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Efter den grundliga renovering som 
gick i mål våren 2015 ser de över 

60 år gamla husen ut som nya.
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Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt  
bygger hus i Storstockholm. Vår verksamhet är organiserad 

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

EINAR MATTSSON AB

Koncernens moderbolag 
där gemensamma stöd-
resurser finns samlade. 

Einar Mattsson i korthet

EINAR MATTSSON BYGGNADS AB

Levererar förvaltnings- och  
byggtjänster till fastighetsägare  

i Storstockholm.  

EINAR MATTSSON PROJEKT AB

Utvecklar bostads- och ägande-
rätter för försäljning samt hyresrätter 

för systerbolaget Einar Mattsson 
Fastighets AB.

EINAR MATTSSON FASTIGHETS AB

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

bolaget koncernens finansiella muskel. 

HEIRLOOM ASSET MANAGEMENT AB

Investerar och förvaltar andra  
tillgångar än de som koncernen  

i övrigt är verksam i.

ANDEL FÖRVALTADE LÄGENHETER  
UPPDELAT EFTER TYP AV KUND

u	32 % Einar Mattsson Fastighets AB

u 9 % Övriga EM-sfären 

u	59 % Övriga förvaltningskunder

Familjeföretaget Einar Mattsson finns för att 
vi vill skapa värde för medvetna kunder som 
vill ha ett bättre och enklare liv. Vi bedriver ett 
långsiktigt företagande som kännetecknas av 
entreprenörskap och ett ansvarsfullt ägande.

I 80 år har vi aktivt deltagit i utvecklingen 
av Storstockholm. Genom våra olika bolag äger, 
utvecklar och förvaltar koncernen fastigheter 

Einar Mattsson kan hus, 
från början till slut

OMSÄTTNINGEN UPPDELAD  
PER TYP AV VERKSAMHET

u 34 % Byggentreprenadtjänster

u 8 % Förvaltningstjänster

u 39 % Projektverksamhet

u 19 % Hyresintäkter

CA 355 ANSTÄLLDA,  
FÖRDELADE SOM FÖLJER:

u 44 % Einar Mattsson Byggnads AB –  
  Fastighetsförvaltning

u 44 % Einar Mattsson Byggnads AB – 
  Byggproduktion

u 5 % Einar Mattsson Projekt AB

u 7 % Koncerngemensamma resurser

samt bygger och renoverar hus, allt med långsik-
tighet och omsorg.

I dag är EM-sfären* Stockholms stads störs-
ta privata ägare av hyresbostäder. Erfarenheter 
från de egna fastigheterna kommer till stor nytta 
även i förvaltningsuppdrag som gäller andras 
fastigheter. Nära två tredjedelar av lägenheterna 
som vi förvaltar ägs av andra. 

Einar Mattsson är också en av de mest aktiva 
utvecklarna av nya bostäder i regionen och pla-
nerar för 400 nya bostäder per år fram till 2024. 
Vi förvärvar mark runtom i Storstockholm för 

att utveckla genomtänkta och hållbara bostäder 
för framtiden, där de boende känner sig respek-
terade, stolta och trygga.

Einar Mattsson bygger nytt och utför  
omfattande renoveringar både för den egna 
koncernen och på uppdrag av andra fastighets-
ägare. Oavsett uppdragsgivare ligger vårt  
fokus starkt på kundens behov av kvalitet, 
ordning och reda i processer samt kostnads-
effektiva, genom tänkta lösningar som adderar 
värde till både fastighets ägare och de som bor  
i husen.

* EM-sfären = Einar Mattsson tillsammans med ägarnas övriga fastighetsinnehav.
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1 905 Mkr
i omsättning 2015.  

8 438 Mkr
uppgår marknadsvärdet till för Einar Mattsson- 

koncernens förvaltningsfastigheter.  

11 384 Mkr 
uppgår marknadsvärdet till för hela  
EM-sfärens förvaltningsfastigheter. 

39 677 Mkr
är det sammanlagda värdet på  

fastigheter som förvaltas. 

12 660
lägenheter förvaltas.   

650
nya lägenheter var under  

produktion i nyuppförda hus  
i entreprenörsverksamheten 2015.

283
nya bostäder färdigställdes under 2015  

360
bostadsbyggrätter förvärvades under 2015,  
varav 140 bostadsrätter och 220 hyresrätter.  

2 602 
bostadsbyggrätter ingår i projektportföljen (dec 2015).  
Av dem är cirka 1 283 bostadsrätter, 1 014 hyresrätter  

och 305 studentbostäder.

Lena Lindh
HR-chef för Einar Mattsson AB

Stefan Ränk
Koncernchef, även VD för  

Einar Mattsson Fastighets AB och  
Heirloom Asset Management AB

Björn Strid
Ekonomi- och finanschef för  

Einar Mattsson AB

Mikael Anjou
VD för Einar Mattsson Byggnads AB

Per Jutner
VD för Einar Mattsson Projekt AB

Ewelina Holm
Kommunikationschef  
för Einar Mattsson AB
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Under 2015 har Einar Mattsson firat sitt 80-årsjubileum. Vi är ett 
företag som gärna blickar framåt, vår vision är att nästa kapitel ska 
bli det bästa i både företagets och stadens historia. Samtidigt ger 

vår långa historia en bra grund att stå på. 

tar vi sikte på framtiden
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Väl förankrade i historien
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V
år 80-åriga historia ger oss tillgång till mäng-
der av lärorika exempel att referera till och 
ta stöd av i vårt beslutsfattande. Det gäller 
såväl tidigare affärshändelser som processer 
och arbetsmetoder. Vi har upplevt vad som 

fungerar och vad som inte gör det. Dessutom ger vår historia 
belägg för att vi tänker långsiktigt och är en pålitlig partner 
att arbeta med. 

I en bransch där det finns gott om dagsländor med 
kortsiktiga perspektiv av olika slag, är Einar Mattsson istället 
fokuserat på att göra bra affärer över tid. Det öppnar andra 
möjligheter, till exempel genom att lägen och områden som 
är bortprioriterade under en period kan bli mycket attrak-
tiva i framtiden. 

Som en långsiktig och uthållig aktör måste vi också 
behandla vår omgivning på ett förtroendeingivande sätt.  
Vi måste skapa trygghet i relationerna med både kunder och 
samarbetspartner. Det gäller att lyckas med det vi gör varje 
dag. Gör vi inte ett bra jobb i dag så blir vi inte långlivade. 
Och långsiktighet är inte en ursäkt för att slarva med eko-
nomin. Det är bara lönsamma företag som har råd att vara 
långsiktiga.

Ökad efterfrågan över hela linjen
Med 80 års perspektiv är det förstås ytterligt glädjande att 
konstatera att 2015 går till historien som ett av Einar  
Mattssons mest framgångsrika år någonsin. Vi har sett en 
starkt ökad efterfrågan på våra tjänster och produkter inom 
alla segment. Det återspeglas i en kraftig omsättningstillväxt 
och ett gott resultat. Jag känner mig oerhört stolt och tack-
sam över de insatser som våra medarbetare har bidragit med 
för att åstadkomma detta. 

I denna årsberättelse hittar du reportage om några 
framgångsrika projekt som har gjort sitt för att göra 2015 så 
framträdande, men det finns också många fler exempel. Som 
att vi avslutade ombyggnaden av Vattenfalls tidigare kontor 
i Vällingby Parkstad, där jag är särskild imponerad av våra 
medarbetares sätt att bemästra en så stor entreprenad. Eller 
nybyggda bostadsrättsföreningen Gladan på Kungsholmen, 
som är Sveriges största bostadspassivhus. 

Vårt nya kvarter med både hyresrätter och bostadsrätter 
i Barkarbystaden är ett exempel på hur vi klarar av att bygga 
med hög kvalitet och god lönsamhet när nya stadskärnor 
nu skapas utanför tullarna. Där ser vi också vilken viktig roll 
utbyggnaden av infrastruktur har för att göra mark attraktiv. 
Genom vår historia har många av Einar Mattssons talrika 
bidrag till Stockholms utveckling kommit till i samband 
med utbyggnaden av spårbunden kollektivtrafik. 

Som långsiktig aktör skulle man ändå önska att det 
allmännas investeringar i infrastruktur hade längre plane-
ringshorisont och inte var så beroende av konjunkturcykler 

”Det är välkommet att nya tunnelbanesträckningar  
nu kommer till stånd i Stockholmsregionen.”

och politiska omsvängningar. Det är välkommet att nya 
tunnelbanesträckningar nu kommer till stånd i Stockholms-
regionen. Samtidigt är det beklagligt att arbetet är en effekt 
av gamla underlåtenhetssynder, snarare än av genomtänkta 
planer för regional tillväxt. Vi får en ketchupmetodik som 
resulterar i dyra och halvbra lösningar i ett längre perspektiv. 

Nöjdare kunder
Under 2015 har vi också fått ett antal nya, spännande 
förvaltningsuppdrag från kunder utanför EM-sfären, till 
exempel AMF Fastigheter. Även inom bostadsförvaltning 
är det långsiktiga perspektivet en fördel. Det är avgörande 
att vara duktig på det planerade underhållet och gäller att 
vidta rätt åtgärd, i rätt omfattning och vid rätt tidpunkt i 
fastighetens livscykel. 

Tittar vi på förvaltningen av våra egna fastigheter är 
det glädjande att se att åtgärderna vi vidtog efter 2014 års 
Aktiv Bo-undersökning har burit frukt i form av en kraftig 
förbättring. Årets resultat i denna enkät, där vi frågar våra 
hyresgäster hur de upplever vårt arbete, överträffade förvänt-
ningarna. Vi är på väg att återigen tillhöra de bästa i bran-
schen på företagsnivå. Det är viktigt för oss i och med att vi 

har ambitionen att vara en ansvarsfull aktör, trots att detta 
egentligen inte belönas på dagens reglerade hyresmarknad. 

Istället uppstår absurda målkonflikter mellan, å ena 
sidan, ägarens vilja att förvalta sina fastigheter väl och uppnå 
god ekonomi inom ramen för nuvarande lagstiftning och, 
å andra sidan, hyresgästernas egenintresse. En marknad 
där leverantören uppfattas som ett hot av kunden och där 
kunden betraktas som ett nödvändigt ont av leverantören 
är allt annat än sund. I det befintliga systemet betingar ett 
hyreskontrakt högt värde på en svart eller grå marknad och 
har samtidigt potential att bli en vinstlott vid en eventuell 
bostadsrättsomvandling. Då kan det vara svårt för fastig-
hetsägaren att genomföra aldrig så rationella investeringar 
för framtiden.

På Einar Mattsson jobbar vi ändå vidare med överty-
gelsen att dagens system kommer att förändras. I längden 
kommer vi att belönas om vi tar väl hand om såväl fastighe-
ter som hyresgäster. Här är verkligheten vår bästa allierade. 
Vi påminns dagligen om att det system vi har nu är format 
i en annan tid och inte längre fungerar. En uthyrning kan 
betraktas som en muta. Polisen uppskattar att hälften av 
alla lägenhetsbyten i Storstockholm involverar kriminalitet. 
Inlåsningseffekterna är stora och svårigheterna att hitta bo-
stad slår redan nu tillbaka på Stockholms och hela Sveriges 
tillväxt. Frågan är inte om förändringen kommer, utan när. 
Och den dagen står vi beredda. 

Stefan Ränk
Koncernchef
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Med sin låt 
Heroes vinner 
Måns Zelmerlöw 
Eurovision Song 
Contest i Wien. 

Dubbel kunglig yra 
i Stockholm med 
bröllop mellan prins 
Carl Philip och Sofia 
Hellquist samt prins 
Nicolas födelse.

JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI

För första gången i histo-
rien hamnar Riksbankens 
reporänta under noll-
strecket, på -0,10 %. I juli 
sjunker den till -0,35 %.

RIKSBANKEN

p STUDENTLÄGENHETER I BROMMA
Einar Mattsson Byggnads AB fick i januari upp-
draget att bygga till ett femte hus med totalt 114 
nya studentlägenheter i Studenthemmet Tempus 
i Bromma. Uppdragsgivare är Stiftelsen Nykter-
hetsvännernas Studenthem i Stockholm. Arbetet 
påbörjades i april 2015 och huset planeras bli 
klart för inflyttning i juni 2016.

t NY CHEF FÖR 
ENERGIGRUPPEN
Karolina Norbeck till-
trädde som ny grupp-
chef för Einar Mattsson 

Byggnads AB:s energi-
grupp. Gruppen arbetar 

med energierbjudandet som 
riktar sig till förvaltningskunder. 

Karolina har gedigen erfarenhet av 
energifrågor och kommer närmast 
från WSP Sverige.

p NYA AFFÄRSCONTROLLERS
I början av juni tillträdde Carolina Lejon 
tjänsten som affärscontroller för Einar 
Mattsson Byggnads AB. Hon kommer 
närmast från Veidekke. Den tidigare 
analytikern Stefan Björklund återkom 
samtidigt till Einar Mattsson som affärs-
controller för Einar Mattsson Projekt AB 
och Einar Mattsson Fastighets AB. Han 
hade senast arbetat på Dougthy Hanson. 

p NYTT PROJEKT I  
HAGASTADEN
Sedan tidigare driver Einar 
Mattsson Projekt AB det stora 
bostadsrättsprojektet Haga Nova 
i Hagastaden. I februari fick man 
klartecken från Stockholms stad 
att utveckla ytterligare cirka 260  
bostäder i den nya stadsdelens 
kvarter Analysen. Här planeras 
cirka 120 hyresrätter och cirka 
140 bostadsrätter.

UTHYRNING I u  
BARKARBYSTADEN 

I april påbörjades uthyrningen av Einar 
Mattssons nyproducerade hyresrätter 

vid Stora Torget i Järfällas nya stadsdel 
Barkarbystaden. Intresset för  

lägenheterna var mycket stort och 
hyresgästerna flyttade in i etapper från 

september 2015 till januari 2016.
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Efter många turer räddas 
Grekland återigen 

kvar i eurozonen 
genom nya 

nödlån.

Den alltmer dramatiska flykting-
krisen hamnar högst på den 
politiska agendan i hela Europa.

Återigen drabbar isla-
mistiska terrordåd Paris, 
som utsattes för attentat 
redan i januari. Frankrike 
utlyser undantagstill-
stånd efter 130 dödsoffer 
och 350 skadade.

FN:s klimatkonferens i Paris 
resulterar i ett bindande avtal 
om åtgärder för att begränsa 
den globala uppvärmningen.
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p AMF FASTIGHETER VÄLJER EINAR MATTSSON
I augusti fick Einar Mattsson uppdraget att totalförvalta AMF 
Fastigheters bostadsbestånd i Stockholms City, fastigheterna 
Jericho 34 och Grävlingen 12. Den totala boarean är cirka 
5 400 kvadratmeter. Avtalet gäller i tre år från uppdragsstarten 
i januari 2016. 

t HÖGT NYBYGGE I HUDDINGE C
I september deltog kommunstyrelsens ord-
förande i Huddinge Daniel Dronjak Nordqvist 
(M) vid den första gjutningen till bostads-
rättsföreningen Klockarbacken i Huddinge 
Centrum. Hans handavtryck byggs in i huset. 
I samarbete med Mecon Bygg AB bygger 
Einar Mattsson totalt 139 lägenheter i två 
huskroppar på 15 respektive nio våningar 
med kommersiella lokaler i bottenplanet. 
Inflyttning startar i februari-mars 2017.

t FÖRNYAT FÖRTROENDE  
PÅ KUNGSHOLMEN

Sveriges tredje största bostads-
rättsförening Kungsklippan valde 
i november återigen att anlita 
Einar Mattsson som förvaltare. 
Det nya avtalet innefattar teknisk 
och administrativ förvaltning av 
föreningens 1 031 lägenheter och 
51 lokaler, med en totalyta på 

44 000 m2.

BILD: STAFFAN LJUNGDAHL
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NY CHEF FÖR SERVICECENTER u
Anna Kari Hermansson rekryterades som 

ny chef för Einar Mattssons Servicecenter, 
som bland annat hanterar kundservice och 

felanmälningar från hyresgästerna. Närmast 
kommer hon från H2M Fastighetsteknik AB där 

hon var kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef.
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När SKB:s nyproduktionsprojekt hade gått i stå på grund 
av en konkurs fick Einar Mattsson rycka in och ta över 
bygget av 100 hyresrättslägenheter i Norra Djurgårds-
staden. De platsmurade röda fasaderna är svåra att ta  

miste på och har gått hem hos SKB:s medlemmar.
TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

Läckert läppstiftsröda 
lyor i miljöstadsdelen

N
ärmar man sig Norra Djurgårds-
staden från Östermalmshållet så 
sticker SKB:s nya hyreshus i kvarteret 
Muddus verkligen ut. När vi kommer 
på besök en decemberdag blänker den 
färdiga delen av kvarteret i en skarp 
röd nyans. Enligt arkitekterna på 

Wingårdhs arkitektkontor har kulören hämtat inspiration 
från ett Chanel-läppstift, medan gestaltningen i stort lånar 
från såväl kubism som kolorism. 

Fasaden i glaserat tegel, fönsterkarmar, entréer och 
balkonger – allt är rött. Effekten blir slående. Det känns 
att Stockholms stad i detta nybyggnadsområde inte bara 
ställer höga krav på miljöprestanda, utan också har gett en 
hög grad av gestaltningsmässig frihet. 

– Staden premierar hög arkitektonisk kvalitet vid 
markanvisningarna i Norra Djurgårdsstaden och man har 
tillåtit verklig mångfald och kreativitet, förklarar Ulf  
Jonsson, ansvarig projektledare på SKB. Vi tycker att det 
är bra och är jättenöjda med utformningen. Folk reagerar 
positivt när de ser vårt nya kvarter ta form.

I den del av kvarteret som är färdigbyggt flyttade de 
första hyresgästerna in i början av december 2015. Visst är 
en del gestaltningsmässiga val kostnadsdrivande, vilket av-
speglar sig i hyrorna, men det har inte varit några problem 
att hyra ut lägenheterna.

– Vi hyrde ut allt direkt. Trots att de här nybyggda 
hyresrätterna är de dyraste vi har i beståndet krävdes 30 års 
kötid för att få ett kontrakt. Jag tror att det finns en stolt-
het i att bo i ett så vackert hus. Sedan är ju standarden och 
läget dessutom väldigt bra, säger Ulf Jonsson.

Liksom för allt som byggs i Stockholms nya miljöstadsdel 
är miljömässig hållbarhet i fokus även här. Husen förses 
med sedumtak och alla lägenheter får inbyggd avfallskvarn 
i köket. De är anslutna till områdets sopsugsanläggning, 
vilket minskar antalet transporter. Vad gäller energieffekti-
vitet är husen projekterade för att nå kraven för Miljöbygg-
nad Silver, bland annat genom att avloppsvärmeväxling 
tillvaratar värmen i spillvattnet. 

Ganska komplicerat projekt
Vid vårt besök visar Einar Mattssons platschef Susanne 
Dykert oss runt på bygget. Arbetet planeras att fortsätta 
in på sommaren 2016, då de sista hyresgästerna flyttar 
in. Det färdiga helröda kvarteret kommer att bestå av ett 
U-format hus med ett punkthus i öppningen. I mitten blir 
det en grön gård med planteringar, under vilken det finns 
ett underjordiskt garage. Totalt blir det sju trappuppgångar 
med exakt 100 lägenheter i storlekar som skiftar från ettor 
upp till en sexa. Framför allt handlar det om tvåor, treor 
och fyror.

– Produktionstekniskt är detta ett ganska komplicerat 
projekt, förklarar Susanne Dykert. 

En utmaning är till exempel att den iögonfallande 
fasaden byggs i platsmurat tegel. Uppe på en av de översta 
våningarna pågår arbetet med att mura fasaden vid den ter-
rass som går längs med den blivande esplanaden nedanför. 
Vi kan själva konstatera att det är ett riktigt hantverk. 
Susanne Dykert berättar för oss om murare hon träffat som 
har längtat i årtionden efter att få platsmura. 

– Här får man verkligen mura! Själv älskar jag tegel, så 
jag tycker också att det är kul. Det är ett härligt material 
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 som både är långsiktigt och vackert. För mig är 
det andra projektet i rad med platsmurat tegel. 
Det känns som att det kanske är på väg tillbaka, 
funderar hon. 

Tog över efter konkurs
Den riktigt stora utmaningen med projektet har dock varit 
att Einar Mattsson inte var inblandat från början. Efter att 
den ursprungliga totalentreprenören hade arbetat i drygt 
ett år och hunnit klart med markarbeten, källare och garage 
så gick det bolaget i konkurs i november 2014. I all hast 
upphandlade SKB en ny entreprenör och i konkurrens med 
andra, så fick Einar Mattsson förtroendet att ta över. 

– Vi ville ha samma upplägg med totalentreprenad,  
så att vi själva bara behöver hantera en aktör. Einar  
Mattsson var flyhänta att räkna på detta, säger Ulf  
Jonsson och fortsätter:

– Vad vi sökte var trygghet. Vi ville inte hamna i samma 
situation en gång till och kände att vi behövde en stabil 
entreprenör med samma långsiktiga inställning som vi.  
I och med att de liksom oss äger ett stort fastighetsbestånd 
har Einar Mattsson ungefär samma struktur. De präglas av 
långsiktighet i sitt bostadsbyggande, fortsätter Ulf Jonsson. 

Han är också nöjd med den efter omständigheterna 
smidiga övergången från konkursen till att arbetet var igång 
på bygget igen i början av februari 2015.

– Det var väldigt snabba puckar med att återanknyta 
underentreprenörer och leverantörer av olika slag, minns 
Susanne Dykert. Stommar brukar Einar Mattsson helst 
bygga med egna hantverkare, men här gick det inte att få till 
det tidsmässigt då våra egna yrkesarbetare var upptagna på 
andra projekt, så vi fick vara lite flexibla. Samma underen-
treprenör som tidigare hade monterat stommen fortsatte 
därför med det, men vi tog hand om övriga betongarbeten, 
som armering och gjutning av bjälklag med mera.

Viktigt att skapa delaktighet
Det hör inte till vanligheterna att ta över ett redan på börjat 
bygge. Utöver att snabbt få underentreprenörer och egen 
personal upp på banan, hade Susanne Dykert och hen-
nes kolleger mycket att sätta sig in i och få styrning på, till 
exempel vad gäller inköp. Einar Mattsson mötte utmaning-
arna genom att inledningsvis bemanna ganska tungt på 
tjänstemannasidan. 

– Det gällde också att få ihop alla som jobbar på bygget 
till ett team där alla känner sig delaktiga. Samordningen 
mellan de olika momenten måste fungera bra, säger  
Susanne Dykert.

Ett viktigt sätt som Einar Mattsson utnyttjar för 
att skapa den nödvändiga samordningen är så kallade 
tavelmöten. Det är korta, intensiva och värdefulla möten 
vid en gemensam planeringstavla som samlar alla ledande 

EINAR MATTSSONS BYGG-
PRODUKTIONSTJÄNSTER

Einar Mattsson har specia-
liserat sig på fyra tjänster 
inom bygg produktion:

• NYPRODUKTION

• TOTALRENOVERING 

•  STAMRENOVERING

• KOMMERSIELLA  
LOKALER

650 
nya lägenheter var under 
produktion i nyuppförda 

hus 2015.

335
lägenheter har renoverats 

eller byggts om under 
2015.

40 % 
på uppdrag av kunder 

utanför EM-sfären.

”Tegel är ett härligt material som 
både är långsiktigt och vackert.”
Susanne Dykert,
platschef
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Fakta om kv Muddus

• Einar Mattsson arbetar på uppdrag av 
SKB i en styrd totalentreprenad (dvs en 
totalentreprenad styrd av beställarens 
projektering och föreskrivna tekniska 
lösningar).

• 2 huskroppar på 7 våningar, varav ett  
U-format och ett punkthus.

• Underjordiskt garage under hela kvarteret.

• Totalt 100 hyresrättslägenheter fördelat  
på 7 trapphus.

• Lägenheterna varierar från 1 till 6 r o k 
(flest 2:or, 3:or och 4:or). 

• 3 kommersiella lokaler i gatuplan.

• Total area: 14 281 m2.

• Inflyttning: december 2015-juli 2016.

Fasadteglet muras på plats.
Samordning är avgörande när flera moment  
pågår samtidigt, interiört och exteriört.
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montörer två gånger i veckan. Var och en redovisar vad de 
har gjort och vad de planerar att göra härnäst. Då kan man 
snabbt lösa eventuella knutar. 

– En del underentreprenörer är vana att jobba så. För 
andra är det något nytt och det kan ta lite tid att lära sig 
arbetssättet. Efter ett tag inser alla värdet av mötena och 
att de ger väldigt bra information. Nu går det på löpande 
band, säger Susanne Dykert. 

Tät dialog med uppdragsgivare
I och med att Einar Mattsson inte hade någon del i 
projekteringen, utan haft en färdig handling att jobba 
utifrån, är projektet en så kallad styrd totalentreprenad. 
Det innebär mer inslag av utförande- och generalentre-
prenad i samverkan med uppdragsgivaren än vid en vanlig 
totalentreprenad.

– Det har varit en del som vi har känt behov av att 
ta ett varv till med SKB. Vi har en tät dialog med dem 
och har upplevt dem som en väldigt bra beställare, säger 
Susanne Dykert. 

– Samarbetet med Einar Mattsson har fungerat 
utmärkt och präglas av öppenhet och transparens. När 
problem uppstår är det inget som mörkas, utan vi lyfter 
upp dem och försöker lösa dem tillsammans. Einar  
Mattsson har kommit med en del nya idéer och satt sin 

SKB i korthet

• SKB står för Stockholms 
Kooperativa Bostads-
förening.

• Kooperativ hyresrätts-
förening som hyr ut  
beståndets lägenheter  
till sina medlemmar.

• Öppen för alla privat-
personer.

• Har under åren byggt över 
7 600 lägenheter. 

• Lägenheter fördelas enligt 
turordningsprincipen. 

• Bildades 1916 och firar 
således 100-årsjubileum 
2016.

prägel på husen. Det känns att vårt gemensamma mål är att 
bygga ett bra projekt, säger Ulf Jonsson.

En förändring är att trapphusen har fått ytskikt i 
klinker och målningsbehandlade väggar istället för den råa 
betongyta som var tänkt från början. I och med att det är 
en prefab-betongstomme skulle det med den ursprungliga 
utformningen helt enkelt inte vare sig bli snyggt  
eller praktiskt. 

Långsiktigt kvalitetstänk
Genomgående är standarden hög i husen. Interiört är 
materialvalen påkostade och lägenheterna får djupa föns-
tersmygar. Det finns gemensamhetslokaler för de boende, 
med bastu, relaxrum och festlokal. I gatuplan finns tre 
kommersiella lokaler som vetter mot det intilliggande tor-
get, vilka kommer att hyresgästanpassas av Einar Mattsson.

– SKB har ett kvalitetstänk i sin nyproduktion som 
påminner om vårt eget. De följer ett koncept som värnar 
långsiktighet och hållbarhet. Liksom Einar Mattsson byg-
ger de för förvaltning på lång sikt, kommenterar Susanne 
Dykert.

– Vi är mycket nöjda och känner att det finns en öm-
sesidig förståelse oss emellan. Vår förhoppning är att Einar 
Mattsson blir en långsiktig samarbetspartner, avslutar  
Ulf Jonsson. 

”Samarbetet med Einar 
Mattsson har fungerat  

utmärkt och präglas av  
öppenhet och transparens.”

Ulf Jonsson  
projektledare på SKB

En skalenlig 
modell är till  
god hjälp vid 
planeringen.

SKB:s Ulf Jonsson hoppas  
på långsiktigt samarbete.

14 / EINAR MATTSSON I ORD & BILD 2015 



EINAR MATTSSON I ORD & BILD 2015 / 15

 NYHETER
2015

Ò	I ett forskningsprojekt som har blivit 
möjligt tack vare en donation från Einar 
Mattsson kommer KTH Live-In Lab att  
byggas. Labbet på 100-150 m2 blir en del av 
de 280 studentbostäder som Einar  
Mattsson utvecklar på KTH. Idén är att 
skapa en ”testbädd” där forskare kan prova 
och utvärdera ny miljöteknik i en verklig 
boendesituation. På så vis vill man  
förkorta ledtider mellan forskningsresultat 
och implementering och öka innovations-
takten i boende- och byggsektorn. 

Urban utomhusbio på Södermalm
Ò	Einar Mattsson var en av sponsorerna när Åsö 
Vuxengymnasiums skolgård mitt på Södermalm  
omvandlades till gratisbio för en septemberkväll. Den 
så kallade urbanbion initierades av ”City moves”  
som anordnades av Fastighetsägarna i Stockholm 
och KTH.

Sveriges bästa granne
Ò	Under hösten anordnade Einar Mattsson 
tävlingen Sveriges bästa granne. Tävlingen 
gick ut på att lägga upp en kort film på  
Instagram och motivera varför man är  
Sveriges bästa granne. Priset var ett års 
gratis boende i det nya hus Einar 
Mattsson bygger i kvarteret  
Klockarbacken i Huddinge 
Centrum. Vinnaren Anna  
Svantesson fångade juryns 
uppmärksamhet med sitt  
välgjorda, engagerade och  
innovativa klipp som vittnade  
om en varm inställning till  
medmänniskorna.

nya hyreslägenheter och två 
lokaler. Det blev resultatet när 
Einar Mattsson konverterade 

två av husen i Vattenfalls 
tidigare kontorskomplex i 

Vällingby Parkstad. Projektet 
slutfördes i juni. 

457

Forskning om  
framtidens boende

BILD: ANNIKA WAHLSTRÖM



80 ÅR AV UTVECKLING  
I STORSTOCKHOLM

1935
Scenen 2
Första villan 
T  Blackeberg 

1944
Kvittensen
Första hyreshuset
T  Hägerstensåsen

1950
Hoppdomaren 2
Hyreshus för egen 
förvaltning
T  Västertorp

2003
Tombolan
Ombyggnads
entreprenad
L  Klövervägen

2009
Hjulsta
Förvärv av  
hyreshusområde
T  Hjulsta

2016-17
Hjulmakaren 
Bostadsrättsprojekt/hyreshus 
för egen förvaltning
T  Rissne

2015
Friflygaren/Stora Torget 
Bostadsrättsprojekt/hyres-
hus för egen förvaltning
T  Barkarbystaden

1991
Blomkålen 
Hyreshus på entreprenad
T  Huvudsta

1966
Hållsätra 2-6
Hyreshus för egen 
förvaltning
T  Sätra

1968
Ängs-, Bod- & 
Rönnholmen 1
Hyreshus för  
egen förvaltning
T  Vårberg

1991
Isbjörnen
Hyreshus på 
entreprenad
L  Nockeby

2015
Vattenfallet
Ombyggnad 
till hyreshus på 
entreprenad
T  Råcksta 

När byggmästaren Einar Mattsson grundade sitt eget  
företag 1935 anade han nog inte att det skulle utvecklas  
till dagens koncern med fastighetsägande, förvaltning, 
byggentreprenad och projektutveckling under samma tak. 
Under de 80 åren fram till 2015 har företaget stått för många 
olika bidrag till byggandet av dagens Storstockholm.  
Härintill hittar du ett axplock av dem, tillsammans med 
några kommande.

Påfallande ofta sammanfaller byggandet av nya bostads-
områden med utvecklingen av spårbunden infrastruktur, 
vilket framgår tydligt på detta uppslag. Flera framtida projekt 
är nära knutna till utbyggnaden av tunnelbanan. Fortsatta 
satsningar är avgörande för att det ska gå att förverkliga 
Einar Mattssons vision att nästa kapitel ska bli det bästa  
i både stadens och företagets historia.

1927 lämnade bond-
sonen Einar Mattsson 
sitt familjehem på  
Väddö för att ta anställ-
ning som snickare i 
Stockholm. Med sig 
hade han sina bara hän-
der och en egenhändigt 
hopsnickrad verktygs-
låda. Efter några år 
som snickare grundade 
han år 1935 sitt eget 
företag. Det första 
huset som byggdes i egen regi var en 
villa i Södra Ängby. I Hägersten nio 
år senare byggde Einar Mattsson det 
första flerbostadshuset. Snart började 
han bygga hyreshus för egen förvalt-
ning, en inriktning som så småningom 
har gjort Einar Mattsson-sfären till 
Stockholms stads största privata 
bostadsfastighetsägare.

I dag är Einar  
Mattsson ett stabilt 
familjeföretag som 
har hunnit gå igenom 
två generationsskif-
ten. Utöver det stora 
fastighetsägandet och 
utveckling av nya 
bostäder i egen regi är 
företaget en betydande 
förvaltnings- och 
byggentreprenör. Einar 
Mattsson är i dag en 

av de mest aktiva bostadsutvecklarna 
i Storstockholm. Precis som när 
byggmästaren Einar själv höll i rodret, 
strävar företaget alltjämt efter att 
erbjuda stadens invånare ett bättre 
boende och ett enklare liv.

FRUKTEN AV
TRE GENERATIONERS  

FÖRETAGANDE
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1935
Scenen 2
Första villan 
T  Blackeberg 

1943
Klövergärdet 4
Villa
L  Stocksund

2016-17
Forskaren
Studentlägenheter 
T  Tekniska  
högskolan

2003
Tamburmajoren 5
Ombyggnad av hyreshus  
för egen förvaltning
T  Karlaplan

2014
Skeppet 2 och 3
Renoverings/ombyggnads
entreprenad
T  Ropsten

1996
Oxkärran 1
Hyreshus för egen 
förvaltning
T  Hötorget

1953
Landsfogden 4 & 6
Hyreshus för egen förvaltning 
T  Bagarmossen

2008
Kulturministern
Bostadsrättsprojekt
T  Kärrtorp

1991
Autopiloten 2
Hyreshus för egen förvaltning 
(såld 2001)
T  Skarpnäck

1955
Brukslaven 1
Hyreshus för 
egen förvaltning 
T  Högdalen

1957
Grönsö 2
Hyreshus för egen 
förvaltning 
T  Farsta 

1959
Trycklåset 1
Hyreshus för egen 
förvaltning 
T  Rågsved

1962
Forellen
Hyreshus för egen 
förvaltning (såld 2009)
J  Huddinge

1965
Ladan 2 & Traktorn 1
Hyreshus för egen  
förvaltning (såld 2009)
J  Flemingsberg

1967
Gubben Noak 3
Hyreshus för  
egen förvaltning 
T  Axelsberg

1970
Åvinge 2
Hyreshus för 
egen förvaltning
T  Tensta

1985
Fabriken 5
Ombyggnad av 
hyreshus för egen 
förvaltning
T  Hornstull

1987
Magistern 2
Hyreshus för 
egen förvaltning
T  Mariatorget 

2015
Gladan 
Bostadsrätts projekt
T  Stadshagen

2016-18
Haga Nova, Analysen, 
Stationsparken
Bostadsrättsprojekt/
hyreshus för egen 
förvaltning
T  Hagastaden

2003
Klabben 
Bostadsrättsprojekt
L  Sickla kaj

2009
Världsarvet
Bostadsrättsprojekt
T  Skogskyrkogården

1999
Nektarinen
Bostadsrättsprojekt
T  Sofia

2009
Proppen
Bostadsrättsprojekt
L  Mårtensdal

2015-16 
Taklampan 1
Hyreshus för egen 
förvaltning 
T  Hammarbyhöjden

1990
Trädskolan 3
Hyreshus för  
egen förvaltning 
T  Enskede gård

T  Tunnelbana
L  Lokalbana
J  Pendeltåg
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tar form
Järfälla kommun håller på att bli ett draglok för  

bostadsbyggandet i Stockholms län. I absoluta 
tal byggs nu lika mycket här som i det fyra 

gånger så stora Malmö. 
TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

En ny
regional mötesplats

Under Claes Thunblads 
ledning klättrar Järfälla 
till en topplacering vad 
gäller bostadsbyggande.



A tt Järfälla är en av kommunerna 
med snabbast befolkningstillväxt i 
Sverige beror mycket på Barkarby-
staden, norra Europas största 
utvecklingsområde. När denna nya 

stadsdel står klar har den tillfört kommunen 18 000 nya 
bostäder. Här har Einar Mattsson hittills byggt ett kvarter 
med 260 lägenheter, varav knappt hälften bostadsrätter 
och resten hyresrätter för egen förvaltning. 

Det planeras också omfattande förtätningar i kom-
munens övriga centrala stadsdelar. För Jakobsberg och 
Veddesta planeras runt 10 000 nya bostäder. Innan år 2025 
räknar man med att 72 000 invånare har blivit 100 000. 
Samtidigt pågår stora infrastruktursatsningar, med tun-
nelbanans förlängning, utbyggnaden av Mälarbanan och 
bygget av Förbifart Stockholm.

Vi vände oss till Claes Thunblad (S), kommunstyrel-
sens ordförande i Järfälla, för att få en klarare bild av vad 
som händer i Stockholms stads nordvästra grannkommun. 

Hur kommer det sig att just Järfälla växer  
så mycket? 
– Järfälla är en kommun som länge har haft en otrolig 
potential. Inte minst har vi goda förutsättningar i och med 
att vi har mycket tillgänglig mark att bygga på. Men det 
krävs också politisk vilja och handlingskraft. Vi vill växa 
och jobbar aktivt efter de förutsättningar vi har. Dessutom 
anstränger vi oss för att etablera en god sam ordning med 
byggherrarna, utan deras insatser klarar vi inte detta. 

Vad betyder utbyggnaden av tunnelbanan? 
– Jag tror i och för sig att det går att investera i tillväxt 
även med andra förutsättningar. Men det bästa sättet att få 
igång bostadsbyggande är trots allt att våga investera i kol-
lektivtrafik på ruta ett, innan allt är byggt. Vårt stadsbyg-
gande har helt klart fått en skjuts av att tunnelbanan nu 
förlängs från Akalla med två stationer. En hamnar i  
Barkarbystaden och en vid Barkarby station, eller  
Stockholm Väst som vi vill kalla den. 

– Sedan delar vi Einar Mattssons tankar om att man 
borde knyta ihop den blå linjens två grenar genom yt-
terligare förlängning till Hjulsta. Det skulle öppna upp 
hela Järvafältet och till exempel göra arbetsplatserna som 
vi skapar i det nya Järfälla lättillgängligare. Är det något 
som Stockholmsregionen har behov av är det att man läker 
ihop olika områden med varandra. 

Hur ser framtidens Järfälla ut? Vad är det  
ni bygger? 
– I kommunens kärna bygger vi förtätad storstad. Vi vill 
inte bara bygga på med fler bostäder. Detta är stadsutveck-
ling i dess helhet, med olika sorters boende, företagsetable-
ringar, handel, restauranger, verksamheter, skolor, idrott, 
kultur och så vidare. Vårt mål är en blandad, attraktiv stad 
med fokus på den som flyttar in. Man ska komma till ett 
modernt storstadsboende med allt vad det innebär. Samti-

digt förstärker vi befintliga kvaliteter, som att vi har naturen 
inpå knuten och mycket vatten inom kommungränsen.

– Målet är också att Järfälla blir en regional mötes-
plats och nod. Vår stadskärna ska vara ett komplement 
till Stockholms innerstad. Samtidigt kan pendlare gå av 
fjärrtåget och ta sig till exempelvis Kista utan omvägen över 
Stockholms central. 

Hur ror ni i land med alla stora  
förändringar? 
– En viktig del är att inte tappa vår identitet trots allt som 
händer. Vi måste få med oss Järfällaborna. Glädjande nog 
är en stor andel av medborgarna positiva till att det händer 
saker. Många vill bo i stad, ha bra kommunikationer och 
kunna gå ut på bio eller restaurang nära hemmet. Vi försö-
ker också bygga ihop våra olika stadsdelar bättre. 

– Sedan kan jag inte nog understryka att vi inte gör 
detta på egen hand. Kommunen jobbar nära samman med 
investerare och byggherrar. De som investerar måste sam-
verka i stadsbyggnadsprocessen. Vi vill att de bidrar med 
till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, lokaler  
i bottenplan och så vidare. Samtidigt ska vi på kommunen 
ge dem snabba och enkla vägar in till oss och ha kapacitet 
att fatta snabba beslut.

Vilken roll spelar byggherrar som  
Einar Mattsson? 
– Vi ställer krav på byggherrarna. Ska vi klara tillväxttakten 
måste vi hitta samarbetspartners som tar ansvar och tänker 
långsiktigt. Som kommun ser vi inget egenvärde i att alltid 
maximera markpriser. Däremot kräver vi att byggherrar gör 
mer än att bara bygga hus. De måste se helheten och bidra 
till en fungerande stad och en attraktiv stadsmiljö. 

– Just Einar Mattsson är en spännande part. De bidrar 
med både hyresrätter och bostadsrätter. Samtidigt klarar de 
av att förena god kvalitet med förhållandevis låga  
boendekostnader. De har dessutom ett vidare perspektiv, 
till exempel genom det sätt på vilket de driver på i  
tunnelbanefrågan. 

Fakta om Järfällas 
tillväxt

• Kommunens befolkning 
beräknas öka från 72 000 till 
100 000 innan 2025.

• Med 18 000 nya bostä-
der och tusentals nya 
arbetsplatser är den nya 
stadsdelen Barkarbysta-
den norra Europas största 
utbyggnadsområde.

• En förtätning med 10 000 
nya bostäder och många 
nya arbetsplatser planeras 
i stadsdelarna Jakobsberg 
och Veddesta.

• Akalla-grenen av tunnelba-
nans blå linje förlängs med 
två stationer i Barkarby till 
år 2021. 

• Flera aktörer (bl a Järfälla 
kommun och Einar  
Mattsson) vill att tunnel-
banan även byggs ihop 
mellan Barkarby och 
Hjulsta.

• Till år 2025 ska Mälarba-
nan byggas ut från två 
till fyra spår på sträckan 
Tomteboda-Kallhäll. Etapp 
1 mellan Barkarby och  
Kallhäll avslutas under 
2016. 

”Bästa sättet  
att få igång  

bostadsbyggande  
är trots allt att  

våga investera i  
kollektivtrafik  

på ruta ett.”
Claes Thunblad (S), 

kommunstyrelsens ordförande i Järfälla
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ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Ett förtätningsprojekt på Hammarbyhöjden hade de rätta 
förutsättningarna för att bli en föregångsfastighet. Med 
optimal vinkel mot solen, tätt klimatskal, energieffektiv 
uppvärmning och solceller på taken tillför husen lika 

mycket energi som de förbrukar.

TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén ILLUSTRATION: Michèle Harland

Framtidsfastigheten

SOM NOLLAR



I 
juni 2015 påbörjade Einar Mattsson bygget  
av Sveriges första egentliga flerbostadshus  
som blir en nollenergifastighet enligt FEBY-
standarden (se faktaruta). I kvarteret  
Taklampan 1 längst in på Finn Malmgrens  
väg på Hammarbyhöjden, uppförs två hus  
med totalt 64 hyresrättslägenheter alldeles  

vid gränsen till Nackareservatet. 
När vi kommer på besök ett par veckor innan jul 2015 

har arbetet med stommen till det västra huset avslutats. 
Einar Mattssons betongarbetare håller som bäst på att få 
tunga betongelement på plats i det östra huset. 

– Här i mitten bevaras en berghäll som kommer att 
prydas av några lekfulla skulpturer, berättar Patrik  
Johansson, projektutvecklare för Taklampan 1 på Einar 
Mattsson Projekt AB. Genom att inte spränga bort bergs-
knallen får vi in naturen på gården och en fin koppling till 
natur reservatet intill. Gården mellan husen blir en passage 
in till skogen för allmänheten. 

Till sin form kommer de två nya lamellhusen att 
harmoniera med den befintliga äldre bebyggelsen intill. 
Samtidigt får de en alldeles egen karaktär genom att fasa-
den kläds i stående panel i brandimpregnerat trä (thermo-
wood). Detta gestaltningsmässiga val bevarar också det 
kopplingen till naturreservatets skogslandskap. 

– Nu i byggfasen hade det förstås blivit billigare att 
sätta upp vanlig träpanel och måla. Men vi bygger för lång-
siktig förvaltning och valde en lösning som knappt kräver 
något underhåll och därmed blir ekonomiskt hållbarare på 
sikt, förklarar Patrik Johansson.

Attraktiva lägenheter med hög standard
Inflyttningen är planerad innan årsskiftet 2016-2017. De 
flesta av lägenheterna blir tvåor och treor, med ett mindre 
antal ettor. Sex lägenheter ingår tillsammans med gemen-
samma ytor i ett gruppboende som ska hyras av  
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. I ena huset finns det 
även fyra större lägenheter med etagevåning högst upp. På 
översta våningen har lägenheterna i båda husen takterrass.

– Det här är verkligen ett attraktivt läge med fantastisk 
utsikt ned mot Hammarby Sjöstad, Globen och Nackare-
servatet från de övre våningarna. Man är mitt i naturen och 
på vintern kan man i stort sett ta skidorna på ryggen och 
knata upp i Hammarbybacken. Samtidigt ligger tunnel-
banan i närheten, säger Patrik Johansson. 

Invändigt får lägenheterna hög standard, bland annat 
med marmorkompositskivor i kök och fönsterbänkar, golv 
i enstavig ekparkett och i badrummen används extra stora 
klinkerplattor i granitkeramik. Alla lägenheter utrustas 
också med egen tvättmaskin och torktumlare. I det ena 
huset byggs källargarage med 29 p-platser. 

”Det här är ett projekt med 
verkligt signalvärde som visar 
vad vi klarar av.”

Patrik Johansson, projektutvecklare
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skulle gå att vrida och vända på huskropparna 
för att få optimal vinkel för solinsläpp. 

– Här hade vi helt enkelt ett gyllene tillfälle 
att bygga hus som med hjälp av solceller på taket 
skulle kunna generera lika mycket energi som de 
använder. Förutsättningarna fanns att inte bara 
göra en bra affär, utan också att förverkliga ett 
riktigt spjutspetsprojekt som hjälper oss att bygga 
upp kunskap och erfarenhet, fortsätter han. 

Klarar krav på avkastning
Per Jutner är noggrann med att påpeka att Tak-
lampan 1 är ett lönsamt projekt, där inga extra 
medel har skjutits till från stat, kommun eller 
ägare för att kalkylen ska gå ihop. Alla kostnader 
är noggrant beräknade och projektet lever upp 
till Einar Mattssons gängse avkastningskrav. 

– Hemligheten här är som i varje projekt att 
kunna sin matematik. Det gäller att räkna fram 
en helhet som håller och inte vika från kraven 

Gyllene tillfälle för  
spjutspetsprojekt
Taklampan 1 har projekterats som 
nollenergifastighet från första början. 
Det innebär att husen uppfyller 

mycket höga krav vad gäller värmeförlust och 
energiförbrukning, samtidigt som de på årsbasis 
genererar minst lika mycket energi som de 
förbrukar. Idén att satsa på detta kom från Einar 
Mattsson. 

– Markanvisningen kom till efter ett ini-
tiativ från vår sida, berättar Per Jutner, VD för 
Einar Mattsson Projekt AB. Tillsammans med 
arkitektkontoret Gert Wingårdhs hade vi hittat 
möjligheten till ett så kallat infill-projekt, där 
man förtätar befintlig bebyggelse. 

Eftersom platsen ligger vid gatans slut, 
precis innan Nackareservatet tar vid, insåg Einar 
Mattsson att man i projekteringen hade fria 
händer att göra något utöver det vanliga. Det 

 Kort om Taklampan 1

• Sveriges första verkliga flerbostadsfastighet 
som lever upp till nollenergihusstandard (enligt 
FEBY 12, se faktaruta på motstående sida), med 
en energiförbrukning på 40-45 kWh/m2/år som 
uppvägs av solceller på taket.

• 64 hyresrättslägenheter med 1-4 r o k, framför 
allt tvåor och treor, fördelade på två lamellhus 
med en öppen gård mellan sig. 

• 6 av lägenheterna ingår i ett gruppboende som 
hyrs av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

• Under ena huset byggs garage med 29 platser.

• Fasad i stående thermowood-träpanel. 

• Gård där naturen i hög grad bevaras och som 
kommer att utgöra en entré för fotgängare till det 
intilliggande Nackareservatet.

• Energieffektiviteten uppnås genom bland annat 
ett tätt klimatskal, uppvärmning med TermoDeck-
system, FTX-ventilation med värmeväxling samt 
värmeåtervinning ur spillvatten.

• Total boarea: 4 150 m2.

• Inflyttning påbörjas innan årsskiftet 2016-17.

Här lyfts betongelement till bjälklaget på plats. Med ett så kallat TermoDeck-system 
leds varmluft genom hålrummen i betongen och värmer upp lägenheterna.

22 / EINAR MATTSSON I ORD & BILD 2015 



på avkastning. Vi har både kompetens kring energi internt 
och duktiga konsulter. En fördel för oss på Einar Mattsson 
är att vi har förvaltningsverksamheten i samma organisa-
tion och verkligen kan helheten kring hus, säger han. 

– Att bygga så här ställer höga krav på noggrannhet i 
projekteringen. Man kan inte nöja sig med schablonsiffror, 
utan måste tänka på varenda konstruktionsdetalj. Det 
gäller att ta hjälp av all tillgänglig expertis, kommenterar 
Patrik Johansson.

Den höga energieffektiviteten uppnås dels genom att 
husen byggs med ett mycket tätt klimatskal – tung, isole-
rande betongstomme, samt fönster med mycket bra så  
kallat U-värde (det vill säga att de inte läcker mycket  
värme). Värme återvinns även ur spillvatten och frånluft. 
När ytterligare värme måste tillföras används främst 
fjärrvärme. Husens höga energiprestanda uppnås helt utan 
fördyrande genvägar som bergvärme.

Lägenheterna värms upp av ett så kallat TermoDeck-
system, där varmluft leds genom kanaler i håldäcksbjälk-
lagen och värmen överförs direkt till betongen. Det är ett 
mycket energieffektivare sätt att värma upp hus på än med 
traditionella värmeelement. 

”Bättre än världsklass”
De två husen är projekterade för att sammantaget förbruka 
40-45 kWh/m2/år. Det är en väldigt låg siffra, på samma 
nivå som förbrukningen hos passivhus och under halva ni-
vån jämfört med kraven i Boverkets byggregler (BBR20 för 
detta projekt). I och med energin som genereras av solcel-
lerna på taket kompenseras hela denna energiförbrukning 
över ett års tid, vilket gör det till en nollenergifastighet. 

– Energimässigt blir Taklampan 1 bättre än någon 
fastighet i Norra Djurgårdsstaden, som ju marknadsförs 
som en miljöstadsdel i världsklass. Följer man den logiken 

”Förutsättningarna 
fanns att inte bara göra 
en bra affär, utan också 
att förverkliga ett riktigt 
spjutspetsprojekt.”
Per Jutner,
VD Einar Mattsson Projekt AB

Nollenergihus enligt FEBY 12

• Föreningen Sveriges Centrum för Nollenergihus ansvarar för 
de svenska kriterierna för nollenergihus och passivhus, vilka 
kallas FEBY 12.

• Det viktigaste kravet på passivhus och nollenergihus handlar 
om den värme som läcker ut när det är som kallast ute. 
Gränsvärdet skiftar med klimatet på orten. I Stockholm får 
hus på över 400 m2 högst förlora 15 W/m2 för att godkännas.

• På grund av den låga värmeförlusten ligger energianvänd-
ningen för värme, varmvatten och fastighetsel (så kallad 
BBR-energi) på högst ca 45 kWh/m2/år, det vill säga halva 
nivån jämfört med Boverkets byggregler (BBR20).

• För ett nollenergihus krävs utöver låg värmeförlust att bygg-
naden på årsbasis levererar lika mycket BBR-energi som den 
använder, till exempel genom att den förses med solpaneler.

• Energin som byggnaden använder respektive levererar 
värderas med energiformsfaktorer, beroende på hur energin 
genereras. Fjärrvärme får bättre värde än elenergi. 

• Läs mer på www.nollhus.se

blir vi alltså bättre än världsklass, säger Per Jutner med  
ett leende. 

– Det här är ett projekt med verkligt signalvärde som 
visar vad vi klarar av, slår Patrik Johansson fast. 

– Vi tror att det finns många tjänstemän och besluts-
fattare runtom i länets kommuner som skulle vara intresse-
rade av att titta närmare på dessa än så länge unika hus. När 
de står färdiga senare under 2016 kommer vi att välkomna 
dem till invigningen, utlovar Per Jutner. 



1  Stora Torget
Hyresrätter
Boa: 7 748 m2

Loa: 186 m2

Antal bostäder: 135
Byggstart: maj 2014
Klart: jan 2016
Område: Barkabystaden

2  Friflygaren
Bostadsrätter
Boa: 8 031 m2

Loa: 213 m2

Antal bostäder: 125
Byggstart: jan 2015
Klart: sep 2016
Område: Barkabystaden

3  Taklampan 1
Hyresrätter
Boa: 4 150 m2

Loa: 125 m2

Antal bostäder: 64
Byggstart: mars 2015
Klart: okt 2016
Område: Hammarbyhöjden

Einar Mattssons projektportfölj

Boa = Uthyrbar area bostäder Loa = Uthyrbar area lokaler

4  Klockarbacken 
Bostadsrätter
Boa: 7 722 m2

Loa: 707 m2

Antal bostäder: 139
Byggstart: maj 2015
Klart: okt 2017
Område: Huddinge C

5  Hjulmakaren
Bostadsrätter
Boa: 12 522 m2

Loa: 326 m2

Antal bostäder: 198
Byggstart: dec 2015
Klart: dec 2017
Område: Sundbyberg

6  Hjulmakaren
Hyresrätter
Boa: 3 871 m2

Loa: 729 m2

Antal bostäder: 64
Byggstart: dec 2015
Klart: aug 2017
Område: Sundbyberg

7  Alprosen
Bostadsrätter
Boa: 6 368 m2

Loa: 833 m2

Antal bostäder: 109
Byggstart: jan 2016
Klart: dec 2017
Område: Bromma

8  Forskaren
Studentbostäder
Boa: 6 732 m2

Loa: 180 m2

Antal bostäder: 305
Byggstart: jan 2016
Klart: dec 2017
Område: Östermalm (KTH)

9  Haga Nova
Bostadsrätter
Boa: 16 581 m2

Loa: 2 546 m2

Antal bostäder: 274
Byggstart: mars 2016
Klart: feb 2018
Område: Hagastaden

10 Schönborg
Hyresrätter
Boa: 1 966 m2

Antal bostäder: 36
Byggstart: 2016
Klart: 2018
Område: Södermalm

11 Brofästet 1
Hyresrätter
Boa: 4 716 m2

Loa: 245 m2

Antal bostäder: 80
Byggstart: 2016
Klart: 2018
Område: Norra  
Djurgårdsstaden

12 Brofästet 2
Hyresrätter
Boa: 8 210 m2

Loa: 488 m2

Antal bostäder: 145
Byggstart: 2017
Klart: 2019
Område: Norra  
Djurgårdsstaden

 13 Analysen
Hyresrätter
Boa: 6 793 m2

Loa: 997 m2

Antal bostäder: 124
Byggstart: 2017
Klart: 2018
Område: Hagastaden

14 Analysen
Bostadsrätter
Boa: 6 567 m2

Loa: 2 242 m2

Antal bostäder: 134
Byggstart: 2017
Klart: 2019
Område: Hagastaden

15 Stadshagen 
Hyresrätter
Boa: 7 066 m2

Loa: 201 m2

Antal bostäder: 118
Byggstart: 2018
Klart: 2020
Område: Kungsholmen

HAGA NOVA
274 bostadsrätter

9
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16 Bagarmossen
Bostadsrätter
Boa: 2 390 m2

Antal bostäder: 16
Byggstart: 2018
Klart: 2021
Område: Bagarmossen

17 Persikan
Bostadsrätter
Boa: 12 692 m2

Loa: 300 m2

Antal bostäder: 194
Byggstart: 2018
Klart: 2021

Område: Södermalm

18 Sommaren 10
Hyresrätter
Boa: 4 700 m2

Antal bostäder: 64
Byggstart: 2020
Klart: 2022
Område: Södermalm

 19 Årstafältet
Hyresrätter
Boa: 5 049 m2

Loa: 437 m2

Antal bostäder: 84
Byggstart: 2020
Klart: 2021
Område: Årsta

20 Romans park
Bostadsrätter
Boa: 5 525 m2

Loa: 218 m2

Antal bostäder: 94
Byggstart: 2020
Klart: 2022
Område: Södermalm

21 Sundsta Gård 2
Hyresrätter
Boa: 8 000 m2

Loa: 200 m2

Antal bostäder: 100
Byggstart: 2020
Klart: 2022
Område: Årstaviken

Totalt: 2 602 bostäder

KLOCKARBACKEN
139 bostadsrätter

4
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”I längden kommer vi 
att belönas om vi tar väl 

hand om såväl fastigheter 
som hyresgäster.”

Stefan Ränk 
VD för Einar Mattsson AB



ANDEL AV  
FASTIGHETSBESTÅNDETS AREA 35 % ANTAL  

LÄGENHETER

ANTAL  
LÄGENHETER

ANDEL AV  
FASTIGHETSBESTÅNDETS AREA 17 %

NYCKELTAL Einar Mattsson Fastighets AB Totalt EM-sfären

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

Bostadsarea, kvm ........................................77 443 .......................................... 107 369

Lokalarea, kvm ............................................25 405 ............................................ 32 479

Totalarea, kvm ...........................................102 848 .......................................... 139 848

Hyresvärde, Mkr ...............................................165 ................................................. 226

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area

NYCKELTAL Einar Mattsson Fastighets AB Totalt EM-sfären

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

Bostadsarea, kvm ........................................31 854 ............................................ 58 372

Lokalarea, kvm ..............................................6 249 ............................................ 11 854

Totalarea, kvm .............................................38 102 ............................................ 70 226

Hyresvärde, Mkr .................................................64 ................................................. 115

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area
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Övriga EM-sfären 

Einar Mattsson Fastighets AB

Övriga EM-sfären 

BESTÅND PER OMRÅDE 
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Uthyrbar area, m2

Fastighetsbeteckning Adress Stadsdel Byggår/
Ombyggnadsår

Antal  
lägenheter

Bostäder Lokaler

SÖDERMALM

	Bergsgruvan Större 52 Timmermansg 38, Maria Prästgårdsg 23 Södermalm 1910/1971 51 3 510 656
	Bonden Större 38 Bondegatan 28 Södermalm 1937/1990 35 1 476 438
	Bonden Större 43 Skånegatan 63–65 Södermalm 1972 47 2 780 671
Bondetorpet 21 Skånegatan 82 Södermalm 1885/1977 18 1 098 332
Bondetorpet 25 Katarina Bangata 29 Södermalm 1932/1983 34 2 384 268
Båtsmannen Större 26 Folkungagatan 80, Kocksgatan 27 Södermalm 1913/1981 69 4 354 801
	Draken 17 Swedenborgsg 8A–B, Maria Prästgårdsg 18 Södermalm 1890/1974 42 2 518 237
	Fabriken 5 Långholmsgatan 30, Folkskolegatan 32 Södermalm 1912/1985 35 2 521 484
Fatburssjön 6 & 7 Magnus Ladulåsg 55–61, Swedenborgsg 39–43 Södermalm 1989 153 12 455 2 536
Gamen 16 Vartoftagatan 13–17 Södermalm 2011 71 5 767 118
	Harven 3 Gotlandsgatan 70A–C, Södermannagatan 48 Södermalm 1972 39 2 503 577
Harvpinnen 18 Bjurholmsplan 22–24 Södermalm 1913/1976 36 2 170 170
Högbergsterrassen 1 Högbergsgatan 91 Södermalm 2004 65 3 886 910
	Kattan Större 4 Skolgränd 2 Södermalm 1962 29 2 445 1 027
Kvadraten 36 Blekingegatan 26–28B, Tjurbergsgatan 40 Södermalm 1969/1986 66 4 632 952
Magistern 2 Torkel Knutssonsgatan 37–39 Södermalm 1987 18 1 579 3 363
Nybygget 13 Åsögatan 169, Borgmästargatan 8 Södermalm 1974 36 2 742 344
Nybygget 14 Borgmästargatan 6, Kocksgatan 62 Södermalm 1897/1975 53 2 668 418
Oljan 29 Sågargatan 18, Bondegatan 59 Södermalm 1930/1989 23 1 187 150
Oljan 32 Erstagatan 17–19 Södermalm 1930/1984 61 2 803 329
	Pahl 11 Bondegatan 37–39 Södermalm 1975 57 3 626 599
Pelarbacken Mindre 20 Högbergsgatan 27, Kapellgränd 3 Södermalm 1958 21 1 462 2 481
Pelarbacken Mindre 22 Högbergsgatan 21–25, Östgötagatan 6 Södermalm 1960 63 4 045 2945
Plogen 4 Katarina Bangata 44–46 Södermannagatan 42 Södermalm 1929/1998 41 2 250 833
	Roten 1 Tjärhovsg 35–43, Tjärhovsplan 33 Södermalm 1994 43 3 260 749
Rudan Större 12 Tjärhovsgatan 42–42A Södermalm 1908/1983 24 1 757 48
Råttan 13 Krukmakarg 16–20 Torkel Knutssonsg 16 Södermalm 1963 79 5 626 2 212
	Schultz 13 Kocksgatan 44, Nytorgsgatan 25 Södermalm 1974 48 3 069 754
Schönborg 6 Sankt Paulsgatan 2, Götgatan 22 Södermalm 1960 54 4 328 4 549
Signalen 11 Folkungagatan 126 Södermalm 1932/1987 30 1 405 647
Slipen 42 & 43 Slipgatan 6–8 Södermalm 1944/1978 50 3 120 253
Timmermannen 28 Östgötagatan 47 Södermalm 1902/1985 20 1 023 102
Timmermannen 30 Bondegatan 9A–B Södermalm 1932/1984 39 2 564 70
Timmermannen 33 Åsögatan 144, Södermannagatan 20 Södermalm 1936/1992 49 2 138 576
	Uven Större 6 Brännkyrkagatan 75, Hornsgatan 86 Södermalm 1979 25 2 218 883

ÖVRIGA INNERSTADEN

Fägnaden 1 Franzéngatan 31–41, Harry Martinsonsg 2–6 Kungsholmen 2010 64 4 776 290
	Geten 29 Tulegatan 51–55 Vasastan 1966 98 6 736 1 386
Gjutaren 13 Birkagatan 20–22 Birkastan 1905/1981 23 1 582 1 209
	Gullvivan 9 Frejgatan 91, Dalagatan 66 Vasastan 1971 41 2 646 778
Härolden 49 Pipersgatan 28–30 Kungsholmen 1888/1988 25 1 931 452
	Kamelian 27 Sigtunagatan 15–17 Vasastan 1897/1980 36 2 656 469
Klarbäret 5 Stickelbärsvägen 1–3B Roslagstull 1905/1991 12 920 620
	Kometen 3 Västmannagatan 40, Observatoriegatan 17 Vasastan 1961/2014 37 2 441 1 284
Kungsbacken 6 Holländargatan 27 Norrmalm 1883/1971 14 1 913 607
	Luxlampan 3 Strålgatan 11 Lilla Essingen 1939/1997 34 1 454 85
	Luxlampan 4 Strålgatan 3–5 Lilla Essingen 1939/1987 43 1 698 176
	Luxlampan 5 Disponentgatan 3 Lilla Essingen 1936/1983 48 2 078 85
	Luxlampan 7 Strålgatan 7, Luxgatan 14–16 Lilla Essingen 1940/1985 50 1 718 92
Oxkärran 1 Oxtorget 3A–B, Oxtorgsgränd 1–5 City 1996 41 3 291 899
Pagen 16 Pipersgatan 29–31 Kungsholmen 1986 32 2 620 1 211
Päronträdet 7 Pilgatan 15 Kungsholmen 1931/2004 45 1 654 119
Ruddammen 28 Ruddammsbacken 28–42 Roslagstull 1991 85 8 147 92
Sleipner 5 Västmannagatan 78 Vasastan 1909/1985 19 1 248 70
Tamburmajoren 5 Banérgatan 54, Valhallavägen 170 Östermalm 1937/2003 37 2 416 331
Trasten 17 Odengatan 8 Vasastan 1886/1980 17 1 356 349
	Ugnen 15 Vikingagatan 1, Rörstrandsgatan 20 Birkastan 1966 33 2 578 682
	Ässjan 4 Sankt Eriksgatan 114–116 Vasastan 1924/1989 34 2 513 568

= ägs inom övriga EM-sfären (ägarnas övriga fastighetsinnehav)
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Uthyrbar area, m2

Fastighetsbeteckning Adress Stadsdel Byggår/
Ombyggnadsår

Antal  
lägenheter

Bostäder Lokaler

SÖDERFÖRORT

Bjurbäcken 6 Bjursätragatan 120–138 Rågsved 1956/2001 74 4 185 40
Brukslaven 1 Skebokvarnsvägen 175–197 Högdalen 1955/2004 111 6 878 453
Dymmelveckan 3 Dalbobranten 17–21 Sköndal 1959 44 2 942 378
Grönsö 2 Lysviksgatan 95–105 Farsta 1957 42 2 607 207
	Gubben Noak 3 Selmedalsvägen 26–32 Axelsberg 1967/2009 60 4 900 812
Hoppdomaren 2 Isjaktsgränd 18–26 Västertorp 1950/2004 34 2 051 98
Hållsätra 2 Hållsätrabacken 10–26 Sätra 1966 60 4 707 5
Hållsätra 6 Lövsätragränd 31–53 Sätra 1966 74 5 454 239
Isjakten 1 Vasaloppsvägen 76–88 Västertorp 1951/2003 42 2 991 224
Landsfogden 4 Rusthållarvägen 27–39 Bagarmossen 1953/2014 52 2 764 180
Landsfogden 6 Rusthållarvägen 17–25 Bagarmossen 1954/2014 36 2 022 63
Trycklåset 1 Vedevågslingan 3–9 Rågsved 1957/1995 161 11 180 360
Trädskolan 3 Trädskolev 22–46, Lindev 80–128 Enskede Gård 1990 155 11 674 1 346
Ängsholmen 1, Bodholmen 1  
& Rönnholmen 1

Ängsholmsgränd 5–65, 6–36 Vårberg 1968 212 16 058 1 979

NORRFÖRORT

Barkarby 2:37 Gripengatan 2-4, Kalvshällavägen 5-13 Bakarbystaden 2015 135 7 748 186
Edinge 1 Edingekroken 3–15 Hjulsta 1970 78 5 472 360
Edinge 2 Edingekroken 10–14, 17–19 Hjulsta 1971 78 5 472 112
Hidinge 1 Hidinge Backe 3–7 Hjulsta 1970 125 8 362 86
Hidinge 2 Hidinge Backe 9–19, 4–14 Hjulsta 1971 198 13 272 543
Hörninge 2 Tenstavägen 92–96 Hjulsta 1971 63 4 230 114
Hörninge 3 Tenstavägen 98–102 Hjulsta 1971 63 4 230 77
Hörninge 5 Tenstavägen 106–110 Hjulsta 1972 63 4 230 98
Kanan 1 Vegagatan 19A–B, Duvgränd 8A–B Sundbyberg 1973 33 2 270 886
Kippinge 1 (del av) Hjulsta Backar 18–22 Hjulsta 1971 96 6 545 418
Kippinge 1 (del av) Hjulsta Backar 27 Hjulsta 2008 38 2 477 0
Kippinge 2 Hjulsta Backar 8–16 Hjulsta 1971 84 6 000 408
Liden 12 Esplanaden 22 Sundbyberg 1957 26 1 681 146
Lästringe 3 Tenstavägen 82–88 Hjulsta 1971 75 5 106 123
Lästringe 4 Hjulsta torg 1–3 Hjulsta 1971 57 2 513 656
Rottninge 1 (del av) Hjulsta Backar 17–21 Hjulsta 1971 78 5 628 595
Rottninge 1 (del av) Hjulsta Backar 25 Hjulsta 2008 38 2 483 0
Stafsinge 1 Hjulsta Torg 2 / Hjulsta Backar 13 Hjulsta 1970 0 0 844
Stora Tensta 1 Stora Tenstagränd 4–10, 14–16 Hjulsta 1971 66 4 866 437
	Åvinge 2 Åvingegränd 3-27 Tensta 1970 148 11 171 779

AREA PER OMRÅDE

u 35 % Södermalm

u 17 % Övriga innerstaden

u 21 % Söderförort

u 27 % Norrförort

HYRESINTÄKTER

u 79 % Bostäder

u 17 % Lokaler

u 4 % Garage/parkering

UTHYRBAR YTA, KVMTOTALBESTÅND

93
antal fastigheter

5 191
antal lägenheter

569 Mkr
hyresvärde

407 492
total area

349 909
bostäder

57 583
lokaler 
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ANDEL AV  
FASTIGHETSBESTÅNDETS AREA 27 %

ANDEL AV  
FASTIGHETSBESTÅNDETS AREA 21 %

NYCKELTAL Einar Mattsson Fastighets AB Totalt EM-sfären

Antal fastigheter  ................................................16 ................................................... 18

Bostadsarea, kvm ........................................90 315 .......................................... 103 755

Lokalarea, kvm ..............................................5 202 .............................................. 6 867

Totalarea, kvm .............................................95 516 .......................................... 110 622

Hyresvärde, Mkr ...............................................108 ................................................. 124

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area

NYCKELTAL Einar Mattsson Fastighets AB Totalt EM-sfären

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

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

Lokalarea, kvm ..............................................5 571 .............................................. 6 383

Totalarea, kvm .............................................81 084 ............................................ 86 796

Hyresvärde, Mkr .................................................98 ................................................. 104

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area
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 BESTÅND PER OMRÅDE
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Under sina 80 år har 
EM-sfären vuxit till 
den största privata  

bostadsfastighetsägaren 
i Stockholms stad.
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En familj som

Einar Mattsson är ett familjeföretag där ägarna ge-
mensamt har deklarerat att de har nästa generation 

i sikte. Vi bad två av delägarna fundera över vad 
denna långsiktiga inställning medför.

TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

V
id årsskiftet slutfördes och for-
maliserades ett generationsskifte 
som innebär att ägandet av Einar 
Mattsson-gruppen nu i sin helhet 
har gått över till tredje generationens 

familjeföretagare – syskonen Anders, Kristina och 
Stefan Ränk. 

I och med den övergången avslutar Marianne 
och Ristjan Ränk ett livslångt professionellt engage-
mang. Under deras tid i företaget har verksamheten 
vuxit till att bli den största privata bostadsfastig-
hetsägaren i Stockholm stad, en betydande och 
efterfrågad förvaltnings- och byggentreprenör samt 
etablerat sig som en av de framträdande bostads-
utvecklarna i Storstockholm.

För framtiden har syskonen tillsammans 
formulerat sin ägarvilja. I den slår man fast att de 
gemensamt vill vara kvar som ägare till nästa genera-
tion och att kärnverksamheten innefattar fastig-
heter, projektutveckling samt entreprenader inom 
byggnation och förvaltning. Dessutom uttalas att 
företagets marknad är Stockholmsregionen. 

Vi vände oss till Anders och Kristina Ränk för 
att diskutera denna uttalade långsiktighet och vad 
den innebär. 

Varför har ni formulerat en ägarvilja?
Anders Ränk (AR): – Man kan se det från två per-
spektiv. I vår verksamhet finns en tydlig ambition 
att se och möta kunden. Alla på Einar Mattsson 
som gör det varje dag behöver känna sig trygga  

vill äga länge

Kristina och Anders Ränk på plats i en av de 
inbjudande entréerna till Einar Mattssons nybyggda 
hyreshus vid Stora Torget i Barkarbystaden.
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STYRELSER I  
EINAR MATTSSON-KONCERNEN

EINAR MATTSSON AB:

Arne Karlsson, Ordförande

Anders Ränk

Kristina Ränk

Stefan Ränk, VD

Lennart Bernhardtson (till maj 2016)

Henrik Didner (till maj 2016)

Marianne Ränk (till maj 2016)

Ristjan Ränk (till maj 2016)

Leif Johansson (från maj 2016)

Biljana Pehrsson (från maj 2016)

EINAR MATTSSON BYGGNADS AB:

Stefan Ränk, Ordförande

Eric Giertz

Björn Strid

Lennart Bernhardtson

Mikael Anjou, VD

Marcus Letterlöv, Arbetstagarrepr

Thomas Ebbersten, Arbetstagarrepr suppl

EINAR MATTSSON PROJEKT AB:

Stefan Ränk, Ordförande

Björn Strid

Per Jutner, VD

i den relationen. Med en tydlig ägarvilja som lyfter fram 
att denna relation är viktig, att vi har ett långt perspektiv 
och att vi kommer att finnas kvar, så vill vi ge bra förutsätt-
ningar för att de ska lyckas.

Kristina Ränk (KR): – Vi har fått ett arv som vi har 
stor ödmjukhet inför. Men vi vill inte bara förvalta det 
vi har ärvt, utan utveckla det vidare och skapa det bästa 
kapitlet hittills i företagets historia. 

AR: – Det andra perspektivet är att vi som ägargrupp 
regelbundet måste stämma av planen om vad vi vill och 
vart vi ska. Det sättet att arbeta med inriktning och mål 
ska finnas som en röd tråd genom hela verksamheten. Vi 
vill att det ska vara som en växelverkan där också kun-
dernas input kommer tillbaka till oss ägare. Då får vi bra 
förutsättningar att veta hur vi bäst styr våra resurser.

KR: – Ägarviljan ger riktlinjer till styrelsen att arbeta 
efter, formulerade mål med en lång tidshorisont. Efter 
arvskiftet från Einar inledde vi ett aktivt styrelse- och ägar-
arbete. Sedan dess har vi fortsatt att utveckla en tydlighet 
och struktur i vårt arbete i ägargruppen och i styrelserum-
met. Vår ambition är att ha en professionell ägarstyrning.

Vad innebär långsiktigheten för Einar 
Mattsson som företag?
KR: – Det skänker trovärdighet och inger en känsla av 
trygghet som gör att man fokuserar på kunden. Med en 
stabil ägare som är öppen med sin agenda vet man vad 
företaget står för. Det kanske viktigaste arvet efter Einar 
är en övertygelse om att det ska gå att lita på oss. Ingångna 
överenskommelser ska hållas. Denna tillit ska varumärket 
Einar Mattsson borga för, oavsett vem man har att göra 
med. 

AR: – Som kund ska du veta att vi på Einar Mattsson 
bryr oss om dig och finns där för att svara upp mot dina 
behov. Det vi levererar håller över tid och vi håller vad vi 
lovar. Alla som jobbar på Einar Mattsson ska känna att de 
kan stå för detta. 

KR: – En del av vårt arbete som ägare handlar om att 
leva den känslan inom organisationen och ha en professio-
nell relation med medarbetarna. 

AR: – Samtidigt får långsiktigheten aldrig bli en täck-
mantel för beslutsångest eller att inte våga fatta rätt beslut i 
rätt tid. Vi måste ständigt tänka framåt och utvecklas i takt 
med kundernas förväntningar.

Om vi mer specifikt diskuterar företagets 
olika roller, vad innebär långsiktigheten för 
Einar Mattsson som fastighetsägare?
KR: – Att vi vill vara en attraktiv fastighetsägare oavsett 
marknadsförutsättningarna. Vi vill uppträda på ett sätt 
som skulle göra oss till en attraktiv hyresvärd även på 
en fungerande hyresbostadsmarknad där vi får komma 
närmare kunden.

AR: – I dag ses hyresrätten som ett lågprisalternativ i 
Sverige, men vi ser framför oss en fungerande marknad där 
det kan finnas många olika prislägen och vi kan leverera 

den bästa produkten till rätt pris. Så långt som 
möjligt vill vi att detta styr hur Einar Mattsson 
agerar redan nu. 

Som projektutvecklare?
KR: – När vi utvecklar bostäder gör vi det med 
fokus på långsiktig och effektiv förvaltning i 
botten. Husen som byggs ska vara hållbara på 
längre sikt. Det gör oss i sin tur till en trovärdig 
part i relationen med kunder och intressenter. 

AR: – Våra ambitioner inkluderar även 
omgivningen som vi verkar i. Enligt vår vision 
ska nästa kapitel i historien bli det bästa inte 
bara för oss, utan för hela staden där vi finns och 
verkar. Dessa ambitioner märks till exempel i 
vårt projekt vid Stora Torget i Barkarbystaden. 

Och som entreprenör inom bygg-
nation och fastighetsförvaltning?
AR: – Vi vill vara den trovärdiga entreprenören 
att arbeta med. Vår ambition är att bygga upp 
långsiktiga affärsrelationer med kunder och 
samarbetspartner, där alla parter kan utvecklas 
tillsammans. 

KR: – Våra förvaltningskunder attraheras 
av vårt sätt att tänka och agera vad gäller fast-
ighetsägande. Ofta har även de ett långsiktigt 
perspektiv på sitt ägande. Våra förvaltare, fast-
ighetstekniker och bostadskonsulenter utför ett 
gediget arbete i kontakten med dessa kunders 
kunder och fastigheter liksom när de arbetar i 
vårt eget bestånd. 

”Vår ambition är att 
ha en professionell 

ägarstyrning.”
Kristina Ränk

”Vi vill vara den  
trovärdiga entrepre-

nören att arbeta med.”
Anders Ränk
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Stockholms gatutidning som säljs av hemlösa, Situation Sthlm, fick ett nytt hem 
i mitten av juni 2015. Såväl tidningsredaktionen som den sociala verksamheten 

tidningen bedriver för sina gatuförsäljare flyttade då in på gatuplan i Einar  
Mattssons hus på Timmermansgatan 38 på Södermalm. 

TEXT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson

ÄNDAMÅLSENLIGT HEM 
FÖR HEMLÖSAS TIDNING

S
ituation Sthlm inryms i en tidigare 
butikslokal på drygt 250 kvadratmeter. 
I fönstren mot gatan och inne i lokalen 
möts man av svartvita porträttfoton av en 
del av tidningens totalt cirka 250 hemlösa 
gatuförsäljare. Det är starka, uttrycksfulla 
bilder som tydligt visar vad verksamhe-

ten handlar om: att ge hemlösa arbete, värdighet och ett 
konstruktivt sammanhang som hjälper dem att förbättra 
sin situation. Budskapet blir också att hemlöshet är en 
utmaning för samhället som inte får gömmas undan och 
glömmas bort. 

– En viktig del av innehållet i tidningen är de texter 
som våra försäljare skriver. Genom att berätta om sig 
själva kan de nyansera bilden. Det klargör att hemlöshet 
är en omständighet som människor hamnar i och inte en 
egenskap, förklarar Pia Stolt, VD för Situation Sthlm, när 
vi kommer på besök till de fräscha lokalerna som går  
i välkomnande, ljusa träslag. 

Viktigt att finnas i innerstaden
I samband med flytten från de gamla lokalerna, som också 
låg på Södermalm, så sökte Situation Sthlm ett mer ända-
målsenligt hem för sina verksamheter. Man fick upp ögo-
nen för den tidigare butikslokalen i hörnet Timmermans-
gatan-Maria Prästgårdsgata. I och med att Einar Mattsson 
var både annonsör i tidningen och företagsprenumerant, så 
visste man att det även fanns ett samhällsengagemang  
i botten hos fastighetsägaren.

– Vi känner att det är mycket viktigt att vår verksam-
het kan finnas på plats i innerstaden. Stan är till för alla 
typer av människor och det är här en gatutidning hör 
hemma, förklarar Pia Stolt och fortsätter: 

– När vi hörde oss för hos Einar Mattsson om lokalen 
fick vi ett väldigt positivt gensvar. De kände likadant som 
vi, att Situation Sthlm ska finnas mitt i staden, och ville 
att vi skulle hyra lokalen. Eftersom vi ofta kan mötas av 
fördomar och förutfattade meningar var det ett välbehöv-
ligt stöd i ryggen för oss. Vissa företag har helt enkelt ett 
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Situation Sthlm förkunnar nu stolt sin närvaro på Timmermansgatan. I skyltfönstren 
syns starka svartvita porträttfoton på några av de hemlösa gatuförsäljarna. 
Motstående sida: I gathörnet visas omslagen på de senaste 108 numren av tidningen.
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socialt engagemang som en del andra saknar.

Vågar ta plats
Under sin historia har Situation Sthlm flyttat 
runt mycket och tidigare har man valt att hålla en 

ganska låg profil. Nu har tidningen tänkt om. En stor skylt 
över entrén förkunnar dess närvaro i gatuplanet. Porträtt-
fotona i fönstren blir en ständig konstutställning som 
förbipasserande stannar till vid. I ett tidigare skyltfönster 
vid gathörnet syns omslagen på de senaste 108 numren i 
ett livfullt kollage som förändras varje gång ett nytt num-
mer kommer ut. 

– Här har vi verkligen velat öppna upp och berätta med 
stolthet om vår verksamhet. Vi vågar ta plats istället för att 
ducka. Tidigare erfarenheter har lärt oss att det är bättre 
att vara tydliga med vad vi gör än att lämna fältet fritt för 
spekulationer. Nu talar vi om att här finns Stockholms 
gatutidning. Vi har mycket att berätta och då gör vi det. 
Det har också tagits emot väldigt positivt. Öppenheten 
minskar människors rädsla, säger Pia Stolt. 

Faktum är att tidningen inte tagit emot några nega-
tiva kommentarer från Einar Mattssons hyresgäster som 
bor i huset eller från förbipasserande. Tvärtom är många 
stolta och glada över att kontoret ligger just här. Situa-
tion Sthlm har en anställd gatuvärd på plats i och kring 
lokalen som kan svara på eventuella frågor och bidra till 
en positiv känsla. 

Vill vara en fristad
Med hjälp av arkitekten Ola Andersson har Situation 
Sthlm specialanpassat lokalerna efter sina behov. Invid 
entrén ryms den sociala verksamheten för de hemlösa 
försäljarna, samt reception och annonsförsäljning. 
Den sociala verksamheten ger försäljarna en plats för 
konstruktiv sysselsättning.

– De miljöer som hemlösa rör sig i är ofta slitna 
och kantstötta på olika sätt. Här vill vi skapa en fristad 
för dem, en värdig, positiv plats. Det är ett ställe att 
komma till för att läsa, skriva, använda datorer och 
hämta post. Här finns också ett mer privat mötesrum 
där man till exempel kan diskutera texter avsedda för 
de hemlösas sidor i tidningen, berättar Pia Stolt. 

I och med att lokalerna ligger på gatuplan är det 
lätt att komma in både för försäljarna och för vem som 
helst som vill ställa frågor. 

– Den tillgängligheten är viktig, inte minst när vi 
en gång i månaden tar emot 34 000 tidningar som ska 
fördelas, förklarar Pia Stolt. 

Kreativ kontorsmiljö
Själva redaktionen sitter i sin egen kontorsdel, vägg i 
vägg med receptionen och den sociala verksamheten. 
När det behövs är det därför lätt för de sju anställda 
att träffa försäljarna och tvärtom. Redaktionens 
kontorslandskap känns luftigt, ljust och trevligt med 
goda förutsättningar för kreativt samarbete. Samtidigt 

disponerar man mötesrum i olika storlek.
Bakom Pia Stolts arbetsplats finns en vägg med num-

mer av tidningen från olika tidsperioder. Hon pekar ut det 
allra första numret från 1995, då Situation Sthlm skapades 
med inspiration från Londons motsvarighet The Big Issue. 

– Det känns väldigt roligt att visa upp de gamla 
numren på det här sättet. Det har vi aldrig gjort förut. Tid-
ningarna blir ju på sätt och vis ett dokument över staden. 
Situation Sthlm är en del av berättelsen om Stockholm, 
säger hon och sammanfattar på ett träffande sätt känslan 
man får när man står och tittar upp mot väggen. 

När vi lämnar redaktionen så är det med intrycket 
att tidningen nu har lämnat sin tidigare kringflackande 
tillvaro bakom sig och funnit ett långsiktigt hem. Ett hem 
där man kan koncentrera sig på det som är viktigt – att 
göra en bra tidning som både sätter fokus på ett brännande 
samhällsproblem och bidrar till att motverka det. 

”Stan är till för alla typer av 
människor och det är här en 
gatutidning hör hemma.”

Pia Stolt,
VD för Situation Sthlm



VD Pia Stolt i samspråk med verksamhetschef Jenny Lindroth.
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Fakta om  
Situation Sthlm

• Under 2015 firade tidningen 
sitt 20-årsjubileum. 

• Den kommer ut en gång 
i månaden och säljs på 
specifika platser runtom i 
Stockholm (och vissa andra 
orter i Mälardalen) av cirka 
250 hemlösa registrerade 
gatuförsäljare.

• Från starten 1995 har kon-
ceptet varit en högkvalitativ 
tidning som blir lättsåld för 
gatuförsäljarna och intres-
sant för annonsörer.

• En del av innehållet produ-
ceras av hemlösa. Många 
av de senaste årens texter 
gavs i augusti 2015 ut i bo-
ken Hemlös: Med egna ord, 
Situation Sthlm 2008-2014 
(Pocketförlaget). 

• Den registrerade upplagan 
är 34 100 ex och varje 
månad når tidningen cirka 
145 000 läsare. 

• Läsarna utgör en attraktiv 
målgrupp för annonsörer. 
De har hög utbildning och 
är väldigt aktiva och kultur-
intresserade. 

• Många stockholmare har 
gjort det till en vana att 
köpa lösnummer på huvud-
stadens gator och på så vis 
stödja en av de hemlösa 
försäljarna.

• Prenumeranter stödjer 
den sociala verksamheten 
för alla försäljare. För att 
teckna en prenumeration, 
kontakta  
situationsthlm@pressdata.se 
eller ring 08-799 63 86.

Arkitekten Ola Andersson har utformat de luftiga, ljusa och trevliga redaktionslokalerna. 

Bakom VD Pia Stolts rygg finns en vägg med nummer av tidningen 
från olika tidsperioder – ett slags dokument över Stockholm.
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Det är vi som är

Einar Mattsson

På denna sida  
medurs från längst  

upp till vänster:

Thomas Sahlström 
Arbetschef

Jan Pechan 
Projektutvecklare

Ronnie Lindroth
Betongarbetare

Jenny Karlsson
Bostadskonsulent

Mathias Danielsen
Förvaltare

Sanna Stark
Gruppchef Kundservice

MEDARBETARE 
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På denna sida  
från vänster till höger:

Fredrik Söderlund 
Snickare

Tommie Ekholm 
Förvaltare

Erica Wallmo
Bostadskonsulent

Per Johansson
Fastighetstekniker

Via QR-koden kan du se en film om hur Harley-Davidson- 
motorcykeln kom till huvudkontoret. Det är samma modell  
som den Einar Mattsson ägde i sin ungdom.
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Renoveringen av kvarteren Landsfogden 4 och 6 i Bagarmossen har vunnit bygg-
branschens erkännande. Dessutom visar enkätresultat att hyresgästerna är nöjda. 

Projektet har prisbelönats för innovativt hållbarhetsarbete och i höstas blev det ett 
av 20 nominerade till Årets Bygge 2016. Detta prestigefyllda pris gäller samtliga 

avslutade byggprojekt i Sverige under föregående år. Bland årets nominerade fanns 
till exempel E6 Världsarvet, Malmö Live och Arkitekturskolan på KTH.

TEXT: Björn Raunio BILD: Åke Gunnarsson

Branschens 
blickar dras till 
Bagarmossen
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H
yreshusen på 
Rusthållar vägen 17-39 
i Bagarmossen, med to-
talt 88 lägenheter, stod 
färdiga 1953 respektive 
1954. Det var då bara 
tredje gången som 

byggmästare Einar Mattsson byggde flerfamiljs-
hus för egen förvaltning. Efter den grundliga 
renovering som gick i mål våren 2015 ser de 
över 60 år gamla husen ut som nya. Då husen är 
”blåklassade” av Stockholms Stadsmuseum som 
kulturhistoriskt värdefulla har man ansträngt sig 
för att bevara deras karaktär. 

– Några av hyresgästerna som har bott på 

Rusthållarvägen sedan husen byggdes tog fram 
foton på gården från 50-talet och det såg precis 
likadant ut som när det var nytt. Enda skillna-
den var egentligen den nya lekplatsen, berättar 
en stolt Peter Arrhenius som var platschef under 
renoveringsarbetet.

Men trots att det inte syns har mycket hänt 
med husen. Innan renoveringen hörde fastig-
heterna till de värsta i företagets bestånd vad 
gäller energiförbrukning. Årsgenomsnittet låg 
på 224 kWh/m²/år inklusive varmvatten. Så när 
det var dags att genomföra en stamrenovering 
tog Einar Mattssons förvaltare också beslutet 
att samtidigt satsa på en långtgående energi-
effektivisering. 

Innovativ lösning uppmärksammas
Det är framför allt den innovativa lösning 
som Einar Mattsson valde för att uppnå en 
kraftigt förbättrad energiprestanda som har 
gett renoveringen så mycket uppmärksamhet. 
Redan i november 2014 fick projektet ta emot 
Sweden Green Building Councils (SGBC) pris 
för innovativt hållbarhetsarbete. Hösten 2015 
nominerades projektet så till byggbranschens 
kanske mest åtråvärda pris, Årets Bygge 2016.

Den prestigefyllda tävlingen Årets Bygge 
arrangeras av Svensk Byggtjänst och bransch-
tidningen Byggindustrin. Bland de nominerade 
finns alla möjliga projekt – nybyggen, renove-
ringar, bostäder, kontor, skolor, fabriker, hotell, 

Peter Arrhenius var platschef vid 
ombyggnaden. Han konstaterar 
nöjt att de ”blåklassade” husen, 
trots genomgripande förändringar, 
har bevarat sin 50-talskaraktär.
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fritidsanläggningar, vägar med mera. Bland allt 
det som färdigställts under föregående år lyfter 
tävlingen fram exempel på det bästa som bygg-
sektorn presterar i kvalitet, samarbete i projekt, 
ekonomi och form. 

Genom uppfinningsrikedom och en kombination av 
olika åtgärder har Einar Mattsson lyckats kapa uppvärm-
ningskostnaderna för husen på Rusthållarvägen med hela 
80 procent. Innan man ens har finjusterat systemen har 
energiförbrukningen inklusive varmvatten sjunkit från 
nämnda 224 till 78 kWh/m2/år. Det skulle vara en bra 
siffra även för ett helt nybyggt hus.

Ventilationskanaler i ny fasad
– Initialt tittade vi på en mer traditionell renovering där 
man skulle sätta in en värmepump, men jag såg det som en 
tekniskt sett onödigt komplicerad lösning som skulle kräva 
mycket justering och underhåll i längden, berättar Björn 
Schenholm, förvaltningsansvarig på Einar Mattsson. 

– När vi ändå ville behålla husen, var det bättre att 
anlägga ett långsiktigt perspektiv och hitta ett alternativt 
sätt att spara energi som skulle bli lönsamt i dag och ännu 

lönsammare på sikt. Åtgärderna vi satsade på skulle var och 
en för sig inte ha gått ihop ekonomiskt, men i kombination 
gick de att räkna hem. 

För att skapa ett bättre klimatskal tilläggsisolerade man 
och byggde en ny fasad utanpå den gamla. Samtidigt byttes 
alla fönster ut till nya med bättre energieffektivitet (ett lågt 
så kallat U-värde). Det riktigt smarta och innovativa var 
dock att man lade kanalerna för ett nytt ventilationssystem 
med värmeväxlare (ett så kallat FTX-system) inne i de 
nya fasaderna. På så vis slapp man dra kanaler inne i huset, 
vilket skulle ha fördyrat projektet genom att stjäla uthyrbar 
yta från lägenheterna. 

– Visserligen blev vi med tjockleken på den nya fasa-
den tvungna att flytta ut fönstren och göra djupare fönster-
smygar i alla lägenheter, flytta ut ytterdörrar, lägga till 
ny takfot och nya gavelspetsar. Men i och med att vi inte 
behövde ta bort den gamla fasaden och kommer att spara 
in på framtida energikostnader, så kunde vi ta den extra 
kostnaden för dessa arbeten, förklarar Björn Schenholm.

Tanken var att få ner husens grundbehov av energi så 
att den återvinning man skulle ha fått med en värmepump 
blir onödig. För att ytterligare minska energiåtgången  

Den höga energieffektiviteten uppnås bland annat genom att man installerat ett 
så kallat FTX-system, det vill säga ventilationssystem med värmeåtervinning.

”Vi anlade ett  
långsiktigt perspektiv.”

Björn Schenholm 
förvaltningsansvarig
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arbetar förvaltningen aktivt med att i dia-
log med hyresgästerna ändra beteenden. Ett 
exempel på det är att man vid renoveringen av 
badrummen som ingick i stamrenoveringen 
erbjöd hyresgäster att ersätta badkaret med 
enbart dusch. 

Goda kontakter under bygget
Den innovativa energieffektiviseringen är inte 
enda skälet till att renoveringen av Landsfog-
den 4 och 6 nominerats till och vunnit priser. 
SGBC:s prismotivering handlade i lika hög 
grad om hur Einar Mattsson samverkat med 
hyresgäster och främjat goda kontakter mellan 
boende, hantverkare och hyresvärd. 

Arbetet genomfördes i två etapper och 
hyresgästerna evakuerades till tomma lägenhe-
ter när arbetet pågick hemma hos dem. Einar 
Mattsson bjöd tidigt in till information om den 
kommande renoveringen. Björn Schenholm 
understryker vikten av en tydlig kommunika-
tionsplan. 

Katarina Blom 
har bott i olika 
lägenheter i Einar 
Mattssons hus på 
Rusthållarvägen 
sedan 1986. Under 
renoveringens 
andra etapp, 
där hennes fyra 
ingick, flyttade hon till sin tidigare särbo 
Peter Kokk samtidigt som yngsta dottern 
flyttade hemifrån. Delar av hennes bohag 
magasinerades under tiden och när hon 
flyttade in igen i juni 2015 hade hon Peter 
med sig. 

– När vi kom tillbaka var det en hel del 
detaljer som behövde korrigeras i lägenhe-
ten. Men det var inget snack om det, utan 
allting rättades till, säger hon. 

Utöver basrenoveringen som var den-
samma i alla lägenheter valde Katarina och 
Peter till att få parkettgolv i sovrummen. 
De fick också omtapetserat som vanligt 
underhåll. Katarina tycker att kommunika-
tionen fungerade bra under och efter reno-
veringen. Hon var med när Einar Mattsson 
ordnade kombinerat informationsmöte 
och julglögg på gården. 

– Det var en trevlig gest med sådana 
evenemang. Man fick chansen att lära 
känna folket från Einar Mattsson lite. Det 
var också då vi gjorde de slutgiltiga valen 
till vårt badrum, berättar hon. 

Katarina är nöjd med resultatet både 
vad gäller den egna lägenheten, utsidan 
på husen och gården. Till en början var 
inomhusklimatet inte perfekt, men det har 
blivit bättre.

– Vi frös en del, men det var nog inkör-
ningssvårigheter. Nu tycker jag inte att det 
är några större problem.

hyresgästs
En

– Det går inte att hyckla om att ett sådant här 
projekt innebär påfrestningar. Man måste visa 
stor ödmjukhet inför att det blir besvärligt. Vi 
beskrev det som en jobbig resa vi behövde göra 
tillsammans för att husen skulle kunna fortsätta 
att fungera, säger han. 

– Under själva byggtiden bjöd vi in hyres-
gästerna till flera event – julglögg, korvgrillning 
och midsommarfirande – där vi både informera-
de, svarade på frågor och fick tillfälle till trevlig 
samvaro. Alla på bygget deltog och vi kunde lära 
känna varandra, berättar Peter Arrhenius. 

Standard efter önskemål
Hyresgästerna gjordes också delaktiga i hur 
mycket just deras lägenheter kunde standardhö-
jas i samband med stambytet och ombyggnatio-
nen. Det fanns ett basutbud som inkluderade 
nytt badrum, el, vitvaror och köksventilation. 
Sedan erbjöds tillvalsmöjligheter utifrån den 
individuella hyresgästens önskemål. Mot en 
högre hyra kunde man få golvvärme i badrum, 

röst

Kanalerna till ventilationssystemet ligger i den nya fasaden. 
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parkett i sovrum, nytt kök och extra persienner. 
En del åtgärder var också behovsstyrda beroende 
på lägenhetens skick. 

– För mig som kommer från annat håll i 
branschen var det ett nytt sätt att tänka på. Det 

vanliga när man renoverar och bygger om är att man gör 
maximalt med åtgärder. Jag tycker det var bra att låta hyres-
gästerna vara delaktiga på detta sätt, säger Peter Arrhenius. 

Den goda relationen med hyresgästerna under projek-
tet återspeglades i att resultatet i AktivBo-enkäten, som 
tillfrågar hyresgästerna om hur de trivs med sin hyresvärd, 
nådde högsta resultat någonsin mitt under renoveringen. 

– Det hade jag aldrig kunnat tänka mig, fortsätter Peter 
Arrhenius.

En tredjedel av lägenheterna kunde också totalrenove-
ras utan hyresgästgodkännande. Det var fler än förutsett 
eftersom ett antal hyresgäster valde att bo kvar i de lägenhe-
ter de hade evakuerats till snarare än att flytta en gång till.

Samverkan med byggmästartanke
Det annorlunda sätt på vilket man under renoveringen  
arbetade i samverkan med underentreprenörer lyfts dess-
utom fram i nomineringen till Årets Bygge 2016. Projektet 
drevs som en totalentreprenad i samverkan mellan alla 
parter: beställare, totalentreprenörer och de viktigaste 
underentreprenörerna. Dessutom var hyresgästerna tidigt 
involverade.

 – Vi inkluderade de fyra viktigaste underentrepre-
nörerna i samverkan för att försäkra oss om ett så bra 
slutresultat som möjligt. Vi ville att alla skulle vara med 

och komma överens om hur de ville ha det och därigenom 
se till att alla tjänade på projektet, förklarar Björn  
Schenholm.

– Inför och under projektet ordnade vi workshops  
i syfte att få samverkansentreprenörer, beställarombud, in-
köpare och projektledare att enas om samma spelregler. Vi 
behövde tillsammans göra en analys av hur projektet skulle 
drivas och sedan hur det sköttes under resans gång. Alla 
hade möjlighet att driva igenom förändringar i projektering 
och produktion, berättar Peter Arrhenius.

Han förklarar att samverkan är en komplettering till 
totalentreprenad. Entreprenören får en morot för att göra 
ekonomiskt kloka och effektiva inköp och att över huvud 
taget vara aktivare och komma med förslag på bra lösningar.

– Inte minst är det viktigt att komma åt hantverkarnas 
kunskap. Med sin yrkeserfarenhet kan de bidra mycket 
när det gäller hur man gör saker på bästa sätt, säger Björn 
Schenholm. 

– Ute i verkligheten gäller det sedan att etablera en bra 
platsledning, med bra struktur och effektiv dokumenthan-
tering. Förslag på förbättringar ska snabbt kunna behandlas, 
säger Peter Arrhenius. 

Med facit i hand blev samverkan i projektet mycket 
framgångsrikt. Tidsplanen kortades med två månader. 
Budgeten hölls och man hade minimalt med så kallade 
ÄTA-kostnader (extradebitering från entreprenörer för 
Ändringar, Tillägg och Avgående arbete).

– Det bästa är att vi nu knutit till oss entreprenörer som 
förstår vårt tänkande och som vi kan fortsätta samarbeta 
med i framtida projekt, avslutar Peter Arrhenius nöjt. 

Landsfogden 4 och 6

• Hyreshus runt gemensam 
gård byggda 1953 och 
1954.

• Totalt 88 lägenheter.

• Renovering och ombygg-
nation under 2014-15. 

• Ny tilläggsisolerad fasad, 
takfot och gavelspets och 
flytt av dörrportik.

• FTX-ventilation med kanaler 
i den nya fasaden. 

• Flytt och utbyte av fönster. 

• Modernisering av  
el-installationer.

• Byte av alla stammar och 
renovering av badrum.

• Nya vitvaror och köksfläkt.

• Renovering av lägenheter 
efter behov och hyresgäs-
ters önskemål.

• Totalrenovering av 33 
lägenheter.

• Sänkta kostnader för upp-
värmning med 80 %. 

• Minskad energiförbrukning 
inklusive varmvatten från 
224 till (hittills) 78 kWh/m2/år.

• Vinnare av SGBC:s pris för 
innovativt hållbarhetsarbete 
2014 (läs mer på sgbc.se). 

• Nominerat till Årets Bygge 
2016 (läs mer på  
aretsbygge.nu).

Hyresgästerna bjöds under arbetets gång in till flera träffar. 
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Sponsring av Järva 
Filmfestival
Ò	När Järva Filmfestival 
anordnades för tredje gången i 
augusti var Einar Mattsson en av 
flera sponsorer. Varje kväll under 
en hel vecka visades gratis film 
för barnfamiljer, ungdomar och 
vuxna på Spånga IP. 

Minister och borgarråd gör avtryck
Ò	I juni inledde Einar Mattsson bygget av två nya bostads-
husprojekt i Stockholms stad. Traditionsenligt gjordes  
första gjutningen med inbjudna hedersgäster. Bostadsminister 
Mehmet Kaplan (MP) lämnade sina hand avtryck i ett av landets 
första flerbostadshus som klarar kraven för nollenergihus i kvar-
teret Taklampan 1. (Läs mer om detta projekt i Hammarbyhöjden 
på s 20.) För projektet Haga Nova, där Einar Mattsson bygger  
ett helt nytt kvarter i nya stadsdelen Hagastaden, var det  
Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert (S) som 
gjorde avtryck. Handavgjutningarna byggs in i husen.

Plaketter på Einar Mattssons hus

Ò	Einar Mattsson 
är en av donatorerna 
som bidrar till finansie-
ringen av nya Nobel 
Center som planeras 
på Blasieholmen. Den 
nya byggnaden ska 
inte bara bli ett nytt 
hem för Nobelpriset 
och Nobelmuseet, 
utan vara ett forum för 
utställningar, skolpro-
gram, vetenskapliga 
seminarier, föredrag 
och evenemang av 
olika slag.

BILD: DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS

Einar Mattsson bidrar 
till Nobel Center

Under höstens flyktingkris  
ordnade Einar Mattsson en  

insamling av kläder och andra  
förnödenheter till asylboendet  

Mälarblick i Strängnäs.

Insamling till flyktingar
Ò	Under året 
sattes gedigna 
bronsplaketter 
upp på alla Einar 
Mattssons hus 
för att visa vem 
som äger dem. 
Materialet kommer 
att åldras vackert och får så 
småningom en fin patina.

BILD: THE GLOBAL VILLAGE

Mehmet Kaplan.
Roger Mogert med Einar 
Mattssons Per Jutner.



Einar Mattssons platschef Robin  
Blomquist har flera framgångsrika 

renoverings-, om- och tillbyggnads-
projekt med kvarboende bakom sig. 

När han berättar om sitt jobb  
återkommer han ofta till vikten av  

att sätta hyresgästen i fokus. 

TEXT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson

”Engagemang är nyckelordet 
för att göra ett bra jobb”

R
obin Blomquist har arbetat med flera 
olika saker under sitt yrkesliv, men 
ett genuint intresse för att bygga och 
snickra har han alltid haft. Han tror 
att barndomen i Nacka hade en stor 
del i detta.

– Jag är uppvuxen i gamla hus 
som krävde ständig tillsyn. Kanske är det därför jag har 
riktat in mig på just renoverings-, om- och tillbyggnads-
projekt, funderar han.

Robin ser en tillfredsställelse i att ge nytt liv åt äldre 
hus, som i projektet i Sätra där han nu är platschef. Hyres-
husen på Hållsätrabacken byggdes av Einar Mattsson på 
1960-talet och ägs fortfarande av företaget. Nu får de nya 
stammar och byggs samtidigt om rejält både på in- och 
utsidan. 

– I projekt som detta ger vi husen en bra funktion i 
över 50 år till. Projekteringsmässigt väljer vi alltid lösningar 
och material som håller i längden, säger han.

Praktik gav jobb
Byggintresset till trots var det från början ingen självklar-
het för Robin att satsa på ett jobb inom byggindustrin. 
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Kort om  
Robin Blomquist

Ålder: 38 år.
Yrke: Platschef.
Antal år i företaget: Snart 
7 år.
Familj: Sambo.
Bor: På Reimersholme.
Intressen: Odla, pyssla och 
renovera på vår kolonistuga, 
stort båtintresse fast jag just nu 
är båtlös.
Hjälper till med: Mina familje-
medlemmars privata bygg-
projekt, både i teori och praktik.

Trädgårdsarbete lockade mer och han 
utbildade sig till trädgårdsmästare. När 
han utvecklade svår gräsallergi blev han 
dock tvungen att sadla om. Efter att 
både ha jobbat på bank, med att sälja 
hemelektronik i butik och drivit eget 
inom antikt och inredning, satsade 
Robin på en utbildning till byggnads-
ingenjör på Nackademin. 

– I den tvååriga utbildningen ingick 
två tioveckors perioder med praktik 
under andra året. Min andra praktik var 
hos Einar Mattsson 2009, och jag fick 
jobb som arbetsledare per omgående. Jag 
jobbade parallellt med att slutföra min 
utbildning, så man kan säga att jag togs 
emot med öppna armar, minns han.

Robin arbetade sedan på fyra olika 
projekt som arbetsledare innan han i 
slutet av december 2013 tog över rollen 
som platschef i ett pågående projekt på 
Lidingö. 

– Den tidigare platschefen slutade 
och som arbetsledare i projektet var det 
rätt enkelt för mig att byta roll, säger 
han.

Platschefen tar helhetsgrepp
Ansvaret ökar förstås avsevärt som 
platschef och arbetsuppgifterna blir mer 
administrativa. Numera är det främst på 
semestern som Robin får bygga själv, till 
exempel på kolonistugan han har ihop 
med sin sambo.

– Som platschef tar du ett helhets-
grepp om projektet och leder och styr 
dina kolleger. Du är inblandad i alla 
delarna, även om det inte alltid är på detaljnivå. Engage-
mang är nyckelordet för att göra ett bra jobb. Rutiner och 
struktur är ett absolut krav för att nå ett gott slutresultat.

I renoverings-, om- och tillbyggnadsprojekt med kvar-
boende, som det i Sätra, är det en stor utmaning att man 
arbetar hemma hos hyresgästerna. 

– Det gäller att vara ödmjuk inför människor och alltid 
sätta hyresgästen i fokus. Vi vill minimera hur mycket vi 
stör de boendes privata sfär och försöker jobba lösningsori-
enterat efter deras behov, menar Robin. 

”Kinderäggsvarning” 
Samtidigt finns det en osäkerhetsfaktor i renoverings- och 
ombyggnadsprojekt. Verkligheten skiljer sig oftast från 
ritningen.

– Det är kinderäggsvarning varje gång, man får alltid 
överraskningar. Det gäller att planera för det oplanerade. 
Projekteringen kan pågå i år, men när vi bygger är vi åtta 
veckor inne i lägenheten. Som platschef måste du kunna ta 
snabba beslut och hitta lösningar under tidspress, förklarar 
Robin.

Ofta kan man dra nytta av den öppenhet som råder i 
Einar Mattssons organisation. 

– Här är familjärt och alla vill hjälpas åt. Det är inga 
konstigheter med att lyfta luren till en kollega om man vill 
diskutera någonting. 

Robin ser fram emot fler uppdrag som platschef. Med 
tanke på hur många hus i Stockholmsregionen som har 
behov av stambyte under de kommande åren, lär han få 
mycket att göra. 

Robin Blomquist understryker att alla byggprojekt är ett lagar-
bete. Här syns han med en del av laget på Hållsätrabacken. 

Från vänster: Tobias Hjelmar, Thomas Dahl, Robin själv, Dennis 
Johansson, Kenny Hult, Ljubomir Nestorovic och Jimmy Olsson.
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Funkispärlan  
som det är en  

förmån att förvalta

Systrarna Elfvings Stiftelse äger Elfvinggården, ett kollektivboende för  
ensamstående kvinnor. På uppdrag av stiftelsen ansvarar Einar Mattsson för 
teknisk och ekonomisk förvaltning. Man har även varsamt renoverat, byggt 

om och byggt till den blåklassade byggnaden som fyllde 75 år 2015.
TEXT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson
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P
å Lyckovägen 9, uppe på höjden bakom 
Alviks strand i Bromma, ligger en 
väldigt speciell fastighet som förval-
tas av Einar Mattsson. Tio stycken 
sammanbyggda huskroppar bildar 
Elfving gården, ett kollektivhus för en-
samstående kvinnor. I konceptet ingår 

gemensamma aktiviteter, som kurser, filmvisning, gemen-
sam matlagning, verkstad, sömnad med mera. Här finns 
runt 20 aktivitetsgrupper som drivs ideellt av hyresgäster.

Elfvinggården är resultatet av två förmögna systrars 
testamente för snart 100 år sedan. Systrarna Gunborg och 
Ingeborg Elfving var båda ogifta, yrkesarbetande och aktiva 
i kvinnosaksorganisationen Fredrika Bremer Förbundets 
styrelse. Strax efter den yngre systern Gunborgs död 1921 
bildades Systrarna Elfvings Stiftelse som fick förvalta 
hälften av arvet (andra hälften gick till Nordiska museet). 
Stiftelsens uppdrag var att ordna ett bra och billigt boende 
åt mindre bemedlade, bildade kvinnor, som bott i  
Stockholm en väsentlig del av sitt liv. 

Elfvinggården byggdes nära två årtionden senare av 
byggmästaren Olle Engkvist. De nio ursprungliga husen 
med 260 lägenheter, ettor och tvåor med kokvrå, stod 
färdiga 1940. Husen ritades av arkitekterna Backström 
& Reinius och är ett typexempel på svensk funktiona-
lism. I dag har Elfvinggården ”blåklassats” av Stockholms 
stadsmuseum, vilket innebär att byggnaden är synnerligen 
kulturhistoriskt värdefull och inte får förändras utan 
godkännande. 

Jämställd styrelse
Styrelsens sammansättning var systrarna noga med i 
testamentet. Den ska bestå av tre personer, varav en utses 
av de fem främsta medlemmarna i Högsta domstolen och 
en av Nordiska museets styrelse. Dessa två får sedan utse 
den tredje styrelsemedlemmen liksom två suppleanter. 
Styrelsen måste också bestå av en kvinna och två män, eller 
två kvinnor och en man. 

– Tänk, där bestämde de att styrelsen skulle vara 
jämställd, vid en tidpunkt då kvinnor inte ens hade fått 
rösträtt, säger Inga-Britt Törnell, som har varit styrelse-
ordförande sedan 1999 och säger sig vilja fortsätta ”så länge 
det är roligt”. 

Den sedan länge pensionerade juristen Inga-Britt 
Törnells meritförteckning är imponerande. Hon har varit 
rådman i Stockholms tingsrätt, vice ordförande i Bostads-
domstolen och blev sedermera Sveriges första jämställd-
hetsombudsman under åren 1980-87. Yrkeskarriären 
avslutades sedan som justitieråd i Högsta domstolen. Med 
sig i styrelsen har hon Kerstin Cunelius, förut museipeda-
gog på Nordiska museet, samt Esbjörn Olsson, tidigare VD 
för Svenska Bostäder.1

– Vi är en väldigt aktiv stiftelsestyrelse som jag tror 
driver på förvaltaren, säger Inga-Britt Törnell och tittar på 
Ulf Zetterström, ansvarig förvaltare för Elfvinggården på 
Einar Mattsson, som sitter bredvid henne.

– Ni är definitivt en drivande styrelse! Men det är all-
tid roligare med en aktiv motpart och ni är också kunniga 
och mångfacetterade. Sedan är det ett privilegium att få 



Kort om  
Systrarna Elfvings 
Stiftelse

• Bildades 1921, efter 
Gunborg Elfvings död.

• Ska (numera enligt vis-
sa bestämda kriterier) 
anordna bra bostäder 
åt mindre bemedlade, 
bildade kvinnor som 
en väsentlig del av sitt 
liv bott i Stockholm 
eller Stockholms län. 

• Äger kollektivhuset 
Elfvinggården på 
Lyckovägen 9 i  
Bromma, med cirka 
300 lägenheter  
fördelade på 10  
sammanbyggda  
huskroppar.

• Elfvinggården byggdes 
ursprungligen 1939-40, 
en huskropp byggdes 
till 2013-14.

• Funkisbyggnaden 
ritad av Backström & 
Reinius är ”blåklassad” 
som kulturhistoriskt 
värdefull.

1 Suppleanter är Cecilia Hammarlund-Larson, intendent, och Mats Israelsson, fastighetskonsult.

Ett nytt, tionde hus tillfogades till Elfvinggården 2013-14.

”Einar Mattsson har otrolig rutin på allting.” 
Inga-Britt Törnell.
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EINAR MATTSSONS FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

sedan 
1950

förvaltar Einar Mattsson fastigheter.  
Numera både egna och andras.

Einar Mattsson erbjuder både administrativ 
och teknisk förvaltning samt totalförvaltning som  

innefattar båda dessa delar.

12 660
lägenheter förvaltas av Einar Mattsson i dag.

7 469
lägenheter förvaltas på uppdrag  

av drygt 40 externa kunder. 

320 092 m2
lokaler ingår i det förvaltade beståndet.

För bostadsrättsföreningar erbjuds en  
specialanpassad plattform.

På så vis sparades plats så att det gick att 
tillskapa tre nya lägenheter. Även tvättstugorna 
moderniserades. 

– Sedan valde vi att gå vidare och bygga till 
ett nytt hus med fler lägenheter. Med tanke på 
situationen på Stockholms bostadsmarknad 
kändes det som ett bra initiativ. Vårt uppdrag 
är ju att anordna bostäder åt mindre bemedlade 
kvinnor, säger Inga-Britt Törnell.

Under 2013-14 uppförde Einar Mattsson 
därför en tionde huskropp på Elfvinggården. 
Denna sitter ihop med de äldre husen och följer 
dem i form och gestaltning, fast nyansen på 
tegelfasaden avviker något. Av respekt för det 
ursprungliga byggnadsverket ska det direkt gå 
att se vad som har byggts till. Det nya huset 
tillförde 35 nya lägenheter som följer samma 
koncept som de äldre.

– Vi passade även på att rusta upp den 
vackra gården, som är en naturpark. Det var 
något som uppskattades av hyresgästerna, säger 
Inga-Britt Törnell. 

Styrelsen fortskrider i sin vilja att fullfölja 
systrarnas Elfvings snart sekelgamla intentioner. 

– Vi diskuterar olika åtgärder, men  
ingenting är beslutat ännu, avslutar  
Inga-Britt Törnell. 

förtroendet att förvalta Elf-
vinggården. Det är fantastis-
ka hus som det är intressant 
att arbeta med. Särskilt för 
någon som jag, som brinner 

för bevarandet av vackra gamla bygg-
nader, svarar Ulf Zetterström.

Förvaltning för utveckling
Samtidigt handlar fastighetsförvalt-
ning om mycket mer än bevarande. 
Einar Mattsson har sedan snart 15 år 
tillbaka ansvaret för såväl ekonomisk 
som teknisk förvaltning. Dessutom 
sköter man bostadskön och teck-
nar kontrakt med nya hyresgäster. 
Uppdraget innefattar att uppnå en 
bra driftekonomi och att utveckla 
fastigheten på bästa sätt för att uppnå 
stiftelsens syften. Det handlar i det 
här fallet inte om att generera vinst 
för ägaren, utan om att ordna bra och 
billiga bostäder för ensamstående 
kvinnor.  

– Genom att Einar Mattsson 
själva äger ett stort fastighetsbestånd 
kan de bidra med en omfattande 
kunskap. De har en otrolig rutin på 
allting och vet hur förvaltningen ska hanteras. 
Samtidigt är det en fördel att de har byggentre-
prenadverksamhet under samma tak. De vet hur 
man räknar på entreprenader för att få lönsam-
het. Det var just dessa kunskaper och erfarenhe-
ter vi eftersträvade när vi anlitade dem, förklarar 
Inga-Britt Törnell.

– Einar Mattsson är också duktiga på att 
lyssna på hyresgästerna och framför deras syn-
punkter till oss i styrelsen, fortsätter hon.

Som en följd av stiftelsens uppdrag ligger 
hyrorna under genomsnittet för jämförbara 
hyresrätter i Stockholm. Samtidigt gäller det 
förstås att hålla husen i gott skick, inte minst då 
de har blivit ganska till åren. Blåklassningen gör 
sitt till för att fördyra ingrepp, då det begränsar 
handlingsfriheten när man behöver renovera. 
Det kan till exempel gälla vilka material som 
kan väljas. 

Renovering, om- och tillbyggnad
Uppdelat i flera etapper genomfördes fram till 
2010 stambyte och renovering av lägenheterna. 
Eftersom Elfvinggården är ett kollektivboende 
fanns även matsal och storkök. Dessa var dock 
underutnyttjade av de boende, varför lokalerna 
byggdes om. Ett nytt kollektivkök, bättre anpas-
sat för vanlig hyresgästanvändning inrättades.  



”Det är ett privilegium att få  
förtroendet att förvalta Elfvinggården.”

Ulf Zetterström 
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Einar Mattssons arbete med 
långsiktigt värdeskapande och 
fokus på kundernas behov ska-
par förutsättningar för tillväxt, 

lönsamhet och finansiell balans. 
Detta framgår tydligt på nästa 
uppslag där 2015 är ytterligare 

ett framgångsår under en längre 
period av tillväxt.

kunden i fokus

U
nder 80 år har Einar Mattsson 
skapat värden åt kunder och 
vår stad. Värden som skapats 
har konsekvent återinvesterats 
i verksamheten, vilket har gett 

förutsättningar för ett långsiktigt engagemang  
i stadsutvecklingen.

Koncernens tillgångsmassa passerade elva 
miljarder kronor under 2015 med ett justerat 
eget kapital om nästan sju miljarder kronor. 
Koncernens långsiktiga syn på värdeskapande 
i kombination med hårt arbete, starkt enga-
gemang hos medarbetarna och en gynnsam 
makroekonomisk miljö har visat sig vara ett 
gott fundament för tillväxt under de 80 år som 
verksamheten har bedrivits. 

Einar Mattsson befinner sig fortsatt i en 

expansiv fas inom alla verksamhetsområden där 
arbetet med att bli ännu bättre i leveransen mot 
våra kunder fortsätter, samtidigt som vi växer 
kontrollerat inom de områden där vi särskiljer 
oss från mängden. Det skapar goda förutsätt-
ningar för fortsatt värdeskapande och kontrol-
lerad tillväxt.

Det senaste året är det starkaste året 
någonsin i de flesta avseendena. Koncernen 
omsatte 1 905 (1 885)* miljoner kronor med ett 
rörelseresultat före avskrivningar om 534 (481) 
miljoner kronor.

Einar Mattsson Projekt AB:s omsätt-
ning landade 2015 på 839 (801) miljoner 
kronor. Rörelseresultatet uppgick till 418 (373) 
miljoner kronor. Både omsättning och rörel-

Ekonomi i korthet

* Föregående års siffror anges inom parentes.

seresultat har drivits av en stark försäljning i 
bostadsrättsprojekten. Stora delar av vinsterna 
som har avräknats 2015 avser projekt som 
avslutats under året. Kundnöjdheten i projekten 
har varit hög.

Einar Mattsson Fastighets AB ökade 
sina hyresintäkter under 2015, till 411 (399) 
miljoner kronor. Rörelseresultatet före avskriv-
ningar uppgick till 216 (194) miljoner. Bolaget 
har under året gjort nyinvesteringar i beståndet 
där inflyttning bland annat skett i nyproduce-
rade hyresrätter belägna i Barkarbystaden.  
Den finansiella ställningen är fortsatt mycket 
stark och fastighetsbeståndets värde har ökat 
betydligt under året.

Einar Mattsson Byggnads AB mins-
kade under 2015 sin omsättning något till 
894 (913) miljoner kronor. Rörelseresultatet 
uppgick till 14 (-11) miljoner kronor där både 
förvaltnings- och byggverksamheten visar en 
förbättrad lönsamhet. Den förbättrade lönsam-
heten är ett direkt resultat av det långsiktiga 
engagemang och arbete med strukturkapital 
som har bedrivits av medarbetarna i bolaget.

Heirloom Asset Management AB, vårt 
kapitalförvaltande bolag, har ett antal innehav 
som under året haft betydande realisationsvinster.

Björn Strid, 
Ekonomi- och finanschef för Einar Mattsson AB
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Einar Mattsson AB- 
koncernen omsätter 

1 905 Mkr
varav 

19 % 
är hyresintäkter.

Fastighetsbeståndets marknadsvärde 
uppgår till cirka 

8,4 mdkr 
och utgör 

76 % 
av de totala tillgångarna.

Justerad soliditet  
uppgår till

63 %
Belåningsgraden för  

fastighetsbeståndet uppgår till 

32 % 

Med aktuell projektportfölj  
kommer cirka 

5,2 mdkr 
investeras i bostads projekt  
de kommande fem åren.

Värdeskapande med
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FLERÅRSÖVERSIKT1

Nedan sammanfattas de senaste årens resultaträkningar för Einar  

Mattsson AB-koncernen, med utbrytning av omsättning per huvudsakligt 

verksamhetsområde.

RESULTATÖVERSIKT 20151

Nedan presenteras Einar Mattsson AB-koncernens respektive de fyra 

dotterbolags koncernernas resultat 2015 i sammandrag.

Einar Mattsson Projekt AB
Koncernmässig omsättning och resultat i Einar Mattsson Projekt AB 

beräknas enligt successiv vinstavräkning. Projektportföljen är relativt liten 

vilket medför och kommer att fortsätta medföra variationer i avräkningen. 

Detta beror på att enskilda projekt får stort genomslag med avseende på 

resultatprognos, upparbetnings- och försäljningsgrad. 

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

verksamhet. Inom byggproduktionen tillämpas successiv vinstavräkning.

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

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

3 Sedan räkenskapsåret 2014 tillämpar Einar Mattsson AB-koncernen redovisningsregelverket K3. Räkenskapsåret 2013 är justerat till K3, medan omsättning och resul-
tat för tidigare år i flerårsöversikten följer det tidigare sättet att redovisa. Jämfört med K3 är dessa siffror lägre.

Einar Mattsson Fastighets AB
Einar Mattsson Fastighets AB-koncernen tillämpar redovisningsregelver-

ket K3 sedan räkenskapsåret 2014.

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

enda resultatposterna är vissa löpande kassaflöden, exempelvis utdel-

ningar, och resultateffekter av förändringar i portföljens sammansättning.

(Mkr) 2015 2014 2013 2012 2011

Omsättning3 1 905 1 885 1 383 1 198 1 068

• varav hyresintäkter 411 399 392 382 369

• varav förvaltning 164 130 109 103 100

• varav byggentreprenader 730 792 626 408 546

• varav projektutveckling bostads-/äganderätter 839 801 443 438 207

Rörelseresultat3 534 481 200 41 94

Resultat efter finansnetto3 496 402 385 39 63

(Mkr) EM AB2 
(koncern)

EM Projekt AB
(koncern)

EM Byggnads AB
(koncern)

EM Fastighets AB
(koncern)

Heirloom Asset
Management AB

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Omsättning 1 905 1 885 839 801 894 913 411 399 – –

Rörelsens kostnader -1 371 -1 404 -421 -428 -880 -924 -195 -205 -1 0 

Rörelseresultat 534 481 418 373 14 -11 216 194 -1 0

Finansnetto -38 -79 -1 -5 0 0 -64 -77 28 5

Resultat efter finansnetto 496 402 417 368 14 -11 152 117 27 5
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BALANSRÄKNINGAR I MARKNADSVÄRDEN4

Nedanstående balansräkning visar Einar Mattsson AB-koncernens respektive de fyra 

dotterbolagskoncernernas tillgångsmassa och finansiella ställning per 2015-12-31.

Fastighetsbeståndet
Förvaltningsfastigheterna är koncernens finansiella motor med stabila 

kassaflöden och ökande värden. Bedömt marknadsvärde för Einar 

Mattsson Fastighets AB:s bestånd uppgår till 8,4 miljarder kronor, cirka 

76 procent av de totala tillgångarna i Einar Mattsson AB-koncernen. Det 

motsvarar cirka 26 900 kronor per kvadratmeter och en direktavkastning 

på normaliserat driftnetto om 3,4 procent. Förklaringen till värdeföränd-

ringen från föregående år är dels investeringar och dels sjunkande  

direktavkastningskrav på bostäder i Stockholmsområdet. Inom  

EM-sfären finns ytterligare fastigheter värda cirka 2,9 miljarder kronor 

vilket ger ett totalt fastighetsvärde om 11,4 miljarder kronor. Utförlig  

information om fastighetsbeståndet finns på sid 26-31. 

PROJEKTFASTIGHETER
Aktuell kapitalbindning i exploateringsfastigheter och pågående  

produktion uppgår till 1 256 miljoner kronor. Diagrammet till höger  

visar prognostiserade årliga investeringsvolymer för Einar Mattssons  

bostadsprojekt.

INVESTERINGSVOLYMER 2016–2020

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

(Mkr) EM AB2

(koncern)
EM Projekt AB

(koncern)
EM Byggnads AB

(koncern)
EM Fastighets AB

(koncern)
Heirloom Asset

Management AB

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Förvaltningsfastigheter 8 438 6 704 – – – – 8 438 6 704 – –

Projektfastigheter 1 256 899 1 226 793 20 20 – – – –

Värdepappersinnehav 421 417 – – – – – – 421 417

Övriga tillgångar 406 272 258 160 537 453 474 530 – –

Likvida medel 562 495 403 134 23 23 18 135 370 331

Summa tillgångar 11 083 8 787 1 887 1 087 580 496 8 930 7 369 791 748

Justerat eget kapital 6 955 5 241 1 173 764 333 328 5 707 4 329 74 61

Finansiella skulder 2 865 2 865 180 179 – – 2 686 2 686 – –

Uppskjuten skatteskuld 319 249 – – – – 300 234 19 15

Övriga skulder 944 432 534 144 247 168 237 120 698 672

Summa skulder 4 128 3 546 714 323 247 168 3 223 3 040 717 687

Summa skulder och  
justerat eget kapital

11 083 8 787 1 887 1 087 580 496 8 930 7 369 791 748
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VIMMEL
2015

Årlig Hjulstatradition 
Den 23/5 firades ytterligare en härlig 
Hjulstadag tillsammans med cirka 

130 boende. Bland annat fick barnen 
bekanta sig med brandkåren och åka 

Skansentåget.

Almedalsveckan
Einar Mattsson deltog i fastig-
hetsbranschens debatter och 

seminarier i Almedalen. Här syns 
Mikael Anjou i aktion. 

Fastighetsvärldens 
forum

Einar Mattsson deltog 
i mars på den stora 

internationella fastig-
hetsmässan MIPIM i 
Cannes med ett eget 
event och ett antal 

kundmöten.

Sensommarlunch på Mälaren
Einar Mattssons förvaltningskunder bjöds i augusti 

ut på en lunchtur ombord på E/S Movitz.

Jubileums-
vernissage
För att fira 

Einar Mattssons 
80-årsjubileum 
hölls vernissage 
26/3. Företagets 
konstsamling vi-

sades upp och en 
bok om samlingen 

avtäcktes och 
delades ut.
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Lucialunch
11/12 var det dags för 
traditionell lucialunch. 

Gästerna fick klä 
granen med guldkulor 

och Einar Mattsson 
donerade 300 kr per 
kula till UNHCR. EM-
kören underhöll, som 

seden bjuder.

Julfest
På kvällen 11/12 blev det sedan ju-
bileumsjulfest för medarbetarna på 
Münchenbryggeriet. Minnesgåvor 
delades ut till trotjänande jubilarer.
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Branschen möts i Stockholm
Einar Mattsson deltog på samhällsbyggnads- och fastighets-
evenemanget Business Arena Stockholm 16-17/9, både med 

egen monter och som här, på scen.

Träff med familjeföretag 
Sedan 15 år är Einar Mattsson vän-
företag med likaledes familjeägda 

Leksandsbröd och Kinnarps. I septem-
ber stod Einar Mattsson värd för en 

gemensam träff.

Roligt slut på julen
Julen avslutades med Einar 
Mattssons traditionsenliga 
julgransplundring för stora 

och små.

BILD: BJÖRN LEIJON

BILD: BJÖRN LEIJON



EINAR MATTSSON AB
Box 17143

104 62 Stockholm

BESÖKSADRESS
Rosenlundsgatan 58

TELEFON
08-586 263 00

einarmattsson.se


