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BOSTADS AB VÄTTERHEM                                                          
Bostads AB VätterHem bildades 1942 och är ett av totalt sex kommunala        
bostadsaktiebolag verksamma i Jönköping, den tionde största kommunen 
i landet. Bolaget äger och förvaltar drygt 150 fastigheter med 8 275 lägenheter
vilket motsvarar 14 % av samtliga bostäder och 31 % av samtliga hyresrätter i    
kommunen. I lägenhetsbeståndet ingår bland annat 600 studentlägenheter 
och ett flertal serviceboenden. Därutöver äger och förvaltar bolaget 339 
lokaler om 96 722 kvm med varierande användningsområden såsom affärs-    
och kontorslokaler, förskolor etc. Närmare 17 000 personer bor i företagets 
lägenheter, vilket motsvarar ungefär var sjunde invånare i Jönköpings kommun.  
                 
AFFÄRSIDÉ          
Bostads AB VätterHem ska vara ett kundorienterat och miljösatsande 
bostadsföretag som genom att överträffa kundernas förväntningar,
behåller sitt goda rykte, uppnår full uthyrning och därmed ger erforderlig vinst.    
     
ÅRET I KORTHET         
 - Omsättningen förbättras och uppgår till 604 305 tkr (589 747) och
resultatet efter finansiella poster till 39 551 tkr (28 495). 
 - Efterfrågan på lägenheter i regionen är fortsatt mycket god och
uthyrningsgraden uppgår till 99,9 % (99,9).            
 - Företagets satsning på underhåll fortskrider och åtgärder för 159 971 tkr 
(160 128) motsvarande 252 kr/kvm (253) genomförs. Bland annat fortgår 
stambyten i bostadsområdet Råslätt.                          
 - En nyproduktion av 32 lägenheter i kv Häljaryd i Tenhult färdigställs.       
 - Årets hyresgästenkät ger företagets fortsatt mycket gott betyg. 
 - Överenskommelse träffas med hyresgästorganisationen om en  
genomsnittlig höjning av bostadshyran med 1,5 % (2) från och med
1 januari 2014.         
          
ÅRSSTÄMMA         
Bostads AB VätterHems ordinarie årsstämma äger rum torsdagen den  
20 mars 2014, kl 13.00.         
          
EKONOMISK RAPPORTERING 2014 
Ekonomisk rapport januari-juni 2014, augusti.      
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VD har ordet
FULL FART FRAMÅT !
Vi har precis avslutat vårt mest framgångsrika år någonsin och ”fartkurvan” pekar stadigt upp-
åt.  Tempot har ökat och kommer att vara på en hög nivå under många år framåt.  Vi skapar nya 
förutsättningar i det befintliga boendet och tillskapar nya bostäder i en nyproduktionstakt som 
vi inte har upplevt sedan 70-talet.  Jag vill därför inleda med att tacka alla medarbetare för det 
stora engagemang  och den arbetsinsats som görs dagligen i stort och smått.  Utan detta intresse 
för företaget och våra hyresgäster klarar vi inte målsättningen att ”bra skall bli lite bättre”.

Årets hyresgästenkät ger oss ett fantastiskt resul-
tat – vi ökar igen. Våra siffror i mätningarna har 
nu förbättrats tolv år i rad och tillhör fortfarande 
”topp Sverige”. Mycket tillfredställande. Extra 
glädjande är att vi kan utläsa att våra satsningar 
på utemiljöerna verkligen mottas positivt , ses 
och uppskattas. Viktigast är ändå att tryggheten i 
våra bostadsområden ökar.  Ingen fråga har stör-
re värde än denna och jag hoppas att vi nu kan 
fortsätta denna positiva trend och öka känslan av 
trygghet överallt.

Årets ekonomiska resultat är glädjande i en tid 
då vi investerar mer än vi har gjort på många år. 
Vi kan genom detta egenfinansiera våra inves-
teringar i en större omfattning än tidigare i den 
nyproduktion vi nu har startat. Detta gynnar 
också kommande hyresförhandlingar då företa-
get kan minimera riskerna.

Vårt fokus under många år har varit ett medve-
tet arbete för att minska våra driftkostnader och 
med det hålla hyrorna i schack. Tillsammans 
med hyresgästföreningen har vi fattat många bra 
beslut om förändringar som direkt har påverkat 
hyresgästerna möjligheter att påverka sin hyra. 
Vi säljer el till hälten av våra hyresgäster med 
individuell mätning, och vi har när 2014 har nått 
sitt slut alla lägenheter inkopplade för individuell 
mätning och debitering av varmvatten. Elför-
brukningen har exempelvis i bostadsområdet 
Råslätt minskat med 50 % och varmvattenför-
brukningen har minskat med nästan 30 % i hela 
företaget under ett antal år. Parallellt med detta 
pågår ett intensivt arbete och utbyte av utrust-
ning och installationer i syfte att få bättre kon-
troll och effektivisera verksam

heten. Arbetet har så här långt klart överträffat 
våra förväntningar och våra nyckeltal inom för-
brukning har minskat.

Underhållet fortsätter på samma höga nivå som 
tidigare år och har blivit något av ett signum för 
vår verksamhet. Detta är väldigt uppskattat av 
hyresgästerna, stärker profilen  och ökar/behåller 
värdet på våra fastigheter. VätterHem har i dags-
läget inget eftersläpande underhåll.

Vårt arbete med att kvalitets- och miljöcertifiera 
företaget har startat och beräknas vara klart i slu-
tet av 2014. Ett spännande arbete som kommer 
att påverka alla medarbetare och skapa förutsätt-
ningar vi ännu inte riktigt ser.

Miljöarbetet fortgår med målsättningen att alla 
skall känna ansvar och vara delaktiga. Målsätt-
ningen är att alla inom VätterHem, anställda och 
hyresgäster  skall få känslan av ”att det känns bra 
att bo miljövänligt hos VätterHem”.

Ny TV-lösning har införts i hela företaget un-
der hösten. Vi erbjuder nu en ”öppen TV-lös-
ning” där hyresgästen själv väljer leverantör och 
TV-kanaler i en omfattning som inte har varit 
möjlig tidigare. Tillsammans med detta erbjuds 
bredband och telefoni helt efter egna önskemål 
och till priser som är mycket attraktiva. Mottag-
andet har varit mycket gott. Kvalitén på erbju-
dandet har överträffat våra förväntningar och 
hyresgästernas reaktion har varit glädjande. I 
samband med detta har vi också etablerat en ny 
informationsportal  via TV där vi enskilt eller för 
hela områden kan sprida boendeinformation.

Under året har vi färdigställt 32 nya lägenheter 
i Tenhult och startat upp ca 300 som är under 
produktion 2013-2015. Planer finns för ytterliga-
re 60 lägenheter med start våren 2014. När detta 
uppdrag är avslutat är våra planer att långsiktigt 
vara en aktör som har en mer lugn nyproduk-
tionstakt. Målsättningen är att vi skall nyprodu-
cera i en takt av 75-100 lägenheter/år.

Uthyrningssituationen är fortsatt god och vi ser 
med tillfredställelse att även vår nyproduktion 
har varit starkt efterfrågad. Då Jönköpings kom-
mun växer så ser vi optimistiskt på framtiden.

Vår viktigaste uppgift och framgångsfaktor är 
våra befintliga hyresgästers välbefinnande. Vi 
är därför måna om att vårda vårt varumärke 
i alla sammanhang. Alltifrån hyressättning, 
fastighetsskötsel och underhåll till att skapa bra 
förutsättningar för sociala möten. Men också att 
medverka till ett gott integrationsarbete och att 
vara en hyresvärd som bryr sig. Vi vill vara en 
en värd som ”bryr sig  och behandlar alla lika”. 
Likaså vill vi vara en bra partner till vår ägare 
och bidra med de insatser som behövs för utsatta 
grupper. Detta kan ske genom att erbjuda möj-
lighet till arbete eller praktiktjänst. Vidare har 
vi under året utarbetat nya samarbetsformer för 
att underlätta för de som står längst ifrån ett eget 
hyreskontrakt. Detta samarbete görs tillsammans 
med socialtjänsten och vårt tekniska kontor i 
mycket positiv anda och kommer att kontinuer-
ligt utvärderas.

Affärsmässighet som en ledstjärna, samhällsnyt-
ta som en annan, och en idé om att vara ”företa-
get som bryr sig och behandlar alla lika” gör att 
vi idag klarar kraven inför framtiden. Vår ekono-
mi och vårt resultat ökar och gör våra satsningar 
möjliga. De närmaste åren präglas av en offensiv, 
som kommer att vara klart synlig. Ett kontinu-

erligt förändrings- och förbättringsarbete utan 
slut kommer på sikt att hjälpa oss mot målet ”att 
maximera upplevelsen av att bo i VätterHem ” 
och göra oss till Sveriges mest energisnåla och 
miljövänliga företag – med de mest nöjda hyres-
gästerna.

Tack till alla som bryr sig och hjälper oss i vår 
utveckling. 

Tack till hyresgästföreningen för ett gott samar-
bete under året. 

Tack till alla omtyckta medarbetare som lägger 
ned hela sin själ i att göra våra hyresgästers och 
företagets bästa. 

Jönköping i februari 2014

Kent
”mer än tak över 
huvudet”
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Detta är ”VätterHem”
Bostads AB VätterHem bildades 1942 och är ett av totalt sex kommunala bostadsaktiebolag verksamma i Jönköping, den 
tionde största kommunen i landet. Bolaget äger och förvaltar drygt 150 fastigheter med 8 275 lägenheter vilket motsva-
rar 14% av samtliga bostäder och 31% av samtliga hyresrätter i kommunen. I lägenhetsbeståndet ingår bland annat 600 
studentlägenheter och ett flertal serviceboenden. Därutöver äger och förvaltar bolaget 339 lokaler om 96 722 kvm med 
varierande användningsområden såsom affärs- och kontorslokaler, förskolor etc. Närmare 17 000 personer bor i företa-
gets lägenheter, vilket motsvarar ungefär var sjunde invånare i Jönköpings kommun.  

AFFÄRSIDÉ

BOENDE FÖR ALLA
VätterHem ska erbjuda attraktiva bostäder och lokaler 
med hög kvalitét i både boendet och den aktuella verk-
samheten. Vi ska erbjuda valfria servicenivåer och attrak-
tiva gemensamma och kommersiella lokaler. Utöver det 
ska Vätterhem erbjuda ett boende för alla genom om- och 
tillbyggnader samt nyproduktion av framtidsbostäder.
 
KUNDMÅL
VätterHem ska ha nöjda kunder och erbjuda dessa bostä-
der med hyresrätt samt lokaler för offentlig och kommer-
siell verksamhet. Vi ska erbjuda bostäder för alla åldrar 
efter kundernas behov och verka för ett integrerat boende. 
Vi ska också aktivt verka för nya marknader och utveck-
lingsområden utifrån vår basverksamhet. VätterHem ska 
behålla positionen som marknadsledande inom Jönkö-
pings kommun.

PRODUKTMÅL
Fastighetsbeståndet ska ha hög standard. Vi ska ha en kun-
danpassad förvaltning, produktion och service samt aktivt 
följa och delta i produktionsutvecklingen inom fastighets-
sektorn. Ett av de största produktmålen är att VätterHem 
alltid ska vara lyhörd för kundernas önskemål.  

TRYGGHETSMÅL
Produkter från VätterHem ska utformas så att kunderna 
trivs och känner sig trygga. Endast behöriga ska ha 
tillträde till entréer och andra gemensamma ytor. De inre 

miljöerna ska vara trivsamma och ljusa. När det gäller fast-
igheternas yttre närmiljö ska denna vara ljus och öppen. 
Kringliggande gatumark ska utformas på ett sådant sätt att 
vi uppnår god trafiksäkerhet.

MILJÖMÅL
VätterHem ska i all sin verksamhet visa miljöhänsyn och 
därmed medverka till ett livskraftigt samhälle i ett mil-
jömässigt helhetsperspektiv. Varje år ska vi upprätta och 
konsekvent genomföra ett miljöprogram som är baserat på 
vår miljöpolicy. Vi ska årligen redovisa ett miljöbokslut i 
vår verksamhetsberättelse. VätterHem ska också uppfylla 
kraven för miljöcertifiering ISO 14 000.

PERSONALMÅL
Personal på VätterHem ska vara kundinriktad och ha hög 
servicekänsla. Dessa ska i sin tur vara kunniga, välmotive-
rade och ansvarskännande. Vår organisation ska utformas 
på ett sådant sätt att vår affärsidé och våra mål förverkli-
gas. Vidare ska all personal uppleva att de har det roligt på 
jobbet.

RESULTATMÅL
VätterHem ska ha en god ekonomi för att säkra en lång-
siktig överlevnad. Det innebär trygghet för både kunder 
och personal. Företagets eget kapital och dess soliditet ska 
kontinuerligt förbättras.
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FASTIGHETER
Bostads AB VätterHem skapar förutsättningar för ett attraktivt boende genom att kontinuerligt underhålla och förädla 
det befintliga bostadsbeståndet. Utöver detta tillkommer nyproduktion med hög kvalitet i attraktiva områden inom 
Jönköpings kommun.

Bostads AB VätterHem förvaltar vid verksamhetsårets 
utgång drygt 150 fastigheter samtliga belägna inom Jön-
köpings kommun. Antalet lägenheter uppgår till 8 275 (8 
230) med en sammanlagd yta av 538 183 kvm (534 600) 
och med en geografisk spridning och fördelning över fyra 
bostadsområden enligt följande.
- Råslätt……………………. 35%
- Österängen, Tenhult m.fl…24%
- Centrala Jönköping……… 23%
- Öxnehaga……………….. .18%

Det totala antalet lägenheter i Jönköpings kommun uppgår 
till 59 850 varav cirka 27 000 med hyresrätt. VätterHems 
andel motsvarar 14 % respektive 31 % av det kommu-
nala beståndet. Vidare förvaltas 339  lokaler (399) till en 
sammanlagd yta av 96 722 kvm (98 178) med varierande 
användningsområden. Därutöver tillkommer ett stort 
antal garage, bilplatser och övrigt fastighetskomplement.

BOKFÖRT VÄRDE
De färdigställda fastigheterna har ett bokfört värde, in-
klusive avskrivningar utöver plan, av 2 535 999 tkr (2 530 
312), motsvarande 3 994 kr/kvm (3 999).

TAXERINGSVÄRDE
Det sammanlagda taxeringsvärdet uppgår till 4 211 485 
tkr (4 123 048), varav byggnadsvärde 3 236 599 tkr (3 161 
714).

NY-, TILL- OCH OMBYGGNADER
Av verksamhetsårets ny-, till- eller ombyggnader kan 
följande nämnas
 -  I kv Häljaryd i Tenhult har en produktion av 32 lägen-
heter färdigställts med inflyttning under oktober månad. 
Beräknad produktionskostnad 55 000 tkr.
 - I kv Domaren i centrala Jönköping pågår en omfattan-
de ombyggnad av en skolbyggnad. Ombyggnadskostnad      
11 600 tkr.
 - I bostadsområdet Råslätt pågår en takombyggnad i kv 
Önskedrömmen 8. 

UNDERHÅLL
Bostads AB VätterHem skapar förutsättningar för ett 
attraktivt boende genom att kontinuerligt underhålla och 
förädla det befintliga fastighetsbeståndet. Under verksam-
hetsåret har underhållsåtgärder utförts till ett sammanlagt 
belopp av 159 971 tkr. 

Av aktuella underhållsprojekt kan följande nämnas.
 -Bostadsområdet Råslätt, stambyten i förening med upp-
rustning av badrum.
 - Kv Finland i centrala Jönköping, stambyte i förening 
med upprustning av badrum.
 - Kv Fabriken i centrala Jönköping, utbyte av ventilations-
aggregat och undercentraler.

Lägenhetsunderhåll i form av tapetsering, golvbyten, ut-
byte av kyl, frysar m.m. har utförts till ett belopp av 29 600 
tkr (26 000 tkr).
 
VALFRITT LÄGENHETSUNDERHÅLL
Ett stort antal hyresgäster har valt att mot avgift tidigare-
lägga något slag av underhåll inom ramen för det valfria 
lägenhetsunderhållet. På motsvarande sätt har ett flertal 
hyresgäster avstått från erbjudet underhåll och istället valt 
en hyresreducering s.k. underhållsrabatt. Under verksam-
hetsåret har underhållsrabatt lämnats för avstått underhåll 
intill ett belopp av 2 834 tkr (2 705).

VENTILATIONSKONTROLL 
Bostads AB VätterHem ska enligt gällande lagstiftning för 
fastighetsägare genomföra en särskild ventilationskontroll 
av fastigheterna. Vid utgången av verksamhetsåret är cirka 
74 % (74) av aktuella lägenheter och 88 % (88) av aktuella 
lokaler godkända.

VÄTTERHEM BYGGER ......
Jönköpings kommun växer årligen med cirka 1 000 invånare och behovet av bostäder är stort. Bostads AB VätterHem 
har som ambition att aktivt medverka i samhällsbyggandet. Inte minst för att kunna bemöta föväntningar och uppdrag 
från såväl kommuninvånare som ägare. Under verksamhetsåren 2012 och 2013 har Vätterhem bland annat initierat ett 
antal projekt som under närmast kommande år förväntas resultera i närmare 400 nya och attraktiva lägenheter.

”SLOTTSKAJEN” I CENTRALA JÖNKÖPING
På historisk mark på Munksjöns västra kaj i ett av Jönkö-
pings absolut bästa lägen pågår en produktion av 34 lägen-
heter. Med affärer, restauranger, kaféer, museer, nöjesliv 
och promenadstråk inpå knutarna uppförs en sex våningar 
hög byggnad innehållande lägenheter med varierande 
storlek från 1 till 4 rum och kök. Flertalet lägenheter med 
en oslagbar utsikt över Vättern och Munksjön. Beräknad 
inflyttning under december 2014. 

STRANDÄNGEN
Vid Vätterns strand några kilometer norr om Jönköping 
har en nyproduktion av 200 lägenheter påbörjats. En 
första etapp i ett nytt spännande bostadsområde som 
totalt beräknas omfatta närmare 700 lägenheter. Beräknad 
färdigställande av första etappen under 2015. 

KV VASA I BOSTADSOMRÅDET ÖSTERÄNGEN
I kv Vasa i vårt befintliga bostadsområde Österängen pla-
neras en nyproduktion av 32 lägenheter. Byggstart januari 
2014 med färdigställande under våren 2015. 

FAGERSLÄTT I HUSKVARNA
I Fagerslätt, Huskvarna planeras en produktion av ett 
punkthus i 6 våningsplan omfattande 24 lägenheter.
Planerad byggstart under våren 2014 med färdigställande 
under 2015.

EKHAGEN
I stadsdelen ”Ekhagen” är en produktion av 3 st punkt-
hus omfattande cirka 50 lägenheter under övervägande. 
Eventuell byggstart under 2014 med färdigställande under 
2016.. 
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TV OCH BOENDETJÄNSTER
Under året har VätterHem tillsammans med Jönköpings 
Energi och företaget Kalejdo lanserat en ny helhetslösning 
för TV och boendetjänster. Detta är man först med i Sve-
rige. En öppen TV-plattform där valfriheten är stor. Man 
väljer sin leverantör och man kan välja bland en mängd 
olika TV-kanaler.

I hyran ingår ett fast baspaket och några kanaler som man 
själv väljer från en leverantör. Därutöver kan man – om 
man så vill - köpa till det man vill ha. I dagsläget finns 
närmare 200 kanaler att välja bland och av dessa är cirka 
30-40 så kallade etniska kanaler, något som våra hyres-
gäster från andra länder länge efterfrågat. Här ingår också 
kanaler från våra nordiska grannländer. Dessutom får man 
tillgång till smarta boendetjänster direkt i sin TV:
 - Boendeinformation via text, instruktionsfilmer mm
 - Aktuella förbrukningssiffror av el, vatten och värme

Portalen har även ett antal TV-funktioner som lokal text-
tv från J-nytt, TV-tablå, påminnelsefunktion, barnspärr, 
favoritlistor samt inställningar för språk och textning. Via 
TV-portalen kan man även hyra filmer och andra kom-
mande Play-tjänster. ”Du har ett meddelande”. När Vätter-
Hem har information till  hyresgäster kommer den texten 
upp i TV:n. Ett snabbt och bra sätt att lämna meddelande 
om till exempel vattnet skulle behövas stängas av. 

Det nya sättet att kommunicera – TV och IT smälter 
samman. VätterHems ansvarige, Christer Ask är nöjd med 
utvecklingen och säger att det bara är fantasin som sätter 
gränser för hur den nya portalen kan användas i framti-
den. Fler intressenter kan vilja komma med – varför inte 
Landstinget och vården som ett exempel? Informationen 
kommer, i ett senare skede, att kunna vara dubbelriktad, så 
att även hyresgästerna ska kunna ta kontakter denna väg. 
Liknande lösningar finns på några ställen i landet. Men 
denna är unik då alla hyresgäster har en box vilket gör att 
VätterHem får ett bra instrument att nå ut. I princip har ju 
alla TV. Hyresgästerna får en digialbox för TV och en Wet-
ternetbox för internet och IP-telefoni – det ingår i hyran. 
Till digitalboxen kan fyra TV-apparater anslutas men det 
finns också möjlighet att köpa till inspelningsbara boxar 
för de som önskar det. Boxarna äger Jönköpings Energi 
och de tillhör lägenheten.

Under våren och sommaren har Råslätt och Österängen 
kopptats in och under hösten har City, Tenhult och Öxne-
haga fått denna möjlighet. Fortlöpande har hyresgästerna 
varit kallade till bostadsmöten för att få information och 
för att få svar på eventuella frågor. Intresset har varit stort.
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Nu lanserar VätterHem tillsammans
med Jönköpings Energi och företa-
get Kalejdo en ny helhetslösning för
TV och boendetjänster. Detta är
man först i Sverige med.
En öppen TV-plattform där valfrihe-
ten är stor.  Man väljer sin leveran-
tör och man kan välja bland en
mängd olika TV-kanaler.

I hyran ingår ett fast baspaket och några ka-
naler som man själv väljer från en leverantör.
Därutöver kan man – om man så vill - köpa
till det man vill ha. I dagsläget finns närmare
200 kanaler att välja bland och av dessa är
cirka 30-40 så kallade etniska kanaler, något
som våra hyresgäster från andra länder länge
efterfrågat. Här ingår också kanaler från
våra nordiska grannländer.

Dessutom får man tillgång till smarta
boendetjänster direkt i sin TV:

• Boendeinformation via text,
instruktionsfilmer mm

• Aktuella förbrukningssiffror av el,
vatten och värme

• Portalen har även ett antal TV-funktioner
som lokal text-tv från J-nytt, TV-tablå,
påminnelsefunktion, barnspärr, favorit-
listor, samt inställningar för språk och
textning. Via TV-portalen kan man även
hyra filmer och andra kommande
Play-tjänster.

”Du har ett meddelande”. När VätterHem
har information till er hyresgäster kommer
den texten upp i er TV. Ett snabbt och bra
sätt att lämna meddelande om till exempel
vattnet skulle behövas stängas av. 

Det nya sättet att kommunicera –
TV och IT smälter samman
VätterHems ansvarige, Christer Ask är nöjd
med utvecklingen och säger att det bara är
fantasin som sätter gränser för hur den nya
portalen kan användas i framtiden. Fler in-
tressenter kan vilja komma med – varför inte
Landstinget och vården som ett exempel?
Och informationen kommer, i ett senare
skede, att kunna vara dubbelriktad, även hy-
resgästerna ska kunna ta kontakter denna
väg. 

Liknande lösningar finns på några ställen
i landet. Men denna är unik då alla hyresgäs-
ter har en box vilket gör att VätterHem får
ett bra instrument att nå ut. I princip har ju
alla TV.

Hyresgästerna får en digialbox för TV och
en Wetternetbox för internet och IP-telefoni
– det ingår i hyran. Till digitalboxen kan fyra
TV-apparater anslutas men det finns också
möjlighet att köpa till inspelningsbara boxar
för de som önskar det. Boxarna äger Jönkö-
pings Energi och de tillhör lägenheten.

Tidplan
Innan sommaren ska Råslätt och Österängen

koppas in om allt går som planerat och i höst
är det City, Tenhult och Öxnehaga som får
denna möjlighet. VätterHems lägenheter i
Ödestugu och på Strandängen kommer i
dagsläget dock inte att anslutas till den nya
portalen. 

Fortlöpande blir hyresgästerna kallade till
bostadsmöten för att få information och för
att få svar på eventuella frågor. De första mö-
tena har redan hållits på Råslätt och intresset
har varit stort.

Text och foto: Inga Fredlund

Hyresgäster i ”testhuset” hämtade snabbt sina boxar och fick information om hur man installerar.

TV på
nytt sätt!

Här lämnas
boxarna ut och
här kan man
få hjälp med
installationen.
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HYRESGÄSTER

ATT BO I KOLLEKTIV
I VätterHems fastighetsbestånd finns några lägenheter där 
man bor kollektivt. Mest är det studenter som gemensamt 
hyr en större lägenheter. Man bor billigt och man har alltid 
någon att umgås med. 

I bostadsområdet Råslätt har OM Sverige, en kristen 
missionsorganisation, sitt Sverigekontor och de hyr sedan  
2011 två lägenheter av VätterHem där ungdomar från 
Sverige och övriga världen bor tillsammans.  I en lägenhet 
bor 6 killar, det är Samuel från Västerbotten, Jonathan 
från Jönköping, Brad från Sydafrika, Abel och Johan från 
Råslätt och Josia från Tyskland. 

- Vi var några killar som behövde någonstans att bo 
och då var det här den bästa lösningen. Det är bra att dela 
lägenhet, man växer som person när man möter olika 
människor och man lär sig vara förlåtande. Vi tar itu med 
eventuella problem innan det hinner bli konflikter. Här har 
alla dessutom en liknande värdegrund och det gör det nog 
lättare, säger Samuel och de andra instämmer. Brad hade, 
sedan länge, ett hjärta för Europa men fick intresse för 
Sverige genom vänner som han mötte när han var ute på 
båten Logos Hope (en båt som OM driver där ungdomar 
seglar över hela jorden och förmedlar bl a bistånd). Brad 
flyttade hit, har lärt sig svenska på kort tid och här trivs 
han och vill stanna några år till.

BRYGGAN - SÅ HETER KOLLEKTIVET
I lägenheten håller de bra ordning och man slås av hur 
rent och trivsamt det är. Vardagsrummet och köket är de 
självklara samlingsställena och man har kommit överens 
om alla praktiska frågor för att det ska fungera så bra som 
möjligt. Var och en har en egen hylla i kyl, frys och skafferi 
men det finns också en gemensam hylla. För även om var 
och en lagar sin egen mat så försöker man äta gemensamt 
åtminstone en gång per vecka. Dessutom är det ett ställe 
dit många kommer på besök eftersom killarna känner 
”nästan alla” på Råslätt. Och då blir det ofta en gemensam 
fika.

ARBETAR IDEELlT
Några jobbar ideellt på fritidsgården ”Underground” som 
har sin verksamhet i Stadsgården och det skapar många 
kontakter bland de cirka 100 ungdomar som brukar vara 
där på helgerna. Några arbetar dessutom som volontärer 
genom OM Sverige och det gör man utan att få någon lön 
- till exempel är Jonathan tidnings- och webbredaktör och 
Johan IT-ansvarig, men han studerar också på högskolan. 
Abel är fritidsledare på Ljungarumsskolan och Brad samt 
Josia studerar.

Deras fritidsintressen är olika - klättring, foto, fotboll, 
innebandy, musik, dataspel. Brad både sjunger, spelar och 
skriver musik. De flesta söndagar samlas ett 30-tal ung-
domar och spela fotboll ihop på Puls Arena – det är alltid 
någon som drar igång det.

Nu har de bott i lägenheten drygt två år och just nu har 
ingen några planer på att flytta ut. Vad de ska göra i fram-
tiden är oklart men det är inget de oroar sig över. 

-Det ordnar sig, säger de. 

TOMMY  EKMAN ÄR MANNEN SOM HAR BYTT 
PERSPEKTIV 
Från vd och chef för 600 kommunala bostäder i Östergöt-
land till att själv bli hyresgäst hos kommunala VätterHem 
i Jönköping.

Det var kärleken som förde honom söderut. En resa som 
också innebar att hockeymatcherna mellan Linköpings HC 
och HV 71 inte är så enkla längre: 

– LHC var ju mitt lag förut, säger han och sneglar mot 
hustrun Maj-Britt. Nu tycker jag att LHC och HV 71 kan 
gå till final båda två – fast HV ska nog vinna, säger han 
och Maj-Britt ser nöjd ut.

De välkomnar i sin lägenhet på Kålgården, en trea ett 
par trappor upp med balkong mot eftermiddagssolen. De 
är båda pensionärer idag, hon efter många år inom social-
förvaltningen här i stan, han efter en lång chefskarriär med 
vd-jobb inom många olika sektorer, men på slutet kom-
munansvarig för de allmännyttiga lägenheterna i Åtvida-
berg, strax söder om Linköping. Han har känt ansvaret 
när hyresgäster förväntat sig snabb service och fräscha 
renoveringar, prunkande blomsterrabatter och välfunge-
rande tvättstugor. 
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– Det var stimulerande men också ett stort ansvar – föll 
en istapp från ett av våra tak och skadade något var det jag 
som fick stå till svars.

Från början är han Tranåsgrabb, blev faderslös som tioår-
ing och har både varit springgrabb med flakcykel, svetsat 
lampskärmar och byggt ishockeyspel på Stiga innan chefs-
karriären började. Som änkeman kom han för tio år sedan 
av en tillfällighet i kontakt med Maj-Britt, en kvinna han 
tidigare mött under affärsmässiga former. Nu var hon ett 
stöd i hans ensamhet, ett stöd som ganska snabbt utveck-
lades till kärlek. I Jönköping bodde de först på Rosenlund, 
men flyttade så småningom till en av VätterHems hyreslä-
genheter på Västra Holmgatan. Valet var inte så svårt.

– Som vd i Åtvidaberg hörde jag ofta om hur bra 
VätterHem skötte sig i Jönköping, berättar han. De är ett 
transparant företag, öppet i sina redovisningar med bra 
kontakt med Hyresgästföreningen. En bra ledning betyder 
en solid ekonomi som skapar förutsättningar för bra 
standard på lägenheterna. De hade alltid toppnoteringar 
i alla mätningar, och jag ser nu varför. När vi flyttade hit 
stod en bovärd och tog emot, fixade snabbt lite skavanker, 
bytte fläktfilter och skärbrädor, småsaker som är så viktiga. 
Och bovärdarna har alltid ett leende på läpparna, har tid 
att prata, har bra fastighetsservice, sköter blommorna och 
skapar trivsel. 

I vinterförvaring står den gemensamma husvagnen som 
ger frihet under den varmare säsongen.  De njuter båda av 
friheten som pensionärer och möjligheten att vara 
tillsammans. Bröllopet stod i Rosariet vid Rosenlund där 
solen strålade över präst och tillfälligt altare. 

- Förut såg jag bara Jönköping från E4:an, nu inser jag 
hur fin och öppen staden är med alla sjöar och parker. 

Maj-Britt reser sig, det är dags att packa bowlingväskorna 
för veteranbowlingen. 

– Det är riktigt roligt, säger Tommie med övertygelse. 
Fast fortfarande är det ju Maj-Britt som är idrottsstjärnan 
i familjen. 

– En roll hon gärna får behålla, tycker han.

NU HAR LENA OCH HANS FLYTTAT IN I SIN NYA 
LÄGENHET

Första oktober, en krispig hösttisdag. Tenhultsdalen skiftar 
alltmer i gult och rött. Det är inflyttning i Vätterhems 32 
nya lägenheter mitt i samhället. I Lena och Hans Anders-
sons lägenhet står kartongerna på hög. Kökspinalerna har 
man fått på plats – och gardiner i kök och sovrum. Men 
det mesta återstår att packa upp.

Flytten gick från Nässjö till Tenhult där Lenas och Hans 
dotter redan bor. Närmare både henne och de två barn-
barnen. Lena har problem med sina ben så lägenheten på 
nedre botten med uteplats passade bra. Även om det nu 
blir till att pendla till Nässjö för både henne och Hans. 
Lena arbetar med äldreomsorgsfrågor på Nässjö kommun 
och Hans är fastighetsansvarig hos Svenska kyrkan. 

- Vi har sett husen växa fram under ett år, så vi har lik-
som vuxit in under tiden, säger Hans och prisar den öppna 
och ljusa planlösningen.
 
Hur gick då flytten?
Bra, men paret (62 och 61 år) har gjort sig av med mycket 
innan det bar av:

- Vad vi har rensat och slängt i sommar, skrattar Lena. 
Man samlar på sig så mycket!

De tog flyttfirma till hjälp. Och nu är alltså allt på plats. 
Väggarna är vitmålade.

 
- Vi får piffa till det med textilier, säger Lena. 

Totalt har VätterHem byggt sex nya hus utmed och intill Karlavägen. Husen går i svart och sticker av mot Tenhults öv-
riga bebyggelse och mot VätterHems övriga Tenhultsbestånd som ligger granne. Det är en blandning av tvåor, treor och 
fyror. Ytorna är på mellan 50 och 90 kvadratmeter och hyrorna ligger mellan 7 100 och 10 600 i månaden. Alla lägenhe-
terna hyrdes ut direkt. 
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RÅSLÄTT ÄR BÄSTA PLATSEN FÖR OSS

Manos Garyfalais från Grekland, Anika Rosski från Tyskland, Anjess Dijksma från Holland och Murad Sultanov från 
Azerbajdzjan bor och trivs som studenter på Råslätt.

22 BOSTADS AB VÄTTERHEM

De är alla internationella studenter
som har ett gemensamt – de har
Kärrhöksgatan som hemadress
under minst ett år.
– För oss som kommer hit några år
är detta den absolut bästa platsen
att bo i Jönköping, säger Anika
Rosski, som läser en Master på In-
ternationella Handelshögskolan. 
– Här är det lätt att få nya kontakter,
det är bra kommunikationer, vi slip-
per dela lägenhet och det är billigt
att bo, säger 25-åriga Anika.

Vi träffas i Sockertoppen, studenternas egen
samlingsplats på Råslätt, en egen byggnad på
gården mellan boningshusen. Här finns
mjuka soffgrupper, fikamöjligheter, TV,
bastu, pingis och biljard. Allt är tillgångligt
och kostar inget extra. Strax intill finns en
styrketräningslokal, studenternas eget gym.
En egen facebooksida är samlingspunkten på
nätet för alla.

– Dessutom har vi sporthallen som vi an-
vänder, säger Murad Sultanov, som pratar
bra svenska efter många år här i landet.
Murad, född i Azerbajdzjan pluggar till da-
tanättekniker och kommer att ha möjlighet
att söka jobb över hela världen efter sin ut-
bildning.

– Jag var tveksam till Råslätt först, säger
han. Jag fick en höghuskänsla som jag inte
tyckte om. Men efter bara några veckor änd-
rade jag mig, jag insåg att som student är
detta det perfekta boendet i Jönköping,
bättre än alla andra alternativ jag sett. 

– Bara en sådan sak att vi har fritt bred-
band upp till 10 Mb, fungerande wi-fi här på
Sockertoppen och att vi har en egen buss som
kör hem från studentkåren inne i stan när
den stänger 02.30 på onsdagarna. En del
andra måste gå klockan tolv när deras sista
buss går. 

Fester och mysig samvaro är en del av stu-
dentlivet. Hårt pluggande är en annan. Anika
Rosski har förvånats över det svenska hög-
skolsystemet som innebär mycket pluggande
och grupparbeten jämfört det tyska som
handlar mer om individuellt lärande under
stora föreläsningar.

– Just grupparbetena är bra för oss som
bor här – det är lätt att hitta kompisar att
läsa tillsammans med som också bor här,
säger hon.

När vi möts finns också Manos Garyfalais
från Grekland och Anjess Dijksma från Hol-
land här. Alla fyra är aktiva i studentför-
eningen som driver aktiviteterna på
Sockertoppen. 

– Jag brukar vara med på basketträning-
arna på måndagar, berättar Manos som läser

logistik på Handelshögskolan. Anjess plug-
gar samma program som Anika, och har
kanske ett traineejobb på gång hemma i Gro-
ningen som exportkoordinator i höst.

Anjess är, liksom hennes tre kamrater,
vana vid att vistas på olika platser i världen
men kan ändå inte sluta förvånas över vissa
detaljer i Sverige:

– Varför ska man t ex vända bankomat-
kortet upp och ner i Sverige, säger hon? Jag
gör alltid fel av gammal vana.

Men den tydliga jämställdheten gillar de,
att se män med barnvagnar är ovanligt i
Tyskland, berättar Anika.

De tycker också att det är svårt att komma
intill svenskar, att komma förbi den första
spärren. 

– Men blir du vän så är ni svenskar verk-
ligen trevliga och hjälpsamma, säger Anjess
som själv har en kontaktfamilj som hon
gärna vistas hos.

Saknar hon något?
– Tja, säger hon – jo, vänner och familj na-

turligtvis. Men jag har fått många nya vänner
här i Jönköping, inte minst som en följd av
studentföreningen och Sockertoppen som är
vår mötesplats.

– Och så saknar jag riktigt ost, säger hol-
ländska Anjess Dijksma. Den holländska
osten är överlägsen den svenska.

Text o foto: Sven Magnusson

Råslätt är bästa platsen för oss

Manos Garyfalais från Grekland, Anika Rosski från Tyskland, Anjess Dijksma från Holland och Murad Sultanov från Azerbajdzjan bor och trivs som stu-
denter på Råslätt. ”Här finns en bra sammanhållning”, säger de.
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De är alla internationella studenter som har ett gemensamt 
– de har Kärrhöksgatan som hemadress under minst ett år.

– För oss som kommer hit några år är detta den absolut 
bästa platsen att bo i Jönköping, säger Anika Rosski, som 
läser en Master på Internationella Handelshögskolan.

– Här är det lätt att få nya kontakter, det är bra kommuni-
kationer, vi slipper dela lägenhet och det är billigt
att bo, fortsätter hon.

Man träffas i Sockertoppen, studenternas egna samlings-
plats på Råslätt, en byggnad på gården mellan bonings-
husen. Här finns mjuka soffgrupper, fikamöjligheter, TV, 
bastu, pingis och biljard. Allt är tillgångligt och kostar 
inget extra. Strax intill finns en styrketräningslokal, stu-
denternas egna gym. En facebooksida är samlingspunkten 
på nätet för alla.

– Dessutom har vi sporthallen som vi använder, säger Mu-
rad Sultanov, som pratar bra svenska efter många år här i 
landet. Murad, född i Azerbajdzjan pluggar till datanättek-
niker och kommer att ha möjlighet att söka jobb över hela 
världen efter sin utbildning.

– Jag var tveksam till Råslätt först, säger han. Jag fick en 
höghuskänsla som jag inte tyckte om. Men efter bara några 
veckor ändrade jag mig, jag insåg att som student är detta 
det perfekta boendet i Jönköping, bättre än alla andra al-
ternativ jag sett. Bara en sådan sak att vi har fritt bredband 
upp till 10 Mb, fungerande wi-fi här på Sockertoppen och 
att vi har en egen buss som kör hem från studentkåren 
inne i stan när den stänger 02.30 på onsdagarna. En del 
andra måste gå klockan tolv när deras sista buss går. Fester 
och mysig samvaro är en del av studentlivet.

Hårt pluggande är en annan. Anika Rosski har förvånats 

över det svenska högskolsystemet som innebär mycket 
pluggande och grupparbeten jämfört det tyska som hand-
lar mer om individuellt lärande under stora föreläsningar.

– Just grupparbetena är bra för oss som bor här – det är 
lätt att hitta kompisar att läsa tillsammans med som också 
bor här, säger hon. 

Här finns också Manos Garyfalais från Grekland och 
Anjess Dijksma från Holland här. Alla fyra är aktiva i stu-
dentföreningen som driver aktiviteterna på Sockertoppen.

– Jag brukar vara med på basketträningarna på måndagar, 
berättar Manos som läser logistik på Handelshögsko-
lan. Anjess pluggar samma program som Anika och har 
kanske ett traineejobb på gång hemma i Groningen som 
exportkoordinator i höst. Anjess är, liksom hennes tre 
kamrater, vana vid att vistas på olika platser i världen men 
kan ändå inte sluta förvånas över vissa detaljer i Sverige:

– Varför ska man t ex vända bankomatkortet upp och ner i 
Sverige, säger hon? Jag gör alltid fel av gammal vana. Men 
den tydliga jämställdheten gillar de, att se män med barn-
vagnar är ovanligt i Tyskland, berättar Anika. De tycker 
också att det är svårt att komma intill svenskar, att komma 
förbi den första spärren.

– Men blir du vän så är ni svenskar verkligen trevliga och 
hjälpsamma, säger Anjess som själv har en kontaktfamilj 
som hon gärna vistas hos. Saknar hon något?

– Tja, säger hon – jo, vänner och familj naturligtvis. Men 
jag har fått många nya vänner här i Jönköping, inte minst 
som en följd av studentföreningen och Sockertoppen som 
är vår mötesplats. Och så saknar jag riktigt ost, säger hol-
ländska Anjess Dijksma. Den holländska osten är överläg-
sen den svenska.
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DRÖMMEN BLEV SANN FÖR HANAN
Hanan Namroud vill gärna att gästerna ska må bra på 
hennes café i Öxnehaga centrum. Drömmen om ett eget 
bageri har funnits hos 33- åriga Hanan Namroud sedan 
hon gick på Bäckadalsgymnasiet för femton år sedan.

– Nu drömmer jag om att mitt kafé här på Öxnehaga
ska bli en samlingspunkt för många människor, en plats 
att träffas och koppla av med kaffe och något gott till, säger 
Hanan. 

Hanan driver Postiljonen i centrum sedan januari förra 
året. Hon tar emot i vackert klarblå kläder. Kafédelen är 
helrenoverad med nya möbler sedan hon tog över. Bakom 
glasdisken trängs tårtor, bakelser och andra bakverk, ut-
med väggen ligger bröden i prydliga rader. Hanan är noga 
med att kunderna också ska uppleva butiken som attraktiv 
och vacker. Hennes kakor och bröd ska vara en njutning 
för ögat såväl som för magen. På disken står ett urklipp ur 
Jönköpings-Posten där hennes kafé fick väldigt gott betyg 
för sina semlor i våras. I butiken har hon idag hjälp av 
både storasyster Wafa och maken Sami.

– Min familj är ett väldigt stort stöd för mig, säger hon
medan hon hämtar kaffet och serverar en kund vid ett av 
borden. 

Hanan Namroud gick livsmedelsprogrammet på gymna-
siet i Jönköping och pluggade sedan vidare för att klara ge-
sällprovet 2001. Diplomet hänger på väggen i kaféet. Sedan 
gesällprovet har hon bildat familj, fått två barn, åttaåriga 
Amani och Antanius, två år. Men drömmen om ett eget 
bageri har alltid funnits hos henne och när konditoriet i 
centrum blev till salu vid årsskiftet förra året vågade hon 
ta steget.

– Öxnehaga är trevligt, säger Hanan, som själv bor i nedre
delen av bostadsområdet. Här bor bra folk och jag har fått 
ett väldigt trevligt bemötande inte minst av kyrkan, vård-
centralen och skolan som ville ha ett café här. Men också 
många som jobbar här kommer ofta; Vätterhems bovärdar, 
Skanskas byggjobbare bland många andra. Hon njuter ex-
tra när hon får en unik beställning, kanske en bröllopstårta 
i många våningar, gärna i vitt och guld. Fina hantverk som 
gör kunderna nöjda. Men hon vill också sprida hälsosam-
ma matbröd till sina grannar på Öxnehaga.

 – Här är ett eget recept som jag har och kan rekommende-
ra, säger Hanan Namroud och plockar fram ett zaatarlim-
pan som är kryddat med sesam och lite andra hemliga
kryddor. Hon varierar sortimentet, har GI-bröd och Anto-
nio knäckebröd och skorpor. 

 – Jag är öppen för nya idéer och utmanar mig själv att 
testa nytt hela tiden säger hon och fortsätter, jag vill gärna 
höra mina kunders åsikter, vad som är bra och vad som 
kan bli bättre.

– Jag blir lycklig om jag kan göra Öxnehagaborna lite 
hälsosammare och jag gör mitt bästa för att det ska bli så, 
säger hon med ett varmt leende.
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Drömmen om ett eget ba-
geri har funnits hos 33-
åriga Hanan Namroud
sedan hon gick på Bäcka-
dalsgymmasiet för femton
år sedan.
– Nu drömmer jag om att
mitt kafé här på Öxnehaga
ska bli en samlingspunkt
för många människor, en
plats att träffas och
koppla av med kaffe och
något gott till, säger
Hanan, som driver Postil-
jonen i centrum sedan ja-
nuari förra året.

Hon tar emot i vackert klarblå
kläder. Kafédelen är helrenove-
rad med nya möbler sedan hon
tog över. Bakom glasdisken
trängs tårtor, bakelser och andra
bakverk, utmed väggen ligger
bröden i prydliga rader. Hanan
är noga med att kunderna också
ska uppleva butiken som attrak-
tiv och vacker. Hennes kakor och
bröd ska vara en njutning för
ögat såväl som för magen. På
disken står ett urklipp ur Jönkö-
pings-Posten där hennes kafé fick
väldigt gott betyg för sina semlor
i våras.

I butiken har hon idag hjälp
av både storasyster Wafa och
maken Sami. 

– Min familj är ett väldigt
stort stöd för mig, säger hon
medan hon hämtar kaffet och
serverar en kund vid ett av bor-
den. 

Hanan Namroud gick livsme-
delsprogrammet på gymnasiet i
Jönköping och pluggade sedan
vidare för att klara gesällprovet
2001. Diplomet hänger på väg-
gen i kaféet.

Sedan gesällprovet har hon
bildat familj, fått två barn, åtta-
åriga Amani och Antanius, två
år. Men drömmen om ett eget
bageri har alltid funnits hos
henne och när konditoriet i cent-
rum blev till salu vid årsskiftet
förra året vågade hon ta steget.

– Öxnehaga är trevligt, säger
Hanan, som själv bor i nedre
delen av bostadsområdet. Här
bor bra folk och jag har fått ett
väldigt trevligt bemötande inte
minst av kyrkan, vårdcentralen
och skolan som vill ha ett café
här.  Men  också  många  som
jobbar här kommer ofta; Vätter-
hems bovärdar, Skanskas bygg-
jobbare bland många andra.

Hon njuter extra när hon får
en unik beställning, kanske en
bröllopstårta i många våningar,
gärna i vitt och guld. Fina hant-
verk som gör kunderna nöjda.

Men hon vill också sprida hälso-
samma matbröd till sina grannar
på Öxnehaga.

– Här är ett eget recept som
jag har och kan rekommendera,
säger Hanan Namroud och ploc-
kar fram ett zaatarlimpan som är
kryddat med sesam och lite hem-

liga andra kryddor. Hon varierar
sortimentet, har GI-bröd och An-
tonio knäckebröd och skorpor –
jag är öppen för nya idéer och ut-
manar mig själv att testa nytt
hela tiden, säger hon. Och, fort-
sätter Hanan, jag vill gärna höra
mina kunders åsikter, vad som är

bra och vad som kan bli bättre.
– Jag blir lycklig om jag kan

göra Öxnehagaborna lite hälso-
sammare, säger hon. Och jag gör
mitt bästa för att det ska bli så,
säger hon med ett varmt leende.

Text o foto: Sven Magnusson

Drömmen blev sann för Hanan

Hanan Namroud vill gärna att gästerna ska må bra på hennes café i Öxnehaga centrum. Bakom disken skymtar
hennes syster Wafa och maken Sami.
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MEDARBETARE
Antalet anställda uppgår vid verksamhetsårets slut till 138 st (137). Dessa är huvudsakligen fördelade på fastighetsarbe-
tare 66 % (66) och tjänstemän 34 % (34). Företagets har en könsfördelning, liksom branschen i stort, med 61 % män (59) 
och 39 % kvinnor (41). Företaget har dock som målsättningen att i möjligaste mån utforma arbetsförhållanden så att de 
lämpar sig för både män och kvinnor. Detta är bland annat ett led i företagets jämställdhetsarbete. Antalet tillsvidarean-
ställda födda utanför Sverige uppgår till 17 st (16) vilket motsvarar 12 % (12) av samtliga anställda.

PERSONALOMSÄTTNING OCH ANSTÄLLNINGSTID
Personalomsättningen under verksamhetsåret uppgår 
till 5,7 % (5,8) varav 3,6 % (1,5) slutat med pension. Den 
genomsnittliga anställningstiden uppgår till 13 år (13). För 
tjänstemän 13 år (13) och för arbetare 12 år (12). Medelål-
dern uppgår till 49 år (48).

EXTERN OCH INTERN REKRYTERING
Bostads AB VätterHems personalbehov, idag och i framti-
den, skall tillgodoses genom företagets rekryteringsverk-
samhet. Företaget ska anställa den för befattningen mest 
lämpade personen med avseende på praktiska erfarenheter 
samt teoretiska och personliga egenskaper. Företaget skall 
i all rekryteringsverksamhet beakta alla anställdas behov 
av omplacering. Detta gäller både inom den egna avdel-
ningen och inom andra delar av företaget. Företaget skall 
samtidigt vara öppen för extern kraft och kunskap.

HÄLSO- OCH FRISKVÅRD
Bostads AB VätterHems hälsovård ska syfta till att före-
bygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Hälsovårdsarbetet 
ska också medverka till att anpassa arbetet till anställdas 
förutsättningar. På så sätt ska företaget vidmakthålla och 
därmed skapa högsta möjliga grad av fysiskt och psykiskt 
välbefinnande.

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron  verksamhetsåret och uppgår till 6,5 % (4,1) 
av antalet arbetsdagar, varav 4,2 % utgör sk långtidsfrån-
varo.

UTBILDNING
Vi kartlägger systematiskt medarbetarnas utbildning, 
kursverksamhet och kompetens för att kunna erbjuda nya 
arbetsuppgifter inom företaget. På så sätt tar vi vara på den 
samlade kompetensen. Idag finns det ett stort behov av 
kompetensutveckling. Av den anledningen har vi påbörjat 
arbetet med att fastställa en utbildningsplan för samtliga 
anställda. Vår målsättning är att skapa en såväl kort- som 
långsiktig plan för att täcka de framtida utbildningsbeho-
ven.

”VätterHem akademin”
För att främja kompetensutveckling inom företaget bereds 
anställda möjlighet att utöver de för arbetet nödvändiga 
utbildningar att genomgå en internutbildning omfattande 
fem olika områden. Utbildningen omfattar en introduk-
tion i hyresjuridik, lagen om offentlig upphandling, win-
dows 7 och office 2013, bemötande kundvård och retorik 
samt ”VätterHem och politiken”.

LÖNEBILDNING
Sedan 1996 har VätterHem haft en väldefinierat lönepoli-
tik som är anpassad till arbetsvärderingssystemet BAS. Vi 
genomför kontinuerligt årliga personal- och utvecklings-
samtal med alla anställda inom företaget. Resultaten från 
samtalen används även som underlag vid utbildningspla-
nering.

PERSONALINFORMATION
Tidningen ”Vi i VätterHem” har som uppgift att lämna 
aktuell information till personal, hyresgäster och andra 
intressenter. Tidningen utkommer 6 gånger per år. 

INGE ÄR ALLTID PÅ VÄG
Det står Inge på elbilen som nästan ljudlöst bromsar in vid 
busshållplatsen i Öxnehaga. 

Inge Ekelyck är bostadsområdets elektriker och ständigt 
på väg för att fixa smått och stort. Men han gör längre fär-
der än så. Framför allt till Thailand där han sedan 2005 är 
engagerad i BaanChivitMai, en fristående lokal hjälpverk-
samhet som vill ge fattiga barn  i Thailand en ny chans i 
livet. Flera gånger om året åker han med VätterHems goda 
minne två veckor till Thailand för att jobba med barnhem-
men. Både han och hans fru Madelaine sitter i stiftelsens 
styrelse och lägger all sin lediga tid på arbetet med att ska-
pa så goda förhållanden som möjligt för de cirka 100 bar-
nen på skolhemmen. Sedan är han tillbaks igen på jobbet 
som Öxnehagas elektriker och sin elbil. 

Inge, mannen som är på väg men ändå hinner stanna upp 
för att lyssna. 

POPULÄRT ATT SOMMARJOBBA HOS 
VÄTTERHEM
Under sommaren har ungdomar i Jönköping fått chansen 
att sommarjobba för VätterHem. Joanna och Edwin jobbar 
med trädgårdsarbete och trivs jättebra med sina arbets-
uppgifter. 

Cirka 170 ungdomar har under sommaren jobbat hos Vät-
terHem och två av dem är Edwin Quirk och Joanna
Andersdotter. Båda tog studenten förra året och sökte sig 
till Jönköpings kommun för att leta sommarjobb.

– Ett av alternativen man kunde söka genom kommunen
var just VätterHem och jag tyckte att det verkade bra 
eftersom man får chansen att jobba utomhus när det är 
sommar, berättar 20-åriga Joanna. 

Deras arbetsuppgifter består till största delen av trädgårds-
arbete och både Joanna och Edwin njuter av att mestadels 
få jobba utomhus. Just den här dagen strålar sommarsolen 
från en klarblå himmel och värmer ordentligt när Joanna 
och Edwin står på knä och rensar i jordiga rabatter.

– Det är riktigt härligt att vara ute och jobba när det är 
fint väder. Om det är lite sämre väder kan vi till exempel 
vara inomhus och skura trappor, säger Edwin som tidigare 
hjälpt en släkting med trädgårdsarbete och därmed
både fått viss erfarenhet och en chans att märka att det var 
något han gillade. Även Joanna hade tidigare provat på 
trädgårdsarbete i och med att hon haft praktik på Idrotts-
huset och där ingick rensning av rabatter i arbetsuppgif-
terna. 

– Jag tror att det var på grund av min erfarenhet från prak-
tiken som jag fick det här jobbet, säger Joanna.

Både hon och Edwin trivs bra med sina arbetsuppgifter 
och de vill gärna jobba hos VätterHem även nästa sommar. 
De förstår att det är populärt att söka sommarjobb hos 
VätterHem och Edwin tycker att de som söker inför nästa 
år behöver ha en speciell egenskap:

– Man måste vara uthållig för att klara av det här jobbet, 
säger han.

Joanna och Edwin jobbar tillsammans under fyra veckor
innan det är dags för ett nytt gäng att ta över och jobba 
ytterligare fyra veckor.

– Jag tycker att det bästa med det här jobbet är att man 
mår så bra av att jobba utomhus. Dessutom är det kul att 
träffa andra sommarjobbare och ha trevligt ihop, säger 
Edwin. 

Både Edwin och Joanna märker att hyresgästerna uppskat-
tar arbetet de lägger ner på att göra fint i områdena. 

– Det är trevligt när folk säger till oss att det blir fint och 
att vi gör ett bra jobb, det är kul att få höra, säger Edwin.
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Under sommaren har
cirka 150 ungdomar i Jön-
köping fått chansen att
sommarjobba för Vätter-
Hem. Joanna och Edwin
jobbar med trädgårdsar-
bete och trivs jättebra
med sina arbetsuppgifter.

Du har kanske sett en del nya an-
sikten bland VätterHems perso-
nal under sommaren. Cirka 150
ungdomar har under sommaren
jobbat hos VätterHem och två av
dem är Edwin Quirk och Joanna
Andersdotter. Båda tog studenten
förra året och sökte sig till Jön-
köpings kommun för att leta
sommarjobb.

– Ett av alternativen man
kunde söka genom kommunen
var just VätterHem, och jag
tyckte att det verkade bra efter-
som man får chansen att jobba
utomhus när det är sommar, be-
rättar 20-åriga Joanna.

Deras arbetsuppgifter består
till största delen av trädgårdsar-
bete och både Joanna och Edwin
njuter av att mestadels få jobba
utomhus. Just den här dagen
strålar sommarsolen från en
klarblå himmel och värmer or-
dentligt när Joanna och Edwin
står på knä och rensar i jordiga
rabatter.

– Det är riktigt härligt att vara
ute och jobba när det är fint
väder. Om det är lite sämre väder
kan vi till exempel vara inomhus
och skura trappor, säger Edwin
som tidigare hjälpt en släkting
med trädgårdsarbete och därmed
både fått viss erfarenhet och en
chans att märka att det var något
han gillade. Även Joanna hade ti-
digare provat på trädgårdsarbete
i och med att hon haft praktik på
Idrottshuset och där ingick rens-
ning av rabatter i arbetsuppgif-
terna.

– Jag tror att det var på grund

av min erfarenhet från praktiken
som jag fick det här jobbet, säger
Joanna. 

Både hon och Edwin trivs bra

Populärt att sommarjobba 
hos VätterHem

BANKERYDS GRAFISKA AB
Box 97, Tallvägen 36, 564 22 Bankeryd. Tel 036-37 75 20, Fax 036-37 85 05

E-mail: info@bankerydsgrafiska.se    www.bankerydsgrafiska.se

Gör som VätterHem, Anza, Habo Gruppen,
Miller Group, Elektro Elco, Jönköpings kommun med flera:

Vänd Dig till oss när Du behöver trycksaker!

med sina arbetsuppgifter och de
vill gärna jobba hos VätterHem
även nästa sommar. De förstår
att det är populärt att söka som-
marjobb hos VätterHem och
Edwin tycker att de som söker
inför nästa år behöver ha en 
speciell egenskap:

– Man måste vara uthållig för
att klara av det här jobbet, säger
han.

Joanna och Edwin jobbar till-
sammans under fyra veckor
innan det är dags för ett nytt
gäng att ta över och jobba ytter-
ligare fyra veckor.

– Jag tycker att det bästa med
det här jobbet är att man mår så
bra av att jobba utomhus. Dessu-
tom är det kul att träffa andra
sommarjobbare och ha trevligt
ihop, säger Edwin.

Både Edwin och Joanna mär-
ker att hyresgästerna uppskattar
arbetet de lägger ner på att göra
fint i områdena.

– Det är trevligt när folk säger
till oss att det blir fint och att vi
gör ett bra jobb, det är kul att få
höra, säger Edwin.

Text o foto: Sara Brunskog

Edwin Quirk och Joanna Andersdotter är två av ungdomarna som sommarjobbat hos VätterHem.
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NÄR ERFARENHETEN ALDRIG SVIKER   
Det började en gång i tiden, år 1972 för att vara exakt. 
Det var då Christer fick börja extrajobba på VätterHem, 
mycket tack vare hans mamma som då också jobbade där. 
Det var att städa och fixa som gällde och att hugga i var 
inga problem för den unga Christer. Slitet och arbetsviljan 
visade sig lönsamt. Det ledde till en fast anställning dagen 
efter han slutade nian, som idag har varat i 38 år.

Christer ansvarade för centrala delarna av Råslätt under 
sina första år. Men förändringar har aldrig skadat 
någon, så när Christer blev erbjuden jobb som bovärd 
några år senare tackade han ja. Det blev nu helt andra 
arbetsuppgifter. Christer fick jobba i team med en 
lokalvårdare som hade hand om det invändiga, medan han 
själv mestadels tog hand om det yttre. Så Christer skottade 
snö, tog hand om reparationer och lite allt möjligt. Nu fick 
han en helt annan kontakt med hyresgästerna och det var 
det som helt klart var bäst med yrket menar Christer. Efter 
en tid var det dags att söka nya utmaningar. Den utvändiga 
skötseln av byggnaderna hade väckt intresset för 

trädgårdsarbete hos Christer. Blommor och planteringar 
var redan då ett intresse, så när Christer ansökte om 
förflyttning föll valet lätt på Råslätts avdelning trädgård 
och transport. Här jobbar han än idag och har tillsammans 
med kollegorna hand om nästan alla planteringar, buskar 
och parker på Råslätt. Christer är helt och hållet självlärd, 
och det brinnande intresset för växter har gjort att han 
blivit väldigt duktig på det han gör. Själv tror han det 
viktigaste är att ta det lugnt och inte stressa, då hinner man 
se vad det är som ska göras, och vad som behöver göras. 
Han har helt enkelt tagit allt med ro och frågat och läst sig 
till om det inte varit något han vetat om. Mest beröm får 
han på sommaren då allt slit och underhåll som har gjorts 
under de andra årstiderna visar sig, då slår knopparna ut, 
allt blir grönt och blommornas alla vackra färger lyser i 
parkerna. Det är roligt att ha ett yrke där det faktiskt syns 
vad man har gjort menar Christer. I somras var det till 
exempel många som bara kom för att ta kort på de fina 
amplarna som hängde över bron. 

Fullärd blir man aldrig, inte ens efter 38 år. Därför är det 
viktigt med kurser och utbildning för att utemiljön ska se 
så bra ut som möjligt. Till exempel fick de för något år 
sedan åka på en kurs i stenläggning. Efter det växte flera 
vackra arrangemang upp på Råslätt. Mer sådana kurser 
skulle göra att det blir ännu finare och att arbetet blir
 ännu roligare. Kunskap om växter och namn hade varit 
bra säger Christer. Att det blivit så många år som 38 tror 
Christer beror på att han trivs med utemiljön och att 
arbetet är så varierat. 

All erfarenhet har gett Christer kännedom om området 
Råslätt utan och innan. Det tar inte många sekunder innan 
hans vana öga ser om det är något som inte står rätt till 
och behöver ordnas med. Det är den största fördelen med 
att ha varit länge i branschen. Man kan vara säker på sin 
sak och köra sitt eget race. Men erfarenheter är också till 
för att delas, så behöver någon hjälp finns Christer alltid 
att vända sig till. Man blir en välkänd figur när du jobbar 
så länge på samma plats. 

Christer berättat vidare och det märks att han trivs i miljön 
och det lyser upp i ögonen när han får visa och berätta om 
sina växter och parker. Han pekar ut fina växtarrangemang 
och stenläggningar som när man kommer nära inser 
vilket jobb det ligger bakom. Med van hand styr han runt 
i området. Han ”vet varenda liten smutte om råslätt” som 
Christer säger själv. Det märks.
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Magnus Bertilsson reparatör på Öxne-
haga är en av dem som kör elbil i jobbet. 
Fördelarna med dem är att de går tyst 
och är miljövänliga. Efersom de är små 
är det dessutom smidiga att använda i 
området. Och man blir glad när man 
möter den...

Faktaruta
• Stark växelströmsmotor, 5,0kW (6,8 hk) 

72 volt
• Borstfri växelströmsmotor som ger 

mindre underhållsbehov
• Körhastighet 30-40km/h
• Körsträcka upp till 130km
• Komforthytt med värme
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MILJÖARBETE

MILJÖPOLICY
Bostads AB VätterHem ska i all sin verksamhet medverka till en utveckling för ett bärkraftigt samhälle genom miljöhän-
syn i ett helhetsperspektiv och underlätta för hyresgäster att leva och bo miljövänligt och tryggt. 

Detta uppnår vi genom:
- Energieffektivisering med bibehållen god boendekomfort. 
- Ett minimalt utnyttjande och maximal återvinning av ändliga material och naturtillgångar. 
- Att tydligt kommunicera miljöfrågor med våra hyresgäster, tillvarata deras miljöintresse och tillsammans utveckla 
miljöarbetet. 
- Effektiva och miljövänliga transporter. 
- Att ta hänsyn till miljön vid inköp av material och val av leverantörer. 
- Att fasa ut miljöskadliga ämnen. 
- Att i samband med nyproduktion välja miljöriktiga helhetslösningar som sätter fokus på hållbarhet. 
- Att personalen utbildas och motiveras att agera på ett miljöriktigt och ansvarsfullt sätt.
- Att följa lagar och regler avseende miljön. 

Bostads AB VätterHem är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas som är en nationell miljöledningsstandard som 
bygger på samma grundtanke som ISO 14001. Sedan 1998 redovisar vi årligen vårt miljöarbete och följer upp miljömål 
och åtgärder. Miljöhänsyn genomsyrar alltifrån upphandlingar, kemikalieval, transporter, att informera våra hyresgäster 
eller utbilda vår egen personal.

SOLENERGIANLÄGGNING 
Taket till centrumhuset på Råslätt - platsen för VätterHems nya solenergianläggning. Anläggningen kommer att produ-
cera cirka 90 MWh el per år. Det motsvarar vad 26 lägenheter i snitt gör åt med årligen. Solcellerna består av kiselkristal-
ler som omvandlar solljuset till elenergi. Genom kablar – uppåt ett par kilometer! – förs strömmen ner till en stor brum-
mande omvandlare på centrumhusets vind och sedan ner till de kontor, affärer, restauranger och andra näringsidkare i 
huset. Anläggningen har kostat runt två miljoner kronor att bygga, en del av pengarna – 630.000 – är bidrag från staten. 

Den kommer dock inte att kunna producera el året om – på vintern står solen för lågt och ligger det snö på modulerna 
kommer solljuset inte fram alls. På en tv-skärm vid Willys kommer man kunna följa hur mycket el som kommer och har 
kommit från solcellerna på taket. Positivt för klimatet. Sedan tidigare finns det en liten solenergianläggning hos Vätter-
Hem i Tenhult. Men den producerar inte el, utan värme. 

Under året har VätterHems nya solenergianläggning färdigställts. På taket till centrumhuset på Råslätt breder 660 svarta 
solcellsmoduler ut sig. De fyller en stor del av taket – nästan 1.000 kvadratmeter. 
– Det här har varit ett av mina roligare uppdrag hos VätterHem, spännande med ny teknik, säger Afrim som arbetar för 
bostadsföretaget sedan 1996.
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Det är en av sommarens vackraste
dagar; solen strålar från en nästan
molnfri julihimmel. Vi står på taket
till centrumhuset på Råslätt. Platsen
för Vätterhems nya solenergianlägg-
ning. Dagens väder är perfekt
alltså.

Vätterhems Afrim Alijevski visar runt. Det är
han som är närmast ansvarig för anlägg-
ningen. Med är också Torbjörn Lundgren,
bolagets energisamordnare. 

Framför oss på taket breder 660 svarta
solcellsmoduler ut sig. De fyller en stor del av
taket – nästan 1.000 kvadratmeter. 

– Det här har varit ett av mina roligare
uppdrag hos Vätterhem, spännande med ny
teknik säger Afrim som arbetar för bostads-
företaget sedan 1996.  I botten är han elekt-
riker. Och ja – det är hans bror till Mazar
som porträtteras på annan plats i detta num-
mer av Vi i Vätterhem. 

Anläggningen kommer att producera cirka
90 MWh el per år. Det motsvarar vad 26 lä-
genheter i snitt gör åt med årligen.  Skånefö-
retaget Glacell har stått för bygget – man blev
klar i slutet av juni. Efter sommaren kommer
det att bli en officiell invigning. 

Solcellerna består av kiselkristaller som
omvandlar solljuset till elenergi. Genom
kablar – uppåt ett par kilometer! – förs
strömmen ner till en stor brummande om-

vandlare på centrumhusets vind. Och sedan
ner till de kontor, affärer, restauranger och
andra näringsidkare som håller till i huset. 

Anläggningen har kostat runt två miljoner
kronor att bygga, en del av pengarna –
630.000 – är bidrag från staten. På mellan 15
och 20 år har den betalt sig.  Men Torbjörn
räknar med att den kommer att hålla i uppåt
30 år.  Dock kommer den inte att kunna pro-
ducera el året om – på vintern står solen för
lågt och ligger det snö på modulerna kommer
solljuset inte fram alls. På en tv-skärm vid
Willys kommer man kunna följa hur mycket
el som kommer och har kommit från solcel-

lerna på taket.  Och vad positivt det gjort för
klimatet. 

Redan finns det en liten solenergianlägg-
ning hos Vätterhem. I Tenhult. Men den pro-
ducerar inte el, utan värme. Torbjörn
Lundgren räknar med fortsatt utbyggnad:

– När vi bygger på Strandängen kommer
vi att sätta upp solpaneler där.

Och fler på Råslätt? undrar jag och blickar
ut över taken runt omkring oss.

– På husen som står i öst-väst-riktning kan
man också, med tanken på hur solen rör sig
över himlen, sätta upp paneler, nickar Tor-
björn                    Text o foto: Erik Lindfelt

Så här funkar solceller
Solcellen omvandlar solljus direkt till elektrisk energi. När solljuset
träffar solcellen, uppstår en elektrisk spänning mellan cellens fram-
sida och baksida. Denna spänning driver solcellens elektroner i en
bestämd riktning - en ström uppstår. Solcellens framsida har ett me-
talliskt nät som samlar in strömmen som sen används lokalt i bygg-
naden eller skickas ut på elnätet. Processen sker tyst, utan bränsle
och utan att någonting i solcellen förbrukas. Solceller tillverkas of-
tast av kisel.

Varför installera solceller?�Genom egna solceller kan du producera
din egen el. Du blir mer självständig och gör samtidigt en insats för
miljön.
�Bra att veta�Att installera solceller är en långsiktig investering. Det
finns ett statligt stöd för installation av solceller som kan sökas av
såväl företag som offentliga organisationer som privatpersoner. Stö-

det kan fås för installation av alla typer av nätanslutna solcellssy-
stem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.
Stödnivån från och med den 1 februari 2013 är maximalt 35 % av
investeringskostnaden.
Att tänka på inför installation
• Installationsarbetet är behörighetskrävande.
• Kontakta elnätföretaget och kommunens byggnadskontor

innan installationen påbörjas.
• Säkerställ att samtliga komponenter i solcellsanläggningen är

CE märkta. Det finns en internationell IEC standard för
solcellsmoduler (IEC 61215 för kristallina solceller och
IEAC 61244 för tunnfilmssolceller).
Välj moduler som uppfyller denna eller motsvarande standard.

Källa: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Producera-din-
egen-el/Producera-el-fran-solen/

Solel från Råslätts tak

Vill du installera solceller i din fastighet?
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VI CYCKLADE, PROMENERADE OCH ÅKTE 
BUSS PÅ VÄTTERHEM-RUNT 
Under vecka 38 anordnade VätterHem en rörlig aktivi-
tet för personal och hyresgäster. Man skulle färdas på 
ett hållbart sätt - cykla, gå, åka buss - mellan Vätter-
Hems områden – Råslätt, Öxnehaga, Österängen och 
City. Aktiviteten skedde under Europeiska trafikant-
veckan och syftet var att stimulera personal och hy-
resgäster att dagligen välja färdsätt som gynnar hälsan 
och miljön. Hyresgäster och anställda hos VätterHem 
cyklade, promenerade eller åkte buss till aktivitetsytan 
på Österängen. På plats kunde man ta del av informa-
tion om olika transportmedels klimateffekter, tipspro-
menad och enklare förtäring. Pris delades ut till alla 
som deltog i tipspromenaden.

DET GRÖNSKAR PÅ KÅLGÅRDEN
På en obebyggd tomt mitt på Kålgården,
växter det så det knakar. Mellan juni till 
oktober pågick nämligen ett stadsodlings-
projekt som VätterHem startade tillsam-
mans med Hyresgästföreningen, HSB, 
Riksbyggen och ABF.

Boende på området som  ville vara med 
och odla, erbjöds jord och pallkrage. Varje 
odlare ansvarar för sin egen odlingslåda 
när det gäller skötsel och vad som ska 
odlas. Jorden som används i pallkragarna
är VätterHems näringsrika kompostjord
från Råslätt - och det är bra växtkraft i
jorden. Kålväxterna trivs och en månad 
efter det att pallarna gjorts i ordning, hade
flera odlare börjat skörda späda salladsblad.
Odlingsintresset bland boende på området
har varit stort. Till första  informations-
mötet i början på juni kom 35 stycken 
Kålgårdsodlare med gröna fingrar. Mycket 
blev gjort på ett par timmar – pallarna gjordes i ordning, fylldes med jord och många hann t.o.m. så frön eller plantera 
växter. Arbetsglädjen var stor och alla hjälptes åt och jobbade hårt i det regniga vädret. Nyfikna förbipasserande stan-
nade till, ställde frågor och bevittnade byggtomtens förvandling till ett levande och grönt område som möjliggör och 
förstärker gemenskapen och miljöengagemang.
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På en obebyggd tomt mitt på Kål-
gården, växter det så det knakar.
Mellan juni till oktober pågår nämli-
gen ett stadsodlingsprojekt som
VätterHem har startat tillsammans
med Hyresgästföreningen, HSB,
Riksbyggen och ABF. Samarbetet
sker inom Bonätverket – som tidi-
gare drivit Klimatpiloterna, ett pro-
jekt som Vi i VätterHem berättat om
i tidigare artiklar.

Boende på området som vill vara med och
odla, erbjuds jord och pallkrage. Varje odlare
ansvarar för sin egen odlingslåda när det gäl-
ler skötsel och vad som ska odlas. Jorden
som används i pallkragarna är VätterHems
näringsrika kompostjord från Råslätt. Och
det är bra växtkraft i jorden – kålväxterna
trivs och en månad efter att pallarna gjorts i
ordning, har flera odlare börjat skörda späda
salladsblad.

Odlingsintresset bland boende på områ-
det har varit stort: till första informationsmö-
tet i början på juni kom 35 personer! En del
hade dock redan spikat sina sommarplaner,
andra ansåg att det var för sent på säsongen
för att börja odla. När det väl var dags för
första riktiga arbetsmötet, samlades tio styc-
ken Kålgårdsodlare med gröna fingrar. Myc-
ket blev gjort på ett par timmar – pallarna
gjordes i ordning, fylldes med jord och
många hann t.o.m. så frön eller plantera väx-
ter. Arbetsglädjen var stor, alla hjälptes åt och
jobbade hårt i det regniga vädret. Nyfikna
förbipasserande stannade till, ställde frågor
och bevittnade byggtomtens förvandling till
ett levande och grönt område som möjliggör
och förstärker gemenskapen och miljöenga-
gemanget. 

Välkommen att titta förbi och se hur det
växter!

Litteraturtips
”Kålgårdarna – stadens
köksträdgård” av Agneta
Åsgrim Berlin, belyser Kål-
gårdens odlingshistoria,
boken finns att låna på
stadsbiblioteket. Likaså en
nyutkommen bok om
stadsodling - ”Stadsod-
lare” av Karine Manner-
felt.

Sugen på att odla
själv? 
Sätt ner några frön i en
kruka, placera den i ett sö-
derfönster och se vad som händer. Det går att
odla i det mesta – fynda krukor på loppis
eller använd gamla mjölkkartonger. Enklast
är det att odla kryddor, men även ruccola, rä-
disor och potatis är lättskötta. På biblioteket
hittar du många böcker som ger bra odlings-
tips.

Säsongens tips
Passa på och handla varor som är i säsong. I
augusti – september är det skördetid för
blomkål, broccoli, bönor, brysselkål, sallad,

rödbetor, squash, kålrot, äpplen,
päron, plommon m.m. Det finns
många fina gårdsbutiker i närhe-
ten, en del har t.o.m. självplock.
I september kan du t.ex. plocka
majs på Strands Gård i Gisebo,
ca 2 km norr om Huskvarna.
Låt gärna bilen stå - det går cy-
kelbana intill vägen och buss
101 stannar precis utanför. För
mer info besök www.strands-
gard.se 

Christina Odén,
miljösamordnare VätterHem

Det grönskar på Kålgården

Kålgårdsodlarnas stadsodling
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ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL
Bostads AB VätterHem har sedan 1998 arbetat syste-
matiskt med miljöfrågor enligt Miljödiplomering. Det 
innebär att vi varje år redovisar vårt miljöarbete och följer 
upp mål och åtgärder. Bostads AB VätterHem fokuserar på 
4 områden och har formulerat följande mätbara mål:

- Energiförbrukningen ska minska med 20 % mellan 2007-
2016. Fram t.o.m 2013 har vi minskat med cirka 13 %.

- Utsläppen av växthusgaser ska minska med 50 % mellan 
2007-2020.  

- Andelen återvunnet hushållsavfall ska öka till två tred-
jedelar till 2016 (jämfört med 52 % 2010). 2013 återvanns 
59 %.

- Antalet unika kemiska produkter ska minska med 70 % 
till 2014 (jämfört med 2010). Hittills är 47 % bortrensat. 

Viktigast är det vardagliga arbetet där miljöhänsyn ge-
nomsyrar alltifrån upphandlingar, kemikalieval, transpor-
ter, att informera våra hyresgäster eller utbilda vår egen 
personal.

SKÅNEINIATIVET – 20 % MINSKNING
Bostadssektorn använder cirka 40 % av all energianvänd-
ning i Sverige och en besparing här ger stor effekt både 
miljömässigt och ekonomiskt. Vid en SABO-konferens i 
Malmö 2008 lanserades den energiutmaning som kom att 
kallas ”Skåneinitiativet”. 

Så, tillsammans med andra kommunägda bostadsföretag i 
Sverige, arbetar VätterHem med målet att minska den to-
tala energianvändningen med 20 % fram till 2016. Hittills 
har besparingen för VätterHems del varit cirka 12 %. 

VätterHem arbetar bland annat med belysning, värme, 
injustering och ventilation och här finns stora vinster att 
göra. VätterHems totala energiförbrukning är 100 000 000 
kilowattimmar (kwh) årligen så 20 % innebär en stor 
besparing. Energibesparing är för övrigt ett område där 
det ständigt kommer nya produkter och det gäller att vara 
uppdaterad och följa  med utvecklingen. Det gör Vätter-
Hem.
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UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER 
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STYRELSE, REVISORER OCH LEDNING
Bostads AB VätterHems styrelse tillsätts av Jönköpings kommunfullmäktige och har en politisk sammansättning som 
motsvarar den aktuella representationen i kommunfullmäktige. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter samt två 
suppleanter. Därutöver utser arbetstagarorganisationerna Vision och Fastighetsanställdas Förbund representanter. Styrel-
sen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning. 

LEDAMÖTER (ORDINARIE)
Peter Lundvall, ordförande (mp)
f. 1949. Ledamot av styrelsen sedan 2011
ledamot av kommunfullmäktige

Nils-Erik Emme (kd)
affärskonsult, f. 1945
ledamot av styrelsen sedan 1999

Pelle Nordin (s)
fd. skolledare, f. 1949
ledamot av styrelsen sedan 1981
ledamot av kommunfullmäktige

Sotiris Delis (m)
kreditchef, f. 1955
ledamot av styrelsen sedan 2011
ledamot av kommunfullmäktige

Elisabeth Hjort (m)
fd. gymnasiechef, f. 1945
ledamot av styrelsen sedan 2011

Sanja Nikic Lesic (s)
personalstrateg, f. 1980
ledamot av styrelsen sedan 2007

Per Johansson (m)
fd. marknadschef, f. 1944
ledamot av styrelsen sedan 2011

Peter Holkko (s)
postiljon, f. 1955
ledamot av styrelsen sedan 1995

Helena Krogell (kd)
konsult, f. 1967
ledamot av styrelsen sedan 2011

SUPPLEANTER
Ashgan Panahirad (s)
Stefan Persson (mp)

ARBETSTAGARREPRESENTANTER
Carl-Magnus Jonsson (Vision)
arbetsledare, f. 1974

Anders Nordholm (FAF)
reparatör, f. 1969

SUPPLEANTER
Marie Gustavsson (Vision)
Anders Fennsjö (FAF)

SAMMANTRÄDEN
Ordinarie årsstämma hölls den 20 mars 2013.
Styrelsen har under verksamhetsåret därutöver haft 10 st 
protokollförda sammanträden.

REVISORER (ORDINARIE)
Stig Selin
Stellan Sandberg
Hans Warén (auktoriserad), Deloitte AB

SUPPLEANTER
Margareta Persson
Margot Solaas
Pernilla Rehnberg (auktoriserad), Deloitte AB

VätterHems styrelse:
                        Peter Holkko                        Sanja Nikic Lesic                 Kent Sandén (VD)           Per Johansson                   Helena Krogell
                                                    Sotiris Delis                                   Nils-Erik Emme       Elisabeth Hjort                     Pelle Nordin                  Peter Lundvall
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FINANSIERING
Bostads AB VätteHems finansiella verksamhet regleras bland annat av de övergripande bestämmelser som fastställs för 
finansieringsverksamheten i Jönköpings kommun och kommunkoncernen Jönköpings Rådhus AB. Syftet med koncer-
nens finansiella föreskrifter är att skapa enhetliga mål och riktlinjer samt en tydlig ansvarsfördelning. Den finansiella 
verksamheten präglas av ett medvetet lågt risktagande utan spekulativa inslag. Inom ramen för fastslagen policy och 
finansföreskrifter skall arbetet därefter bedrivas med att säkerställa företagets betalningsförmåga på såväl kort som lång 
sikt.

FASTIGHETSLÅN
Företagets totala låneportfölj uppgår vid årsskiftet till 2 198 
000 tkr (2 198 000). Samtliga krediter är amorteringsfria 
och upplånade genom koncernens internbank.

RÄNTA FASTIGHETSLÅN
Den genomsnittliga bruttoräntan under verksamhetsåret 
uppgår till 3,09 % (3,03) och vid årsskiftet 3,08 % (3,26).

RÄNTEEXPONERING
Ett mått på företagets ränteexponering är den återstående 
genomsnittliga räntebindningstiden. Företagets ambition 
är att ej understiga en återstående räntebindning om 18 
månader. Som en följd av den försiktighet som följer har 
företaget beslutat att begränsa omfattningen av krediter 
med rörlig ränta inklusive derivat till maximalt 40 % av 
företagets totala låneportfölj.

Genomsnittlig återstående räntebindning inklusive derivat 
uppgår vid verksamhetsårets utgång till 27 månader (31), 
och andelen krediter med rörlig ränta uppgår till 14 % 10).

DERIVATINSTRUMENT
Derivatinstrument används endast för att begränsa ränte-
risker för en reell underliggande upplåning.

För att uppnå en avvägd ränterisk i låneportföljen används 
bland annat ränteswapar. Vid verksamhets-årets utgång 
fanns ränteswapsavtal intill ett belopp av 1 2 71 000 tkr  
(1 564 000) med förfall under åren 2014-2018.

RÄNTEFÖRFALLOSTRUKTUR
Under förestående verksamhetsår är 469 000 tkr (618 000) 
motsvarande 21 % (28) av den totala lånestocken föremål 
för räntejustering.
 
VALUTAEXPONERING
Inga krediter med valutarisk förekommer i låneportföljen.

BELÅNINGSGRAD
Belåningsgraden uppgår till 87 % (87) av fastigheternas 
bokförda värde och 52 % (53) i förhållande till fastigheter-
nas taxeringsvärde.

RÄNTEINTÄKTER
Företagets likviditetsöverskott har enligt direktiv för kon-
cernen förvaltats inom ramen för finansiell samverkan.

LIKVIDITET
Likviditeten har under verksamhetsåret varit tillfredsstäl-
lande och erforderligt upplåning har kunnat genomföras. 
Företagets likvida medel och kortfristiga placeringar upp-
går vid årsskiftet till 38 432 tkr (80 542).

SOLIDITET
Aktiekapitalet uppgår vid verksamhetsårets utgång till 
323 624 tkr (304 316). Redovisad soliditet uppgår till 12 % 
(11). En justerad och beräknad soliditet med beaktande av 
fastigheternas övervärde uppgår till 61 %.
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LEDNING
Kent Sandén
vd, f. 1953
anställd 1996

Raymond Paska
personal- och marknadschef, f. 1968
anställd 2013

Lizette Nilsson
ekonomichef, f. 1963
anställd 2011

Tommy Johannesson
förvaltningschef/vvd, f. 1958
anställd 1980

Henrik Möller
byggchef, f. 1955
anställd 2004

Torbjörn Lundgren
energisamordnare, f. 1970
anställd 2011

Johan Hageltorn
it-chef, f. 1965
anställd 2013

VätterHems ledningsgrupp:
                         Kent Sandén                               Torbjörn Lundgren                   Henrik Möller                                                Lizette Nilsson
                                             Johan Hageltorn                    Tommy Johannesson                         Raymond Paska
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FASTIGHETER

BESTÅNDET
Vid verksamhetsårets utgång förvaltade företaget drygt 
150 (150) fastigheter omfattande 8 275 lägenheter (8 230) 
om 538 183 kvm (534 600), 339 lokaler (399) för olika 
ändamål om 96 722 kvm (98 178), samt därtill hörande 
bostadskomplement i form av garage, parkeringsdäck, 
bilplatser etc. Fastighetsbeståndet är huvudsakligen samlat 
i fyra geografiskt skilda områden lämpade för en rationell 
förvaltning inom Jönköpings kommun.

FASTIGHETSFÖRVÄRV
Under verksamhetsåret har fastigheten 
 - Götaland 7 (tomtmark 2 624 kvm) i centrala Jönköping 
förvärvats till en köpeskilling av 5 791 tkr.
 
NYPRODUKTION
Efterfrågan på lägenheter i Jönköpings kommun är hög 
och planering för en fortsatt utbyggnad och förtätning av 
staden fortgår. VätterHem arbetar således aktivt med att 
skapa förutsättningar för ytterligare produktion av hyres-
rätter. Färdiga planer för närmare 800 lägenheter finns, 
varav ett hundratal lägenheter med en planerad byggstart 
under förestående verksamhetsår.

Under verksamhetsåret har en nyproduktion omfattande 7 
st tvåvåningshus med 32 lägenheter med en sammanlagd 
bostadsyta om 2 287 kvm färdigställts i kv Häljaryd i Ten-
hult. Beräknad produktionskostnad 55 000 tkr.

I kv Götaland (”Slottskajen”) i centrala Jönköping har en 
nyproduktion av 34 lägenheter påbörjats med planerat 
färdigställande under 2014.

I bostadsområdet Strandängen har en första etapp om-
fattande ciraka 200 lägenheter påbörjats med planerat 
färdigställande under 2015. Området befinner sig i ett av 
Jönköpings mest attraktiva områden och företagets ambi-
tion är att skapa ett energisnålt och för övrigt ekologiskt 
bostadsområde med närmare 700 lägenheter.

OMBYGGNAD
Bostads AB VätterHems pågående upprustning av befint-
ligt fastighetsbestånd fortgår i oförändrad takt. Av pågåen-
de ombyggnader kan följande nämnas.

I fastigheten Domaren 28 i centrala Jönköping pågår en to-
talombyggnad av Östra förskolan omfattande bland annat 
en anpassning av verksamhets-, personalutrymmen och 
mottagningskök. Beräknad kostnad 11 600 tkr.

I fastigheten Önskedrömmen 8 i bostadsområdet Råslätt 
har en takombyggnad påbörjats. Ombyggnaden kommer 
därefter att utvärderas och utgöra beslutsunderlag för en 
eventuell fortsatt takombyggnad i bostadsområdet.

I kv Slåttervallen i bostadsområdet Öxnehaga pågår en 
omfattande upprustning av den yttre miljön.

Bostads AB VätterHem har tillsammans med Jönköping 
Energi och företaget Kalejdo påbörjat en ombyggnad av 
fastigheternas TV-nät. Företaget kan därefter erbjuda 
en helhetslösning för TV och boendetjänster med stor 
valfrihet bland leverantörer och TV-kanaler. TV-portalen 
kommer vidare att användas av företaget för boendeinfor-
mation och instruktionsfilmer m m.
 
ÅLDER
Fastighetsbeståndet har ett genomsnittligt värdeår motsva-
rande 1975, där 34 % av antalet lägenheter har ett värdeår 
mellan 1965 och 1975, samt 5 % efter år 2000. Värdeår 
används bland annat i samband med fastighetstaxering-
en för att kunna redogöra för fastighetens åldersmässiga 
standard.

BOKFÖRDA VÄRDEN
Fastigheternas bokförda värden uppgår vid verksamhets-
årets utgång till 2 535 999 tkr (2 530 312), motsvarande ett 
värde av 3 994 tkr/kvm (3 999).

TAXERINGSVÄRDEN
Fastigheternas sammanlagda taxeringsvärde uppgår till 4 
211 485 tkr (4 123 048), varav byggnadsvärde 3 236 599 
tkr (3 161 714).

MARKNADSVÄRDEN
Marknadsvärden på företagets färdigställda fastigheter är 
internt värderade och har bedömts uppgå till 6 100 000 tkr. 

FÖRSÄKRINGAR
Samtliga fastigheter är försäkrade till fullvärde i Länsför-
säkringar, Jönköping.

MARKNAD
Jönköpings kommun är en växande kommun med ett 
årligt tillskott av invånare med drygt 1 000 personer. Totalt 
har befolkningen ökat med cirka 6 000 personer under 
de senaste 5 åren och uppgår därmed till drygt 130 000 
invånare.

Efterfrågan av bostäder i Jönköpings kommun är fortsatt 
mycket god. Då antalet nyproducerade bostäder under 
senare år inte motsvarat en tilltagande efterfrågan kan brist 
på lägenheter konstateras, inte minst i centrala Jönköping. 
Detta har medverkat till ett gynnsamt marknadsläge för 
företaget och antalet vakanta lägenheter har under de 
senaste verksamhetsåren begränsats till 0,1 % av företagets 
fastighetsbestånd. Även lokalmarknaden får betraktas som 
tillfredsställande även om efterfrågan av lokaler i mindre 
centrala områden är mer instabil och begränsad. 

Det totala antalet lägenheter i Jönköpings kommun uppgår 
till 59 850 (59 605) varav drygt 27 000 (27 000) är upplåtna 
med hyresrätt. VätterHems andel av det totala utbudet av 
lägenheter motsvarar cirka 14 % respektive 31 % av kom-
munens hyresrätter.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB VätterHem (organisationsnummer 556012-3704) får härmed avge 
följande berättelse för verksamhetsåret 2013.

BOLAGETS VERKSAMHET

ÄGARE
Bostads AB VätterHem ägs till 100 % av Jönköpings Råd-
hus AB (organisationsnummer 556380-7161), som i sin 
tur ägs av Jönköpings kommun.

MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Jönkö-
pings kommun äga, förvalta, utveckla, bebygga, förvärva 
samt hyra ut fastigheter med huvudinriktning på bostäder, 
affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar, 
samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har rätt att, 
förutom egna fastigheter, även förvalta fastigheter ägda 
av Jönköpings kommun och kommunala bolag. Bolaget 
är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av 
sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens 
ställe. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyt-
tigt syfte och med iakttagande av kommunala principer 
såsom lokaliserings- och likställighetsprincipen främja 
bostadsförsörjningen i Jönköpings kommun. Vidare skall 
hyresgästerna erbjudas möjlighet till boinflytande och 
inflytande i bolaget. Verksamheten skall bedrivas enligt 
affärsmässiga principer.

ÄGARDIREKTIV
Ägardirektiv för Bostads AB VätterHem är fastställda av 
kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och därefter 
bekräftade på bolagets årsstämma.

Av direktiven framgår bland annat att VätterHem skall
 - medverka till en god utveckling av Jönköpings kommun.
 - upprätthålla god ekonomisk hushållning och hållbar 
ekologisk utveckling.
 - främja integration och social hushållning.
 - skapa trygga och hållbara boendemiljöer.
 - bidra till bostadsförsörjningen med nyproduktion av 450 
lägenheter i hyresrättsform under perioden 2009-2013.

AFFÄRSIDÉ
Bostads AB VätterHem ska vara ett kundorienterat och 
miljösatsande bostadsföretag som genom att överträffa 
kundernas förväntningar, behåller sitt goda rykte, uppnår 
full uthyrning och därmed ger erforderlig vinst.

ORGANISATION
Bostads AB VätterHem ingår i den av Jönköpings kom-
mun bildade och ägda bolagskoncernen Jönköpings 
Rådhus AB. Koncernen består av moderbolag och 20 st 
dotterbolag varav 18 helägda och två delägda. Av dotterbo-
lagen är sex st bostadsbolag, två arrangemangsbolag, fyra 
energibolag, fem förvaltningsbolag, två logistikbolag samt 
ett utbildningsbolag.

Bostads AB VätterHem är organiserat i sex avdelningar: 
Bygg-, förvaltnings-, energi/miljö-, marknad/personal-, 
ekonomi- samt IT-avdelning. Inom byggavdelningen 
handläggs huvudsakligen ny-, till- och ombyggnader samt 
större underhållsprojekt. Vidare sköts företagets upp-
handlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
På avdelningen energi/miljö sker all driftövervakning av 
såväl energi som ventilation. Förvaltningsavdelningen är 
geografiskt uppdelad i fyra områden med områdeschefer 
som ekonomiskt ansvariga för delar av bolagets drift. På 
Marknad/personalavdelning handläggs personalfrågor, 
marknadsföring och PR-verksamhet, förmedling av före-
tagets uthyrningsobjekt samt administration av köverk-
samhet och hyreskontrakt. På företagets ekonomiavdel-
ning handläggs ekonomi-, redovisnings-, finansierings-, 
hyresförhandlingsfrågor. IT-avdelningen ansvarar bland 
annat för drift och utveckling av företagets fastighets- och 
administrativa system.

Bostads AB VätterHem har en decentraliserad och kund-
nära organisation med BoVärdar i alla bostadsområden. 
Servicenivån är mycket hög och en av företagets ambitio-
ner är att vara och uppfattas som ”företaget som bryr sig” 
där hyresgästen alltid står i centrum. Företaget genomför 
därför årligen omfattande hyresgästenkäter där hyresgäs-
tens preferenser kartläggs och dokumenteras. Enkätsvaren 
utgör därefter en viktig del som beslutsunderlag i den 
löpande förvaltningen. Företagets organisation skall vidare 
kännetecknas av kostnadsmedvetenhet, effektivitet och 
hög ansvarskänsla. För att möjliggöra ytterligare utveck-
ling av företaget med bland annat en fortsatt inriktning 
mot en mer decentraliserad och kundnära organisation är 
verksamheten ständigt föremål för översyn, anpassningar 
och kontinuerlig utveckling.

ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET
Bostads AB VätterHem är medlem i
 - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO).
 - Arbetsgivarförbundet Pacta.
 - Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation 
(FASTIGO).
 - Husbyggnadsvaror HBV Förening (HBV).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VÄTTERHEM - ÅRSREDOVISNING 2013

27 28



MEDARBETARE
Antalet anställda under verksamhetsåret uppgår till 138 
personer (137), motsvarande 135 helårsanställda (135) 
fördelade på fastighetsarbetare 66 % (66) och tjänste-
män 34 % (34). VätterHem har, liksom branschen i stort, 
könsfördelning med 61 % (59) män och 39 % (41) kvinnor. 
Målsättningen i företagets jämställdhetsarbete är dock 
att i möjligaste mån utforma arbetsförhållanden så att de 
lämpar sig både för män och kvinnor. Antalet tillsvidare-
anställda födda utanför Sverige uppgår vid verksamhets-
årets utgång till 17 personer (16) motsvarande 12 % (12) 
av antalet anställda.

ANTAL ANSTÄLLDA FÖRDELADE EFTER KÖN

Medelanställningstiden för anställda är 13 år (13), varav 
för tjänstemän 13 år (13) och 12 år (12) för arbetare. Per-
sonalomsättningen var under året 5,7 % (5,8) varav 3,6 % 
(1,5) slutade med pension. Medelåldern ibland personalen 
är 49 år (48), och merparten befinner sig i åldersintervallet 
40-60 år.

ÅLDERSSTRUKTUR

HYRESGÄSTENKÄT
Under verksamhetsåret har VätterHem genomfört en 
årligen återkommande hyresgästenkät. Undersökningen 
har utförts i samarbete med AktivBo AB, ett konsultföre-
tag inom fastighets- och förvaltningsbranschen. Avsikten 
med undersökningen är att bland annat mäta kundnöjdhet 
och vilka faktorer som påverkar denna. Undersökningen 
omfattade närmare 2 700 (2 700) slumpmässigt utvalda 
hushåll. Vid utvärderingen konstaterades att företagets 
serviceindex (nöjdkundindex) ökar till 87,1 % (86,9) och 
är således alltjämt på en mycket hög nivå.

FINANSIERING

FINANSFÖRESKRIFTER
Bostads AB VätterHems finansiella verksamhet regleras av 
de övergripande bestämmelser som fastställts för finansie-
ringsverksamheten i Jönköpings kommun och bolagskon-
cernen Jönköpings Rådhus AB. Verksamheten ska präglas 
av ett medvetet lågt risktagande utan spekulativa inslag. Av 
föreskrifterna framgår bland annat att låneportföljen, in-
klusive derivat, ska ha en genomsnittlig räntebindningstid 
i intervallet 1,5 till 4,5 år och att högst 40 % får vara utan 
räntebindning eller med räntebindning kortare är 3 måna-
der. Inom ramen för fastslagen policy och riskinstruktion 
skall arbetet bedrivas med att säkerställa företagets betal-
ningsförmåga på såväl kort som lång sikt.

Företagets totala låneportfölj uppgår vid årsskiftet till 
2 198 000 tkr (2 198 000). Samtliga krediter är amorte-
ringsfria och upplånade genom koncernens internbank. 
Den genomsnittliga bruttoräntan under verksamhetsåret 
uppgår till 3,09 % (3,03) och vid årsskiftet 3,09 % (3,26). 
Den genomsnittliga återstående räntebindningen uppgår 
till 27 månader (31), och andelen krediter med rörlig ränta 
(inklusive derivatinstrument) uppgår till 14 % (10).

FÖRFALLOSTRUKTUR (RÄNTA)
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VERKSAMHET UNDER                          
RÄKENSKAPSÅRET

HYRESFÖRHANDLINGAR
Den första januari 2011 ersattes Lagen om allmännyttiga 
bostadsbolag med Lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag (2010:879). Av den nya lagstiftningen 
framgår att ansvaret för hyressättningen skall ligga på 
hyresmarknadens lokala parter och att uppgiften skall 
lösas med ett affärsmässigt beteende inom ramen för 
det kollektiva förhandlingssystemet. Målet skall vara att 
hyran skall motsvara respektive lägenhets bruksvärde och 
uppfattas som skälig med hänsyn till förvaltningskvalité, 
standard och läge.

Bostadshyror fastställs efter årliga hyresförhandlingar 
med Hyresgästföreningen Sydost. VätterHem träffade i 
december månad 2012 en överenskommelse om 2013 års 
bostadshyror. Överenskommelsen innebar en genomsnitt-
lig höjning av hyran med 17 kr/kvm motsvarande 2 %, 
samt en mindre justering av avgifter för vissa garageplatser. 
Elpriset vid debitering av hushållsel sänktes till 1:15 kr/
kwh, medan priset vid individuell debitering av varmvat-
ten lämnades oförändrad 59:40 kr/kbm.

Den genomsnittliga bostadshyran uppgår vid verksam-
hetsårets utgång till 877 kr/kvm (860).

Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen Sydost träf-
fades överenskommelse om 2014 års hyror. Överenskom-
melsen innebar en genomsnittlig höjning av bostadshyran 
med 1,5 % (13 kr/kvm).  Elpris vid debitering av hushållsel 
1:15 kr/kWh och avgift vid individuell debitering av varm-
vatten 59:40 kr/kbm lämnades oförändrade. 

UNDERHÅLL
Företagets löpande uppföljning av underhållsbehovet och 
genomförandet av åtgärder medför att fastighetsbestån-
det håller en god underhållsstandard. Ett omfattande och 
regelbundet underhåll av fastigheterna är en investering 
för framtiden, men också av stor betydelse för bolagets an-
seende som fastighetsförvaltare. Årets underhållskostnad 
uppgår till 159 971 tkr (160 128) motsvarande 252 kr/kvm 
(253), varav huvuddelen kan härledas till stam- och bad-
rumsrenoveringar bland annat i bostadsområdet Råslätt.

Av mer omfattande underhållsåtgärder som pågår eller 
avslutats under verksamhetsåret kan följande nämnas:
 - Bostadsområdet Råslätt, stambyten i förening med upp-
rustning av badrum.
 - Kv Finland i centrala Jönköping, stambyte i förening 
med upprustning av badrum.
 - Kv Fabriken i centrala Jönköping, utbyte av ventilations-
aggregat och undercentraler.
 - Bostadsområdet Österängen, upprustning av trapphus 
och utbyte av dörrar.

Med en ambition att minska energiåtgången i företagets 
fastigheter genomförs kontinuerligt injusteringar av värme 
och ventilation samt översyn och uppgradering av styr- 
och reglerutrustning.

LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING (1992:1528)
Bostads AB VätterHem omfattas av lagen om offentlig 
upphandling. Under verksamhetsåret har upphandling 
skett av ramavtal för material och arbeten för drift och 
underhåll till ett beräknat värde av 72 269 tkr (47 200).

ÖKAD INTEGRATION
Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har 2005 
beslutat att fastställda kommun- och personalpolitiska 
program skall utgöra riktlinjer för nämnders och kommu-
nala bolags arbete med att främja integration i kommunen. 
VätterHem har, tillsammans med Jönköpings kommun, 
medverkat i ett flertal integrationsprojekt i företagets 
bostadsområde.

MILJÖ OCH MILJÖPÅVERKAN
Bostads AB VätterHems miljöpolicy (reviderad under 
2011) har varit vägledande för det dagliga miljöarbetet 
såväl i produktion som i den löpande förvaltningen. Fö-
retaget skall i all sin verksamhet medverka till en utveck-
ling för ett bärkraftigt samhälle genom miljöhänsyn i ett 
helhetsperspektiv. Av företagets fastighetsbestånd är 100 % 
miljödiplomerat av Jönköpings kommun.

Bostads AB VätterHem bedriver tillstånds/anmälnings-
pliktig verksamhet enligt miljöbalken beträffande 
 - anläggningen för förbränning för annat bränsle än en-
bart eldningsolja eller bränslegas i kommunens taxa, inom 
fastigheten Kortebo 2:95 i Jönköpings kommun.
 - komposteringsanläggning inom fastigheten Öbon 1 i 
Jönköpings kommun
 - installation av anordningar för förvaring av brandfar-
lig vätska i bostadsområdet Strandängen, Öxnehaga och 
Råslätt i Jönköpings kommun.
 - mellanlagring av avfall inom fastigheten Slåttertiden 1 i 
Jönköpings kommun.
 - hantering av brandfarliga varoro inom bostadsområdet 
Öxnehaga i Jönköpings kommun.
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VERKSAMHET OCH ORGANISATION
Företagets aktiviteter i syfte att effektivisera verksamheten 
ytterligare samt om möjligt tillskapa en förbättrad kost-
nadsmedvetenhet kommer att fortgå.

En ledstjärna för företaget har under många år varit att ha 
en kundnära organisation med hög ansvarskänsla, service-
nivå och decentraliserad organisation med egen personal.

Företagets ambition att upprätthålla en hög underhålls-
standard i fastighetsbeståndet innebär att företagets stora 
investeringar i ombyggnader, anpassningar, standard-
förbättringar och omfattande underhållsprogram etc. 
kommer att fortgå.

NYPRODUKTION AV BOSTÄDER
Med avsikt att skapa förutsättningar för att kunna bemöta 
en eventuell tilltagande efterfrågan av lägenheter fortgår 
en projektering av nyproduktion av närmare 800 lägenhe-
ter under perioden 2014 - 2020.

RESULTATUTVECKLING
Företagets goda resultat under senare år förväntas fort-
sätta även under förestående år. Uppgörelsen om 2014 års 
bostadshyror tillsammans med en fortsatt tillfredsställande 
uthyrningssituation förväntas medverka till en fortsatt po-
sitiv utveckling. Kostnadsökningar till följd av förändrade 
priser etc. förväntas till stor del uppvägas av en kostnadsef-
fektivare organisation och förvaltning.

MILJÖ
Miljöarbetet inom företaget fortsätter enligt den policy 
som styrelsen fastslagit. Detta innebär att vi på bred front 
satsar på bättre miljö, större miljöhänsyn och anpassningar 
till ett hållbart och bärkraftigt samhälle.

BOINFLYTANDE
En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är en 
väl utvecklad relation hyresvärd – hyresgäst. VätterHem 
kommer således att värna om, men också utveckla och 
stimulera engagemang från hyresgäster och hyresgästorga-
nisationen såväl inom som utom ramen för vårt boinfly-
tandeavtal.

ÖVERGÅNG TILL KOMPONENTAVSKRIVNING
Bokföringsnämnden har under 2012 presenterat ett nytt 
huvudregelverk för redovisning i icke noterade företag. 
Regelverket (K3) är omfattande och med stor påverkan på 
företagets redovisning, inte minst definition och upplys-
ningar om materiella anläggningstillgångar samt gräns-
dragning/klassificering av underhållskostnader och inves-
teringar. Regelverket skall tillämpas från och med 2014.

ÖVRIGT
Bostads AB VätterHem kommer även i fortsättningen 
bidra till en positiv utveckling av Jönköpings kommun 
genom att bland annat verka för att det byggs attraktiva, 
energieffektiva och funktionella hyresrätter i områden där 
människor trivs och känner trygghet.

Marknaden och dess förutsättningar kommer ständigt 
att förändras. Detta medför att företaget kommer att vara 
i kontinuerlig utveckling. Företagets ambition, att vara 
och uppfattas som ett företag som värnar om kvalité, god 
service, miljötänkande och där hyresgästen alltid står i 
centrum kommer dock att kvarstå. Bostads AB VätterHem 
skall även i framtiden kännetecknas av omtanke, trygghet, 
miljötänkande, service och valfrihet.

”Bra skall bli lite bättre”
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SOLIDITET
Soliditeten, beräknad såsom eget kapital + 78 % av obe-
skattade reserver i procent av balansomslutningen, uppgår 
till 12 % (11).

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Årets kassaflöde uppgår till - 42 110 tkr (-18 718) varav 
kassaflödet från den egna verksamheten uppgår till 118 
537 tkr (73 088).

Bolagets likviditet har under verksamhetsåret varit till-
fredsställande. Företagets Likvida medel uppgår vid årets 
utgång till 38 432 tkr (80 542). Kassaöverskott placeras i 
bank (koncernkonto) enligt bestämmelser om finansiell 
samverkan inom kommunkoncernen. Beviljad och out-
nyttjad kredit uppgår vid årsskiftet till 50 000 tkr (50 000). 

AVGIFT FÖR KOMMUNALA BORGENSÅTAGANDE
Från och med verksamhetsåret 2012 ska en avgift erläggas 
för kommunala borgensåtaganden. För verksamhetsåret 
utgår en avgift om 7 400 tkr (7 314).

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bostads AB VätterHem uppvisar även för verksamhetsåret 
2013 ett starkt ekonomiskt resultat. Årets nettoomsättning 
uppgår till 604 305 tkr (589 747) och är en ökning med 2,5 
% (3,4) jämfört med föregående verksamhetsår. Företagets 
driftkostnader uppgår till 258 540 tkr (247 949), och fi-
nansiella kostnader inklusive avskrivningar till 141 731 tkr      
(139 547). Företagets räntekostnader uppgår till 68 371 tkr 
(67 078). Av verksamhetsårets totala intäkter avser < 1 % 
(< 1) företag inom kommunkoncernen Jönköpings Rådhus 
AB och av företagets totala kostnader cirka 21 % (21).

Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska 
ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår vidare av 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhö-
rande noter, tilläggsupplysningar och kassaflödesanalys. 
Vidare redovisas företagets resultatutveckling i ”Fem år i 
sammandrag” (sidan  ). I ”Känslighetsanalysen” (sidan   ) 
redovisas beräknade effekter på resultatet på helårsbasis 
vid förändringar av ett antal faktorer.

DIREKTAVKASTNING
Direktavkastning, beräknat såsom driftnetto inklusive nor-
maliserad underhållskostnad i relation till fastigheternas 
beräknade marknadsvärde, uppgår till 4,9 % (4,8). Direkt-
avkastning ska enligt ägardirektiv långsiktigt i genomsnitt 
uppgå till 4%.

KONCERNBIDRAG
Ägarens krav på koncernbidrag av företaget, genomsnitt-
liga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med 
tillägg av en procentenhet, uppgår till 3,1 % (2,5). Årets 
resultat medger att företaget kan lämna koncernbidrag 
intill ett belopp av 34 500 tkr (21 700). Erhållna aktieägar-
tillskott uppgår till 26 757 tkr (15 876).

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Verksamhetsårets nettoinvesteringar är omfattande och 
uppgår till 140 689 tkr (52 972). Av dessa avser 138 157 tkr 
(50 326) investeringar till ny-, till- och ombyggnader etc. 
och 2 532 tkr (2 646) nettoinvesteringar i maskiner och 
inventarier.

EGET KAPITAL
Bostads AB VätterHems egna kapital uppgår vid årsskiftet 
till 323 624 tkr (304 316), fördelat på bundet eget kaital 
94 768 tkr (94 768) och fritt eget kapital 228 856 tkr (209 
548).

MÅLUPPFYLLELSE
De uppdrag och inriktningsmål som ägaren formulerat för 
bolaget i bolagsordning och ägardirektiv är dels av ekono-
misk natur i form av krav på avkastning och soliditet, dels 
verksamhetsmål i form av riktlinjer, policyer och  uppdrag 
av principiell beskaffenhet.  Styrelsen och verkställande 
direktören gör helhetsbedömningen att uppdraget från 
ägaren har uppnåtts.

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

MARKNAD
Jönköpings kommun är en av Sveriges största kommuner, 
och ligger i en av landets ekonomiskt starkaste regioner. 
Befolkningen uppgår till cirka 130 000 personer med årliga 
befolkningstillskott som förväntas fortsätta de närmaste 
åren.

VätterHems uthyrningssituation har under en längre peri-
od successivt förbättrats och är i dagsläget mycket god. Ett 
förhållandevis lågt tillskott av nyproducerade lägenheter i 
regionen i förening med en god befolkningsutveckling och 
tilltagande efterfrågan av bostäder har dock medfört att 
en bristsituation uppstått, inte minst i centrala Jönköping. 
Den goda uthyrningssituationen förväntas bestå under de 
närmaste åren.

Bostads AB VätterHem kommer även fortsättningsvis att 
strategiskt arbeta för att vara en ledande aktör på hyres-
marknaden i Jönköping och vill vara det självklara valet 
för den som vill bo och leva i Jönköping.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FEM ÅR I SAMMANDRAGRISK – OCH KÄNSLIGHETSANALYS
I följande sammanställning redovisas beräknade effekter 
på resultatet på helårsbasis vid förändring av ett antal fak-
torer. Resultatpåverkan skall endast ses som en indikation 
och tar ej hänsyn till eventuella kompenserade åtgärder 
som skulle kunna vidtas om händelsen inträffar.

HYROR
Hyror för bostäder är bolagets största intäktspost. För-
ändringar av bostadshyran fastställs efter förhandlingar 
med hyresgästföreningen enligt gällande lagstiftning vilket 
medför en stabil grund för långsiktighet.

VAKANSGRAD BOSTÄDER
Risken för hyresbortfall på grund av outhyrda lägenheter 
utgör den största risken på intäktssidan. En stabil uthyr-
ningssituation under senare år i kombination med stor 
inflyttning till kommunen och en förhållandevis låg ny-
produktion av hyreslägenheter bedöms dock medföra en 
fortsatt tillfredsställande uthyrning. Företagets uthyrnings-
situation följs upp kontinuerligt i företagets ledningsgrupp 
och styrelse.

DRIFTKOSTNADER
Taxebundna kostnader tillsammans med kostnader för 
uppvärmning och energi utgör en stor del av företagets 
driftkostnader. VätterHem har under senare år påbörjat ett 
systematiskt arbete för energiövervakning och effektivise-
ring. Ett onormalt kallt väder är dock en osäkerhetsfaktor 
med stor kostnadspåverkan.

RÄNTOR
Räntekostnader i ett fastighetsförvaltande bolag utgör 
vanligtvis en mycket stor kostnadspost med stor påverkan 
på såväl hyresutveckling som långsiktig lönsamhet. Bolag-
skoncernen Jönköpings Rådhus ABs finansföreskrifter och 
policy i förening med företagets åtgärder för att begränsa 
effekten av tillfälliga och kraftiga ränterörelse ger företaget 
en förhållandevis låg riskprofil.

RESULTATPÅVERKAN

Faktor                  Förändring        Resultatpåverkan (tkr)
Hyresnivå bostäder 1 %                           4  700
Hyresnivå lokaler  1 %                            1 000
Vakansgrad bostäder 10 lgh                               600
Underhållskostnader 1 %                            1 500
Driftkostnader  1 %                            2 800
Personalkostnader 1 %                               800
Räntenivå  0,1 %-enheter            2 200

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.
Balanserade vinstmedel                   195 548 439 kr
Lämnade koncernbidrag, netto          -26 910 000 kr
Erhållet aktieägartillskott                     26 757 000 kr
Årets resultat                      33 461 119 kr
                                                                       228 856 558 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
 - balanseras i ny räkning                                  228 856 558 kr
                                                                  228 856 558 kr

STYRELSENS YTTRANDE AVSEENDE FÖRESLAGEN VINSTDISPOSITION
Koncernbidrag har – under förutsättning av årsstämmans godkännande – lämnats med 34 500 000 kr till Jönköpings 
Rådhus AB, vilket föranleder att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reduceras med 26 
910 000 kr. 

Föreslagna värdeöverföringar i form av koncernbidrag  soliditeten till 12 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att 
bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på 
en likaledes betryggande nivå. 

Styrelsens uppfattning är att lämnat koncernbidrag  ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång 
sikt, ej heller fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad 
som anförts i ABL 17 kap 3 § 2-3 stycket.

VÄTTERHEM - ÅRSREDOVISNING 2013
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Fem år i sammandrag

2013 2012 2011 2010 2009  
RESULTATRÄKNING  
Omsättning 604 305 589 747 570 237 555 964 558 996  
Hyresbortfall (outhyrda) -4 251 -3 970 -3 824 -5 260 -5 030  
Underhållskostnader -159 971 -160 128 -199 178 -136 457 -143 393  
Driftkostnader -258 540 -247 949 -249 294 -271 528 -255 732  
Fastighetsskatt/avgift -4 512 -13 617 -12 969 -14 207 -12 004  
Av- och nedskrivningar -66 978 -66 162 -55 812 -46 859 -46 214  
Driftnetto 181 282 168 053 151 121 133 772 147 867  
Räntebidrag 0 4 370 1 632 2 738  
Finansiellt netto -74 753 -73 396 -67 177 -62 685 -79 145  
Resultat efter finansiella poster 39 551 28 495 28 132 24 228 22 508  
Årets resultat 33 461 29 188 19 661 17 097 15 750  
Resultat+underhållskostnader-räntebidrag 193 432 189 312 218 469 151 922 156 405  

     
BALANSRÄKNING       
Anläggningstillgångar 2 677 682 2 603 837 2 677 072 2 778 648 2 636 009  
Omsättningstillgångar 84 686 109 122 66 190 84 779 67 808  
Eget kapital 323 624 304 316 290 245 270 750 253 828  
Obeskattade reserver 0 0 60 000 60 000 60 000  
Avsättningar 57 060 58 560 64 960 60 960 54 060  
Långfristiga skulder 2 198 000 2 198 000 2 158 000 2 308 000 2 211 000  
Kortfristiga skulder 183 684 152 083 170 057 163 717 124 929  
Balansomslutning 2 762 368 2 712 959 2 743 262 2 863 427 2 703 817  
Balanslikviditet 46% 72% 39% 52% 54%  

      
FINANSIERING       
Fastighetslån 2 198 000 2 198 000 2 158 000 2 308 000 2 211 000  
Soliditet 12% 11% 12% 11% 11%  
Belåningsgrad I      x) 87% 87% 82% 98% 94%  
Belåningsgrad II   xx) 52% 53% 52% 56% 69%  
Likvida medel 38 432 80 542 40 018 58 736 38 762  
Årets kassaflöde -42 110 40 524 -18 718 19 974 11 203  

      
FÖRVALTNING       
Förvaltade lägenheter 8 275 8 230 8 212 8 162 8 147  
Hyresnivå bostäder (kr/kvm)    877 860 835 816 813  
Uthyrningsgrad (bostäder) 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%  
Avflyttning 11% 12% 12% 12% 13%  
Omflyttning 3% 3% 4% 4% 5%  
Nettoinvesteringar      xxx) 140 689 52 972 72 864 188 234 192 520  

    
PERSONAL   
Medelantalet anställda (helårsanställda) 135 135 135 135 135  
Andel anställda kvinnor 39% 41% 41% 41% 39%  
Personalomsättning 5,7% 6% 6% 1% 5%  
Sjukfrånvaro      xxxx) 6,5% 4,1% 5,1% 6,9% 4,3%  

x) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värden. xxx) Exkl fastighetsförsäljning.

xx) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas taxeringsvärden. xxxx) Sjukfrånvaro 6,5% varav långtid 4,2%
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Resultaträkning
för verksamhetsåret 1/1-31/12 
(Noterna hänvisar till efterföljande kommentarer)

Belopp i tkr Not 2013 2012

Hyresintäkter 1 597 196 582 569
Övriga förvaltningsintäkter 2 7 109 7 178

NETTOOMSÄTTNING 604 305  589 747

Externa kostnader 3
 - Material -31 751 -30 823
 - Tjänster -198 159 -192 819
 - Taxebundna kostnader -64 553 -65 216
 - Uppvärmning -44 239 -43 048
 - Fastighetsskatt/avgift 4 -4 512 -13 617
 - Övriga externa kostnader -693 -570

  
Personalkostnader 3, 5 -79 116 -75 601
Av- och nedskrivningar 3, 6 -66 978 -66 162

RÖRELSERESULTAT 114 304  101 891

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 023 1 002
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -75 776 -74 398

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 39 551  28 495

Skatt på årets resultat 9 -6 090 693

ÅRETS RESULTAT 33 461  29 188
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Balansräkning
(Noterna hänvisar till efterföljande kommentarer)

Belopp i tkr Not 2013.12.31 2012.12.31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 10 2 311 584 2 305 301
Markanläggningar 11 23 967 24 563
Mark 12 200 448 200 448
Inventarier och maskiner 13 5 253 5 157
Pågående ny- och ombyggnader 14 130 505 62 577

   
Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristiga värdepappersinnehav 15 291 170
Andra långfristiga fordringar 16 5 634 5 621

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 677 682  2 603 837

Omsättningstillgångar
Hyres- och kundfordringar 2 685 3 119
Fordringar hos koncernföretag 26 757 16 035
Övriga fordringar 4 039 559
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 12 773 8 867
Kassa och bank 18 38 432 80 542

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 84 686  109 122

SUMMA TILLGÅNGAR 2 762 368  2 712 959

  

2 000 000 

2 200 000 

2 400 000 

2 600 000 

2 800 000 

3 000 000 

2009 2010 2011 2012 2013 

BALANSOMSLUTNING 



VÄTTERHEM - ÅRSREDOVISNING 2013 VÄTTERHEM - ÅRSREDOVISNING 2013

FINANSIELLA RAPPORTER

KASSAFLÖDESANALYS

FINANSIELLA RAPPORTER

BALANSRÄKNING

37 38

Balansräkning
(Noterna hänvisar till efterföljande kommentarer)

Belopp i tkr Not 2013.12.31 2012.12.31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Bundet eget kapital 19
Aktiekapital  12 014 12 014
Reservfond  82 754 82 754

  
Fritt eget kapital 19   
Balanserad vinst  195 395 180 360
Årets resultat  33 461 29 188

SUMMA EGET KAPITAL  323 624  304 316

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 800  800
Uppskjuten skatteskuld 9 52 300 53 800
Övriga avsättningar  3 960 3 960

SUMMA AVSÄTTNINGAR 57 060  58 560

Långfristiga skulder
Skulder till moderföretag 20 2 198 000 2 198 000
    
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  2 198 000 2 198 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 91 788 79 704
Skulder till koncernföretag 34 517 22 405
Övriga kortfristiga skulder    21 1 731 1 997
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 55 648 47 977

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 183 684 152 083

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 762 368  2 712 959

STÄLLDA SÄKERHETER  inga inga
 
ANSVARSFÖRBINDELSER   
Fastigo (garantibelopp) 14 inga

   

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr Not 2013 2012

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 39 551 28 495
   
JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM    
INTE INGÅR I KASSAFLÖDET   
Av- och nedskrivningar 66 978 66 162

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 106 529  94 657
Förändringar i rörelseresultatet
Ökning (-)/minskning (+) av fordringar m m. -6 793 1 105
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder  18 801 -22 674

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 118 537  73 088

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av finansiella anläggningstillgångar -134 45
Investering  av materiella anläggningstillgångar -140 689 -52 972

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -140 823  -52 927

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Inbetalning från upptagna  långfristiga lån  0 40 000
Inbetalning (+)/utbetalning (-) av koncernbidrag -21 700 -17 000
Inbetalning (+)/utbetalning (-) av aktieägartillskott 15 876 12 363
Utdelning -14 000 -15 000

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -19 824  20 363

ÅRETS KASSAFLÖDE -42 110  40 524

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 80 542 40 018
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 18 38 432 80 542
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Noter och tilläggsupplysningar
Belopp i tkr

Not 1  Hyresintäkter Not 3  Specifikation av rörelsens kostnader

2013 2012 2013 2012
Bostäder    483 581 455 529 Underhållskostnader 159 971 160 128
Avgifter hushållsström 11 454 13 816 Reparationer 27 209 28 488
Avgifter varmvatten 11 224 10 032 Fastighetsskötsel 43 168 41 626
Lokaler 83 520 96 126 Service 10 059 8 471
Garage, p-däck etc. 9 539 8 665 Fastighetsel 19 824 20 980
Bilplatser 5 776 5 578 Hushållsel 13 815 14 474
Övrigt  108 74 Vattenförbrukning 21 012 19 816
Avgår outhyrda objekt   Sophantering 10 755 10 723
Bostäder -2 629 -2 518 Försäkringspremier 4 707 3 528
Lokaler  -600 -344 Försäkringsärenden, självrisker etc 3 677 2 511
Garage, p-däck etc. -937 -1 011 Hyres- och kundförluster 996 1 202
Bilplatser -85 -97 Återvunna hyresförluster -300 -632
Avgår rabatter etc.   Administration 42 203 39 057
Underhållsrabatter -2 834 -2 705 Marknadsföring 2 986 3 002
Hyresnedsättningar -817 -484 Hyresgästföreningens medel 2 748 2 726
Övriga rabatter -104 -92 Uppvärmning (bränsle) 44 239 43 048

Boendeservice 8 615 6 617
Summa: 597 196 582 569 Övrigt 2 827 2 312

Fastighetsskatt/avgift 4 512 13 617
Hyresbortfall pga outhyrda objekt uppgår för verksamhetsåret till 4 251 Avskrivningar 66 978 66 162
tkr (3 970), vilket motsvarar 0,7% (0,7) av bolagets totala hyresintäkter.

Summa: 490 001 487 856
 Av ovanstående kostnader avser ca 10% (10) företag inom koncernen.
 
 Ersättning till revisorer 2013 2012

Deloitte AB, revisionsuppdrag 102 98
Deloitte AB, utöver revisionsuppdrag 29 0
Lekmannarevisorer 1 1
   
 

Not 4 Fastighetsskatt/avgift

2013 2012
Fastighetsskatt/avgift 11 012 13 617
Omprövning tax år 2008-2012 -5 275 0
Omprövning tax år 2013 -1 225 0
 

Not 2  Övriga förvaltningsintäkter Summa: 4 512 13 617

2013 2012
Ersättning från hyresgäst 2 966 3 256
Externa uppdrag 3 834 3 695
Övrigt 309 227
 
Summa: 7 109 7 178
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper antingen som en uppskjuten skattefordran eller skatte-
Bostads AB VätterHem använder den kostnadsslags- skuld, beräknad efter en aktuell skattesats av 22% (22).
indelade resultaträkningen. Tillämpade redovisnings-
och värderingsprinciper överensstämmer med års- Avskrivningsprinciper
redovisningslagens bestämmelser och Bokförings- Se not 6 Av- och nedskrivningar (sidan 42).
nämndens allmänna råd. Om inget annat framgår är  
principerna oförändrade jämfört med föregående Leasingavtal
verksamhetsår. Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller

operationella, redovisas som hyresavtal (operationella
Anläggningstillgångar leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över
Byggnader, mark, inventarier och maskiner m m är leasingperioden.
värderade till anskaffningsvärdet med avdrag för
avskrivningar enligt plan. I "byggnader" ingår även Kassaflödesanalys
standardförbättringar och sk UER-investeringar. Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt 
Statliga stöd för anskaffning av anläggningstillgångar metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
reducerar tillgångens redovisade värde. transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Pågående nyanläggningar har värderats till nedlagda Likvida medel avser kassa och bank samt tillgodo-
kostnader samt andel av indirekta kostnader. havande på koncernkonto.

Bostads AB VätterHem har genomfört en intern Koncernredovisning
värdering baserad på faktiska nettointäkter, drifts- Bostads AB VätterHem ingår i bolagskoncernen 
kostnader och schablonmässiga underhållskostnader. Jönköpings Rådhus AB. Moderbolaget Jönköpings 
Fastigheter vars bokförda värden väsentligt överstiger Rådhus AB (organisations nr 556380-7162) upprättar 
avkastningsvärdet blir föremål för nedskrivning om koncernredovisning.
avvikelsen bedöms som bestående.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Värdering av omsättningstillgångar Koncernbidrag med skatteeffekt redovisas enligt 
Fordringar är upptagna till det belopp varmed de ekonomisk innebörd direkt mot eget kapital. Erhållna
beräknas inflyta. aktieägartillskott redovisas direkt mot eget kapital.
 
Redovisning av intäkter DEFINITIONER
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Soliditet
Förskottshyror redovisas under rubriken "Upplupna Eget kapital + 78% av obeskattade reserver i 
kostnader och förutbetalda intäkter". Övriga intäkter procent av balansomslutning.
redovisas i den period intäkterna uppkommer. Balanslikviditet

Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. 
Redovisning av inkomstskatter Driftnetto
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster.
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar Direktavkastning
avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i Driftnetto inklusive normaliserad underhållskostnad 
uppskjuten skatt. i relation till fastigheternas beräknade marknadsvärde.
 Balansomslutning
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till Summa tillgångar vid utgången av året eller summa 
nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skulder och eget kapital.
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och Belåningsgrad
med stor säkerhet kommer att fastställas. Summa fastighetslån i relation till fastigheternas

bokförda värden alternativt taxeringsvärden.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas Eget kapital
även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultat- Aktiekapital, reservfond, tidigare års resultat samt 
räkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt årets resultat.
mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Kortfristiga skulder

Skulder som skall betalas inom ett år.
Temporära skillnader, dvs skillnaden mellan en tillgångs Långfristiga skulder
redovisade respektive skattemässiga värde, redovisas Skulder som skall betalas över en längre tidsperiod.
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Noter och tilläggsupplysningar
Belopp i tkr

Not 5  Personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
                   Löner och andra                     Sociala kostnader
                       ersättningar           (varav pensionskostnader)

2013 2012 2013 2012
Samtliga anställda 49 509 47 242 20 994 19 593

(4 407) (3 214)
Av redovisade pensionskostnader 4 407 tkr (3 214), avser 929 tkr (740) styrelse och VD. 

Verkställande direktören
Uppsägningstiden är sex månader från företagets sida och sex månader från den anställdes sida.
VD äger rätt till lön i två år som avgångsvederlag om företaget säger upp anställningen, räknat från uppsägningstidens utgång.
VD har rätt att sluta sin anställning vid 62,5 års ålder med bibehållna anställningsförmåner till 65 års ålder.
 
Löner m m fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda

               Styrelse och VD Övriga anställda       
2013 2012 2013 2012

1 428 1 343 48 081 45 899

 

Medelantalet anställda och fördelning på män och kvinnor
                               Män                            Kvinnor

2013 2012 2013 2012
Antal anställda 84 81 54 56
varav deltid 4 4 4 5
(Motsvarande 135 helårsanställda (135) )

Styrelsens 9 (9) ledamöter utgörs av 6 män (6) och 3 kvinnor (3). 
Företagets verkställande direktör är man. Företagets ledningsgrupp 
utgörs av 6 män (5) och 1 kvinna (1).

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61- 

Arbetare Tjänstemän 

ÅLDERSFÖRDELNING 

Noter och tilläggsupplysningar
Belopp i tkr

Not 6  Av- och nedskrivningar Not 9  Skatt på årets resultat

Av- och nedskrivningar 2013 2012
2013 2012 Skatt på koncernbidrag 7 590 5 707

Byggnader 63 641 63 357 Uppskjuten skatt -1 500 -6 400
Markanläggningar 596 596
Byggnadsinventarier 149 46 Summa: 6 090 -693
Inventarier och maskiner 2 287 2 163
Projekteringskostnader 305 0 Uppskjuten skatt
 Uppskjuten skatt avseende temporära
Summa: 66 978 66 162 skillnader anläggningstillgångar        -1 500 3 400

Förändrad uppskjuten skatt på 
Avskrivningsprinciper grund av ändrad skattesats 0 -9 800

2013 2012 Uppskjuten skattekostnad/intäkt      -1 500 -6 400
Bostadsfastigheter 2% 2%
Lokaler, p-däck etc 2% 2% Uppskjuten skatteskuld avseende temporära
Byggnadsinventarier 20% 20% skillnader anläggningstillgångar 52 300 53 800
Markanläggningar 2% 2% Uppskjuten skatteskuld      52 300 53 800
Markinventarier 20% 20%
Inventarier och maskiner 20% 20% Not 10  Byggnader
ADB-utrustning 33% 33%
Ersättningslåneposter  5% 2013 2012

Ingående ack anskaffningsvärden 3 234 536 3 224 309
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens Nyanskaffning/omklassificering under året     69 924 10 227
bedömda nyttjandeperiod. Utgående ack anskaffningsvärden 3 304 460 3 234 536

Not 7  Ränteintäkter och liknande resultatposter Ingående ackumulerade avskrivningar -869 235 -805 878
Årets avskrivningar -63 641 -63 357

2013 2012 Utgående ackumulerade avskrivningar -932 876 -869 235
Ränteintäkter banker etc 898 998
Övriga finansiella intäkter 125 4 Ingående ackumulerade nedskrivningar -60 000 0

Omföring 0 -60 000
Summa: 1 023 1 002 Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -60 000 -60 000
Not 8  Räntekostnader och liknande resultatposter

Utgående planenligt restvärde 2 311 584 2 305 301
2013 2012

Räntekostnader fast.lån (moderbolag) 68 371 67 078 Taxeringsvärden
Avgifter kommunala borgensåtganden 7 400 7 314 Det sammanlagda taxeringsvärdet uppgår till 4 211 485 tkr (4 123 048),
Räntebidrag 0 -4 varav byggnadsvärdet 3 236 599 tkr (3 161 714).
Övriga finansiella kostnader 5 10

Försäkringar
Summa: 75 776 74 398 Samtliga fastigheter är försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar,

Jönköping.
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Noter och tilläggsupplysningar
Belopp i tkr

Not 11  Markanläggningar Not 15  Långfristiga värdepappersinnehav

 2013 2012  2013 2012
Ingående ack anskaffningsvärden 29 778 29 778 Sabo Bygg AB 211 90
Utgående ack anskaffningsvärden 29 778 29 778 HBV förening 80 80

 
Ingående ackumulerade avskrivningar -5 215 -4 619 Summa: 291 170
Årets avskrivningar  -596 -596
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 811 -5 215 Not 16  Andra långfristiga fordringar

 
Utgående bokfört värde: 23 967 24 563  2013 2012

HBV förening 1 383 1 225
Not 12  Mark Kapitalförsäkring 3 960 3 960
 Övrigt 291 436
  2013 2012
Ingående ack anskaffningsvärden 200 448 200 448 Summa: 5 634 5 621

Utgående bokfört värde: 200 448 200 448 Not 17  Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
     
Not 13  Inventarier och maskiner  2013 2012

Upplupna inkomsträntor 11 19
2013 2012 Återbäring/bonus (HBV) 277 207

 Ingående ack anskaffningsvärden 39 304 49 833 Upplupna intäkter varvatten/el 4 239 4 569
Nyanskaffning under året 2 532 2 646 Upplupna intäkter (Strandängen) 970 0
Avyttringar och utrangeringar -886 -13 175 Förutbetalda kostnader 5 572 282
Utgående ack anskaffningsvärden 40 950 39 304 Övrigt  1 704 3 790

Ingående ackumulerade avskrivningar -34 147 -45 113 Summa: 12 773 8 867
Årets avskrivningar -2 436 -2 209
Avyttringar och utrangeringar 886 13 175 Not 18  Kassa och bank
Utgående ackumulerade avskrivningar -35 697 -34 147

 2013 2012
Utgående bokfört värde: 5 253 5 157 Kassa 49 136

Koncernkonto 38 252 80 363
Not 14  Pågående ny- och ombyggnader Bank etc  131 43

  
 2013 2012 Summa: 38 432 80 542

Ingående värden 62 577 22 478
Investeringar  138 157 50 326 (Medel på koncernkonto har redovisats exklusive beviljad kredit 
Avskrivningar (projekteringskostnader) -305 0 á 50 000 tkr (50 000).)
Omklassificeringar  -69 924 -10 227

Utgående värden: 130 505 62 577

  

Noter och tilläggsupplysningar
Belopp i tkr

Not 19  Förändring av det egna kapitalet

Aktiekapital Reservfond Balanserad Årets Uppgifter om moderbolaget:
vinst/förlust resultat Bolag:  Jönköpings Rådhus AB

Belopp vid årets ingång 12 014 82 754 180 360 29 188 Organisationsnummer:  556380-7162
Vinstdisposition enligt   Säte:  Jönköping
årsstämman 29 188 -29 188
Lämnade koncernbidrag -34 500 Aktiekapitalet utgörs av 12 014 aktier.
Erhållet aktieägartillskott 26 757  
Skatt hänförligt till   
koncernbidrag 7 590  
Utdelning -14 000
Årets resultat  33 461
Belopp vid årets utgång: 12 014 82 754 195 395 33 461

Not 20  Skulder till ägaren

Specifikation av förfallotider 
Skulder som förfaller Skulder som förfaller Skulder som förfaller
senast 1 år efter senare än 1 år men senast senare än 5 år efter
balansdagen. 5 år efter balansdagen. balansdagen.

Skulder till ägaren 469 000 1 729 000 0
Av bolagets ovanstående långfristiga skulder är 2 198 000 tkr (2 198 000) räntebärande.    
Lån som förfaller till betalning inom 1 år kommer att förlängas och rubriceras därför som långfristig skuld.

Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid Finansiella instrument
Räntebindning till Lånebelopp Genomsnittlig Andel av lån För att uppnå en väl avvägd ränterisk i låneportföljen

ränta  används sk ränteswapar. Vid verksamhetsårets utgång
Rörlig ränta 299 000 1,93% 14%  fanns ränteswapsavtal intill ett nominellt belopp 
2014 170 000 4,18% 8%  1 271 000 tkr (1 564 000) med förfall under åren
2015 505 000 2,57% 23%  2014-2018 (2013-2018).
2016 624 000 3,63% 28%  
2017 300 000 3,48% 14%  Vid årsskiftet fanns vid en marknadsvärdering
2018 - 300 000 3,06% 14%  ett beräknat undervärde motsvarande 35 909 tkr 

  (60 460).
    

Not 21  Övriga kortfristiga skulder     
  

 2013 2012  
Övrigt 1 731 1 997

Summa: 1 731 1 997

Not 22  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 

2013 2012
Förskottsbetalda hyror 42 623 36 662
Upplupna löner 3 873 3 915
Upplupna sociala avgifter  2 410 2 390
Upplupna kostnadsräntor 2 291 1 245
Övrigt   4 451 3 765

Summa: 55 648 47 977
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Jönköping den 7 mars 2014

Peter Lundvall                                    Pelle Nordin                                      Sotiris Delis
(ordförande)

Nils-Erik Emme                                 Sanja Nikic Lesic                               Peter Holkko

Elisabeth Hjort                                   Per Johansson                                   Helén Krogell

Kent Sandén
(VD)

Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 mars 2014.

Hans Warén
Auktoriserad revisor
Deloitte AB

Vår granskningsrapport har lämnats den 8 mars 2014.

Stellan Sandberg                                                                              Stig Selin
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor                      Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Bostads AB VätterHem
Organisationsnummer 556012-3704

 
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostads 
AB VätterHem för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-
12-31. Årsredovisningen ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 27-45.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsre-
dovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den in-
terna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rim-
lig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års-
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfö-
ras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beak-
tar revisorn de delar av den interna kontrollen som är rele-
vanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprin-
ciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen 
i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av Bostads AB VätterHems 
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författ-
ningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställan-
de direktörens förvaltning för Bostads AB VätterHem för 
räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om försla-
get till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om  någon styrelseledamot  eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Jönköping den 8 mars 2014

Deloitte AB 

Hans Warén                                     
Auktoriserad revisor        
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Granskningsrapport
Till årsstämman i Bostads AB VätterHem 
org. nr. 556012-3704 Kommunstyrelsen  
       
Granskningsrapport för år 2013 
 
Vi, av fullmäktige i Jönköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Bostads AB VätterHem:s verksamhet. 
 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de 
föreskrifter och kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.  
 
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits 
enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna skall enligt revisionsreglementet särskilt yttra sig över huruvida bolaget bedrivits på ett ända-
målsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordning och ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som 
utgör ram för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kom-
munens revisionsreglemente samt utifrån av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och prövning. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 
som uttrycks i bolagsordning och ägardirektiv. Bolagets verksamhet har bedrivits inom de ramar kommunala befogenhe-
terna utgör.

Bolagets verksamhet har bedrivits från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Jönköping den 8 mars 2014 
 
 
Stellan Sandberg  Stig Selin
Lekmannarevisor  Lekmannarevisor
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Fastighetsförteckning
Fastighet               bostäder               lokaler                        taxeringsvärde

antal yta/m² antal yta/m² garage.. p-platser mark byggnad totalt

Advokaten 5/Bäret 1 Torggränd 1-8 74 5 237 2 166 16 240 42 412 58 652

Ansvaret 4 Borgmästargränd 10 6 539 3 295  2 466 7 122 9 588

Arkadien 3 16 1 226 6 317 9 632 37 156 46 788

Arkadien 11 Strandgatan 21-23 16 1 219 6 474

Citadellet 25-26 Kanalgatan 38-40 81 4 609 7 354 13 929 35 182 49 111

Citadellet 29 Tullportsgatan 2, 4 44 2 923 30 7 600 25 503 33 103

Domaren 28 Änkhusgatan 3  1 497  

Domaren 31 Kanalg 34-36 m fl 106 6 239 3 400 19 320 47 904 67 224

Dragonen 3 V Holmgatan 10-12 56 2 347 1 1 523 50 255 1 134 1 389

Dragonen 6 V Holmgatan 2-8 44 3 431  6 10 200 30 000 40 200

Draken 13 V Holmgatan 1-13 59 4 423 2 38 42 6 14 151 38 747 52 898

Dromedaren 9 Slottsgatan 23 m fl 13 697 1 32 7 2 150 6 413 8 563

Dundret 4 Boktryckaregatan 4-8 50 3 168 36 9 600 34 000 43 600

Dundret 5 Boktryckaregatan 24-26 49 1 951 2 1 515     

Dundret 10 Kålgårdsgatan 1-7 125 8 354 2 565 26 2 24 600 100 000 124 600

Fabriken 3 Ö Storgatan 109 m fl 113 7 612 7 1 452 38 20 310 56 636 76 946

Falkenberg 1 Klockgjutaregatan 5 16 760 1 900 4 698 6 598

Faust 2, 3, 4 Lillgatan 34 m fl 45 3 209 7 223 8 000 20 600 28 600

Figuren 3 Ö Storgatan 162 18 1 164 10 5 3 104 7 655 10 759

Figuren 7 Ö Storgatan 156 m fl 52 4 313 2 134 10 749 29 370 40 119

Finland 21 Mellangatan 36-38 m fl 63 4 316 6 373 10 917 26 634 37 551

Fiskaren 1-2 Ö Storgatan 97 12 642 1 60 10 1 682 4 067 5 749

Frankrike 17 Sandgatan 8 m fl  1 620 215 1 429 5 400 6 829

Frankrike 5 Mellangatan 26 16 1 116 2 790 7 600 10 390

Fribytaren 1 Ö Storgatan 148 24 1 584 1 83 4 074 11 115 15 189

Fribytaren 2 Ö Storgatan 150 16 1 147 1 30 2 860 7 000 9 860

Frigga 1-3 Lillgatan 23-30 52 4 290 2 226 14 365 36 456 50 821

Frigga 4 Lillgatan 23-29 19 1 266 1 37 10  

Häljaryd 1:304 Centrumvägen 7, 9 24 1 784 10 1 672 7 200 8 872

Häljaryd 1:318 Karlavägen 62-84 m fl 66 4 645   20 38 2 022 12 405 14 427

Jeriko 5 Klostergatan 14 m fl 98 7 280 4 546 59 21 678 64 783 86 461

Jordaxeln 1 Halle Pehrsgatan 2, 4 69 4 584 38 13 800 43 951 57 751

Juvelen 2 Klostergatan 8 m fl 12 1 377 3 251 4 745 10 339 15 084

Juvelen 4 Klostergatan 10 m fl 24 1 910 4 1 727 8 940 22 800 31 740

Klippan 2 Klostergatan 48 m fl 10 561 1 776 4 472 6 248

Klippan 10 Klostergatan 46 m fl 14 1 217 1 68 17 3 650 6 800 10 450

Kortebo 4:9 m fl Ebba Ramsays väg 31 5 529 27 7 381 315 809 1 124

Lampan 5 Klostergatan 54 13 1 175 2 206 3 851 8 736 12 587

Leoparden 25 Brahegatan 27 14 877 1 46 2 652 6 600 9 252

Länken 7 Björngatan 20 8 572 1 716 3 771 5 487

Läraren 11 Munkgatan 3A-C 26 1 670   4 800 14 200 19 000

Läraren 13 Björngatan 10 26 1 502 1 122 4 701 13 322 18 023

Läraren 2 Klostergatan 63 13 1 152 2 262 4 064 9 042 13 106

Läraren 8 Munkgatan 5 17 1 069 1 17 3 206 8 400 11 606

Nävern 1 Lovisagatan 23 35 2 142 2 57 4 520 19 316 23 836

Nötskrikan 1 Fornkullegatan 1 16 912   2 630 8 400 11 030

Nötskrikan 2 Lovisagatan 14 17 892 1 56 2 882 9 200 12 082

Pilten 8 Kristinedalgatan 10-18 100 4 712 2 2 143 17 6 5 600 30 000 35 600

Pilten 12 Ståltorpsgatan 13-19 115 8 693 1 10 35 66 25 200 75 000 100 200
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Fastighet               bostäder               lokaler                        taxeringsvärde

antal yta/m² antal yta/m² garage.. p-platser mark byggnad totalt

Preussen 24 Solstickegatan 10-16 132 5 940    53 17 600 61 000 78 600

Slåttergillet 1 Kohagsgatan 80-118 100 7 980 56 72 13 000 49 000 62 000

Slåttergillet 2 Kohagsgatan 36-78 124 9 240   54 71 15 780 60 714 76 494

Slåttergillet 3 Kohagsgatan 119  1 1 315  

Slåttergubben 1 Oxhagagatan 75 32 2 716 9 1 713 16  6 166 20 973 27 139

Slåtterkarlen 1 Oxhagagstana 57 m fl  3 3 441  

Slåtterräfsan 1 Oxhagsgatan 13 m fl 55 3 945 2 2 022 29 32 3 524 11 673 15 197

Slåttertiden 1 Kalvhagsgatan 30 61 3 078 1 500     

Slåttervallen 1 Kalvhagsgatan 34  1 1 315  

Slåttervallen 2 Kalvhagsgatan 1-37 97 7 722 42 62 12 400 44 000 56 400

Slåttervallen 3 Kohagsgatan 2-32 86 6 416 3 354 35 67 11 000 36 000 47 000

Slåtterängen 1 Kohagsgatan 87-91 84 6 588 49 59 10 800 40 000 50 800

Slöjdpåsen 1 Oxhagsgatan 117-159 122 9 668 1 28 49 71 13 905 55 561 69 466

Slöjdsalen 1 Oxhagsgatan 82-122 117 9 429 3 61 63 71 15 916 54 776 70 692

Slöjdsalen 2 Oxhagsgatan 46-72 93 7 225 3 115 44 42 11 857 42 548 54 405

Slöjdtimmen 1 Oxhagsgatan 77-113 101 7 627   47 55 12 881 46 552 59 433

Smultronkorgen 1 Lahagsgatan 1-43 121 9 371 1 28 53 98 14 428 56 019 70 447

Smultronkorgen 2 Oxhagsg 2-42 120 8 858 3 291 54 49 14 068 54 523 68 591

Smultronplantan 1 Hästhagsgatan 1-39 99 8 139 1 27 48 72 12 124 48 629 60 753

Smultronplantan 2 Lahagsgatan 4-40 100 7 603 45 59 11 200 45 000 56 200

Smultronstället 1 Lahagsgatan 2  4 918 1 342 1 701 3 043

Småbarnet 1     

Småskolan 2 Oxhagsgatan 161  2 5 477  

Spädbarnet 1 Hästhagsgatan 41   

Storskolan 1 Oxhagsgatan 63-73  3 7 698  

Vanten 1 Birkagatan 8  12 7 289 7 800 24 600 32 400

Vanten 2 Birkagatan 10 59 4 386 7 1 041 14 11 9 221 27 975 37 196

Vanten 3 Birkagatan 12  8 1 558  

Vapnet 6 S Apollovägen 39 6 458   810 2 631 3 441

Vasa 1 Orionvägen 11-25 92 5 020 9 000 28 000 37 000

Vasallen 1 Banérvägen 11-29 95 5 840 5 535 8 11 367 32 867 44 234

Vasallen 2 S Apollovägen 42, 44 50 3 458   6 400 35 000 41 400

Vasen 1 Birkagatan 14-18 96 5 382 2 36 26 235 10 000 32 000 42 000

Vasen 2 Birkagatan 20-26 110 6 651 5 573 22 13 019 38 803 51 822

Vasen 4 S Apollovägen 32-38 116 7 024 2 32 33 13 576 41 426 55 002

Venusskon 2 Birger Jarlsgatan 21 m fl 342 20 347 13 636 84 71 39 570 117 204 156 774

Westfalen 3 Birger Jarlsgatan 12  4 1 212 674 2 222 2 896

Westfalen 5 Birger Jarlsgatan 14  40 693 467 1 160

Vidöstern 2 Birkagatan 2-4 95 5 445 11 464 24 10 518 31 846 42 364

Vidöstern 3 Birger Jarlsgatan 3-11 195 12 837 15 1 004 28 24 173 72 790 96 963

Vidöstern 5 Duvgatan 11-93 333 18 546 34 1 995 89 378 34 162 93 651 127 813

Vidöstern 6 Duvgatan 10-22 57 3 156 4 693   6 609 18 989 25 598

Viljan 2 (cistern)  

Västerbotten 1 polstjärnevägen 11 m fl 118 6 760 2 44  12 427 38 118 50 545

Västerås 1 Polstjärnevägen 2 m fl 101 5 677 16 169 10 200 32 000 42 200

Öbon 1 Kärrhöksgatan  2 58 2 273 0 2 273

Önskedrömmen 5 Kärrhöksgatan  152 108 832 2 385 3 217

Önskedrömmen 6 Kärrhöksgatan  63  

Önskedrömmen 7 Lärrhöksgatan  171 283 832 2 574 3 406
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Fastighet               bostäder               lokaler                        taxeringsvärde

antal yta/m² antal yta/m² garage.. p-platser mark byggnad totalt

Önskedrömmen 8 Kärrhöksgatan 90-100 318 9 080 3 358 11 200 53 000 64 200

Önskedrömmen 9 Kärrhöksgatan 80-88 239 7 753   9 200 45 000 54 200

Önskedrömmen 10 Kärrhöksgatan 56-64 90 6 995 3 198 8 800 31 000 39 800

Önskedrömmen 11 Kärrhöksgatan 68-76 102 6 403 2 1 452 7 955 34 799 42 754

Önskedrömmen 13 Kärrhöksgatan 46-54 100 6 384 1 696 8 400 43 817 52 217

           "             (kiosk)   37 0 37

Önskedrömmen 14 Kärrhöksgatan 78  1 506  

Önskedrömmen 16 Kärrhöksgatan 24-30 66 4 770 1 257 6 046 21 807 27 853

Önskedrömmen 17 Kärrhöksgatan 34-36 85 6 134 1 89 7 285 27 295 34 580

Önskedrömmen 19 Kärrhöksgatan 14-22 80 6 098   6 120 26 401 32 521

Önskedrömmen 21 Tornfalksgatan 1-11 64 3 925 6 4 974  

Önskedrömmen 22 Kärrhöksgatan 4-12 90 6 224 7 600 27 000 34 600

Önskemålet 1 Tornfalksgatan 2-12 126 7 736   9 600 34 000 43 600

Önskemålet 3 Fiskgjusegatan 2-8 70 4 975  6 200 22 400 28 600

Önskemålet 5 Fiskgjusegatan 10-16 71 5 062 6 200 22 600 28 800

Överlåtelsen 1 Havsörnsgatan  1 1 260 25 62 727 763 1 490

Överlåtelsen 2 Havsörnsgatan  94 86 459 1 432 1 891

Överlåtelsen 3 Havsörnsgatan 117-123 82 5 820 7 000 26 000 33 000

Överlåtelsen 7 Havsörnsgatan 103-109 82 5 916 1 5 7 000 26 000 33 000

Överlåtelsen 9 Havsönrsgatan 133-139 81 5 924 7 280 26 000 33 280

Överlåtelsen 10 Havsönrsgatan 151-159 100 7 757 2 215 9 806 34 682 44 488

Överlåtelsen 11 Pärlugglegatan 7  1 823  

Överlåtelsen 12 Havsönrsgatan  82 83 343 1 227 1 570

Överlåtelsen 13 Havsönrsgatan 141-149 103 7 280 9 000 32 000 41 000

Överlåtelsen 14 Havsörnsgatan 125-131 76 5 569 1 347 7 132 27 267 34 399

Överlåtelsen 15 Havsörnsgatan 99-110 45 3 770 1 516 4 712 16 600 21 312

Överläraren 2 Sparvhöksgatan3  4 12 687  

Överläraren 5 Sparvhöksgatan 1  25 5 982 5 000 21 400 26 400

Övermannen 1 Havsörnsgatan  101 66 449 1 561 2 010

Övermannen 2 Havsörnsgatan  106 122 235 3 449 3 684

Övermannen 4 Havsörnsgatan 5-13 103 7 298   9 000 32 000 41 000

Övermannen 7 Havsörnsgatan 17-25 88 4 952 1 901    

Övermannen 8 Havsörnsgatan 45-51 71 5 058 6 000 22 200 28 200

Övermannen 10 Havsörnsgatan 63-69 83 5 995   7 400 27 000 34 400

Övermannen 12 Havsörnsgatan 89-97 102 7 972   9 400 34 000 43 400

Övermannen 15 Havsörnsgatan 85-87 45 3 770 4 528 16 600 21 128

Övermannen 16 Havsörnsgatan 77-83 81 5 820   7 000 26 000 33 000

Övermannen 18 Havsörnsgatan 33-43 125 7 647 9 600 34 000 43 600

Övermannen 19 Havsörnsgatan 55 m fl 83 5 936   7 906 28 115 36 021

Övermannen 20 Havsörnsgatan 55 ml  2 735  

Övermannen 21 Havsörnsgatan  4  

Ödestugu 5:8 Östragårdsvägen 10.. 8 591 1 376 2 617 3 993

SUMMA 8 275 538 183 339 96 722 2 353 2 979 974 886 3 236 599 4 211 485
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CSR-rapport för 2013

Genom vår CSR-rapport – Hållbarhetsredovisning – kan 
man se VätterHems sociala, miljö- och samhällsekonomis-
ka ansvar. Med andra ord en allmännytta som ger ägarnytta, 
samhällsnytta och kundnytta. Allt detta tillsammans med 
affärsmässighet och långsiktighet skall prägla vår verksam-
het. Vi vill medverka till att människor som bor hos oss har 
goda levnadsvillkor, till rimliga hyror, i ett tryggt bostads-
område i Jönköping.

Det är nu femte året som VätterHem har tagit fram en 
CSR-rapport. Som Jönköpings största hyresvärd är det 
självklart för oss att ta ett fortsatt stort ansvar för bostads-
försörjningen inom kommunen. Vår ambition är att stän-
digt förbättra förutsättningarna för våra hyresgäster och an-
ställda och förändringsarbetet pågår inom flera områden.

Under 2013 har VätterHem fortsatt arbetet med att certi-
fieras enligt ISO 9001 och ISO 14001. Tillsammans med 
personalen gör vi nu en djupdykning i alla våra processer 
i syfte att ”bra skall bli lite bättre”.  Vi hoppas också att det 
skall skapa engagemang och intresse omkring nya poten-
tiella framgångsfaktorer för ett ännu starkare VätterHem. 
Samtidigt med detta arbete skall vi försöka att utveckla Vät-
terHem till Sveriges mest demokratiska bostadsföretag till-
sammans med hyresgäster och hyresgästföreningen inom 
ramen för ökat boinflytande.

Att vara ett av de ledande företagen i Sverige när det gäller 
hyresgästernas åsikter är en övergripande målsättning. Lika 
så är vårt mål att bygga vårt varumärke än starkare och göra 
företaget helt unikt på hyresmarknaden i Jönköping. Vi vill 
vara förstahandsvalet vid val av bostad genom att leverera 
lite mer.

Vi skall vara en bra partner i arbetet för ökad integration 
och arbeta aktivt mot utanförskap, för gammal som för ung. 

Eftersom arbete och boende är två mycket centrala delar i 
människors liv, vill vi gärna medverka till att boende i våra 
områden i högre grad blir självförsörjande. Detta kan vi 
göra genom att aktivt delta i att stärka all tänkbar utveckling 
i våra bostadsområden och göra alla stolta över var man 
bor och ge möjligheter till praktikplatser m.m. inom vårt 
eget företag.

VätterHem har också sedan många år arbetat långsiktigt 
med frågor som rör hållbar stadsdelsutveckling med mil-
jöfrågorna i fokus. Det ingår också i vår långsiktighet att 
svara för fastighetsförvaltning med egen personal och att 
våra anställda ska ha ett utvecklande arbete och ha roligt på 
sin arbetsplats.

I en tuff konkurrens om bra medarbetare vill vi uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöj-
ligheter. 

Modellen för den här rapporten har utvecklats inom Eur-
honet, ett samarbete med företag i Frankrike, Italien, Stor-
britannien, Tyskland och Sverige. Ett samarbete där Vät-
terHem är ett av de deltagande svenska företagen. Detta 
innebär att vi kan jämföra vårt CSR-arbete med andra fö-
retag inom bostadssektorn, i Sverige och Europa. I tabeller 
som redovisas jämför vi oss än så länge enbart med företag 
i Sverige.

Jag räknar med att denna rapport ska bidra till att ge oss 
bättre kunskap och nya möjligheter för att också fortsätt-
ningsvis finna utvecklingsmöjligheter inom VätterHems 
verksamhetsområden, för hyresgästernas och övriga intres-
senters bästa.

Jönköping i februari 2014

Kent Sandén
Vd
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CSR Hållbarhetsredovisning

VAD ÄR CSR?
Företagens sociala ansvar – eller CSR – är omfattande. Corporate Social Responsibility, som den engelska förkortningen 
CSR står för, handlar i grunden om att ta ansvar, inte bara för de positiva effekter företaget har på samhället, utan också 
för de negativa. Det handlar om hur vi på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i vår verksamhet i 
samverkan med våra intressenter. Detta utifrån perspektiv kopplade till socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk 
hållbarhet samt ett etiskt förhållningssätt till vår personal.

CSR handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och öppen i frågor som berör människa och miljö. Vi publicerar 
denna rapport för att visa på några av de exempel med koppling till hållbarhetsfrågor som vi jobbar med inom vårt före-
tag mer eller mindre dagligen.

CSR-rapport kan i princip översättas till Hållbarhetsredovisning. Vi har valt den engelska benämningen då rapporten 
tas fram i samarbete med andra europeiska och svenska företag inom nätverket Euronet. Detta nätverk omfattar cirka 30 
företag i Frankrike, Italien, Tyskland, England och Sverige.

VAD ÄR EURHONET?
Euronet Housing Network, Eurohnet, är ett nätverk bestående av närmare 30 allmännyttiga bostadsbolag från England, 
Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Inom Euronet finns en stark vilja att arbeta för ett hållbart samhälle där påver-
kan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder.

CRS HÅLLBARHETSREDOVISNING
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European
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1 Socialt Ansvar

Indikator Enhet 2010 2011 2012 2013

Förändringar i fastighetsbeståndet:

Nyproduktion av hyresrätter Antal 11 59 24 32

Fastighetsförvärv Antal 0 0 0 0

Avyttringar (Antal lägenheter) Antal 0 0 0 0

Driftkostnadsutveckling* kr/m2 429 395 392 407

Hyresutveckling kr/m2 3 19 25 17

% 0,3 2,3 3 2

Avhysningar Störningar Antal 0 1 2 1

Ekonomiska 

skäl Antal 5 3 4 4

Andel bostäder som är tillgängliga för äldre 

och  funktionshindrade i företagets bestånd % 70 70 70 70

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl 

studenter) Extern % 12,1 12 12 11

Intern % 3,5 4 4,5 3,4

Beskrivning av policy; hur företaget arbetar 

med trygghets- och säkerhetsfrågor:

Trygghetsindex Andel trygga % 83,6 83,9 83,8 84,4

Företaget verkar  för att öka den sociala   

sammanhållningen i bostadsområdena Ja/Nej ja ja ja ja

Beskrivning av uthyrningspolicy Ja/Nej ja ja ja ja

*med driftkostnad avses drift-, administrations- och företags-övergripande kostnader

En bra bostad är en förutsättning för att kunna leva ett bra liv. Den egna bostaden och den omgivande boendemiljön 
är för de flesta av oss en av de allra viktigaste delarna av vårt liv. Genom ett brett socialt ansvarstagande kan VätterHem 
bidra till att skapa goda levnadsvillkor för människor som bor och verkar i Jönköpings Kommun.
 

Mer än tak över huvudet
VätterHem har bostäder för invånare med vitt skilda behov, förutsättningar och livsstilar. VätterHem är ett företag som 
bryr sig och verkligen arbetar aktivt med frågeställningar som ytterligare kan öka integration och fortsätta motverka 
utanförskap. Därför är det mycket viktigt att arbeta tillsammans med olika intressenter som representanter från skolor, 
näringsidkare i våra områden, socialförvaltning, fritid, hyresgästförening som jobbar lokalt, närpoliser och övriga orga-
nisationer och föreningar som finns i våra bostadsområden. 

Socialt ansvar
VätterHem tar ett stort ansvar i Jönköpings Kommun. Sedan 2010 har VätterHem avtal med Socialförvaltningen om till-
delning av lägenheter till hemlösa – de flesta lägenheter fördelade i de centrala stadsdelarna. VätterHem har även under 
2013 uppfyllt sin del av avtalet. 

Uthyrningsarbete med stark betoning för bibehållen integration
VätterHem har sedan mitten av 1990-talet en uthyrningspolicy som innebär att nya hyresgäster som flyttar in i Vät-
terHems fastighetsbestånd ska ha en egen inkomst.  Detta för att bland annat motverka en negativ trend när det gäller 
sysselsättningsgraden i våra bostadsområden. Undantag görs när det gäller tilldelning av lägenheter till hemlösa enligt 
ovan och fördelning av särskilda lägenheter till utsatta kvinnor i samråd med kommunens socialförvaltning. Dessutom 
görs undantag av näringspolitiska skäl. Dörren till en ny lägenhet är därmed inte stängd för någon.

Internationella studenter
VätterHem har cirka 650 studentrum/lägenheter varav flertalet är möblerade. Mer än hälften av dessa hyrs ut i samråd 
med Högskolan i Jönköping till studenter från världens alla hörn. VätterHem tar därmed ansvar för en stor del av de 
studenter som studerar i Jönköping och kommer från andra länder inom eller utom EU.

Trygg boendemiljö
För de boende är trygghetsfrågor något av det som värderas högst. I enkäten som genomförs med VätterHems hyres-
gäster årligen har resultatet ytterligare förbättrats under 2013 till höga 84,4 % som känner sig trygga. Av de nio olika 
huvudrubriker av frågor får VätterHem högst betyg med över 90 % avseende tryggheten i  trapphuset och belysningen i 
området, därefter följer bra grannkontakt. Vilket bland annat kan bero på relativt låg avflyttning inom VätterHem?

Särskilt boende
Utöver vad som sagts ovan hyr VätterHem ut lägenheter för särskilt boende och särskilda behov till två privata tjänstefö-
retag. Fribo som har 18 lägenheter för utsatta ungdomar samlade i en fastighet. Team-J-son, som hyr ett 15-tal lägenhe-
ter riktade till ungdomar med Autism och ADHD, ungdomar upp till 24 års ålder. Dessa ungdomar, som kommer från

hela Sverige, får stöd och behandling samtidigt som ungdomarna går i särskild utbildning där eleverna utvecklas efter 
sina egna förutsättningar i skräddarsydda kurser.

Nyproduktion
Under senare år har VätterHem inte haft någon vakansgrad inom lägenhetsbeståndet. Många sökande står i kö för att 
vänta på en egen bostad. En långsiktig plan finns att bygga 450 nya hyreslägenheter. I Tenhult färdigställdes under året 
32 nya lägenheter och inflyttnings skedde 1 oktober. På Slottskajen vid Munksjön pågår byggnation av ytterligare 32 
lägenheter med inflyttning under december 2014.  Byggnation har också påbörjats i den nya stadsdelen Strandängen 
där första etappen avser ca 200 lägenheter, rad- och kulturhus. Beräknad inflyttning under 2015.  Ytterligare byggprojekt 
som ligger i startgroparna avser kvarteret Vasa på Österängen samt Fagerslätt i Huskvarna, båda med beräknad inflytt-
ning under våren 2015.
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Miljöförstöringen är allvarlig och klimatförändringar är oroande. För att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling 
behövs gemensamma förändringar i vårt sätt att använda jordens resurser. VätterHem vill vara en lokal aktör för att 
bidra till en ständig förbättring.

Renare el och minskad förbrukning 
Som ett led i vårt långsiktiga energibesparingsarbete, finns sedan augusti 1 000 m2 solceller på taket till Råslätt centrum. 
I samband med byte av elleverantör för VätterHems fastighetsel gjordes ett aktivt miljöval till 100 % förnybara energikäl-
lor. Ett annat viktigt arbete är att se över vår förbrukning. Tack vare exempelvis utbyte av ventilationsaggregat, vär-
meinjusteringar som förbättrar inomhusklimatet i våra lägenheter och installation av ytterligare 600 varmvattenmätare 
har energiförbrukningen sjunkit 13 % sedan 2007. 65 % av lägenheterna i vårt fastighetsbestånd har nu varmvattenmä-
tare och kan därmed påverka sin vattenförbrukning. Denna åtgärd har bidragit till en minskning av varmvattenförbruk-
ningen med ca 20 %.

Tillsammans hjälps vi åt att avgifta soppåsen 
Under året har vi utökat servicen kring avfallssortering. Numera har våra hyresgäster möjlighet att även lämna in farligt 
avfall så som gamla färgburkar, rengöringsmedel, lim, sprayflaskor med mera till respektive områdeskontor. 

Våra hyresgäster fortsätter att sortera flitigt. Återigen har vi haft stor nytta av miljöinformatörer som uppmuntrat till 
ökad sortering. Andelen återvunnet material minskade något, vilket kan bero på ändrade mätmetoder hos avfallsentre-
prenören. 

Eldriven fordonspark
VätterHem har sedan långt tillbaka satsat på en bilpark med förnyelsebara bränslen. Närmare hälften av fordonen är mil-
jöbilar och var fjärde går på el. Dessvärre har vi behövt ersätta vårt rapsbaserade bränsle, men har valt en biodiesel med 
hög inblandning av förnyelsebara ingredienser. Omställningen bidrar dock till att koldioxidutsläppen ökade under 2013.

Vi skapar förutsättningar för en hållbar livsstil
Vi vill underlätta för våra hyresgäster att leva och bo miljövänligt och tryggt. Därför fortsätter vår översyn och rensning 
av kemikalier i vår förvaltning. När vi bygger nya hus tar vi hänsyn till byggnadens miljöegenskaper, så som låg energi-
förbrukning, materialval som inte är skadliga för människors hälsa eller miljön. För att säkerställa dessa egenskaper i vår 
nya fastighet vid Slottskajen, jobbar vi med systemet Miljöbyggnad.

Vi tror både på de små och stora stegen, som går i rätt riktning. I vår tidning, på hemsidan och TV-portal vill vi bistå 
med konkreta miljötips i vardagen som både minskar miljöpåverkan och kostnader för våra hyresgäster. Tillsammans 
utgör vi en skillnad.

2 Miljöansvar

Indikator Enhet 2010 2011 2012 2013

Använd energi som förbrukas av fastighets-

beståndet (normalårskorrigerad) varav: Total

kWh/m² 

Atemp 129 120 116 115

fjärrvärme % 85% 83% 83% 85%

el % 21% 17% 17% 15%

olja % 0,1 0,1 0 0

biobränsle % 0 0,3 0 0

solfångare % 0 0 0 0

Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från 

energianvändning (normalårskorrigerad 

förbrukning av värme) Totalt kg/m² Atemp 14 11 10 9

fjärrvärme % 80% 79% 79% 81%

el % 19% 21% 21% 19%

olja % 1 0 0 0

biobränsle % 0 0 0 0

fjärrkyla % 0 0 0 0

solfångare % 0 0 0 0

CO2 minskning, basår 2005 % -21% 12% 20% 24%

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % 61 75 76 76

Mängd avfall som produceras i beståndet, 

exklusive grovsopor Matavfall kg/lgh 69 103 112 115

Brännbart 

avfall kg/lgh 203 191 171 175

Återvinnings-

material kg/lgh 150 174 152 150

Genomförande av miljökampanjer för ökad 

delaktighet/kunskap Beskrivning Ja/Nej ja ja ja ja

Företaget arbetar i enlighet med något 

miljöledningssystem, ex ISO 14001 Ja/Nej ja ja ja ja

Vattenförbrukning i beståndet Total m³/m² Atemp 1,6 1,5 1,5 1,4

Varm l/m² Atemp 584 561 548 534

Kall l/m² Atemp 995 955 934 909

Koldioxidutsläpp från bolagets fordon Ton CO2/år 50,4 66,1 43,8 58,2

*Utbyggnaden av mätsystemet gör att årsvärden korrigeras bakåt i tiden beroende på ökad kunskap.
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3 Ekonomisk hållbarhet

Indikator Enhet 2010 2011 2012 2013

Årliga investeringar  Mkr 188,2 72,9 53 141

Nedlagda  underhållskostnader

Befintligt 

bestånd Mkr 130,5 199,1 160,1 160

kr/kvm 206 315 253 252

Företagets investeringar i nyproduktion
Ny-

produktion Mkr 33 40,9 33,3 98

Företagets ek. uthyrningsgrad bostäder % 99,9 99,9 99,9 99,9

Företaget följer upprättad inköpspolicy 

innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja Ja

VÄTTERHEM - ÅRSREDOVISNING 2013

VätterHem tar samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta fastigheterna som långsiktiga investeringar. VätterHem 
arbetar för en stabil ekonomisk utveckling i företaget, som ger utrymme för ett välvårdat fastighetsbestånd samtidigt som 
det skapar bra bostäder i goda boendemiljöer för våra hyresgäster. VätterHem värnar också om god servicenivå inom 
våra bostadsområden genom att förvalta och utveckla affärscentra med varierande utbud och med dragningskraft också 
för angränsande bostadsområden.

63 64

Investering och underhåll
Under 2013 har VätterHem fortsatt att satsa på investe-
ringar i det befintliga fastighetsbeståndet. Bland de enskilt 
största satsningarna märks nyproduktion av 32 lägenheter 
i Tenhult och vid Slottskajen i centrala Jönköping samt 
partneringupphandling av vår nyproduktion på Strand-
ängen med cirka 200 lägenheter. Utbyggnad av nytt kom-
munikationsnät har slutförts i hela företaget.

Utöver stora investeringar har VätterHem fortsatt att  satsa 
på underhåll i det befintliga fastighetsbeståndet. Vi bedö-
mer att företaget idag inte har något eftersläpande under-
hållsbehov trots att halva bostadsbeståndet är byggt undet 
60- och 70-talet.

Hållbara och underhållsfria material
VätterHem har en uttalad ambition att arbeta långsiktigt, 
vilket innebär att de material som för stunden kan visa sig 
billigast inte alltid används. Bedömningar görs om vad 
som är bäst över en längre tidsperiod. Som exempel kan 
nämnas att takpannor av högsta kvalitet (lertegel) använts 
för takrenoveringar. Keramiska produkter används vid 
ombyggnation av badrum, vilket innebär klinker på golv 
och kakel på väggarna.

Låg vakansgrad
VätterHem har under hela 2000-talet haft mycket låg 
vakansgrad, med i princip allt uthyrt. Avflyttningen ligger 
stabilt runt 900 lägenheter. Antalet ansökningar överstiger 
3 000, trots detta kan VätterHem oftast erbjuda en lägen-
het inom 3 månader för en kund som har en godkänd 
ansökan. En viss avmattning i efterfrågan när det gäller 
studentlägenheter förväntas då en stor del nyproducerade 
lägenheter kommer ut på marknaden under nästkomman-
de år.

Varierat boende
VätterHem kan erbjuda boende i varierande lägenhetsstor-
lekar, i fastigheter som är äldre såväl som i nyare. Cirka 25 
% av beståndet finns i centrala Jönköping. I övrigt finns 1 
850 lägenheter på Österängen varav 1800 byggdes under 
1950-talet samt lägenheter i de så kallade miljonprograms-
områdena Råslätt och Öxnehaga. Dessutom finns lägenhe-
ter i Tenhult och i rent lantlig miljö i Ödestugu.

Rätt hyra
Den nya lagstiftningen som trädde i kraft under 2011 
innebär bland annat att hyrorna i Sveriges kommuner ska 
ses över. VätterHem och övriga kommunala bostadsföretag 
har under hela året träffat de privata fastighetsägarna och 
Hyresgästföreningen i syfte att inom lagens ramar hitta en 
lokal form gällande framtida hyressättning. Parterna har 
gemensamt genomfört en unik enkät där 5 000 jönkö-
pingsbor svarat på frågor som rör boendet. Inledningsvis 
av detta trepartssamarbete anser gruppen att ”rätt hyra” till 
stor del gäller i Jönköping, men arbetet fortgår.

Konkurrensfördel med bredband
VätterHem har, i samarbete med Wetternet, gjort en  
utbyggnad av ett öppet stadsnät. Detta innebär att Vätter-
Hems hyresgäster själva ska kunna välja leverantör i det 
nya fibernätet. Utvecklingsarbetet har fortsatt under 2013 
i syfte att sänka hyresgästernas kostnad för telefoni och 
internet samtidigt som valalternativen ökar. 

Hemsparkonto
VätterHem erbjuder tillsammans med Ikano Bank sedan 
flera år företagets hyresgäster att spara pengar på ett så 
kallat ”hemsparkonto”. Räntan dras direkt av på hyran 
vilket således innebär en möjlighet att sänka boendekost-
naden.  
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4 Verksamhetsstyrning och samspel med intressenter

Indikator Enhet 2010 2011 2012 2013

Extern certifiering av ledningssystem Beskrivning Ja/Nej

Andel kvinnor i ledande postioner styrelse % 33,3 33,3 33,3 33,3

lednings-

grupp % 0 0 16,7 14,3*

Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med 

sitt boende Serviceindex % 86,7 86,8 86,9 87,1

Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att 

öka de boendes nöjdhet Ja/Nej ja ja ja ja

Företaget har ett fungerande arbetsmetod för att 

kontinuerligt utvärdera företagets styrelse och 

ledning Ja/Nej ja ja ja ja

Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod Ja/Nej ja ja ja ja

Företaget initierar till och för regelbunden dialog 

med hyresgästerna Ja/Nej ja ja ja ja

Företaget har långsiktiga mål att navigera efter 

upprättad affärsplan Ja/Nej ja ja ja ja

Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part Ja/Nej nej nej nej nej

* Ledningsgruppen har utökats under året med 1 person.

Allmännytta är kundnytta, samhällsnytta, och ägarnytta. VätterHem ska vara en långsiktig partner som på ett affärsmäs-
sigt sätt utvecklar verksamheter i samförstånd med olika intressenter. VätterHem ska agera ansvarsfullt genom att våga 
ta eget ansvar, ställa tydliga krav, och ha en dialog om företagets värderingar. VätterHem ska fortsätta arbeta för, och ta 
initiativ till att regelbundet samla olika intressenter till sammankomster för att gemensamt ha långsiktighet och uthållig-
het i frågeställningar som berör utveckling i boendet.

Dialog med hyresgäster
VätterHem lägger stor vikt vid frågor som berör delaktighet och inflytande. Under 2013 har Vd och representanter för 
Hyresgästföreningen fortsatt sitt samarbete i syfte att utveckla samarbetsformerna ytterligare. Vår nästa målsättning är 
att göra VätterHem till ”Sveriges mest demokratiska bostadsföretag”. En uppgift som kräver stor kreativitet hos inblan-
dade, men är hur spännande som helst. Boinflytandet kommer att uppgraderas och göras mer synligt. Då har verkligen 
”bra blivit lite bättre”.

Regelbundet genomförs informationsmöten med hyresgäster inom VätterHems fyra olika förvaltningsområden. Möten 
som innebär en dialog inför kommande hyresförhandlingar, förändringar som exempelvis individuell mätning av varm-
vatten, diskussion om information om miljöinsatser och sortering av hushållsavfall, vissa ombyggnationer, balkonging-
lasningar, TV-avtal m.m.

Kundsynpunkter
VätterHem har sedan mitten av 1990-talet varje år genomfört en enkät där cirka 2 500 hyresgäster årligen tillfrågas om 
vad man tycker om VätterHem som hyresvärd, skötsel av våra områden och lägenheternas standard m.m. Syftet är att 
VätterHem ska bli ännu bättre och att vi ska ta till oss de åsikter som kommer fram från enkätsvaren. Exempel på för-
bättringar, som ett resultat av hyresgästernas synpunkter, är utemiljön, där trafiken inne i bostadsområdena förändrats, 
utveckling av parkmiljöer, förbättrad belysning i såväl entré som utomhus. VätterHem har under tio år erhållit priser 
från AktivBo, som regelbundet genomför mätningar hos över 150 företag i vår bransch, företag som tillsammans har ca 
500 000 hyresgäster. 

Öppen TV med stor valfrihet 
Enligt LOU var det dags för VätterHem att åter handla upp, i konkurrens, leverans av TV tjänster till hyresgästerna. 
Detta tillfälle togs i akt och i samarbete med Jönköpings Energi och Kaleido skapade VätterHem en öppen TV lösning 
där alla TV leverantörer är välkomna. Denna lösning ger våra hyresgäster en stor valfrihet vad gäller TV utbud och i 
dagens läge finns 4 leverantörer som tillsammans erbjuder närmare 350 olika kanaler att välja mellan. Inom ramen för 
detta arbete utvecklades dessutom, på uppdrag från VätterHem en helt unik meddelandetjänst för information till och 
från hyresgästerna, via TV nätet.

Hyresgästdagar
VätterHem arrangerar årligen i samarbete med skolor, fritidsförvaltning, Hyresgästföreningen, Svenska Kyrkan och olika 
ideella organisationer och föreningar en Öxnehagadag och en Råslättsdag. Råslättsdagen samlar ofta mer än 5 000

besökare under en enda dag. Syftet är dels att få fler jönköpingsbor att besöka dessa områden, men även vara en årlig 
gårdsfest för hyresgästerna. 

Sponsorpolicy
VätterHem har en tydlig och klar linje i all sponsring. Merparten av satsningar görs till aktiviteter och verksamheter som 
bedrivs i VätterHems bostadsområden och således gagnar våra hyresgäster. Sponsring erhåller främst ideella förening-
ar inom idrott, kultur, pensionärsföreningar och olika samfund i skilda religioner vilka bedriver verksamhet främst på 
Råslätt och Öxnehaga.

Eurhonet och SKY
I det europeiska nätverket Eurhonet har vi ett nyttigt och lärorikt erfarenhetsutbyte inom flera utvecklingsområden. 
Utveckling och samarbete genomförs även med andra svenska företag som ingår i Eurhonetnätverket,ett svenst nätverk 
kallat SKY. Regelbundna träffar och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt, vilket bland annat leder till jämförelsetalen i 
denna CSR-rapport.
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 5 God arbetsmiljö 

Indikator Enhet 2010 2011 2012 2013

Anställningsform: Heltid % 94 94,2 93,6

Deltid % 6 5,8 6,4

Tillsvidare % 91 91 87 85,16

Visstid % 9 9 13** 14,83

Ålder: Kvinnor -29 2 3

30-44 22 18

45-54 18 23

55-64 15 10

65- 0 2

Totalt antal 

kvinnor 57 56

Män -29 1 6

30-44 24 23

45-54 27 27

55-64 26 28

65- 2 1
Totalt antal 

män 80 85

Fördelning av snittlön mellan kategori kön och 

anställda (exkl vd-lön): 

Tjänstemän: 

män kr/månad 36996 36922 37148 38768

Tjänstemän: 

kvinnor kr/månad 24601 26853 28382 29538

Kollektiv-

anställda: män kr/månad 22639 22988 24172 24726

Kollektiv-

anställda: 

kvinnor kr/månad 21753 22282 23078 23572

Utbildningsinsatser för personalen* utfall kr/anställd 3626 8169 5692 5311

Frånvaro
Total frånvaro % 7 5,10 4,08 6,51

Andel frånvaro som beror på

Olycksfall i 

arbetet % 0,4 0,5 0,1 0,2

Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete - 

trivselindex % 82,4 n/a***

Finns det en arbetsmiljö- och/eller 

hälsofrämjande policy? Ja/Nej ja ja ja ja

* kursavgifter, exkl resor, hotell, arbetstid

** andelen vikarier har ökat - flertalet ungdomar sommartid

*** medarbetarundersökning genomförs var tredje år

Att VätterHems personal trivs och mår bra är en förutsättning för allas engagemang och vilja att utföra ett bra arbete. 
De anställda ska ha goda förutsättningar att göra en bra arbetsinsats utifrån våra hyresgästers behov och önskemål. Vår 
gemensamma målsättning är också att arbetet ska vara målinriktat och att det ska vara roligt att gå till arbetet varje dag.

Förvaltning i egen regi
VätterHem bedriver förvaltning med egen personal. Ett syfte med detta är att så långt det är möjligt skapa bästa möjliga 
arbetsmiljö. Att ge anställda ett större ansvar ger också ett utökat engagemang och skapar därmed en god arbetsmiljö. 
VätterHems mycket goda resultat i hyresgästenkäter kan till stor del tillskrivas den kunskap och det engagemang som 
företagets anställda har och som kommer kunderna till nytta. Under 2013 har ytterligare kompetens tillförts genom 
inrättandet av en egen IT-avdelning. VätterHem använder sig av många system som stöd i verksamheten både adminis-
trativt och för drift och skötsel av fastigheterna vilket ställer högre krav på IT kompetens i organisationen.

Delaktighet och engagemang
Organisationsstrukturen och arbetssättet i VätterHems verksamhet bygger på en stark förankring i våra fyra bostadsom-
råden men också med en tydlig känsla av samhörighet i det företagsövergripande ”VätterHemsandan” och organisations-
kulturen. Periodiska arbetsmöten i samverkansgrupp, skyddskommitté, områdesmöten eller informationsmöten med all 
personal syftar till att dela information och involvera samtlig personal i det som händer i verksamheten samt ge möjlig-
het för var och en att påverka. Detta tror vi skapar ett större engagemang hos våra medarbetare, vilket bekräftas år efter 
år av våra kunders bedömning av vår personal via den årliga kundenkäten.

Jämställdhet och integration
Jämställdhets- och integrationsarbetet har under 2013 intensifierats ytterligare, såväl genom ett antal riktade utbild-
ningsinsatser men också genom en vidareutveckling av verksamhetens planer inom dessa områden. Därför väljer vi att 
från och med denna CSR rapport redovisa jämställdhets - integrationsplaner och mål som ett separat avsnitt. 

Kompetensutveckling
VätterHem vill främja kompetensutveckling för sina medarbetare och arbetar med att ta fram en utbildningsplan indivi-
duellt för varje anställd. Utbildningsönskemål ska kartläggas vid de medarbetarsamtal som varje ledare genomför årligen 
inom sina respektive enheter.  Inför 2014 har VätterHem inrättat en särskild VätterHem Akademi där samtliga medar-
betare ges möjlighet att i tillägg till de för arbetet nödvändiga utbildningarna även själva styra sin kompetensutveckling. 
Detta genom att ansöka till ett utbildningspaket med 5 olika inriktningar. Syftet är förstås att tillhandahålla möjligheten, 
för de som vill, att kunna bli en ännu vassare ”VätterHemmare”.

Rehabutredningar
VätterHem genomför regelbundet utredning när en anställd är långtidssjuk eller sjukskriven mer än vid fem tillfällen 
under en tolvmånadersperiod. Uppföljning görs vid behov med läkare/kurator om sjukskrivning blir förlängd.

Friskvård
VätterHem har under 2011 träffat nytt avtal med kommunens företagshälsovård.  Regelbundna hälsoundersökningar 
genomförs med anställda. För att stimulera till friskvård på ledig tid bidrar företaget med halva kostnaden upp till en 
kostnad på 2000:- per år för individuella aktiviteter. VätterHem har därutöver personalsammankomster inom respektive 
arbetsenhet och en årlig personalfest vid juletid.

Samarbete med AMA (arbetsmarknadsavdelningen inom Jönköpings Kommun)
Sedan några år tillbaka erbjuder VätterHem arbete till arbetslösa ungdomar under sommartid. Arbetet är fastighetsar-
bete som ordinarie anställda inte utför inom ramen för sin anställning. ”Extra finish” är arbetsnamnet inom VätterHem. 
Under 2013 arbetade drygt 170 ungdomar inom VätterHems förvaltning delvis i samarbete med AMA och ett flertal fick 
sedan förlängt med ett vikariat inom ordinarie verksamhet.
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JÄMSTÄLLDHETSRAPPORT 2013/JÄMSTÄLLDHETSPLAN OCH MÅL 2014

Jämställdhetsarbetet skall bedrivas, som angivet i Jönköpings Kommuns Jämställdhetsplan för 2012-2014, utifrån två 
perspektiv: arbetsgivarperspektivet och tjänsteleverantörs perspektivet. Med andra ord skall vi i första perspektivet 
blicka inlåt och ha medarbetarna i fokus medan i det andra perspektivet skall vi blicka utåt och fokusera på våra kunder 
samt eventuellt blivande sådana.

Arbetsgivarperspektivet
VätterHem arbetar aktivt med att följa jämställdhetsplanen som arbetats fram i företagets samverkansgrupp. Inom före-
taget har vi ett uttalat mål att könsfördelningen inom respektive yrkesgrupp skall ha en fördelning av 60 % män och 40 
% kvinnor. Detta är sedan ett antal år uppnått inom VätterHems största yrkesgrupp – Bovärdar. Däremot är yrkesgrup-
perna inom specialhantverk som elektriker, rörmokare, vitvarutekniker mm enbart män.

Vid verksamhetsårets början uppgår det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare till 138 personer. Av dessa är 84 
medarbetare män och 54 kvinnor vilket motsvarar en fördelning av ca 60/40 enligt ovan. 

Lönesättning
Varje år, i samband med lönerevisionen, genomför Vätterhem tillsammans med de fackliga organisationerna en uppfölj-
ning av lönerna utifrån könsperspektiv. Inga löneskillnader förekommer för likvärdigt kodade arbetsuppgifter.

Redovisning av genomförda löneanalyser om exempelvis lönenivåer mellan män och kvinnor, fördelning av män och 
kvinnor i arbetsledande funktioner, redovisas i den årliga CSR rapporten vars syfte är att kunna följa upp VätterHems 
utfall mot övriga jämförbara bostadsföretag i Sverige.

Nyrekrytering
Vid rekryteringar vägs alltid könsbalansen i respektive yrkesgrupp eller avdelning in och detta beaktas i urvalsarbetet. 
Framgångsexempel på detta under senaste åren har varit rekryteringarna till marknads- och byggavdelningarna där vi 
tidigare hade enbart kvinnor men har nu även manliga medarbetare. 

Utbildningstimmar
Vi har under 2013 genomfört ett stort antal olika externa och interna utbildningar till ett sammanlagt värde av 2681 
timmar. Målet har varit att hålla 60/40 fördelning på utbildningstimmarna och utfallet 1 594 timmar för män samt 1 087 
timmar för kvinnor är exakt på målet.

Samma mål kvarstår även för 2014, att antalet utbildningstimmar som våra medarbetare genomgår under året skall hålla 
samma fördelning som könsfördelningen totalt på företaget. Syftet med detta är att tillförsäkra att utveckling av våra 
medarbetare sker i samma omfattning för båda könen.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron under 2014 skall följas upp såväl utifrån tidsperspektivet (långtids- respektive korttids) men vidare också 
utifrån könsperspektivet för varje tidsintervall enligt ovan. Detta för att kunna se om frånvaron följer företagets könsför-
delning i övrigt eller om vi har någon särskild belastning på något av könen. I ett längre perspektiv är syftet med detta 
mål att, vid eventuell snedfördelning, kunna arbeta med könsriktade åtgärder i rehabiliteringsarbetet.

Jämställdhetsutbildning för alla
I takt med att jämställdhetsarbetet blir en alltmer naturlig del av vardagen i VätterHems verksamhet så aktualiseras också 
frågan angående kompetensförsörjning genom utbildning. Under 2013 har VätterHem genom VD och Personalchef varit 
en aktiv del av kommunens jämställdhetsnätverk. Utöver detta har hela VätterHems ledningsgrupp samt förvaltningsled-
ningen, områdescheferna, genomfört utbildningen Leda och Styra Jämställdhet. 

2013 års utbildningsinsatser gav mersmak i ämnet och redan finns ledningsgrupp och områdesledning inbokade på ut-
bildning avseende Jämställdhetsanalys. Den positiva effekten som 2013 års utbildningsinsats gav önskar vi sprida vidare 
i hela organisationen och därför har vi för 2014 som mål att samtliga VätterHems medarbetare under året skall genomgå 
någon form av jämställdhetsaktivitet eller utbildning vid 2 olika tillfällen.

VÄTTERHEM - ÅRSREDOVISNING 2013
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INTEGRATIONSRAPPORT 2013/
INTEGRATIONSMÅL 2014

Inledning
Integration är mångtydigt och definieras på olika sätt i 
skilda sammanhang. Vanligtvis menar man med integra-
tion sättet vi tar hand om våra nya svenskar, men upp-
märksamhet bör ges alla grupper i utanförskap. Det hand-
lar mycket om ömsesidig anpassning till nya villkor samt 
respekt och tolerans mellan olika grupper i samhället. Det 
innebär också att ge invandrade personer förutsättningar 
och redskap för att leva och skapa sig en framtid i sitt nya 
hemland, utan att behöva göra våld på sin kulturella och 
etniska identitet. Vi skall försöka hjälpa alla individer, oav-
sett ursprung, att få samma reella förutsättningar för eget 
boende, egen försörjning och delaktighet i samhället.

För oss är det viktigt att behandla alla lika och inte i något 
sammanhang diskriminera i möten eller beslut. Vi vet 
genom våra årliga hyresgästenkäter att vår personal är 
uppskattad och arbetar enligt uppställda målsättningar – 
”ett boende för alla”. Integrationsarbetet är idag en viktig 
del i vårt arbete och känns väldigt naturligt. Men integra-
tion är en process som hela tiden pågår och som är högst 
individuell, det finns alltså ingen början eller tydligt slut.

Arbetsgivarperspektivet
VätterHem som arbetsgivare har målsättningen att inom 
företaget ha anställda som är jämlika och representerar 
olika nationaliteter i en omfattning likt fördelningen i 
Jönköpings kommun. Målsättningen är i princip uppfylld. 
I VätterHem har vi stor glädje av medarbetare med olika 
bakgrund och ser det som en tillgång i all samverkan med 
våra hyresgäster. Under året har vi dessutom haft förmå-
nen att anställa ny personal/marknadschef med bakgrund 
ifrån annat land.

Under sommarmånaderna anställer vi ca 150 – 200 av bl.a 
hyresgästernas ungdomar, varav ca 100 st sker i samarbete 
med AMA. Ett framgångsrikt samarbete som har gett oss 
ett bra rekryteringsunderlag när vi har sökt nya medar-
betare. Målsättningen för innevarande år är att ha samma 
omfattning på detta under kommande sommarmånader.

Under året erbjuder vi dessutom ett stort antal praktik-
platser som vikarier eller extraresurser. Dessa rekryteras 
vanligtvis bland boende i våra områden, som ett led i att 
hjälpa till med yrkeserfarenhet och att skapa goda referen-
ser. Detta är ett arbete som har pågått i många år och som 
kommer att förstärkas. Under 2014 planerar vi därför att i 
kommande upphandlingar villkora att utvald entreprenör/
leverantör skall inkludera x antal (varierar från fall till 
fall)  arbetstillfällen/anställningar för att erhålla uppdrag. 
Utvärdering kommer att ske efter 2014 års utgång. Vi bör 
ha en bra möjlighet i ett läge där vi har många nya investe-
ringar på gång.

Hyresgästperspektivet
Tillsammans med socialtjänsten arbetar vi aktivt, enligt 
nya avtal om tilldelning av bostäder, med integrations-
perspektivet i fokus som en viktig ingående förutsättning. 
”Västeråsmodellen”, BSG, Tellus m.fl. hjälper bostadssö-
kande att få en bostad utan att uppfylla vår uthyrnings-
policy, men där andra aktörer, bl.a. socialtjänsten,  stödjer 
den boende. Vi har vidare samarbete med Jönköpings 
kommun om lägenheter till ”utsatta” kvinnor.

Vår uthyrningspolicy hjälper oss i detta arbete och är idag 
väl förankrad hos hyresgäster, samarbetspartners och 
kommun. Även här vet vi genom vår hyresgästenkät att 
detta är ett uppskattat verktyg i vårt integrationsarbete.

Vår stora strävan att ständigt förbättra vår service, under-
hålla och förbättra våra fastigheter, utemiljö och lägen-
heter går hand i hand med vår ambition att skapa bättre 
integrerade bostadsområden.

För att stimulera möten mellan våra ungdomar i bostads-
områdena är VätterHem en uppskattad sponsor till RSK 
(Råslätts Sportklubb), och IKF Öxnehaga. Därutöver sker 
verksamheter som stöds av oss i bl.a Operation mission 
och hyresgästföreningens regi m. fl. Detta ger flera till-
fällen till aktiviteter och möten kulturer och människor 
emellan. Uppföljning kommer att ske i vilken omfattning 
vår sponsring når flickor/pojkar.

Vi arbetar sedan många år med att visa upp våra värde-
ringar, sprida vårt varumärke och ge det ett tydligt inne-
håll.  Integrationsarbetet är väl förankrat bland personalen 
och ingår idag, enligt ägardirektiv, i vårt naturliga arbets-
sätt. Vi arbetar för att ”maximera upplevelsen av att bo hos 
VätterHem”.

Mycket av det som har gjorts tidigare år och fortfarande är 
gällande, repeteras inte i sin helhet i denna rapport.

Könsuppdelad medarbetarenkät
VätterHem har under slutet av 2012 genomfört en medarbetarenkät för att få en tydligare bild av vad våra medarbetare 
tycker om VätterHem som arbetsgivare samt om arbetet, arbetsplatsen mm. Nästa medarbetarenkät planeras till 2015 
och då är målet att enkätens resultat skall delas upp efter kön för att därigenom få en bild av om VätterHem är en lika 
attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män.

Hyresvärdsperspektivet
Ur perspektivet som hyresvärd ligger fokusen i jämställdhetsarbetet på dialogen med våra befintliga och tillkommande 
kunder.  Denna dialog bedrivs såväl dagligen, genom samtliga våra områdeskontor samt huvudkontoret men också via 
en kundenkät som sedan 1993 skickas ut till en tredjedel av våra kunder årligen. Enkäten innehåller frågor kring boen-
det, vår service, trygghetsfrågor mm och upplägget är att samtliga kunder skall delta över en treårscykel. 

Vid enkäten 2012 införde VätterHem en fråga avseende kön på den som besvarar enkäten och därmed kunde vi konsta-
tera att den besvarades till 46 % av kvinnor, 27 % av män medan 27 % valde att besvara den tillsammans i hushållet.

Könsuppdelningen av svaren fortsätter även i 2013 års enkät för att kunna utröna om 2012 års bild bekräftas åter? Det 
långsiktiga målet för kunddialogen via enkäten är att vi skall ha lika många av varje kön som deltar. 

Trygghet
Utfallet för trygghetsfrågorna vid 2012 och 2013 års enkät skall tas fram och analyseras ur ett könsuppdelat perspektiv. 
Under 2014 skall vi sedan definiera mål för trygghetsarbetet utifrån denna analys.

Utemiljöer
Utfallet för frågorna avseende våra utemiljöer vid 2012 och 2013 års enkät skall tas fram och analyseras ur ett könsupp-
delat perspektiv. Under 2014 skall vi sedan definiera mål för arbetet med våra utemiljöer utifrån denna analys.

Bemötandeundersökning
Utöver den årliga enkäten, planerar vi också att genomföra under september 2014, en undersökning avseende bemötan-
det av kunderna på våra områdeskontor samt i vår huvudreception. 

Undersökningen kommer att ske under en vecka, med hjälp av ett enkelt frågeformulär som kan fyllas i på någon minut 
och lämnas i en speciell brevlåda framtaget för just detta. Svaren skall vara kvantifierbara och sätta ett betyg på vårt 
kundbemötande.
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Renovering
Hit räknas lägenheter som under 2012 berörts av större 
underhållsåtgärder, renovering, ombyggnad eller tillbygg-
nadsåtgärder. Renovering är en förändring av en byggnad, 
byggnadsdel eller installation till ett skick som ur funk-
tionssynpunkt är jämförbart med nytt skick. I begreppet 
renovering av lägenheter ingår stambyten, helrenovering 
av ytskikt i badrum som exempelvis kakling av badrum, 
nya köksinredningar samt takrenoveringar. Normalt lä-
genhetsunderhåll som tapetsering, målning, mattbyte, byte 
av sanitetsprodukter ingår inte.

Definition av förnybar och fossil energi
Förnybara energikällor är energikällor som solenergi, bio-
bränslen, vattenkraft och vindkraft. Lagrade energikällor 
(fossilt bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte förnyba-
ra energikällor. Elenergi kan vara producerad av förnybar 
energi när den framställs i vattenkraft eller i biobränsle-
eldade kraftverk. Elenergi är inte förnybar energi om den 
framställs i kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av kol 
eller olja.

Driftkostnad
Med driftkostnad avses drift-, administrations- och före-
tagsövergripande kostnader.

Kommunens specialboenden
Lägenheter där Jönköpings Kommun står för kontrakten. 
Angivet mått (60 % år 2012) avser det totala antalet lägen-
heter som kommunen hyr av VätterHem i förhållande till 
hela kommunens förhyrning av specialboende. VätterHem 
har en marknadsandel som är 31 % av andelen hyresrätter 
inom kommunen och cirka 13 % av hela bostadsbeståndet 
i Jönköping (inklusive äganderätter och bostadsrätter).

Avhysningar
Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genom-
för avhysning av hyresgäst, alternativt att Hyresnämnden 
fattat beslut om avhysning.

Vid de tillfällen VätterHem sagt upp hyresgäst och hy-
resgästen accepterar detta definieras inte det i redovisad 
statistik som en avhysning.

Hållbarhetskriterier vid upphandling
Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och socialt 
ansvar samt ekonomi. Vid upphandling utför den upp-
handlande enheten kontroll av leverantörers lämplighet för 
deltagande i offentlig upphandling.

Miljökraven vid upphandling varierar beroende på vad 
som handlas upp. Det kan handla om krav på miljöklas-
sade servicefordon bland våra entreprenörer eller krav på 
särskilda byggmaterial i våra fastigheter. Vid servicearbe-
ten och ombyggnad finns krav på hur avfall ska sorteras.

Definitioner
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