resans gång
haft en otroligt bra
stämning på bygget.”
Tobias Hjelmar

har satsat extra på bra kvalitet rakt igenom. Både
boende och lokalhyresgäster är riktigt nöjda,
säger platschefen Tobias Hjelmar.
– Utmaningen har varit att jobba kostnadseffektivt, inte minst med tanke på att vi
har behållit mycket gammalt. Enbart fönstren
har inneburit många timmars projektering och
krävt mycket samverkan mellan oss, antikvarien,
glaskonsulten och vår underentreprenör, säger
Claes Granström.
Det krävs en stor organisation att genomföra
ett renoverings- och ombyggnadsprojekt av den
här typen. Som mest arbetade 150 personer
dagligen på bygget, de allra flesta av dem från
underentreprenörer till Einar Mattsson.
Rent logistiskt har det varit svårt med tanke
på läget, mitt i stan med gator och bebyggelse
alldeles inpå. Att få upp byggnadsställningarna
runt fasaden var ett kapitel för sig, man fick
ställa torn runtom med dubbla ställningar. Att
huset dessutom ligger på Götgatan, där det i

genomsnitt passerar 14 000 cyklister och 20 000
gående varje dag, försvårade arbetet och leveranserna. Det blev inte heller lättare av att leveranser
bara kunde ske mellan klockan 9 och 15.
– De största utmaningarna har ändå varit
kopplade till själva byggnadens karaktär. Det
här huset är unikt och i grund och botten inte
byggt med avsikten att det ska gå att bygga om.
Dessutom var det viktigt att ta tillvara och bevara arkitektoniska värden i huset. Antikvariska
ambitioner krockar ofta med moderna krav och
önskemål. När vi påbörjade arbetet visade det
sig också att teglet var fuktskadat och kopparplåten utsliten, så att det läckte in. Därför var vi
tvungna att göra om fasaderna helt, vilket inte
var planerat från början, säger Claes Granström.
Komplex modernisering

Att byta stammar och få in modern teknik i
form av ny ventilation, el, styrsystem och fiber i
ett gammalt hus som detta, där utrymmena för
installationer är små, är ingen lätt uppgift.
– Huset har stora begränsningar som gjort
det oerhört komplext att modernisera. I ett
sådant här projekt blir det omöjligt att göra
projekteringen fullt ut i förväg. Det är något vi
som jobbar i byggproduktionen blir tvungna att
acceptera. Många stora problem har vi fått lösa
under byggets gång, när vi redan varit på plats.
Vi kan vara stolta över att ha lyckats göra detta
relativt effektivt, säger Tobias Hjelmar.


Fakta om projektet
• Huset på Sankt Paulsgatan 2, Götgatan 22 byggdes 1960
av Hufvudstaden som 2004 sålde fastigheten till Einar
Mattsson.
• Antal lägenheter: 54.
• Lokaler: ca 2 700 m2 kontorslokaler i två plan samt
ca 1 100 m2 butiks-/servicelokaler i gatuplan.
• Huset är grönklassat av Stockholms stadsmuseum som
kulturhistoriskt värdefullt.
• Vid renovering ställs krav på att bostäderna ska anpassas
till moderna krav vad gäller installationer som ventilation, el,
fiber, med mera.
• Ombyggnaden startade i oktober 2017 och avslutades
i december 2019 och innefattade:
ÌÌ Fasadrenovering och energieffektivisering med bland
annat bättre isolering och isolerglas i befintliga fönster.
ÌÌ Stambyte, nya ventilations- och styrsystem, nya elinstallationer och installation av fiber.
ÌÌ Köks-, badrums- och ytskiktsrenoveringar i alla lägenheter.
ÌÌ Modernisering av kontor och gatuplanslokaler.
ÌÌ Nytt skyltprogram med den tydliga gemensamma identiteten S:t Paul för de kommersiella lokalerna.

Fyra av köken har renoverats
med ursprunglig inredning.

FOTO:WHITE ARKITEKTER

Huset har fått helt nya fasader.

Fönsterramarna i teak är
en bevarad tidstypisk detalj.

FOTO:WHITE ARKITEKTER

ÌÌ Utökning av trottoaren mot Sankt Paulsgatan för bättre
möjligheter till uteserveringar.

Renoveringen syntes på långt håll.

Även de allmänna utrymmena
har i mycket bevarats.
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En kreativ och informativ användning av det gamla porttelefonsystemet.



En sak som vållade särskilt stort
huvudbry var ventilationen. På varje
våningsplan med lägenheter finns fyra
eldstäder som hyresnämnden beslutade skulle bevaras. Eftersom rök och
sot kommer ut från skorstenar på taket kunde
det nya ventilationssystemet inte ta in luft därifrån. Luften pumpas istället från tredje våningen
där det finns en takterrass för de boende ovanpå
kontorsplanen. Det ökar komplexiteten avsevärt
när man inte bara kan leda ventilationsschakten
upp till taket.
– Det har krävts väldigt komplexa lösningar

för att få in alla installationer i ett hus med
60-talsstomme som vi också förstärkt. Vi har
fått pussla mycket med höjder och bredder,
säger Tobias Hjelmar.
Månar om bra dialog

En viktig framgångsfaktor i projektet har varit
god samverkan och gott samarbete både internt
inom Einar Mattsson och med arkitekter, kommersiella hyresgäster och underentreprenörer.
– Trots alla problem som vi tvingats lösa har
vi under hela resans gång haft en otroligt bra
stämning på bygget. Vi har månat om dialogen

med underentreprenörerna på plats och försökt
att alltid jobba lösningsorienterat, säger Tobias
Hjelmar.
– En nära koppling till förvaltningen på
Einar Mattsson har också varit viktig. De har
varit involverade och vi har lyssnat på deras råd
redan i tidiga skeden, säger Claes Granström
– Från fastighetsägarsynpunkt är jag stolt
över att projektet har gått så bra. Det har hållit
både budget och tidplan. Vi har lyckats framhäva det som är bra med huset, maximerat och
moderniserat ytorna som finns där och gett det
en riktigt bra omstart med spännande lokalhyresgäster. Nu ska vi förvalta fastigheten i 50 år
till och se till att det förblir en pärla i Södermalms midja, säger Martin Fors, fastighetschef
på Einar Mattsson.
Att det har funnits ett gemensamt mål med
en tydlig bild av vad man vill åstadkomma har
varit en viktig ingrediens i projektet. Huset
skulle förbättras och bli en ny destination för
många fler än bara dem som bor och arbetar där.
– Det blir speciellt att arbeta i ett sådant
här hus, på en sådan här plats och med sådana
målsättningar. Jag tror att det triggar en stolthet
hos alla, säger Tobias Hjelmar.
– Nu när det är klart kan man konstatera att
vi har landat väldigt bra när det gäller att möta
behoven hos de kommersiella hyresgästerna.
Samtidigt har vi genom projektet lärt oss väldigt
mycket om detta, säger Anna Larsson.
– Det finns över huvud taget mycket Einar
Mattsson har gjort första gången i detta projekt.
Vi kommer härifrån med en massa ny erfarenhet, håller Tobias Hjelmar med.

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019
ETT LYFT FÖR STADSMILJÖN

 Renoveringen och ombyggnaden av kvarteret Schönborg 6 är
ett bra exempel på hur Einar Mattsson tar hand om och investerar
långsiktigt i våra byggnader. Som byggherre och fastighetsägare
strävar vi också alltid efter att bygga stad och tillföra sociala värden.
Helheten ska bli något större än de ingående delarna och bidra till
ett bättre Stockholm. Då lämnar vi ett positivt bidrag till samhället
och ger dessutom oss själva bättre förutsättningar för framgångsrika affärer på längre sikt.
Genom hela projektet har Einar Mattsson haft en tydlig strategi
att inte bara modernisera lägenheter och lokaler utan också ta
tillvara husets och platsens stora potential. I konceptet S:t Paul
samlas restaurangerna och butiken i bottenplan med de två
kontorsplanen ovanför dem. Med investeringar i lokaler, gatumiljö,
fasadbelysning, skyltning och konstverk bidrar vi till att ge en
tidigare bortglömd, mörk och otrygg bakgata en ny skepnad. Vi har
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istället velat skapa en inbjudande och trevlig urban mötesplats som
attraherar människor från morgon till kväll.
Vi har öppnat upp hela gatuplanet upp från Götgatan till Sankt
Paulsgatan och vidare till Peter Myndes torg. Den breddade trottoaren, belysningen och nya siktlinjer genom restaurangerna gör
att gatan kan bli mer av ett stråk där det känns tryggt att röra sig.
Restaurangerna kan ansöka om att sätta upp uteserveringar. När
väl ombyggnaden av Slussen är klar kommer hela denna del av
Södermalm att nå sin fulla potential.
Einar Mattsson tänker långsiktigt även i urvalet av lokalhyresgäster. Samtliga bidrar med sin unika del till helheten och har förhoppningar att vara kvar en längre tid och utvecklas i S:t Paul.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom fokusområde:
Affären s 64 och Människan – Socialt värdeskapande s 66

En duo
som står för
utveckling

Under hösten 2019 fick två bolag inom Einar Mattsson-koncernen ny vd.
I september tillträdde Peter Svensson som vd för Einar Mattsson Projekt
AB (EMP) och i november började Magnus Molin som vd för Einar
Mattsson Fastighetsförvaltning AB (EMFF).
TEXT: Björn Raunio

FOTO: Mattias Hamrén
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P

eter Svensson startade en
gång i tiden sitt arbetsliv
som snickare, men har i dag
lång erfarenhet av ledande
positioner inom bostadsutveckling. Han har lett
denna typ av verksamhet
hos jättar i branschen som Skanska, NCC och
senast Peab, där han under fyra år var vd för
koncernens bostadsbolag. Det var en roll som
medförde mycket resande och frånvaro från
familjen, vilket var en av anledningarna för
honom att söka sig till helt Stockholmsbaserade
Einar Mattsson.
– Det viktigaste var att jag vill komma
närmare projekten och själva hantverket igen.
Hos större aktörer hamnar du på en mer administrativ nivå. De utmaningar och möjligheter
jag får hantera inom EMP och i samspel med
koncernens övriga bolag lockade mig. Einar
Mattsson är också ett företag som passar mina
värderingar. Det drivs med både långsiktighet
och nytänkande på ett klokt sätt med kunden i
fokus, säger han.
Magnus Molin är visserligen i grunden
civilingenjör med inriktning väg och vatten,
men fastigheter är något nytt för honom. Via
miljösektorn kom han tidigt i karriären in i
konsultbranschen. I dag har han bred erfarenhet
av att leda tjänsteföretag med personalintensiv
verksamhet, senast som vd för Intertek Semko
AB, ett företag med 350 anställda som säkerställer kvalitet i produkter, processer och system.
– Något som lockade mig till fastighetsbranschen är att den så tydligt är en del av samhällsutvecklingen. Einar Mattssons vision om att
göra nästa kapitel till det bästa i både stadens
och företagets historia fångar detta väl. Långsiktigheten i de investeringar det här företaget gör
imponerar också på mig. Dessutom är det spännande att hela kedjan finns här, från projektidé
till förvaltning och vidare till utveckling av
befintliga fastigheter med renovering, om- och
tillbyggnad, säger han.

En framåtlutad förvaltning

Båda de nya cheferna verkar drivas av en stark
vilja till utveckling och förbättring. Det är
också här de ser möjligheter att bidra till Einar
Mattssons verksamhet. Magnus Molin talar om
att skapa en mer framåtlutad förvaltning, med
fokus på att utveckla kunderbjudandet genom
framtidsinriktade lösningar som ökar fastighetsvärdet.
– Den viktigaste erfarenhet jag har med
mig handlar om att skapa en sund tillväxt utan
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Magnus Molin
Ålder: 46 år.
Bor: I Nacka.
Familj: Hustru och
3 barn på 15, 13
och 5 år.
Fritid: Skidor på
längden och tvären,
cykling och segling.

”Den viktigaste erfarenhet jag har med
mig handlar om att skapa en sund
tillväxt utan växtvärk.”

Magnus Molin,
vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

växtvärk. Jag har direkt märkt av att det inom
EMFF finns ett stort och genuint engagemang
hos medarbetarna, men samtidigt finns det även
utmaningar. För att få full utväxling av engagemanget gentemot kunderna behöver vi utveckla
ledarskap, arbetssätt och processer så att det går
mer smärtfritt att skala upp verksamheten, säger
han.
Då skapas utrymme för en förvaltning i
framkant som tänker framåt och proaktivt
hittar nya tjänster och smarta lösningar inom
områden som digitalisering, energifrågor och
fibernät.

– Vi har unika förutsättningar i och med att vi
förvaltar EM-sfärens stora fastighetsbestånd
och samtidigt har möjlighet att använda den
erfarenheten för att växa i vår befintliga affär
med fler nya kunder. Det finns ett stort uppdämt behov av tjänster att utföra. Med bättre
struktur på vår organisation får vi ännu bättre
förutsättningar att göra detta på ett sätt som
skapar värde för kunderna, säger han.
Höjd produktivitet i projekt

Även Peter Svensson understryker vikten av
att genomföra strukturella förändringar. I det

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019
LEDARSKAP NYCKEL TILL TRIVSEL

Peter Svensson
Ålder: 55 år.
Bor: I Krusenberg
mellan Knivsta och
Uppsala.
Familj: Hustru och
4 barn på 32, 21,
16 och 12 år.
Fritid: Små byggprojekt, motorcykel
(HD), vara ute i
naturen och engagemang i Knivsta
IK fotboll.

”Vad som glatt mig är att det finns stor
öppenhet och vilja till förbättring. Långsik
tigheten ger en vilja att satsa på kvalitet.”

Peter Svensson,
vd för Einar Mattsson Projekt AB

sammanhanget ser han faktiskt möjligheter i att
marknaden för nyproducerade bostäder i
Stockholmsområdet försämrats de senaste åren.
– Enligt mig är det inte bara av ondo när
marknaden blir lite motig. Det är i sådana lägen
som det går att genomdriva förändringar som
skapar bättre förutsättningar för framtiden
inom vår bransch. Utmaningen i vår region är
att kostnaden för att bygga bostäder måste ned
för att möta betalningsförmågan. Här behöver
kommunerna anpassa priser på byggrätter och
mark till en ny verklighet, men vi behöver också
förbättra vår produktivitet ordentligt, säger han.

EMP har i samverkan med Einar Mattssons
byggverksamhet inlett ett förändringsarbete för
att hamna rätt i effektivitet, produktivitet och
slutligen lönsamhet.
– Vi vill komma till rätta med de utmaningar vad gäller kvalitet som dragit ner lönsamheten i en del av Einar Mattssons projekt. I och
med att vår verksamhet inte är så stor, gäller
det att varje projekt är riktigt bra från början, i
alla led. Vad som glatt mig är att det finns stor
öppenhet och vilja till förbättring här. Långsiktigheten gör att det finns en vilja att satsa på
kvalitet, avslutar Peter Svensson.

 Som vd har man ett viktigt ansvar för
sina medarbetares trivsel och utveckling. Så här ser våra två nytillträdda
dotterbolagschefer på detta:
– Bra ledarskap är viktigt för en sund
och väl fungerande arbetsmiljö. Som
medarbetare ska du få återkoppling på
det du gör, synliggöras, vid behov få
hjälp med prioritering, men också med
att utmanas när det behövs. För att
prestera så bra som möjligt måste du
trivas. Du behöver också välfungerande
arbetssätt med system och stöd som är
enkla att använda, säger Magnus Molin.
– Det är väldigt viktig att etablera en
bra diskussions- och feedbackkultur,
präglad av öppenhet och delaktighet.
Man berömmer varandra när man gjort
något bra. När man gjort något mindre
bra måste det också gå att säga.
Samtidigt är det viktigt att misstag till en
viss grad är tillåtna. En organisation där
alla är rädda för att begå misstag är inte
utvecklande. Sedan behöver ledare ta
ansvar för att fira de framgångar som
organisationen har, säger Peter
Svensson.
– Det gäller att bygga ett lag så att
alla medarbetare känner att de hör
till och är en del av någonting större.
Tillsammans bygger man upp en kultur
där det är tydligt vad som förväntas av
alla i laget, menar Magnus Molin.
– De värderingar man har externt
gentemot kunderna, sådant som hållbarhet, kvalitet, servicegrad, är minst
lika viktiga att spegla internt. Det får inte
bli en bild utåt och något annat inåt,
säger Peter Svensson.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom fokusområde: Människan
– Medarbetarna s 65
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Einar Mattsson äger
bostadsfastigheter långsiktigt
och arbetar ständigt med att
öka husens och områdenas
attraktivitet.

Einar Mattsson är en
långsiktig fastighetsägare
som vill att de boende
ska känna sig respek
terade, stolta och trygga.

BESTÅND PER OMRÅDE

Södermalm
Andel av fastighetsbeståndets area

Antal lägenheter

32 %

1 625 st
NYCKELTAL

Einar Mattsson Fastighets AB

Totalt EM-sfären

Antal fastigheter................................... 26......................................................... 37
Bostadsarea, kvm.......................... 77 416................................................ 107 342
Lokalarea, kvm.............................. 21 973.................................................. 29 087
Totalarea, kvm............................... 99 389................................................ 136 428
Hyresvärde, Mkr................................ 193...................................................... 259
ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area
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Övriga innerstaden
Antal lägenheter

Andel av fastighetsbeståndets area

20 %
NYCKELTAL

1 386 st

Einar Mattsson Fastighets AB

Totalt EM-sfären

Antal fastigheter .................................. 15......................................................... 25

Norra Djurgårdsstaden

Bostadsarea, kvm.......................... 50 868.................................................. 77 490
Lokalarea, kvm................................ 6 490.................................................. 11 286

Roslagstull

Totalarea, kvm............................... 57 358.................................................. 88 776
Hyresvärde, Mkr................................ 129....................................................... 184

Vasastan
Birkastan

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area
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FASTIGHETSBESTÅND EM-SFÄREN

Fastighetsbeteckning

Adress

Stadsdel

Byggår/
Ombyggnadsår

Antal
lägenheter

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
1960/2020
1932/1987
1944/1978
1902/1985
1932/1984
1936/1992
1979

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

Uthyrbar area, m2

Bostäder

Lokaler

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
4 241
1 405
3 120
1 023
2 563
2 138
2 218

656
438
671
332
268
801
237
484
2 546
118
577
170
910
1 027
952
3 374
344
418
150
330
623
1 711
905
840
765
48
2 212
754
3 886
647
253
102
81
576
883

2018
2018
2010

81
305
64

4 731
6 290
4 776

207
297
290

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

98
23
41
25
37
12
37
130
14
34
43
48
50
41
32
45
85
19
37
17
33
35

6 736
1 582
2 646
1 931
2 696
920
2 441
7 994
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
2 576

1 257
1 209
278
452
469
620
1 104
510
607
85
176
85
92
887
436
134
92
70
331
349
682
568

SÖDERMALM
 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

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

ÖVRIGA INNERSTADEN
Backåkra 8
Forskningen 2
Fägnaden 1
 Geten 29
Gjutaren 13
 Gullvivan 9
Härolden 49
 Kamelian 27
Klarbäret 5
 Kometen 3
Koppången 4
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

Bobergsgatan 77A, Spanielgatan 3-5
Malvinas väg 14–18
Eyvind Johnsons g 1, Franzéng 33, 39,
Harry Martinsons g 4
Tulegatan 51–55
Birkagatan 20–22
Frejgatan 91, Dalagatan 66
Pipersgatan 28–30
Sigtunagatan 15–17
Stickelbärsvägen 1–3B
Västmannagatan 40, Observatoriegatan 17
Bobergsgatan 85–95
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

= ägs inom övriga EM-sfären (ägarfamiljens övriga fastighetsinnehav)
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Fastighetsbeteckning

Adress

Stadsdel

Byggår/
Ombyggnadsår

Antal
lägenheter

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

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

1956/2001
1955/2004
1959
1957/2019
1967/2009
1950/2004
1966/2016
1966/2017
1951/2003
1953/2014
1954/2014
2016
1957/1995
1990
1968/2019

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 106–112
Vegagatan 19A–B, Duvgränd 8A–B
Hjulsta Backar 18–26
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 4–16
Åvingegränd 3–27

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

Uthyrbar area, m2

Bostäder

Lokaler

74
111
44
42
60
34
60
76
42
52
36
64
161
155
213

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
16 134

53
453
388
219
857
98
69
146
239
227
63
125
360
1 306
1 910

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
376
125
98
547
715
114
77
98
886
418
0
415
95
123
660
626
0
859
337
779

SÖDERFÖRORT
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

NORRFÖRORT
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

Uthyrbar yta, kvm

99

431 576

5 836

377 151

antal fastigheter

antal lägenheter

total area

bostadsarea

Area per område
u 32 % Södermalm
u 20 % Övriga innerstaden
u 21 % Söderförort
u 27 % Norrförort

Hyresintäkter
u 78 % Bostäder
u 18 % Lokaler

724 Mkr
hyresvärde

54 424

u 4 % Garage/parkering

lokalarea
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BESTÅND PER OMRÅDE

Söderförort
Andel av fastighetsbeståndets area

Antal lägenheter

21 %
NYCKELTAL

1 224 st

Einar Mattsson Fastighets AB

Totalt EM-sfären

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

Bostadsarea, kvm.......................... 79 866.................................................. 84 766

Johanneshov

Lokalarea, kvm................................ 5 654.................................................... 6 511
Totalarea, kvm............................... 85 521.................................................. 91 278

Västertorp

Hyresvärde, Mkr................................ 126...................................................... 133

Enskede Gård

Sätra

Bagarmossen

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area

Vårberg

40000
35000

Högdalen

30000

Sköndal

Rågsved

25000
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

Einar Mattsson Fastighets AB

Totalt EM-sfären

Antal fastigheter .................................. 17........................................................ 20*
Bostadsarea, kvm...........................94 113.................................................107 553
Lokalarea, kvm.................................5 875.....................................................7 540
Totalarea, kvm................................99 988................................................ 115 093

Hjulsta

Hyresvärde, Mkr................................ 131....................................................... 147
Tensta

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area

100000
80000
60000

Rissne

40000

Sundbyberg

20000
0

Einar Mattsson Fastighets AB
Övriga EM-sfären

<1900- 10tal
tal

20tal

30tal

40tal

50tal

60tal

70tal

80tal

90- 2000- 2010tal
tal
tal

* Fastigheten Åvinge 2 är samtaxerad med fastigheten Tensta 4:9 som är
upplåten med tomträtt och består av parkeringsplatser.

ILLUSTRATION: MICHÈLE HARLAND

ÄGARPERSPEKTIVET

Inga genvägar till
trivsel och trygghet
Alla människor vill trivas i området där de bor, känna sig trygga och vara del av ett
sammanhang. Detta är en viktig ingrediens för det som brukar kallas social hållbarhet. Men vilken roll har fastighetsägaren för att göra denna grund för trivsel
och trygghet möjlig? Och hur jobbar Einar Mattsson med socialt värdeskapande?
TEXT: Björn Raunio

E

inar Mattsson ägs i dag av syskonen
Stefan, Anders och Kristina Ränk,
barnbarn till företagets grundare. Vi
hör efter med två av delägarna hur de,
ur ett ägarperspektiv, ser på företagets
ansvar för de boendes trygghet och
trivsel.
– Alla vi tre delägare är överens om att ha ett långsiktigt perspektiv på verksamheten. Vi har gemensamt
tagit fram en ägarvilja där vi uttrycker på vilket sätt vi vill
lämna över koncernen till nästa generation i ägarfamiljen.
Det gör Einar Mattsson till en långsiktig fastighetsägare
och det är naturligt för oss att arbeta för hållbarhet i ett
brett perspektiv, inleder Anders.
– Samtidigt har företaget vuxit till en annan storleksnivå än på vår morfar Einars tid, då han personligen
kunde nå ut med sitt sociala engagemang. Vår generation
behöver därför ha ett annat sätt att utöva vårt ägarskap
och tydligt kommunicera vad vi tycker är viktigt, säger
Kristina och fortsätter:
– Vi vill förvalta arvet efter Einar genom företagets
värderingar och vår uppgift blir att hitta och engagera
medarbetare med samma värderingar och rätt inställning.
Sedan måste vi ge dem förutsättningar att göra skillnad
för de boende.
God relation till hyresgästerna

Samtidigt som Einar Mattsson vill ta sin del av ansvaret
understryker de två vikten av att samarbeta med andra
intressenter, som hyresgäster, myndigheter, kommunala
förvaltningar och andra fastighetsägare.
– Det finns ingen ”quick fix”, där fastighetsägaren
gör lite investeringar i utemiljön eller husen och sedan
är det klart. Utgångspunkten är en god relation med
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FOTO: Mattias Hamrén

hyresgästerna och att försöka lyssna in vad som är viktigt
för dem. Det viktigaste är att träget arbeta med den
dagliga förvaltningen – hålla rent och snyggt, ha koll på
lägenheterna och deras skick, veta vad som händer i husen
och området och våga reagera på avvikelser, säger Anders.
– Sedan har fastighetsägaren förstås helt andra
möjligheter att göra avtryck när det handlar om en större
sammanhållen enhet. I Hjulsta äger till exempel Einar
Mattsson alla bostäder i området, vilket ger oss mer
handlingsfrihet och möjligheter att fatta viktiga beslut,
fortsätter Kristina.
– Ja, i andra områden är vi en av flera fastighetsägare.
Ofta arbetar vi med samma frågor där, fast i samverkan
med andra. Till exempel inom ramen för lokala fastighetsägarföreningar, säger Anders.
Förvaltning för trevnad

Trygghet och trivsel är heller ingenting som enbart skapas
på styrelse-, lednings- eller samverkansmöten. Det är
medarbetarna som arbetar ute i förvaltningen som är
grunden till framgång i arbetet. De måste själva trivas och
kunna vara stolta över vad de uträttar. Därför är det så viktigt att förvaltningen får rätt förutsättningar för att kunna
ge de boende rätt service, oavsett vilket område de bor i.
– När vi förvärvade beståndet i Hjulsta för tolv år
sedan insåg vi till exempel ganska snabbt att vi som fastighetsägare behövde få en bättre etablering på plats och göra
oss tillgängligare för hyresgästerna. Därför öppnade vi ett
områdeskontor centralt placerat i Hjulsta, väl synligt och
med öppettider bättre anpassade efter när de boende har
möjlighet att komma dit, förklarar Anders.
– Ja, särskilt med tanke på att språket kan vara en
utmaning för många är det bra att kunna mötas ansikte
mot ansikte, snarare än att hyresgäster ska förväntas höra 

Anders och Kristina Ränk på plats i Hjulsta på den nyligen uppdaterade lekplatsen på
Hidinge backe. I projektet bjöds boende i området in till träffar för att ge sina önskemål.



av sig via telefon eller webb, flikar
Kristina in.
Förvaltningen i Hjulsta har också
tagit många initiativ för att bidra till
att skapa gemenskap i stadsdelen. Till
exempel bjuds barnen i området in till
en årlig fotbollsturnering på den fotbollsplan
som Einar Mattsson anlade för några år sedan.
Och en lördag i slutet av maj varje år bjuds alla
boende in att fira Hjulstadagen med underhållning och kul aktiviteter för barnen.
– Vi passar också på att göra det till lite mer
än att bara grilla korv och ha det lite trevligt.
Till exempel brukar brandkåren vara på plats
för att lära ut hur man förebygger bränder, säger
Kristina.
– Något som har haft en bevisat positiv
effekt för många familjer är också vårt stöd för
Läxhjälpens arbete på Hjulstaskolan. De allra
flesta deltagande elever har förbättrat sina resultat rejält, berättar Anders.

Ansvar från två håll

Om det är så att något slags ordningsproblem
uppstår i ett hus i Hjulsta försöker Einar
Mattsson agera aktivt så fort som möjligt.
Genom att bjuda in de som bor i porten till
ett möte på plats i själva trapphuset och där
diskutera hur det kan avhjälpas, ibland med
deltagande från polisen, så visar man att det
som hänt inte är acceptabelt.
– Att ta socialt ansvar innebär att visa
omtänksamhet på ett sätt så att det blir tydligt
vad en överenskommelse innebär och att man
förväntar sig att båda sidor håller den. Ska vi
kunna möta alla hyresgästers förväntningar på

”Något som har haft
en bevisat positiv effekt
för många familjer är
vårt stöd för Läxhjälpens
arbete på Hjulstaskolan.”
Anders Ränk,
delägare i Einar Mattsson AB

trygghet måste vi också stå upp för det vi kan
kräva av enskilda boende, förklarar Anders.
Samma tankegångar ligger bakom att Einar
Mattsson återkommande genomför tekniska
besiktningar av lägenheterna i Hjulsta. Dessa
bekräftar både att hyresgästerna får det som de
kan förvänta sig och att de uppfyller de förväntningar hyresvärden kan ställa på dem.
– Fungerar inte denna grundöverenskommelse så spelar det inte någon roll vad man till
exempel genomför för fysiska förbättringar av
utemiljön i ett område, menar Anders.
Engagemang för utemiljö

När det gäller utemiljön strävar Einar Mattsson
också efter att engagera de boende. Återkommande trygghetsvandringar genomförs i Hjulsta
tillsammans med hyresgäster och representanter för staden. Då identifieras platser som kan
upplevas som otrygga på grund av till exempel
vildvuxen växtlighet eller bristfällig belysning.
Brister som identifieras kan sedan förbättras av
staden eller fastighetsägaren, beroende på vem
som har ansvaret. Liknande vandringar anordnas även i andra områden där Einar Mattsson

”I Hjulsta har vi ett team
med starkt engagemang
som gör ett fantastiskt
jobb, vilket även avspeg
lar sig i hyresgästunder
sökningar.”
Kristina Ränk,
delägare i Einar Mattsson AB
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äger fastigheter, men då i samverkan med andra
fastighetsägare.
– I Hjulsta vill vi dessutom involvera de
boende i försköningen av området. När konstnären Mari Rantanen sommaren 2019 målade
en muralmålning på en av husgavlarna hämtade
hon inspirationen från möten med ungdomar i
området. När vi byggde en ny lekplats utsmyckades en mur med mosaiker som Hjulstabarn
själva tillverkade. Och härnäst planeras en ljusinstallation vid torget som kommer att visa upp
teckningar ritade av elever på Hjulstaskolan,
berättar Kristina.
Finns grundtryggheten på plats blir jordmånen för denna typ av yttre förbättringar bättre
och trivseln kan öka på ett påtagligt sätt, menar
de två delägarna. När förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäster är gott blir området även
mer motståndskraftigt mot enstaka händelser
som hotar att påverka tryggheten och trivseln
negativt.
– Jag kan inte nog understryka vikten av att
jobba nära hyresgästerna, som ju vill känna sig
trygga där de bor. De måste kunna lita på oss
och det vi gör ska grunda sig i att vi lyssnat in
vad som engagerar dem. I Hjulsta har vi ett team
med starkt engagemang som gör ett fantastiskt
jobb, vilket även avspeglar sig i hyresgästundersökningar. Resultatet för tryggheten fortsätter
att utvecklas i en positiv riktning, säger Kristina.
– Ja, vi har verkligen rätt människor på rätt
plats. De trivs själva med jobbet, är beredda
att fortsätta framåt med det kontinuerliga
förvaltningsarbetet och tappar aldrig fokus på
helheten, sammanfattar Anders.

Jan Kruhsberg på en av balkongerna till huset på Kungsholms Hamnplan 8.

”Nöjda hyresgäster viktigast”
I en relation som nu sträcker sig över tre generationer
har Einar Mattsson totalförvaltningsansvaret för Jan och
Elisabeth Kruhsbergs fastighetsbestånd i Stockholm.
TEXT: Björn Raunio

FOTO: Mattias Hamrén
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Huset som stod klart 2006
passar bra in med den omgi
vande äldre arkitekturen.

D

et äkta paret Jan och Elisabeth
Kruhsberg hör till Einar Mattssons
äldsta förvaltningskunder. Kundrelationen går tillbaka till 1990-talet.
I dag ansvarar Einar Mattsson för
totalförvaltning av deras sju flerbostadsfastigheter med inslag av lokaler i Stockholm. De flesta ligger i innerstan och deras ålder
skiftar från slutet av 1800-talet till det nyaste huset som
byggdes 2013 i Norra Djurgårdsstaden. Dessutom sköter
Einar Mattsson ekonomisk förvaltning för de fastigheter
paret äger i Eskilstuna.
Relationen till Einar Mattssons ägarfamilj går tillbaka
ännu längre. Elisabeth Kruhsbergs far var Reinhold
Gustafsson, som likt Einar flyttade in till Stockholm från
Roslagen och blev framgångsrik byggmästare. De två var
vänner och hade genom åren en hel del med varandra att
göra i Stockholms byggbransch.
– Det är en anknytning som sedan fortsatt genom
generationerna. Vi har fortfarande en god relation mellan
familjerna, förklarar Jan Kruhsberg.

Bland de senare finns det gedigna hus på Kungsholms
Hamnplan där vi sammanstrålar med Jan Kruhsberg för
en intervju. Det stod klart 2006, två decennier efter det att
han själv tog fram en ny stadsplan för kvarteret. Trots åldersskillnaden harmonierar huset fint med den omgivande
äldre bebyggelsen.
Till skillnad från Einar valde Reinhold Gustafsson att
introducera sitt bolag på börsen. När fastighetskrisen slog
till i slutet av 80-talet och början av 90-talet lånade han
pengar för att köpa tillbaka sitt bolag, men ekonomin blev
till slut ohållbar och det blev slutet för den gamla byggmästarverksamheten. Reinhold Gustafsson hade dock kvar
markanvisningar, vilket ledde fram till ett antal genomförda projekt, bland annat hyresfastigheten på Kungsholmen.
– Sedan slog vi oss ihop med ett antal mindre byggherrar, bland dem Einar Mattsson, och drev projekt i bland
annat Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden.
Einar Mattsson växte så småningom ur den kostymen och
själva koncentrerar vi oss numera på projektutveckling i
Eskilstuna, förklarar Jan Kruhsberg.
Ett naturligt val

Renovering och nyutveckling

Själv är Jan Kruhsberg från början arkitekt och under
1980-talet ritade han bland annat hus för Reinhold
Gustafsson. Så mötte han sin blivande hustru eftersom hon
jobbade i faderns verksamhet. De två har under åren sedan
byggt upp ett fastighetsbestånd som inkluderar både äldre
innerstadshus som de renoverat och nya bostadsfastigheter
som de själva utvecklat.
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På 1990-talet skötte Jan och Elisabeth Kruhsberg fastighetsförvaltningen i egen regi, i samarbete med Reinhold
Gustafsson. När den verksamheten upphörde var det
naturligt att vända sig till Einar Mattsson som extern
förvaltare.
– Det viktigaste för oss är att våra hyresgäster är
nöjda. Är det något som hyresgästen vill ha åtgärdat så
ska det vara lätt att nå förvaltaren och få hjälp. Närvaro

Einar Mattssons
förvaltningstjänster

Sedan

1950

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

14 536

lägenheter förvaltas av
Einar Mattsson i dag.

8 700

lägenheter förvaltas på uppdrag av 46 externa kunder.

344 219 m

2

lokaler ingår i det
förvaltade beståndet.

För bostadsrättsföreningar
finns ett specialanpassat
förvaltningserbjudande.

”Byggmästarkvalitet
är alltjämt ett giltigt be
grepp för Einar Mattsson
och avspeglar sig även
i fastighetsförvaltningen,
där man uppträder
enligt samma principer.”
Jan Kruhsberg

och kommunikation är avgörande. Självklart vill vi få ut
maximalt hyresvärde, men vi vill också ge hyresgästerna
maximalt förvaltningsvärde, säger han.
Totalförvaltningen innebär att Einar Mattsson tar
ansvar för helheten kring fastigheterna. Fem-sex gånger
om året hålls förvaltningsträffar med ägarna där man går
igenom aktuella frågor samt följer upp kostnader och vad
som har utförts.
– I och med att vi själva är fackmän är vi kanske lite
annorlunda som kund. Vi tillför egentligen lika mycket
fastighetskunnande som Einar Mattsson. Över huvud
taget är vi överens, de har bra rutiner vad gäller saker som
besiktningar och det finns god framförhållning. Vi följer
en gemensamt upprättad underhållsplan för varje fastighet.
Sedan blir det ju ofta en del åtgärder i samband med att
lokalhyresgäster byts ut, säger Jan Kruhsberg.
Byggmästarkvalitet även i förvaltning

Han understryker att det också finns en värdegemenskap
som går tillbaka till de båda byggmästarna Einar Mattsson
och Reinhold Gustafsson.
– Byggmästarkvalitet är ett lite diffust begrepp, men
det handlar i grund och botten om att det man lämnar
efter sig håller hög kvalitet och att man tänker långsiktigt
kring val av material, tekniker och annat. Det är alltjämt
ett giltigt begrepp för Einar Mattsson och avspeglar sig
även i fastighetsförvaltningen, där man uppträder enligt
samma principer. Trots att bolaget har vuxit så mycket
lever det där kvar. Man känner alltid rätt engagemang från
dem, avslutar Jan Kruhsberg.

I hörnet Hantverkargatan-Parmmätargatan
ligger en av paret Kruhsbergs äldre fastigheter.

Kundens bestånd i Stockholm
• Einar Mattsson totalförvaltar Jan och Elisabeth Kruhsbergs sju fastigheter i Stockholm; tre i
Vasastan, två på Kungsholmen, en i Hammarby sjöstad och en i Norra Djurgårdsstaden.
• Beståndet består av flerbostadshus med inslag av lokaler, främst i bottenplan.
• Det äldsta huset byggdes 1889 (senast renoverat 2002) och det nyaste 2013.
• Beståndets totala bostadsarea är 14 566 m2 och den totala lokalarean 8 199 m2.
• Vid senaste värderingen (2015) värderades fastigheterna till 902 miljoner kr.
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EN BOSTADSMARKNAD SOM FÖRVÅNAR
Alltsedan andra världskriget har vi i Sverige haft reglerade bostadshyror, en norm
för generationer av svenskar. I dag blir dock Stockholm en alltmer internationell
stad, dit människor söker sig från andra länder för kortare eller längre perioder.
Hur ser de som är vana vid andra system på Stockholms bostadsmarknad?
Vi vände oss till två utländska journalister för att få en bild av detta.
TEXT: Björn Raunio ILLUSTRATION: Michèle Harland

”Detta är en symbolfråga där politiker
inte vill göra något eftersom de inte
skulle vinna några röster på det.”

FO T

Ariane Sains
Journalist som bidrar till
den brittiska nyhetstidskriften The Economist.
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riane Sains kommer från New
York och flyttade till Stockholm
redan 1991. Efter att ha hyrt
lägenhet i andra hand ett antal
år köpte hon och maken en
bostadsrätt på Södermalm 1996, då priserna var
mycket lägre än i dag.
– Även på den tiden var det mycket svårt att
hitta en förstahandslägenhet att hyra i området
vi var intresserade av, berättar hon.
I dag har utvecklingen gått så långt att hon
tror att det börjar få verkliga konsekvenser för
Stockholms ekonomi att unga människor inte
kan komma hit och söka lyckan.

– Spotifys vd Daniel Ek har gått ut och beklagat
sig över att det påverkar företaget negativt när
utländska utvecklare inte kan hitta någonstans
att bo. För storföretag kanske det alltid går
att hjälpa internationella medarbetare med
bostad, men startup-företag som vill locka yngre
talanger har inte alltid samma resurser.
Hon ser den svenska bostadspolitiken
som föråldrad och i behov av att uppdateras.
Hyresmarknaden måste liberaliseras, samtidigt
som man skapar ett annat system än allmänna
hyresregleringar för att hjälpa dem som inte har
så mycket pengar.
– Problemet är att detta är en symbolfråga

”I praktiken blir det svenska systemet
exkluderande. Kommer du hit utifrån har
du inte kunnat stå åratal i bostadskö.”

där politiker inte vill göra något eftersom de inte
skulle vinna några röster på det, menar hon.
Ariane Sains tycker att det är svårt att jäm
föra Stockholm med New York eller London
som är verkliga världsstäder och har en helt
annan typ av marknad, med resursstarka män
niskor från hela världen. En sak som alltid har
förvånat henne i Sverige är dock att det är så
svårt att köpa lägenheter för att hyra ut dem. I
USA är detta en vanlig form av privatinvestering.
– Jag tror att det skulle hjälpa mycket om
den marknaden öppnades upp. Det borde vara
naturligt att även privatpersoner helt lagligt kan
tjäna pengar på bostadsmarknaden, säger hon.

Petja Pelli
Korrespondent för den finska
tidningen Helsingin Sanomat.
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etja Pelli kom till Stockholm i
början av 2018 och har färska erfarenheter av att leta bostad här.
– Min arbetsgivare hade
hyrt en lägenhet i andra hand på
Kungsholmen till min föregångare. Utan att
vi förstod riktigt varför ville dock värden inte
fortsätta att hyra ut den. Då sökte vi något
mer stabilt eftersom jag ville kunna fokusera på
jobbet. Trots att jag hade läst om det svenska
systemet, blev jag ändå överraskad när jag insåg
att man skulle behöva köa i 36 år för en lägenhet
med förstahandskontrakt i samma område,
berättar han.
I Finland, där hyresbostadsmarknaden är fri,
fungerar det helt annorlunda.
– I Helsingfors kan du direkt hitta ett förstahandskontrakt i valfritt område. Det kostar
visserligen en del, fast hyrorna är inte omöjligt

ND

Petja Pelli

höga jämfört med Stockholm. Vissa områden
är dyrare än andra men systemet är öppet och
logiskt. Framför allt gäller ungefär samma villkor för dem som redan bor i staden som för dem
som kommer utifrån. Man slipper osäkerheten
i att tvingas hyra i andra hand. Den tror jag gör
att många här vill köpa lägenhet tidigare i livet
än i Helsingfors.
Petja Pelli säger sig förstå att social rättvisa
är grundidén bakom det svenska systemet, men
ett sådant inslag finns även på den finländska
bostadsmarknaden. Kommunen hyr där ut
lägenheter med lägre hyra till människor som
bedöms behöva dem, det som brukar kallas
social housing.
– I praktiken blir det svenska systemet
exkluderande. Kommer du hit utifrån har du
inte kunnat stå åratal i bostadskö. Dessutom förekommer det, vad jag förstår, mycket missbruk.
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Folk köper svarta hyreskontrakt eller hyr
olovligen ut i andra hand till höga hyror. Och
det känns heller inte särskilt rättvist att du på
ett rätt slumpmässigt sätt kan bli rik på att din
hyresrätt omvandlas till bostadsrätt.
För Petja Pelli löste sig bostadssituationen
genom att hans arbetsgivare stödde honom. En
helt annan marknad öppnar sig när företag är
villiga att hyra lägenheter åt sina anställda.
– Men det är ju långt ifrån alla som på detta
sätt har ett stort företag bakom sig. Jag tror att
systemet blir ett hinder för hela ekonomin i
Stockholm eftersom det verkar avskräckande på
människor som annars gärna skulle komma hit
och jobba. Det är svårt att förstå varför politiker
så starkt försvarar ett system som får så negativa
konsekvenser, säger han.
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Det långa livet på

LYSVIKSGATAN

Britt-Marie Lindholm

Anne-Marie Sjölund

Det finns nog inte många människor
som känner sig mer hemma i Farsta
än Anne-Marie Sjölund och BrittMarie Lindholm. Båda två flyttade
in hösten 1957, när Einar Mattsson
just hade byggt sitt trevåningshus
på Lysviksgatan 95 –105. Sedan
dess har de bott kvar.
TEXT: Björn Raunio

D

FOTO: Åke Gunnarsson

e två damerna tar med stor värme,
rikligt med fikabröd och kaffe emot
skribent och fotograf hemma i
Anne-Maries fräscha, nyrenoverade
trea på Lysviksgatan 99. BrittMaries lägenhet ligger i samma hus
och de två väninnorna brukar ses

flera gånger i veckan.
– Vi har så kul när vi träffas och kan skratta så det är
inte klokt! Det ger mig energi, berättar Anne-Marie som
snart kommer att vara 90 år fyllda.
Nu tänker de tillbaka på hur det var i Farsta den där
septembermånaden för över sex årtionden sedan då de
båda flyttade hit.
– På den tiden fanns det inte mycket här. Tunnelbanan, Farsta Centrum, sjukhuset och Telias kontor kom till
senare, berättar Anne-Marie.
– Vi fick handla i Hökarängen och skolan var ett litet
rött hus med vita knutar, fyller Britt-Marie i.
Britt-Marie är tio år yngre än sin väninna. Hon var 17
år när familjen flyttade in i en trea i Einar Mattssons hus.
Sedan dess har hon bott kvar här, om än i olika lägenheter.
När hon flyttade hemifrån var det till en tvåa i samma hus,
men när föräldrarna hade gått bort flyttade hon tillbaka till
den ursprungliga lägenheten.
– Jag har inte flyttat så mycket, säger hon med en viss
underdrift och förklarar:
– Jag har alltid trivts bra. När vi flyttade hit visste ingen
ens vad Farsta var, fast jag bodde i Enskede. Sedan, när
centrum kom, blev det väldigt populärt och rusning efter
att bo här.
Omtalat centrum

Det som tidigare mest varit jordbruksmark och skog
förvandlades till en så kallad ABC-stad med arbetsplatser,
bostäder och centrum i samma förort. Något år efter bygget av huset på Lysviksgatan togs en provisorisk tunnelbanestation i bruk alldeles intill, men när Farsta centrum stod
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klart 1960 flyttades stationen dit och man fick
sex-sju minuters extra gångväg till tunnelbanan.
– När Farsta centrum öppnade blev det
väldigt omtalat. Det byggdes med inspiration
från Italien och prisbelönades. Centrum erbjöd
fin restaurangmat, biograf och bland annat öppnade NK
en filial där, minns Anne-Marie.
– Vi hade bra lokal service på gatan här också, med
kondis, bageri och tobaksaffär. Fast det var ju toppen när
centrum kom, säger Britt-Marie.
Anne-Marie minns också byggmästaren och tillika
hyresvärden Einar Mattsson med värme.
– Einar var en väldigt fin människa som man lätt fick
kontakt med. Han kom ut rätt ofta och tittade till husen.
Han värnade särskilt om barnen och brukade bjuda dem
på glass när han var här, säger hon.
Lite kan de numera sakna den gamla tiden när man
hade en portvakt boende i huset, men samtidigt pratar de
uppskattande om fastighetsteknikern Göran Jalmell som
nu brukar komma och åtgärda saker i huset.
– Göran är härlig. Han är alltid förstående och omtänksam, säger Anne-Marie.
Farsta centrum är än i dag en shoppingmagnet i Söderort. Telia lämnade sitt stora kontorskomplex för några år
sedan, men 2020 ska Polisen flytta in i en del av det och ett
nytt bostadsområde planeras där.
– Farsta är fortfarande ett populärt område. En del
säger att det blivit oroligare men jag är inte så rädd av mig.
Här på Lysviksgatan har det alltid varit lugnt. Samtidigt
är det nära till centrum, tunnelbanan, Tyresta och Farsta
gård, fortsätter Britt-Marie.

”I min ålder är
det en riktig
omvälvning och
något väldigt
jobbigt att flytta,
men jag hade
tur som fick den
här hjälpen.”
Anne-Marie

Barnkärlek gemensam nämnare

Anne-Marie har många minnen från sitt långa liv. Hon har
alltid skrivit dagbok och tar ibland fram och läser i dem.
– Sedan läser jag alltid Dagens Nyheter från pärm
till pärm varje dag. I min ålder är det viktigt att trimma
hjärnan, säger hon med ett leende.
I slutet av 40-talet flyttade Anne-Marie tillsammans
med sin make till Stockholm från Filipstad, där hon hade
växt upp. Hon arbetade först på varuhuset EPA och sedan
som barnflicka hos den kända konstnärinnan Brita Molin,
där hon dessutom fick sitta modell. Sedan blev hon mor
och stannade hemma för att uppfostra tre barn medan hennes nu bortgångne make arbetade på personalavdelningen
på KF:s anläggning på Kvarnholmen. Äldsta dottern var sju
år och sonen två när de flyttade in i Farsta. Andra dottern
föddes några månader efter flytten.
Just kärleken till barn är en gemensam nämnare för de
två damerna. De har båda ägnat stora delar av livet åt barn.
Britt-Marie arbetade som lågstadielärare fram till pensionen
och har på egen hand uppfostrat två adoptivdöttrar. Äldsta
dottern hämtade hon från Thailand 1977 och den yngsta
från Indonesien 1981. Anne-Marie, å sin sida, engagerade
sig bland annat i Mullerörelsen och höll Mullekurser i
skogen för generationer av unga Farstabarn. Det händer
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I Anne-Marie Sjölunds lägenhet finns gott om minnen från förr.

fortfarande att hon blir igenkänd av tidigare kursdeltagare
när hon rör sig i stadsdelen.
– Det är många historier om alla dessa barn vi sitter och
berättar när vi träffas. Både mitt och hennes liv har varit
barn, säger Anne-Marie och tittar på sin väninna.
– Det är därför vi har blivit så barnsliga! skojar BrittMarie.
Hennes egen trivsel på Lysviksgatan tycks ha gått i arv
till nästa generation. En av Britt-Maries döttrar bor i dag i en
egen lägenhet i huset där hon växte upp.
– Det är smidigt för henne i och med att hon har hästar i
Ösmo som jag också hjälper till med, förklarar Britt-Marie.
Renovering ett orosmoment

Britt-Maries
täta besök
ger väninnan
Anne-Marie energi.

Om fastigheten
• Huset i kvarteret Grönsö 2, på Lysviksgatan
95 –105, stod klart 1957.
• Totalt 42 lägenheter och 2 lokaler.
• Total uthyrbar bostadsarea: 2 607 m2
• Total uthyrbar lokalarea: 207 m2.
• Renovering 2018 –19 med bland annat
stambyte, lägenhetsrenovering, nya elinstallationer, nytt värmesystem, nytt ventilationssystem och installation av solpaneler på en
del av taket.

Att lägenheten vi sitter i är så fräsch beror på den stora renovering och ombyggnation huset genomgick från hösten 2018
till sommaren 2019. Alla lägenheter renoverades samtidigt
som stammarna och andra installationer byttes och moderniserades. Kök och badrum byttes ut, nya parkettgolv lades in
och andra ytskikt renoverades. Renoveringsarbetet var så omfattande att de boende behövde flytta ut under tiden som det
pågick i deras lägenhet. Som för många äldre som hamnar i
denna sits, var detta ett riktigt orosmoment för Anne-Marie.
– Jag bävade inför hur jag skulle klara av att flytta ut
under arbetet, kanske till någon helt annan stadsdel, och
sedan flytta tillbaka eftersom jag ville bo kvar här. Men
Eleonor Erkers på Einar Mattsson, som höll i planeringen för
de boende, såg att det skulle bli för krävande för mig. Hon
ordnade så att jag kunde bo kvar i min gamla lägenhet tills
det fanns en renoverad lägenhet att flytta till för gott i januari
2019, förklarar hon och konstaterar:
– I min ålder är det en riktig omvälvning och något
väldigt jobbigt att flytta, men jag hade tur som fick den här
hjälpen.
Britt-Marie fick flytta ut när arbetet skulle genomföras
i hennes lägenhet och sedan flytta tillbaka när allt var klart.
Hon slapp dock flytta till något annat område, utan fick
möjlighet att tillfälligt bo i en av de andra trappuppgångarna
på Lysviksgatan.
– Jag var tacksam över att slippa flytta för mycket på
mig. Och det var bara roligt att ha byggarbetarna här. Det
var inget besvärligt alls! Tvärtom bara kul att det rörde på sig
lite. Jag bjöd på kaffe och alla var så trevliga, säger hon.
Ändå är det nog skönt att byggstöket nu är över. Som något av en slutpunkt på renoveringen kom en delegation från
Einar Mattsson, anförda av Einars dotter och de nuvarande
ägarnas mor Marianne Ränk, på besök i september 2019.
Med tårta och blommor firades då att det gått 62 år sedan
Anne-Marie och Britt-Marie flyttade in i det nybyggda huset
på Lysvikgatan.
– Det var riktigt trevligt att träffa och prata med Marianne, säger Anne-Marie.
Vi kan intyga att det inte heller finns något att klaga på
vad gäller gästfriheten hemma hos henne när vi till sist lämnar de två väninnorna på egen hand igen, så att de kan prata
vidare om alla sina minnen – och skratta!
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KTH Live-In Lab nytt forskningscentrum

FOTO: MATTIAS HAMRÉN

Hyresgäster flyttar
in i Hagastaden

FOTO: ERIKA NORELL

I februari 2019 flyttade
de första hyresgästerna in i
Einar Mattssons nybyggda
hyresrätter i kvarteret Analysen i Hagastaden. Totalt
färdigställdes under året 125
hyreslägenheter i kvarteret.
Bostäderna håller Einar
Mattsson-standard, med hög
kvalitet på materialvalen,
som exempelvis golv i naturfärgad ek och köksbänkskivor med marmormönster.

ÒÒ Einar Mattsson, Akademiska Hus och Schneider Electric
stöttade under våren 2019 KTH för att etablera KTH Live-In
Lab som ett forskningscentrum. Målsättningen är att snabba
på utvecklingen av de smarta och hållbara byggnader som
samhället behöver för en ökad resurseffektivitet och minskad
klimatpåverkan.
En centrumbildning är
en samarbetsform som
bäddar för långsiktighet, transparens och
samarbete mellan olika
forskningsområden.

Medarbetare lärde sig att rädda

ÒÒ Under våren 2019 fick över 350 medarbetare
på Einar Mattsson gå en utbildning för att lära
sig hjärt- och lungräddning med hjärtstartare och
första hjälpen.

Höjda resultat
med Läxhjälpen

FOTO: LÄXHJÄLPEN
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I TOPP 10
ÒÒ När Brilliant Futures
delade ut sin årliga arbetsgivarutmärkelse Powered
by People – Employee
Experience Award 2019
blev Einar Mattsson ett
av de tio högst rankade
företagen inom byggoch tillverkningssektorn.
Detta tack vare de goda
resultaten i medarbetar
undersökningen.

ÒÒ Einar Mattsson är med och
stöttar Läxhjälpen på Hjulstaskolan, en verksamhet som
lyfter både självförtroenden och
kunskaper. Av de elever i årskurs nio på skolan som deltog
på Läxhjälpen blev 88 procent behöriga till ett nationellt
program på gymnasiet, trots
att de i början av programmet
saknade behörighet. I en enkät
svarade 87 procent av deltagarna att de också fått ökat
självförtroende.

FOTO: ÅKE GUNNARSSON

EKONOMI

D

et gångna året har varit intensivt
för koncernen då antalet bostäder
som färdigställts har varit högt
samtidigt som betalningsviljan
för bostäder har stabiliserats.
Intresset för att köpa nyproducerade bostadsrättslägenheter nära färdigställande har förbättrats
vilket även reflekteras i antalet sålda bostäder och
projektverksamhetens resultat.
Koncernens tillgångsmassa passerar 15 miljarder kronor under 2019, med ett justerat eget
kapital på närmare tio miljarder kronor. Vår optimistiska syn på Stockholms bostadsmarknad på
lång sikt kvarstår och stärks av återhämtningen på
bostadsrättsmarknaden och den goda efterfrågan
på nyproducerade och befintliga hyresrätter.
Under 2019 har koncernens optimistiska
syn på verksamheterna legat till grund för tre
markförvärv som utökat byggrättsportföljen
kommande år efter en tidsperiod där prisförväntningarna på byggrätter legat högre än koncernens
värdeuppfattning. Koncernen har under året
fortsatt att investera i nyproduktion av hyresrätter och 302 miljoner kronor har investerats under
året. Koncernen omsatte 1 698 (1 822)* miljoner
kronor med ett rörelseresultat före avskrivningar
om 323 (206) miljoner kronor.
Efter årets utgång har det nya coronaviruset
och sjukdomen covid-19 spridits över världen.

Växande bestånd bidrar
till starkare resultat
Einar Mattssons långsiktiga arbete med att äga och utveckla hyresbostadsfastigheter har under 2019 gjort ett reellt avtryck i koncernens
rörelseresultat. Samtidigt har återhämtningen på bostadsrättsmark
naden påverkat försäljningstakten och resultatet positivt.

Det är för närvarande mycket osäkert vilka
konsekvenser det kommer att få, på kort och
på lång sikt, för marknaden och för koncernens
verksamheter.
Einar Mattsson Projekt AB:s omsättning landade 2019 på 628 (643) miljoner kronor.
Rörelseresultatet uppgick till 67 (-1) miljoner
kronor. Både omsättning och rörelseresultat drivs
av försäljningen i pågående bostadsrättsprojekt.
Vinsterna som har avräknats 2019 avser huvudsakligen projekt som är färdigställda under året.
Einar Mattsson Fastighets AB ökade
sina hyresintäkter under 2019, till 560 (494)
miljoner kronor som en följd av bolagets löpande
investeringar i nyproduktion och befintliga
fastigheter. Rörelseresultatet före avskrivningar
uppgick till 301 (248) miljoner kronor. Bolaget
har under året investerat i nya hyresrätter belägna
i Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden samt
investerat i det befintliga beståndet i Sköndal,
Farsta och på Södermalm. Den finansiella ställningen är fortsatt mycket stark och fastighets
beståndets värde har ökat under året.
Einar Mattsson Byggnads AB minskade under 2019 sin omsättning till 496 (738)
miljoner kronor där merparten av omsättningen

är hänförlig till försäljning av byggentreprenad
tjänster inom koncernen. Rörelseresultatet
uppgick till -16 (11) miljoner kronor och belastas
med en nedskrivning avseende en exploateringsfastighet, vilket föranleder det negativa resultatet.
Einar Mattsson Fastighetsförvaltning
AB ökade under 2019 omsättningen till 248
(239) miljoner kronor med ett rörelseresultat
om 14 (8) miljoner kronor. Omsättnings- och
resultatökningen utgörs huvudsakligen av en
ökad efterfrågan på tjänster från befintliga
uppdragsgivare. Fastighetsägare utanför EMsfären står för 38 procent av uppdragsportföljens
omsättning. Det sammanlagda värdet av de
fastigheter som bolaget har i uppdrag att leverera
förvaltningstjänster till uppgick vid årsskiftet till
58 miljarder kronor.
Heirloom Asset Management AB, koncernens kapitalförvaltande bolag, har ett antal
innehav som under året lämnat utdelningar. Innehavet i noterade och onoterade bolag har under
det gångna året haft en positiv värdeutveckling,
vilket dock inte redovisas i resultatet förrän vid
försäljning. Föregående års resultat påverkades av
omfattande försäljningar.

Björn Strid,

Ekonomi- och finanschef för Einar Mattsson AB

Ekonomi i korthet
Einar Mattsson ABkoncernen omsätter

Fastighetsbeståndets marknadsvärde
uppgår till cirka

1 698 Mkr

14 mdkr

29 %

86 %

varav

är hyresintäkter.

och utgör

av de totala tillgångarna.

Justerad soliditet
uppgår till

62 %

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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RESULTATÖVERSIKT 20191
Nedan presenteras Einar Mattsson AB-koncernens respektive de fem
dotterbolagskoncernernas resultat 2019 i sammandrag.
(Mkr)

EM AB2
(koncern)
2019

Omsättning

2018

EM Projekt AB
(koncern)
2019

EM Byggnads AB
(koncern)

2018

2019

2018

EM Fastighetsförvaltning AB
2019

2018

EM Fastighets AB
(koncern)
2019

Heirloom Asset
Management AB

2018

2019

2018

1 698

1 822

628

643

496

738

248

239

560

494

–

–

-1 373

-1 653

-559

-681

-512

-727

-234

-231

-259

-246

-3

-3

-2

37

-2

37

–

–

–

–

–

–

–

–

Rörelseresultat

323

206

67

-1

-16

11

14

8

301

248

-3

-3

Finansnetto

-79

78

-5

-1

0

-1

0

0

-96

-92

22

176

Resultat efter
finansnetto

244

284

62

-2

-16

10

14

8

205

156

19

173

Rörelsens
kostnader
Andelar i intresseföretags resultat

Einar Mattsson Projekt AB

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Koncernmässig omsättning och resultat i Einar Mattsson Projekt AB
beräknas enligt successiv vinstavräkning. Projektportföljen består av ett
begränsat antal projekt 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.

Einar Mattsson Byggnads AB

Heirloom Asset Management AB

Bolaget är ett renodlat byggentreprenadbolag som primärt levererar
tjänster inom koncernen. 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.

Einar Mattsson Fastighets AB
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)

2019

2018

2017

2016

2015

1 698

1 822

2 373

2 491

1 905

-varav hyresintäkter

560

494

448

429

411

-varav förvaltning

248

239

209

175

164

-varav byggentreprenader

496

738

821

790

730

-varav projektutveckling bostads-/äganderätter

628

643

1 156

1 268

839

Omsättning3

Rörelseresultat3

323

206

314

432

534

Resultat efter finansnetto

244

284

238

372

496

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.

3

Einar Mattsson AB-koncernen tillämpar redovisningsregelverket K3.
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EKONOMI

BALANSRÄKNINGAR I MARKNADSVÄRDEN 2015-20194
Nedan presenteras en flerårsöversikt av Einar Mattsson AB-koncernens balansräkning i marknadsvärden.

(Mkr)

2019

2018

2017

13 661

12 238

10 963

9 328

8 438

1 013

1 168

1 320

1 391

1 256

Värdepappersinnehav

608

416

505

417

421

Övriga tillgångar

251

215

204

350

406

Likvida medel

299

316

489

475

562

15 832

14 353

13 481

11 961

11 083

9 870

8 803

8 423

7 533

6 955

4 950

4 449

3 694

3 529

2 865

325

342

335

364

319

Förvaltningsfastigheter
Projektfastigheter

Summa tillgångar
Justerat eget kapital
Finansiella skulder
Uppskjuten skatteskuld
Övriga skulder

Summa skulder
Summa skulder och justerat eget kapital

2016

2015

687

759

1 029

535

944

5 962

5 550

5 058

4 428

4 128

15 832

14 353

13 481

11 961

11 083

Fastighetsbeståndet
Förvaltningsfastigheterna är koncernens finansiella motor med stabila
kassaflöden och ökande värden. Bedömt marknadsvärde för Einar
Mattsson Fastighets AB:s bestånd uppgår till 14 miljarder kronor, cirka
86 procent av de totala tillgångarna i Einar Mattsson AB-koncernen.
Fastighetsvärdet på förvaltningsfastigheterna motsvarar cirka

38 100 kronor per kvadratmeter och ett direktavkastningskrav om
3,1 procent. Inom EM-sfären (som inkluderar ägarfamiljens övriga
bestånd) finns ytterligare fastigheter värda cirka 3 miljarder kronor vilket
ger ett totalt fastighetsvärde om 17 miljarder kronor. Utförlig information
om fastighetsbeståndet finns på sid 36 –41.

FASTIGHETSVÄRDE ÖVER TID (Einar Mattsson Fastighets AB), Mkr

15000

Det totala fastighetsvärdet har ökat från 8,4 miljarder kronor till
13,7 miljarder kronor under de senaste fem åren. Det har skett
en värdeökning på 25 procent i det ursprungliga beståndet.
Värdena har stigit till 11,1 miljarder kronor, drivet av lägre avkastningskrav samt investeringar i beståndet. Vidare har nyproducerade hyresrätter och utvecklingsfastigheter till ett värde av
2,5 miljarder kronor tillkommit i beståndet.
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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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SOLIDITET, justerad, %
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Den justerade soliditeten för Einar Mattsson-koncernen har legat
över 60 procent de senaste fem åren. Efter att ha sjunkit från
63 procent 2015 till 61 procent 2018 så steg den justerade
soliditeten under 2019 till 62 procent.
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BELÅNINGSGRAD FASTIGHETER, %
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Fastigheternas belåningsgrad har legat stabilt på 34 procent de
senaste tre åren efter att innan dess ha rört sig från 32 procent 2015
till 36 procent 2016. Det innebär att nya lån har vuxit i samma takt
som fastigheterna har ökat i värde. Under det senaste året har det
samlade värdet på fastigheterna ökat med cirka 1,4 miljarder kronor
och skulderna med cirka 500 miljoner.
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JUSTERAT EGET KAPITAL, Mkr
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Justerat eget kapital har stigit med 42 procent från cirka 7 miljarder
kronor 2015 till cirka 9,9 miljarder kronor 2019. Denna ökning har
drivits av ökade fastighetsvärden inom koncernen samtidigt som
belåningsgraden har varit stabil runt 34 procent.
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INVESTERINGSVOLYMER I PROJEKTFASTIGHETER, Mkr
2019–2024
2000

Aktuell kapitalbindning i exploateringsfastigheter och pågående
nyproduktion uppgår till 724 miljoner kronor. Den prognostiserade mindre volymen framöver förklaras av färre byggrättsförvärv
under 2016 –17 samt att kommunernas planarbete för ett antal
projekt fått ändrade tidplaner. De närmaste åren förväntas
Einar Mattsson Projekt AB investera 5,3 miljarder kronor i nya
bostadsprojekt. Av dessa beräknas 3,9 miljarder användas till
nya bostadsrätter och 1,4 miljarder till nya hyresrätter som långsiktigt kommer att ägas av Einar Mattsson Fastighets AB.
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INVESTERINGSVOLYMER I BEFINTLIGA FASTIGHETER (Einar Mattsson Fastighets AB), Mkr
2019–2024
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Under de fem senaste åren har Einar Mattsson Fastighets AB
investerat i 1,8 miljarder kronor i planerat underhåll. En stor
del av underhållet är hänförligt till renovering av fastigheterna
Schönborg, Ängsholmsgränd, Grönsö och Hållsätra. De kommande fem åren planerar bolaget att investera ytterligare cirka
1 miljard kronor genom underhåll och utvecklande av det
befintliga fastighetsbeståndet.
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FÖRSÄLJNING OCH NYPRODUKTION 2019

243

bostadsrätter
såldes under 2019
(2018 såldes 150).

173

bostadsrätter
färdigställdes under 2019
(2018 färdigställdes 283).

255

hyresrätter
färdigställdes under 2019
(2018 färdigställdes 204).
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ANALYS OCH DIALOG

Väsentlighetsanalys och
intressentdialog
Genom vårt långsiktiga ägande, vår aktiva förvaltning och bostads
utveckling har hållbarhet varit ett tema i Einar Mattssons verksamhet
i 85 år. Numera formulerar vi koncernens hållbarhetsarbete med tydliga
riktlinjer och strategier och redovisar det varje år.
Einar Mattssons hållbarhetsredovisning bygger på en
kartläggning av Einar Mattssons intressenter och en analys genomförd
utifrån hållbarhetsstandarden ISO 26000, med hjälp av intervju
metodik. Representanter från organisationen med specifika ansvars
områden såsom miljö, arbetsmiljö, HR och inköp intervjuades, liksom
personer med ansvar för ledningsfrågor.
För att identifiera de hållbarhetsområden som är viktigast för Einar
Mattsson, samt hur Einar Mattsson har störst möjlighet att påverka
samhället i en hållbar riktning, genomfördes under våren 2017 en
väsentlighetsanalys. Analysen hade formen av en workshop med nyckelpersoner för Einar Mattssons hållbarhetsarbete. Under workshopen
identifierades de hållbarhetsfrågor som är viktiga för Einar Mattsson.
Parallellt genomfördes en intressentdialog med de intressenter
som hade pekats ut i den tidigare intressentkartläggningen. Syftet med
denna enkätundersökning var att få fram vilka hållbarhetsfrågor som

intressenterna ansåg vara viktigast för Einar Mattssons verksamhet.
Enkäten gick ut till följande intressenter: medarbetare, ägare, lån
givare, fastighetsägare, kommersiella kunder samt Stockholms stad.
De frågor som lyftes fram särskilt av intressenterna var kontroll
över utvecklingen av ekonomiska resultat, kännedom och efterlevnad
av lagstiftning, hållbara val och hållbar användning av material samt
energieffektivitet och förnybar energi. Einar Mattsson avser att regelbundet genomföra dialog med olika intressenter för att följa utvecklingen av intressenternas prioriteringar.
Resultatet från workshopen 2017 granskades sedan av en särskild
styrgrupp för hållbarhetsarbetet och godkändes av Einar Mattssons
ledning. De områden som både Einar Mattsson och intressenterna anser vara viktigast utgör Einar Mattssons väsentliga hållbarhetsaspekter.
Dessa områden ska prioriteras i vårt hållbarhetsarbete och utgör
underlag för innehållet i denna redovisning. De listas nedan.

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSASPEKTER FÖR EINAR MATTSSON
1.

Kontroll över utvecklingen av ekonomiskt resultat

7.

Främjande av fysisk och psykisk hälsa

2.

Kännedom om, och efterlevnad av, lagstiftning

8.

Kompetensutveckling och personlig utveckling

3.

Hållbara val och hållbar användning av material

9.

Anställningsvillkor

4.

Energieffektivitet och förnyelsebar energi

10.

Leverantörskontroll hållbarhetsaspekter

5.

Lokalt samhällsengagemang (indirekt påverkan)

11.

Uppföljning och åtgärder för att öka kundnöjdhet

6.

Aktiva åtgärder för att minska avfall

12.

Kunders och hyresgästers hälsa och säkerhet2

1

1

Einar Mattsson saknar för närvarande en indikator (disclosure) enligt GRI för material, men avser att utreda möjligheten att mäta och följa upp hållbara material
i framtiden.

2

Einar Mattsson saknar för närvarande en indikator (disclosure) enligt GRI för kundernas hälsa och säkerhet, men avser att utreda möjligheten att mäta och
följa upp detta i framtiden.
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STRATEGI OCH STYRNING

Hållbarhetsstrategi
och hållbarhetsstyrning
Alltsedan Einar Mattsson startades har det funnits med ett hållbarhetsperspektiv på det som i dag är koncernens olika verksamheter. Grundbulten är
och har alltid varit långsiktigt värdeskapande – för kunden och för staden.
Koncernen har satt upp en hållbarhetsstrategi som gäller fram till år 2021.

MÅL OCH STRATEGI 2018 – 2021
ÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSMÅL
Genom dialog, innovation och ansvarstagande bidrar Einar Mattsson
till ett hållbart samhälle.
FOKUSOMRÅDEN FRAM TILL 2021
• Människan – hållbart socialt värdeskapande – förankring i FN:s
globala hållbarhetsmål nr 11: Hållbara städer och samhällen
• Miljön – hållbart tillvarata resurser – förankring i FN:s globala
hållbarhetsmål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion
• Affären – hållbar leverantörskedja – förankring i FN:s globala
hållbarhetsmål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

RAMVERK FÖR HÅLLBARHETSARBETE

ISO 26 000

Strategin tar avstamp i resultatet från väsentlighetsanalys (se
föregående sida), hållbarhetsanalys samt en workshop där nyckelpersoner
från samtliga bolag bestämde ambitionsnivå för och inriktning på sitt
hållbarhetsarbete. De genomförda aktiviteterna har utgått från ramverken
Standarden för Social Ansvarstagande (ISO 26000) och GRI Standards.
De mål som pekas ut i strategin har förankring dels i FN:s globala hållbarhetsmål och dels i Einar Mattssons vision och värdeord.
Styrning på bolags- och koncernnivå

I syfte att få en mer sammanhållen styrning av Einar Mattssons strategiska
hållbarhetsarbete styrs och följs detta upp på bolags- och koncernnivå.
Samtliga bolag ska integrera hållbarhetsmålen i affärsplanen samt ta fram
handlingsplaner och relevanta mätetal för att följa upp och utvärdera sitt
hållbarhetsarbete. Det är även bolagens ansvar att löpande genomföra
intressentdialog med utvalda intressenter, omvärldsbevakning samt väsentlighetsanlys.

FÖRANKRING FÖR VÅRA MÅL
EINAR MATTSSON INOM
GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

EINAR MATTSSONS
VÄRDEORD

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
FRAMÅT
ARBETSFÖRHÅLLANDEN

SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH UTVECKLING
ENGAGERAD
MILJÖ

GODA VERKSAMHETSMETODER
OMTÄNKSAM
KONSUMENTFRÅGOR
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Koncernledningen följer upp resultatet av hållbarhetsstrategin, mål och
det övergripande hållbarhetsarbetet. Den genomför omvärldsbevakning
och analyserar hur den allmänna utvecklingen påverkar Einar Mattssons
strategiska hållbarhetsarbete. Koncernledningen ansvarar även för uppföljning av intressentdialog, väsentlighetsanalys samt framtagandet av den
årliga hållbarhetsredovisningen.
Systematiskt och långsiktigt arbete

Einar Mattssons målsättning med hållbarhetsstrategin är att på ett systematiskt och långsiktigt sätt arbeta med våra och våra intressenters hållbarhetsutmaningar. Här ingår en hållbar produktion av fastigheter, vilket innebär
att på ett resurseffektivt sätt producera nya och förvalta befintliga fastigheter. Vi ska också vara en del av att skapa trivsamma, trygga bostadsområden
och bidra till ett samhälle som inkluderar alla.
Vi ska ta ansvar i hela kedjan – vid inköp, vid våra entreprenörers
utförande och i förvaltningen av det förtroende som våra förvaltnings
kunder och boende har gett oss att bidra till attraktivare hus och områden.
Vi arbetar för en hållbar leverantörskedja där goda arbetsförhållanden och
lika villkor säkerställs.
Den egna uppförandekod vi har tagit fram är mer krävande än Sveriges
Byggindustriers som utgör branschstandard. Efterlevnad säkerställs bland
annat med platsbesök. Alla krav som ställs gäller och följs upp i leverantörskedjans samtliga led.

Kartläggning av risker och möjligheter

Inom Einar Mattssons hållbarhetsarbete arbetar vi med risker och riskkartläggning inom flera områden. Denna kartläggning indikerar vilka
risker och möjligheter som är strategiska för företaget.
De risker avseende miljö som har identifierats avser till exempel
bristande energieffektivitet och osunda materialval. Riskerna hanteras
genom ett integrerat miljöarbete i bolagens befintliga ledningssystem
(se s 67).
De risker avseende personal som har identifierats avser till exempel
arbetsskador, som fallskador på låg höjd eller hot. Riskerna hanteras
genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete (se s 65).
De risker avseende sociala förhållanden som har identifierats avser
till exempel att människor känner sig otrygga i sitt bostadsområde. Riskerna hanteras genom sociala och värdeskapande aktiviteter (se s 66).
De risker avseende mänskliga rättigheter och antikorruption som
har identifierats avser till exempel brister i möjligheter att vara fackligt
ansluten eller brister i affärsetik. Riskerna hanteras genom Einar
Mattssons affärsetiska riktlinjer samt genom tillägg till leverantörsavtal
(se s 64).
En övergripande risk och möjlighetskartläggning genomförs
årligen av de enskilda bolagen och integreras i det strategiska hållbarhetsarbetet. De identifierade strategiska riskerna och möjligheterna
övervakas och följs upp kontinuerligt på koncernledningsmöten.

EINAR MATTSSONS HÅLLBARHETSTRATEGI

EINAR MATTSSONS VISION

GENOM DIALOG, INNOVATION OCH ANSVARSTAGANDE BIDRAR
EINAR MATTSSON TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

NÄSTA KAPITEL SKA VARA DET BÄSTA
I EINAR MATTSSONS OCH STADENS HISTORIA

AFFÄREN

Verka för en hållbar leverantörskedja

MÄNNISKAN

Aktiv aktör för hållbart socialt vädeskapande

MILJÖN

Hållbart tillvarata resurser

EINAR MATTSSON I ORD & BILD – HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 / 

FOTO: MATTIAS HAMRÉN

Affären
Einar Mattsson är ett långsiktigt bolag. Koncernens verksamheter bygger
på långvariga och hållbara affärsrelationer, vilket vi bland annat uppnår med
gemensamma värderingar och en hög affärsetik genom hela vår värdekedja.
Vi säkerställer detta genom krav på leverantörer och entreprenörer att följa vår
uppförandekod samt uppföljning av efterlevnaden.

Vi strävar efter ett öppet företagsklimat och en hög
affärsetik. På Einar Mattsson vill vi alltid se möjligheter
till förbättringar och här är våra medarbetare, kunder och
leverantörer de viktigaste källorna till insikt. Vi agerar
professionellt och med hög affärsetik i våra kontakter med
kunder, leverantörer, uppdragsgivare och andra intressenter.
På så vis bygger vi långvariga och hållbara affärsrelationer.
Vårt agerande styrs av affärsetiska riktlinjer. Två viktiga
styrdokument tydliggör våra värderingar och vårt etiska
arbete: vår affärsetiska policy med riktlinjer samt vår verksamhetspolicy. Dessa återfinns i personalhandboken och
vi går igenom dem vid introduktion av nyanställda. Chefer
och ledare ges årligen en fördjupning av personalhand
boken. Affärspolicyn är en del som vi då alltid går igenom.
Koncernens bolag genomför kundundersökningar
årligen. I vår årliga AktivBo-undersökning fick 2 500
av hyresgästerna i våra egna hus möjligheten att dela
med sig av sina upplevelser av sitt boende och Einar
Mattssons servicenivå. Projektbolaget genomför konti
nuerlig NKI-undersökningar av färdigställda projekt.
Under 2019 gjordes det för två projekt. För resultatet
från samtliga kundundersökningar se s 70.
Einar Mattssons leverantörskedja

En förutsättning för vår verksamhet är nära och goda
relationer med seriösa leverantörer, entreprenörer och
samarbetspartners. Det är viktigt att även våra partners
delar och efterlever våra värderingar och arbetssätt. För att
säkerställa att så är fallet ställer vi krav på efterlevnad av vår
verksamhetspolicy samt uppförandekod i våra avtal. I våra
leverantörs- och entreprenörsavtal ingår dessutom krav på
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att bygghandelsvaror och material ska leva upp till kraven
i Basta, Byggvarubedömningen eller Sunda Hus.
Vidare ställer vi krav på att samtliga som vistas på
våra byggarbetsplatser är anslutna till ID06. Elektronisk
personalliggare för byggbranschen finns självklart på
samtliga byggprojekt. I de fall entreprenörer har personal
med uppehålltillståndskort/LMA-kort rapporteras även
det till inköpsavdelningen som kontrollerar och godkänner. Uppföljning av samtliga entreprenörer genomförs ute
på byggarbetsplatserna.
Våra leverantörsbedömningar görs alltid utifrån kriterierna: finansiell stabilitet, fackliga krav och uppfyllande
av samhällsskyldigheter. För att göra våra bedömningar
använder vi flera olika verktyg samt samarbetar med flera
olika myndigheter och organisationer.
I vårt arbete för att uppnå en hållbar leverantörskedja
har vi tagit fram en egen uppförandekod som ställer högre
krav än Sveriges Byggindustriers. Vi kräver efterlevnad av
denna hos samtliga leverantörer och entreprenörer. För att
säkerställa efterlevnaden gör vi platsbesök och tar in självskattningsutvärderingar från leverantörer som vi bedömer
ligga i riskzonen. Alla våra krav gäller och följs upp
i leverantörskedjans samtliga led.
Vårt mål är att genomföra ett leverantörsbesök per år,
med efterföljande åtgärdsplan och uppföljning, samt ta in
fem självutvärderingar per år, med efterföljande åtgärdsplan och uppföljning. Urvalet av leverantörer för detta
sker efter en riskvärdering som görs kategorivis och per
leverantör, samt kopplat till affärsmässig betydelse. Under
2019 uppfyllde vi målet och samtliga leverantörer mötte
våra krav.

HÅLLBARHETSMÅL
2018 – 2021
MÅL:
Att aktivt arbeta för en hållbar leverantörskedja
DELMÅL:
Att genomföra uppföljning
på leverantörer/entreprenörer

Läs exempel på vad vi
gör inom detta fokus
område på s 7 och 32

EXEMPEL PÅ ORGANISA
TIONER EINAR MATTSSON
ÄR MEDLEM I

• Fastighetsägarna i
Stockholm
• Sveriges Byggindustrier
• Stockholms
Byggmästareförening
• Stockholms Handelskammare
• SNS
• Samhällsbyggarna
• Svenskt Näringsliv
• Sweden Green Building
Council
• Bofrämjandet
• Fastighetsägarna i Järva
• BEBO
• Samling för Solel
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Människan – Medarbetarna
Einar Mattsson vill vara en långsiktig och ansvarstagande arbetsgivare.
Vi tar ansvar genom att skapa goda förutsättningar för medarbetare att
utvecklas och arbeta hållbart. Alla som jobbar hos oss ska ha möjlighet
att känna arbetsglädje och ingen ska drabbas av ohälsa eller skada till
följd av sitt arbete.

På Einar Mattsson har vi möjligheten att erbjuda en
stor bredd av yrken. Det har öppnat upp karriärvägar och
utvecklingsmöjligheter för många. Vår målsättning är att
hela tiden erbjuda utveckling i den takt som är möjlig och
rimlig för både företag och medarbetare. Vi vill erbjuda
utveckling i en trygg, sund, säker och trivsam arbetsmiljö.
Det kräver ett omfattande utvecklings- och arbetsmiljö
arbete där alla involveras.
Det är vår fulla övertygelse att investeringar i form av
kompetenshöjande insatser inom arbetsmiljö och ledarskap
har ett mycket stort värde och att det ger ett värdefullt
avtryck i alla våra processdelar.
På Einar Mattsson arbetar vi systematiskt med arbetsmiljöfrågor enligt AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete). Våra värderingar och vårt synsätt framgår av vår
arbetsmiljöpolicy. Processerna för vårt arbetsmiljöarbete
är gemensamma och berör samtliga bolag i koncernen.
Ansvarsfrågorna följer en särskild delgeringsordning. Einar
Mattsson Byggnads AB är certifierade enligt BF9K, vilket
är ett lednings- och produktcertifieringssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö anpassat för byggbranschen.
Kompetenshöjande insatser

Vi anser att kompetensfrågan är central i allt arbetsmiljö
arbete. Hälsa och säkerhet är för oss högt prioriterat. Av det
skälet genomför vi årligen en mängd aktiviteter i syfte att
förebygga olyckor och annan ohälsa.
Under 2019 har vi utbildat samtliga medarbetare i
första hjälpen/hjärt- och lungräddning. Vi har vidare haft
utrymningsövningar och uppdaterat utrymningsinformation till alla anställda. Vi har genomfört en säkerhetsdag

inom byggproduktionen med fokus på säkra lyft och vi har
genomfört en ”Fokus drift-dag” inom fastighetsförvaltningen med syfte att lära av varandra.
Vi har fortsatt att stärka ledarskapet genom en arbets
givarutbildning för chefer med arbetsmiljö och utveckling av medarbetare i fokus. Vi har dessutom stärkt våra
ledningsgruppers kompetens i likabehandling och inkluderingsfrågor. Våra introduktionsutbildningar har också
stärkts vad gäller likabehandlingsfrågor.
Vi satsade vidare på vår ledarutveckling under året och
lät ett 25-tal medarbetare utbilda sig via vårt BAS- och
fördjupningsprogram i ledarskap. Att yrkesväxla inom
företaget är fortsatt vanligt och populärt.

KONCERN
GEMENSAMMA
ARBETSMILJÖMÅL
• Sjuktalen inom Einar
Mattsson ska inte
överstiga 5 %
• 100 % av alla tjänster
ska ha befattnings
beskrivningar

Läs exempel på vad vi
gör inom detta fokus
område på s 35

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön på Einar Mattsson undersöks genom kontinuerliga skyddsronder, där vi åtgärdar brister och sedan följer
upp åtgärderna. Ledningsgrupper och skyddskommitté har
arbetat aktivt med att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet genom uppföljning av incidenter, skador och tillbud.
Vi har också följt statistiken för sjukfrånvaro och agerat utifrån de rutiner som finns för att både förebygga och se till att
medarbetare så fort som möjligt kommer tillbaka i arbete.
Under 2020 kommer vi att jobba än mer aktivt med att
ta reda på hur våra medarbetare upplever sin arbetsmiljö
genom att införa ett nytt pulsmätningsverktyg. Parallellt
inför vi en ny modell för målsamtal/utvecklingssamtal för
att i ännu större utsträckning ta vara på utvecklingskraften
hos alla. Dessa så kallade mål- och inspirationssamtal bygger
på en mer kontinuerlig dialog under hela året mellan chef
och medarbetare.
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Människan – Socialt värdeskapande
Einar Mattsson är ett familjeföretag med ett generationsperspektiv där socialt
värdeskapande har varit högst relevant i vårt dagliga arbete redan från starten 1935. Genom att vara långsiktiga och hålla fast vid ordning och reda är vi
övertygade om att vi kan öka attraktiviteten i våra bostadsområden.
Våra nyckelord är långsiktighet och ansvarstagande.
Genom att vara en medveten och aktiv fastighetsägare med
en egen förvaltning kan vi ta ett helhetsgrepp kring våra
fastigheter. Vi skjuter inte upp det som måste göras nu till
morgondagen, utan tar tag i saker på en gång. Genom enträget arbete med skötsel, planering, renovering, grannsamverkan och service till de boende skapas bestående värden
över tid i en bostadsfastighet eller ett område. Det handlar
bland annat om att inte tolerera skadegörelse, kriminella
aktiviteter eller störningar. Kort uttryckt handlar det om
att hålla ordning och reda i fastigheterna.
Socialt kitt och dialog

Som långsiktig fastighetsägare arbetar vi med att skapa
goda relationer mellan oss och de boende. Vi vill även
uppnå goda relationer de boende sinsemellan. Relationerna
utgör det sociala kitt som ger oss ett gemensamt ansvarstagande och bygger trygghet. Människor som känner sig
trygga i sina områden bryr sig i sin tur mer om sina hus
och bostäder. Även när vi utvecklar nya fastigheter eller
renoverar och bygger om gamla siktar vi på att utforma dem
på ett sätt som främjar gemenskap, service och trygghet i
området.
Varje år skickar vi ut en enkät till hälften av hushållen i
vårt bestånd för att få hyresgästernas bild av vad som behöver åtgärdas. Hyresgästerna är en viktig informationskälla
och precis som alla andra kunder bidrar de med idéer som
vi kan använda för att utveckla vår verksamhet. Det är i mötet med kunden som man hittar möjligheter till utveckling.
Trygghet på stabil nivå

Hjulsta är ett exempel på områden där hyresgästerna ser
utmaningar med tryggheten. Sedan vi började förvalta om-
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rådet 2008 arbetar vi medvetet med att bryta trenden på de
sätt som beskrivs ovan. På senare år har denna långsiktiga
strategi gett utdelning då tryggheten ökat markant med en
mindre tillbakagång under 2019.
Som hyresgästerna önskat sig rustar vi upp gårdar med
nya mötesytor, lekplatser och belysning. Vi arbetar även
med konstnärlig utsmyckning i dialog med de boende. I
samarbete med Stockholms konst kunde vi under året till
exempel uppföra en muralmålning av konstnärinnan Mari
Rantanen i Hjulsta.
Återkommande större hyresgästmöten, årliga trygghetsvandringar, välkomstmöten för nyinflyttade, stöd till
grannsamverkan och samarbete med andra fastighetsägare,
stadsdel, polis och BRÅ ligger också bakom den ökade
tryggheten. Utöver det arbetar vi systematiskt med att
minska olovlig andrahandsuthyrning.
När det går bra för staden och våra boende då går det
bra för oss. Det tar sin början i attraktiva bostadsområden
som återspeglas i kundnöjdhet och fastighetsvärden.
Några exempel på konkreta satsningar

• Upprustning av gårdar och utemiljöer med belysning,
lekplatser och grönska.
• Stöd till Läxhjälpen i Hjulsta som visat på goda resultat.
• Vi är en av grundfinansiärerna till Stiftelsen The Global
Village i Järva.
• Vi söker strategiskt lokalhyresgäster som bidrar med
extra värden, exempelvis dagverksamheten i Vårberg
som skapar trygghet.
• Vi samarbetar nära med polisen och staden där det
behövs för att bryta negativa trender.
• Donation till både KTH och Nobel Center för att bidra
till ett hållbart och attraktivt Stockholm.

HÅLLBARHETSMÅL
2018 – 2021
MÅL:
Att vara en aktiv aktör för
hållbart socialt värdeskapande
DELMÅL:
Identifiera aktiviteter som
är värdeskapande inom
samtliga verksamhetsområden

Läs exempel på vad
vi gör inom detta
fokusområde på s 32
och 42
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Miljön
Einar Mattsson planerar och agerar med långa perspektiv på sitt miljöansvar
i verksamhetens alla olika delar. En ökad energieffektivitet är högt prioriterad
både i förvaltningen av vårt befintliga fastighetsbestånd och när vi projekterar
och bygger nya bostäder. Vi fortsätter också att utöka vår eldrivna fordonsflotta.
Vårt arbete handlar om att alltid hushålla med
resurser på bästa möjliga vis, genom att ta in hela fastighetens livscykel i beräkningen. Det gäller när vi planerar
för exploatering av ny mark, när vi ska byta stammar i ett
äldre bostadshus, när vi förvaltar en fastighet eller vad vi än
företar oss.
Att ha ett långsiktigt perspektiv på materialanvändning och att arbeta för resursoptimering är grunden för
vårt miljöarbete. På så vis strävar vi efter att bidra till en
hållbarare framtid och stad. I ett större perspektiv stöttar
vi en hållbar utveckling av hela branschen genom vårt stöd
till forskningscentret KTH Live-In Lab.
Så tar vi vårt miljöansvar

Samtliga bolag har ett integrerat miljöarbete i sina befintliga ledningssystem. Vår verksamhetspolicy inkluderar
miljövärderingar. Einar Mattsson har koncerngemensamma
hållbarhetsmål och de operativa bolagen har identifierat
sina egna fokusområden och miljömål.
Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB: Fokus ligger
på energieffektivisering av våra egna och våra kunders fastigheter samt på inköp av eldrivna fordon. Under 2019 har
en ny energistrategi tagits fram för perioden 2020-2025.
Det fastslagna målet är att spara 25 procent av köpt energi
och 15 procent av vattenanvändningen med referensår
2018.
Under 2019 har vi också drivit ett pilotprojekt med
temperaturmätning av lägenheter. Alla våra fastigheter
i Hjulsta har genomgått vårt vattensparprogram. Vi har
även injusterat värmesystemet på en handfull fastigheter
och kopplat upp fler fastigheter till vårt SCADA-system
för central övervakning och styrning av deras tekniska
system. Totalt är nu 30 fastigheter uppkopplade. Vidare

har vi som mål att på sikt utöka den eldrivna delen av
fordonsflottan. Vid utgången av 2019 var 24 procent av
våra fordon helt eldrivna, vilket överträffade det uppsatta
målet på 20 procent.
Einar Mattsson Projekt AB: Här är fokusområdena
certifieringssystemet Miljöbyggnad och energieffektiva
bostäder. I projekten är den generella målsättningen att
projektera för Miljöbyggnad Guld och certifiera för minst
Miljöbyggnad Silver. Det är viktigt att anpassa miljökraven
till projektspecifika förhållanden. Mål för energieffektiviteten sätts specifikt för varje projekt.
Under 2019 uppnådde flera av Einar Mattssons nyproduktionsprojekt preliminär certifiering för Miljöbyggnad,
varav två på nivå Guld: fastigheterna Forskningen 2 på
KTH Campus och Koppången 4 i Norra Djurgårdsstaden.
Certifieringen av det tidigare projektet brf Älvängen i
Norra Djurgårdsstaden som Miljöbyggnad silver verifierades också.
Einar Mattsson Byggnads AB: Under året har vi mätt
mängden avfall per kvadratmeter byggd bruttoarea (BTA)
med målsättningen att denna ska understiga 25 kg avfall/
BTA. Under 2019 överträffade vi vårt mål och fick resultatet 10 kg avfall/BTA.
Einar Mattssons Fastighets AB: Fokusområdet är här
att kravställa de interna bolagen avseende energieffektivisering, produktval samt hantering av avfall.

HÅLLBARHETSMÅL
2018 – 2021
MÅL:
Att hållbart tillvarata
resurser
DELMÅL:
Att minska energi
användningen

Läs exempel på vad vi
gör inom detta fokus
område på s 25

Inför framtiden

Under 2020 kommer vi att arbeta med åtgärder som ligger
i linje med vår energistrategi för befintliga fastigheter, till
exempel komplettering och automatisering av energimätning, uppkoppling av fastigheter till vårt SCADA-system
samt energioptimering av befintliga system.
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Om rapporten
Denna hållbarhetsredovisning omfattar Einar Mattsson-koncernen, det vill säga moderbolaget Einar Mattsson AB (org nr
556626-1920) samt dotterbolagen Einar Mattsson Byggnads AB (org nr 556628-0557), Einar Mattsson Projekt AB (org nr
556789-4877), Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB (org nr 559115-1740) och Einar Mattsson Fastighets AB (org nr
556626-1912). Dotterbolaget Heirloom Asset Management AB omfattas inte av rapporten. Rapporten utgör samtidigt Einar
Mattsson Byggnads AB:s samt Einar Mattsson Projekt AB:s lagstadgade hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen.
Hållbarhetsredovisningen redovisas i huvudsak i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer (GRI) Standard Core. Rapporten är inte granskad av Einar Mattssons revisorer, men bolagets revisor har granskat att en hållbarhetsrapport i enlighet med
årsredovisningslagen har upprättats för de dotterbolag där detta är ett lagkrav.
Redovisningen omfattar kalenderåret 2019 och redovisas som ett separat avsnitt i Einar Mattssons årsberättelse. Föregående
hållbarhetsredovisning publicerades i april 2019 och Einar Mattsson publicerar en hållbarhetsrapport årligen. För nyckeltalen
presenteras jämförelsesiffror från de två föregående åren. För projektverksamhetens kundundersökningar dock endast från
föregående år.
Under 2019 gjorde vi en förändring i Einar Mattssons koncerngemensamma arbetsmiljömål. Det tidigare målet om att ha
100 procent genomförda målsamtal har redan uppnåtts och därför har vi nu tagit bort det som överordnat mål (och därmed
indikator 404-3). Framöver vill vi flytta fokus till att mäta kvaliteten i samtalen via pulsmätningar.
Jämfört med 2017 års hållbarhetsrapport har vi ändrat redovisningsprincip avseende indikator 403-2 eftersom detta underlättar
framtida uppföljning internt på Einar Mattsson.
Två felaktiga siffror redovisades i 2017 års hållbarhetsrapport och har korrigerats. Det gäller för det första resultatet av 2017 års
kundundersökning AktivBo riktad till hyresgäster, som felaktigt angavs som 80,8 procent, medan det korrekta resultatet i själva
verket var 80,1 procent. Den andra felaktiga siffran i 2017 års hållbarhetsrapport var energianvändningen för verksamheten
(under indikator 302-1). Denna angavs som 10 720 MWh, medan den korrekta siffran var 21 609 MWh. Därför blev också den
totala energianvändningen felaktigt angiven till 80 316 MWh, när den korrekta siffran var 91 075 MWh. I årets hållbarhetsrapport anges, liksom i fjolårets, de korrekta siffrorna som jämförelsesiffror för 2017.

Kontaktperson för hållbarhetsredovisningen:
Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattsson AB
08-586 263 00
stefan.rank@einarmattsson.se
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TABELLER

Indikatorer
201-1: SKAPAT OCH LEVERERAT DIREKT EKONOMISKT VÄRDE
Mkr

2019

2018

2017

Rörelseresultat

323

206

314

Överskottsgrad

19 %

11 %

13 %

Soliditet, justerad

62 %

61 %

62 %

4,1

3,7

3,6

2019

2018

2017

1 698

1 822

2 373

24

220

143

1 722

2 042

2 516

2019

2018

2017

Not

1 241

1 461

2 010

1

105

104

92

Räntetäckningsgrad
Direkt tillskapat ekonomiskt värde
Mkr

Intäkter
Övrigt
Total
Fördelat ekonomiskt värde
Mkr

Leverantörer mm
Kreditgivare
Aktieägare

0

30

0

2

Samhället

91

122

77

3

192

201

181

Medarbetare
Behålls i verksamheten
Totalt

93

124

156

1 722

2 042

2 516

1) Utgörs i huvudsak av kostnader för produktion, driftkostnader, reparationer och underhåll.
2) Efter föregående års publicering har en utdelning beslutats på årsstämman som fastställde 2018 års räkenskaper.
3) Bokförd skatt + Fastighetsskatt + Tomträttsavgäld + Lagstadgade sociala kostnader.

302-1 ENERGIANVÄNDNING INOM ORGANISATIONEN
Under 2016 genomfördes en kartläggning över organisationens energianvändning i samband med genomförande av
energikartläggningen.

Total energianvändning
Energianvändning för företag som omfattas av rapporteringen för aktuellt verksamhetsår uppdelat
i följande kategorier:
2019

2018

2017

Byggnader (MWh)

66 210

70 077

68 654

Verksamhet (MWh)

6 085

25 116

21 6091

Transporter (MWh)

1 101

799

942

95 991

91 0751

Total energianvändning (MWh)

73 396

2

1

Siffran som angavs i hållbarhetsredovisningen för 2017 var felaktig. Här anges korrekt siffra.

2

Att energianvändningen minskade jämfört med föregående år beror på att vi har haft färre pågående projekt under 2019.
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TABELLER

306-2 AVFALL ENLIGT TYP OCH BORTSKAFFNINGSMETOD
Informationen enligt denna indikator har inhämtats från bolagens avfallsleverantörer.
Avfall (ej farligt avfall), kg

2019

2018

2017

Återvinning

295 740

256 760

49 910

Brännbart avfall

112 800

388 375

369 474

38 176

12 610

306 010

550 103

608 460

619 362

Deponi
Övrigt (både brännbart och återvunnet)
Farligt avfall, kg

Återvinning

65

590

2 410

2 760

1 820

1 580

999 644

1 268 615

1 348 746

Övrigt (osorterat och tryckimpregnerat trä)
Totalt

Avfallsmängderna har gått ned med nästan 25 procent och främsta orsaken är att Einar Mattssons Byggnads AB har färre
projekt. Deponi ökar på grund av ökade mängder blåbetong som deponeras.

401-1 PERSONALOMSÄTTNING
Uträknat på lägsta talet av antalet började och antalet slutade/medelantalet anställda.
Totalt inom Einar Mattsson

2019

2018

2017

14 %

15 %

14 %

2019

2018

2017

4

10

8

17

16

15

4,9 %

4,6 %

4,7 %

403-2 OMFATTNING AV INRAPPORTERADE SKADOR OCH SJUKFRÅNVARO
Allvarliga händelser (olyckor och tillbud) som är rapporterade till
Arbetsmiljöverket
Anmälda arbetsolyckor och anmälda arbetssjukdomar till Försäkringskassan
Sjukfrånvaro inrapporterad

RESULTAT KUNDUNDERSÖKNINGAR EINAR MATTSSON PROJEKT AB
Projekt

2019:
2018:

NKI

NPS

Analysen

74

47 %

Koppången

75

47 %

Hjulmakaren

71

33 %

Backåkra

74

47 %

Stadshuslunden

69

18 %

RESULTAT KUNDUNDERSÖKNINGAR EINAR MATTSSON FASTIGHETSFÖRVALTNING AB

1
2

2019

2018

2017

AktivBo (kundundersökning riktad till Einar Mattssons hyresgäster)

83 %

80,2 %

80,1 %1

NKI (fastighetsägande kunder)

61 %

–2

75 %

Resultatet som angavs i hållbarhetsredovisningen för 2017 var felaktigt. Här anges korrekt resultat.
Ingen kundundersökning genomfördes för förvaltningskunder under 2018.
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TABELLER

GRI-index
GRI
Standards

Allmänna Standardindikatorer

Kommentarer

Sidor

GRI 102

102-1 Organisationens namn

4

102-2: De viktigaste aktiviteterna, produkterna och/eller tjänsterna

4

102-3: Lokalisering av organisationens huvudkontor

6

102-4: Länder som organisationen har verksamhet i

6

102-5: Ägarstruktur och företagsform

4–6

102-6: Marknader där organisationen är verksam

4–6

102-7: Organisationens storlek
102-8: Medarbetardata

4–6
Rapporterar antal anställda

102-9: Organisationens leverantörskedja

7, 64

102-10: Väsentliga förändringar under redovisningsperioden

68

102-11: Hur organisationen följer försiktighetsprincipen

Hållbarhetsarbetet utgår alltid
från försiktighetsprincipen

102-12: Externa regelverk, standarder, principer som organisationen omfattas av/stödjer

BF9K, Miljöbyggnad

102-13: Medlemskap i organisationer och sammanslutningar

65, 67

8–9

102-16: Organisationens värderingar, principer, standarder, uppförandekod
och etiska policys

7, 64

102-18: Organisationens bolagsstyrning

4–5

102-40: Organisationens intressenter
102-42: Princip för identifiering och urval av intressenter

67

64

102-14: Uttalande av vd/ordförande

102-41: Andel av personalstyrkan som har kollektivavtal

6

61
100 % (2018 och 2017: 100 %)
61

102-43: Former för intressentengagemang

61, 70

102-44: Väsentliga områden som lyfts via kommunikation med intressenter

61, 70

102-45: Organisationsstruktur samt redogörelse för enheter som ingår eller
exkluderas

4, 68

102-46: Process för definition av innehållet i redovisningen

61

102-47: Väsentliga områden

61

102-48: Effekt av och orsak till omräkning/ändring av data/info

68

102-49: Väsentliga förändringar jämfört med tidigare redovisningar

68

102-50: Redovisningsperiod

68

102-51: Datum för publicering av senaste redovisningen

68

102-52: Redovisningscykel

68

102-53: Kontaktperson för redovisningen

68

102-54: Rapportering i enlighet med GRI Standards Core/Comprehensive

68

102-55: GRI-innehållsindex
102-56: Policy och rutiner för extern granskning

71 – 73
68

EINAR MATTSSON I ORD & BILD – HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 / 

TABELLER

GRI
Standards

Allmänna Standardindikatorer

Kommentarer

Sidor

Kategori
Ekonomi
Ekonomiskt resultat
103-1 Beskrivning av väsentlighetsaspekterna och gränsdragning

61

103-2 Styrning av väsentliga aspekter

62 – 63

103-3 Utvärdering av styrningen

62 – 64

201-1: Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

69

Miljö
Energi
103-1 Beskrivning av väsentlighetsaspekterna och gränsdragning

61

103-2 Styrning av väsentliga aspekter

62 – 63

103-3 Utvärdering av styrningen

62 – 63, 67

302-1 Energianvändning inom organisationen

62 – 63, 67, 69

Utsläpp till vatten och avfall
103-1 Beskrivning av väsentlighetsaspekterna och gränsdragning

61

103-2 Styrning av väsentliga aspekter

62 – 63

103-3 Utvärdering av styrningen

62 – 63, 67

306-2 Avfall enligt typ och bortskaffningsmetod

62 – 63, 67, 70

Regelefterlevnad miljö
103-1 Beskrivning av väsentlighetsaspekterna och gränsdragning

61

103-2 Styrning av väsentliga aspekter

62 – 64

103-3 Utvärdering av styrningen
307-1 Efterlevnad av lagar och bestämmelser inom miljö

62 – 63, 67
Inga lagöverträdelser med
sanktioner som följd kopplat
till miljö har skett under
rapporteringsperioden.

Leverantörsbedömning avseende miljö
103-1 Beskrivning av väsentlighetsaspekterna och gränsdragning

61

103-2 Styrning av väsentliga aspekter

62 – 64

103-3 Utvärdering av styrningen

62 – 63, 67

308-1 Andel nya leverantörer som utvärderats utifrån miljöaspekter

7, 67

Socialt
Anställningsvillkor
103-1 Beskrivning av väsentlighetsaspekterna och gränsdragning

61

103-2 Styrning av väsentliga aspekter

62 – 64

103-3 Utvärdering av styrningen

62 – 63

401-1 Personalomsättning

Redovisar endast %
personalomsättning och
inte fördelat på ålder och kön

70

Personalens hälsa och säkerhet
103-1 Beskrivning av väsentlighetsaspekterna och gränsdragning

61

103-2 Styrning av väsentliga aspekter

62 – 63, 65

103-3 Utvärdering av styrningen

62 – 63, 65

403-2 Omfattning av inrapporterade skador och sjukfrånvaro
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TABELLER

GRI
Standards

Allmänna Standardindikatorer

Kommentarer

Sidor

Utbildning
103-1 Beskrivning av väsentlighetsaspekterna och gränsdragning

61

103-2 Styrning av väsentliga aspekter

62 – 63, 65

103-3 Utvärdering av styrningen

62 – 63, 65

Lokalt samhällsengagemang
103-1 Beskrivning av väsentlighetsaspekterna och gränsdragning

61

103-2 Styrning av väsentliga aspekter

62 – 63, 66

103-3 Utvärdering av styrningen

62 – 63, 66

413-1 Verksamhetsandel med socialt samhällsengagemang

66

Leverantörskontroll gällande sociala aspekter
103-1 Beskrivning av väsentlighetsaspekterna och gränsdragning

61

103-2 Styrning av väsentliga aspekter

62 – 64

103-3 Utvärdering av styrningen

7, 62 – 64

414-1 Andel nya leverantörer som utvärderats utifrån sociala aspekter

7, 64

Sammanställning över Einar Mattssons uppfyllande
av redovisningskraven enligt årsredovisningslagen
Område

Upplysning

Övergripande

Affärsmodell

Sidor

Miljö

Policy och miljöfrågor
Risker och riskhantering avseende miljöfrågor
Mål och resultat relaterat till miljöfrågor

Personal och sociala förhållanden

Policy och sociala frågor
Risker och riskhantering avseende sociala frågor
Mål och resultat relaterat till sociala frågor

7, 62 – 66, 70

Respekt för mänskliga rättigheter

Policy och mänskliga rättigheter
Risker och riskhantering avseende mänskliga rättigheter
Mål och resultat relaterat till mänskliga rättigheter

7, 62 – 64, 71

Anti-korruption

Policy för arbete mot korruption
Risker och riskhantering avseende anti-korruption
Mål och resultat relaterat till anti-korruption

7, 62 – 64, 71

4, 7, 64
7, 62 – 63, 67, 69 – 72
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VIMMEL

2019
Hjulstadag med lekparksinvigning
Utöver andra festligheter invigdes vid årets traditionella Hjulstadag den 25 maj
en ny lekpark som smyckats av Hjulstabarnens egna mosaiker.

Lava på KTH
Under samhällsbyggnadssektionens
arbetsmarknadsdagar Lava i februari
fick nyfikna studenter tillfälle att ta
reda på mer om Einar Mattsson.

På plats under
MIPIM
I mars deltog Einar
Mattsson i världens
största fastighetsmässa MIPIM i
Cannes, även detta
år som partner till
Stockholm Business
Region.

Muralinvigning i Hjulsta
I juni invigde kulturborgarrådet Jonas
Naddebo (C) Hjulstas muralmålning
utförd av Mari Rantanen med inspiration från ungdomar i området.

Paneler i Almedalen
Under Almedalsveckan diskuterade
Einar Mattssons företrädare vägen
till en långsiktigt hållbar bostadsmarknad och stadsutveckling.
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Stockholm

FOTO: NICKLAS ELIASSON

Vid Sveriges största
fastighetsmässa
hade Einar Mattsson
25 medarbetare på
plats för givande
möten, seminarier
och panelsamtal.

Lucialunch för kunder
och kontakter
Traditionsenligt bjöd Einar Mattsson in till
lunch på Lucia. Årets juldonation gick till
den ideella föreningen Mind som arbetar
för psykisk hälsa och bland annat driver
stödlinjer för människor i kris.

Julen firas ut

Julfest för
medarbetare
Årets julfest ägde
rum 6 december på
Nalen. Medarbetarna
rundade tillsammans
av året med god mat,
dryck och underhållning samt firande av
trotjänande jubilarer.

FOTO: MARTIN ÖBERG

I år dök både
kakmonster och
trollkarl upp vid
Einar Mattssons
årliga julgransplundring i början
av januari. Alla
medarbetare som
vill fira ut julen med
sina barn, barnbarn
eller andra barn
bjuds in.

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

