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Aefab har totalt
1 585 lägenheter.

953 lägenheter i Edsbyn.
632 lägenheter i Alfta 
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”Vi ska leva upp till att 
alla har ett lika värde och 

alla kan bidra till att 
utveckla vår verksamhet 

– ett hem för alla i världen!”
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Att utmana begränsade strukturer och älska det 
vi gör är något som får mig att tro att det går att 
förändra världen. Mikael Reijer heter jag som är VD 
för Alfta Edsbyns Fastighets AB - Jag ska nu berätta 
hur vi har skrivit historia 2014.

Att förändra världen i Ovanåker betyder för mig att 

se nya möjligheter, våga utmana gamla strukturer och 

tro att möten med människor kan bygga långsiktiga 

relationer som ska leda till att vi blir lite bättre varje 

dag. För att utmana och bryta nya strukturer börjar 

alltid arbetet med en fråga man måste ställa sig som 

ledare, är jag själv en god förebild?  För mig handlar 

den frågan om hur vi ser på världen i vårt företag och 

vilka glasögon vi tittar med. Beroende på vad vi vill se 

och har vi förmågan att se saker i nya perspektiv.

En tydlig trend ur ett sådant perspektiv är att 

hållbarhet, integration och hälsa varit viktiga delar 

för oss att prioritera. Det skriver vi mer om i vårt 

hållbarhetsbokslut. Att inte tro att världens problem 

som klimat, naturtillgångar och Ebola inte berör oss 

är helt fel. Det berör och påverkar oss hur vi lever 

och agerar, vilka beslut vi fattar i vår vardag och 

hur väl vi är förberedda på hur världen förändras i 

vår närhet. Som exempel på detta har trycket på 

flyktingmottagande ökat med 150% under året vilket 

gör att vi behöver agera utifrån nya strukturer och vi 

har därför förstärkt vår uthyrningsverksamhet med en 

extra resurs. Klimatfrågan ställer krav på hur vi hanterar 

vårt avfall. Därför har vi upphandlat ett nytt avtal inom 

källsortering vilket blir ett stort genomförandeprojekt 

under 2015. 

Framtidens energiutmaning behöver ”inkludera 

mera” helhetstänkande hur våra fastigheter kan bli 

energismartare. Därför har vi installerat vår första 

solenergianläggning för elproduktion.

Som ett allmännyttigt bostadsföretag har vi mycket 

att leva upp till. Vi ska t ex se till att utöva våra 

verksamheter på ett så bra och effektivt sätt som 

möjligt. Vi ska utveckla kommunen och vi ska se till 

att samhällets olika funktioner utvecklas genom att vi 

engagerar oss i olika aktiviteter.  En sådan aktivitet där 

vi är stolt engagerade i, är föreningslivet, där vi bidrar 

med sponsring på olika nivåer. 

Ett exempel på hur vi skapat en stark 

samhällsutveckling är att engagera många företag i 

att förändra bilden i Alfta, där vi under slutet av 2014 

färdigställde vårt huvudkontor. Att med relativt enkla 

medel kunna förvandla lagerlokaler från 70 talet till 

toppmoderna kontors och konferenslokaler till 2015 års 

standard är ett bevis på vår kunskap i företaget.

Höjdpunkten under 2014 har varit vårt jubileum med ett 

härligt 60 års firande där alla våra hyresgäster bjöds på 

cirkus och aktiviteter i Alfta och Edsbyn. Detta härliga 

evenemang kommer jag att minnas i många år framåt.

Ett annat perspektiv handlar om att visa att det går 

att förändra rutiner och vanor. Ledarskap handlar om 

att själv vilja utvecklas och min utmaning under 2014 

var att se till att skapa ett hälsosammare ledarskap. 

Det innebär att träning, kost och mental träning ska 

göra oss medvetna om hur vi själva tar hand om vår 

arbetsmiljö. I arbetsmiljön ligger stort fokus på god 

hälsa och genom förändrade vanor har jag själv utmanat 

mina egna normer. Under 2014 har jag promenerat 200 

mil, styrketränat 1 gång i veckan, simmat 25 000 meter 

och minskat 40 kg i vikt.

Som ledare vill jag genom detta sända en signal till 

min organisation. För att må bra krävs det att man 

själv som individ också bryr sig om sig själv och tänker 

hållbarhet även på individnivå. Jag vill uppmana alla 

mina medarbetare att alla har ett eget ansvar för sin 

egen arbetsmiljö och sin hälsa och jag har ett ansvar 

för er.   Jag önskar att du som läser vår verksamhets-

berättelse tar till dig den glädje jag vill förmedla 

när vi bryter dagens normer för att bygga framtiden 

i vår kommun med stort innehåll av kärlek till vår 

verksamhet. Jag hoppas att det lyser igenom att jag 

och mina medarbetare älskar vårt uppdrag! 

Som slutord vill jag förmedla att vårt absolut viktigaste 

uppdrag är att vara en god medmänniska och låta 

Aefab vara norm, som ständigt vill utveckla strukturer 

och inte dela in människor i fack. Vi ska leva upp till att 

alla har ett lika värde och alla kan bidra till att utveckla 

vår verksamhet – ett hem för alla i världen!

VD har ordet

Mikael Reijer

VD, Alfta-Edsbyns Fastighets AB
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Jag vill med några korta rader sammanfatta både 

2014 och det avslutande året som ordförande för 

Ovanåker kommuns allmännyttiga bostadsföretag 

Aefab.

Det finns många saker att glädja sig åt men jag vill 

särskilt uppmärksamma några av dessa. Det var en 

stor dag i höstas när vi återinvigde de 29 nybyggda 

lägenheterna på Öjollas. En jobbig och för många 

tragisk händelse kunde nu vändas till en positiv 

upplevelse av att se ett i princip helt nybyggt hyreshus 

centralt i Edsbyn. Fina nya lägenheter plus en spa 

avdelning högst upp i huset som en extra krydda för 

hyresgästerna.

Vi har under året flyttat merparten av huvudkontoret

till nya och fräscha kontorslokaler i centrala Alfta. 

Efter upprustning och ombyggnation av fd Alfta Järn så 

skapades nya fina kontor i den gamla affärsbyggnaden. 

Bra kontor tillsammans med anpassade samman-

trädesrum och rum för lunch och fika. Detta 

tillsammans med att Hälsingevatten flyttade in sitt 

kontor i samma fastighet har skapat en väl fungerande 

kontorsgemenskap för två kommunala bolag.

Arbetet har även påbörjats med att skapa några nya 

lägenheter vid Knagga gård i Alfta. Jag vågar påstå att 

detta kommer att bli några av de finaste lägenheterna 

Aefab har i sitt bestånd och dessutom i allra bästa läget 

i centrala Alfta.

Under 2014 har en marknadsvärdering genomförts 

av samtliga våra fastigheter. Resultatet av detta är 

mycket positivt och vi kan konstatera att bolaget har 

fastigheter till ett stort värde som kan ligga till grund 

för fortsatta satsningar.

Det är dessutom mycket glädjande att vi nu precis i 

början av 2015 kommer att ta beslut om att sätta igång 

ytterligare nybyggnation i både Alfta och Edsbyn. Det 

blir nya attraktiva lägenheter centralt på båda orterna. 

Nybyggnation är en överlevnadsfråga för vårt bolag. Vi 

måste för framtiden klara att regelbundet bygga nytt. 

Detta är avgörande både för Aefab och för Ovanåkers 

kommun.

Det är naturligtvis med mycket tillförsikt som jag 

konstaterar att årets ekonomiska resultat är mycket bra 

och framförallt är det bra och nödvändigt om vi ska 

klara satsningar för framtiden i form av nytt byggande.

Avslutningsvis önskar jag den tillträdande styrelsen 

lycka till med det viktiga ansvaret för Aefab under de 

kommande åren.

Ordförande har ordet

”Nybyggnation är en över-
levnadsfråga för vårt bolag. 

Vi måste för framtiden klara att
regelbundet bygga nytt. Detta är 
avgörande både för Aefab och

för Ovanåkers kommun.”

Håkan Englund
Ordförande

 Alfta-Edsbyns Fastighets AB
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VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN!

Det charmiga sekelskiftshuset 
förvandlas till tre topprenoverade 

och moderna lägenheter där vi 
bevarar de vackra kakelugnarna, 

dubbeldörrarna, takhöjden
och de höga trälisterna.

Knagga Gård blir något 
utöver det vanliga!
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Alfta Edsbyns Fastighets AB redovisar hur vi 

prioriterar arbetet med hållbarhet inom bolaget 

genom att göra ett hållbarhetsbokslut som är en del 

av årsredovisningen. Att redovisa hur vi arbetar med 

socialt-, miljö- och ekonomiskt ansvar som hållbara 

långsiktiga lösningar inom alla verksamheter, visar vi på 

hur vi tar ansvar för individen, företaget och samhället.  

Vi är en aktör som är medvetna om vikten av att 

engagera sig i viktiga samhällsfrågor för att utveckla 

och ta tillvara världens naturresurser på ett ansvarsfullt 

sätt. Vi måste se världens utmaningar som en del av 

vår uppgift och arbeta för att hitta möjligheter där vi 

kan utveckla och bidra till andra verksamheter som kan 

utveckla hållbara verksamheter. 

Världens problem som t ex klimatpåverkan, Ebola, svält 

och barndödlighet är inte ett isolerat problem som inte 

berör oss, vi alla behöver göra det vi kan för att arbeta 

med samhällsutveckling genom att engagera oss i olika 

samhällsfrågor och vara en god medmänniska. 

Ett hållbart samhälle mår människor bra, ges möjlighet 

att utvecklas som individer och känner att de har 

möjlighet att påverka sin livssituation och sitt boende.

SOCIALT ANSVAR
Bolaget arbetar med förutsättningar för människors 

livssituation genom att skapa attraktiva och trygga 

boendemiljöer. Företaget skapar olika projekt för att 

inkludera fler människor att vara delaktiga i olika beslut 

och möjligheter att påverka företaget och samhällets 

utveckling. Fokus ska vara, såväl idag som imorgon, 

på människors olika behov oavsett etnisk bakgrund, 

sexuell läggning eller religiösa tro.

BOINFLYTANDE
Vi arbetar nära våra hyresgäster. Vi har deltagit och 

kallat till möten med våra hyresgäster för att lyssna och 

svara på frågor. Vi har bland annat diskuterat utemiljöer 

och utformning av boendemiljöer.

SPONSRING
Vi arbetar aktivt med sponsring som riktade insatser till 

olika föreningar där en bred verksamhet bedrivs med fokus 

på ungdomar och integration. Detta gör vårt företag till en 

viktig samhällsaktör som möjliggör en arena i samhället där 

alla människor ska kunna vara aktiva i en förening och utöva 

en verksamhet. 

Vi ser t ex att fotboll, innebandy, bandy, handboll, 

orientering och skidåkning har stor positiv påverkan 

i utvecklingen av ungdomar. De påverkar även deras 

möjligheter till en naturlig integration mellan olika 

individer oavsett bakgrund. Denna arena skapar 

verksamheter och relationer i världsklass som vi är 

mycket stolta över.

Företaget bidrar också till att stödja internationella 

verksamheter och som årets julklapp blev ett samarbete 

med organisationen Yennenga Progress där vi satsade 

5000kr på ett forskningsprojekt om barndödlighet i 

Uganda.

INTEGRATION
Det finns en stor efterfrågan på bostäder i kommunen 

och en målgrupp som har tredubblats senaste åren 

är nyanlända. Denna målgrupp skapar många stora 

möjligheter samtidigt som arbetet med integration ställer 

krav på oss som bostadsföretag. Vi måste bli bättre på att 

t ex informera och utbilda hur vi bor, använder tvättstugor 

och soprum. Det gör att vi behöver satsa extra medel på 

skyltar, instruktioner och introduktionsfilmer samt vår så 

kallade boskola. Vårt mål är att alla ska förstå och känna 

ansvar för sitt boende och veta hur vi tillsammans skapar 

trygghet och attraktiva miljöer för alla människor.    

 

MEDARBETARE
Idag ser vi oss som en arbetsgivare med ansvar för att 

skapa ett mångkulturellt engagemang, vi har under senaste 

året utvecklat relationer med arbetsförmedlingen och har 

sedan ett par år integrerat nya medarbetare i företagets 

verksamheter som kommit till Ovanåkers kommun genom 

invandringen. Företaget har anställt tre medarbetare med 

invandrarbakgrund inom fastighetsskötsel. Det utvecklat 

företagets verksamhet på ett positivt sätt genom att 

begränsade normer prövas och utmanas. 

Hållbarhetbokslut 2014
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MILJÖANSVAR
Naturen sätter de yttersta begränsningarna för 

samhällets utveckling. Mänskligheten måste därför 

hålla sig inom de ekologiska ramar som finns och inte 

förstöra naturtillgångar och ekosystem. En av företagets 

viktigaste uppgifter är att säkerställa att naturkapitalet 

tas tillvara samtidigt som naturen görs tillgänglig för 

människor i Ovanåkers kommun. Därför är det viktigt 

att företaget tänker långsiktigt och engagerar sig i olika 

projekt som vi redovisar nedan. 

KÄLLSORTERING
Under 2014 beslutade bolaget att införa källsortering i 

syfte att minska mängden ”sopor” genom att inventera 

hela fastighetsbeståndet och hur stor mängd i dag 

som skulle vara möjligt att återvinna av det som kastas 

i samma soppåse. Inventering av detta visade att 70 

% skulle vara återvinningsbart. Det var plast, metall, 

papper, glas och olika miljöfarliga produkter som 

lampor, batterier och kemikalier som tillsammans med 

matavfall och andra sopor blandades i en och samma 

påse. Bolaget har efter denna förstudie upphandlat 

källsortering som under 2015 med start 1 februari. Det 

nya källsorteringssystemet kommer att införas i hela 

bolagets fastigheter.

ENERGIEFFEKTIVISERINGAR
Företagets fastighetsbestånd består av 63 olika 

fastigheter fördelat på 1585 lägenheter och en del 

affärslokaler. Stora delar av fastighetsbeståndet är 

byggt på 50, 60 och 70-talet, vilket gör att det är 

en stor andel material och tekniska installationer 

som förbrukar mer energi i jämförelse mot dagens 

teknik. Företaget är med i ett nationellt energiprojekt 

”Skåneinitiativet” med syfte att spara 20 % energi 

under 5 år. Därför sker ett arbete kontinuerligt 

med att byta belysning från äldre ljuskällor till LED, 

installera energieffektiva motorer till fläktar och 

pumpar, tilläggsisolera vindar, byta fönster och 

installera snålspolande kranar. Vi arbetar också med 

människors beteenden och levnadsmönster genom 

olika aktiviteter och utbildningsinsatser, byggnationer 

samt val av byggnadsmaterial. När Företaget 

projekterar ombyggnationer eller nyproduktion tas 

hänsyns till energiförbrukning, val av material och hur 

arbetet ska bedrivas på ett effektivast sätt. Beräkningar 

genomförs för att optimera byggprojekt så att dessa 

blir energismarta, miljömässiga och ekonomiskt 

hållbara. Exempel på större projekt är Öjollas med 29 

hyreslägenheter som färdigställdes efter en brandskada 

och nytt kontor för företagets kontorsverksamhet.

HÅLLBARHET
Ekonomiskt ansvar

Socialt ansvar
Miljöansvar
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FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
Inom vår verksamhet ska val av förbrukningsmaterial 

uppfylla krav på miljövänliga artiklar. 

FÖRNYELSEBAR ENERGI
Vi ska planera och bygga solenergi där det visar på 

möjligheter till ekonomiskt hållbara installationer. Under 

året byggdes bolagets första solenergianläggning 

vilket kommer under 2015 att utvärderas för att sedan 

fortsätta installationer med solenergi. 

EKONOMISKT ANSVAR
För att kunna skapa långsiktiga resultat och hållbara 

verksamheter bygger grundtesen i vårt arbete på att 

hitta metoder som gör att våra satsningar på socialt 

och miljömässigt åtagande går att finansiera på fler års 

sikt, det projekt vi arbetar med ska ha ett tydligt syfte. 

Även om det finns kortsiktiga beslut och uppgifter som 

behöver genomföras så ska det finnas en koppling till 

hur verksamheterna blir ekonomiskt långsiktiga och 

lönsamma. Vi ska vårda och förvalta våra fastigheter på 

ett ansvarsfullt sätt för dagens generation och framtida 

generationer. 

Exempel på ekonomisk hållbarhet är:

Genom att ”inkludera mera” och skapa trygga och 

attraktiva boendemiljöer med flera perspektiv tar 

vi ansvar för alla målgrupper vilket gör att vi skapar 

attraktiva bostadsområden. När allt är uthyrt och stor 

efterfrågan finns skapas möjligheter för nyproduktion.

Genom att vi bidrar till olika projekt som handlar 

om olika utmaningar i världen skapar det kunskap i 

vår organisation att hantera människor på flykt och 

förståelse för olika behov beroende på vad man har för 

bakgrund. Detta gör oss till en attraktiv arbetsgivare 

och våra medarbetare får personlig utveckling där vi 

med vår kunskap får vara med i olika delar att jobba i 

större perspektiv. 

Installera energieffektiva produkter och material 

så sparar bolaget energi som i sin tur minskar våra 

driftkostnader. Bolaget investerar stora medel för att 

bygga ekonomiskt hållbara verksamheter både socialt 

och miljömässigt och avsätter pengar i budget för

detta arbete. Vi vill bygga förnyelsebar energi i form

av solenergi där vi kan påvisa ekonomisk hållbarhet.

Vi ser alla människors lika värde, vårt företag utvecklas 

och blir ekonomiskt hållbart genom att erbjuda en 

mångkulturell miljö där alla är lika viktiga. Vår ledstjärna 

är att ta socialt ansvar, miljö ansvar och långsiktigt 

skapa ekonomiskt hållbara verksamheter. Våra beslut 

ska genomsyra långsiktighet även om det syftar ibland 

till att lösa en kortsiktigt fråga.
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Styrelsen och verkställande direktören i 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB, 556527-4361 avger 

härmed årsredovisning för räkenskapsåret 

2014-01-01 –  2014-12-31.

 
ÄGARFÖRHÅLLANDE 
Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun (212000-2304) 

och ingår i Ovanåkers kommuns koncern som upprättar 

koncernredovisning. 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Aefab har idag 1 585 lägenheter varav 632 finns 

i Alfta och 953 finns i Edsbyn. Dessa lägenheter 

består tillsammans av ca 100 000 kvm. De flesta 

bostadsbestånden i Alfta och Edsbyn är byggda 

under 1960-1980 talet, dvs. under åren med stöd 

för Miljonprogrammet. Vår senaste nybyggnation är 

området Triangeln som byggdes 2008. Under 2014 

slutfördes återuppbyggnaden av Öjollas som tillfört 29 

lägenheter till lägenhetsbeståndet. 

 

Vi förvaltar och underhåller även verksamhetslokaler 

och andra fastigheter åt Ovanåkers kommun. Totalt 

68 000 kvm verksamhetslokaler förvaltas åt kommunen. 

Förvaltningsuppdraget särredovisas i resultaträkningen. 

 

Aefabs anställda arbetar med allt ifrån ledning, 

administration och service, fastighetsförvaltning, 

byggnadsteknik, el- och driftsfrågor samt information 

och marknad. Största delen av personalen är 

fastighetsskötare, lokalvårdare och hantverkare. 

Förvaltningsberättelse

Tomas PerssonUlf OdenmyrLars Ekström Tord BerbresHåkan Englund
ordförande 

STYRELSE OCH REVISORER 

 

Ordinarie ledamöter 
Håkan Englund

Tord Berbres 

Lars Ekström 

Ulf Odenmyr 

Tomas Persson 

Ersättare 

Lennart Alfredsson 

Uno Andersson 

Eva Holm

Revisorer 
Vald revisor är KPMG. Huvudansvarig är

Margareta Sandberg och revisorssuppleant,

Sven-Erik Mårtensson. Lekmannarevisorer valda

av kommunfullmäktiga är Nils-Erik Falk och 

Sven-Åke Holm.

Ny styrelse 2015
På bolagsstämman i mars 2015 kommer samtliga 

styrelseledamöter att lämna sina uppdrag och ny 

styrelse kommer att väljas. 
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Vi vill ha Sveriges mest nöjda kunder 

inom de kommunala bostadsbolagen. 

Vid flytt till regionen ska Aefab vara det

första valet bland våra målgrupper.

Vi ska bidra till att öka kommunens 

befolkning genom att både vara ett 

attraktivt bostadsbolag och en 

attraktiv arbetsgivare. 

12

ÄGARDIREKTIV
Under 2014 har kommunfullmäktige antagit nya 

ägardirektiv för verksamheten i Alfta-Edsbyns 

Fastighetsbolag AB.  Ägardirektivet anger ändamålet 

med bolagets verksamhet samt vilka mål bolaget skall 

sträva mot.  Alfta Edsbyns Fastighets AB ägs i syfte att 

på bästa sätt kunna utveckla kommunens attraktivitet 

för boende och företagande genom att erbjuda ett 

pris- och kvalitetsvarierat utbud av hyresbostäder 

samt effektivt utnyttjande av förvaltningslokaler och 

näringslivslokaler. Målet är att bidra till ökad tillväxt, 

nyföretagande och etablering i kommunen.

Sammanfattningsvis är följande mål uppställda i 

ägardirektivet. Verksamheten ska bedrivas utifrån 

affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 

principer. 

Soliditeten bör långsiktigt uppgå till mellan 17-23% 

(soliditet 2014-12-31 uppgår till 16,8 %). Positiva 

resultat återinvesteras i verksamheten, alternativt 

används för att amortera lån för att därigenom uppnå 

soliditetsmålet. 

Avkastningskravet ska definieras som årets resultat 

efter finansiella poster + värdeförändring i förhållande 

till eget kapital. Avkastningen bör långsiktigt lägst 

vara 10 % över en femårsperiod (utfall 2014 uppgår till 

21,7 %). Borgensavgift utgår för av ägaren garanterat 

ansvar med 0,3 % av den årligen utnyttjade delen av 

kommunens borgenslöfte. Bostadsbolaget ska tillämpa 

en rättvis och differentierad hyressättning. 

Hög servicenivå och kvalitet, vilket ska leda till att 

minst 90 % av hyresgästerna ska vara nöjda eller 

mycket nöjda med sitt boende, där särskilt fokus 

ligger på trivsel, trygghet och information.  Mätning 

sker vartannat år. För 2013 låg resultatet för AEFAB 

på 86 % mycket nöjda eller nöjda . Hela bolagets 

förvaltningsprocess ska bygga på miljömässigt hållbar 

utveckling. 

REDOVISNING OCH UPPFÖLJNING
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver 

vad aktiebolagslagen anger redovisa hur verksamheten 

bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det 

kommunala syftet med densamma och av kommunens 

uppställda mål. 

Styrelseledamöterna och VD innehar inte uppdrag, 

andelar eller andra intressen i företag som bolaget har 

affärsförbindelser med.

VD Mikael Reijer är även VD för Alfta Industricenter AB 

som också är helägt av Ovanåkers kommun. Under året 

har bolagets styrelse haft sju sammaträden. VD har varit 

sekreterare under dessa möten. Samtliga ledamöter har 

varit närvarande förutom på två möten då en ledamot 

varit frånvarande. Vid dessa möten har ersättare blivit 

inkallade. 

Ränterisker utvärderas löpande, finanspolicy anger 

hur avrapportering och uppföljning skall ske. Den 

interna kontrollen har under året följt planerna.  

Bolagets ledning har under året träffat revisorerna och 

lekmannarevisorerna. Protokoll översändes löpande till 

revisorerna. Uppföljning av verksamhetsmål sker nedan 

under egen rubrik.

AFFÄRSPLAN
För att uppfylla målen enligt ägardirektivet har bolaget 

fastställt en affärsplan. Här är ett utdrag ur bolagets 

fastställda affärsplan:

MÅLUPPFYLLELSE
Ovanåkers kommun med koncernbolag tillämpar 

målstyrning genom balanserade styrkort. Aefab har ett 

30 tal olika mål inom fem olika perspektiv (medborgare/

kund, verksamhet & utveckling, medarbetare, ekonomi 

samt miljö). Vi följer upp dessa mål i samband med 

delårsbokslut och årsbokslut och avrapporterar till 

ägaren. 

Sammanfattningsvis bedöms de flesta mål uppnådda 

under 2014. För det mål som inte uppnås pågår arbete 

med målet att dessa ska uppnås 2015. Detta gäller till 

exempel för målet om att bolagets fastigheter ska vara 

flexibla så de kan anpassa och ställas om vid behov.  

Nya styrkort kommer att antas under 2015. 

För en fullständig redogörelse hänvisar vi till 

kommunens årsredovisning.
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Vi vill ha Sveriges mest nöjda kunder 

inom de kommunala bostadsbolagen. 

Vid flytt till regionen ska Aefab vara det

första valet bland våra målgrupper.

Vi ska bidra till att öka kommunens 

befolkning genom att både vara ett 

attraktivt bostadsbolag och en 

attraktiv arbetsgivare. 
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AFFÄRSIDÉ

VISION

Vårt mål är att utveckla och förvalta attraktiva 

boenden i kommunen med personlig service för 

en levande region. Vi vill arbeta för en hållbar 

utveckling för framtida generationer. 

Vi ska arbeta för en bra arbetsmiljö och att 

medarbetarna ska känna ett helhetsansvar för 

bolaget och därmed kunderna samt känna att

de har ett ekonomiskt ansvar. 

 Vi ska arbeta för att ge våra hyresgäster stora 

möjligheter att vara delaktiga i utvecklingen 

samt få dem att känna ett gemensamt

ansvarstagande för kommunen. 

MÅL

Personlig

Handlingskraft

Service

KÄRNVÄRDEN

Vår affärsidé är att utveckla 

kommunens attraktivitet för boende och

företagande genom att erbjuda ett utbud av 

hyresbostäder anpassat för flera målgrupper. 

Vi ska även arbeta för effektivt utnyttjande 

av kommersiella lokaler, butiker, 

förskolor och gruppboenden. 
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RESULTATANALYS
Aefab redovisar för 2014 ett resultat efter finansiella 

poster på 14 411,0 tkr (10 193,7,tkr). Jämfört med 

budget så är resultatet cirka 12 500 tkr bättre. 

Skillnaden mot budget förklaras till största del av 

engångsposter. Engångsposter på totalt +5 757 tkr 

har förbättrat årets resultat och består av återföring 

nedskrivningar 15 948 tkr och nedskrivningar 11 000 

tkr.  Jämfört mot budget skall även hänsyn tas till 

att nya redovisningsregler inneburit att aktiverade 

komponenter, 6 894 tkr förbättrat resultatet. Resultat 

tillförs bolagets egna kapital vilket stärker soliditeten 

inför kommande år.

NYA REDOVISNINGSREGLER FRÅN 2014
2014 är första året som redovisning sker enligt det så 

kallade K3 regelverket. Omräkning har i samband med 

övergången till K3 skett av jämförelsetalen för 2013. 

Den största enskilda förändringen av detta är att en viss 

del av vårt underhåll kommer att redovisas som tillgång 

och inte kostnadsföras enligt reglerna om så kallad 

komponentredovisning. Detta innebär att kostnaderna 

för underhåll minskar i resultaträkningen vilket från 

2014 och framåt innebär ett förbättrat redovisat 

resultat. Då underlaget för planenliga avskrivningar 

ökar så kommer avskrivningar på sikt att jämna ut 

denna effekt. Förändringen innebär inte någon 

förändring på bolagets kassaflöde och skattekostnad. 

I samband med övergången till K3 har omräkning även 

skett för uppskjutna skattefordringar vilket förbättrat 

bolagets egna kapital. Se specifikationen av effekter vid 

förstagångs-tillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) under 

tilläggsupplysningar.

VÄSENTLIGA RESULTATPOSTER
Till årets positiva resultat bidrar övriga intäkter som är 

cirka 2 060 tkr bättre än budget. Bland annat säljs mer 

tjänster externt som till exempel till koncernbolaget 

Alfta Industricenter AB.

Driftskostnaderna har påverkats positivt av att 

2014 var ett varmare år än normalt, + 1 870 tkr, 

lägre elkostnader, +700 tkr samt cirka 700 tkr lägre 

räntekostnader. Aefab har under året lagt ner 15 945 

tkr på underhåll vilket är 1 945 tkr mer än budget. 

Detta har varit möjligt bland annat tack vare att 

värmekostnader blev lägre.

Av årets underhåll har 6 894 tkr aktiverats som nya 

tillkommande komponenter (innebär att detta ej 

påverkat årets resultat). Övriga driftskostnader är cirka 

3 600 tkr högre än budget och förklaras framförallt av 

ökade insatser på utbildning, jubileum, konsulttjänster, 

försäljningskostnader, investeringar i nya IT program. 

Avsättning har skett med 560 tkr till periodiseringsfond. 

Totalt finns 8 880 tkr avsatt till obeskattade reserver.

Den ersättningsfond som fanns vid årets ingång, totalt 

29 000 tkr har under året återförts genom nedskrivning 

av den återuppbyggda fastigheten på Öjollas. Denna 

nedskrivning har återförs i samma takt som planenliga 

avskrivningar sker. Då det bokförda värdet på denna 

fastighet relativt lågt så kommer vi under 2015 att 

bedöma möjligheten till återföring av hela eller delar

av denna nedskrivning.

UTHYRNING
Årets hyresintäkter har varit 1 831 tkr bättre än budget 

vilket framförallt förklaras av lägre vakanser än budget 

samt att Öjollas blev uthyrt snabbare än budget.

Uthyrningsläget har under året varit bra. Vakanser vid 

årets slut motsvarar cirka 0,5 %. Flyttningsfrekvensen är 

för 2014 23,1 % (fg år 23,2 %).

INVESTERINGAR
Totalt har under året investering för 55 218 tkr slutförts. 

Detta avser följande större objekt: kontorsdelen 

Knagga Gård, 13 231 tkr, Öjollas 34 034 tkr, nya 

komponenter 6 894 tkr.

Under året har vi ansökt om rättelse hos skatteverket 

och fått återbetalt ingående moms på den 

fiberinvestering som gjorde under 2012 och 2013. 

Totalt återbetaldes 3 200 tkr vilket har reducerat 

anskaffningsvärdet (se not inventarier).

Ekonomisk analys
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FASTIGHETSVÄRDERING
Under årets har en extern värdering skett av våra 

fastigheter. Värdet har bedömts med stöd av dels en 

ortsprismetod och dels en avkastningsmetod. 

Syftet med denna värdering är flera, att få ett underlag 

för beräkning av marknadsmässiga nyckeltal, att 

få en bekräftelse på att inga nedskrivnings-behov 

föreligger samt att kunna lämna upplysning om 

detta enligt K3 regelverket. Totalt sett visar denna 

värdering att det bedömda marknadsvärdet överstiger 

bokförda värden med 132 mkr. Se mer under noten för 

byggnader. Under nyckeltalssammanställningen har vi 

i år kompletterat med marknadsmässiga nyckeltal för 

soliditet, direktavkastning samt belåningsgrad. 

NEDSKRIVNING FASTIGHETER
Utifrån den fastighetsvärdering som skett har vi 

konstaterat att det fanns ett behov att göra en 

nedskrivning av Triangeln med 11 mkr. Vi kunde även 

konstatera att tidigare gjorda nedskrivningar på några 

fastigheter inte längre var nödvändiga. Detta innebär 

att totalt 15,9 mkr har återförts.  Både nedskrivningen 

och återföringarna har påverkat årets resultat.

FINANSIERING
Årets investeringar har i sin helhet finansierats med 

egna medel, dvs utan upplåning. Årets kassaflöde är 

negativt och uppgår till -20 403 tkr. Kassaflödet följer 

budget, utgående medel disponibla på bolagets del 

av koncernkontot uppgår till 13 951 tkr (utrymmet har 

under året minskats från 20 000 tkr till 10 000 tkr).

Den löpande verksamheten har under året genererat 

21 092 tkr, och investerings-verksamheten visat ett 

kassaflöde på – 41 495 tkr. Detta förklarar den låga 

nivån på nyckeltalet självfinansieringsgrad.

I JÄMFÖRELSE MED SABOFÖRETAG
Kommentarer om våra nyckeltal samt jämförels med 

SABO företag (Jämförelsen sker mot medelvärdet för 

SABO företag i Aefabs storlek)

Belåningsgraden bokförda värden 84 %. 
SABO företag ligger på 85 %. De SABO företag med 

lägst skuldsättning har en belåningsgrad på 78 %.

Belåningsgrad verkliga värden uppgår till 59 %. 
(Mäts första gången 2014)

Solidiet, bokförda värden 16,8 %. 
För SABO företag uppgår soliditeten till 15,5 %. 

Jämfört med föregående år har AEFAB s soliditet 

ökat från 10,4 %. Ökningen förklaras av årets resultat, 

12 211,7 tkr, omräkning K3, 12 082 tkr. 

Soliditet verkliga värden uppgår till 34,4 %.
(Mäts första gången 2014)

 
Likviditet inklusive beviljad kredit uppgår till 111% 
Aefabs likviditet är högre än jämförbara SABO företag. 

Direktavkastning fastigheter, bokfört värde 8,2 %. 
För SABO företag uppgår detta tal till 7,2 % 

 

Direktavkastning verkliga värden uppgår för 2014 
till 5,7 %. (Mäts första gången 2014)

Underhåll räknat som kr/kvm uppgår för AEFAB till 

136 kr. SABO företag ligger på 158 kr/kvm i snitt. 136 

kr inkluderar även det underhåll som aktiverats.

Soliditet i %.
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HYRESFÖRÄNDRINGAR
Från 1 januari 2014 höjdes hyran med 1,9 %. Den 

fördelades genom systematisk hyressättning vilket 

innebar att våra hyresgäster fick en höjning mellan 1 % 

och 4 %, beroende på lägenhetens hyra i förhållande 

till målhyran. Vi träffade även en överenskommelse

om ett ramavtal som gäller från 1 januari 2014. 

Enligt ramavtalet får hyran höjas vid stamrenovering 

med 200 kronor/månad och lägenhet.

Överenskommelsen för 2015 gav en hyreshöjning på 

1,15 % från 1 januari. Hyran för kallgarage höjs med 20 

kronor/månad, varmgarage med 5 kronor/månad och 

motorvärmare/carport med 30 kronor/månad.

RISKER I BOLAGETS VERKSAMHET
I den verksamhet som bolaget bedriver är de största 

riskerna hänförliga till ränteläge, vakanser och klimat. 

Vår relativt höga belåning ställer krav på att vi kan 

säkerställa en för företaget hanterbar räntenivå. 

Bolaget använder ränteswappar för att säkra delar av 

sin exponering för ränterisker. Säkring sker utifrån en 

helhetssyn vad gäller andel förfall av räntebindning 

i olika löptidsintervall. Hanteringen sker enligt 

riktlinjer som är fastställda i bolagets finanspolicy där 

perspektivet är en långsiktigt säkrad kostnads-nivå för 

våra räntekostnader. Per 2014-12-31 är 80 % av skulden 

räntesäkrad. 

Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 4,56 

år. Förväntad snittränta 2015 uppgår till 3,64 %. 

Genomsnittlig kapitalbindningstid uppgår till cirka

tre år. 

KÄNSLIGHETSANALYS
Hur bolagets resultat påverkas vid en förändring av:

Hyresnivå bostäder 1 %  +/- 1,0 mkr

Vakansgrad 1 %  +/- 1,0 mkr

Taxebundna kostnader 1 %  +/- 0,4 mkr

Räntekostnader 1 %  +/- 2,9 mkr

Drift- och underhåll 1 %  +/- 0,3 mkr
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Aefab hade vid årets slut 64 anställda med 

tjänster motsvarande 63,88 årsarbeten. Vi hade en 

medelålder på 49 år. Vi har under några år genomgått 

flera organisationsförändringar. Främst inom 

fastighetsorganisationen och lokalvården.

Under 2014 har flera gått i pension och vi har anställt 

några nya medarbetare inom olika tjänster. Flest 

nyanställda har tillsats inom fastighetsorganisationen 

och lokalvården. Vi måste säkra upp ett generations-

skifte med parallella och nya kompetenser. Det innebär 

att vi under perioder har nyanställda som arbetar 

parallellt med personer som planerar att gå i pension. 

Vi stävar efter att skapa en trivsam och attraktiv 

arbetsplats. Under året har vi sett ett ökat intresse hos 

människor som söker jobb hos oss. Under sommaren 

anställde vi totalt 32 sommarjobbare som tillsammans 

med fastighetsskötarna arbetade med grönyteskötseln 

på våra bostadsområden.

KOMPETENSUTVECKLING
Årliga medarbetarsamtal genomförs och individuella 

utvecklingsplaner utformas. Vi arbetar med 

kompetensutveckling för att möta marknadens behov. 

I utvecklingsplanerna definieras utvecklingsområden 

för varje enskild medarbetare med fokus på relevanta 

utbildningar inom specifika områden. 

I bolagets personalpolicy finns en övergripande 

målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare genom 

att erbjuda delaktighet och inflytande över det egna 

arbetet och arbetsorganisation. Bolaget ska ha en 

god arbetsmiljö där hälsa och jämställda förhållanden 

främjas.

Varje år har vi kvartalsmöten där vi informerar om 

bolagets ekonomiska läge och diskuterar viktiga beslut 

i bolaget. Vi strävar efter delaktighet vid dessa möten, 

alla medarbetare ska få komma till tals och berätta om 

sin verksamhet.

HÄLSA OCH FRISKVÅRD
För att uppmuntra våra medarbetare till att vara aktiva 

på fritiden får alla medarbetare ett friskvårdsbidrag. 

Varje år delar vår personalklubb ut rabatter till 

personalen, 200 kr per halvår eller 400 kr per helår. 

Pengarna ska användas till exempelvis gymkort, 

medlemsavgifter i någon idrottsklubb eller till någon 

annan motionsaktivitet eller tävling. 

Övriga satsningar inom friskvård och hälsa har 

gjort under året där fastighetsskötarna erbjudits en 

friskvårdstimme per vecka. Samtliga anställda ska 

få möjlighet till detta. Personalens allmänna hälsa 

och välmående avspeglas på prestationen. Genom 

satsningar inom hälsa och friskvård kan vi utveckla stark, 

frisk och välmående personal som presterar bra på 

arbetet.

Våra verksamheter 2014
PERSONAL & ORGANISATION

17



Alfta - Edsbyns Fastighets AB       Årsredovisning 2014• 

DRIFT

NY FASTIGHETSORGANISATION
Första januari 2014 startade vi en ny 

fastighetsorganisation. Målsättningen för året har varit 

att trimma in den nya organisationen för att få den att 

fungera på ett bra sätt. 

Medarbetarena inom fastighetsorganisationen består 

av sju bovärdar som har ett helhetsansvar för våra 

bostadsområden. Bovärdarna sköter den inre skötseln 

och dialogen med hyresgästerna. Bovärdarna har under 

året blivit introducerade i sina nya arbetsuppgifter. 

De har idag budgetansvar och ansvar för besiktning 

av lägenheter samt inre underhåll. Vi har 10 

fastighetsskötare samt en 

målare som jobbar i vår så kallade utförargrupp. 

De sköter all yttre skötsel av våra fastigheter så som 

snöröjningen, grönyteskötseln målningsarbeten mm. 

Två nyanställningar har gjorts i samband med 

omorganisationen, en fastighetsvärd till Edsbyn samt en 

fastighetsskötare till Alfta. Under 2014 har en lätt lastbil 

samt fyra åkgräsklippare för ca 1 500 000 kronor köpts 

in till fastighetsskötarna.

UTOMHUSPROJEKT 
Arbetet med upprustning av utemiljön på 

Oldanielsområdet i Alfta och Backa i Edsbyn har 

påbörjats. Bommar har satts upp för att begränsa 

bilåkandet på Oldanielsområdet och det har slagit 

väl ut. Arbetet med att förbättra grönytemiljön har 

också genomförts på båda områdena. På Backa har 

vi börjat skapa en trevlig uteplats med, planteringar, 

bord och bänkar samt en grill. Lekplatsen på området 

ska också rustas upp. Vi har gjort ytterligare satsningar 

på utomhusmiljön genom att rusta upp och bytt ut 

lekutrustningen för ca 300 000 kr på Bagaren och Fölet 

i Edsbyn. Samtliga boinflytandeprojekt genomförs 

i samarbete med hyresgästerna på områdena och 

Hyresgästföreningen.
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NYTT SOPSORTERINGSSYSTEM 
I år har vi inlett ett samarbete med ett nytt 

återvinningsföretag som heter IL Recycling. De jobbar 

med hållbara återvinningstjänster och tar hand om det 

som kan återvinnas i våra soprum och skickar det vidare 

för ytterligare sortering och återvinning. Grovsopor 

och hushållsopor hämtas av återvinningsföretaget SITA. 

Detta projekt ska förbättra källsorteringen i soprummen 

så att det blir lättare för hyresgästerna att sortera 

mera. Tydliga bilder och texter som visar vad som ska 

återvinnas har satts upp vid varje sopkärl i soprummen, 

på både svenska och engelska. Förändringarna innebär 

att vi inför fler sopkärl för sopor som kan källsorteras 

och återvinnas. Sopkärlen för vanliga hushållssopor blir 

istället färre när hyresgästerna börjar källsortera sina 

sopor mera. Större delen av de sopor som vi slänger i 

hushållssoporna idag kan återvinnas.
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VI SKAPAR TRIVSAMMA UTEMILJÖER
 som har plats för alla
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Vi erbjuder strandnära 
bostäder vid attraktiva 

och vackra miljöer.
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Med öppen, ärlig och tydlig kommunikation kan 

förtroende skapas hos våra kunder, medarbetare, 

ägare och media och andra medborgare. Vi arbetar 

med utgångspunkt i vår kommunikationsplattform 

som innehåller riktlinjer för vår kommunikation. Denna 

omfattar huvudbudskap, målgrupper, grafisk profil, 

positionering och informationskanaler. Resultatet av 

strategierna ska leda till en fortsatt positiv utveckling

av vårt varumärke.

DIGITALA MEDIER 
Vi kommunicerar genom vår webbsida och sociala 

medier. Vi sätter stort värde på den digitala dialogen 

med våra hyresgäster. Det inkommer frågor, synpunkter 

och kommentarer. Genom webbsidan och sociala 

medier får vi möjlighet att snabbt sprida nyheter och 

information. På webbsidan erbjuder vi ett smidigt sätt 

att anmäla sig som bostadsökande, prenumerera på 

lediga lägenheter, tacka ja eller nej till erbjudanden, 

felanmäla problem och se hyresavier mm. 

VÄLKOMMEN HEM – NYHETSBREV 
En bredd på kommunikationskanaler är viktigt 

med tanke på våra olika målgrupper som har olika 

förutsättningar och vanor som vi måste bemöta och 

anpassa oss efter. Vårt nyhetsbrev – Välkommen hem 

ges ut ca 3 gånger per år. Nyheter och information 

varvas med bilder och inslag från våra hyresgästers 

vardag. Responsen är positiv och vi kommer att 

utveckla nyhetsbrevet ytterligare under 2015.

SÄTTA AEFAB PÅ KARTAN 
Vi har under året jobbat med annonsering i lokalpress 

och via helahalsingland.se. Vi har skapat egna 

reklamfilmer där vi lyfter våra viktiga kärnvärden, 

personlig - handlingskraft - service. Filmerna har visats 

på lokala tv4 och på vår webbsida samt Facebook. 

Syftet är att öka kännedomen om Aefab och vårt 

varumärke och våra unika erbjudanden. Vi vill sätta 

Aefab på kartan. 

KOMMUNIKATION & MARKNAD

SPONSRING 

Aefab samarbetar med stort antal idrottföreningar 

i kommunen. Sponsring är ett sätt att bidra till en 

meningsfull fritid för våra barn och ungdomar och 

därmed en positiv samhällsutveckling i Ovanåkers 

kommun.

DIALOG OCH BOINFLYTANDE 
En av våra stora utmaningar i kunddialogen är 

tillgänglighet ur ett språkperspektiv eftersom vi har 

hyresgäster med annat modersmål än svenska. Det 

är viktigt att hitta ett bra sätt att kommunicera med 

alla våra hyresgäster så att vi tillsammans kan skapa 

trygghet och trivsel i våra boenden. Idag har vi Boskola 

tillsammans med våra nyanlända kommuninvånare, 

något vi kommer att fokusera och jobba ännu mer 

med. Vi producerar mer information på engelska 

men vi måste ständigt förbättra och anpassa vår 

kommunikation.

Utöver den dagliga kommunikationen och dialogen 

med hyresgäster så arbetar vi med boinflytande och 

håller möten med hyresgäster och hyresgästföreningen 

ute i bostads-områdena.

UTHYRNINGSLÄGET 
Efterfrågan på lägenheter är hög. Antalet outhyrda 

lägenheter vid årets slut var 10 lägenheter. 

Vakansgraden uppgick till ca 0,5% Omflyttningar 

under året uppgick till 23,1% varav en fjärdedel är 

omflyttningar inom beståndet. 

En målgrupp som har ökat det senaste två åren är 

nyanlända kommuninvånare. I snitt avsätter vi ca 

5-6 lägenheter varje månad till nyanlända individer 

med permanent uppehållstillstånd. Vi har hyrt ut 

lägenheter till ca 40 kvotflyktingar under 2014. 

Uthyrningsavdelningen är förstärkt med en person

 för att möta upp en ökad efterfrågan samt fortsätta 

hålla en hög servicenivå. Uthyraren har också ett

ansvar för integrationsarbetet som är en viktig del i

vår verksamhet.
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Med öppen, ärlig och 
tydlig kommunikation kan 

förtroende skapas hos 
våra kunder, medarbetare, 

ägare och media och 
andra medborgare. 
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Aefab sköter planerat och löpande underhållsarbete 

inom vårt egna bostadsbestånd, verksamhetslokaler och 

kommersiella lokaler. Vi har ett förvaltnings-uppdrag för 

de kommunala fastigheterna som bland annat skolor, 

förskolor, äldreboende, sim- och sporthallar, bibliotek 

och hotell. Där sköter vi också planerat och löpande 

underhåll. Vi bedriver systematiskt brandsskyddsarbete 

för samtliga fastigheter. Inom bygg och underhåll har 

vi egen personal bestående av tre snickare, en el- och 

brandskyddsansvarig och en projektassistent. 

Vi anlitar även externa entreprenörer beroende 

på vilka projekt som bedrivs. 

ÖJOLLAS
September 2014 blev återuppbyggnaden av Öjollas i 

Edsbyn klart för inflyttning. Idag är 28 av 29 lägenheter 

uthyrda.

NYA KONTORSLOKALER
I oktober flyttade huvudkontoret till nybyggda 

kontorslokaler på Knagga Gård i Alfta. Samtidigt 

öppnade vi två bovärdskontor, ett i Alfta och ett i 

Edsbyn. På bovärdskontoren finns våra bovärdar. Dit 

kan hyresgästerna vända sig om de vill anmäla fel, 

har problem i lägenheten eller om de har frågor om 

sitt boende. En dag i veckan kommer även en av 

våra uthyrare att finnas på plats på bovärdskontoret i 

Edsbyn. De gamla kontorslokalerna på Trekanten har 

byggts om och hyrs idag ut till Hemtjänsten i Ovanåkers 

kommun.

BYGG- OCH UNDERHÅLLSPROJEKT 
Några större underhållsarbeten under året har b.la. 

varit målning av fasader på Backa i Edsbyn och arbetet 

fortsätter under 2015. På 21:an i Alfta har

vi bytt fönsterbågar. 

Balkongerna på Östra kyrkogatan har rustats upp 

med nya balkongräcken och arbetet planeras 

fortsätta nästa år med renovering av taken. Området 

Fallrisgatan i Edsbyn, som tidigare användes till kontor 

har renoverats och byggts om till åtta lägenheter 

bestående av 1 rum och kök. Samtliga lägenheter är 

idag uthyrda. 

20

STAMRENOVERINGAR
Stamrenovering samt byte till nya vattenledningar i 

kök och badrum på Östra kyrkogatan i Alfta löper på 

sedan föregående år. Samtidigt som stambytet görs 

totalrenoverar vi kök och badrum. Stambytet görs i 

egen regi av våra egna snickare. Övrig renovering vid 

stambytet görs av våra entreprenörer. Under tiden 

stambytet pågår kan hyresgästen bo kvar i lägenheten, 

men blir utan badrum och kök under ett par veckor. 

Hyresgästen har dock alltid tillgång till vatten i 

lägenheten. Under renoveringstiden får hyresgästen 

tillgång till en närliggande lägenhet på området för 

att kunna använda toalett. Resultatet och responsen är 

positiv bland hyresgästerna. Under 2014 genomförde vi 

ca 40 stambyten.

NYPRODUKTION 

Ombyggnationen av sekelskiftshuset Bomans 

påbörjades under oktober månad. Där bygger vi tre 

större lägenheter, två lägenheter som består av tre 

rum och kök samt en lägenhet på fyra rum och kök. 

Samtidigt pågår projektering för nyproduktion av åtta 

lägenheter på Älvstranden i Edsbyn och Swartztomten 

i Alfta.

BYGG OCH UNDERHÅLL

24



Alfta - Edsbyns Fastighets AB       Årsredovisning 2014• 20

Stamrenoveringar är 
ett stort projekt som kommer

att pågå under många år 
framåt. På Östra kyrkogatan

i Alfta görs stambytet 
i egen regi av våra 
duktiga snickare. 
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LED är framtiden inom 
belysning. LED-belysningen 

kan minska energi-
förbrukningen med två 

tredjedelar.
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LED - FRAMTIDEN INOM BELYSNING 

Under 2014 har vi fortsatt arbetet med att minska 

vår energianvändning. Vi jobbar kontinuerligt med 

energibesparande åtgärder i våra bostäder. De flesta 

av våra fastigheter är anslutna med fjärrvärme, och 

där fjärrvärme inte är möjligt sitter bergvärmepumpar. 

Allt för att det ska vara så liten miljöpåverkan som 

möjligt.  Fjärrvärmekostnaderna blev lägre än det vi 

budgeterade för. Året var varmare än ett normalår. I 

verksamheten arbetar fem personer med energi och 

teknikfrågor. Två elektriker, en drifttekniker och en 

tekniskt ansvarig fastighetsskötare.

För att minska energiförbrukningen har vi bl.a. bytt ut 

all belysning som innehållit kvicksilver mot energisnåla 

lågenergilampor och ledlampor. Även gamla vanliga 

utebelysningar på fasader och stolpar har bytts ut. 

                                                                                           

Belysningar har även bytts ut på Celsiusskolan och 

Lillboskolan. Byte av stolpbelysning har gjorts på 

Hälsocentralen i Alfta och Biblioteket i Edsbyn. Vi har 

installerat ett nytt brandlarm på gruppboendena på 

Backa i Edsbyn samt Alfta sim- och sporthall.

FIBER
Samtliga lägenheter är anslutna till fiber och den

öppna plattformen Öppen fiber. Genom Öppen fiber 

har våra hyresgäster större valmöjligheter om de vill 

teckna bredband eller telefoni. Hyresgästerna kan 

välja bland flera olika tjänsteleverantörer. SABO och 

Hyresgästföreningen har diskuterat fram en långsiktig 

strategi som bygger på valmöjlighet när det gäller 

tjänster inom internet, telefoni och digital-TV för 

hyresgäster.

Hyresgästerna har digital TV-anslutning med klar 

och fin bild. Bolaget själv kan använda fibern för att 

kommunicera våra egna anläggningar, för en stabilare 

och billigare anslutning. Genom fiberanslutningen 

har vi under 2014 börjat installera elektronisk 

tvättstugebokning på några bostadsområden. Ett 

projekt som kommer att pågå under ett par år framåt 

tills samtliga tvättstugor är utrustade med elektroniskt 

bokningssystem. 

ENERGI OCH TEKNIK

VENTILATION
Vi arbetar med att optimera våra befintliga 

anläggningar så att vi även där kan minska 

elförbrukningen samtidigt som det blir effektivare. 

Dataövervakning på värme och ventilationen har 

installerats på Öjestugan och Lillboskolan.  Ny 

ventilation har installerats i några salar på Celsiusskolan, 

Villan och Alfta sim- och sporthall där även en 

avfuktningsanläggning installerats.

SOLENERGI
Vi ser över för eventuell planering att installera 

solelanläggningar på fastigheternas tak som 

ligger lämpligt mot söder. Vår första installerade 

solenergianläggning finns på det nya huvudkontoret vid 

Knagga Gård i Alfta. 

ENERGISPARKAMPANJ
För att våra hyresgäster ska bli delaktiga

i miljöarbetet, har vi kommunicerat och informerat 

hur man enkelt sparar energi på bland annat vår 

webbsida och i våra nyhetsbrev. Under 2012 gick 

vi med i Sabos energisparkampanj, ett samarbete 

med Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen 

och Energimyndigheten. Våra hyresgäster får genom 

kampanjen ta del av smarta tips på hur de enkelt kan 

spara energi. Detta sprider vi främst via webbsidan

men också i våra nyhetsbrev.

27
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LOKALVÅRD
Vi ansvarar för städningen av kommunens 

lokaler, skolor, förskolor, fritids, sporthallarna och 

kommunkontor, Folkets Hem fritidsgård samt Kåken 

fritidsgård och biblioteket i Alfta. Vi sköter även 

städningen av våra egna fastigheter i Alfta och Edsbyn. 

Vi sköter den dagliga städningen och planeringen 

av golvvård. Den avgörande utgångspunkten är att 

bestämma vilken kvalitet på städningen som ska 

uppnås och upprätthållas. När städfrekvenserna 

sedan bestäms är det viktigt att ta hänsyn till bl.a. 

nedsmutsningsgrad och hur snabbt lokalerna smutsas 

ner, verksamhetsintensitet, möblering och inredning, 

tillgänglighet vid rengöring, mängd textilier m.m. 

Varje lokal har en individuell städkvalitets-bedömning 

och en egen plan för hur den hygieniska standarden ska 

vara efter utfört arbete. Ett skriftligt program upprättas 

där det framgår hur ofta, när, var och vad som skall 

städas och av vem. 

Detta program omfattar samtliga utrymmen, inklusive 

det rum där städutrustningen förvaras. Städmetoder 

och kemikalieval framgår av programmet. Vi har också 

lokaler ute på entreprenad som vi har ansvaret för, de 

kontrolleras rutinmässigt för kvalitetssäkring.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING
I september 2013 påbörjades arbetet med att se över 

organisationen. Sommaren 2014 genomfördes en del 

förändringar i organisationen. Organisationsöversynen 

omfattar hela lokalvården inom Aefab samt 

kommunuppdraget. Flera pensionsavgångar och en 

fortsatt utveckling och modernisering av bolaget ställer 

nya krav på kunskap och flexibilitet hos personalen, där 

vi vill utveckla medarbetare och verksamheten.

I organisationsförändringen har två gruppledare utsetts 

för att ta ett helhetsansvar inom lokalvården. Idag är 

det 12 lokalvårdare i varje grupp. Gruppledarna ska 

skapa möjligheter för samverkan mellan personalen 

i Alfta och Edsbyn, samt vara länken mellan chef och 

personal. I och med förändringar satsar vi på att skapa 

en god gruppkänsla och sammanhållning för att kunna 

arbeta mot gemensamma mål.

Syftet med omorganisationen är att skapa bättre service 

till våra kunder samt en effektivare organisation och 

lönsammare verksamhet. Fokus på en ny organisation 

ska vara lönsamhet och långsiktighet med fokus på

5 - 10 år framåt tiden. 

LOKALVÅRD
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FÖRVALTNINGSUPPDRAG OVANÅKERS KOMMUN

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Aefab har två förvaltningsuppdrag inom 

kommunkoncernen. Vi förvaltar verksamhetslokaler 

och kommersiella lokaler samt andra fastigheter åt 

Ovanåkers kommun som bland annat skolor, förskolor, 

äldreboende, sim- och sporthallar, bibliotek samt 

hotellen. Dessutom ansvarar vi för förvaltningen av 

kontors- och industrilokaler till Alfta Industricenter AB.

Under perioden ger verksamheten ett överskott, främst 

beroende på att el- och värmeförbrukningen var låg, 

då 2014 var ett mycket varmt år. Gräsklippningen 

sker numera med vår egen personal för att vi ska få 

en bättre kvalitet på utförandet. Utvecklingen med en 

stadig ökning av reparations- och servicekostnader 

fortgår tyvärr. För att utveckla vårt miljöarbete har 

under hösten upphandlats en entreprenör för en utökad 

källsortering med start februari 2015 och berör såväl 

bostads- som kommunfastigheterna.

Planerat underhåll görs årligen för ca 3 MSEK 

inom ramen för förvaltningsuppdraget. Behovet 

är beräknat till ca 8,5 MSEK. Under senare år 

har några fastigheter genomgått en omfattande 

upprustning (bl a Alfta Sim- o Sporthall, Alfta Ishall 

och Celsiusskolans kök), och kommunen har planer för 

en fortsättning på fler fastigheter (bl a Celsiusskolan, 

Celsiushallen, Södran och Alftaskolan). Dessutom har 

ett flertal fastigheter avyttrats genom åren. Denna 

målmedvetna inriktning på de större fastigheterna gör 

att underhållsbehovet på sikt minskar under ca 15 år 

framåt. Renoveringsprojektet på Alfta Sim- o Sporthall 

slutfördes efter sommaren och höstens verksamhet 

visar att el- och värmeförbrukningen beräknas minska 

med runt 250 000 kWh/år och att vattenförbrukningen 

ökar något. 

Under den period som bolaget haft ett förvaltnings-

uppdrag på kommunens fastighetsbestånd i ca 10 år, 

har ingen genomgripande analys gjorts av hur det har 

fungerat. 
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FÖRVÄNTNINGAR OM FRAMTIDEN

Planering, projektering och budgetering sker för 

nyproduktion av totalt åtta lägenheter på Swartz 

tomten i Alfta och åtta lägenheter på Älvstranden 

i Edsbyn. Bolagets ekonomi behöver fortsätta att 

förstärkas för att stå rustade inför kommande års 

underhållsbehov och nyproduktion. Stamrenoveringar 

kommer under flera år framåt att vara ett viktigt 

underhållsprojekt. 

 

Under 2015 ska vi ta fram en ny affärsplan där fokus blir 

att se kommunens tillgångar och resurser som styrkor. 

Vi ska fortsätta vårt arbete att utveckla och skapa 

attraktiva boenden med förutsättningar för en ökad 

inflyttning i kommunen. 

Vi måste arbeta förebyggande genom att 

bygga nytt, renovera och utveckla det befintliga 

fastighetsbeståndet för att skapa trygga och 

tillgänglighetsanpassade bostäder för olika målgrupper. 

En målgrupp där vi ser ett ökat behov av bostäder de 

senaste åren är nyanlända invånare i Sverige.  

Dagens ökade flyktingsström i hela Sverige måste vi ta 

hänsyn till när vi planerar boende och nybyggnationer 

framåt i tiden. Den ökade efterfrågan på våra bostäder 

formar våra arbetsprocesser i verksamheten. I vårt 

arbete ska fokus ligga på integration, socialt ansvar, 

miljömässigt ansvar och ekonomisk hållbarhet.  

 

Framtidens energianvändning ett område som 

kommer att prioriteras för att kontinuerligt arbeta med 

energibesparande åtgärder i våra bostäder. Vi behöver 

utveckla vårt helhetstänkande över hur våra fastigheter 

och människors vardag ständigt kan förbättras och 

utvecklas. 

Vårt absolut viktigaste uppdrag är att skapa bra 

relationer och att var och en av oss ska vara en god 

medmänniska. Vi ska leva upp till att alla har ett lika 

värde och alla kan bidra till att utveckla vår verksamhet 

– ett hem för alla i världen!
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Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 

(belopp i tkr):

Balanserade vinstmedel 35 479,3

Årets resultat 12 211,7

Summa 47 691,0

Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande 
vinstdisposition:

Balanseras i ny räkning 47 691,0

Bolagets resultat och ställning framgår av bifogade 

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning 

 (Belopp i tkr) Not 2014 2013
Nettoomsättning 1

  Hyresintäkter 2 94 163,9 90 616,1

  Förvaltningsuppdrag 29 536,3 29 034,9

  Övriga rörelseintäkter 3 5 011,4 5 719,1

  Jämförelsestörande intäkt, försäkringsersättning 4 0 29 000,0

Summa nettoomsättning 128 711,6 154 370,1

Fastighetskostnader

  Driftskostnader 5,6,7 -80 670,2 -75 270,1

  Underhållskostnader 8 -13 043,6 -14 280,9

  Fastighetsskatt -894,6 -979,6

  Av- och nedskrivningar av materiella

  anläggningstillgångar

9 -6 318,5 -10 329,7

Summa fastighetskostnader -100 926,9 -100 860,3

Bruttoresultat 27 784,7 53 509,8

Centrala administrationskostnader -2 395,4 -2 035,8

Rörelseresultat 25 389,3 51 474,0

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar

10,0 83,9

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 118,4 172,4

Räntekostnader och liknande resultatposter -11 106,7 -12 536,6

Resultat efter finansiella poster 14 411,0 39 193,7

Bokslutsdispositioner 10 -560,0 -5 000,0

Avsättning till ersättningsfond 4,10 0 -29 000,0

Resultat före skatt 13 851,0 5 193,7

Skatt på årets resultat 11 -1 639,3 -1 562,1

Årets resultat 12 211,7 3 631,6
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Balansräkning
(Belopp i tkr) Not 2014 2013
Tillgångar

  

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

  Byggnader 12 302 460,2 280 336,5

  Mark 13 50 361,2 50 486,0

  Markanläggningar 14 2 774,5 3 045,4

  Inventarier verktyg och installationer 15 20 003,7 21 563,2

  Pågående ny- till- och ombyggnader 16 1 810,1 13 948,2

Summa materiella inläggningstillgångar 377 409,7 369 379,3

Finansiella anläggningstillgångar

  Andra långfristiga värdepappersinnehav 17                       391,6               815,9

  Uppskjuten skattefordran 18 7 626,6 8 906,7

Summa finansiella anläggningstillgångar 8 018,2 9 722,6

Summa anläggningstillgångar 385 427,9 379 101,9

Omsättningstillgångar

Varulager

  Råvaror och förnödenheter 69,4 114,0

Kortfristiga fordringar

  Kundfordringar 438,4 83,7

  Kundfordringar koncernföretag 2 832,0 150,0

  Hyresfordringar 234,8 255,6

  Aktuella skattefordringar 1 251,5 887,4

  Övriga fordringar 19 1 038,9 8 738,0

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 170,7 601,7

Summa kortfristiga fordringar 5 966,3 10 716,4

Kassa och bank 20 3 951,1 24 354,2

Summa omsättningstillgångar 9 986,8 35 184,6

Summa tillgångar 395 414,7 414 286,5



Alfta - Edsbyns Fastighets AB       Årsredovisning 2014• 34

(Belopp i tkr) Not 2014 2013
Eget kapital och skulder

  

Eget kapital 21

Bundet eget kapital

  Aktiekapital (8 000 aktier, kvotvärde 1 000 kr) 8 000,0 8 000,0

  Reservfond 3 869,3 3 869,3

Summa bundet eget kapital 11 869,3 11 869,3

Fritt eget kapital

  Balanserad vinst 35 479,3 31 847,7

  Årets resultat 12 211,7 3 631,6

Summa fritt eget kapital 47 691,0 35 479,3

Summa eget kapital 59 560,3 47 348,6

Obeskattade reserver 22

  Avsättning till ersättningsfond 0,0 29 000,0

  Övriga obeskattade reserver 8 880,0 8 320,0

Summa obeskattade reserver 8 880,0 37 320,0

  

Avsättningar

  Avsättningar för pensioner 2 003,6 2 256,2

Summa avsättningar 2 003,6 2 256,2

Långfristiga skulder

  Skulder till kreditinstitut 23 298 000,0 298 000,0

Kortfristiga skulder

  Leverantörsskulder 8 339,7 11 989,3

  Övriga skulder 3 102,1 4 862,4

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 15 529,0 12 510,0

Summa kortfristiga skulder 26 970,8 29 361,7

Summa eget kapital och skulder 395 414,7 414 286,5

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

  Ställda säkerheter 25 5 189,0 5 189,0

  Ansvarsförbindelser 26 362,6 352,7

Balansräkning
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Kassaflödesanalys
(Belopp i tkr) Not 2014 2013
Den löpande verksamheten

  Resultat efter finansiella poster 14 411,0 36 018,8

  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     27 5 916,3 8 803,0

  Betald skatt -1 639,3 -694,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 18 688,0 44 127,6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

  Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 44,6 -38,4

  Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 4 750,1 -5 177,3

  Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -2 390,9 -890,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 091,8 38 021,8

Investeringsverksamheten

  Förvärv av materiella anläggningstillgångar -43 574,3 -28 629,1

  Försäljning av anläggningstillgångar 375,0 2 187,5

  Förändring av finansiella anläggningstillgångar 1 704,4 -30,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 494,9 -26 472,5

Finansieringsverksamheten

  Amortering av lån 0,0 -12 029,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 -12 029,0

Årets kassaflöde -20 403,1 -479,7

Likvida medel vid årets början 24 354,2 24 833,9

Likvida medel vid årets slut 3 951,1 24 354,2
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Flerårsöversikt
Grunduppgifter        2014 2013       2012       2011       2010

Hyresintäkter, mkr 94,2 90,6 88,9 86,9 83,2

Förvaltningsintäkter, mkr 29,5 29,0 28,8 28,7 29,4

Övriga intäkter, mkr 5,0 34,7 11,2 0,7 0,8

Driftskostnader bostäder, mkr -54,2 -49,9 -49,4 -43,2 -42,6

Underhållskostnader bostäder, mkr -10,0 -13,7 -11,8 -15,9 -15,5

Drift och underhåll förv. uppdrag -29,3 -29,0 -28,8 -28,6 -29,3

Avskrivningar, mkr -11,3 -10,2 -9,9 -9,5 -9,6

Nedskrivningar, mkr 4,9 0 0 0 0

Centrala adm. Kostnader -2,4 -2,0 -2,3 -2,0 -2,2

Driftsöverskott 29,1 26,1 26,6 26,6 24,0

Rörelseresultat 25,4 48,3 17,4 16,0 13,1

Räntenetto -11,0 -12,3 -11,9 -12,1 -12,4

Årets resultat 12,2 1,3 2,7 2,4 0,7

Fastigheternas bokförda värden 355,6 330,7 337,2 344,4 345,3

Fastigheternas verkliga värde 488,0 - - - -

Taxeringsvärden 261,9 258,5 255,9 256,6 256,6

Investeringar i byggnader, mark 55,4 2,6 4,3 7,4 1,8

Investeringar övrigt 3,6 25,9 3,8 3,7 1,6

Låneskulder 298,0 298,0 310,0 310,7 310,4

Balansomslutning bokförda värden 395,4 402,2 379,6 367,2 362,3

Balansomslutning verkl. värden 506,2 - - - -

Eget kapital, mkr 66,5 41,8 36,5 32,2 28,9

Eget kapital verkligt värde, mkr 173,9 - - - -

Genomsnittlig låneränta 3,73 % 4,12 % 3,96 % 3,97 % 4,05 %

Nyckeltal

Förvaltning

Bostadshyra i snitt, kr/m2 882,0 856,0 845,0 820,0 806,0

Driftskostnader, kr/m2 490,7 459,9 457,8 394,1 388,2

Underhåll, kr/m2 136,0 126,1 109,7 145,4 141,2

Driftsöverskott, kr/m2 263,2 240,3 246,5 242,7 218,6
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Kapital och avkastning

Vinstmarginal * 11,2 % 4,5 % 4,3 % 3,4 % 0,6 %

Bokfört värde fastigheter, kr/m2 3 219 3 048 3 125 3 141 3 148

Marknadsvärde fastigheter, kr/m2 4 981 - - - -

Soliditet, bokförda värden 16,8 % 10,4 % 9,6 % 8,8 % 8,0 %

Soliditet, verkliga värden 34,4 % - - - -

Skuldsättningsgrad 4,5 7,1 8,5 9,7 10,8

Belåningsgrad, bokförda värden 84 % 90 % 92 % 90 % 90 %

Belåningsgrad, verkliga värden 59 % - - - -

Likviditet 111,2 % 187,9 % 166,8 % 169,1 % 157,2 %

Avkastning på fastigheternas 

bokförda värde

8,2 % 7,9 % 7,9 % 7,7 % 6,9 %

Direktavkastning verkligt värde 5,7 % - - - -

Självfinansieringsgrad 35,8 % 141,1% 288,9 % 118,9 % 285,3

Avkastning på eget kapital * 21,7 % 16,8 % 15,0 % 12,1 % 2,4 %

Avkastning på totalt kapital * 6,4 % 4,9 % 4,7 % 4,4 % 3,6 %

Omflyttningar under året, % 23,1 % 23,2 % 24,8 % 30,1 % 28,5 %

Antal lägenheter 1 585 1 571 1 571 1 611 1 614

Vakans vid årets utgång 0,5 % 0,5 % 2,0 % 2,0 % 3,0 %
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Begrepps- och 
nyckeltalsdefinitioner:
* Dessa nyckeltal för 2013 har justerats för den redovisade försäkringsersättningen på 29,0 mkr.  

Driftsöverskott Nettoomsättning minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt.

Bostadshyra i snitt kr/m2

Underhåll kr/m2

Hyresintäkter brutto för bostäder dividerat med bostadsytan.

Underhåll före aktivering av komponenter.

Vinstmarginal * Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital, bokfört värde Bokfört värde eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt i 

förhållande till bokförd balansomslutning.

Eget kapital, verkligt värde Bokfört eget kapital, obeskattade reserver samt övervärde fastigheter.

Soliditet, verkligt värde Eget kapital, obeskattade reserver, övervärde fastigheter i förhållande till 

balansomslutning verkligt värde. 

Soliditet, bokfört värde Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Bokfört fastighetsvärde, kr/m2 Fastigheternas bokförda värde dividerat med ytan för bostäder och 

lokaler.

Belåningsgrad, verkligt värde Fastighetslån i procent av fastigheterna verkliga värde.

Belåningsgrad, bokfört värde Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde.

Fastigheternas direktavkastning

på bokfört värde

Fastigheternas direktavkastning

på verkligt värde

Driftsöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde.

Driftsöverskott i procent av fastigheternas verkliga värde.

Självfinansieringsgrad Årets investeringar i förhållande till kassaflöde från den löpande 

verksamheten. Visar hur stor del av investeringar som finansieras från egen 

verksamhet.

Avkastning på eget kapital * Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital * Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av 

genomsnittlig balansomslutning.
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Noter & tilläggsupplysningar
Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3)

(Belopp i tkr)

2014 är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av årsredovisningen. 

För att möjliggöra jämförelse med föregående år har belopp i resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys

samt noter räknats om för jämförelseåret i enlighet med K3 reglerna.

Omräkning har skett för posterna, underhåll, avskrivningar byggnader, årets skattekostnad, byggnader, 

uppskjuten skattefordran. I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har redovisningsprinciperna avseende 

förvaltningsfastigheter ändrats, dels avseende aktivering av tillkommande utgifter för nya eller utbytta komponenter 

på våra fastigheter, dels avseende avskrivningar, då komponentansatsen tillämpas. Effekterna framgår av följande 

sammanställning:

AKTIEKAPITAL RESERVFOND BALANSERAT 
RESULTAT

ÅRETS 
RESULTAT

Enligt årsredovisning 2013 8 000,0 3 869,3 22 072,7 1 324,6

Omräkning jämförelsetalen för 2013:

  Aktivering underhållskostnad 3 285,2

  Avskrivning härpå -110,2

  Uppskjuten skatt härpå -698,5

  Redovisning uppskjuten skatt enligt K3 9 605,5

Omräknad balans 2013-12-31 8 000,0 3 869,3 31 678,2 3 801,1
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REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna BFNAR 2012:1 (K3). Tillgångar, avsättningar 

och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 

inget annat anges nedan.

TILLKOMMANDE UTGIFTER 

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet 

på byggnader till den del de ekonomiska fördelarna 

kommer att tillfalla bolaget i framtiden. I samband 

med övergången till K3 har bolaget fastställt riktlinjer 

för när tillkommande utgifter skall aktiveras. För att 

aktiveras skall beloppet vara väsentligt varvid ett 

av följande kriterier skall uppfyllas. Beloppet skall 

överstiga fyra basbelopp, (2014, c:a 178 tkr), eller 

överstiga 5 % av byggnaden bokförda värde eller avse 

ett utbyte av minst 25 % av den aktuella komponenten. 

Väsentlighetskriterierna kommer att omprövas 

kommande år då tillämpningen är ny från 2014.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Övergången till komponentavskrivning har lett 

till att avskrivningar enligt plan på byggnader 

baseras på ursprungliga anskaffningsvärden 

fördelat på olika komponenter. Vid övergången 

har en individuell bedömning av komponenternas 

återstående ekonomiska livslängd skett vilken bestämt 

avskrivningstakten på byggnaden. Avskrivning sker 

linjärt över komponentens beräknade nyttjandeperiod. 

Bolaget har valt att dela in byggnaderna i olika 

komponenter med underkomponenter. Avskrivningarna 

av olika komponenterer varierar beroende på antagen 

nyttjandeperiod. 

När komponenter i framtiden bytts ut, utrangeras 

eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten, 

och den nya komponenten aktiveras med ny 

avskrivningsplan.
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FÖLJANDE AVSKRIVNINGSTIDER 
HAR TILLÄMPATS FÖR ÖVRIGA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:
 

Markanläggningar         20 år 

Inventarier, verktyg och 

installationer        5-15 år 

FASTIGHETSVÄRDERING 
Bolaget har under 2014 gjort en extern värdering av 

hela fastighetsbeståndet, se vidare not 12.

BYGGNADSKOMPONENT LIVLÄNGD
ÅR

Stomme och grund 70-90

Fasader 40-50

Yttertak 30-50

Installationer 20-40

Fönster 30-40

Stambyten 30-50

Hiss 25-35

Restpost 40-60

Hyresgästanpassningar 5-15

Badrum med inredning 25-30

Kök med inredning 25-30

Komponenterna har olika bedömda nyttjandeperioder 

enligt följande:
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NEDSKRIVNING AV FASTIGHETER 

När det bokförda värdet överstiger bedömt 

marknadsvärde skall nedskrivning ske. Prövning sker 

i samband med varje års bokslut. Tidigare års gjorda 

nedskrivningar prövas varje år. Om behov av en 

nedskrivning inte längre föreligger sker återföring som 

redovisas över resultaträkningen.

FORDRINGAR
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat 

med eventuell nedskrivning.

VARULAGER
Varulagret är upptaget till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

INTÄKTER
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen 

avser. Förskottshyror redovisas som förutbetald intäkt. 

Försäljningar av fastigheter redovisas när förmåner och 

risker som förknippas med äganderätten till fastigheten 

övergår till köparen, vilket normalt sker

per tillträdesdagen.

REDOVISNING AV ERHÅLLEN 
FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING
Bolaget redovisade 2013 erhållen försäkrings-

ersättning, 29,0 mkr som jämförelsestörande intäkt.

LEASING
Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2000:4/RR 6:99. 

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i 

enlighet med dessa regler.

INKOMSTSKATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 

betalas avseende aktuellt år samt justeringar från 

tidigare år. Värdering av skattskuld sker till nominella 

belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser 

som är beslutade(22 % för 2014). 

UPPSKJUTNA SKATTER
Skillnader finns mellan bokföringsmässiga och 

skattemässiga värden på bolagets fastigheter. De 

skattemässiga värdena är högre beroende på att ej 

avdragsgilla nedskrivningar har skett i redovisningen. 

Uppskjuten skattefordran redovisas med 22 % av 

skillnaden mellan skattemässigt och bokföringsmässigt 

värde.

KONCERNUPPGIFTER
Bolaget är helägt av Ovanåkers kommun, org nr 

212000-2304.
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Not 1, Inköp och försäljning 
mellan koncernföretag

2014 2013
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till: 

  Ovanåkers kommun 40 001,0 38 527,0

  Alfta Industricenter AB 1 615,0 196,0

  Helsinge Net Ovanåker AB 7,0 0,0

  Helsing Vatten AB 20,0 0,0

Av bolagets inköp avser inköp från:

  Ovanåkers kommun 6 179,2 6 299,7

  BORAB 13,8 6,0

  Helsinge Net 70,0 63,0

  Helsingevatten 0 4,4

Not 2, Hyresintäkter  
 

2014 2013
Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt 

  Bostäder 85 444,1 83 054,9

  Lokaler 8 953,1 8 488,4

  Garage 1 359,7 1 353,5

  P-platser, motorvärmare 1 185,9 1 172,0

  Bränsleavgifter 506,6 508,8

  Övriga hyresintäkter 308,8 165,7

Summa 97 758,2 94 743,3

Avgår outhyrda objekt och hyresrabatter

  Bostäder -2 073,2 - 2 133,9

  Lokaler -255,9 -149,4

  Garage -37,1 -19,8

  P-platser, motorvärmare -330,2 -309,1

  Lämnade hyresrabatter -897,9 -1 515,1

Summa -3 594,3 -4 127,3

Summa hyresintäkter 94 163,9 90 616,1
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Not 3, Övriga rörelseintäkter

Not 4, Jämförelsestörande 
intäkt

Not 5, Arvode och 
kostnadsersättning till 
revisorer

2014 2013
Utförda tjänster 2 212,3 1 568,1

Återbetalning AFA Försäkring 487,6 0

Försäkringsersättning 464,9 2 000,7

Resultat försäljningsanläggningstillgångar 321,5 1 699,7

Aktiverat arbete (nedlagt på investeringar) 960,0 0

Övrigt 565,1 450,6

Summa 5 011,4 5 719,1

Försäkringsersättningen 2013 avsåg 29 000 tkr erhållen 

ersättning för återuppbyggnaden av brandskadad 

fastighet på Öjollas. Avsättning till ersättningsfond 

skedde med samma belopp. Beloppet har återförts 

under 2014 genom nedskrivning/avskrivning på denna 

fastighet.

2014 2013
Revisionsuppdrag, KPMG 85,4 70,0

Andra uppdrag 29,2 48,0

Summa 114,6 118,0

Med revisionsuppdrag avses granskning av 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning, övriga 

arbetsuppgifter som det ankommer på företagets

revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde

som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 

eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. 
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Not 6, Anställda, 
personalkostnader och 
arvoden till styrelsen

2014 2013
Medelantalet anställda 64 57

  varav män 33 27

  Varav kvinnor 31 30

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

  Styrelse och VD, andelen kvinnor 8 % 0 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

  Styrelse och VD 923,4 922,3

  Övriga anställda 20 039,9 17 026,1

Summa löner och andra ersättningar 20 963,3 17 948,4

Sociala kostnader 8 097,5 7 242,1

  (varav pensionskostnader) (1 114,1) (1 639,4)

  Av företagets pensionskostnader avser 65 tkr 

(fg år 50 tkr företagets ledning)

Sjukfrånvaro (*gruppen mindre än 10 anställda )

Total sjukfrånvaro 3,24 % 2,66 %

  långtidssjukfrånvaro 20,21 % 46,95 %

  Sjukfrånvaro män 2,43 % 1,55 %

  Sjukfrånvaro kvinnor 4,18 % 3,97 %

  Anställda < 29 år * *

  Anställda 30-49 år 3,66 % 1,09 %

  Anställda < 50 år 2,16 % 3,12 %
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Not 7, Driftskostnader
2014 2013

Reparationer 2 365,7 1 929,4

Fastighetsskötsel 12 252,0 12 418,0

Uttagsskatt 2 562,0 1 932,6

Teknisk tillsyn 616,0 512,5

Snöröjning (egen regi från 2014) 0 133,2

Vatten 3 969,0 3 819,5

El 3 162,0 3 526,6

Sophämtning 1 444,0 1 273,5

Uppvärmning 12 911,2 13 165,9

Riskkostnader 2 117,9 1 372,6

Lokal administration 9 244,3 8 314,6

Kabel-TV 974,0 989,7

Hyresgästmedel 500,0 505,7

Övriga driftskostnader 2 085,0 0

Summa driftskostnader för bostads- och lokaldelen

ägda av Alfta-Edsbyns Fastighets AB

 

54 203,1

 

49 893,8

Driftskostnader förvaltningsuppdrag 26 467,1 25 376,3

Summa driftskostnader 80 670,2 75 270,1

 

Not 8, 
Underhållskostnader

2014 2013
Underhållskostnader för bostäder och lokaler  15 945,0 13 675,5

Avgår: Underhåll som aktiverats som nya komponenter -5 934,2 -3 285,1

Underhållskostnader för förvaltningsuppdrag 3 032,8 3 890,5

Summa underhållskostnader 13 043,6 14 280,9

I samband med övergång till redovisning enligt K3 har 

resultatposten underhåll för 2013 omräknats varvid 

3 285,1 tkr aktiverats som nya och tillkommande 

komponenter. 
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Not 9, Av- och 
nedskrivningar 
av materiella 
anläggningstillgångar

2014 2013
Byggnader och mark 9 051,5 8 629,9

Markanläggningar 270,2 248,1

Inventarier, verktyg och installationer 1 944,8 1 451,7

Summa avskrivningar 11 266,5 10 329,7

Nedskrivning

 

-11 000,0

 

0,0

Återföring av tidigare års nedskrivningar 15 948,0 0,0

Summa nedskrivningar 4 948,0 0,0

Summa av- och nedskrivningar 6 318,5 10 329,7

Nedskrivningar har under 2014 förutom ovanstående post ökat 

med ytterligare 29 000 tkr vilket avser ianspråktagande av 

ersättningsfond som ej redovisas över resultaträkningen.    

Not 10, 
Bokslutsdispositioner

2014 2013
Skillnad mellan bokförd avskrivning enligt på

Maskiner och inventarier 0,0 5 000,0

Periodiseringsfond, årets avsättning 560,0 0,0

Ersättningsfond, årets avsättning 0,0 29 000,0

Summa bokslutsdispositioner 560,0 34 000,0
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Not 11, Skatt på årets 
resultat

2014 2013
  Aktuell skattekostnad 358,9 694,2

  Uppskjuten skatt temporära skillnader 1 280,4 867,9

Summa skatt på årets resultat 1 639,3 1 562,1

Avstämning av effektiv skatt 

  Resultat före skatt 13 851,0 5 193,7

  Ej skattepliktiga intäkter -15 973,0 -

  Ej avdragsgilla kostnader 11 111,0 648,0

  Övriga avdragsgilla poster -7 299,0 -4 237,7

Summa skattepliktigt resultat 1 690,0 1 604,0

  Redovisad effektiv skatt, 22 % 371,8 353,0

  Skatt hänförlig till tidigare år -12,9 341,2

Summa aktuell skattekostnad 358,9 694,2

Not 12, Byggnader
2014 2013

Ackumulerade anskaffningsvärden 

  Vid årets början 471 747,1 466 926,3

  Nyanskaffningar och överfört från pågående 55 381,3 1 929,2

  Avyttringar och utrangeringar -193,0 -228,6

  Rättelser -63,3 -165,0

  Effekt övergång till K3 0,0 3 282,2

Summa anskaffningsvärden 526 872,1 471 747,1

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

  Vid årets början -133 862,6 -125 331,9

  Avyttringar och utrangeringar 39,0 148,7

  Årets avskrivning enligt plan -9 051,5 -8 519,8

  Rättelser -140,6 -49,4

  Effekt övergång till K3 0,0 -110,2

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -143 015,7 -133 862,6

Ackumulerade nedskrivningar

  Vid årets början -57 548,0 -57 548,0

  Årets nedskrivningar -40 000,0 0,0

  Återförda nedskrivningar 15 948,0 0,0

  Årets förändring mot planenliga avskrivningar 203,4 0,0
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Summa nedskrivningar vid årets slut -81 396,2 -57 548,0

Redovisat värde vid årets slut 302 460,2 280 336,5

Taxeringsvärden byggnader 220 769,0 216 617,0

Verkligt värde byggnader och mark

 

488 000,0

VERKLIGT VÄRDE - VÄRDERINGSPRINCIPER
Verkligt värde har fastställt enligt följande. Extern värdering har 

genomförts under året där värdet bedömts genom stöd av 

ortsprismetod och avkastningsmetod. Avkastningsmetoden 

baseras på framtida intäkter och kostnader utifrån en analys

av marknadens förväntningar på fastigheterna. 

De objektsspecifika direktavkastningarna bedöms i denna

värdering ligga i intervallet 7,25 till 15,0 %. Den genomsnittliga

direktavkastningen bedöms uppgå till cirka 8,0 %. Fastighets-

värderingar är beräkningar gjorda enligt vedetagna principer 

utifrån vissa antaganden. Med anledning av detta finns det ett 

visst osäkerhetsmoment vid fastighetsvärderingar.

Värderingstidpunkten är maj 2014. Investeringar under 2014

(efter värderingstidpunkten) har medtagits i summa verkligt

värde utifrån individuell bedömning enligt en försiktighetsprincip.

Not 13, Mark
2014 2013

Ackumulerade anskaffningsvärden

  Vid årets början 50 576,1 50 311,1

  Årets anskaffningar 0,0 386,6

  Avyrringar och utrangeringar -124,8 -121,6

Summa anskaffningsvärden 50 451,3 50 576,1

Ackumulerade nedskrivningar

  Vid årets början och slut -90,1 -90,1

Redovisat värde vid årets slut 50 361,2 50 486,0

Taxeringsvärde mark 41 092,0 41 892,0
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Not 14, 
Markanläggningar

2014 2013
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  Vid årets början 5 293,7 4 961,8

  Nyanskaffningar 0,0 331,6

  Rättelse -0,7

Summa anskaffningsvärden 5 292,7 5 293,4

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

  Vid årets början -2 248,0 -1 999,9

  Årets avskrivning enligt plan -270,2 -248,1

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 518,2 -2 248,0

Redovisat värde vid årets slut 2 774,5 3 045,4

Not 15, Inventarier, 
verktyg och installationer

2014 2013
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  Vid årets början 28 850,3 14 342,5

  Nyanskaffningar 3 616,1 15 132,8

  Avyttringar 0,0 -625,0

  Rättelser (anskaffningsvärden, ack avskrivning) -1 495,4 0,0

  Justering, återbetald moms investeringar * -3 230,8 0,0

Summa anskaffningsvärden 27 740,4 28 850,3

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

  Vid årets början -7 287,1 -6 325,0

  Avyttringar 0,0 -489,6

  Årets avskrivning enligt plan -1 944,8 -1 451,7

  Rättelser (anskaffningsvärden, ack avskrivning) 1 495,4 0,0

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -7 736,5 -7 287,1

Redovisat värde vid årets slut 20 003,7 21 563,2

*Avser under 2014 återbetald ingående moms på 

fibersinvesteringen som till största delen skedde under 

2013. 
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Not 16, Pågående 
nyanläggningar 
och förskott 
avseende materiella 
anläggningstillgångar

2014 2013
Vid årets början 13 948,2 3 099,3

Omklassificeringar till byggnad -13 948,2 -

Investeringar under året, ej färdigställda 1 810,1 10 848,9

Redovisat värde vid årets slut 1 810,1 13 948,2

Not 17, Andra 
långfristiga 
värdepappersinnehav

2014 2013
Ackumulerade anskaffningsvärden

  Vid årets början 815,9 785,0

  Återbetalning återbäring HBV -543,5 0,0

  Tillkommande tillgångar 119,2 30,9

Summa anskaffningsvärden 391,6 815,9

Specifikation av innehav

  HBV, insats 40,0 40,0

  HBV, innestående återbäring 301,6 725,9

  SABO byggfelsförsäkring 50,0 50,0

Summa innehav 391,6 815,9
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Not 18, Uppskjuten 
skattefordran

2014 2013
Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader

Belopp vid årets ingång 8 906,7 9 774,6

Justering 0,3 -

Förändring under året -1 280,4 -867,9

Summa vid årets utgång 7 626,6 8 906,7

Not 19, Övriga 
fordringar

2014 2013
Fordran försäkringsersättning 0,0 8 700,0

Skattekonto 971,9 38,0

Övrigt 67,0 0

Summa övriga fordringar 1 038,9 8 738,0

Not 20, Kassa och bank
I posten ingår bolagets tillgodohavande på 

koncernkonto via ägaren Ovanåkers kommun med 

3 946,3 tkr (fg år 24 349,3 tkr).  Till bolagets del av 

koncernkontot finns en kreditlimit på totalt 10 000,0 tkr.

Not 21, Eget kapital
AKTIEKAPITAL RESERVFOND FRITT EGET 

KAPITAL

Vid årets början 8 000,0 3 869,3 35 479,3

Årets resultat 12 211,7

Vid årets slut 8 000,0 3 869,3 47 691,0

Avser uppskjuten skatt på temporära skillnader 

för fastigheter, vilka uppkommer genom 

olika aktiveringsprinciper skattemässigt och 

redovisningsmässigt samt att skattemässiga 

avskrivningar är högre än redovisningsmässiga.
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Not 22, Obeskattade 
reserver

2014 2013
Ackumulerade avskrivningar utöver plan inventarier 7 130,0 7 130,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2012 390,0 390,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2013 800,0 800,0

Periodiseringsfond, avsatt taxering 2015 560,0

Avsättning till ersättningsfond, taxering 2014 0,0 29 000,0

Summa obeskattade reserver 8 880,0 37 320,0

 
Ersättningsfonden från fg år återförts under 2014 

genom nedskrivning av den byggnad som ersättningen 

avsåg. 

Not 23, Skulder till 
kreditinstitut, långfristiga

2014 2013
Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen 298 000,0 298 000,0

Summa låneskulder 298 000,0 298 000,0

Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning till     Lånebelopp   Genomsnittsränta

2018 60 000,0 3,36 %

2020 60 000,0 3,77 %

2021 60 000,0 3,90 %

2022 60 000,0 4,05 %

Rörlig ränta, 3 månader 58 000,0 0,75 %

Summa låneskulder vid årets slut 298 000,0

För hela lånestocken uppgår genomsnittsräntan till 3,2 %. Genomsnittlig räntebindningstid uppgår på 

balansdagen till 4,56 år. Samtliga bolagets låneskulder klassificeras som långfristiga då lånen bedöms

kunna omsättas hos berörda kreditinstitut i samband med förfallet.

Ränteswappar används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning samt att variationer i 

räntekostnaderna kan förutses och budgeteras i god tid. Ränteswapparna värderas inte under löptiden 

då de endast innehas i säkringssyfte. Intäkter och kostnader för ränteswapparna redovisas under 

räntekostnader. 

Marknadsvärdet, ej redovisat i balansräkningen är negativt och uppgår till -34 461 tkr. På balansdagen

finns ränteswappar med nominellt värde 240 000 tkr. Se not 25 för ställda säkerheter.
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2014 2013
Upplupna räntekostnader 965,7 1 094,1

Förskottsbetalda hyror 8 254,6 7 770,9

Upplupna löner och semesterlöner 2 051,1 1 800,4

Upplupna sociala avgifter 677,5 650,0

Utgift hänförlig till investering 1 481,1 0,0

Fastighetsskatt 896,2 0,0

Avräkning förvaltningsuppdrag 853,3 83,8

Övriga poster 349,5 1 110,8

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 529,0 12 510,0

2014 2013
Fastighetsinteckningar 5 189,0 5 189,0

Not 26, 
Ansvarsförbindelser

2014 2013
Ansvar borgensåttagande Fastigo 362,6 352,7

Not 27, Ej likviditets-
påverkande poster mm

2014 2013
Avskrivningar av anläggningstillgångar 11 266,5 10 219,5

Nedskrivningar 11 000,0 0,0

Återföring nedskrivningar -15 948,0 0,0

Avgår redovisat resultat försäljning anläggnings-tillgångar -321,5 -1 699,7

Övrigt -80,7 283,2

Summa 5 916,3 8 803,0

Not 25, Ställda säkerheter för 
skulder till kreditinstitut

Not 24, Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter
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Antal lägenheter per typ, 2014-12-31

 

FASTIGHET
ANTAL 
LGH

1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK >5 RK

Bryggaren 53 17 26 6 3 1

Medborgaren 37 5 25 5 2 0

Fölet 1 54 18 30 6 0 0

Lasarus 32 8 10 14 0 0

Trekanten 55 17 25 9 4 0

Spinnaren 32 6 6 20 0 0

Bagaren 57 9 42 6 0 0

Skidan 150 30 78 37 4 1

Öjollas 43 10 16 13 4 0

Joners 64 10 26 27 1 0

Fölet 2 48 0 16 28 4 0

Bergavägen 30 0 13 15 0 2

Nils-Jons 58 3 31 24 0 0

Hingsten 78 18 40 18 2 0

Triangeln 30 0 6 22 2 0

Fallrisgatan 8 8 0 0 0 0

Peresvändan 6 0 5 1 0 0

Backa 118 46 49 22 1 0

Stationsområdet 48 4 24 20 0 0

Östra Kyrkogatan 123 28 59 32 4 0

Oldaniels 203 42 97 51 11 2

Blåhuset 7 2 2 3 0 0

Nordanå 56 0 35 21 0 0

Perersvägen 14 0 0 14 0 0

Sunangården 155 71 60 24 0 0

Centrumhuset 17 4 13 0 0 0

21:an 7 1 2 4 0 0

Knagga Gård 2 1 0 0 0 1

Summa 1 585 357 737 442 42 7

Fastighetsbestånd
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Fastighetsbestånd
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Vi vill att våra hyresgäster 
ska trivas och känna sig 

trygga i sina hem. 

För oss är skötsel av fast-
igheterna både inne och 
ute en självklarhet. Det 

ska vara rent och snyggt 
med god standard.

Bornvägen 2, Alfta         Box 80, 828 22 Edsbyn          0271-575 00          info@aefab.se         www.aefab· · · ·


