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Nästa kapitel ska 
bli det bästa

år 2012 var ett väldigt intensivt år för oss 
på einar Mattsson. Vi har bland annat 
utvecklat vår marknadsföring och kom-
munikation, investerat mycket i ledar-
skapsutveckling och varit än mer aktiva  

i stadsutvecklingsarbetet. I dag har vi fått på plats en robust 
organisation som är väl anpassad till dagens förutsätt-
ningar och krav. 

Den kanske viktigaste pusselbiten för oss är att vi un-
der våren 2012 slutförde en process för att förtydliga och 
utveckla vårt koncerngemensamma varumärke. ett stort 
antal medarbetare, och även kunder, involverades innan 
vi landade i de formuleringar som återfinns i faktarutan 
härintill. 

einar Mattssons varumärkeslöfte formulerar vad våra 
kunder ska kunna förvänta sig av oss. Det grundar sig i vår 
ambition att vara en av Stockholms mest betydelsefulla 
stadsutvecklare och fastighetsägare, en av de mest efterfrå-
gade byggentreprenörerna samt stadens bästa förvaltare av 
bostäder. Det är dessa målsättningar vårt varumärke ska 
hjälpa oss att uppnå. 

Ett verktyg för medarbetarna
Varumärket ska finnas med som en dimension i allt vi gör 
och vara ett verktyg för medarbetarna när de står inför 
olika val. Om det uppstår en målkonflikt ska vi ta varumär-
ket till hjälp och ställa frågor som: Är detta en genomtänkt 
lösning som skapar värde för kunden? Vad är omtänksamt, 
engagerat och framåt i denna specifika situation? Kommer 
våra eller våra kunders hyresgäster att känna sig respekte-
rade, stolta och trygga om vi genomför denna förändring? 

Einar Mattssons  
varuMärkE  

saMManfattat

Vår vision
Nästa kapitel ska vara det 
bästa i Einar Mattssons 

och stadens historia.

Vårt löfte
Vi erbjuder genomtänkta 
hus och lösningar som 
skapar värde för med-

vetna kunder som vill ha 
ett bättre och enklare liv, 

vilket gör att de känner sig 
respekterade, stolta och 

trygga.

Vår personlighet
Engagerad, omtänksam   

och framåt.

einar Mattsson ägnar mycket tid och resurser åt att utveckla sin  
organisation för att bättre möta dagens verklighet – vad gäller sådant 

som varumärke, kvalitetssystem, ledarskap och kommunikation.  
ett förändringsarbete som aldrig tar slut, men som vi nu börjar  

skörda de första frukterna av.

Blir deras liv bättre och enklare?
Vår vision att nästa kapitel ska vara det bästa i einar 

Mattssons och stadens historia hänger ihop med att vi är 
ett företag med en väldigt framgångsrik historia bakom 
oss. Vi får inte vila på gamla lagrar utan måste vinna våra 
egna segrar för framtiden. Framgångarna vi har i ryggen 
ger oss en fantastisk plattform för detta. Vi vill heller inte 
bara nå framgång för oss själva utan också göra skillnad för 
Stockholm som stad och vara en del i stadens framgångs-
rika historia och utveckling. 

Vill bli ännu bättre
Men även en framgångsrik historia saknar inte undantag. 
De senaste åren har vi i likhet med många andra byggentre-
prenörer fått erfara kvalitetsbrister i några av våra projekt.
Brister som vi omsorgsfullt lägger ned betydande resurser 
på att åtgärda och dra lärdomar av, så att vi och våra kun-
der inte drabbas av sådant i framtiden. Utmaningen är nu 
att höja kvaliteten i det vi gör ytter ligare.

Vi ska skapa bostäder som levererar värde för kunden 
och är än mer utformade för deras behov. Fastighetsägare 
ska känna att deras fastigheter blir mer värda när vår Bygg-
produktion arbetar i huset eller när vår Förvaltning tar 
hand om det. Staden ska se att vi kan skapa projekt, såväl 
för försäljning som för eget ägande, som bidrar till att göra 
Stockholm till en ännu bättre stad. Och våra hyresgäster 
ska få ett enklare liv.

en viktig framgångsfaktor för oss är att vi som företag 
bejakar människors vilja att bygga upp sin kompetens. Vår 
bransch är inne i ett stort generationsskifte där det är vik-
tigt att den yngre generationen på väg in kan tillgodogöra 
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sig den äldre generationens kunskaper. För att säkra upp 
denna kompetensöverföring arbetar vi på einar Mattsson 
med starkt fokus på att kvalitet blir verklighet och inte 
bara en notering i ett protokoll.

Vi trotsar konjunkturen
Att den organisation vi nu har fått på plats står sig väl i kon-
kurrensen märktes under 2012. Den försvagade konjunktu-
ren i både omvärlden och Sverige har hittills inte nått oss. 

Vårt aktiva stadsutvecklingsarbete har bland annat 
resulterat i att två brf-projekt startats, i norra Djurgårds-
staden respek tive Kungsholmen. Vår Byggproduktion 
har under året också vunnit en hel del nya uppdrag. Mest 
iögon enfallande är kanske Sveafastigheters ombyggnation 
av Vattenfalls gamla kontor i Råcksta till 462 nya hyreslä-
genheter, den största konvertering som gjorts i Stockholm. 
På förvaltningssidan fick vi uppdraget att förvalta Stock-
holms största bostadsrättsförening, Brf Kungsklippan. 

Under 2013 är jag övertygad om att denna positiva 
trend fortsätter och att vi i ännu större utsträckning kan 
skörda frukterna av de betydande investeringar vi gjort i 
ledarskapsutveckling, kvalitets- och kommunikationssys-
tem. Vi räknar med att förvärva och anvisas mark som gör 
att vi uppnår målet att bidra med 300 nya lägenheter per år 
i Storstockholm, varav hälften är hyresrätter. Och vi räknar 
med att ta ytterligare marknadsandelar inom renoverings- 
och ombyggnadsentreprenader och att få fler förvaltnings-
uppdrag av respekterade aktörer på marknaden.

Stefan Ränk
VD för Einar Mattsson AB

”Vi får inte vila 
på gamla lagrar 

utan måste vinna 
våra egna segrar för 

framtiden.”
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svErigE får en ny 
tronföljare när prin-
sessan Estelle föds 

på Karolinska 
sjukhuset den 

23 februari.

EftEr En fyraårig paus 
som premiärminister väljs 
Vladimir Putin återigen 
till president i Ryssland, 
i ett val som fläckas av 
fuskanklagelser.

rEkordblöt juni 
i Sverige med värsta 
vädret under Stockholm 
Marathon. Löparna tam-
pas med 4° C, iskalla 
vindar och horisontellt 
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 Etapp 3 i vEndElsö HagE

En solig söndag i slutet av mars startade försälj
ningen av 17 nya radhus i Brf Slåtterhagen, som 
blir klara för inflyttning under 2013. Detta är tredje 
etappen i det populära radhusområde som Einar 
Mattsson skapar i Vendelsö Hage. Spekulanterna 
köade från klockan sex på morgonen och innan 

dagen var slut hade tio av husen bokats. Nu åter
står den fjärde och sista etappen i området. 

 fortsatt förtroEndE  
från Hsb

Eftersom HSB Stockholm renoverar sitt 
huvudkontor på Fleminggatan flyttade 
man i april över Karlbergskanalen till 

ett provisoriskt huvudkontor i Pampas. 
Einar Mattsson anlitades för byggentre

prenadarbete kring det provisoriska 
kontoret och HSB blev så nöjda att Einar 

Mattsson fick fortsatt förtroende med 
del entreprenader på löpande räkning 
under renoveringen på Fleminggatan.

januari fEbruari Mars april Maj juni

säljstart på kvarnHolMEn

I slutet av maj inleddes försäljningen av 
de 57 första lägenheterna i Brf Hamn

magasinet på Kvarnholmen. Totalt skapar 
Einar Mattsson 71 moderna lägenheter 

med öppen planlösning i det 
gamla spannmålsmagasinet 

från 1920talet. Inflyttningen till 
lägenheterna med den fan

tastiska utsikten över Saltsjön 
inleds under våren 2013.

ny förvaltningscHEf 

I juni tog Mikael Dimadis över som chef 
för affärsområdet Förvaltning inom Einar 
Mattsson Byggnads AB. Innan dess var 
han ansvarig för de externa förvaltnings

uppdragen. Mikael är utbildad civilingenjör på 
KTH och har haft olika uppdrag på Skan

ska och Coor Service Management 
innan han kom till Einar Mattsson. 

Foto: Åke Gunnarsson
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os i london blir en stor 
succé för arrangörerna. 
Efteråt ska nya stadsdelen 
East Village skapas, med 
5 000 bostäder, arbets-
platser, service och en stor 
park.

friEnds arEna, Sveriges 
nya nationalarena för fotboll, 
invigs i Solna den 27 oktober. 
Den kringliggande nya stads-
delen Arenastaden börjar också 
växa fram. 

EftEr En bitvis skakig 
valkampanj återväljs Barack 
Obama i presidentvalet i 
USA. Ett par veckor se-
nare utses Xi Jinping till ny 
generalsekreterare i Kinas 
kommunistparti. 

Foto: Jason Reed
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juli augusti sEptEMbEr oktobEr novEMbEr dEcEMbEr

 ny vd för Einar Mattsson byggnads ab

Den 1 oktober tillträdde Mikael Anjou som VD för Einar Mattsson 
Byggnads AB, som innefattar koncernens verksamhet inom 

bygg   entreprenad och fastighetsförvaltning. Närmast kommer 
han från Relacom som bygger, installerar och underhåller 
nät och utrustning för teleoperatörer och elbolag. Där var 

han medlem i koncernledningen med särskilt ansvar 
för strategiutveckling samt verksamheterna i Polen 

och Spanien. Tidigare har han arbetat på  
Bonniers och McKinsey & co.

bostadsutställning   
i annEdal

Under elva sommardagar i augusti visade 
Brommas nya stadsdel Annedal upp sig för 
världen. Tusentals besökare fick ta sig en titt 

på den variation som totalt 22 byggherrar 
varit med och skapat. Einar Mattssons vis
ningslägenhet i Brf Åparken visade upp den 
aktiva familjen Lindes enkla liv i en flexibel 

lägenhet med smarta och hållbara lösningar. 
Den hemtrevliga känslan uppskattades av 

många besökare.

 förvaltning av  
stans största brf

På novembers sista dag tecknades ett förvaltningsavtal 
med Brf Kungsklippan på Kungsholmen, Stockholms 

största bostadsrättsförening med över 1 000 lägenheter 
och 40talet lokaler. Totalytan ligger på cirka 44 000 
kvadratmeter. Avtalet innebär att Einar Mattsson från 

årsskiftet levererar administrativa (minus ekonomi) och 
tekniska förvaltningstjänster.

 byggstart för  
två gröna projEkt

I december drog produktionen igång för 
ett stort bostadsrättsprojekt i kv Gladan på 

Kungsholmen och ett annat i kv Fjärne
bofjärden i Norra Djurgårdsstaden. Båda 
projekten har en tydlig miljöprofil. I kv Gla
dan ska två punkthus med 187 lägenheter 

stå klara under 2014. Det blir Sveriges 
största passivhus med bostäder. De 77 

lägenheterna i Norra Djurgårdsstaden be
räknas också stå färdiga under 2014. Läs 

mer om båda projekten på sidan 13.

Fo
to

: S
ta

ffa
n 

Lj
un

gd
ah

l

Foto: Åke Gunnarsson

Fo
to

: E
m

ilia
 Ö

ije

 åRet I KORthet 

einar Mattsson i ord & bild 2012  7



Einar Mattsson ab

Koncernens moderbolag där 
gemensamma stöd resurser finns 

samlade.

Våra verksamheter är organiserade i fyra bolag som ägs  
i sin helhet av Einar Mattsson AB.

FOTO: ÅkE Gunnarsson

Stefan Ränk
VD för Einar Mattsson AB, Einar Mattsson Fastighets AB 

och Heirloom Asset Management AB

Mikael Anjou
VD för Einar Mattsson Byggnads AB

Fredrik Gamrell
Ekonomi och finanschef för Einar Mattsson AB

Per Jutner
VD för Einar Mattsson Projekt AB

Lena Lindh
HRchef för Einar Mattsson AB

Bolag & ledning

Einar Mattsson ab

Koncernens moderbolag 
där gemensamma stöd
resurser finns samlade.

Einar Mattsson byggnads ab

levererar förvaltnings och byggtjänster till  
fastighetsägare i Storstockholm.

Einar Mattsson projekt ab

arbetar med bostads  och ägande rätter för  
försäljning samt hyresrätter för systerbolaget 

Einar Mattsson Fastighets AB.

Einar Mattsson fastighets ab

äger fastigheter med ett långsiktigt innehavs
perspektiv. Med sin starka balansräkning är 

bolaget koncernens finansiella muskel.

Heirloom asset Management ab

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

Fastighetssektorn står för en stor del av energiförbruk-
ningen i samhället. Den globala uppvärmningen har 
gjort det nödvändigt att hitta nya vägar för energi-

effektivisering. I dag finns mycket teknik och metoder 
att tillämpa som även kan främja fastighetsägarens  

förvaltningsekonomi. einar Mattsson planerar bland 
annat att bygga de första flerbostadshusen som  

inte förbrukar någon energi alls.

TExT: Björn raunio ILLUSTRATION: MichèlE harland
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Det finns olika beräkningar för vilken 
andel av samhällets totala energiförbruk-
ning som bygg- och fastighetssektorn 
står för. en vanligt förekommande 
siffra är 40 procent, men till exempel 

energimyndigheten räknar med att andelen för Sveriges 
del snarare ligger runt 30 procent. Oavsett vilken den 
exakta siffran är, står det klart att vi här har ett område som 
är viktigt att åtgärda om vi ska ha en chans att motverka 
den globala uppvärmningen. Det har lett till omfattande 
innovationer och nya tekniker för energieffektivisering. 

– I dag går teknikutvecklingen mycket snabbt. FtX-
ventilationssystem som effektivt återvinner värmen i 
frånluften gör att vi nu i nya byggnader kan utnyttja energi 
som man för bara fem år sedan kastade bort. när det gäl-
ler solceller har de gått ned i pris mycket snabbt och kan 
snart bli kommersiellt gångbara på egna meriter, helt utan 
subventioner, säger Per Jutner, VD för einar Mattsson 
Projekt AB.

För ett kommersiellt företag som einar Mattsson är 
det en viktig poäng att energieffektiviseringen kan ske 
på affärsmässiga grunder. hållbarhet innefattar även en 
ekonomisk aspekt. 

– Än så länge är människor i allmänhet inte beredda 
att betala mer för ett grönt boende. einar Mattsson har en 
kommersiell bas och våra projekt ska generera en långsiktig 
drift som håller ihop ekonomiskt, fortsätter Per Jutner. 

Världspremiär på Hammarbyhöjden
Det som är intressant nu är att tekniken har mognat så 
mycket att det i många fall betalar sig i längden att lägga 
lite mer tid och pengar på energieffektiva lösningar under 
projekterings- och byggfas. Därför får flera av einar  
Mattssons projekt en väldigt låg energiförbrukning. 

Energieffektiva tekniker i dag och i framtiden

 tätt klimatskal med effektiv 
isolering, fönster och dörrar med 
lågt värmegenomgångstal minskar 
värmeförlusterna.

 solceller låter byggnaden generera 
energi. 

 ftX-aggregat, det vill säga från- 
och tilluftssystem med värmeåter-
vinning, vilket minskar energiåt-
gången för uppvärmning.

 värmelager där överenergi från 
solceller under den varma årstiden 
lagras i bergvärmehål för att utnytt-
jas när det blir kallt.

”Vinnarna blir 
de som snabbt 
kommer igång 

och lär sig.”
– EjE SandBErg

Sveriges Centrum för Nollenergihus
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Redan avslutade Brf åparken i Annedal hamnar en bra bit 
under Boverkets byggregler (BBR) som stadgar en förbruk-
ning på 90 kWh per kvadratmeter och år. einar Mattssons 
bostadsrättsprojekt i kvarteret gladan på Kungsholmen 
respektive i norra Djurgårdsstaden går ännu längre. På 
Finn Malmgrens väg i hammarbyhöjden planeras ett bo-
stadshus som inte förbrukar någon energi alls, ett så kallat 
nollenergihus. 

– De två lamellhusen med hyreslägenheter som vi vill 
bygga där ska få en årlig energiförbrukning på under 35 ki-
lowattimmar per kvadratmeter och förses med solceller 
som uppväger denna förbrukning. De kan bli de första fler-
bostadshusen i världen som klarar detta. Det är en otrolig 
utveckling om fastigheter kan gå från att vara energislukare 
till att inte alls förbruka energi, säger Per Jutner.

Debatt om merkostnad
en pådrivande kraft för ett mer energieffektivt byggande 
har varit kommuner som ställer hårdare krav än BBR när 
de säljer mark eller ger markanvisningar för utveckling av 
nya bostäder. I slutet av 2012 tog en debatt fart när Bygg-
kravsutredningen i ett delbetänkande argumenterade för 
att förbjuda kommunerna att ställa sådana krav eftersom 
det medför merkostnader för byggandet på 10–15 procent, 
vilket man menar gör stora hyreshöjningar oundvikliga. 

en expert som med stort eftertryck argumenterar mot 
denna analys är eje Sandberg, konsult inom energieffektivt 
byggande på Aton teknikkonsult AB och ordförande i 
Sveriges Centrum för nollenergihus (SCn). han har varit 
med och tagit fram standarden FeBY 12, en kravspecifi-
kation för certifiering av passivhus och nollenergihus (se 
faktaruta s 12) som är anpassad för svenska förhållanden. 

– De exempel som Byggkravsutredningen utgår ifrån 
är inte representativa. genomtänkta val vad gäller saker 

som relationen mellan klimatskal-boyta och fönsterareans 
andel av fasaden gör stor skillnad. Vi har mängder av verk-
liga exempel på att det i dag går att bygga energieffektivt 
utan att det medför några merkostnader alls, förklarar eje 
Sandberg. 

Från einar Mattssons sida menar man dock att 
Byggkravsutredningen har en viktig poäng i att kommuner 
ibland ställer krav som inte alls går ihop ekonomiskt för 
byggherren. Och när olika kommuner ställer helt olika 
krav fördyrar det byggprojekten. 

– Vad vi framför allt efterlyser är enhetlighet. Vi har 
inget emot hårda krav, men det vore bättre om de kunde 
ställas på nationell nivå och inte gav sig in alltför mycket i 
enskilda detaljer, säger Per Jutner.

Inlärningskurva fördyrar initialt
en marknadsstudie som SCn har genomfört bland för-
valtningsföretag, entreprenörer och konsulter visar lägre 
merkostnader än Byggkravsutredningens uppskattning. 
enligt SCn varierar merkostnaden mellan 0–5 procent 
för energieffektiva hus (som förbrukar 55–65 kWh/m2/
år) respektive 3–10 procent för mycket energieffektiva hus 
(passivhus med förbrukning på högst 50 kWh/m2/år). 
Samtidigt blir de totala kapital- och driftskostnaderna för 
förvaltning lägre. 

Alla tillfrågade avsåg att fortsätta bygga energieffektivt. 
Man räknar med sjunkande kostnader i takt med att större 
erfarenheter, tekniska innovationer och effektivare system 
utvecklas.

– Det finns en inlärningskurva som gör att bygg-
kostnaderna blir högre när man först använder tekniken. 
Detta har vi sett i västra Sverige där man kommit längre än 
i östra Sverige och byggt passivhus i tre–fyra år. numera 
är merkostnaderna försumbara där. I östra delen av landet 

Energieffektiva tekniker i dag och i framtiden

 värmeåtervinning från avlopps-
vatten är också en möjlig teknik när 
husets volym är tillräcklig.

 termodynamisk styrning av upp-
värmning som ger en kontrollerad 
pendling mellan på och av, vilket 
sparar energi. 

 individuell mätning av energi-
förbrukning ökar medvetandet hos 
de boende och ger incitament att 
minska förbrukningen. 

 lokal soprötning skulle kunna bli 
ytterligare en metod att låta hus  
generera sin egen energi, även 
detta beroende på volym.

– I nya byggnader kan vi  
utnyttja energi som man för 
bara fem år sedan kastade 
bort säger Per Jutner, VD för 
Einar Mattsson Projekt AB.
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klassning av EnErgiEffEktiva Hus

Den energieffektiva tekniken kan användas för  
att sänka förbrukningen under BBR-kraven på  

90 kWh/m2/år. Förutsatt att man uppfyller ett antal 
krav specificerade i FEBY 12 går det också att  

certifiera svenska hus som passivhus, nollenergihus 
eller minienergihus.

Passivhus
Det viktigaste kravet på ett passivhus handlar om den värme 
som läcker ut när det är som kallast ute. Gränsvärdet som 
används på en viss ort beror på uteklimatet. Ett passivhus på 
mer än 400 m2 i södra Sverige, till exempel i Stockholm, får 
förlora högst 15 W/m2. 

På grund av den låga värmeförlusten ligger energianvänd-
ningen för värme, varmvatten och fastighetsel i ett passivhus 
på ungefär halva nivån jämfört med BBR, det vill säga ca 45 
kWh/m2/år. Passivhus på under 400 m2 får dock använda nå-
got mer energi för att kompensera att de har större klimatskal 
i förhållande till uppvärmd area. 

Krav finns även på innemiljön vad gäller ljudnivå och 
termisk komfort, samt på lufttäthet, fönster och mät-
ning av energiflöden så att byggnadens egenskaper kan 
verifieras.

Nollenergihus
För värmeförlusten gäller samma krav på nollenergihus som 
på passivhus. Men dessutom måste byggnaden leverera lika 
mycket eller mer energi som den använder. Använd energi 
och avlämnad energi värderas med energiformsfaktorer, be-
roende på hur energin genereras (fjärrvärme får bättre värde 
än elenergi).
 

Minienergihus
Detta är en nivå som ligger mellan BBR och passivhuskraven. 
Ett minienergihus större än 400 m2 i södra Sverige får förlora 
högst 20 W/m2 och energianvändningen blir något högre än  
i passivhus, ca 50 kWh/m2/år.

är man fortfarande inne på första generationens 
passivhus, vilket gör att man inte hittat de mest 
kostnadseffektiva systemen och behöver mer tid  
i projekteringsfasen, fortsätter eje Sandberg.

han går så långt som att säga att det håller på att bli  
en förlustaffär att inte bygga klimatsmarta lågenergihus när 
det gäller flerbostadshus. Det beror delvis på de höjda krav 
som ställs vid markanvisningar, men också på att förvalt-
ningskostnaderna kan sänkas. 

– Det finns en riskaversion i byggbranschen och man 
gör gärna som man alltid har gjort, men i dag finns större 
byggbolag som prövat och lärt sig tekniken. Det finns gott 
om erfarenheter och efterfrågan på tekniken ökar, vilket 
sänker kostnaderna. Samtidigt gäller det att inse att det 
handlar om en kunskapsprocess. Vinnarna blir de som 
snabbt kommer igång och lär sig. 

Individuell debitering
energieffektivitet handlar inte enbart om hur man 
bygger. Också beteendet hos de boende påverkar hur 
mycket energi som går åt i en fastighet, även om detta 
inte innefattas när årsförbrukningen beräknas i enlighet 
med BBR. 

– För att minska förbrukningen här krävs att man 
mäter och debiterar för denna individuellt. Först då blir 
de boende medvetna om sin egen förbrukning och får 
incitament att minska den. För el är detta standard sedan 
många år och vi har det även som standard för varmvatten-
förbrukningen numera, säger Per Jutner.

när det gäller det byggtekniska finns naturligtvis också 
en gräns där energiförbrukningen har minskat så mycket 
att det inte längre går att motivera fler åtgärder. till slut 
går det helt enkelt inte att få lönsamhet i det. Men då 
kan man se på möjligheterna att låta fastigheten generera 
energi, exempelvis med hjälp av solceller som i projektet  
i hammarbyhöjden. 

Andra metoder som skulle kunna slå igenom är lokal 
rötning av sopor samt värmelager där man lagrar solenergi  
i bergvärmehål under sommaren och tar upp den på 
vintern. Det finns också system för att dra ut värmen från 
avloppsvatten på liknande sätt som FtX-system gör det ur 
frånluften.

– Ytterligare ett spännande område är smart styrning 
av system, till exempel termodynamisk uppvärmning med 
långsamma övergångar som minskar energiförbrukningen. 
Detta är något vi kan använda vid ROt-projekt för att 
öka energieffektiviteten i befintliga fastigheter. eftersom 
vi spänner över helheten har vi på einar Mattsson goda 
möjligheter att föra över nytänkande från nyproduktio-
nen, säger Per Jutner. 

– För oss som jobbat länge med energieffektivitet har 
det varit självklart att börja transformeringen i nyproduk-
tion, där man kan vända resultaten relativt snabbt. Det 
kommer i sin tur föda fram kompetens, produkter och 
material som kan tillämpas även i ROt-sektorn, avslutar 
eje Sandberg. 


certifierat

energieffektivt 
hus

*

*
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Einar Mattssons  
energieffektiva 
projekt

finn Malmgrens väg,  
Hammarbyhöjden

Två lamellhus med fyra våningar plus 
en souterrängvåning får totalt 61 
hyreslägenheter och planeras som 
noll energihus. Bland annat genom 
ett tätt klimatskal med mycket bra 
fönster, FTX-aggregat och hissar som 
genererar energi på väg nedåt, nås en 
energi förbrukning på 35 kWh/m2/år. 
Det uppvägs av solceller som placeras 
i optimal vinkel mot solen. Planerad 
inflyttning 2015.

kv färnebofjärden,  
norra djurgårdsstaden

Här har uppförandet av 77 bostadsrätts-
lägenheter påbörjats i en stadsdel där 
staden ställer höga krav. Husen byggs 
med tätt klimatskal och FTX-aggregat 
för att nå en energiförbrukning under 
55 kWh/m2/år. Här ska även avfallskvar-
nar installeras i varje kök för att Stock-
holm Vatten ska kunna utvinna energi ur 
av fallet. Planerad inflyttning 2014.

brf åparken,  
annedal

Med tjockare väggar, bättre fönster och 
FTX-aggregat kommer dessa hus med 
69 bostadsrättslägenheter, färdigbyggda 
2011–12, ned till en energiförbrukning 
på 65 kWh/m2/år. Det är rejält under 
BBR:s krav på 90 kWh/m2/år och riktigt 
bra för hus i Stockholmsregionen vid 
denna tid, men samtidigt ett tecken på 
hur snabbt utvecklingen går.

kv gladan,  
kungsholmen

Här förbereds uppförandet av Sveriges 
största bostadspassivhus med en 
totalyta på drygt 14 800 m2. Cirka 187 
bostadsrättslägenheter fördelas på två 
huskroppar, med en förskola, butikslo-
kaler och garage därtill. Utöver klimat-
skal, fönster och FTX-aggregat som 
lever upp till passivhuskraven får husen 
också indirekt kyla med hjälp av hål  
i betongstommen, så kallat termodäck, 
vilket ger behagligt inomhusklimat på 
sommaren. Planerad inflyttning 2014.
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rEstaurang i 
världsklass 
får nytt HEM 
Med unika matupplevelser, präglade 
av hållbart tänkande, har krögarparet 
Magnus Ek och Agneta Green på 
Oaxen krog lockat gäster från hela 
världen till en liten ö i Stockholms 
södra skärgård. Efter 17 år på ön 
Oaxen ska de nu etablera en helt 
nybyggd restaurang som ska heta 
Oaxen Krog & Slip i Stockholm. Vid 
Beckholmsbron på Djurgården byg-
ger Einar Mattsson som generalen-
treprenör den nya restaurangbygg-
naden, formgiven med inspiration 
från den marina verkstadsindustrin 
som förr bedrevs på Djurgårds-
varvet. Den nya krogen slår upp 
portarna i maj 2013.

vattEnfalls kontor 
ska bli HyrEsrättEr
När Vattenfall nu har lämnat Råcksta för Solna ska 
den helt nya stadsdelen Vällingby Parkstad utvecklas 
i området. Einar Mattsson har i ett samverkansavtal 
fått uppdraget från den gamla ägaren Sveafastigheter 
och den blivande ägaren Alecta att under 2013–15 
omvandla två av Vattenfalls kontorsfastigheter till 
462 hyreslägenheter. Första inflyttning beräknas ske 
hösten 2014.

På förslag från hyresgäster  
har Hjulsta fått 10 000 bin som  

producerar EM-honung.

ModErnisErad 
wEbbplats
Besökarna på  
www.einarmattsson.se möts 
sedan början av december 2012 
av en helt ny upplevelse. Sajten 
erbjuder praktiskt paketerad 
information och tjänster riktade 
till såväl kunder av olika slag som 
samarbetspartners, hyresgäster 
och potentiella medarbetare. Inte 
minst användbar är en karttjänst 
som leder besökaren till rätt infor-
mation oavsett vilken aspekt av 
Einar Mattssons verksamhet det 
handlar om – till exempel bostä-
der till salu eller att hyra, projektin-
formation och byggreferenser.

Brf Silvieberg på 
Kungsholmen har valt att 
låta Einar Mattsson sköta 
administrativ och teknisk 
förvaltning inklusive sköt-

sel av föreningens

17 000m2 
bostäder & 

3 500 m2 
lokaler.

Hundra nya lägEnHEtEr i HuddingE
Tillsammans med Mecon har Einar 
Mattsson köpt fastigheten 
Klockarbacken 7 
i Huddinge C. 
Man planerar 
att riva den 
befintliga 
byggna-
den och 
istället 

uppföra två huskroppar med totalt cirka 
100 bostadsrättslägenhe-

ter och en del lokaler. 
Planerad byggstart 

är i slutet av 2013 
och byggna-

derna ska 
färdigställas 
tidigast un-
der 2015.
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gilla Einar  
Mattsson!

Besök den officiella  
Facebook-sidan. Här finns 
gott om bilder och infor-
mation om pågående 

bostadsprojekt.
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 MeDARBetARe 

MEdarbEtarE från vänstEr:

Joakim Lindberg
Arbetsledare

Helene Lange
Personal och löneadministratör

Malin Persson
Hortonom

Johan Norgren
Affärsutvecklingschef

Erik Engström
Hantverkare trä

300
AnStÄllDA ARBetAR  

I eInAR MAttSSOn- 
KOnCeRnen

det är vi som  
är Einar Mattsson
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Ny  
coach  

som vill  
få ut  

det mesta  
av laget

Våren 2013 får Einar Mattsson AB en ny styrelse-
ordförande när Arne Karlsson tar över rodret efter 

Magnus Schmidt. Den tidigare VD:n för Ratos tar med 
sig en bred erfarenhet från riskkapitalvärlden och är väl 

insatt i styrelsearbete i familjekontrollerade bolag.

TExT: Björn raunio FOTO: ÅkE Gunnarsson



Redan under hösten blev den tillträdande 
ordföranden invald i styrelsen vid en extra 
bolagsstämma. när vi träffar Arne Karls-
son i slutet av 2012 är han fortfarande 
inne i en inkörningsfas.

– Jag läser in mig på einar Mattsson, deltar vid 
styrelse möten och har haft flera möten med Magnus så 
att vi ska få en sömlös övergång, berättar han. 

Styrelsearbete är ingenting nytt för Arne Karlsson, 
men sedan april 2012 är planen att ägna sig åt det på 
heltid. Då lämnade han VD-posten i riskkapitalbolaget 
Ratos för att i stället bli styrelseordförande där. I skri-
vande stund sitter han totalt i sex kommersiella styrelser. 
Utöver uppdragen för einar Mattsson och Ratos är han 
bland annat styrelseledamot (sedan sju år) i Bonnier och 
(sedan våren 2010) i danska A.P. Møller-Mærsk.

– Det som är nytt för mig är att inte längre arbeta 
operativt. Jag räknar med att det totalt behövs sju till nio 
uppdrag för att komma upp i full arbetstid, det vill säga 
40–50 timmar i veckan – snarare än 70–80 som tidigare.

Erfarenhet av familjeföretag 
Arne Karlsson har arbetat mycket med entreprenörs- och 
familjeföretag. Ratos, Bonnier och A.P. Møller-Mærsk 
är alla familjekontrollerade bolag. einar Mattsson passar 
alltså väl in i detta mönster. 

– Det är klart att många frågeställningar är gemen-
samma. Samtidigt är varje företag unikt och det finns ingen 
magisk framgångsformel. De negativa schablonbilder som 
finns av familjeföretag stämmer inte heller. Är de välskötta 
och genomtänkta kan sådana bolag leva och frodas mycket 
länge. en fördel i styrelsearbetet är att det tydligare ägan-
det ger en mer direkt kommunikation.

Som styrelseordförande måste man dock våga och 
kunna stå för sin egen linje. Finns inte förutsättningar för 
detta är Arne Karlsson inte intresserad.

– Men vad jag sett hittills verkar styrelsearbetet i einar 
Mattsson skötas synnerligen professionellt, säger han.

I einar Mattsson ser Arne Karlsson ett välskött företag 
med en fantastisk entreprenörshistoria bakom sig.

– Sedan har generationsskiftena hanterats mycket bra. 
Andra generationen lämnade över till den tredje genera-
tionen på ett väldigt klokt sätt. Målsättningen att växa har 
stått fast under Magnus Schmidts tid som ordförande och 
fortsätter att göra det nu när jag tar över stafettpinnen.

En karriär i finansvärlden
Arne Karlsson är ett välbekant namn i det svenska 
näringslivet. när han tog över som VD i Ratos 1998 fick 
han tillfälle att pröva resultaten av den forskning han hade 
bedrivit på handelshögskolan på 80-talet. 

– Jag tror att det är ett av de få exemplen där ekono-
misk vetenskap har tillämpats direkt praktiskt. Den så 
kallade teorin om den svarta lådan blev grunden för Ratos 
strategi att ha en portfölj som huvudsakligen består av 
onoterade bolag, berättar han.

Det tog dock ett antal år innan Arne Karlsson fick 
chansen att pröva sina teorier i verkligheten. efter forsk-
ningsåret på handels, där han tidigare hade studerat med 
inriktning på redovisning/finansiering och nationaleko-
nomi, blev han finansanalytiker på SeB. efter det gick han 
1993 till Atle, ett av de riskkapitalbolag som skapades när 
löntagarfonderna lades ned, som chefsstrateg i koncernen 
och affärsområdeschef.

De 13 åren som VD för Ratos blev sedan mycket 
framgångsrika. I dag noterar han med viss tillfreds ställelse 
att han genom satsningen på private equity bland annat 
fick vara med om att köpa ut sin gamla arbets givare Atle 
från börsen.

Affärsutveckling en generalistkunskap
när Arne Karlsson nu övergår till att bli styrelseproffs tar 
han med sig breda erfarenheter från riskkapitalvärlden. 
han har också arbetat med fastighetsbolag tidigare, även 
om han inte är någon specialist.

– Jag förstår tillräckligt mycket för styrelseperspektivet. 
einar Mattsson har fastighetskunskaper så det stänker om 
det och behöver inte mig för den biten. Affärsutveckling 
är en generalistkunskap där man kan samarbeta med dem 
som besitter specialistkunskaperna.

Som styrelseordförande strävar Arne Karlsson efter 
ett helikopterperspektiv, där han hämtar inspiration från 
andra, gör benchmarking och tillför nya tankar och sätt att 
göra saker på. 

– Det strategiska perspektivet är oerhört viktigt. en 
styrelse måste ha längre perspektiv än ledningen. Formalia 
får inte ta över, utan tiden ska läggas på att tänka lång-
siktigt.

Ordförandens roll handlar mycket om att likt en 
idrottscoach få ut mesta möjliga av laget och att se till att 
man når fram till beslut. Arne Karlsson vill ha löpande 
kontakter med både VD Stefan Ränk och andra styrelse-
ledamöter, även utanför de ordinarie styrelsemötena.

– Samtidigt gäller det att känna av vilket typ av stöd 
personen som är VD vill ha. Vissa kanske vill ringa och 
bolla frågor dagligen, andra föredrar att köra sitt eget race. 
Det får man hitta fram till över tid, avslutar han.

styrElsEr i Einar Mattsson-
koncErnEn

Einar Mattsson AB 
Einar Mattsson Fastighets AB 

Heirloom Asset Manage ment AB

Magnus Schmidt, Ordförande
lennart Bernhardtson

henrik Didner
Arne Karlsson

Marianne Ränk
Anders Ränk
Kristina Ränk
Ristjan Ränk

Stefan Ränk, VD

Einar Mattsson Byggnads AB

Stefan Ränk, Ordförande
Fredrik gamrell

eric giertz
lennart Bernhardtson

tomas Craftman

Einar Mattsson Projekt AB

Stefan Ränk, Ordförande
Fredrik gamrell
Per Jutner, VD

”Målsättningen att 
växa står fast när jag 
tar över stafettpinnen”

Arne Karlsson är välbekant  
i det svenska näringslivet.
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”Det handlar om  
att bygga relationer”

Kvalitet, omtanke och lyhördhet är i fokus när de boende i Brf  
Sagoängen i Kallhäll får nya badrum/WC. För einar Mattsson är 

det också en chans att lära nytt och få ännu mer erfarenhet.

TExT: richard siGray FOTO: ÅkE Gunnarsson

Det är en solig och kall vinterdag i 
december. Den nyfallna snön bäddar 
mjukt in einar Mattssons byggbodar vid 
legendvägen i Kallhäll. Bodarna står 
placerade framför den lätt c-formade 

fastigheten som är bostadsrättsföreningen Sagoängen. Det 
är ett stort sammanhängande hus som byggdes 1964. här 
pågår stamrenovering av 382 lägenheter. 

Arbetet startade i januari 2012 och ska vara klart i bör-
jan av 2014. när vi besöker Sagoängen några dagar innan 
julafton 2012 är arbetet med drygt hälften av lägenheterna 
färdigt.   

På andra våningen i byggboden sitter platschefen 
Marcus Ahlberk vid ett skrivbord och går igenom note-
ringar från morgonens besiktning av tio färdigrenoverade 
lägenheter i ett av trapphusen.

– Varje trapphus har tre stammar och när vi är färdiga 
med en stam kommer externa besiktningsmän och gran-
skar hur jobbet är utfört. Vi är självfallet noggranna med 
kvaliteten, men ibland behöver några detaljer justeras och 
bättras på. Det är sådant vi lär oss av, berättar Marcus.

De flesta bor kvar
Det tar sex veckor att bli klar med lägenheterna i ett trapp-
hus. De boende i huset erbjuds möjligheten att bo kvar 
under hela renoveringstiden. Uppemot 60 procent  
i Sagoängen har valt att göra så. 

– Det ställer extra krav på oss att informera om vad 

som händer samt att visa hänsyn och vara serviceinriktade. 
Det handlar om att bygga relationer. Inför arbetet i varje 
trapphus har vi ett informationsmöte med de boende där 
vi berättar vad som ska ske och svarar på frågor. Det finns 
alltid några som först är ifrågasättande, men i slutändan 
brukar nästan alla bli mycket nöjda, säger Marcus.

Att arbeta i stambytesprojekt med kvarboende har 
blivit något av en specialitet för einar Mattsson Byggnads 
AB:s affärsområde Byggproduktion. För att se till att både 
de boende och yrkesmännen smidigt ska komma in och ut 
ur lägenheterna används elektroniska låssystem på lägen-
hetsdörrarna i Sagoängen. Utanpå själva dörren monteras 
ett motorlås som öppnas med en kod och ID-bricka. Ingen 
inverkan behöver göras på själva dörren.

– Fördelarna är många. Vår personal behöver inte 
hantera en massa nycklar och de boende känner sig trygga 
och säkra.

Uppdraget på Sagoängen omfattar byte av elstigare 
samt stambyte och renovering av badrum och WC i lägen-
heterna och i gemensamma tvättstugor. Badrummen och 
toaletterna renoveras enligt ett upphandlat standardutfö-
rande, men de boende kan utnyttja möjligheten till ROt-
avdrag och välja tillval vad gäller lösningar och detaljer. 

I en lokal i huset byggde einar Mattsson inför pro-
jektets start upp ett komplett badrum för att visa hur det 
skulle bli efter stambytet. Alla boende bjuds in hit för att 
titta och se vilka tillval som kan göras. här finns en utställ-
ning med allt från badrumsskåp till kakel och blandare. 

60 % 
I SAgOÄngen hAR  
VAlt Att BO KVAR

382 
lÄgenheteR  

StAMRenOVeRAS AV  
eInAR MAttSSOn
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Einar Mattssons  
byggproduktionstjänstEr

Einar Mattsson har specialiserat sig  
på fyra tjänster inom byggproduktion: 

 Stamrenovering 
 Totalrenovering av befintliga 

bostäder
 ROT av kommersiella fastig-

heter 
 Nyproduktion av bostäder

750 
lägenheter omfattas varje  

år av ROT-projekt.

80 % 
av de 7 500 lägenheter som har 

renoverats under senaste årtiondet 
tillhörde fastighetsägare utanför  

Einar Mattsson-sfären.

100 
nya lägenheter byggdes  

under 2012.



Lyssnar på kunden
efter morgonens genomgång med besiktnings-
männen tar Marcus en runda i huset. Vi tar his-
sen upp till åttonde våningen för att titta in hos 

pensionärsparet Jan och lena ellekrans vars lägenhet just 
har blivit färdigställd.

I badrummet har paret ellekrans valt en del tillval: kom-
mod, handdukstork, schackrutigt golv och en annan 
placering av duschen än i standardvalet. Den lilla gästtoa-
letten i hallen ville de göra om till garderob. Valen har de 
gjort med hjälp av linn Johansson som är einar Mattssons 
tillvalsansvariga på Sagoängen. 

– Vi hade med oss en egen ritning på hur vi ville ha 
det och fick hjälp av linn att välja kakel, kommod och så 
vidare. Kontakten med personalen från einar Mattsson 
har varit väldigt bra. har vi haft synpunkter så har de varit 
lyhörda och snabba med att åtgärda dem. Och jag har alltid 
känt mig välkommen när jag hälsat på i byggbodarna några 
gånger, berättar Jan ellkrans.

På väg ut från huset möter vi rörmokarna Roger 
törnros och Jonas Palmäng. Stämningen är uppsluppen. 
efter förmiddagens besiktning håller de och kollegorna på 
att avsluta och packa ihop inför julhelgen då stamrenove-
ringen tar en paus. 

– I början på januari drar vi igång igen med nästa 
trapphus. Det roligaste i jobbet är att ingen dag faktisk är 
lik den andra. Det finns hela tiden utmaningar som kräver 
improvisation och nya lösningar, avslutar Marcus.

uppemot 70 procent av uppdragen består av 
stambyten med kvarboende i fastigheterna. Det ställer 
höga krav på exempelvis säkerhet och städning samt hög 
servicenivå mot de boende. einar Mattssons yrkesarbetare 
handplockas för uppdraget.

– Vi har också börjat bredda kompetensen hos våra 
hantverkare. en snickare ska till exempel även kunna ha 
våtrumsbehörighet. På så sätt kan vi vara effektivare på 
arbetsplatserna och fördela resurserna bättre, berättar 
Christian leitner, arbetschef.

Bland kunderna finns privata värdar, Allmännyttan 
och bostadsrättsföreningar. Många uppdrag berör framför 
allt hus som byggdes under 1950- och 60-talet. ett projekt 
kan ta allt ifrån sex månader till fem år att utföra.

– Vi har flera projekt och arbetslag igång samtidigt. 
Det är en bra marknad för stamrenoveringar. Vi får många 
förfrågningar och räknar på många uppdrag, säger  
Christian leitner.



Stamrenovering

Pether Solberg går igenom planen 
med platschef Marcus Ahlberk.

Roger Törnros och Jonas Palmäng  
jobbar i ett av cykelrummen.

I utställningen får de boende se 
vilka valmöjligheter som finns. 

Jan och Lena Ellekrans färdig-
ställda badrum med tillval.

”Kontakten med personalen 
från Einar Mattsson har varit 

väldigt bra.”
– jan EllKranS

Hyresgäst

Stamrenovering är en tjänst 
som erbjuds av Einar Mattsson 
Byggnads AB:s affärsområde 

Bygg produktion. Cirka 30 
personer, främst snickare och 
rörmokare, arbetar med detta. 
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En enkel fråga
På vilket sätt gör Einar Mattsson ditt liv lättare?

FOTO: Mattias haMrén

 Magnus Eriksson 
Partner och seniorkonsult, RED Management

–Jag är byggherreombud för nya restaurang 
Oaxen på Djurgården. I konkurrens med andra 

entreprenörer fick einar Mattsson uppdraget 
på samverkans entreprenad. Det är ett sant 

unikt projekt som kräver att projektägare och 
entreprenören verkligen arbetar tillsammans 

mot gemensamma mål. Det har man gjort med 
bravur, vilket underlättat mycket för mig.

 Björn Olsson
Finansdirektör, Riksbankens Jubileumsfond

–einar Mattsson totalförvaltar vårt fastig-
hetsbestånd i Stockholm. Deras systema-

tiska rapportering och långsiktiga tänkande 
gör att vi alltid är med i matchen och 

känner oss trygga. De har ansvarstagande, 
lugna och kunniga medarbetare som verk-
ligen förstår hyresgästerna, både boende 

och kommersiella.

Peter Svahn
Projektutvecklare/projektledare, P&E Fastighetspartner

–För Sveafastigheters räkning är jag produk-
tionschef för Vällingby Parkstad, där Vattenfalls 

gamla kontor byggs om till 462 hyresrätter.  
einar Mattssons långa erfarenhet av egen  

förvaltning och bostadsutveckling passar bra 
i detta stora ROt-projekt. De tar ansvar och 

arbetar i en positiv anda.

 Johan Ericson
Projektledare, C&M Projekt

–Jag är byggledare för ett stambyte i en 
privatägd hyresfastighet på Kommen-

dörsgatan. Det är första gången jag jobbar 
med einar Mattsson och de underlät-
tar för mig genom att de fullföljer sitt 

uppdrag på ett förträffligt sätt. Problem 
uppkommer alltid i sådana här projekt, 

men dem har de löst allteftersom till kun-
dens belåtenhet.

90
FöRetAg AnlItADe  

eInAR MAttSSOn FöR 

BYgg & FöVAltnIngS-

tJÄnSteR UnDeR 2012
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Marknaden för hyreslägenheter i Stockholm 
fungerar inte och allt fler röster kräver en 
förändring. Reformer efterlyses i allt från 
OeCD-rapporter till regeringens egna  
utredningar och Stockholms handels-
kammare ser frågan som ett allvarligt  
hot mot stadens tillväxt. 

TExT: Björn raunio FOTO: ÅkE Gunnarsson

fri
HyrEsMarknad  
viktigt för fraMtida tillväXt
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Maria Rankka, VD för Stockholms 
Handelskammare.

70 000 
hYReSlÄgenheteR FRIgJORDeS  

I FInlAnD nÄR hYReSRegle-
RIngARnA AVSKAFFADeS DÄR.

(Källa: Fastighetsägarna)

Att hyresbostadsmarknaden i Stockholm är 
problematisk är ingen hemlighet eller ny-
het. Systemet med hyresregleringar, som 
från början var en del av andra världs-
krigets reglerade krigsekonomi, medför 

att boendekostnaderna inte reflekterar bostäders verkliga 
värde för de som bor i dem. Attraktiva lägen slår inte ige-
nom i hyrorna, vilket ger stora inlåsningseffekter. 

Varför lämna en bostad, även om den till exempel är 
större än vad man egentligen behöver, när den bara kostar 
en bråkdel av vad människor skulle vara beredda att betala 
för den? Den välkända och omfattande olagliga handeln 
med hyreskontrakt är ett tecken på det osunda i att försöka 
hindra marknadskrafterna. när en laglig marknad inte till-
låts verka uppstår i dess ställe en svart marknad och vanliga 
människor låter sig korrumperas.

Även om hyressättningen är friare vad gäller nypro-
ducerade hyresrätter, slår inte skillnader mellan enskilda 
lägenheters värde igenom i hyrorna när man jämför med 
den helt fria bostadsrättsmarknaden. 

Fel incitament
Bruksvärdessystemet i Stockholm 
är inte heller någon bra drivkraft för 
fastighetsägare som einar Mattsson, 
vars strävan är att bidra med något 
positivt och värdefullt till staden.

– Det rationaliserar bort kunden 
för fastighetsägaren, förklarar Stefan 
Ränk, VD för einar Mattsson-
koncernen. Även den fastighetsägare 
som missköter sig får allt uthyrt och 
kan ändå ta del av värdeutvecklingen 
eftersom priset på hyresfastigheter 
drivs av möjligheten att ombilda till 
bostadsrätter. 

Incitamentet för investeringar 
blir att enbart vidta de åtgärder som 
ger rätt till hyreshöjningar, inte dem 
som gynnar hyresgästerna eller är vad 
fastigheten egentligen behöver.

– Att einar Mattsson ändå tänker 
långsiktigt och satsar på att ta hand 
om våra fastigheter på bästa sätt beror 
på att vi drivs av övertygelsen att en 
normal marknad kommer att införas i framtiden. Då vill 
vi vara redo att möta kunden på riktigt. trodde vi inte det 
skulle vårt sätt att agera inte vara rationellt, fortsätter han. 

Hot mot tillväxten
Fastighetsägarna har länge varit kritiska till det nuvarande 
systemet och dess negativa effekter på bostadsmarknaden. 
Men kritiken kommer i dag från många håll – till exempel 
rekommenderar OeCD i sin Sverigerapport från decem-
ber 2012 att systemet fasas ut. Även Stockholms handels-
kammare pekar ut bristerna på bostadsmarknaden som ett 

av de två stora hoten mot regionens tillväxt (det andra är 
bristande investeringar i infrastruktur). 

– Mycket är i dag positivt i Stockholmsregionen, 
säger handelskammarens VD Maria Rannka. Allt fler 
människor söker sig hit, vi lockar internationella bolags 
nordiska huvudkontor och har många starka svenska bolag 
och spännande startups. Men den totalt dysfunktionella 
bostadsmarknaden i allmänhet, och hyresmarknaden i syn-
nerhet, är ett bekymmer.

hon lyfter inte minst fram vikten av att kunna möta 
en internationaliserad arbetsmarknad. Människor som 
flyttar till en storstad i ett annat land för att arbeta i några 
år vill inte bli tvungna att köpa en bostad, utan förväntar 
sig att det ska gå att hyra en. Det gör det på en fungerande 
marknad, även om inflyttningen är stor.

– Bristen på bostäder går inte att bygga bort helt. 
Den dåliga rörligheten på bostadsmarknaden gör att det 
befintliga beståndet underutnyttjas. Därför krävs politiska 
reformer för att övergå till en fri marknad. Det bör förstås 

ske gradvis under ordnade former, 
som till exempel i Finland på 90-talet, 
men är helt nödvändigt. 

Segregation falskt argument
ett vanligt argument för bruksvärdes-
systemet är att det motverkar segrega-
tion. Men en färsk studie från Insti-
tutet för bostads- och urbanforskning 
vid Uppsala universitet visar tvärtom 
att segregationen med avseende på 
ålder, utbildning och etnisk bakgrund 
är högre bland dem som bor i hyres-
rätt i Stockholms innerstad än bland 
dem i bostadsrätt.

– Därmed faller det kanske 
tyngsta argumentet för systemet. 
Segregationen är ett problem i Stock-
holm, men det här är en metod som 
bevisligen inte fungerar. Alltså får 
man jobba med andra medel, kom-
menterar Maria Rannka.

hittills är ingen avreglering 
i sikte, men strax innan jul 2012 
presenterade regeringens utredare 
Per Anders Bergendahl sina slutsatser 

om hur den svenska hyresmarknaden ska kunna fung-
era bättre. Receptet är mer marknad, med högre hyror 
i attraktiva lägen, i kombination med skyddsregler för 
sittande hyresgäster. Ansvarig minister gick dock snabbt 
ut och förnekade några ambitioner att införa renodlade 
marknadshyror. Ändå tror Maria Rannka att systemet går 
mot sitt slut: 

– Det är droppen som urholkar stenen. Verkligheten 
är vår bästa vän. till slut går det inte längre att förneka 
hur systemet slår mot tillväxten. Då kommer reformerna, 
avslutar hon.
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Einar Mattsson har ett  
fastighetsbestånd som 

finns utspritt i hela 
Stockholmsområdet 

från Hjulsta i norr till 
Farsta i söder.

68 st
ANTAl FASTIGHETER

3 905 st
ANTAl läGENHETER

394 Mkr
HYRESVäRDE



ANDEl AV  

FASTIGHETSBESTåNDETS AREA 33 %

ANDEl AV  

FASTIGHETSBESTåNDETS AREA 12 %

nyckEltal

ANTAl FASTIGHETER .................................................................................................. 26

BOSTADSAREA, KVM ........................................................................................... 77 443

lOKAlAREA, KVM ................................................................................................ 23 002

TOTAlAREA, KVM ............................................................................................... 100 445

HYRESVäRDE, MKR .................................................................................................. 158

åldErsstruktur Kvm uthyrningsbar area

nyckEltal

ANTAl FASTIGHETER .................................................................................................. 12

BOSTADSAREA, KVM ........................................................................................... 31 854

lOKAlAREA, KVM .................................................................................................. 6 249

TOTAlAREA, KVM ................................................................................................. 38 102

HYRESVäRDE, MKR .................................................................................................... 62

åldErsstruktur Kvm uthyrningsbar area
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Uthyrbar area, m2

fastighetsbeteckning adress stadsdel byggår ombyggnadsår antal lägenheter total area bostäder lokaler

södErMalM
Bondetorpet 21 Skånegatan 82 Södermalm 1885 1977 18 1 430 1 098 332
Bondetorpet 25 Katarina Bangata 29 Södermalm 1932 1983 34 2 652 2 384 268
Båtsmannen Större 26 Folkungagatan 80, Kocksgatan 27 Södermalm 1913 1981 69 5 067 4 354 713
Fatburssjön 6 & 7 Magnus Ladulåsgatan 55–61, Swedenborgsgatan 39–43 Södermalm 1989 – 153 14 986 12 455 2 531
Gamen 16 Vartoftagatan 13–17 Södermalm 2011 – 71 5 885 5 767 118
Harvpinnen 18 Bjurholmsplan 22–24 Södermalm 1913 1976 36 2 340 2 170 170
Högbergsterrassen 1 Högbergsgatan 91 Södermalm 2004 – 65 4 802 3 886 916
Kvadraten 36 Blekingegatan 26–28B, Tjurbergsgatan 40 Södermalm 1969 1986 66 6 049 4 632 1 417
Magistern 2 Torkel Knutsonsgatan 37–39 Södermalm 1987 – 18 4 942 1 579 3 363
Nybygget 13 Åsögatan 169, Borgmästargatan 8 Södermalm 1974 – 36 3 086 2 742 344
Nybygget 14 Borgmästargatan 6, Kocksgatan 62 Södermalm 1897 1975 53 3 086 2 668 418
Oljan 29 Sågargatan 18, Bondegatan 59 Södermalm 1930 1989 23 1 337 1 187 150
Oljan 32 Erstagatan 17–19 Södermalm 1930 1984 61 3 132 2 803 329
Pelarbacken Mindre 20 Högbergsgatan 27, Kapellgränd 3 Södermalm 1958 – 21 3 163 1 462 1 701
Pelarbacken Mindre 22 Högbergsgatan 21–25, Östgötagatan 6 Södermalm 1960 – 63 4 950 4 045 905
Plogen 4 Katarina Bangatan 44–46, Södermannagatan 42 Södermalm 1929 1998 41 3 148 2 250 898
Rudan Större 12 Tjärhovsgatan 42, 42A Södermalm 1908 1983 24 1 793 1 757 36
Råttan 13 Krukmakargatan 16–20, Torkel Knutsonsgatan 16 Södermalm 1963 – 79 7 838 5 626 2 212
Schönborg 6 Sankt Paulsgatan 2, Götgatan 22 Södermalm 1960 – 54 8 877 4 328 4 549
Signalen 11 Folkungagatan 126 Södermalm 1932 1987 30 2 052 1 405 647
Slipen 42 & 43 Slipgatan 6–8 Södermalm 1944 1978 50 3 362 3 120 242
Timmermannen 28 Östgötagatan 47 Södermalm 1902 1985 20 1 125 1 023 102
Timmermannen 30 Bondegatan 9A, 9B Södermalm 1932 1984 39 2 630 2 564 66
Timmermannen 33 Åsögatan 144, Södermannagatan 20 Södermalm 1936 1992 49 2 714 2 138 576

övriga innErstadEn
Fägnaden 1 Franzengatan 31–41, Harry Martinsons gata 2–6 Kungsholmen 2010 – 64 5 066 4 776 290
Gjutaren 13 Birkagatan 20–22 Birkastan 1905 1981 23 2 791 1 582 1 209
Härolden 49 Pipersgatan 28–30 Kungsholmen 1888 1988 25 2 383 1 931 452
Klarbäret 5 Stickelbärsvägen 1–3B Roslagstull 1905 1991 12 1 540 920 620
Kungsbacken 6 Holländargatan 27 Norrmalm 1883 1971 14 2 520 1 913 607
Oxkärran 1 Oxtorget 3A–B, Oxtorgsgränd 1–5 City 1996 – 41 4 190 3 291 899
Pagen 16 Pipersgatan 29–31 Kungsholmen 1986 – 32 3 831 2 620 1 211
Päronträdet 7 Pilgatan 15 Kungsholmen 1931 2004 45 1 773 1 654 119
Ruddammen 28 Ruddammsbacken 28–42 Roslagstull 1991 – 85 8 239 8 147 92
Sleipner 5 Västmannagatan 78 Vasastan 1909 1985 19 1 318 1 248 70
Tamburmajoren 5 Banérgatan 54,  Valhallavägen 170 Östermalm 1937 2003 37 2 747 2 416 331
Trasten 17 Odengatan 8 Vasastan 1886 1980 17 1 705 1 356 349

norrförort
Edinge 1 Edingekroken 3–15 Hjulsta 1970 – 78 5 871 5 472 399
Edinge 2 Edingekroken 10–14, 17–19 Hjulsta 1971 – 78 5 576 5 472 104
Hidinge 1 Hidinge Backe 3–7 Hjulsta 1970 – 125 8 444 8 362 82
Hidinge 2 Hidinge Backe 9–19, 4–14 Hjulsta 1971 – 198 13 807 13 272 535
Hörninge 2 Tenstavägen 92–96 Hjulsta 1971 – 63 4 344 4 230 114
Hörninge 3 Tenstavägen 98–102 Hjulsta 1971 – 63 4 307 4 230 77
Hörninge 5 Tenstavägen 106–110 Hjulsta 1972 – 63 4 310 4 230 80
Kippinge 1 (del av) Hjulsta Backar 18–22 Hjulsta 1971 – 96 6 947 6 545 402
Kippinge 1 (del av) Hjulsta Backar 27 Hjulsta 2008 – 38 2 477 2 477 0
Kippinge 2 Hjulsta Backar 8–16 Hjulsta 1971 – 84 6 408 6 000 408
Liden 12 Esplanaden 22 Sundbyberg 1957 – 26 1 826 1 681 146
Lästringe 3 Tenstavägen 82–88 Hjulsta 1971 – 75 5 229 5 106 123
Lästringe 4 Hjulsta torg 1–3 Hjulsta 1971 – 52 3 029 2 373 656
Rottninge 1 (del av) Hjulsta Backar 17–21 Hjulsta 1971 – 78 6 178 5 628 550
Rottninge 1 (del av) Hjulsta Backar 25 Hjulsta 2008 – 38 2 483 2 483 0
Stafsinge 1 Hjulsta Torg, Hjulsta Backar 13 Hjulsta 1970 – 0 877 0 877
Stora Tensta 1 Stora Tenstagränd 4–10, 14–16 Hjulsta 1971 – 66 5 295 4 866 429

södErförort
Bjurbäcken 6 Bjursätragatan 120–138 Rågsved 1956 2001 74 4 225 4 185 40
Brukslaven 1 Skebokvarnsvägen 175–197 Högdalen 1955 2004 111 7 333 6 878 454
Dymmelveckan 3 Dalbobranten 17–21 Sköndal 1959 – 44 3 306 2 942 364
Grönsö 2 Lysviksgatan 95–105 Farsta 1957 – 42 2 814 2 607 207
Hoppdomaren 2 Isjaktsgränd 18 – 26 Västertorp 1950 2004 34 2 123 2 051 72
Hållsätra 2 Hållsätrabacken 10–26 Sätra 1966 – 60 4 712 4 707 5
Hållsätra 6 Lövsätragränd 31–53 Sätra 1966 – 74 5 669 5 454 215
Isjakten 1 Vasaloppsvägen 76–88 Västertorp 1951 2003 42 3 216 2 991 225
Landsfogden 4 Rusthållarvägen 27–39 Bagarmossen 1953 – 52 2 904 2 764 140
Landsfogden 6 Rusthållarvägen 17–25 Bagarmossen 1954 – 36 2 085 2 022 63
Trycklåset 1 Vedevågslingan 3–9 Rågsved 1957 1995 161 11 460 11 180 280
Trädskolan 3 Trädskolevägen 22–46, Lindevägen 80–128 Enskede Gård 1990 – 155 12 970 11 674 1 296
Ängsholmen 1, Bodholmen 1 & Rönnholmen 1 Ängsholmsgränd 5–65, 6–36 Vårberg 1968 2003 212 17 845 16 058 1 787

suMMa 3 905   306 613   267 237   39 377   

 FAStIghetSBeStånD 
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Uthyrbar area, m2

fastighetsbeteckning adress stadsdel byggår ombyggnadsår antal lägenheter total area bostäder lokaler

södErMalM
Bondetorpet 21 Skånegatan 82 Södermalm 1885 1977 18 1 430 1 098 332
Bondetorpet 25 Katarina Bangata 29 Södermalm 1932 1983 34 2 652 2 384 268
Båtsmannen Större 26 Folkungagatan 80, Kocksgatan 27 Södermalm 1913 1981 69 5 067 4 354 713
Fatburssjön 6 & 7 Magnus Ladulåsgatan 55–61, Swedenborgsgatan 39–43 Södermalm 1989 – 153 14 986 12 455 2 531
Gamen 16 Vartoftagatan 13–17 Södermalm 2011 – 71 5 885 5 767 118
Harvpinnen 18 Bjurholmsplan 22–24 Södermalm 1913 1976 36 2 340 2 170 170
Högbergsterrassen 1 Högbergsgatan 91 Södermalm 2004 – 65 4 802 3 886 916
Kvadraten 36 Blekingegatan 26–28B, Tjurbergsgatan 40 Södermalm 1969 1986 66 6 049 4 632 1 417
Magistern 2 Torkel Knutsonsgatan 37–39 Södermalm 1987 – 18 4 942 1 579 3 363
Nybygget 13 Åsögatan 169, Borgmästargatan 8 Södermalm 1974 – 36 3 086 2 742 344
Nybygget 14 Borgmästargatan 6, Kocksgatan 62 Södermalm 1897 1975 53 3 086 2 668 418
Oljan 29 Sågargatan 18, Bondegatan 59 Södermalm 1930 1989 23 1 337 1 187 150
Oljan 32 Erstagatan 17–19 Södermalm 1930 1984 61 3 132 2 803 329
Pelarbacken Mindre 20 Högbergsgatan 27, Kapellgränd 3 Södermalm 1958 – 21 3 163 1 462 1 701
Pelarbacken Mindre 22 Högbergsgatan 21–25, Östgötagatan 6 Södermalm 1960 – 63 4 950 4 045 905
Plogen 4 Katarina Bangatan 44–46, Södermannagatan 42 Södermalm 1929 1998 41 3 148 2 250 898
Rudan Större 12 Tjärhovsgatan 42, 42A Södermalm 1908 1983 24 1 793 1 757 36
Råttan 13 Krukmakargatan 16–20, Torkel Knutsonsgatan 16 Södermalm 1963 – 79 7 838 5 626 2 212
Schönborg 6 Sankt Paulsgatan 2, Götgatan 22 Södermalm 1960 – 54 8 877 4 328 4 549
Signalen 11 Folkungagatan 126 Södermalm 1932 1987 30 2 052 1 405 647
Slipen 42 & 43 Slipgatan 6–8 Södermalm 1944 1978 50 3 362 3 120 242
Timmermannen 28 Östgötagatan 47 Södermalm 1902 1985 20 1 125 1 023 102
Timmermannen 30 Bondegatan 9A, 9B Södermalm 1932 1984 39 2 630 2 564 66
Timmermannen 33 Åsögatan 144, Södermannagatan 20 Södermalm 1936 1992 49 2 714 2 138 576

övriga innErstadEn
Fägnaden 1 Franzengatan 31–41, Harry Martinsons gata 2–6 Kungsholmen 2010 – 64 5 066 4 776 290
Gjutaren 13 Birkagatan 20–22 Birkastan 1905 1981 23 2 791 1 582 1 209
Härolden 49 Pipersgatan 28–30 Kungsholmen 1888 1988 25 2 383 1 931 452
Klarbäret 5 Stickelbärsvägen 1–3B Roslagstull 1905 1991 12 1 540 920 620
Kungsbacken 6 Holländargatan 27 Norrmalm 1883 1971 14 2 520 1 913 607
Oxkärran 1 Oxtorget 3A–B, Oxtorgsgränd 1–5 City 1996 – 41 4 190 3 291 899
Pagen 16 Pipersgatan 29–31 Kungsholmen 1986 – 32 3 831 2 620 1 211
Päronträdet 7 Pilgatan 15 Kungsholmen 1931 2004 45 1 773 1 654 119
Ruddammen 28 Ruddammsbacken 28–42 Roslagstull 1991 – 85 8 239 8 147 92
Sleipner 5 Västmannagatan 78 Vasastan 1909 1985 19 1 318 1 248 70
Tamburmajoren 5 Banérgatan 54,  Valhallavägen 170 Östermalm 1937 2003 37 2 747 2 416 331
Trasten 17 Odengatan 8 Vasastan 1886 1980 17 1 705 1 356 349

norrförort
Edinge 1 Edingekroken 3–15 Hjulsta 1970 – 78 5 871 5 472 399
Edinge 2 Edingekroken 10–14, 17–19 Hjulsta 1971 – 78 5 576 5 472 104
Hidinge 1 Hidinge Backe 3–7 Hjulsta 1970 – 125 8 444 8 362 82
Hidinge 2 Hidinge Backe 9–19, 4–14 Hjulsta 1971 – 198 13 807 13 272 535
Hörninge 2 Tenstavägen 92–96 Hjulsta 1971 – 63 4 344 4 230 114
Hörninge 3 Tenstavägen 98–102 Hjulsta 1971 – 63 4 307 4 230 77
Hörninge 5 Tenstavägen 106–110 Hjulsta 1972 – 63 4 310 4 230 80
Kippinge 1 (del av) Hjulsta Backar 18–22 Hjulsta 1971 – 96 6 947 6 545 402
Kippinge 1 (del av) Hjulsta Backar 27 Hjulsta 2008 – 38 2 477 2 477 0
Kippinge 2 Hjulsta Backar 8–16 Hjulsta 1971 – 84 6 408 6 000 408
Liden 12 Esplanaden 22 Sundbyberg 1957 – 26 1 826 1 681 146
Lästringe 3 Tenstavägen 82–88 Hjulsta 1971 – 75 5 229 5 106 123
Lästringe 4 Hjulsta torg 1–3 Hjulsta 1971 – 52 3 029 2 373 656
Rottninge 1 (del av) Hjulsta Backar 17–21 Hjulsta 1971 – 78 6 178 5 628 550
Rottninge 1 (del av) Hjulsta Backar 25 Hjulsta 2008 – 38 2 483 2 483 0
Stafsinge 1 Hjulsta Torg, Hjulsta Backar 13 Hjulsta 1970 – 0 877 0 877
Stora Tensta 1 Stora Tenstagränd 4–10, 14–16 Hjulsta 1971 – 66 5 295 4 866 429

södErförort
Bjurbäcken 6 Bjursätragatan 120–138 Rågsved 1956 2001 74 4 225 4 185 40
Brukslaven 1 Skebokvarnsvägen 175–197 Högdalen 1955 2004 111 7 333 6 878 454
Dymmelveckan 3 Dalbobranten 17–21 Sköndal 1959 – 44 3 306 2 942 364
Grönsö 2 Lysviksgatan 95–105 Farsta 1957 – 42 2 814 2 607 207
Hoppdomaren 2 Isjaktsgränd 18 – 26 Västertorp 1950 2004 34 2 123 2 051 72
Hållsätra 2 Hållsätrabacken 10–26 Sätra 1966 – 60 4 712 4 707 5
Hållsätra 6 Lövsätragränd 31–53 Sätra 1966 – 74 5 669 5 454 215
Isjakten 1 Vasaloppsvägen 76–88 Västertorp 1951 2003 42 3 216 2 991 225
Landsfogden 4 Rusthållarvägen 27–39 Bagarmossen 1953 – 52 2 904 2 764 140
Landsfogden 6 Rusthållarvägen 17–25 Bagarmossen 1954 – 36 2 085 2 022 63
Trycklåset 1 Vedevågslingan 3–9 Rågsved 1957 1995 161 11 460 11 180 280
Trädskolan 3 Trädskolevägen 22–46, Lindevägen 80–128 Enskede Gård 1990 – 155 12 970 11 674 1 296
Ängsholmen 1, Bodholmen 1 & Rönnholmen 1 Ängsholmsgränd 5–65, 6–36 Vårberg 1968 2003 212 17 845 16 058 1 787

suMMa 3 905   306 613   267 237   39 377   

SöDERMAlM 33 %

BOSTäDER 80 %

öVRIGA INNERSTADEN 12 %

lOKAlER 16 %

NORRFöRORT 29 %

GARAGE/PARKERING 4 %

SöDERFöRORT 26 %

arEa pEr oMrådE

HyrEsintäktEr
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ANDEl AV  

FASTIGHETSBESTåNDETS AREA 29 %

ANDEl AV  

FASTIGHETSBESTåNDETS AREA 26 %

ANTAl  

läGENHETER 1 221st

ANTAl  

läGENHETER 1 097st

nyckEltal

ANTAl FASTIGHETER .................................................................................................. 15

BOSTADSAREA, KVM ........................................................................................... 82 427

lOKAlAREA, KVM .................................................................................................. 4 980

TOTAlAREA, KVM ................................................................................................. 87 407

HYRESVäDRE, MKR .................................................................................................... 83

åldErsstruktur Kvm uthyrningsbar area

nyckEltal

ANTAl FASTIGHETER .................................................................................................. 15

BOSTADSAREA, KVM ........................................................................................... 75 513

lOKAlAREA, KVM .................................................................................................. 5 147

TOTAlAREA, KVM ................................................................................................. 80 660

HYRESVäRDE, MKR .................................................................................................... 91

åldErsstruktur Kvm uthyrningsbar area
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 BeStånD PeR OMRåDe 



”Einar Mattsson vill 
investera i nya bostäder. 

Målet är att varje år 
tillföra vårt bestånd  
150 nya hyresrätter  

i Storstockholm.”
 – Stefan Ränk

VD för Einar Mattsson AB

utHyrbar yta, kvM

306 613
TOTAl AREA

267 237
BOSTäDER

39 377
lOKAlER



60 år i  
Bagarmossen

På hösten 2012 var det 60 år sedan de första hyresgästerna flyttade in i 
einar Mattssons nybyggda hyreshus i Bagarmossen. Sven och elsie har 
bott kvar i samma lägenhet hela denna tid och tänker flytta tillbaka in 

när den stundande renoveringen är klar.
TExT: Björn raunio FOTO: ÅkE Gunnarsson
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Den 15 november 1952 flyttade Sven och 
elsie hagström in i sin nya tvåa på 54 
kvadratmeter på Rusthållarvägen 35 i 
Bagarmossen, i ett hus som just byggts 
klart av byggherren einar Mattsson. Sex 

decennier senare bor de fortfarande kvar och för att fira 
jubileet kom einars dotter Marianne Ränk och uppvak-
tade med tårta och blommor – dessutom bjöds de trogna 
hyresgästerna på en månadshyra. 

einar Mattssons hus var ett av de första som byggdes i 
den nya stadsdelen. Vid den tiden var det något av en ku-
riositet att en byggmästare själv behöll och förvaltade hus. 

– Min far var först i Stockholm om att inte sälja av alla 
hus som han byggde. tanken bakom det var att om man 
förvaltar själv, så kan man lära sig att bygga bättre och göra 
allting rätt från början, förklarar Marianne när hon berättar 
hur einar Mattssons fastighetsorganisation byggdes upp. 

långsiktighet var också en del av filosofin och det 
präglar fortfarande einar Mattsson. Fastigheten i Bagar-
mossen är alltjämt i företagets ägo och står nu inför en rejäl 
renovering så att den ska stå sig i 60 år till.

Trogna hyresgäster
– Även om det inte alltid är fel att sälja fastigheter inträffar 
det ganska sällan för vår del. långsiktighet är en trygghet 
för både de som jobbar på einar Mattsson och för våra 
hyresgäster. Saker och ting fungerar bättre när man känner 
varandra och nöjda hyresgäster är det bästa en hyresvärd 
kan ha, förklarar Marianne. 

när de flyttade in anade dock Sven och elsie inte att de 

60 år senare skulle bo kvar i samma lägenhet, med samma 
värd. 

– nej det hade vi kanske inte räknat med. Det är svårt 
att fatta att det har gått så lång tid, säger elsie.

1952 var Sven en 25-årig finmekaniker på lM erics-
son som hade lockats till Stockholm från Västervik efter 
kriget då det var enkelt att få jobb här. elsie var en 22-åring 
som kommit ned från Sälen och arbetade på Postverkets 
giroavdelning. Det unga paret var förlovat och inneboende 
i Abrahamsberg när platsen i bostadskön gav utdelning.

– Det var helt otroligt att flytta hit. Som inneboende 
hade man ont om plats och inga pretentioner. Det gick 
inte ens att laga mat åt sig själv. här fick man allt man 
kunde tänkas behöva, fortsätter elsie.

Lyxigt på ”landet”
Fastigheten på Rusthållarvägen hade hög standard. Alla 
de 52 lägenheterna var utrustade med vattentoaletter och 
huset hade centralvärme och tvättstuga i källaren. Detta 
var lyx i en tid då många fortfarande saknade WC och ka-
kelugnar stod för värmen. Fast Svens arbetskamrater tyckte 
att han flyttade långt ut på landet.

– Bagarmossen sågs verkligen som avlägset på den 
tiden, nu är det en närförort. Men på 50-talet var det 
fortfarande lite småstad över Stockholm. nu växer stan så 
det knakar och det kommer till så många nya områden hela 
tiden, säger Sven.

en anledning för Sven och elsie att flytta hit var 
närheten till naturen, med nackareservatet inpå knuten. 
Möjligheterna att komma ut i naturen, skida och cykla är 

När Sven och Elsie Hagström firade 60 år i sin lägenhet 
kom Marianne Ränk med blommor från Einar Mattsson.

Paret trivs lika bra i Bagarmossen  
i dag som när de flyttade in.

”Bagarmossen 
sågs verkligen 
som avlägset 
på den tiden, 
nu är det en 
närförort.”

– SVEn HagStröM
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också en orsak till att de blev kvar. Än i dag, när 
båda är över 80, går de på långpromenader även 
om de har ställt cyklarna för gott.

Att Bagarmossen kändes avlägset berodde 
också på att tunnelbanan ännu inte byggts. när den nådde 
fram på hösten 1958 blev kommunikationerna desto 
bättre. Vid det laget hade Sven och elsie både hunnit gifta 
sig – i sommar firar de diamantbröllop (60 år) – och få en 
dotter. 

– De flesta som bodde här 
var unga familjer så det var alltid 
fullt med ungar på lekplatserna. 
Stämningen var helt otrolig, man 
umgicks med många grannar och 
det fanns ingen osämja, säger 
elsie, som bland annat minns det 
gemensamma nyårsfirandet på 
gården med dans runt granen.

Även om livsstilen är en 
annan i dag, då mammorna i 
allmänhet inte gör som elsie och 
stannar hemma under små-
barnsåren, tycker Sven och elsie 
fortfarande att Bagarmossen är 
en bra och lugn stadsdel.

– Folk säger att det är brå-
kigt, men jag har då aldrig märkt 
något. Det är en bra förort och 
det fungerar fint att vara pensio-
när här, säger Sven. 

när dottern kom upp i ton-
åren och behövde mer utrymme 
var Sven och elsie inne på att 
byta lägenheten till en trea, men 
av en slump blev den lilla grann-
lägenheten med ett rum ledig. 
Familjen hagström tog över även 
denna 1972 och den då 16-åriga 
dottern fick till sin stora glädje 
egen ingång. 

när dottern så småningom 
flyttade ut, behöll hennes föräld-
rar ettan som hobbyrum åt Sven. 
Därinne tecknar han och snidar. 
han har gjort fyra modellfartyg, 
bland annat en fantastisk modell 
av den klassiska clippern Cutty 
Sark som står på hedersplats i vardagsrummet. 

”Pålitlig och bra värd”
en bidragande orsak till att bo kvar har också varit värden.

– einar Mattsson är en pålitlig och bra värd som man 
aldrig behövt tjata på. Reparationer och allt sådant funkar 
bra. Med jämna mellanrum har de kommit och synat 
lägenheten och har det varit något så var det aldrig  
några diskussioner. tidigare hade vi en portvakt i huset,  

Claes-erik häggström, som var fantastisk på att hålla ord-
ning och reda. numera får man ringa kontoret om det är 
något, men det är ingen större skillnad, säger Sven.

– Sedan är det förstås en mycket trevlig gest att vi får 
en månadshyra gratis till 60 års-jubileet. Det ska de ha ett 
stort tack för, fyller elsie i. 

god fastighetsförvaltning handlar förstås inte bara 
om det som sker inne i lägenheterna. Det gäller att vidta 

de åtgärder som behövs under 
byggnadens livscykel. Den första 
energikrisen på 1970-talet ledde 
till kraftigt höjda energikost-
nader. Därför tilläggsisolerade 
einar Mattsson vindarna under 
vintern 1977–78. Samtidigt an-
slöts fastighetens två oljeeldade 
centraler till fjärrvärme. 

På 1980-talet byttes sedan 
takteglet ut och 1989 gjordes en 
större upprustning av trädgårds-
anläggningen, med nya plante-
ringar och ny asfalt. På 1990- 
talet bilades balkongerna ned, 
göts om och fick nya räcken.

Tunnelbana i tunnel
en positiv förändring för hyres-
gästerna var när tunnelbanans 
gröna linje 1994 förlängdes till 
den nya stadsdelen Skarpnäck. 
Innan dess hade Bagarmossen 
varit ändstation och spåren gått 
ovan mark alldeles utanför tomt-
gränsen, men nu hamnade såväl 
spår som station under jord.

husen på Rusthållarvägen 
har stått sig bra under åren och 
rörstammarna hängt med hela 
tiden. Men nu är det alltså dags 
för en rejäl renovering av fastig-
heten, trots att Svens och elsies 
mycket välskötta lägenhet inte 
ser särskilt sliten ut. hyresgäs-
terna evakueras när einar Matts-
son ska byta stammar, renovera 
badrum, uppgradera el, energief-
fektivisera och rusta upp fasaden. 

Man försöker ändå se till att behålla 50-talskänslan så långt 
det går och på hyresgästernas inrådan har man beslutat att 
inte renovera köken. 

Sven och elsie tvekar inte, de tänker flytta tillbaka in 
när renoveringen är klar. 

– Absolut. Vi trivs ju fortfarande lika bra som när vi 
flyttade in. Vem kan lämna en lägenhet med sådant här bra 
läge, där vi har sol hela dagen? frågar elsie med en gest mot 
vardagsrumsfönstren, och det är bara att hålla med.



 1993 röstades Einar Mattsson fram till bästa 
hyresvärd i Bagarmossen i en enkät genom-
förd av den lokala hyresgästföreningen. Från 

vänster ser vi Elsie, Sven och Einar.

50-talsköket blir 
kvar i kommande 
renovering men 
badrummet  
görs om.

Foto från Sven & Elsie Hagström.
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”nöjda  
hyresgäster är  
det bästa en  

hyresvärd  
kan ha.”

– MariannE ränK

Större åtgärder i fastigheten Landsfogden 4

1950-tal 1960-tal 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 2010-tal

helA FAStIgheten  
FÄRDIgBYggD MeD 52  

nYBYggDA lÄgenheteR

tIllÄggSISOleRIng 
AV VInDARnA FöR 
Att MötA höJDA 

eneRgIPRISeR

tVå OlJeelDADe 
VÄRMe CentRAleR An-

SlötS tIll FJÄRRVÄRMe

UtBYte AV 
tAKtegel

StöRRe UPPRUStnIng 
AV tRÄDgåRDSAn-
lÄggnIngen, nYA 

PlAnteRIngAR OCh 
nY ASFAlt

neDBIlnIng OCh 
OMgJUtnIng AV 
BAlKOngeR SOM 

FICK nYA RÄCKen

StAMBYte, RenOVeRIng 
AV BADRUM, UPPgRA-

DeRIng AV el, eneRgI-
eFFeKtIVISeRIng OCh 

UPPRUStnIng AV FASAD
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einar Mattsson tar ett helhetsansvar för förvaltningen av 
PP Pensions fastighetsbestånd i Stockholmsområdet. På så 
vis kan PP Pension fokusera på sin huvudverksamhet och 

förlita sig på bra beslutsunderlag från en långsiktigt  
tänkande förvaltare

TExT: Björn raunio FOTO: Mattias haMrén

En förvaltarE  
soM tänkEr  
långsiktigt

Försäkringsföreningen PP Pension erbjuder 
tjänstepensionslösningar för mediebranschen. 
Sedan lång tid har fastigheter varit en viktig 
pusselbit i arbetet med att förvalta det sam-
lade pensionskapitalet på bästa sätt.

– Vi har länge haft mellan 20–30 procent fastigheter  
i vår portfölj. Detta har varit positivt i och med att fastig-
heterna stått emot fluktuationer på andra områden, förkla-
rar helene nilsson, tillförordnad VD för PP Pension.

I dag äger PP Pension 32 fastigheter i Stockholm, 
Solna, Malmö och lund till ett totalt värde av 2,8 miljar-
der kronor. 

– Vår strategi är att äga fastigheter i områden med 
demografisk tillväxt, vilket ger låga vakanser och goda 
förutsättningar för värdeökning, säger Cecilia Thomasson 
Blomquist, kapitalförvaltningschef för PP Pension.

Bättre med extern part
år 2007 valde PP Pension att lägga ut förvaltningen ex-
ternt. I Stockholmsområdet fick einar Mattsson uppdraget 
att totalförvalta alla deras fastigheter, vilket innebär ett 
helhetsåtagande gentemot fastighetsägaren som inkluderar 
både administrativ och teknisk förvaltning.

– Vi såg samordningsvinster i att låta en extern part 
som har som huvuduppgift att förvalta fastigheter ta över 

förvaltningen, då denna var relativt resurskrävande för en 
aktör som oss. Det blir effektivare att kunna fokusera på 
vår huvudverksamhet, pensionsförvaltning och service 
till våra kunder, säger helene nilsson.

Sedan starten har uppdragets omfattning utökats. 
en god balans har uppnåtts i vad som är detaljfrågor i 
den vanliga verksamheten och vad som är beslut av mer 
strategisk karaktär. Rapporteringen har utvecklats för att 
ge en bra överblick av beståndet och åtgärder, utan att för 
den skull bli alltför omfattande. einar Mattsson sköter de 
löpande kontakterna med såväl hyresgäster som leverantö-
rer av fastighetsskötseln.

– Det har fungerat väldigt väl att utöka deras roll. Vi 
känner att samarbetet bara blir bättre och bättre. De visar 
stort personligt engagemang och jag tycker att våra två 
organisationer passar bra ihop. I och med att einar  
Mattsson har ett stort eget fastighetsbestånd förstår de vår 
affär. Det är naturligt för dem att sköta förvaltningen på 
ett långsiktigt sätt när det gäller prioriteringar och åtgär-
der, säger Cecilia Thomasson Blomquist.

PP Pension är inte någon transaktionsdriven aktör som 
omsätter sitt fastighetsbestånd. Därför är det viktigt att 
förvaltaren verkligen kan tänka framåt vad gäller renove-
ringsplaner och vilken potential som finns på lite sikt. 

– I de rapporter vi får är dessa aspekter med. Vi får 

pp pEnsion i kortHEt

 Försäkringsförening 
grundad 1882 som 
erbjuder tjänstepensions-
lösningar för medie-
branschen. Huvudmän 
är Medieföretagen, 
Journalistförbundet och 
Unionen.

 Fastigheter står för  
20–30 % av tillgångs-
portföljen.

 Fastighetsportföljen 
består för närvarande 
av 32 fastigheter i Stock-
holm, Solna, Malmö och 
Lund till ett värde av 2,8 
miljarder kronor.

 Einar Mattsson totalför-
valtar hela PP Pensions 
bestånd i Stockholms-
området, i dag 15 
bostadsfastigheter och  
2 kommersiella. 
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Einar Mattssons  
förvaltningstjänstEr

Sedan 1950 
har Einar Mattsson  
förvaltat fastigheter.

Einar Mattsson erbjuder 
både administrativ och 
teknisk förvaltning samt 

totalförvaltning som inne-
fattar båda dessa delar.

26 mdkr
är värdet på det fastig-
hetsbestånd som Einar 
Mattsson har i uppdrag 

att förvalta.

15 000
lägenheter förvaltar Einar 

Mattsson i dag varav

10 000
lägenheter förvaltas på 

uppdrag av drygt 40 
kunder utanför Einar 

Mattsson-sfären.

140 000 m2

lokaler ingår i det  
förvaltade beståndet.

För bostadsrätts - 
  föreningar erbjuds  

en specialanpassad 
plattform.

beslutsunderlag för de närmaste åren och för en dialog runt 
vilka åtgärder vi ska genomföra. Att ha en bra kontakt med 
våra hyresgäster är också en viktig del i einar Mattssons 
uppdrag, fortsätter hon.

Kommersiella fastigheter
På senare år har PP Pension ändå gjort en förändring i sin 
inriktning då man beslutat att sprida sina risker genom 
att förvärva några kommersiella fastigheter och sälja av 
motsvarande bostäder. 2010 förvärvades en kommersiell 
fastighet i lund och året därpå ytterligare två i centrala 
Stockholm. 

– Vi tittade då på olika möjliga förvaltare i Stockholm, 

”Vi känner att  
samarbetet bara blir 

bättre och bättre.”
– CECilia tHoMaSSon BloMquiSt

men valde till slut att utöka einar Mattssons uppdrag till 
att omfatta även dessa. De fick goda referenser från andra 
fastighetsägare med kommersiella fastigheter, säger Cecilia 
Thomasson Blomquist. 

nästa led i balanseringen av portföljen var att PP Pen-
sion 2012 avyttrade fem bostadsfastigheter i Solna, som 
ombildades till bostadsrättsföreningar. 

– Under ombildningsprocessen gav einar Mattsson 
bra stöd och gjorde stora ansträngningar för att få fram 
all nödvändig information om fastigheterna, även kring 
konstruktionstekniska detaljer. Det är den typen av en-
gagemang som vi uppskattar, avslutar Cecilia Thomasson 
Blomquist. 

Helene Nilsson, tillförordnad VD för PP Pension, tillsammans med  
Cecilia Thomasson Blomquist, kapitalförvaltningschef för PP Pension.
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”Här finns en otroligt 
kompetent personal och 
man möts varje dag av 
nya idéer som kan ta 

företaget framåt.”
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Sofia brinner  
för att utveckla  

verksamheten framåt
Sofia Nassikas gick från konstnärlig arbetslöshet till att satsa på en karriär inom fastighets-

förvaltning. Hon stortrivs som arbetsledare på Einar Mattsson där hon har gått igenom 
ledarskapsutbildning och får arbeta med ständiga förbättringar.

TExT: Björn raunio FOTO: ÅkE Gunnarsson

Under sin uppväxt i åkersberga fick 
nu 29-åriga Sofia nassikas tillfälle att 
bekanta sig med fastighetsskötsel på nära 
håll. hennes grekiskfödda pappa driver 
eget som fastighetsskötare, främst på 

uppdrag av olika bostadsrättsföreningar. Själv valde hon 
dock först en annan bana och på gymnasiet satsade hon på 
en estetisk inriktning på konst.

Men när Sofia gått ut skolan upptäckte hon att det 
inte alltid är så lätt att få jobba med det man tycker är allra 
roligast. efter en period av arbetslöshet började hon på sin 
pappas firma. Men hon tycker inte att steget egentligen är 
så långt från konst till fastighetsskötsel.

– Det finns definitivt en kreativ del i jobbet. Man 
måste tänka ut egna lösningar och ha öga för detaljer. Det 
är en hel del småpyssel inblandat. 

Som kvinna i ett så mansdominerat yrke krävs en del 
skinn på näsan. Sofia säger att hon visat framfötterna från 
start och aldrig ursäktat sig själv.

Gillar att vara chef
Sofia kände tidigt att hon ville komma vidare i yrket och 
gick därför en tvåårig kvalificerad yrkesutbildning inom 
förvaltning för att sedan jobba vidare i sin pappas firma. 
när den tappade ett större kontrakt sökte hon sig dock 
vidare till ett annat företag, där hon bara stannade i ett 
halvår innan hon rekryterades av einar Mattsson för snart 
tre år sedan.

– Då var jag tydlig med att jag ville komma vidare och  
i mitt avtal ingick en arbetsledarkurs, förklarar hon.

Sedan hösten 2011 arbetar Sofia som arbetsledare  
för ett team med elva fastighetstekniker och två besikt-
ningsmän. Att bli chef för sina tidigare kolleger kan alltid 
vara svårt. Som ung kvinna i denna bransch kan det tyckas 
som en ännu större utmaning, men Sofia verkar ta det hela 
med ro.

– Vill man utveckla saker och ting kan man inte oroa sig så 
mycket, utan våga pröva. Det finns alltid tid till reflektion 
och feedback. Sedan gillar jag verkligen att vara chef. Det 
är jobbigt, men samtidigt väldigt roligt när man ser verk-
samhet och människor utvecklas framåt, säger hon.

hennes roll som arbetsledare handlar mycket om att 
informera i alla led. Sofia är samtidigt den som ser till att 
alla sköter sitt jobb bra och ett naturligt språkrör för sin 
grupp gentemot sin egen chef. 

– Det är viktigt att få ihop gruppen och se till att alla 
trivs tillsammans. Som chef försöker jag vara omtänksam, 
men rättvis, och ständigt jobba på att förbättra processer 
och rutiner. Jag lär mig fortfarande, men har fått en väldigt 
bra ledarskapsutbildning på einar Mattsson. 

hon menar att en bra chef måste se sin personal och 
lyssna. Dialog är nyckeln för att lyckas i förändringsarbete. 

– Samtidigt får man inte vara rädd att ta konflikter. De 
är ofrånkomliga vid förändringar, säger hon.

Goda förutsättningar
när Sofia blickar framåt känner hon en stark tillförsikt för 
einar Mattssons del.

– en anledning till att jag tycker om att jobba här är att 
det är ett så starkt företag. einar Mattsson har alla chanser 
i världen att bli främst i sin bransch i Stockholms området. 
här finns en otroligt kompetent personal och man möts 
varje dag av nya idéer som kan ta företaget framåt. Sedan 
får man förstås ta en dag i taget och inse att allt tar sin tid 
och har sin plats. 

hon inser plötsligt att det låter lite halleluja om hen-
nes prat, men fortsätter:

– trivs man på sitt jobb och tycker det är kul, så blir 
det lite halleluja! Det finns så mycket hjärta på einar 
Mattsson och de som jag jobbar med är otroliga. Vi har 
himla roligt. Dessutom ser alla verkligen varandra och är 
redo att ge en hjälpande hand om det behövs, avslutar hon.

kort oM sofia nassikas

ålder: 
29 år.
yrke: 
Arbetsledare.
Antal år i företaget: 
Knappt 3 år.
familj:
Singel.
bor:
I Sundbyberg.
intressen:
Är mycket social och tittar 
sällan på TV, föredrar att 
umgås med kompisar. Jag 
tränar också ganska mycket 
och väldigt varierat – mest 
styrketräning och löpning.
om tio år gör jag:
Oj, så långt har jag inte 
tänkt, men jag siktar på att 
komma högre – och så vill jag 
hinna skaffa familj någon gång 
också! 
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Einar Mattssons 
projEktportfölj

fraMtidEns roslagstull
Stockholmsbyggmästarna, som består 
av Einar Mattsson samt ytterligare tio 
byggherrar, har från exploateringskon-
toret fått en tidig markreservation vid 
Vallhallavägens nedre del, mellan KTH 
och Roslagstull. 

Tillsammans med Utopia Arkitek-
ter hade byggmästarna tagit fram ett 
förslag på hur området, under namnet 
Academica, skulle kunna rymma 
mellan 900 till 1200 nya bostäder. 

Stockholmsbyggmästarna blir nu sta-
dens samarbetspartner när stadspla-
neringen går vidare. I gengäld utlovas 
mark för 300 bostäder. 

Utöver bostäder, delvis med inrikt-
ning mot studenter och forskare, finns 
även planer på ett stort glashus, Ros-
lagsport, som får formen av ett stryk-
järn vars spets vänder mot trafiken och 
reser sig som ett torn. Byggstart för 
området kan ske tidigast år 2015.

Stockholmshem har 
gett Einar Mattsson  

i uppdrag att utföra ett 
stambyte med kvar-

boende i två fastigheter 
i Bagarmossen. Badrum 
och WC total renoveras  
i de 89 lägenheterna.

HyrEsrättEr i norra 
djurgårdsstadEn
Under hösten fick Einar Mattsson en markanvisning på 
50 hyresrätter i Norra Djurgårdsstadens nästa etapp, 
Brofästet. Stadsdelen planeras som en av världens första 
klimatpositiva, vilket ställer hårda krav på byggherrarna. 

Den aktuella etappen är tänkt att börja byggas under 
2016, med en första inflyttning 2018. Hela stadsdelen, 
med 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser, kommer 
att stå färdig 2030.

Einar Mattsson har fått i  
uppdrag av John Mattson Fastig-
hets AB att renovera fastigheten 
kv Galeasen 2 på Lidingö både 

invändigt och utvändigt.

Bild: Utopia arkitekter

Bild: Stockholmstad & BSK arkitekter
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projekt antal  
bostäder

boarea, 
m2

lokalarea, 
m2

produktionsstart färdigställande

Brf Margretero 134 10 045 1 134 okt -10 jun -13
Brf Beteshagen 21 3 010 0 mar -11 mar -12
Brf Hamnmagasinet 71 5 843 225 sep -11 apr -13
Brf Slåtterhagen 17 2 436 0 mar -12 mar -13
Brf Gladan 187 13 453 1 363 okt -12 mar -15
Brf Kistalunden 26 3 874 0 apr -13 feb -14
Brf älvängen 77 5 534 73 nov -12 jul -14
Brf Klöverhagen 24 3 456 0 apr -13 mar -14
Brf åparken 69 5 407 0 maj -10 mar -12
Romans park 94 5 525 218 jun -14 jun -16
Finn Malmgrens väg 60 3 782 0 dec -13 maj -15
Bagarmossen 16 2 390 0 jun -14 dec -14
Hagastaden kv 2 152 11 865 722 maj -15 feb -18
Sommaren 10 64 4 700 0 jan -16 Juli -17
Persikan 81 6 207 756 jan -16 jul -17
Hagastaden kv 4 91 7 576 660 feb -16 jun -19
Brofästet 65 4 000 100 jan -16 dec -18
årstafältet 74 5 030 493 jan -15 apr -16
Klockarbacken 110 8 240 900 mar -14 mar -16
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Hjulsta i förändring
hjulsta är en stadsdel som går en spännande framtid till mötes.  

Under det närmaste årtiondet kommer omfattande investeringar i infrastruktur 
i närområdet att göra denna del av Stockholms stad till en av landets mest  

tillgängliga platser. Som fastighetsägare bejakar einar Mattsson förändringarna 
och arbetar för att de ska ge positiva resultat.

TExT: Björn raunio

BILD: BIG & GRONTMIJ
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ter och investeringar, säger Björn Schenholm, förvaltare på 
einar Mattsson.

Bra access prioriterat
en viktigt pusselbit för att hjulsta ska vinna på den nya 
infrastrukturen är dock att man får smarta angörings-
möjligheter till trafikplatsen samt den nya stadsdelen och 
stationen i Barkarby. 

– Det ska vara naturligt att åka av i hjulsta och 
områdena kring Järvafältet måste knytas samman i stället 
för att skäras av från varandra av motorvägarna. här har 
einar Mattsson som stor fastighetsägare en betydelsefull 
roll att spela för att få med sig staden och trycka på för 
att trafikverket ska skapa bra lokaltrafiklösningar, säger 
göran Cars. 

Just att värna om en bra access till trafikplatsen och 
Barkarby station är det som einar Mattsson prioriterar 
högst med tanke på hjulstas framtid. Förutom vettiga av- 
och påfarter till motorvägarna vill einar Mattsson gärna se 
en förlängning av tunnelbanans blå linje från hjulsta till 
den nya stationen och kanske vidare till Akalla. 

– Denna fråga lyfter vi i alla sammanhang då vi träffar 
beslutsfattare, säger Björn Schenholm. Det fanns planer 
för sträckan hjulsta–Barkarby då blå linjen byggdes, en 

ny infrastruktur  
nära Hjulsta

 Stockholmsporten vid 
Hjulsta blir Sveriges 
största trafikplats där 
nya E18 möter Förbifart 
Stockholm. Över den re-
dan färdigställda rondel-
len kommer förbifarten 
att gå på en lång bro. 

 Via nya E18 förbättras 
kommunikationerna i 
öst-västlig riktning. 

 Via Förbifart Stockholm 
kan de som bor eller 
arbetar kring Järvafältet 
smidigt ta sig till de 
södra länsdelarna och 
norrut till Sollentuna.

 Nya Barkarby station får 
både utökad pendeltågs-
trafik och blir en ny sta-
tion för fjärr- och region-
tågen. Einar Mattsson 
arbetar för en förlängning 
av tunnelbanan från 
Hjulsta till Barkarby. 

Utvecklingen av infrastrukturen kring 
hjulsta har redan startat i och med att 
den nya sträckningen för e18 färdig-
ställs. Det gamla hjulstakorset har 
ersatts av en regelrätt trafikplats som 

man planerar att bygga ut i tre våningsplan när den nya 
trafikleden Förbifart Stockholm byggs.

Förbifarten går i tunnel från Kungens kurva och ska 
komma upp ur marken strax före hjulsta. trafikplatsen där 
e18 möter Förbifarten blir störst i Sverige och kommer 
att fungera som inkörsport till huvudstaden från nordväst. 
Områdena kring Järvafältet får också en helt ny koppling 
söderut till ekerö och de södra förorterna. 

Samtidigt bygger Järfälla en ny stadsdel med 5 000 
bostäder på det gamla flygfältet i Barkarby alldeles intill 
hjulsta. här uppförs en ny station som förutom befintlig 
pendeltågstrafik även planeras bli en ny knutpunkt där alla 
regional- och fjärrtåg ska stanna. Den spårbundna trafiken 
gynnas dessutom av att antalet spår på Mälarbanan för-
dubblas, vilket ger både tätare trafik och kortare restider.

Den långsiktiga regionplaneringen i Stockholms län är 
också intressant i sammanhanget. Målsättningen är att gå 
bort från strukturen med ett enda regionalt centrum till 
en region med flera mindre stadskärnor som kompletterar 
Stockholms innerstad. två av dessa planerade kärnor är 
Barkarby/Jakobsberg och Kista/Sollentuna/häggvik som 
båda ligger nära hjulsta.

I slutet av februari 2013 tillkom ytterligare en ny, 
spännande plan när Stockholms stads exploateringskontor 
fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för en helt ny 
stadsdel vid trafikplatsen, kallad Stockholmsporten. Med 
ytterligare 5 000 lägenheter och 6 000 arbetsplatser skulle 
denna stadsdel helt länka samman hjulsta med Barkarby.

Nya kopplingar skapar möjligheter
Det är kanske inte självklart att se det som någonting 
positivt att landets största trafikplats byggs i närheten 
av ett bostadsområde. Men faktum är att det kan föra 
mycket gott med sig. Det menar göran Cars, professor i 
urbana och regionala studier på Kth, som kombinerar 
sitt akademiska arbete med att jobba ute i praktiken. till 
exempel har han varit involverad i förändringsprojekt kring 
stadsdelen Rosengård i Malmö.

– Det klassiska sättet för bostadsföretag att se på infra-
strukturprojekt är att det bara orsakar buller och avgaser, 
förklarar han. Men jag ser det som en möjlighet när nya 
kopplingar uppstår till andra platser. Det gäller i synnerhet 
hjulsta som tidigare har varit lite av en avkrok som ändsta-
tion på tunnelbanan. nu får området plötsligt ett otroligt 
centralt läge, med fantastiska kommunikationer åt många 
håll. Dessutom blir det hjulsta som signalerar att man nått 
fram till Stockholm.

einar Mattsson har anammat samma attityd. 
– Vi är väldigt positiva till de planerade infrastruktur-

investeringarna. De skapar stora möjligheter för den här 
delen av Stockholm som nu kan dra till sig nya verksamhe- 
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”när Hjulsta blir en 
så tillgänglig plats 
bör man fundera 
på vad som skulle 
få människor att 

stanna till.”
– göran CarS

Professor i urbana och regionala studier på KTH.

Einar Mattssons  
bEstånd i Hjulsta

eInAR MAttSSOn 
ÄgeR 

15
FAStIgheteR

1 200
lÄgenheteR

5 000 m2

lOKAleR

2008
BYggDeS 2 AV  

BOStADShUSen, Det 
öVRIgA BeStånDet 
ÄR FRån BöRJAn AV 

1970-talet.

Våren 2013 

SKeR en UPPgRA-
DeRIng AV hJUlStA 

tORg. BlAnD De 
nYA lOKAlhYReS-

gÄSteRnA FInnS en 
FRISöR, ett KAFé 
OCh ett StUDIe-

FöRBUnD.

Förbifart Stockholm ska gå 6 km i tunnel 
från Kungens kurva till Hjulsta och sedan 
ned i en ny tunnel under Järvafältet.

Bild: Tomas Öhrling

FOTO: MATTIAS HAMRéN
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del av tunneln är till och med delvis 
sprängd. Att förlänga tunnelbanan 
i ytläge en dryg kilometer skulle ge 
väldigt stor samhällsnytta i förhållande 

till investeringens storlek. Det ger pendel-
tågsresenärer en reservväg och göra fjärr- och 
regiontåg mer lättillgängliga för västerortsborna. 
hjulsta blir då en än mer idealisk plats att bo på 
för veckopendlare.

Stor potential
Redan i dag är hjulsta en stadsdel där bostä-
derna är efterfrågade, till exempel har einar 
Mattsson i samarbete med Kth börjat hyra ut 
forskarbostäder i området. I och med den cen-
trala position som kommer att uppnås genom 
den nya infrastrukturen kommer denna utveck-
ling att spädas på ytterligare. einar Mattsson ser 
därför framför sig större inslag av hyresgästkate-
gorier som inte finns i hjulsta i dag. 

– Redan nu har vi börjat i liten skala att 
utveckla området, till exempel blir en uppgra-
dering av torget klar under våren 2013. Vi fyller 
på med nya lokalhyresgäster och skapar ett nytt 

”att förlänga 
tunnel banan i 
ytläge en dryg 
kilometer skulle 
ge väldigt stor 
samhällsnytta.”

serviceutbud för de boende, säger Björn Schenholm. 
göran Cars tycker också att det finns gott om möjlig-

heter att bygga nytt i hjulsta för att anpassa stadsdelen till 
det nya läget. exploa teringsgraden är inte så tät och man 
skulle relativt enkelt kunna komplettera området för att 
skapa variation och bidra med urbana kvaliteter.

– en bra stad är ständigt i förändring. Befintlig bebyg-
gelse förändras och ny tillkommer. när hjulsta blir en så 
tillgänglig plats bör man fundera på vad som skulle få män-
niskor att stanna till. Utöver nya bostäder, går det till exem-
pel att fylla på med sysselsättning, kontor och handel? Men 
ska det man gör bli bra, så måste det vara genomtänkt. här 
rekommenderar jag einar Mattsson att ta initiativet. Man 
kan titta på andra områden för inspiration, men samtidigt 
akta sig för att kopiera något rakt av, säger han.

På einar Mattsson har man påbörjat ett visionsarbete 
och börjat tänka framåt kring hjulstas långsiktiga utveck-
ling. I kontakter med olika myndigheter kring utveckling-
en driver man aktivt hjulstas intresse. 

– Vi arbetar målmedvetet för att lyfta de frågor som 
är viktiga för att framtiden ska bli positiv för både einar 
Mattsson som fastighetsägare och hjulstaborna, avslutar 
Björn Schenholm.

Det vinnande förslaget i Stockholms stads gestaltningstävling för 
den framtida trafikplatsen föreslår en cirkulär överdäckning som 

både ska blockera buller och låta gående och cyklister ta sig mel-
lan stadsdelarna intill. Även offentliga byggnader föreslås.



BILD: BIG & GRONTMIJ

Björn Schenholm, förvaltare.
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Siffrorna för 2012 visar att Einar Mattsson 
AB-koncernen fortsätter sin expansion. 
Inte minst växer vår projektutvecklings-

verksamhet kraftigt. 

Under 2012 fortsatte koncernen att växa, 
även om omsättningsökningen på 12 
procent blir mindre dramatisk jämfört 
med föregående års 24 procent. tillväxt-
en fördelar sig också ojämnt mellan de 

olika verksamheterna. Koncernens finansiella ställning är 
mycket stark, men vi har en fortsatt utmaning i att nå öns-
kade resultat i delar av vår tjänsteproducerande verksamhet.

Kundernas goda efterfrågan på våra tjänster är ett 
kvitto på att vi är duktiga på det vi gör, men vi har en 
resa kvar när det gäller ekonomistyrningen. här arbetar 
vi hårt för att bli bättre på att styra kostnaderna på alla 
nivåer. Kostnadskontroll är en förutsättning för att fullt ut 
förverkliga våra expansionsplaner. 

går vi ned på respektive bolag kan man till att börja 
med konstatera att vår projektutveckling av bostäder är 
inne i en kraftig expansionsfas. Vi är på god väg att nå vårt 
produktionsmål om 300 färdigställda lägenheter per år, 
varav 150 hyresrätter. 

Einar Mattsson projekt ab:s omsättning landade 
2012 på 438 (207)* miljoner kronor. Redovisad rörelse-
marginal uppgår 2012 till 3 (20) procent. tar vi även 
hänsyn till omsättning och resultat i våra samarbetsprojekt 
stiger 2012 års siffror till 551 miljoner kronor i omsättning 
med en rörelsemarginal om 8 procent. Rörelsemarginalen 
hålls tillbaka i periodens vinstavräkning av en lägre försälj-
ningsgrad än normalt. I viss utsträckning förklaras det av 
en mer avvaktande bostadsmarknad, men främst av att vi 
i ett större projekt valt att påbörja försäljningen i ett sent 

skede. Den underliggande intjäningen enligt våra projekt-
kalkyler är i själva verket något högre än för ett år sedan, 
huvudsakligen till följd av ett målmedvetet utvecklings-
arbete i projekteringsfrågor.

Einar Mattsson fastighets ab ökar sin omsätt-
ning från 369 miljoner kronor föregående år till 382 
miljoner kronor under 2012. Rörelseresultatet före avskriv-
ningar blev 87 (109) miljoner kronor. Resultatminsk-
ningen förklaras av en högre volym av underhåll jämfört 
med föregående år. Den finansiella ställningen är god och 
fastighetsbeståndets värde har ökat betydligt under året.

Einar Mattsson byggnads ab minskade under 
2012 sin omsättning till 509 miljoner kronor, jämfört med 
647 miljoner kronor föregående år. Omsättningsminsk-
ningen som följde av den låga orderingången 2011 är en 
starkt bidragande orsak till det fortsatt negativa rörelse-
resultatet om -30 (-26) miljoner. Våra overheadkostnader 
är dimensionerade för en högre byggentreprenadvolym. För 
närvarande ser dock orderstocken god ut. Under året har vi 
även gjort vissa projektnedskrivningar inom byggverksam-
heten. För att bemöta detta arbetar vi intensivt med ekono-
mistyrningsfrågor i våra byggentreprenad organisationer. 

Förvaltningsverksamheten visar en fortsatt tillfredsstäl-
lande lönsamhet och betryggande tillväxt enligt plan.

Fredrik Gamrell
Ekonomi och finanschef för Einar Mattsson AB

Fortsatt  
tillväxt för 
koncernen

EkonoMin i kortHEt

Einar Mattsson AB- 
koncernen omsätter 

1 198 Mkr
varav 

32 % 
är hyresintäkter.

Fastighetsbeståndets mark-
nadsvärde uppgår till cirka 

5,5 mdkr 
och utgör 

79 % 
av de totala tillgångarna.

Justerad soliditet uppgår till

61%
Belåningsgraden för fastig-
hetsbeståndet uppgår till 

38 % 
Med aktuell projektportfölj 

kommer cirka 

3,1mdkr 
investeras i bostadsrättspro-
jekt de kommande fem åren.

Målet för hyresrätts-
produktionen är 

150 lgh/år
motsvarande en årlig  
investeringsvolym om  

ytterligare cirka

300 Mkr

Resultatmässigt präglades 
2012 av stark omsättnings-
tillväxt i projektutvecklingen, 

god lönsamhet i förvalt-
ningsverksamheten och 

ökade underhållsinsatser i 
förvaltningsfastigheterna. 

Resultatet tyngs av tillfälligt 
lägre omsättning och vissa 

projektnedskrivningar i  
byggentreprenadverk-

samheten.
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flErårsövErsikt1

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

rEsultatövErsikt 20121

Nedan presenteras Einar Mattsson ABkoncernens respektive de fyra 
dotterbolags koncernernas resultat 2012 i sammandrag.

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

Einar Mattsson byggnads ab
Bolaget är ett renodlat entreprenadbolag med förvaltnings och byggverk
samhet. Inom byggproduktionen tillämpas successiv vinstavräkning.

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

2 Einar Mattsson Projekt AB konsoliderar intressebolag med den så kallade klyvningsmetoden, vilket innebär att koncernens andel i intressebolagets resultat tas upp som en finansiell intäkt 
utan att påverka koncernens omsättning. Under 2012 har koncernen drivit bostadsprojekt i intressebolagsform med en andel i omsättningen motsvarande 113 miljoner kronor.

Einar Mattsson fastighets ab
Einar Mattsson Fastighets ABkoncernens policy är att kostnadsföra utgifter 
för genomfört underhåll i så hög utsträckning som gällande skatteregler till
låter. Vissa underhållstunga år medför denna policy låga eller negativa driftnet
ton. Justering för detta bör göras vid jämförelser med redovisade driftnetton i 
andra fastighetsbolag.

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

(Mkr) 2012 2011 2010 2009 2008

Omsättning 1 198 1 068 864 948 1 110

• varav hyresintäkter 382 369 348 333 301

• varav förvaltning 103 100 82 81 78

• varav bygg och projekt 760 665 516 525 792

Rörelseresultat 41 94 95 191 193

Resultat efter finansnetto 39 63 53 141 127

(Mkr) eM AB
(koncern)

eM Projekt AB2

(koncern)
eM Byggnads AB

(koncern)
eM Fastighets AB

(koncern)
heirloom Asset

Management AB

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Omsättning 1 198 1 068 438 207 509 647 382 369 – –

Rörelsens kostnader -1 157 -974 -424 -166 -539 -673 -295 -260 0 0

Rörelseresultat 41 94 14 41 -30 -26 87 109 0 0

Finansnetto -2 -31 25 7 1 1 -65 -66 37 27

Resultat efter finansnetto 39 63 39 48 -29 -25 22 43 37 27

För jämförbarhet med tidigare år 
anges omsättningen 2010–2012 för 
bygg och projekt samman slaget, 
med eliminering av koncerninterna 
entreprenader. Detta eftersom verk
samheterna fram till 2010 bedrevs 
inom samma bolag.
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balansräkningar i MarknadsvärdEn3

Nedanstående balansräkning visar Einar Mattsson ABkoncernens respektive de fyra 
dotterbolagskoncernernas tillgångsmassa och finansiella ställning per 20121231.

fastighetsbeståndet
Förvaltningsfastigheterna är koncernens finansiella motor med stabila kassaflöden och värden. 
Bedömt marknadsvärde uppgår till 5,5 miljarder kronor, cirka 79 procent av de totala tillgångarna. 
Det motsvarar cirka 18 000 kronor per kvadratmeter och en direktavkastning på normaliserat 
driftnetto om 4,4 procent. Utförlig information om fastighetsbeståndet finns på sidorna 24–29. 

projEktfastigHEtEr
Aktuell kapitalbindning i exploateringsfastigheter och pågå
ende produktion uppgår till 409 miljoner kronor. Diagrammet 
till höger visar prognostiserade årliga investeringsvolymer för 
Einar Mattssons bostadsrättsprojekt. Utöver dessa volymer 
är målsättningen att nyproducera 150 hyresrättslägenheter 
motsvarande ytterligare cirka 300 miljoner kronor per år.

invEstEringsvolyMEr 2013–2017

3 Förvaltningsfastigheternas marknadsvärde har bedömts med Datschas värderingsmodell och schablonmässiga direktavkastningskrav, med justering för verkliga areor och hyresnivåer. För 
pågående nyproduktion av hyresrätter har värdering dock skett till upparbetad investeringsvolym. Noterade värdepapper har värderats till kurs på balansdagen. Uppskjuten skatte skuld har 
värderats till 5 procent på övervärden av förvaltningsfastigheter och 22 procent för noterade värdepapper. övriga tillgångar och skulder är värderade till bokförda värden.

(Mkr) eM AB
(koncern)

eM Projekt AB
(koncern)

eM Byggnads AB
(koncern)

eM Fastighets AB
(koncern)

heirloom Asset
Management AB

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Förvaltningsfastigheter 5 535 5 040 - - - - 5 535 5 040 - -

Projektfastigheter 409 565 243 420 20 20 - - - -

Värdepappersinnehav 447 462 - - - - - - 447 462

Övriga tillgångar 287 175 127 4 304 284 620 616 - -

Likvida medel 329 266 106 41 23 77 122 96 96 45

Summa tillgångar 7 007 6 508 476 465 347 381 6 277 5 752 543 507

Justerat eget kapital 4 248 3 741 263 211 247 275 3 874 3 386 90 83

Finansiella skulder 2 270 2 138 178 47 - - 2 091 2 091 - -

Uppskjuten skatteskuld 223 199 - - - - 198 169 25 29

Övriga skulder 266 430 35 207 100 106 114 106 428 395

Summa skulder 2 759 2 767 213 254 100 106 2 403 2 366 453 424

Summa skulder och  
justerat eget kapital

7 007 6 508 476 465 347 381 6 277 5 752 543 507

0

200

400

600

800

1000

Mkr

2013 2014 2015 2016 2017

 eKOnOMI 

einar Mattsson i ord & bild 2012  45



Invigning av  
boutställningen  

i Annedal
När Brommas nya stads-
del invigdes bjöds det på 

Cirkus Cirkörs nervpir-
rande akrobatik och tal 

av både Jonas Nygren (s) 
från Sundbyberg och Sten 
Nordin (m) från Stockholm.

Einar Mattsson- 
stipendiater 2012

Årets stipendium delades av Johan-
nes Brattgård, Sara Brolund de 

Carvalho (bilden) och Anja Linna.

Ledarforum
Det nya varumärkes-
löftet presenterades 
för cheferna inom 

koncernen innan det 
skulle bli ett verktyg för 

alla medarbetare.

Kreativt på Einar 
Mattsson-dagen

I september inbjöds medar-
betarna till en eftermiddag 

för att diskutera varumärket 
och dess innehåll. De fick 

dessutom skapa Einar 
Mattsson-symboler av  

rotfrukter.

Business Arena  
Stockholm

Einar Mattsson på plats 
när branschen minglar. 

Stora bilden: Anders Ränk 
och Camilla Dättermark. 

Ovan: Stefan Ränk i 
samtal med fransk TV 

som gjorde reportage om 
Sveriges hyresregleringar.

Guerilla 
Lighting i 

Hjulsta
Hjulsta fick 
tillfälligt en 

spännande ny 
ljussättning un-
der Social Light 

Movements 
workshop som 
sponsrades av 
Einar Mattsson.
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år 1935 startade rospiggen Einar Mattsson sin 
egen byggnadsfirma och uppförde den första 

villan i egen regi i Södra ängby. 2012 var det tio 
år sedan koncernen som bär hans namn fick sin 
nuvarande form. Med anledning av detta lyfter vi 

fram några milstolpar från tiden sedan dess.

2002
Einar Mattsson utnämns till  

Årets fastighetsägare av Fastighetstidningen.



2003
På Högbergsgatan i kv Högbergsterrassen byggs Einar 
Mattssons första hyresrättsfastighet för egen förvaltning 

på 10 år. Sammantaget uppförs 65 hyresrätter.



2005
Einar Mattsson får ett förvaltningsuppdrag för Anna 

Johansson-Visborgs stiftelse som omfattar drygt  
400 lägenheter.



2007
Med över 500 lägenheter i pågående projekt slår  

Einar Mattsson rekord i nyproduktion. Samtidigt utförs 
renoverings- och ombyggnadsentreprenader för  

cirka 500 lägenheter. 



2008
Einar Mattsson förvärvar 1 200 hyreslägenheter  

i Hjulsta av Svenska Bostäder. 



2009
För första gången överstiger koncernens  

omsättning 1 miljard kronor.



2010
Einar Mattsson uppmärksammar sitt 75-årsjubileum 

tillsammans med både medarbetare och kunder.



2012
Einar Mattsson formar sitt varumärkeslöfte för de  

kommande åren och positionerar sig som en av de mest 
aktiva stadsbyggarna i Stockholm.

Milstolpar 
under10 år
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Jippie – julgransplundring!
Barn, barnbarn och barnsliga med-

arbetare samlas för julens  
traditionella slutpunkt.

Medarbetarnas julfest
Julen sjöngs in av Einar Mattsson-kören 
och Marcus Ahlberk fick ta emot diplom 
som representant för Team Sagoängen 
som var utsedda till ”Årets team 2012”.

Luciafirande för 
kunder &  

affärspartners
Kontoret på Rosen-
lundsgatan fylls av  
helg stämning varje 

Lucia.
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EINAR MATTSSoN AB
Box 17143
104 62 Stockholm

BESöKSADRESS
Rosenlundsgatan 58

TELEFoN
08586 263 00
FAx
0884 30 40

www.einarmattsson.se


