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2015 i korthet
Nybyggnationen
Under hösten tecknades kontrakt för
att få bygga 248 nya studentbostäder
intill det nuvarande bostadsområdet
Strix, i Solna. Dessa planeras att starta
under 2016 och stå klara för inflyttning
under 2017. I Kungshamra byggdes
även tre samvarorum om till bostäder.

Ny vd
I mars tillträdde Ingrid Gyllfors som
ny vd på Stockholms studentbostäder.
I och med Ingrids tillträde inleddes ett
förändringsarbete i organisationen.

Energieffektiviseringar

Stora satsningar gjordes för att komma
Fortsatt nöjda kunder
Resultatet i den årliga kundundersök- tillrätta med inomhusklimatet. Vi har
ningen fick ett totalt NKI-värde på 4,04 bland annat sett över och kopplat om
(på en 5-gradig skala), vilket är ett steg radiatorer på området Kungshamra
i positiv riktning från 2014 års resultat samt isolerat krypgrunder och rör.
Detta har lett till att vi har höjt inomsom var 3,96. Kundundersökningen
visade även på att våra kunder känner hustemperaturen och håller nere våra
energikostnader.
sig trygga hos oss.

med och arbeta fram fokusområden,
strategier samt aktiviteter för att nå
uppsatta verksamhetsmål.

Almedalen

Stockholms studentbostäder befann sig
för tredje året i rad i Almedalen, för att
leda och delta i debatten om studentbostäder. Rapporten ”Studentbostäder
en förutsättning för tillväxt” lades fram,
framtagen av SSSB och Studentbostads
Student
Switch
off
Stamrenoveringar
företagen, SBF, som visar att studenter
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är en tillgång för regionen redan under
I
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i
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studentrum på området Jerum. Stampå att anordna och delta på seminarium,
energiförbrukning.
Under
2015
växte
renoveringarna på Lappkärrsberget
ha politikermöten och vi hade en mötestävlingen
i
Stockholm,
och
korridorer
fortsatte och under året stamrenoverastuga på plats.
i
Kungshamra,
Lappis
och
Pax
tävlade
des delar av Professorsslingan.
mot varandra. Över 500 studenter
Inflyttningar
deltog i tävlingen.
Renovering av gemensamhetskök
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ett år med stora steg framåt för att uppfylla vår vision om
fler bostäder och nöjdare kunder.

Fortsatt stor efterfrågan
på studentbostäder
utvecklande år bakom oss. stiftelsen
redovisar ett resultat för 2015 på 33,2
miljoner kronor efter finansiella poster.
den varma hösten har i kombination
med vårt energieffektiviseringsarbete
gett minskade kostnader för el, värme
och snöröjning. ränteläget är fortsatt
historiskt lågt. detta har gjort att vi
har kunnat bibehålla en god nivå på
underhållsinsatser i våra fastigheter
samt fått utrymme för att kunna satsa
på planering av nybyggnadsprojekt.

Nöjdare kunder

Att arbeta med att erbjuda studenter
ett bra boende under sin studietid är
både roligt och viktigt. oftast är det
den första egna bostaden. Under 2015
förmedlade vi 3 463 kontrakt vilket
motsvarar 44 % av våra bostäder. de
allra flesta är helt nya studenter som
på så vis inte bara tar sitt första steg
för att utveckla sin egen kunskap
utan även är med och bidrar till
regionens innovationskraft.
Det finns en fortsatt stor efterfrågan
på studentbostäder. vårt viktiga
uppdrag ligger i att ge fler studenter
möjlighet att få en bostad hos oss.
För att kunna möta detta så behövs
det också en effektiv organisation och
goda finanser.

Framgångsrikt år
det är med glädje jag kan konstatera
att vi kan lägga ett framgångsrikt och
4

Ledstjärna i vårt arbete är vår vision
om fler bostäder och nöjdare kunder.
våra hyresgäster tillfrågas varje år
hur de upplever sitt boende och oss
som hyresvärd via en s k nKi-mätning.
2015 års kundmätning gav oss det
högsta värdet som vi uppnått hitintills
om 4,04 (på en femgradig skala). det
var ett stort steg och kvitto på att vi
går i rätt riktning i att möta våra kunder.
ett betyg som glädjande nog ökar
kraftigt i undersökningen är våra
hyresgästers känsla av trygghet i sitt
boende och bostadsområde. vi har
under året gjort en hel del trygghetsskapande åtgärder. Bland annat har
vi genomfört ett stort arbete med att
byta ut gamla och slitna låssystem till
ett nytt elektroniskt för att öka säkerheten och förenkla nyckelhanteringen.
naturligtvis har vi även utmaningar
där vi kan bli ännu bättre, som t ex i
vår kundkommunikation. vi har under
2015 inlett ett för hela verksamheten
genomgripande kvalitetsarbete, liksom
ett arbete med att effektivisera våra
interna och externa kommunikations-

vägar. Arbetet med vår webb utvecklas
vidare när det gäller struktur och
innehåll för att göra den mer lättnavigerad och höja upplevelsen för
besökaren.

Vi bygger nytt
stockholms studentbostäder har en
57-årig historia som vi är stolta över.
sedan 1958 har vi funnits med och varit delaktiga i stockholms utveckling
av studentbostäder. som stockholms
och sveriges största och ledande
studentbostadsägare kan vi alltid utgå
från ett långsiktigt ägande i våra satsningar. vi satte tidigare ett utmanande
mål om att bygga 2 000 nya studentbostäder som vi under året tog stora
steg närmare till att realisera.
vår ambition att ha en jämn och hög
nyproduktionstakt framöver kräver
att vi hela tiden arbetar aktivt med
projektutveckling och vår beställarkompetens. efter sommaren tillsatte vi
en ny tjänst som projekt- och affärsutvecklingsansvarig, som tillsammans
med ett förtydligat genomförandeansvar hos vår teknikavdelning har gett
bra resultat. i september kunde vi med
glädje teckna kontrakt med veidekke
för att uppföra 248 nya bostäder vid
bostadområdet strix i Huvudsta, solna.
Planerna som möjliggör byggnation
av ytterligare 750 bostäder vid Lappkärrsberget passerade under året
flera instanser mot lagakraftvunnen
detaljplan. Beslutet om lagakraft kom
strax efter nyår som tillsammans med
våra andra pågående planeringsprojekt innebär att vi kommer att kunna
förverkliga vårt mål.

Miljösmartare drift
vi har under de senaste åren framgångsrikt arbetat med att energieffektivisera våra fastigheter och minska
dess klimatpåverkan. efter de olika
insatserna som gjorts i flera av våra
fastigheter kan vi nu hålla en bättre
komfort för våra boende samtidigt som
vår energiförbrukning kunnat minskas.
det är ett långsiktigt arbete med att
mäta, analysera och genomföra rätt
underhållsinsatser som vi ska fortsätta
att prioritera.
För att fortsätta minska vår miljöpåverkan behöver vi arbeta mer tillsammans med våra studenter på olika
sätt. Att vara en stiftelse av studenter
och för studenter ger en unik möjlighet till delaktighet och att kunna engagera våra studenter i utvecklingen
av deras boende. våra boenden deltog
till exempel i tävlingen student switch
off, som är en energibesparingstävling där korridorer tävlar med
varandra för att minska sin energianvändning. Under 2015 genomfördes
två tävlingar med över 500 deltagande
studenter. Under hösten har vi på försök även tecknat ett samarbetsavtal
med en bilpool vid Lappkärrsberget
och Kungshamra, vilket skall utvärderas under 2016.

Fortsatt bostadsbrist
debatten om bostadsbristen i sverige
och inte minst stockholm har varit
intensiv under 2015. det tar fortfarande
alldeles för lång tid för en student
att få en prisvärd och trygg bostad i
stockholm idag. en brist som påverkar inte bara tillväxt och regionens

utveckling negativt utan även stockholms attraktionskraft som studentort.
därför är vårt arbete med att aktivt
driva studentbostadsfrågan och
påverka beslutsfattare så viktigt.
Under året tog vi tillsammans med
studentbostadsföretagen, sBF, fram
rapporten ”studentbostäder – en
förutsättning för tillväxt” som visar att
studenter är en tillgång för regionen
redan under studietiden. den lanserades vid ett mycket välbesökt seminarium i Almedalen med bl a bostadsministern som deltagare. vi har också
pratat förutsättningar för en väl
fungerande studentbostadsmarknad
enskilt med beslutsfattare på såväl
regerings-, riksdags- som kommunnivå både vid Almedalen och spritt
under året samt deltagit som talare
vid ett par bostadsseminarier. en viktig
insats har även varit att lämna våra
synpunkter på den remiss om investeringsstöd som regeringen gick ut med
inför sommaren.
ett annat för oss viktigt samarbete
för att skapa fler studentbostäder i
regionen är stadsutvecklingsprojektet
stockholm 6000+, där vi sedan 2013
är en aktiv aktör. Målet är att skapa
6 000 nya studentbostäder i regionen
fram till och med 2017. detta arbete
har under 2015 börjat ge frukt och
det planeras och färdigställs allt fler
studentbostäder i regionen.

de närmaste åren kommer att kunna
erbjuda stockholms studenter olika
typer av boenden. omvärldens krav
och förväntningar gör att vi måste
vässa vårt erbjudande och sätt att
arbeta för att även framöver vara den
ledande och mest prisvärda studentbostadsaktören.
Under 2015 har vi lagt stor vikt
vid att vidareutveckla våra affärsmål
och vår organisation som ska ge oss
bättre förutsättningar att möta våra
kunders behov och komma igång med
nyproduktionen av 2 000 studentbostäder till framtidens studenter. vi
vill höja ribban och vara en ännu mer
attraktiv hyresvärd och en eftertraktad
samarbetspartner för leverantörer
och övriga på fastighetsmarknaden.
Med avstamp i det arbete vi tillsammans inlett under 2015 så ser jag att
vi påbörjat denna spännande resa.
Avslutningsvis vill jag efter mitt
första år som vd tacka alla medarbetare, samarbetspartners och styrelsen
för ett stort engagemang och gott
samarbete som gett oss ett framgångsrikt 2015 och förutsättningar för
att fortsätta vår färd mot visionen om
fler bostäder och nöjdare kunder.

ingrid gyllfors, vd

En studentbostadsmarknad
i förändring
studentbostadsmarknaden i
stockholm är verkligen i förändring.
Många nya aktörer är på väg in som
5

Energieffektivisering
Ett medvetet miljöarbete leder till lägre energianvändande, varmare bostäder
och besparingar. Stockholms studentbostäder vet hur man satsar systematiskt
för att få många bäckar små att bilda en stor å.
– Vi har satsat på olika smarta energi
lösningar i hela vårt bostadsbestånd
om cirka 8 000 bostäder. Men för att
ta ett exempel lyfter jag de insatser vi
gjort i Kungshamra, säger Rolf Amble,
chef för teknisk service.

– Det var det inte. Istället började vi
mäta, analysera och identifiera var
problemen verkligen fanns. Vi satte
hela värmesystemet under luppen.
Det var och är ett arbete som tar tid,
men det ger också effekt. Det gör

– När vi gick ner och tittade såg vi att
isolering saknades helt på vissa ställen
och på andra ställen hängde bara
bitar kvar. Rören var helt oisolerade
och värmeläckaget stort.
SSSB hade nu fått en tydlig bild av
problemet. Krypgrunden sanerades
och isolerades. Men temperaturen i
vissa bostäder var fortsatt låg.

Felsökning
– Då ställde vi oss nästa fråga: Hur
funkar värmesystemet? Pumparna
gick ju på max. Vi drog ner alla pumpar till 50 procent. Det gjorde ingen
skillnad och vi upptäckte istället en
massa småfel. Det visade sig bland
annat att en del radiatorer (element
som leder värme med vatten) på
Kungshamra var felkopplade, säger
Rolf.

Vad ger störst effekt?
Bostadsområdet Kungshamra är byggt
på 60-talet och den låga temperaturen
i vissa bostäder har varit ett problem.
Olika justeringar hade gjorts genom
åren. Pumparna hade ställts in så att
de gick på max, värmekurvorna var
onormalt högt ställda, men ändå kom
vissa bostäder inte upp i en inomhustemperatur på 20 till 21 grader. För
att lösa problemet kunde Stockholms
studentbostäder tilläggsisolera och
byta ut fasaderna. Men en fasadrenovering på de cirka 30 byggnaderna är
mycket omfattande och kostsam. Var
det då rätt sak att göra?
6

att vi sätter in rätt åtgärder där de
behövs, säger Rolf.

Analys istället för fasadrenovering
För att kunna mäta hur inomhustemperaturen påverkades av olika
insatser installerades först temperaturmätare i några utvalda bostäder.
Temperaturmätarna skulle ge såväl
drifttekniker som husvärdar en chans
att följa värmeskiftningarna i varje enskild lägenhet. Därefter fotograferades alla fasaderna i Kungshamra med
en värmekamera. Snabbt kunde man
då konstatera att det stora värme
läckaget inte kom från fasaden, utan
från krypgrunden.

Närmare 3 000 radiatorer och några
stammar kopplades om. Systemet
fungerade bättre nu, men värmen i
bostäderna kom fortfarande inte upp i
20-21 grader.
– Då började vi titta på dimensioneringen av radiatorerna. Vi såg att alla
radiatorerna i bostäderna var lika
stora, trots att rummen hade olika
dimensioner och fönstren likaså. Därför
krävdes olika radiatorer i olika rum. Vi
bytte ut några av dem och såg att det
gjorde skillnad.

Gav resultat
Efter de olika insatserna, som gjorts i
flera av SSSBs fastigheter, hålls nu en
inomhustemperatur på 20-21 grader
i de bostäder som setts över. Även om
priserna på fjärrvärme gått upp har

– Pumparna går inte på helfart längre.
De kommer att hålla längre och
systemet fungerar och mår bra, säger
Rolf som poängterar att ett medvetet
miljöarbete inte bara handlar om att
byta ut och sätta in nytt.
– Det handlar om att ta tillvara på det
som fungerar, ställa in systemen så

Ta tid och undersök
Gör en ordentlig analys av problemet
innan du ger dig i kast med lösningen.
Mät mer ordentligt för att försäkra dig
om var kärnproblemet sitter.

att de ger rätt effekt och se till så att
de inte slits mer än de måste. För
att göra det hjälps vi alla åt. Det är
inte bara teknisk service som jobbar
med detta. Husvärdarna som är ute i
bostäderna och som också har hjälp
av temperaturmätarna är verkligen
jätteviktiga. De är ju våra ögon och
öron och de första som ser eller får
höra när något inte fungerar, avslutar
Rolf.

Leta energiläckagen
Se över så att de redan installerade
systemen är rätt inställda. Du behöver kanske inte byta ut pumpen eller
radiatorerna/elementen, bara ändra
inställningarna för att få ut rätt effekt.

SSSB tipsar!

SSSB minskat sina el- och värmekostnader under de två åren som arbetet
pågått. Efter de olika insatserna som
gjorts kan man nu hålla en bättre
komfort för boenden, samtidigt som
både energiförbrukning och klimat
påverkan har minskats.

Leta andra saker som kan spara energi
SSSB har räknat ut att de sparar
147 000 kronor per år om de installerar
rörelsedetektorer i 200 korridorer och
sänker belysningstiden med 30 procent.
Den besparingen minskar dessutom
koldioxidutsläppen med 2,5 ton.
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Nytt låssystem
för säkrare
fastigheter
Under 2015 påbörjades ett omfatt
ande arbete med att byta ut det
gamla och slitna låssystemet till ett
nytt, elektroniskt system. Projektet
genomfördes för att öka säkerhe
ten och förenkla det administrativa
bakom nyckelhanteringen.
Under 2015 fick cirka 30 % av vårt
bestånd det nya låssystemet och
projektet fortsätter in på nästa år då
vi räknar att över 50 % är utbytt. Målet
är att samtliga lås är utbytta till 2018.
Erik Fochsen är projektledare för
Stockholms studentbostäders storsatsning:
– Det gamla låssystemet började bli
uråldrigt och det började även bli
svårt att få tag på reservdelar som
uppfyllde våra säkerhetskrav. Därför
satte vi igång en utredning om byte
av låssystem i hela beståndet, säger
Erik.

Programmeras via dator
Valet föll på iLOQ, ett elektroniskt
låssystem som erbjuder en enkel och
säker hantering av behörigheter. Låssystemet sköts via en internetbaserad
programvara, och är enkelt att arbeta
med. Underhålls- och livscykelkostnaderna är betydligt lägre jämfört
med batteridrivna elektromekaniska
låssystem, då det inte försämras
under tid.
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– Att valet föll på detta beror mycket
på att det anses vara ett säkert och
smidigt system, säger Erik.
Erik är mycket nöjd med hur systemet
fungerar. Han förklarar att det är enkelt att lägga behörighet på nycklarna
eftersom de programmeras via dator
eller ”Hot spots”. Nycklarna i sig är
nämligen tomma och oanvändbara
tills de programmeras med behörighet,
vilket ger oss en säker och bra kontroll
över vem som har tillträde till respektive utrymmen.

Underlättar nyckelhanteringen
Det nya låssystemet underlättar även
administrationen för husvärdarna vid
in- och utflyttning eftersom det går att
förprogrammera behörighet för nya
hyresgäster innan de har flyttat in.
– Det gamla låssystemet var beroende
av att utflyttande hyresgäst lämnade
in nyckeln innan en ny hyresgäst kunde
ta över. Vi fick ofta problem med att
den utflyttande hyresgästen inte alltid
lämnade in nyckeln i tid, och därför
fick husvärdarna ofta jaga efter nycklarna, vilket var en stor tidstjuv. Nu
kan husvärden planera inflyttningarna
bättre, och när en ny nyckel sätts i
låset så upphör den gamla att gälla
automatiskt, vilket bidrar till en större
säkerhet för våra hyresgäster, säger
Erik.

Minskar miljöbelastningen
Både Erik Fochsen och Rolf Amble,
som är chef för teknisk service, ser
bara fördelar med det nya systemet:
– Det är även en vinning ur miljöperspektiv, säger Rolf. Om en student
tappar en nyckel så behöver vi inte
tillkalla låssmed, byta cylinder, eller
trycka nya nycklar, vilket gör att vi
minimerar kostnaderna för borttappade nycklar samt sparar på miljön.
– Vi kan enkelt programmera om eller
stänga av en förlorad nyckel från vilken
dator som helst, avslutar Rolf.
Införandet av låssystemet har lett till
att säkerheten ökat hos Stockholms
studentbostäders hyresgäster. Systemet har även underlättat nyckelhanteringen hos personalen samt bidragit
till en minskad miljöbelastning.

Om oss

•	Vi har funnits sedan 1958 och är

	”Stiftelsen har även att på andra
sätt främja lösandet av bostadsstörst i Sverige på studentbostäder.
problem för dem som enligt ovan
äger rätt att bebo stiftelsens
•	Vi är en stiftelse som har till uppgift
bostäder samt verka för en kultuatt erbjuda kåranslutna studenter i
rell och kamratlig samvaro inom
Stockholm ett trivsamt och prisvärt
stiftelsens bostadsbestånd.”
boende. I vår vision vill vi mer – fler
bostäder och nöjdare kunder.
•	Årsomsättningen för 2015 var
389 mkr. Fastigheternas bedömda
•	Stockholms studentkårers central
marknadsvärde var cirka 5 miljarorganisation (SSCO) utser styrelsen
der kronor. Det bokförda värdet för
och beslutar om många av de regler
våra fastigheter var 1 227 mkr.
som gäller köande och studentboendet hos oss. Vi styrs av vår
ändamålsparagraf:
	”Stiftelsen har till ändamål att
uppföra, förvärva, äga och förvalta
byggnader avsedda för bostäder åt
aktiva medlemmar till Stockholm
Studentkårers Centralorganisation
(SSCO) anslutna kårer och andra
enskilda eller grupper som genom
SSCO:s och myndigheters beslut
kan komma att bli berättigade att
bebo dessa bostäder.”

•	60 medarbetare arbetar hos oss
– 23 kvinnor och 37 män. Verksamheten består av en central organisation och tre förvaltningsdistrikt:
Norr, Syd/Väst och City.

•	För att stå i vår bostadskö ska du
ha fyllt 16 år och vara högst 54 år
samt medlem i en studentkår som
är ansluten till Stockholms student
kårers centralorganisation, SSCO.

•	När du bor hos oss måste du ta
minst 15 högskolepoäng (eller
motsvarande) vid ett lärosäte i
Stockholm vars studentkår är
ansluten till SSCO. Du kan bo hos
oss i max sex år.

•	Vi har fastigheter över hela Stockholm och allt från kulturhistoriska
byggnader till studentanpassad
nyproduktion. Vårt största område
är Lappkärrsberget – ”Lappis” –
där vi har över 2 000 bostäder.

•	I vårt fastighetsbestånd finns 7 900
studentbostäder, varav cirka hälften
är studentrum. Resten består av
studentettor och studentlägenheter.
Bostadsytan uppgår till cirka
231 000 kvadratmeter och lokal
ytan till 13 700 kvadratmeter.
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Av studenter för studenter
Stiftelsen Stockholms studentbostäder startades genom ett student
engagemang. Studenterna insåg att de själva måste komma i besittning av
studentbostäder och skapa den typ av bostäder som passar deras specifika
behov och också sätta reglerna för sitt boende.

Gruppen bearbetade en rad myndigheter och så småningom fick ledande
politiker upp ögonen för problemen.
Stockholms studentbostäder fick köpa
både obebyggd mark och fastigheter,
ibland med bidrag från Stockholms
stad. Studenterna fick dessutom mark
i nationalstadsparken Djurgården i
gåva av staten genom dåvarande kung
Gustaf VI Adolf. Där ligger nu våra två
största bostadsområden: Lappkärrsberget och Kungshamra.
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Sedan dess har verksamheten vuxit
kraftigt och i dag kan vi erbjuda cirka
7 900 rum och lägenheter till aktivt
studerande.

används till att driva verksamheten,
underhålla dagens bostäder och
bygga morgondagens student
bostäder.

Som stiftelse har vi ingen egentlig
ägare, men en huvudman som fort
farande är studenterna, genom
Stockholms Studentkårers Central
organisation, SSCO. Kärnan i verk
samheten är studenternas behov och
engagemang. De hyror som vi får in

Studenter dominerar styrelsen och
alla våra organ, till exempel SSCO:s
bostadsdelegation, som bland annat
beslutar om förturer och dispenser.

Organisation

Styrelse
Presidiet
VD

Projekt
& Affärs
Utveckling

Kund- &
Förvaltnings
service

Kommunikation
& Marknad

Förvaltning
Norr

Förvaltning
Syd/väst

IT

Ekonomi

Förvaltning

TekniK

Förvaltning
City

Projekt

hR

Teknisk service
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Förvaltningsberättelse
För Stiftelsen Stockholms Student
bostäder, SSSB – Organisations
nummer 802003-2887
Styrelsen och verkställande direk
tören för Stiftelsen Stockholms
Studentbostäder avger följande
berättelse för 2015 års verksamhet.

Styrelse
Styrelsen utses av Stockholms
Studentkårers Centralorganisations
(SSCO:s) Studentråd, varav en
ledamot på förslag av Stockholms
Studenthyresgästers Förening (SSF)
och en ledamot på förslag av SSSB:s
personalorganisationer. Styrelsen har
sammanträtt sju gånger under året.

År 2015

År 2016

Ordinarie
Leif Garph, ordförande
Robin Norström, förste vice ordförande
Teo Strömdahl Östberg1), vice ordförande

Ordinarie
Leif Garph, ordförande
Martin Sahlin, förste vice ordförande
Anna Wallgren, vice ordförande
Göran Cumlin, vice ordförande
Eric Tällberg
Karin Böttiger
Christian Augustinson
Büsra Kocatürk
Emelie Eduard6)
Jonny Flodin7)

Anna Wallgren2), vice ordförande
Göran Cumlin, vice ordförande
Christian Augustinson
Teo Strömdahl Östberg3)
Martin Sahlin4)
Anna Wallgren
Büsra Kocatürk5)
Emelie Eduard6)
Jonny Flodin7)
Suppleanter
Felix Antman Debels8)
Savas Caliskan9)
Said Elmi
Veronica Sällemark10)
Vakant

Suppleanter
Veronica Sällemark
Marika Jonsson
Ebba Ringborg
Vakant6)
Adjungerade på styrelsemöten
Hans Lind, professor bygg- och
fastighetsekonomi
Michael Kumlin, ombudsman SSF

Adjungerade på styrelsemöten
Hans Lind, professor bygg- och
fastighetsekonomi
Michael Kumlin, ombudsman SSF

Revisorer

Verkställande direktör

Stiftelsen revideras av tre revisorer. SSCO utser två ordinarie revisorer och två suppleanter, varav en revisor ska vara
auktoriserad. Stockholms stad utser en ordinarie revisor.

Ingrid Gyllfors13)

2015

2016

Ledningsgrupp

Ordinarie
Ulf Westerberg
Jens Andersson
Anna Edlund11)
Torkel Kjellman12)

Ordinarie
Ulf Westerberg
Jens Andersson
Torkel Kjellman

Ingrid Gyllfors13), vd
Sara Albrecht, förvaltningschef
Mattias Carrass14), projekt- och utvecklingsansvarig
Anders Cronqvist15), kommunikationschef
Monica Ekman16), HR-ansvarig
Michael Ingre17), tf nybyggnadschef
Kenneth Wenner, fastighetschef
Bo Årman, ekonomichef

Suppleanter
Stina Carlson
Vakant

Suppleanter
Stina Carlson
Sabine Pettersson

t o m 2015-09-07. 2) fr o m 2015-09-07. 3) fr o m 2015-09-07 t o m 2015-10-03. 4) fr o m 2015-11-10. 5) fr o m 2015-05-25. 6) på förslag av personal
organisationerna. 7) på förslag av Stockholms Studenthyresgästers Förening. 8) t o m 2015-10-03. 9) t o m 2015-06-30. 10) fr o m 2015-07-01.
11)
t o m 2015-05-07, utsedd av Stockholms stad, stadsbyggnadsnämnden. 12) fr o m 2015-05-07, utsedd av Stockholms stad, stadsbyggnadsnämnden.
13)
fr o m 2015-03-16. 14) fr o m 2015-08-31. 15) t o m 2015-11-15. 16) fr o m 2015-04-01. 17) t o m 2015-08-31.
1)
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Ändamålsparagraf

Presidiet

Ändamålsparagrafen i SSSB:s stadgar lyder:
”Stiftelsen har till ändamål att uppföra, förvärva, äga
och förvalta byggnader, avsedda för bostäder åt aktiva
medlemmar till Stockholms Studentkårers Centralorganisation, SSCO, anslutna kårer och andra enskilda eller
grupper, som genom SSCO:s och myndigheternas beslut
kan komma att bli berättigade att bebo dessa bostäder.

Presidiet – styrelsens ordförande och tre vice ordförande
– sammankallas för beredning av frågor och underlag
inför styrelsemöten. Presidiet kan besluta i ärenden som
delegerats från SSSB:s styrelse.

Stiftelsen har även att på andra sätt lösa bostadsproblem
för dem som enligt ovan äger rätt att bebo stiftelsens bostäder samt verka för en kulturell och kamratlig samvaro
inom stiftelsens bostadsbestånd.”

Medlemskap

Utskott
Utskottsmöten hålls i samband med presidiemöten.

SSSB är medlem i HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening
u p a), Fastigo (Arbetsgivarorganisationen för allmännyttiga
och kooperativa bostadsföretag), Studentbostadsföretagen
(SBF) och Stockholm 6000+.

SSSB uppfyller sitt ändamål genom att tillhandahålla bostäder för studenter som är medlemmar i en SSCO-ansluten elev- eller studentkår. SSSB hyr ut cirka 7 900 bostäder
varav 7 800 tillhör egna beståndet och cirka 100 bostäder
är inhyrda.
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Förvaltningsberättelse, fortsättning
Händelser under året och efter årets utgång
Debatten om bostadsbristen i Sverige och inte minst i
Stockholm har varit intensiv under 2015. Även om studentbostadsmarknaden i Stockholm är i förändring och många
nya aktörer är på väg in, så är det fortsatt stor efterfrågan
på studentbostäder. Under året togs rapporten ”Studentbostäder en förutsättning för tillväxt” fram av SSSB och
Studentbostadsföretagen, SBF, som visade att studenter är
en tillgång för regionen redan under studietiden. För tredje
året i rad befann sig också Stockholms studentbostäder i
Almedalen för att delta i debatten om studentbostäder.
Organisation
Under våren 2015 tillträdde Ingrid Gyllfors som ny vd på
Stockholms studentbostäder. Under året har ett utvecklingsarbete inom organisationen inletts mot att vara ett
mer affärsmässigt företag. I fokus har varit att arbeta fram
en affärsplan för 2016-2018, där alla avdelningar i organisationen deltagit och tagit fram fokusområden, strategier
samt aktiviteter för att uppnå uppsatta verksamhetsmål.
Fastigheterna
Satsningarna på att energieffektivisera fastigheterna
fortsatte. Insatser gjordes för att förbättra inomhusklimatet, vilka medförde att inomhustemperaturen kunde höjas
samtidigt som energianvändningen och energikostnaderna
kunde hållas nere. Det omfattande arbetet med att stamrenovera alla studentrum på området Jerum avslutades
under året, medan stamrenoveringarna på Lappkärrsberget
fortsatte. Satsningen på renovering av gemensamma utrymmen fortgick och över 50 gemensamhetskök i fastighetsbeståndet renoverades. Ett stort arbete påbörjades
också med att byta ut det befintliga, slitna låssystemet till
ett nytt, elektroniskt system. Projektet genomfördes för att
öka säkerheten för hyresgästerna och förenkla det administrativa bakom nyckelhanteringen, men har även bidragit
till en minskad miljöbelastning.
Nybyggnationen
Under hösten tecknades kontrakt för nybyggnation av
248 studentbostäder i det befintliga bostadsområdet Strix i
Solna. Planerad byggstart är våren 2016 och delar beräknas
stå klara för inflyttning under 2017. I Kungshamra byggdes
tre samvarorum om till bostäder och under 2016 kommer
ytterligare tio bostäder att konverteras. Detaljplan avseende
byggrätt av ytterligare cirka 750 bostäder i Lappkärrsberget
blev beslutad strax efter nyår.
Kunder
Under året flyttade 3 463 nya studenter in hos oss, vilket
är en ökning med 10 % jämfört med 2014. Resultatet i den
årliga kundundersökningen, NKI, blev 4,04 (på en 5-gradig
skala), en ökning mot förra årets resultat som var 3,96 och
det högsta resultatet någonsin. Under året genomfördes s k
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boprövning av 10 203 hyresgäster. Omkring 1 000 av dem
blev uppsagda och gjorde plats för nya hyresgäster.

Ekonomiskt utfall
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 33 240 kSEK
(38 066). Stiftelsens totala intäkter uppgick till 388 674 kSEK
(387 161). Hyresförhandlingen för 2015 gav en hyreshöjning
med 1,2 % från den första januari. Den varma hösten förde
med sig minskade kostnader för el och värme, men även
arbetet med energieffektivisering gjorde att driftkostnaderna
minskade. Mer resurser lades i stället på underhåll av fastig
heterna och driftnettot minskade till följd av detta till 153 799
kSEK (156 165). Avskrivningar gjordes till ett sammanlagt
belopp av 41 906 kSEK (41 330). Centrala administrationskostnader ökade till 47 076 kSEK (40 887) på grund av kostnadsföring av tidigare aktiverade projekteringskostnader av
planerade nybyggnadsprojekt. Räntekostnader och liknande
resultatposter minskade till 31 796 kSEK (36 136).

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar uppgick till 50 046 kSEK (45 843).
Nybyggnationen i form av detaljplanearbete och projektering
tog 4 284 kSEK i anspråk och 44 100 kSEK avsåg byggnadsinvesteringar, huvudsakligen stamrenoveringar, i vid årets
ingång befintliga fastigheter. Investeringarna i inventarier och
datasystem summerade till 1 662 kSEK (2 239).

Finansiering
Då nyproduktionen blivit successivt framskjuten har det
inneburit att medlen från det positiva kassaflödet placerats
på korta fasträntekonton i stället för i nyproduktionen. Belåningen av fastigheterna, inklusive kortfristig del, uppgick vid
årets slut till 995 444 kSEK (995 928). Andelen lån med rörlig
ränta var vid årets slut 10,51 % (10,51). Den genomsnittliga
räntenivån för lånen under året blev 3,19 % (3,58).
Stockholms stad har lämnat kommunal borgen för ett mindre
antal av stiftelsens upptagna lån. Stadens borgensansvar
omfattar lån om 64 647 kSEK (65 130). Enligt beslut i Stockholms stad under våren 1993 lämnas fortsättningsvis ingen
kommunal borgen för stiftelsens eventuella nyupplåning.

Resultatdisposition
Till förfogande stående vinstmedel, SEK
Balanserat resultat
Årets resultat

130 233 272
28 528 184
158 761 456

disponeras enligt följande
i ny räkning överförs

158 761 456
158 761 456

Resultaträkning
Belopp i kSEK

Not

Hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter

2015

2014

382 575

378 061

6 100

9 100

Rörelsens intäkter

4

388 674

387 161

Driftkostnader

5

-136 966

-140 169

-81 542

-75 604

Underhållskostnader
Tomträttsavgälder

6

Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Fastighetskostnader
Driftnetto
Avskrivningar och utrangeringar

7

Bruttoresultat
Central administration
och försäljningskostnader

8,9

Rörelseresultat
Ränteintäkter

-5 489

-5 008

-10 878

-10 215

-234 875

-230 995

153 799

156 165

-41 906

-41 330

111 892

114 835

-47 076

-40 887

64 816

73 948

219

255

Räntekostnader och liknande resultatposter

-31 796

-36 136

Resultat från finansiella poster

-31 577

-35 882

Resultat efter finansiella poster

33 240

38 066

-4 711

-6 838

28 528

31 228

Skatt
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kSEK

Not

2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Datasystem

11

2 388

1 823

2 388

1 823

12

1 144 515

1 141 370

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark

13

83 410

83 410

Markanläggningar

14

17

38

Maskiner

15

0

0

Inventarier

16

1 507

1 637

Pågående nyanläggningar

17

11 024

18 879

1 240 473

1 245 334

40

40

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

18

Andra långfristiga fordringar

19

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

203

367

243

407

1 243 104

1 247 564

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

Summa kortfristiga fordringar

120
11 758

1 576

762

8 091

11 357

21 845

23 996

Kortfristiga placeringar

21

50 000

40 000

Kassa och bank

22

42 561

16 948

114 406

80 944

1 357 511

1 328 508

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

16

420
11 758

Belopp i kSEK

Not

2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

23

Bundet eget kapital
Grundfond

8 580

8 580

Reservfond

71 162

71 162

130 233

99 005

28 528

31 228

238 504

209 976

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatt

10

Summa avsättningar

25 949

21 238

25 949

21 238

Långfristiga skulder
Fastighetslån

24, 25

995 444

995 928

995 444

995 928

Leverantörsskulder

38 225

38 296

Övriga skulder

14 785

14 341

44 605

48 730

97 614

101 367

1 357 511

1 328 508

930 797

930 797

620

612

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar
Ansvarsförbindelser
Fastigos Garantifond
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Kassaflödesanalys
Belopp i kSEK

2015

2014

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

33 240

38 066

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

54 341

41 330

87 581

79 396

–
87 581

-1 511
77 885

2 151

-6 044

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

-3 753

8 848

Kassaflöde från den löpande verksamheten

85 978

80 690

-1 180

-1 659

-48 866

-44 185

164

14

-49 882

-45 829

Amortering av låneskulder

-484

-446

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-484

-446

35 613

34 415

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Minskning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

56 948

22 533

Likvida medel vid årets slut

92 561

56 948

2015

2014

195

222

-31 796

-36 136

Av- och nedskrivningar av tillgångar

41 906

41 330

Utrangering av materiella anläggningstillgångar

12 435

–

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Belopp i kSEK
Betalda räntor
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Likvida medel
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Kassa och bank

42 561

16 948

Kortfristiga placeringar

50 000

40 000

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper

Immateriella anläggningstillgångar

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning
av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är
oförändrade mot föregående år.

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivning görs linjärt över den bedömda
nyttjandetiden.				

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
						

Låneutgifter

Låneutgifter redovisas som kostnader i den period de
hänför sig till.
						

Intäkter

Hyresintäkterna klassificeras som operationell leasing
eftersom de avser hyresavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet
i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren. Hyresintäkterna aviseras i förskott och redovisas i den period
uthyrningen avser. I hyresintäkterna ingår hyrestillägg
såsom fastighetsskatt avseende lokaler, bredband, el
och vatten. Förskottshyror redovisas som förutbetalda
hyresintäkter. Avtalade hyresrabatter vid stambyten
belastar den period de avser. Som övriga rörelseintäkter redovisas intäkter från aktiviteter utanför stiftelsens
huvudsakliga fastighetsverksamhet. Dessa utgörs i
huvudsak av extern kundfakturering, skadeersättningar
samt engångstransaktioner. Övriga rörelseintäkter
redovisas i den period de uppstår. 				

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten
skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas
i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Följande avskrivningstider tillämpas:		
		
Datasystem
5 år
						

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent
i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell
kvarvarande del av den gamla komponenten och den
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter
för löpande reparation och underhåll redovisas som
kostnader.
						
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde.
Följande avskrivningstider tillämpas:			
			
Byggnader
Stomme
Stomkomplettering och ytskikt
Installationer
Fasad
Tak
Hyresgästanpassningar
Markanläggningar
Maskiner
Inventarier

100 år
30 år
35 år
50 år
40 år
5 år
20 år
5 år
5 år
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Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper, forts.
Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar

Leasingavtal

När det finns en indikation på att en tillgångs värde
minskat, görs en prövning av nedskrivningbehov. Har
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet.
						

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare
redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Stiftelsens uthyrning av bostäder och lokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna
redovisas linjärt under leasingperioden. 			
						

Finansiella poster

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar med förfallodag mindre än 12 månader från
balansdagen redovisas som omsättningstillgångar
medan fordringar med förfallodag mer än 12 månader
efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar. Fordringar har efter individuell värdering upptagits
till det belopp varmed de beräknas inflyta.
				
Låneskulder och leverantörsskulder		
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions
kostnader.
						

Ersättning till anställda

Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter,
betald semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då
det finns en legal eller informell förpliktelse att betala
ut ersättning. I stiftelsen förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Ersättning vid uppsägning
utgår då stiftelsen beslutar avsluta en anställning före
den normala tidpunkten för anställningens upphörande
eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk
fördel redovisas en skuld och en kostnad när stiftelsen
har en förpliktelse att lämna sådan ersättning. 		

Not 2

Ränteswapavtal skyddar stiftelsen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhålls en fast ränta vilken
redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader
och liknande resultatposter. För dessa transaktioner
upprättas säkringsdokumentation. När transaktionen
ingås dokumenteras förhållandet mellan säkringsdokumentet och den säkrade posten, liksom stiftelsens
mål för riskhanteringen avseende säkringen. 		
				

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
						

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i
balansräkningen, inklusive uppskjuten skatteskuld
hänförlig till reserverna. 					

Uppskattningar och bedömningar
Stiftelsen gör uppskattningar och antaganden om
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt,
sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för
tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.
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Säkringsredovisning

Nedskrivningsprövning på fastigheter
Stiftelsen undersöker varje år om nedskrivningsbehov
av fastigheterna föreligger. Nedskrivning sker om
värdenedgången bedöms vara bestående, bland annat
till följd av ökad vakansgrad. Bedömning görs utifrån
jämförelse mellan bokförda värden och taxerings
värden eller i förekommande fall extern värdering.
Då de bokförda värdena inte i något fall överstiger
taxerings- eller marknadsvärdena har ingen nedskrivning skett under året.

Not 3

Personalkostnader

2015

2014

37

34

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

Styrelse (ordinarie ledamöter)
Ledningsgrupp

Kvinnor

23

24

60

58

30 %

28 %

Män

70 %

72 %

Kvinnor

38 %

33 %

Män

62 %

67 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2 203

2 310

30 402

29 579

32 606

31 889

14 693

14 721

3 899

3 845

47 299

46 610

Medelantalet anställda beräknas som genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. Av stiftelsens
pensionskostnader avser 315 kSEK (952 kSEK) gruppen styrelse och vd. I föregående års pensionskostnader
ingår slutreglering av pensionsåtagande till en tidigare vd. Stiftelsens utestående pensionsförpliktelser till
dessa uppgår till 0 kSEK (0).
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Not 4

Rörelsens intäkter

2015

2014

Hyresintäkter
Bostäder

341 349

337 201

Hyrestillägg bostäder

19 114

18 936

Lokaler

18 844

18 939

Hyrestillägg lokaler

2 765

2 603

Garage/P-platser

5 620

4 926

387 692

382 605

-4 853

-3 834

Summa

Hyresbortfall
Bostäder
Lokaler

-265

-710

Summa

-5 118

-4 544

382 575

378 061

Fakturerade kostnader

1 646

1 305

Ersättning för förvaltningstjänster

1 384

2 078

Övriga poster

3 069

5 717

Summa övriga rörelseintäkter

6 100

9 100

388 674

387 161

Summa hyresintäkter

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelsens intäkter

Föregående års siffror har omfördelats mellan posterna för att motsvara ny uppställning i årets årsredovisning.

Not 5

Driftkostnader

2015

2014

Fastighetsskötsel

-38 660

-37 443

Reparationer

-10 026

-12 049

El

-20 502

-23 972

Värme

-24 775

-26 509

Vatten

-6 919

-6 503

Sophämtning

-4 713

-4 886

Bredband

-10 110

-10 158

Kabel-TV

-675

-1 264

Bevakning

-1 267

-1 276

Snöröjning

-1 514

-765

Förvaltningsadministration

-8 061

-8 616

Övriga kostnader

-5 256

-2 359

-132 478

-135 800

Summa driftkostnader
Hyreskostnad för inhyrda bostäder
Summa driftkostnader inkl inhyrda bostäder
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-4 488

-4 368

-136 966

-140 169

Not 6

Tomträttsavgälder

2015

2014

Framtida tomträttsavgälder som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara tomträttsavtal:
Förfaller till betalning inom ett år

Not 7

-5 508

-4 678

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

-19 441

-12 805

Förfaller till betalning senare än fem år

-15 388

-12 627

-40 337

-30 110

Under perioden kostnadsförda tomträttsavgälder

-5 489

-5 008

Avskrivningar och utrangeringar

2015

2014

-40 659

-40 111

-22

-30

Maskiner och inventarer

-612

-829

Datasystem

-614

-360

-41 906

-41 330

2015

2014

-10 005

-10 012

Byggnader
Markanläggningar

Summa avskrivningar

Not 8

Administrations- och försäljningskostnader
Försäljning och kommunikation
IT

-6 786

-6 776

Övrig administration

-30 286

-24 099

Summa administrations- och försäljningskostnader

-47 076

-40 887

Föregående års siffror har omfördelats mellan posterna för att motsvara ny uppställning i årets årsredovisning.
Övrig administration inkluderar viss kostnad för projektplanering.

Not 9

Ersättning till revisorer

2015

2014

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdrag

-185

-187

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

-27

-213

Skatterådgivning

-27

4

-239

-396

Revisionsuppdrag, övriga revisorer

-21

-7

Summa

-21

-7

-260

-403

Summa

Övriga revisorer

Summa ersättning till revisorer
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Not 10 Skatt	

2015

2014

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader byggnader

28 383

21 238

Uppskjuten skattefordran avseende temporär
skillnad bostadsunderhållslånepost

-2 434

–

Uppskjuten skatteskuld, netto

25 949

21 238

Uppskjuten skatt

Temporära skillnader i byggnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders bokförda respektive skattemässiga
värden är olika. Den temporära skillnad som redovisas ovan är hänförlig till investeringar i byggnader vilka
kostnadsförts vid inkomsttaxeringen samt tillämpning av olika avskrivningsprocent bokföringsmässigt och
skattemässigt. Temporär skillnad föreligger även avseende en i bokföringen utrangerad bostadsunderhålls
lånepost där skattemässigt värde kvarstår. 						

Årets skatt
Redovisat resultat före skatt

33 240

38 066

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %)

-7 313

-8 375

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader

13

2

Skatteeffekt av återlagda bokföringsmässiga avskrivningar byggnader

-8 945

-8 824

Skatteeffekt av skattemässigt avdragsgilla avskrivningar byggnader

16 312

15 884

Skattekostnad, före underskottsavdrag

67

-1 313

-67

1 313

0

0

Skatteeffekt på skillnad mellan bokfört och skattemässigt värde
fastigheter

-7 145

-6 838

Skatteeffekt på skillnad mellan bokfört och skattemässigt värde
bostadsunderhållslånepost

2 434

–

-4 711

-6 838

Skatteeffekt av förändring underskottsavdrag
Summa aktuell skatt

Summa uppskjuten skatt
Kvarstående, ej redovisade, underskottsavdrag är beräknade till 3 973 kSEK.
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Not 11 Datasystem	

2015

2014

Vid årets början

6 835

5 177

Omklassificering från pågående nyanläggning

1 180

1 658

-331

–

7 684

6 835

-5 012

-4 652

Årets avskrivning enligt plan

-614

-360

Avyttringar och utrangeringar

331

–

-5 296

-5 012

2 388

1 823

2015

2014

1 730 091

1 695 833

43 804

40 668

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

Bokfört restvärde vid årets slut

Not 12 Byggnader
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Omklassificering från pågående nyanläggning
Avyttringar och utrangeringar

–

-6 410

1 773 895

1 730 091

-588 721

-555 020

-40 659

-40 111

–

6 410

-629 380

-588 721

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Avyttringar och utrangeringar

Bokfört restvärde vid årets slut
1 144 515
1 141 370
						
						
Refererande till 2014 års marknadsvärdebedömning och data avseende utvecklingen under år 2015 som beskriver
ökande marknadsvärden, bedömer vi att det samlade marknadsvärdet på stiftelsens fastigheter åtminstone inte
minskat utan uppgår på balansdagen till ca 5 miljarder SEK.
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Not 13 MARK

2015

2014

Vid årets början

83 410

83 410

Bokfört restvärde vid årets slut

83 410

83 410

2015

2014

Ackumulerade anskaffningsvärden

Not 14 Markanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

594

594

594

594

-556

-526

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

Bokfört restvärde vid årets slut

Not 15 Maskiner

-22

-30

-578

-557

17

38

2015

2014

441

441

441

441

-441

-441

-441

-441

0

0

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

Bokfört restvärde vid årets slut
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Not 16 Inventarier

2015

2014

15 393

15 376

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

482

580

–

-564

15 875

15 393

-13 756

-13 490

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan

Bokfört restvärde vid årets slut

Not 17 Pågående nyanläggningar samt om- och tillbyggnad
Vid årets början
Nyanskaffningar

–

564

-612

-829

-14 368

-13 756

1 507

1 637

2015

2014

18 879

15 943

49 564

43 604

Utrangeringar

-12 435

–

Omklassificering till byggnader och datasystem

-44 984

-40 668

11 024

18 879

2015

2014

Vid årets slut

Not 18 Långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

40

40

Vid årets slut

40

40
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Not 19 Andra långfristiga fordringar

2015

2014

367

381

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar

–

2

-164

-16

203

367

2015

2014

Förutbetalda hyresutgifter

1 124

1 092

Övriga upplupna intäkter

2 189

5 230

Förutbetalda försäkringspremier

1 332

1 393

Övriga förutbetalda kostnader

3 446

3 641

Vid årets slut

8 091

11 357

Reglerade fordringar
Vid årets slut

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 21 Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar avser 6 månaders fastränteplaceringar hos bank.

Not 22 Kassa och bank
En outnyttjad checkräkningskredit om 5 MSEK (5) finns.

Not 23 Eget kapital
Bundet eget kapital
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Fritt eget kapital

Grundfond

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Vid årets början

8 580

71 162

99 005

31 228

Vinstdisposition

–

–

31 228

-31 228

Årets resultat

–

–

–

28 528

Vid årets slut

8 580

71 162

130 233

28 528

Not 24 Långfristiga skulder

2015

2014

Förfaller till betalning inom ett år

537 034

198 799

Förfaller till betalning mellan ett och fem år

282 324

669 494

Förfaller till betalning senare än fem år

176 086

127 635

995 444

995 928

Skulder till kreditinstitut

En betydande andel lån löper för närvarande med korta löptider för att erhålla lägre räntekostnad. Derivatinstrument används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning i låneportföljen. Fastighetsfinansieringen är
dock av långsiktig natur. Med anledning av detta betraktas även fastighetslån som förfaller till betalning inom ett
år som långfristiga då de kommer omsättas löpande för en senare slutlig betalning. Ett ränte- och amorteringsfritt lån på 500 kSEK i Furiren 2 löper på obestämd tid så länge stiftelsen nyttjar fastigheten till studentboende.

Verkligt värde på derivatinstrument som
Not 25 används för säkringsändamål	

2015

2014

51 483

61 883

2015

2014

26 530

26 247

Upplupna löne- och pensionskostnader

5 143

4 560

Upplupna räntekostnader

3 893

3 959

Upplupna taxebundna kostnader

6 225

8 125

Upplupna projekt- och underhållskostnader

1 520

4 512

Verkliga värden på derivatinstrument uppgick på balansdagen till följande:
Kontrakt med negativa verkliga värden:
Ränteswappar

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskottsbetalda hyresintäkter

Övriga poster

1 295

1 327

Vid årets slut

44 605

48 730
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder org.nr 802003-2887
Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder org.
nr 802003-2887 				
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Stockholms Studentbostäder för år 2015. Stiftelsens
årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 12-30.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
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
rimlig 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
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen 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 stiftelsens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder för år 2015.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen och den verkställande direktören som
har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och
stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvalt
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt
uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för
entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat
sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna eller verkställande direktören inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Stockholm 2016-04-14

Ulf Westerberg
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

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
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen.

Torkel Kjellman
Av Stockholm Stad utsedd revisor

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis
ningens övriga delar.
Jens Andersson
Av SSCO:s studentråd utsedd revisor
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Nyckeltal
Se def.

2015

2014

2013

2012

2011

LÖNSAMHET
Direktavkastning, %

1

8,7

9,4

8,5

7,5

7,2

Driftnettoöverskottsmarginal, %

2

27,5

29,8

28,1

23,7

23,7

RISKBEDÖMNING
Vakansgrad, %

3

0,0

0,1

0,4

0,4

0,4

Omflyttningsgrad, %

4

47

43

49

46

43

Räntetäckningsgrad, ggr

5

3,36

3,20

2,82

2,36

2,43

6

117,2

77,6

34,9

19,2

33,1

7

974

852

731

664

629

KAPITAL OCH FINANSIERING
Likviditet, %
Synligt eget kapital SEK/m

2

Synlig soliditet, %

8

17,6

15,8

14,1

13,2

12,8

Fastighetslån SEK/m2

9

4 066

4 043

4 072

3 931

3 879

10

130

147

151

148

142

Driftnetto SEK/m2

11

628

634

578

482

466

Underhållsgrad, %

12

23,6

23,2

23,2

27,6

27,2

Underhåll och reparationer SEK/m2

13

374

365

353

404

389

Kapitalkostnader SEK/m2

FÖRVALTNING

14

192

166

153

135

127

Fastighetsskötsel SEK/m2

15

158

152

141

131

123

Antal bostäder/anställd

16

131

136

137

138

138

NKI (nöjd-kund-index)

17

4,04

3,96

4,00

4,00

4,00

Hyresgäster ≤ 25 år, %

18

32

34

41

41

38

Central administrationskostnad SEK/m

2

KUND

PERSONAL
Personalomsättning, %

19

18,0

17,2

10,3

6,9

14,0

Sjukfrånvaro, %

20

5,0

3,5

3,4

2,6

1,8

MMI (motiverad-medarbetar-index)

21

–

68

–

73

–

FASTIGHETSUPPGIFTER
Bostadshyror SEK/m2,

22

1 539

1 518

1 453

1 401

1 372

Lokalhyror SEK/m2

23

1 555

1 458

1 291

1 326

1 241

Byggnader bokfört värde SEK/m2

24

4 675

4 634

4 662

4 271

4 339

2013–2015 enligt K3. År 2011–2012 är beräknade enligt tidigare principer.
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1) Direktavkastning, %
Fastigheternas samlade driftnetto
med avdrag för administrationskostnader i förhållande till bokfört värde
på fastigheterna på balansdagen.
2) Driftnettoöverskottsmarginal, %
Rörelseresultatet med återläggning
av avskrivningarna i förhållande till
totala intäkterna. Nyckeltalet visar
hur stort överskott verksamheten
genererar i förhållande till intäkterna.
3) Vakansgrad, %
Hyresvärdet på under året outhyrda
objekt i förhållande till totala årshyran.
4) Omflyttningsgrad, %
Antal omflyttningar i beståndet i förhållande till antal bostäder. Detta är
ett mått på hur stor andel av bostäderna som bytt hyresgäst under året.
5) Räntetäckningsgrad, ggr
Rörelseresultat exklusive avskrivningar
plus finansiella intäkter i förhållande
till finansiella kostnader. Nyckeltalet
visar hur mycket resultatet kan sjunka
utan att räntebetalningarna är i fara.
6) Likviditet, %
Omsättningstillgångarnas värde i förhållande till de kortfristiga skulderna,
det vill säga storleken på de tillgångar
som kan omvandlas till likvida medel
för att betala de skulder som förfaller
inom ett år. Detta är ett mått på företagets betalningsförmåga på kort sikt.
7) Synligt eget kapital SEK/m2
Det synliga egna kapitalet vid en bokföringsmässig beräkning av tillgångar
och skulder.

8) Synlig soliditet, %
Synligt eget kapital i förhållande till
balansomslutningen på balansdagen.
Visar hur stor del av de bokförda tillgångarna som är finansierat med eget
kapital. Här redovisas inte den justerade soliditeten, det vill säga det egna
kapitalet i förhållande till fastigheternas
verkliga värde.
9) Fastighetslån SEK/m2
Främmande kapital, det vill säga lån
från kreditinstitut.
10) Kapitalkostnader SEK/m2
Räntekostnader för lånat kapital.

16) Antal bostäder/anställd
Nyckeltalet visar hur många bostäder
företaget förvaltar per anställd, det vill
säga antalet bostäder den 31 december
2015 genom det genomsnittliga antalet
anställda.
17) NKI (nöjd-kund-index)
Hur hyresgästerna upplever sitt boende
hos SSSB. Tas fram genom en årlig
enkätundersökning. Betygsskalan är
femgradig, där fem är högsta betyg.
18) Hyresgäster ≤ 25 år, %
Andelen förstahandskontraktsinnehavare som är 25 år eller yngre.

11) Driftnetto SEK/m2
Rörelsens intäkter minus kostnader
för drift, underhåll, tomträtt och
fastighetsskatt. Visar resultatet från
verksamheten som ska bära kostnader för administration och finansiering samt avkastning på eget kapital.

19) Personalomsättning, %
Andel anställda som slutat under året.

12) Underhållsgrad, %
Kostnadsförda underhålls- och
reparationsåtgärder i förhållande till
omsättningen. Visar hur stor del av
intäkterna som används för att hålla
fastigheterna i god kondition.

21) MMI
(motiverad-medarbetar-index)
Medarbetarnas attityd och inställning
till sin arbetssituation på företaget.
Tas fram genom en enkätundersökning
som genomförs vartannat år. Betygs
skalan är procentuell, där 100 är
högsta betyg.

13) Underhåll och reparationer
SEK/m2
Kostnadsförda underhålls- och reparationsåtgärder per m2 för att upprätthålla fastighetsbeståndets kvalitet.
14) Central administrationskostnad
SEK/m2
Kostnader för central administration
per m2 i den löpande verksamheten.
15) Fastighetsskötsel SEK/m
Kostnader för fastighetsskötsel per m2
i den löpande verksamheten.
2

20) Sjukfrånvaro, %
Andel kort- och långtidssjuka under
året. Föräldraledighet och vård av barn
ingår ej.

22) Bostadshyror SEK/m2
Hyresintäkter per m2 för bostäder.
23) Lokalhyror SEK/m2
Hyresintäkter per m2 för lokaler
exklusive parkeringsplatser och
garage.
24) Byggnader bokfört värde SEK/m2
Byggnadernas anskaffningsvärde
per m2 minus avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
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Sammanställning av bokförda värden
respektive taxeringsvärden

Fastigheter, sammanställning av värden (kSEK), inklusive mark- och markanläggningar i förekommande fall.
kSEK
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Taxeringsvärde

Fastighets beteckning

område

Produktionsår

Apeln 131)

Apeln

ca 1763/19842)

8 764

95 000

Atlas 31)

Lucidor

ca 1700/19662)

1 437

30 476

duvslaget 2

Frösunda

1999

34 796

39 362

Filosofen 2-9, Fysikern 1

Lappkärrsberget

1968-69/2000

243 891

1 356 600

Furiren 2

strix

1963

12 563

127 063

generalen 1

Pax

1970/20043)

83 903

201 267

Kandidaten 2-4

Kungshamra

1966/20043)

210 212

745 542

Kattrumpstullen 41)

roslagstull

1964

1 412

63 000

Klokryparen 6

Hammarby

1966

5 449

15 800

Kurland 191)

Kurland

1859/1991

30 165

45 500

Kölnan 151)

embla

2007

136 558

255 611

Körsbärsbladet 31)

nyponet

1957/802)

12 727

140 258

Körsbärsbladet 41)

domus

1953/752)

4 639

99 200

Lissabon 2

Hugin & Munin

1963/822)/962)

17 525

160 000

Medicinaren 10

Medicinaren

1973

63 880

78 782

rio 7

Fyrtalet

1965

10 229

73 000

roslagsbanan 181)

Forum

1969

38 466

231 000

sicklaön 344:1

Balder

1970

14 729

30 600

skålen 221)

idun

1969/20003)/20133)

161 395

343 600

svea Artilleri 91)

Mjölner

1992

30 753

112 000

Tussilagon 1

Freja

2004

22 360

24 800

väbeln 3

Jerum

1961

75 026

275 600

vätan 211)

vätan

1984

7 062

35 600

1 227 942

4 579 661

Total
1)

(tax 2013), kSEK

Tomträtt. 2) ombyggnadsår. 3) Tillbyggnadsår.
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Area totalt
m2

Area Lokaler
m2

Area Bostäder 1
m2

S:a antal bostäder

Studentlägenhet
4 r&k Antal

Studentlägenhet
3 r&k Antal

Studentlägenhet
2 r&k Antal

Studentlägenhet
1 r&k Antal

Område

Studentetta
Antal

Fastighetsbeteckning

Studentrum
Antal

Fastighetsförteckning
STOCKHOLM
Apeln 13 2
Atlas 3 2
Filosofen 2-9, Fysikern 1

Kattrumpstullen 4 2
Klokryparen 6 2
Kurland 19 2
Kölnan 15 2
Körsbärsbladet 3 2
Körsbärsbladet 4 2
Lissabon 2
Rio 7
Roslagsbanan 18 2
Skålen 22 2
Svea Artilleri 9 2
Väbeln 3
Vätan 21 2

Apeln
Lucidor
Lappkärrsberget
Roslagstull
Hammarby
Kurland 1, 2, 3
Embla
Nyponet
Domus
Hugin & Munin
Fyrtalet
Forum
Idun
Mjölner
Jerum
Vätan

–

1

3

10

9

–

23

1 520

1 591

3 111

28

–

–

7

–

–

35

1 189

161

1 350

1 618

322

6

45

103

111

2 205

65 866

3 286

69 151

116

–

–

1

–

–

117

2 645

–

2 645

29

2

–

1

1

2

35

987

–

987

43

–

25

2

–

–

70

2 164

142

2 306

–

178

–

82

5

–

265

9 082

154

9 236

–

8

–

120

17

–

145

6 070

524

6 594

–

60

1

51

–

–

112

3 667

1 474

5 141

8

75

–

76

–

–

159

6 407

5

6 412

117

-

–

3

2

–

122

3 074

–

3 074

290

8

3

22

2

–

325

8 660

533

9 193

–

571

–

5

2

–

578

11 323

3 086

14 409

–

15

27

42

–

–

84

4 319

–

4 319

362

13

–

69

1

–

445

11 673

2 473

14 146

–

37

–

5

–

–

42

1 423

–

1 423

NACKA
Sicklaön 344:1
Sicklaön 83:3 + 83:32 3

Balder
Frigg Sickla

60

32

–

1

1

–

94

2 550

–

2 550

–

254

–

–

–

–

254

5 770

–

5 770

–

60

–

–

–

–

60

1 372

–

1 372

2 110

TÄBY
Tussilagon 1

Freja

SOLNA
Duvslaget 2
Furiren 2
Generalen 1
Kandidaten 2, 3, 4

Frösunda
Strix
Pax
Kungshamra

–

94

–

–

–

–

94

2 070

40

228

–

6

23

38

–

295

8 310

–

8 310

360

151

–

23

1

–

535

12 879

–

12 879

576

471

–

65

258

–

1 370

43 900

259

44 159

20

148

–

129

–

14

311

11 197

–

11 197

3 855

2 500

71

782

440

127

Lappkärrsberget
Tanto
Marieberg

–

24

–

–

–

–

24

494

–

–

24

–

–

–

–

24

564

–

564

–

17

–

48

–

–

65

1 926

–

1 926

Summa inhyrda bostäder

0

65

0

48

0

0

113

2 984

0

2 984

Summa fastigheter totalt

3 855

2 565

71

830

440

127

HUDDINGE
Medicinaren 10

Medicinaren

Summa egna fastigheter och tomträtter

7 775 228 117 13 727 241 844

INHYRDA BOSTÄDER
Stockholm

1 Avser BOA + Gemensam area studentrum. 2 Tomträtt. 3 Arrende.
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494

7 888 231 101 13 727 244 828

Några av våra områden

Stockholms studentbostäder har närmare 8 000 bostäder över hela Stockholm.
Vi har 6 områden i norr, 15 i centrala Stockholm och 5 områden i södra delen
av staden.

Kungshamra

Färdigställdes 1966 och ligger i
Bergshamra. Kungshamra har 1 370
bostäder, allt ifrån studentkorridorer
till större lägenheter.

Strix

Färdigställdes 1963 och ligger i Huvudsta, i Solna. Det rymmer nära 300
bostäder, en blandning av korridorer
och lägenheter.

Idun

Lappkärrsberget

Vårt största område med cirka 2 200
bostäder. Det byggdes på 1960-talet
och utökades år 2000 med det cirkel
formade huset, Fysikern.

Jerum

Jerum på Gärdet byggdes klart 1961.
Fastigheten har 445 bostäder, främst
korridorer, men även ettor och större
lägenheter.

Mjölner

Färdigställdes 1968 och ligger i Vasa
Fastigheten ligger i stadsdelen Gärdet.
staden. Huset har 578 bostäder, främst Huset färdigställdes 1992. Mjölner har
ettor men också några större lägenheter. 84 bostäder, uteslutande ettor och tvåor.

Freja

Freja färdigställdes 2004 och ligger
i ett villaområde i Täby, norr om
Stockholm. Här finns 60 lägenheter,
alla är ettor.

Forum

Forum blev klart 1969 och ligger i den
stadsdel som kallas Sibirien. Forum
har 325 bostäder, både korridorer och
lägenheter.

Nyponet

Färdigställdes 1957 och är med sina 21
våningar ett känt landmärke. Här finns
145 bostäder, nästan bara lägenheter.
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