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Extern bostadsförmedling
skapar mervärde
Styrelsen beslutade under sommaren att inleda ett
samarbete med Boplats Syd, med start vid årsskiftet
2017/2018, om övertag av förmedlingen av Vellingebostäders lediga lägenheter. Vid årsskiftet, då Boplats
Syd tog över förmedlingen, fanns drygt 6 000 personer i bostadskön.

Trivseln och förtroendet är på topp
Under året har den årliga medarbetarundersökningen
genomförts. Undersökningen är en termometer på hur
medarbetarna mår och trivs i Vellingebostäder. Resultatet
av att bolaget målmedvetet arbetat med intern kommunikation, förtydligande av ansvarsområden och möjlighet
till personlig utveckling har medfört att förtroendet för
ledningen är solitt, trivseln är god och personalen känner
att det finns möjligheter till utveckling.
En gemensam samsyn är viktigt för fortsatt framgång
och utveckling.

Stort intresse för våra
nyproducerade lägenheter
Samarbetet med Boplats Syd smygstartade redan den
1 november när 30 lägenheter på Jordholmen i Västra
Ingelstad stod klara för uthyrning. Intresset för de nya
lägenheterna var stort. Över 780 personer anmälde sitt
intresse den första timmen. I snitt hade personerna
stått i bostadskön i knappt tre år. Inflyttning sker under
våren och hösten 2018.

En ny kapten med bibehållen kurs
Efter en gedigen och nogsam rekryteringsprocess,
anställdes den tidigare styrelseordföranden Christer
Tedestål (t.h.) som VD, när Anders Larsson sa upp sin
anställning. Christer Tedestål var väl insatt i verksamheten, framtida planer och den inslagna kurs som
företaget har valt.
Omslagsbild: Olivia och hennes kompisar på Asklunda Montessoriförskola
firade midsommar på Lilla torg i Vellinge. Fotograf: Jesper Landby
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30 bostäder till nyanlända klara för
inflyttning
Vellingebostäder har under året färdigställt 30 etableringsbostäder för nyanlända på Skanörs Vångar och
i Höllviken. Bostäderna har byggts med tillfälliga
bygglov på tio år, vilket innebär att de inte är permanenta. Bostadsmodulerna har försetts med sadeltak
för att harmoniera med övrig bebyggelse. Varje
bostad har tillgång till en egen odlingslott.
Vellingebostäder visar vägen i utvecklingen
av centrum
Vellingebostäder har utvecklat fastigheten kring Lilla
torg. Under året har bolaget, i dialog med hyresgäster,
skapat ett flertal aktiviteter som driver handel i centrum,
men som också bidragit till liv och rörelse.
Nu ännu mer attraktivt – och det kommer mera.
Den största renoveringen i bolagets historia, den på Tranoch Vipgränden i Vellinge, går in i sitt slutskede. Husen har
fått ett modernt uttryck och upplevs som nya. Den tredje
och sista etappen, som gäller mark- och utemiljön, har
planerats och påbörjas under 2018. Tran- och Vipgränden
är en riktigt grön oas och kommer nu att bli ännu grönare.
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Med större fokus på kundnöjdhet
och tydlig organisation
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Vi summerar ett på många sätt mycket bra år för
Vellingebostäder. Den 1 oktober avslutades uppdraget
att förvalta Vellinge kommuns fastigheter efter drygt
20 år. Stort fokus och mycket resurser lades för att
slutföra med flaggan i topp.
Denna förändring har påverkat personalstyrkan,
men också antalet inhyrda konsulter. Vi är totalt sett
färre medarbetare än föregående år. Organisationen
består av entusiastiska medarbetare som tillsammans
står väl rustade inför kommande utmaningar.
Vellingebostäder förvärvade den 1 januari 2017
Vexabs alla fastigheter med icke kommunala hyresgäster. Detta har medfört att vi nu har nästan 1 000
bostadslägenheter och drygt 60 lokalhyresgäster, fördelat på cirka 30 000 kvadratmeter. Förändringen har
inneburit att bolaget lägger större fokus än tidigare på
utveckling av lokaler. Utvecklingen sker parallellt med
strategisk och proaktiv förvaltning samt nyproduktion
som attraherar en bred målgrupp. Målet är nöjda
hyresgäster, oavsett om du är privatperson eller
näringsidkare.
I mars 2017 tog vi första spadtaget för 78 nya,
attraktiva lägenheter i Jordholmen i Västra Ingelstad.
Byggnationen har gått planenligt och i slutet av året
var det dags för uthyrning av de 30 första lägenheterna. Intresset var mycket stort och inflyttning kommer
att ske under 2018. Under året har vi även färdigställt
27 väldesignade lägenheter på Norrevångsgatan 2 i
Vellinge, på tomten som i folkmun benämnts Polistomten.
Målet är ett starkare varumärke
Vi har en hög ambition att kundnöjdheten ska fortsätta att stiga. Inför kommande år har vi budgeterat mer
pengar än någonsin för underhåll av våra fastigheter

och utemiljöer. Vi arbetar för att stärka varumärket
ytterligare och vårt mål är att bli tillgängligare. För
att förbättra informations- och kommunikationsmöjligheterna påbörjades upphandlingen av en ny
hemsida under hösten, vellingebostader.se.
Aktivt miljöarbete
Hållbarhet och klokt miljötänkande ska genomsyra
allt vi gör. 80 procent av våra fastigheter värms idag
upp av gas. Under året beslutade vi att fastigheternas
uppvärmning ska bestå av 100 procent biogas från
och med 1 januari 2018. Under våren 2018 kommer också våra husvärdsbilar att ersättas med elbilar.
Vi installerar succesivt laddstolpar för elbilar i våra
bostadsområden och vi planerar för solpaneler i
nyproducerade fastigheter och på sikt även i befintliga fastigheter. På Jordholmen planerar vi för bilpool
som service åt hyresgästerna. Vi ser också över
möjligheterna att erbjuda bilpooler i våra befintliga
områden.
Under året som gått har möjligheter för ytterligare nybyggnadsprojekt utvärderats i Östra Grevie,
Falsterbo, Höllviken, Vellinge och Skanör.
Jag hade förmånen att tillträda som VD under
sommaren. Mottagandet jag har fått av kollegor,
hyresgäster, leverantörer och andra samarbetspartners har varit fantastiskt. Vi lägger ett händelserikt
år till handlingarna och jag ser fram emot ett nytt år
med många spännande projekt.
Vellinge i mars 2018

Christer Tedestål
VD
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”Vi vill skapa mervärde för
våra hyresgäster genom
förbättrad dialog och ett
starkt miljöfokus.”
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Christer Tedestål

Styrelseordförande har ordet

Starkt engagemang klarar
framtida utmaningar
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Det är fantastiskt att få möjlighet att på nära håll följa
Vellingebostäders resa och utveckling. Det är ett välmående bolag som arbetar målinriktat enligt planerna,
bland annat för att möta kraven från ägaren att årligen
färdigställa 50 hyresrätter.
Ett av Vellingebostäders viktigaste uppdrag är att
agera föregångare vad gäller nybyggnation på orter
som kommunen har expansionsplaner för. För några år
sedan var platsen Skanörs Vångar och nu sker utvecklingen på Jordholmen, i Västra Ingelstad. Där bygger
bolaget 78 lägenheter. Det känns fint att som bolag
kunna bidra till kommunens utveckling.
En stark organisation
En oplanerad händelse var att Anders Larsson sade upp
sin VD-tjänst på egen begäran. Det uppstod en del oro
bland personalen om vad som skulle ske. Under våren
rekryterades en ny VD. Uppdraget gavs till vår tidigare
styrelseordförande Christer Tedestål. Christer var väl
insatt i bolaget, i strategier och planer och var även den
vars profil bäst motsvarade kraven på en ny VD.
Jag känner att det råder ett lugn i organisationen,
och en arbetsro, som kom när alla delar åter föll på
plats. Personalen har hanterat samtliga händelser under
året väl och står nu starkare än tidigare inför framtida
uppdrag. För det är på intet sätt så att bolagets resa
avstannar. Nej, den fortsätter. Vi konkurrerar på lika
villkor som andra aktörer vid markanvisningar och
arbetet pågår ständigt att utvärdera framtida projekt.
Parallellt med markanvisningar arbetar vi dessutom
med att utvärdera förtätningsmöjligheter i befintliga
bostadsområden. Allt för att möta den ökade efterfrågan på hyresrätter.
Ett förtydligat fokus
Uppdraget att förvalta kommunens lokaler avslutades
under hösten. Detta har inneburit kortare beslutsvägar och att personalen har kunnat fokusera på bolagets

eget fastighetsbestånd. Förändringen har medfört en
omdisponering av resurser när medarbetarnas tid har
frigjorts. Under hösten har styrelsen följt ledningens
arbete med att förtydliga kollegornas roller, återta
uppdrag inom bland annat energifrågor och marknadsföring som tidigare legat hos externa konsulter. Arbetet
med att stärka varumärket Vellingebostäder har också
påbörjats. Strategier och planer har utvecklats och
det ska bli intressant att se hur bolagets mjuka värden
kommer att vidareutvecklas kommande år.
En aktiv roll i centrumutvecklingen
Det nya ägardirektivet har ett tydligare fokus på utveckling av lokaler samt vikten av att verka för öppna,
attraktiva levande centrum. Ett gott näringslivsklimat
attraherar fler företag att etablera sig i kommunen och
Vellingebostäder ska även erbjuda befintliga företag
möjlighet att utvecklas och växa lokalmässigt vid behov.
Under året har bolaget arbetat för att öka Vellinge
centrums attraktionskraft och flera välbesökta aktiviteter har planerats och genomförts tillsammans med
näringsidkare i byn. Vellingebostäder kommer även i
framtiden att ha en aktiv roll i centrumutvecklingen.
VD och bolaget är sedan i slutet av året närmare det
lokala näringslivet än tidigare genom att VD tog en
plats i centrumföreningarnas styrelser.
Jag vill rikta mitt varma tack till alla medarbetare
som genom sitt engagemang möjliggjort årets starka
resultat. Det känns tryggt att veta att bolaget står väl
rustat inför 2018 års utmaningar. För resan fortsätter,
som sagt!
Vellinge i mars 2018

Karin Lönnergård Grevendahl
Styrelseordförande
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”Ett viktigt uppdrag är
att agera föregångare.
Det tycker jag att Vellingebostäder gör.”
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Karin Lönnergård Grevendahl
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Större uppdrag skapar
nya möjligheter
Inför 2017 fick Vellingebostäder ett nytt ägardirektiv,
eftersom Vellinge kommun valt att omstrukturera sitt
fastighetsbestånd. Efter omstruktureringen har bolaget
nästan 1 000 lägenheter och drygt 60 lokaler. Förutom att erbjuda lägenheter med bra kvalitet och ett attraktivt och trivsamt boende, ska bolaget också erbjuda
funktionella och moderna industri- och kommersiella
lokaler. Det nya ägardirektivet har även ett tydligare
fokus på utveckling av lokaler för att stimulera ett gott
näringslivsklimat samt att verka för öppna, attraktiva
och levande centrum.
Bolagets nya inriktning medför stora möjligheter.
Vellingebostäder kommer att ha ett större fokus på:
•
•
		
•
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ökad lönsamhet i respektive fastighet
stärka relationerna med potentiella hyresgäster
och företag
stärka varumärket

En aktiv aktör och föregångare
Vellingebostäder har en dominerande ställning i kommunen vad gäller hyresrätter och är en aktiv part när
det gäller att öka kvaliteten i befintliga bostäder såväl
som kommersiella lokaler.
I Västra Ingelstad är nybyggnadsprojektet Jordholmen ett bra exempel där bolaget ligger i framkant
vad gäller exploateringen av kommunens östra delar.
Uthyrningen av de första 30 lägenheterna gick fort.
Projektets framgång, det stora intresset för de nyproducerade lägenheterna, har inneburit goda erfarenheter. Fler nybyggnationsprojekt kommer att följa som
möter bolagets krav på bra läge, infrastruktur, god
design, funktionalitet samt rimliga hyror.
Hög etisk profil och affärsmoral
Vellingebostäder har även ett moraliskt uppdrag som
bygger på respekt och likabehandling. Vi strävar efter
goda och förtroendefulla relationer. Våra hyresgäster,
ägare, leverantörer och andra intressenter förväntar sig
att vi har hög etisk profil och affärsmoral. Detta ställer
krav på oss och innebär att vi har ett ansvar mot alla
våra affärspartners och intressenter, men även mot alla
kommuninvånare.
Bolaget säkerställer kvaliteten genom att regelbundet genomföra Nöjd kund index-undersökningar.

Återkommande kundundersökningar
Hyresgästbemötandet ska vara trevligt, tydligt och
lösningsorienterat. Under sista kvartalet 2017 initierades två kundundersökningar som kommer att vara
årligen återkommande. Undersökningarna riktade sig
till bostads- samt lokalhyresgäster och svarsfrekvensen
var hög. Över 70 procent av bostadshyresgästerna har
svarat och nästan 60 procent av lokalhyresgästerna.
Detta tyder på ett starkt engagemang.

”Vi är mycket nöjda med den
yttre renoveringen av Lilla
torg och den satsning på
ökad aktivitet i centrum som
Vellingebostäder har gjort.”
Cornelia Malm och Björn Larsson, ägare till Björns i Vellinge

Verksamhet och marknad
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Extern bostadsförmedlare skapar mervärde
Vid årsskiftet 2017/2018 inleddes samarbetet med
Boplats Syd som tagit över förmedlingen av Vellingebostäders lediga lägenheter. Förändringen föregicks
av diskussioner och styrelsebeslut under sommaren
2017. Samarbetet innebär ett mervärde för de personer som stått i Vellingebostäders bostadskö. De får
numera tillgång till lediga lägenheter även i andra
kommuner. För Vellingebostäders del minskar investeringskostnaderna för IT-stöd för hantering av bostadsförmedling.
Samarbetet med Boplats Syd smygstartade redan
den 1 november när 30 lägenheter på Jordholmen i
Västra Ingelstad stod klara för uthyrning. Intresset för
de nya lägenheterna var stort.

Verksamhet och marknad

Strategi och målsättningar

Strategi för fastighetsförvaltning – med sikte på
en hög standard
Vellingebostäder arbetar strategiskt och proaktivt med
varje fastighets förvaltning med nöjda hyresgäster i
fokus. Vi arbetar med en långsiktig underhållsplan där
varje enskild fastighet analyseras utifrån ett tekniskt och
ekonomiskt helhetsperspektiv. Detta säkerställer optimal
hantering på kort såväl som lång sikt för att bibehålla eller
öka fastighetens värde. Samtliga fastigheter har en egen
förvaltningsplan, som följs upp löpande. Allt för att ge
hyresgästerna ett så bra boende som möjligt.

Strategi för förnuftig projektutveckling
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Vellingebostäder vill bygga bostäder som passar flera
målgrupper. Vi bygger inte kategoriboenden. Varje fastighet, såväl nyproducerad som befintlig ska bära sina egna
kostnader. Förutom kostnadskraven ska boendekostnaden,
eller lokalhyran för näringsidkare, vara rimlig.
När det gäller nyproduktion såväl som om- och tillbyggnad, har bolaget fyra investeringskrav:
• Investeringskostnaden ska minst motsvara fastighetens
marknadsvärde när fastigheten står klar.
• Det finns interna räntekrav som ska beräknas på en
20-årsperiod.
• Fastigheten ska ha ett positivt kassaflöde från dag ett.
• Fastigheten ska ha en positiv resultaträkning från
dag ett.
Vellingebostäder bedriver all projektutveckling utifrån en
genomarbetad produktplattform vad gäller bostads- och
lokalutformning, teknik, kvalitet, energi, miljö- och underhållsaspekter.
För att klara den expansion som ägaren och styrelsen
förväntar framöver, vill vi öka vår egen rådighet beträffande var vi ska bygga. För att tillförsäkra oss byggbar mark
behöver vi söka mark hos Vellinge kommun, men även hos
privata markägare.

Strategi för ett optimerat fastighetsbestånd
Bolaget eftersträvar en mix i fastighetsportföljen avseende
ålder, läge, storlek och verksamhet. En blandad mix medför lägre ekonomisk risk vad gäller till exempel konjunktursvängningar och trender. En ökande bostadskö och
konstant inflyttning innebär att bolagets bestånd behöver
öka över tiden. För att bevara fastighetsmixen är exempelvis bostadsområdet på Tran- och Vipgränden i Vellinge
strategiskt viktigt.

Strategi för affärsmässig och effektiv organisation
För att möta de krav som bolagets ägare ställer på Vellingebostäder, är det viktigt att organisationen har rätt kompetens för att lösa sitt uppdrag. Tack vare ett tålmodigt och
envist arbete med att skapa rutiner och arbetssätt, klarar
bolaget av den omställning som skett under 2017. Personalen är affärsmässig, motiverad, kunnig och väl införstådd
med vad som förväntas av dem.

Övergripande målsättningar
år 2018–2022
Vellingebostäders ambition är att bygga 250 nya,
attraktiva och hållbara lägenheter under en femårsperiod. Bostäderna och bostadsområdena ska utformas
så att de attraherar många olika målgrupper.
Det totala driftnettot ska öka över tid. Detta ska ske
genom standardhöjning av befintliga lägenheter, men
även genom nyproduktion. Ett ökat driftnetto förbättrar soliditeten och avkastningen på eget kapital. Kravet
från ägaren är en soliditet med hänsyn till bokfört
värde på minst 15 procent och en avkastning på eget
kapital på minst fyra procent.
Attraktiviteten ska bibehållas eller ökas. Genom att
fortsätta det strukturerade, planerade underhållet av
fastigheterna skapas ett större mervärde för hyresgästerna. Standarden ska höjas i befintliga lägenheter
vid behov. Genom en ökad attraktivitet höjs fastighetsportföljens värde och därmed uppfylls ägarnas
soliditetskrav med hänsyn till marknadsvärde på minst
35 procent.
Expansionen kan finansieras på tre sätt: genom egen
finansiering, lån eller fastighetsförsäljning vid behov.
En ökning av driftnettot finansierar en större del av
expansionen med eget kapital och belåningsgraden
hålls nere. En fastighetsförsäljning kan bli verklighet om köparen är rätt, precis som tidpunkt och pris.
Belåningsgraden får högst uppgå till 50 procent av
fastigheternas marknadsvärde.
Energiförbrukningen ska minskas genom åtgärder i
Energisparprojektet. Den årliga kalkylerade besparingen är cirka 2,3 miljoner kronor.

Verksamhet och marknad
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Mission
De kommande åren ska rutiner och arbetssätt
skapas tillsammans med personalen, för att nå
bolagets mål. Under perioden ska Nöjd Medarbetar
Index, som 2017 låg på över 80 procent bibehållas
eller öka.
Dialogen med hyresgästerna ska förbättras för att
möjliggöra ännu bättre service. Målet är ett Nöjd
Kund Index på över 80 procent och en tillgänglighet
inom 24 timmar.

Bolaget ska förse Vellinge kommuns innevånare med bostäder, näringslivslokaler samt levande och attraktiva centrum.

Vision
Vellingebostäder ska vara ett föredöme som allmännyttigt
bolag i regionen och Sverige.

Affärsidé
Utveckla Vellinge kommuns attraktivitet och bostadsförsörjning genom att producera yteffektiva, funktionella bostäder
med god design till en rimlig boendekostnad samt att förvalta, förvärva, exploatera och försälja mark och byggnader.
Bolaget ska erbjuda ett utbud av funktionella kommersiella
lokaler och verka för att det i Vellinge kommun finns öppna
och levande centrum.

Verksamhet och marknad

En expansiv och
attraktiv region
Vellingebostäder verkar i den expansiva Malmö- och
Köpenhamnsregionen. Vellinge kommun är en attraktiv kommun i många avseenden, med vacker natur,
landets bästa skolor och låg kommunalskatt.
Hyresrättens attraktivitet har ökat då staten skärpt
amorteringskraven och belåningskraven för villor och
bostadsrätter.

12

En lokal marknad som skiljer sig från riket
Idag bor det cirka 35 200 invånare i Vellinge kommun,
men beräknas växa till cirka 37 400 år 2025. Kommunen räknar med att efterfrågan på lägenheter och
hyresrätter kommer att öka stadigt med en åldrande
befolkning, fler ensamstående och ungdomar som vill
bo kvar på hemorten.
Samtidigt har kommunen en hyresrättsmarknad
som skiljer sig från riket. Andelen hyresrätter av det
totala beståndet i riket är cirka 38 procent, i Vellinge
kommun är samma siffra cirka 12 procent. Allmännyttan i riket har 17 procent av totala beståndet och
Vellingebostäder strax under 8 procent av det totala
bostadsbeståndet i Vellinge kommun2.
Med hjälp av de utbyggnadsplaner som satts upp av
kommunen fram till år 2025, konstaterar Vellingebo-

städer att det finns goda möjligheter att utveckla och
förbättra hyresrättsmarknaden runt om i kommunen.
Speciellt i de orter där pågatåget stannar, ser bolaget
stora utvecklingsmöjligheter.
Goda affärsmöjligheter trots segment
med lönsamhetsproblem
Det är svårt att få lönsamhet i segmentet nyproducerade hyresrätter. Efterfrågan på bostäder i MalmöKöpenhamnsregionen är stor och det byggs mycket,
vilket innebär risk för ökade byggkostnader. Detta hindrar inte Vellingebostäder att sikta mot nya projekt, då
behovet av hyresrätter är stort och kommunens befolkning växer. Sammantaget ser Vellingebostäder att det
finns goda förutsättningar att räkna hem investeringarna i nybyggnadsprojekt, enligt bolagets modell, trots
rådande bygghögkonjunktur.
Bolaget kommer, i linje med kommunens bostadsstrategi att satsa på hyresrätter, framför allt tvåor och
treor i flerbostadshus.

Fördelning av lägenheter i Vellingebostäders bestånd och kommunens utbyggnadsplaner
Tätort

hyresrätter i kommunen

Vellinge tätort

i Vellingebostäders fastigheter 2017

Planerad utbyggnad*

Fördelning

512

536

saknas

105

307

Skanör med Falsterbo		

201

76

Västra Ingelstad		

13

70

Östra Grevie		

12

12

Hököpinge 		

0

201

Övriga orter		

0

60

843

1 262

Höllviken

Totalt
*lägsta scenario år 20251.

1 706
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Modevisningen med duktiga, lokala
amatörer kombinerades med träningstips, blommor, mat och dryck under ett
av årets mest välbesökta arrangemang i
Kvarteret Lilla torg och Vellinge centrum
– Sommartrender.

”Sommartrender var en mycket uppskattad
centrumaktivitet som vi upplevde ökade handeln.”
Janette Lundberg Larsson, ägare Drink & Wear

Vi erbjuder kommersiella lokaler
och bidrar till centrumutvecklingen
Näringslivet domineras av sysselsatta inom utbildningsoch handelssektorn och andelen företagare i kommunen
är hög. Samtidigt är näringslivet diversifierat, vilket
minskar konjunkturkänsligheten. Bolaget ser stora möjligheter att kunna tillhandahålla rätt lokaler till rätt hyra
för företagare som vill etablera sig i kommunen.
Vellingebostäder har tagit sig an och bidragit till utvecklingen av Vellinges och Skanörs centrum. I Vellinge

har bolaget på ett strukturerat och omsorgsfullt sätt
utvecklat Kvarteret Lilla torg och tillsammans med
näringsidkarna i kvarteret skapat aktiviteter under de
senaste två åren som bidragit till en levande centrumkärna. I Skanör har bolaget i dialog med restaurangen
på Bäckatorget under 2017 byggt en uteservering med
till exempel gasvärmare och markiser som förlänger
säsongen på torget.

Verksamhet och marknad

Vi bygger på platser som
lever upp till våra krav
Vellingebostäders analys av framtida nybyggnadsprojekt är inte koncentrerade till speciella orter eller delar
av kommunen. Nybyggnadsprojekt ska innebära möjlighet att bygga yteffektivt, för rimliga hyror, väldesignat med god kvalitet och på ett bra läge.
Västra Ingelstad och Östra Grevie
I de östra delarna ser Vellingebostäder en stor potential
till nyproduktion, främst i Västra Ingelstad och Östra
Grevie. Marken är billigare här än i andra delar av
kommunen. Kollektivtrafiken i form av buss och tåg
är väl utbyggd och invånarna tar sig snabbt till storstadsregionerna. Vellingebostäder har gått i bräschen i
Västra Ingelstad, där bolaget som första större exploatör bygger 78 hyresrätter för inflyttning 2018.
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Hököpinge
I Hököpinge består cirka halva bostadsbeståndet av
lägenheter i flerbostadshus. Den höga tätheten medger
att jordbruksmark bibehålls. Det goda kollektivtrafikläget med närhet till Malmö och Hyllie innebär en
fortsatt hållbar utveckling av orten. Här vill Vellingebostäder vara med och utveckla lägenhetsbeståndet
utan att påverka bostadsområdenas samklang med
åkerlandskapet.
Vellinge
Vellinge tätort växer och utvecklas och här ser Vellingebostäder en marknad både för bostäder och kommersiella lokaler. Den nya infarten till Vellinge kommer
att öka ortens attraktivitet och öppna möjligheter för
bostads- och lokalutveckling. Bolaget ser även framtida möjligheter att förtäta i befintliga områden, ett
alternativ som är mest fördelaktigt både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Bolagets bidrag till
utvecklingen är färdigställandet av 27 hyresrätter på
centralt läge samt den utseende- och innehållsmässiga
förändringen av Kvarteret Lilla torg.
Höllviken
Höllviken är kommunens största tätort och mycket
intressant för Vellingebostäder. Enligt bostadsförsörjningsprogrammet bör mindre lägenheter prioriteras
för att möjliggöra kvarboende på orten. Vellingebostäder har bara drygt 100 lägenheter i Höllviken, vilket
bolaget anser är för få. Vi vill växa i och utveckla orten,
både med bostäder och kommersiella lokaler. Genom
att erbjuda hyresrätter kan till exempel fler ungdomar
och ensamsamstående få möjlighet att bo kvar.

Skanör med Falsterbo
Bebyggelse med flerbostadshus, och hyresrätter som
möjliggör kvarboende på orten bör prioriteras, på
grund av ortens demografiska sårbarhet. Skanörs
Vångar kommer att ha stor betydelse för den framtida
befolkningsutvecklingen. Vellingebostäder var föregångare och var den första exploatör som byggde på
Skanörs Vångar. Totalt 50 hyresrätter färdigställdes
2012-2016, med mycket gott resultat. Bolaget har
planer på att fortsätta att bidra till bostadsutvecklingen
i Skanör och Falsterbo.
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Fastighetsbeståndet finns beskrivet under
Fastigheter och projekt på sid 50.
Befintliga fastigheter
Pågående projekt
Kommersiella lokaler
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Ekonomisk analys och reflektion

Början på något nytt

Torbjörn Ivarsson, ekonomichef:

Vilka händelser vill du lyfta fram för att sammanfatta 2017?
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Vi har haft två tunga avslut och lika många spännande
starter:
Efter drygt 20 år som kommunens leverantör av
förvaltningstjänster, avslutade och överlämnade vi
vårt uppdrag den 30 september med flaggan i topp.
Det är en stabil intäkt som bolaget tappar, som måste
ersätta på ett annat vis. Vår VD Anders Larsson sa
upp sig i slutet av januari och slutade i slutet av juli,
vilket naturligtvis väckte frågor om vad skulle hända
med bolaget och dess framtida inriktning. En ny VD,
Christer Tedestål, började hos oss i augusti. Christer
Tedestål är väl insatt i företaget, som tidigare styrelseordförande i bolaget.
På årets första dag, övertogs 17 kommersiella
fastigheter från systerbolaget Vellinge Kommunlokal
AB. Det är en spännande utmaning att få snurr på de
nya fastigheterna, så att de kan ersätta den förlorade
förvaltningsintäkten. Bolagets risk ökar förvisso, men
möjligheterna är väldigt aptitretande.
Det gläder mig att det underliggande resultatet fortfarande ligger på en hög nivå. Det som drar ner årets
resultat något är två engångsposter. Dels en
utrangering på 3,3 miljoner kronor för
renoveringen av etapp 2 på Tran- och
Vipgränden. Dels 2 miljoner kronor i
nedskrivning av HVB-boendet i Falsterbo. Nedskrivningen har föranletts
av ett uppsagt hyreskontrakt med
kommunen från och med 1 december 2018.

”Vi vet var vi står
och vad vi gör.”

År			

2017

2016

2015

2014

Resultat före dispositioner
och skatt (Mkr)		

6,7**)

80,1*)

11,1

7,5

**) Underliggande resultat runt 12 Mkr.
*) Underliggande resultat runt 10,5 Mkr.

Trots ett tufft år ligger bolaget kvar på en hög
lönsamhetsnivånivå. Hur kommer det sig?
Vid en första anblick, kan det tyckas att lönsamheten
sjunkit dramatiskt, från i snitt runt 17 procent (20132015) i avkastning på eget kapital ner till 6,1 procent.
Ha dock i åtanke att vi under föregående år byggde
upp ett eget kapital med cirka 80 miljoner kronor vid
fastighetsförsäljningar och under året övertagit 17
kommersiella fastigheter som innebär en högre risk än
fastigheter med hyresrätter. Att som ägare få 5 procent
i avkastning på 135 miljoner kronor i insatt kapital, är
en bra avkastning enligt mig.
Vi har ett ökat fokus på både intäkter och kostnader. När vi förlorade förvaltningsintäkter, var vi tvungna att se över vår kostnadsmassa på ett mer fokuserat
sätt än tidigare år för att anpassa kostymen efter de
nya förutsättningarna. Till exempel driver vi numera
marknadsfrågor och driftsteknikuppgifter i egen regi.
Vi har även börjat se över de avtal som övertogs när vi
blev ägare till de 17 kommersiella fastigheterna.
Dagens personal är mer affärsmässigt och ekonomiskt kunnig än tidigare, eftersom vår utbildningssatsning från tidigare år börjat ge frukt. Vi hade aldrig
klarat av både överlämningen av förvaltningen och
övertagandet av fastigheter, på det sätt vi gjort utan
personalens höga, ekonomiska förståelse. Vi har bibehållit en hög kvalitet i arbetet.
Budgetansvaret har brutits ned på ansvarsområden.
Det är tydligt för var och en i bolaget vad som förväntas av dem. Det är lättare att följa upp och ställa rätt
frågor i organisationen kring kostnader och intäkter.
Vi tar tag i underhållsbehoven på ett strukturerat
och systematiskt sätt. Vi ställer oss frågor som Vad behöver göras? Varför, hur och när ska det göras? Vi har gått
från ett budgettänk där pengarna måste brännas innan
årets slut till ett lönsamhetstänk - är det rätt åtgärd att
göra just nu?
Innan vi startar ett projekt, måste fyra kriterier uppnås för att minska riskerna med att bygga olönsamma
projekt:

Ekonomisk analys och reflektion

1. Marknadsvärdet på projektet när det är färdigt får
inte underskrida 90 procent av totalkostnaden. Detta
krav är spärren mot att bygga ett för dyrt projekt som i
så fall kräver en nedskrivning dag 1.
2. Projektet ska visa en positiv resultaträkning från
dag 1. Det vill säga även bära sina avskrivnings- och
räntekostnader.
3. Projektet ska visa ett positivt kassaflöde från dag 1.
Fastigheten ska ha ett positivt driftnetto.
4. Projektet ska ha återvunnit sin projektkostnad i
förhållande till internräntan för projektet på 20 år.
År
Avkastning eget kapital (%)

2017

2016

2015

2014

5,0

88,1

23,7

17,0

Hur tänker ni kring de finansiella riskerna med en
ökad expansion och en ökad upplåning?
Vi är väl medvetna om de risker som följer med en
expansion och ökad lånestock och har vidtagit följande
åtgärder för att minimera riskerna på den finansiella
sidan:
1. Marknadsmässiga räntor från Vellinge kommuns internbank. Vi har ett mycket gott samarbete och en god
dialog med kommunens finansdirektör i dessa frågor.
2. I våra nybyggnadskalkyler ser vi till att de nyproducerade projekten klarar av en kraftig ränteökning med
en positiv lönsamhet.
3. Med ett marknadsvärde på nära 1,6 miljarder
kronor på våra fastigheter har vi ett ”reservkapital”. Vi
kan tänka oss att sälja till rätt pris och rätt köpare.
4. Vi följer den finanspolicy som styrelsen antagit och
följer upp de krav styrelsen ställt rörande finansieringen.
5. Extern hjälp med att systematiskt titta på vår finansieringsportfölj och framtida lånebehov.

År
Belåningsgrad,
bokfört värde (%)
Belåningsgrad,
marknadsvärde (%)
Soliditet,
bokfört värde (%)
Soliditet,
marknadsvärde (%)

2017

2016

2015

2014

2013

74

81

81

83

82

30

33

29

30

30

20

24

13

13

13

54

54

55

54

54

Är där något annat som du vill lyfta fram kring
ekonomin?
Trots de förändringar och omställningar som företaget
tvingats göra under året, står bolaget starkt. Det har
varit jobbigt, både organisatoriskt och redovisningsmässigt, men vi fortsätter att leverera utan att tulla på
kvaliteten, varken externt mot kunder eller internt vad
gäller till exempel redovisningen.
Vår affärsmässiga resa som startade för några år
sedan, med ett program om om företagsekonomi för
hela företaget, har under 2017 nått nästa station. I
år har vi fått fram driftnetton, förvaltningsplaner och
analyser på merparten av våra fastigheter. En bättre
koll på hur fastigheten mår, både ekonomiskt, tekniskt
och driftmässigt, tror vi ökar kvaliteten i boendet för
våra hyresgäster.

Vad är det viktigaste för företaget de kommande
åren?
Konsolidering av bolaget. Vi har gått igenom ett år
med mycket omställning, där gammalt har vädrats ut
och nytt tagits in. Vi behöver landa både ekonomiskt
och organisatoriskt de närmaste åren i de nya förutsättningarna bolaget står inför.

Ökat lönsamhetsfokus. För att trygga bolagets framtid med dess nya förutsättningar, måste vi bli ännu
duktigare på att värdera var vi lägger våra kostnader,
förstå våra fastigheters driftnetton och ta betalt för
våra tjänster och produkter.
Fortsatt expansion. Vi fortsätter att leda utvecklingen
av både bostäder och kommersiella lokaler i kommunen. Vi vågar bygga där ingen annan bygger. Vi vet var
vi står och vad vi gör.
Nu lämnar vi en förvaltarera och börjar en ny, mer
affärsmässig resa med bolaget.
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Produktion

Samhällsbyggare
i ledartröja
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Vellingebostäder är samhällsbyggarna i Vellinge kommun. Bolaget identifierar bostadsbehov och tar täten
när det gäller nyproduktion på orter eller platser för
bostadsexpansion. Vi deltar gärna i markanvisningsförfrågningar när de publiceras. I nyproduktionsprojekt
är vår strävan alltid att tillföra stadsbilden något och
bygga med en över tiden hållbar och genomtänkt arkitektur.
För att sätta igång ett projekt ställs krav på läget,
som ska vara bra infrastrukturmässigt. Tomten ska
medge en bra placering av den framtida huskroppen.
Lägenheterna ska vara bekväma, trivsamma och funktionella.
Vi producerar fastigheter som är attraktiva och
väldesignade. I begreppet väldesignat lägger vi både

yteffektivitet och kostnadseffektivitet. Bekvämlighet
skapas genom att erbjuda funktionella lägenheter, med
hållbara och bra material samt disk-, tvättmaskin och
torktumlare när det finns möjlighet. Vårt hållbarhetsinitiativ är genomgående och i nyproduktionsprojekt
erbjuder vi bland annat laddstolpar för elbilar.
Som samhällsbyggare går vi också i bräschen för att
utveckla byarnas centrum i de orter vi finns representerade. Vi skapar förutsättningar för levande centrum,
året om. I dialog med våra lokalhyresgäster har vi
renoverat och utvecklat Kvarteret Lilla torg i Vellinge
på ett strukturerat och omsorgsfullt sätt. I Skanör har
vi möjliggjort uteservering för en av våra hyresgäster
på Bäckatorget.

Produktion

Vi bygger för alla
Vi bygger inga kategoriboenden, utan vi bygger för
alla. Vår erfarenhet säger oss att en bra mix av hyresgäster vad gäller ålder, kön och familjesituation skapar
trivsamma områden och kvarter. Att flytta in i en av
våra nyproducerade lägenheter ska kännas lustfyllt,
därför erbjuder vi hyresgästerna snickarhjälp och
inredningsråd.
Alla hyresgäster ska bo trivsamma lägenheter med
god komfort. Vi utvecklar därför befintliga områden,
analyserar både inne- och utemiljö och planerar löpande för renoveringar och hållbarhetsanpassningar.

Många vill ha Vellingebostäder
som hyresvärd
I år färdigställdes 27 hyresrätter i centrala Vellinge.
Nyproduktionen föregicks av lång projektering innan
vi hittade rätt i designen. Vi ville bygga både yteffektivt och väldesignat. Resultatet blev funktionella
loftgångshus, ljusa, välplanerade lägenheter med
utblickar i flera väderstreck och klassiska materialval.
Intresset att bo i lägenheter i Vellingebostäders
bestånd är generellt sett högt. Vid visningen av tre
lägenheter på Norrevångsgatan kom över 200 personer, cirka 100 hushåll. Vi arbetar ständigt med att bli
en ännu bättre hyresvärd. Vi ska bli mer tillgängliga,
våra fastigheter och områden ska vara trivsamma och
det ska vara helt, rent och snyggt.
19

Olof Fellnäs, förvaltare,
med Ulla och Kjell Wallinder, nyinflyttade.

NYPRODUKTION
27 lägenheter, Norrevångsgatan 2, Vellinge
9 lägenheter, 2 ROK

cirka 47-48 m2

I juni var det dags för inflyttning i Vellinge. Precis som
vid tidigare inflyttningar, blev åldermixen bland de
inflyttade relativt jämt fördelad, vilket borgar för ett
trivsamt kvarter.

13 lägenheter, 3 ROK cirka 66-74 m2
5 lägenheter, 4 ROK

cirka 81-83 m2

Första spadtaget:

juni 2016

Inflyttning:

juni 2017

”Vi är glada över vår lägenhet. Det
centrala läget är ett plus, likaså hissen.
Det är dessutom trivsamt att det bara
är 27 lägenheter i huset.”
Ulla och Kjell Wallinder

Produktion

Vi satsar i Västra Ingelstad

Produktionen av 78 attraktiva lägenheter på Jordholmen i Västra Ingelstad är resultatet av den markanvisningstävling som vanns 2015 i konkurrens med flera
privata aktörer. Det stationsnära läget, kommunens
vilja att exploatera orten och efterfrågan på hyresrätter
var avgörande för vårt byggbeslut. Orten kommer att
växa de kommande åren, men vi var först med nyproduktion i större skala.

Jordholmen, Västra Ingelstad
78 lägenheter
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38 lägenheter, 2 ROK cirka 50 m2
36 lägenheter, 3 ROK cirka 60-74 m2
4 lägenheter, 4 ROK 83 m2
Första spadtaget:
Färdigställda:
Inflyttning

mars 2017
våren och hösten 2018.
sker vid två tillfällen,
i 30 lägenheter i maj
respektive 48 lägenheter
i september 2018.

Jordholmen – attraktiv design på stationsnära läge
På Jordholmen förenas lantlig idyll på Söderslätt med
bekväm närhet till storstan. De väldesignade husen
är placerade som de klassiska skånska gårdarna i två
kvarter som förbinds med befintliga villaområden och
tågstationen med gränder och grönytor. Resultatet blir
ett mycket trivsamt bostadsområde.
De välplanerade hyresrätterna, varav hälften är
etagelägenheter, har alla en öppen planlösning som
skapar en fin rymd. Etagelägenheterna har dessutom
öppet upp i nock och generösa ljusinsläpp. Materialen
är hållbara och gedigna. Hyresgästerna erbjuds bilpool
och det finns möjlighet att teckna parkeringsplats med
laddstolpar för hyresgäster med elbil.
I slutet av året påbörjades uthyrningen av de 30
första lägenheterna. Intresset för dessa lägenheter var,
som vi hade förutspått, mycket stort och vi har stora
förhoppningar att hyresgästmixen kommer att bli bra
även här, med hyresgäster i olika åldrar och i med
olika familjesituationer. Inflyttning sker i maj 2018.
Uthyrningen av resterande 48 lägenheter, med inflyttning i september påbörjas i februari 2018.

Produktion
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Förvaltning

Vi vill vara den bästa
hyresvärden
Vellingebostäder tar sitt förvaltningsuppdrag på största
allvar och det finns ett konsekvent fokus på långsiktigt
fastighetsägande, förvaltning och underhåll.
Målet är att skapa mervärde och ökad nöjdhet
bland alla hyresgäster. För att nå målet krävs att bolaget har kontroll på hela kedjan: ägande, förvaltning
och underhåll.
Under hösten har arbetet med att skapa ett koncept
och förhållningssätt, utvecklats utifrån bolagets värdegrund – Första intrycket. Första intrycket omfattar
det intryck som besökare och hyresgäster får av den
inre såväl som den yttre miljön i Vellingebostäders
fastigheter och områden. Områdena ska vara välskötta,
välkomnande, trygga och säkra. Det handlar också om
bolagets service, kundbemötande och kommunikation.
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Vi har full kontroll
Arbetet är proaktivt och förvaltare samt husvärdar är
navet i detta viktiga arbete. Bolaget har full kontroll
på samtliga fastigheter, både tekniskt och ekonomiskt.
Den 1 januari 2017 fick Vellingebostäder en större
andel kommersiella lokaler i sitt bestånd genom köpet
av 17 fastigheter med kommersiella lokaler av Vellinge
Kommunlokal AB. Samtliga fastigheter och lokaler har
under året analyserats och framtida underhållsåtgärder
har dokumenterats i en förvaltningsplan.
Varje enskild fastighet analyseras årligen av förvaltarna, utifrån ett teknisk och ekonomiskt helhetsperspektiv, för att säkerställa ett optimalt hanteringssätt
av underhållsåtgärder på kort respektive lång sikt.
Större underhållsåtgärder gällande tak, fasader, fönster, installationer, stomme med
mera är kartlagda och
inplanerade.

Bolaget har tagit beslut att vid behov arbeta med inre
underhåll i samband med omflyttning och därmed
höja standarden i fastigheterna, bland annat i kök och
badrum. En stor del av åtgärderna har bestått i uppgraderingar som inte innebär ett omfattande ingrepp i
bostaden. Uppgraderingar har skett brett och kontinuerligt i beståndet. Under 2017 planerades arbetet med
ledningsinspektion av stammar och rörledningar inför
eventuella framtida stambyten i byggnader uppförda
innan år 1980.

Våra förvaltare Olof Fellnäs
och Tobias Jakobsson.

Förvaltningsuppdrag
Vellingebostäder har under året haft två externa förvaltningsuppdrag, där det mest omfattande har varit
förvaltningsuppdraget gällande kommunens fastigheter. Detta, nästan 30-åriga, samarbete avslutades
under hösten och Vellingebostäder kan nu lägga större
fokus på sin kärnverksamhet, det vill säga hyresrätter
och kommersiella lokaler. Det andra uppdraget är att
förvalta de till Everleaf Property AB sålda fastigheterna,
totalt 82 lägenheter, i enlighet med köpeavtalet till och
med 2018.

Förvaltning

Ögon och öron på fältet – ja, en husvärd
helt enkelt
De tre husvärdarna har viktiga roller i bolaget och ett
uttalat fastighets- och hyresgästansvar för sina respektive områden. Husvärdarna säkrar upp kvaliteten i bostadsområdena, har en bra dialog med hyresgästerna
och arbetar efter devisen - helt, rent och snyggt! Detta
innebär att de rör sig i områdena och säkerställer att
gemensamma inomhusmiljöer, såväl som utemiljöer är
hela, rena och prydliga. De fungerar också som bolagets ansikte utåt och i driftsrelaterade fastighetsfrågor
ansvarar husvärden för tillsyn och skötsel av fastigheterna samt att åtgärda felanmälda ärenden.
Tät dialog borgar för goda relationer
Bolaget har en bra mix av lokalhyresgäster, både större
bolag och mindre, lokala aktörer. Den övergripande
hyresstrategin är att bygga upp stabila, långsiktiga
relationer med samtliga hyresgäster som baserar sig på
en god dialog.
Omförhandlingar med lokalhyresgäster har pågått
under hela året. I linje med Vellingebostäders strävan
att bidra till levande centrum även kvällar och helger
har bland annat öppettider och uteserveringar diskuterats. Hyreskontrakt har omförhandlats, i till exempel
Vellinge centrum. Två av förhandlingarna har resulterat i renovering och ombyggnation av restauranglokal
samt butikslokal i Kvarteret Lilla torg i Vellinge.
Synliga förvaltare driver och ställer krav
Förvaltarna har en central och framskjuten position
i bolaget med ett helhetsansvar för förvaltning, drift
och underhållsfrågor för samtliga fastigheter. De har
även ett stort inflytande och är drivande i energi- och
miljöfrågor. Förvaltarna arbetar med driftnettofokus
per fastighet, där förvaltnings- och underhållsplaner
utgör en bra plattform. Under året har ett av förvaltarnas mål bland annat varit att förbättra sin tillgänglighet och sin synlighet i bostadsområdena, såväl som i
fastigheter med kommersiella lokaler. Genom förvaltarna ställs också krav på underleverantörerna som
ska kunna leva upp till bolagets kvalitetskrav vad gäller
genomförande, bemötande och ekonomi.
Drift- och fastighetstekniker in house
Under hösten togs beslut att skapa en ny tjänst inom
bolaget, en drift- och fastighetstekniker. Tidigare har
Vellingebostäder köpt dessa tjänster samt avläsning av
värme, vatten, el och gasförbrukning av entreprenör.
Den nya tjänsten kommer att tillsättas internt under
våren 2018.

Våra husvärdar Christer Karlsson, Patrik Lundqvist och Jörgen Larsson.
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Förvaltning

Fastighetsunderhåll

Populärt område nu ännu mer
attraktivt
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Ett av Vellingebostäders mest populära bostadsområden ligger på Tran- och Vipgränden. Loftgångshusen, som byggdes i början av 1970-talet, ligger i det
grönskande Herrestorpsområdet på bekvämt gångoch cykelsavstånd till Vellinge centrum. Området har
renoverats löpande under årens lopp, men 2015 gick
starskottet för den största renoveringen i bolagets historia. Under de första två renoveringsetapperna som
pågår fram till andra kvartalet 2018 sker en omfattande renovering av de yttre attributen. Till exempel
har fasader rivits och tilläggsisolerats tillsammans med
gavlar, nya fasadskivor har monterats precis som nya
armaturer, tegelfasader har fogats om, tak, fönster och
dörrar har bytts ut med mera. Arbetet har fortskridit
planenligt under 2017.
Renoveringen går nu in i sitt slutskede och resultatet förstärker områdets trivselfaktor. Husen har fått en
ny, modernare stil och de ger ett helt nytt intryck. Det
nya fasadmaterialet har en modernare touch. Färgsättningen skiljer sig från den tidigare och loftgångarna
har en neutral ton, medan balkongsidans intryck är
ljusare och mer ombonat.
Det kommer mera
I arbetet med att bevara och utveckla områdets trivselfaktor kommer mark- och utemiljön att uppgraderas.
Planeringen påbörjades hösten 2017 och kommer att
göra denna gröna oas ännu grönare och trivsammare.

Tran- och Vipgränden

Större underhållsprojekt
Under året har flera underhållsprojekt genomförts,
dels för att bevara fastighetens värde, dels för att
skapa mervärde för hyresgästerna i vår strävan att
vara den bästa hyresvärden.
Fina fasader på Norrevångsgatan
Fasadrenoveringar påbörjades under fjärde kvartalet
på Norrevångsgatan 35, 37 och 39 i Vellinge. I samband med fasadrenoveringarna sågs även utemiljön
på framsidorna över och kommer att uppgraderas
nästa år.
Nya tak på Malmövägen
Under hösten upphandlades takrenoveringen av
fastigheten på Malmövägen 4 i Skanör. Renoveringen
innefattar förutom byte av takpannor, även fönsterbyten och omfogning av fasaderna.
Exempel på fler yttre renoveringar
På Ida Sömmerskas gränd i Skanör har fasaderna
målats och carportarna har fått ny träpanel. Fasadmålning har även utförts på Starvägen och Bok- och
Ekvägen i Östra Grevie.

Förvaltning

Kundportalen – frigör tid
och ökar effektiviteten
Bolaget fortsätter att uppmuntra hyresgästerna
att felanmäla på Kundportalen. Det tjänar alla
parter på. Felanmälan sker på Kundportalen,
statusen på felanmält ärende kan sedan följas
på hemsidan. Den digitala hanteringen av ärendet medger ökad effektivitet och omfördelning
av husvärdens tid. Mellan år 2015 och 2016
fördubblades antalet felanmälningar via Kundportalen på hemsidan. Trenden håller i sig. Den
största andelen, 59 procent, av felanmälningar
via Kundportalen rör bostäderna, anläggning och utemiljöer motsvarar 28 procent och
lokalerna slutligen 13 procent. Störst andel
felanmälningar inkommer gällande kök, följt av
badrum, hall och sovrum3.

Två nya samarbeten har inletts
Under våren inleddes samarbetet med HD Landscape,
Vellingebostäders nya markentreprenör med ansvar för
mark- och grönytor. Några månader senare gjorde den
nya lokalvårdsentreprenören entré – Scandium Städ
och Service.

Malmövägen
Norrevångsgatan
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Centrumutveckling

Vi driver centrumutvecklingen framåt
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Vellingebostäder tar sitt uppdrag att bidra och skapa
levande centrum på största allvar. Vi vill erbjuda invånare, företagare och besökare ett tillgängligt och aktivt
och levande centrum, både dag- och kvällstid - året
om.
Sedan ett par år tillbaka arbetar vi aktivt med
centrumutveckling i Vellinge och Skanör. Arbetet
innebär bland annat att skapa möjligheter för den
lokala näringsverksamheten att utvecklas. Genom en
ständig dialog med våra lokalhyresgäster är målet att
skapa mötesplatser och centrumaktiviteter som i sin
tur skapar mervärden för orten. Vi har investerat i Vellinges såväl som Skanörs centrum och syftet är också
att skapa mervärden samt att attrahera fler företag att
etablera sig i kommunen.
I Skanör har vi i samråd med ägarna till Restaurang
Stationen utrustat restaurangens uteservering med
gasvärmare och parasoller som täcker en yta på 75 m2.
Uteserveringen har också kompletterats med markiser
samt vindskyddande höj- och sänkbart lamellglas. Tack
vare investeringen kan uteserveringen numera ta emot
70 gäster och utesäsongen har förlängts.
Ett annat exempel på centrumutveckling à la Vellingebostäder är att bolaget under 2017 bidragit med
en centrumutvecklare i Vellinge, som tillsammans
med näringsidkarna på orten skapat ett levande och
trivsamt centrum. Vellingebostäders representant sitter också med i styrelsen för centrumföreningarna i
Skanör och Vellinge.
Vellingebostäder har också varit representerade i
styrelserna för centrumföreningarna i Skanör och Vellinge.

Under våren anpassades en lokal i Kvarteret Lilla torg,
i samråd med den nya hyresgästen, till restaurangverksamhet. Lokalen öppnades upp för att skapa ett
mindre restaurangkök. Ventilationen reglerades och
personalutrymmet med tillhörande toalett fräschades
upp. Lokalen fick nya ytskikt. Den 1 augusti flyttade
restaurangen in i lokalen som har plats för 24 sittandes
gäster. Under året har Vellingebostäder tillsammans
med restauratörerna arbetat för att skapa en trevlig
uteservering på torget. Uteserveringen kommer att
öppnas under 2018.

Sushi-restaurang i Vellinge
För att bidra till levande centrum har en strategi varit
att attrahera restauranger som kompletterar befintligt
restaurangutbud. Etableringen av Minami Sushi var
därför lyckosam.

Check på kundtoalett
Vellinge centrum har saknat en offentlig toalett och
kravet på en sådan har kommit bland annat från
handlarna i Kvarteret Lilla torg. För att möta kravet

Vellingebutik på nytt läge
Under året inleddes diskussioner med Hälsodags i Vellinge, som önskade en lokal med ett större kundflöde.
Under december planerades anpassningen av lokalen,
bland annat ska väggar målas och spårpanel ska monteras i hela butiken. I partiet mot Stortorget byggs ett
skyltfönster och belysningen ska kompletteras. Butiken
ska vara klar för inflyttning i februari 2018.
Torgbodarna kom på plats
De två torgbodarna inspirerade av bodarna på Torvehallerne i Köpenhamn designades och upphandlades
under året. Investeringen i bodarna är ett led i Vellingebostäders mål att skapa levande centrum. Bodarna är mycket lämpliga för pop up verksamheter
från en till tre månader eller en mer långsiktig aktör.
Utrustade med kyl och frys, mikrovågsugn och diskmaskin samt värme och vatten är det i princip bara för
hyresgästen att flytta in och slå upp luckorna. Bodarna
levererades lagom till julfirandet i Vellinge.

Centrumutveckling

		

beslutade Vellingebostäder i början av 2017 att bygga
om ett befintligt soprum i Kvarteret Lilla torg till två
toaletter, varav en är tillgänglighetsanpassad. Arbetet påbörjades under hösten och stod klart lagom till
julfirandet.
Vellingegrillen byggs om för nytt koncept
Vellingegrillen har funnits i Vellinge centrum i 13 år.
Under året har Vellingebostäder diskuterat en renovering av lokalen för att möjliggöra utveckling av gatuköket. Ägaren har planer på att utveckla konceptet med
fler sittplatser, en mer omfattande meny och längre
öppettider. Projekteringen av renoveringen påbörjades
i fjärde kvartalet och innefattar en total renovering
av den 78 kvadratmeter stora lokalen. Alla ytskikt ska
uppgraderas, väggar ska målas samt kaklas och golv
ska läggas. Nya rör- och elinstallationer ska göras och
en ny fettavskiljare kommer att installeras. Nya fönsterpartier ska monteras och även en ny serveringslucka
mot uteservering och trottoar. Renoveringen ska vara
klar i maj 2018.
Lokalanpassning – Vellinge Tandreglering
Cecilia Abrahamsson, ägare och tandläkare, specialist
ortodonti, öppnade Vellinge Tandreglering under hösten i en lokal som har totalrenoverats och ändamålsanpassats. Totalt rymmer kliniken två mottagningsrum
utöver reception med väntrum och personalutrymmen. Ventilationen är anpassad till den nya rumsindelningen, nya rör har dragits och ett röntgenrum har
inretts med blyförstärkta väggar.

Aktiviteter som driver kundflöden och
främjar handeln
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selfiehjärta på Alla Hjärtans Dag
Påsk på torget med tävling och vernissage
Trädgårdsinspiration
Sommartrender (bland annat modevisning) och
Vellinge Stadsfest
Världspremiär för Läslustan – en bok- och
tidningsvagn. Samarbete med Vellinge bibliotek
Läslustan presenterar Kulturmöten
Förskolebarnen klär midsommarstången och
firar midsommar på Lilla torg
Fotboll på storskärm. Sveriges U21-landslag i EM
All världens mat. ICA firade 100 år
Afterbeach och afterwork hos Björns
Halloween i kvarteret med Häxan Herta
Julfirande i Vellinge i samarbete med Vellinge
centrumförening.

”Jag sökte och fann en välkomnande
och ändmålsenlig lokal på centralt läge
med goda parkeringsmöjligheter.”
Cecilia Abrahamsson (t h nedan), specialist ortodonti,
tandläkare och ägare till Vellinge tandreglering
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Miljö

Vi tar ansvar för miljön
Genom att återföra kontroll och utvärdering av vårt
energisparprojekt - Energy Performance Contracting
(EPC) internt i bolaget har vi en direkt möjlighet att
påverka och effektivisera inomhusmiljön när det gäller
el- och värmeanvändning. Genom energioptimering
infrias årligen energisparmålen.
I EPC-projektet har bland annat följande energisparande åtgärder genomförts: jordvärme-, bergvärme- och
luftvärmepumpar har installerats, oljepannor har ersatts
med gaspannor. Ventilationsanläggningar har moderniserats och nya energieffektiva fläktar har monterats.
Yttertak och ett stort antal vindare har isolerats.
Den kalkylerade besparingen fram till år 2020 är
2,3 miljoner kronor per år, vilket stämde för 2017.
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100 procent biogas
Under hösten stod det klart att ett av våra miljömål för
år 2020 redan har uppnåtts och infriats. 100 procent av
de gasuppvärmda fastigheterna i Vellingebostäders bestånd värms numera upp av 100 procent biogas istället
för naturgas. Vellingebostäders fastigheter bidrar därmed
till att sänka hela kommunens klimatbelastning.

Bolagets första elbilar
Under 2017 har vi även genomfört en utvärdering av
förnybar energi vad gäller husvärdarnas bilar. I kvartal ett 2018 kommer fyra eldrivna bilar att beställas
åt husvärdarna.
Hyresgäster ska kunna tanka el
Under året skickade bolaget in en ansökan till
Klimatklivet om investeringsstöd för uppförandet
av en laddstolpe på Norrevångsgatan 2 i Vellinge,
med två laddningspunkter, för elbilar. Klimatklivet
ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som
minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Beviljas
stödet blir laddstolpen den första hos Vellingebostäder – helt enligt bolagets miljöprofil.

Miljö
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Norrevångsgatan 2

Organisation, ledning och styrelse

Vi är Vellingebostäder
30

Från vänster: Olof Fellnäs (förvaltare), Tobias Jakobsson (förvaltare), Patrik Lundqvist (husvärd), Fredrik Mårtensson
(projektledare), Emelie Lindsjö (förvaltningschef), Krister Nyman (drifttekniker), Annika Idetid (kundservice), Torbjörn
Larsson (projektchef), Anneli Strandberg (marknadsansvarig), Jörgen Larsson (husvärd), Torbjörn Ivarsson (ekonomichef), Anna-Karin Åkerman (controller), Olivera Klemedsson (bostadskonsulent), Christer Karlsson (husvärd) och Roger
Bengtsson (tf förvaltningschef).

Bolaget har olika processer för
att planera och styra arbetet.
Processerna utgår från medarbetarna
och fastigheterna. Affärsplanen visar
bolagets strategier, mål och nyckelaktiviteter. Förvaltningsplanen visar
varje enskild fastighets mål, budget,
driftsnetto och förutsättningar.

Ledningsgrupp
Torbjörn Ivarsson (ekonomichef),
Christer Tedetål (vd) och Roger
Bengtsson (tf förvaltningschef, under
Emelie Lindsjös föräldraledighet).

Organisation, ledning och styrelse

organisation
Ledningsgrupp
Christer Tedestål (VD)
Torbjörn Ivarsson
Emelie Lindsjö
Roger Bengtsson

Styrelse

Kundservice/
marknad
Olivera Klemedsson
Annika Idetid
Anneli Strandberg

Förvaltning
Emelie Lindsjö
Tobias Jakobsson
Olof Fellnäs
Krister Nyman
Christer Karlsson
Patrik Lundqvist
Jörgen Larsson

Ekonomi
Torbjörn Ivarsson
Anna-Karin Åkerman

Projektledning
Fredrik Mårtensson
Torbjörn Larsson

Från vänster Ola Svantesson, Karl-Johan Persson, Rolf Erichs, Christer Tedestål (vd), Anders Hansson,
Karin Lönnergård Grevendahl (ordf), Nils-Ola Roth (vice ordf) och Per-Ola Stjernqvist.
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Ljungstyckevägen i Skanör
–16 lägenheter byggda 1989
på naturskönt läge.
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Årsredovisning
Styrelsen och verkställande direktören för Vellingebostäder AB
organisationsnummer: 556705-1809 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2017.
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Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten		
Vellingebostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, som skall förvalta, förvärva, exploatera och försälja
mark och byggnader inom Vellinge kommun. Bolaget
skall huvudsakligen äga och förvalta fastigheter för
boende, verka för gott näringsklimat samt centrumutveckling i Vellinge kommun. Bolagets verksamhet
skall utgå från det kommunala ändamålet och därmed medverka till att utveckla Vellinge kommun till
en attraktiv kommun med god boendemiljö, förvalta
industrilokaler och andra kommersiella lokaler samt
verka för öppna, attraktiva och levande centrum. Bolagets verksamhet är därmed en viktig del av Vellinge
kommuns vision.
Bolagets säte är Vellinge. Bolaget ägs till 100 procent av Vellinge Koncern AB, organisationsnummer
556704-7542, som är helägt av Vellinge kommun,
organisationsnummer 212000-1033.
34

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 1/1 2017 tillträdde Vellingebostäder AB köpet av
17 fastigheter från systerbolaget Vellinge Kommunlokal AB. Med detta köp tog bolaget ett mer aktivt
ansvar beträffande den kommersiella lokalutvecklingen i kommunen, helt i linje med de ägardirektiv
som gäller för bolaget. Köpet tydliggör även den
uppdelning som kommunen eftersträvar beträffande
sina fastighetsbolag. Vellingebostäder AB kommer i
huvudsak att ha externa kunder (privatpersoner och
andra kommersiellaföretag/aktörer), medan systerbolaget Vellinge Kommunlokal AB kommer att ha
interna kunder (förvaltningar i kommunen och
offentlig verksamhet).
Nyproduktionen av 27 hyresrätter på Polistomten
i Vellinge har slutförts med inflyttning den 1/7 2017.
Projeketet har mycket hög kvalitet, som visade sig
bl a vid slutbesiktningen med få anmärkningar.
Uthyrningen av lägenheterna gick på cirka 1 vecka,
vilket bekräftar den attraktivitet som bolagets lägenheter har hos våra kunder. Bolagets projekt i V Ingelstad på 78 lägenheter är inne i fas 2, d v s produktionsskedet tillsammans med entreprenören MVB

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt		

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning		
93 482
71 416
68 736
67 328
Resultat efter finansiella poster		
6 665
80 496
11 071
7 540
Balansomslutning		
689 474
545 891
384 992
340 037
Avkastning på eget kapital %		
5
89
24
17
Marknadsvärde fastigheter**		
1 575 000
1 039 700
1 020 000
897 400
Soliditet % (synligt bokfört)		
20
24
13
13
Soliditet % (marknadsv)		
54
54
55
54
Direktavkastning %*** (markn.v)		
2
2
2
2
Belåningsgrad % (bokfört värde)		
74
81
81
83
Belåningsgrad % (marknadsv)		
30
33
29
30
Uthyrningsbar yta m2*		
88 606
68 676
66 764
66 764
Vakansgrad bostäder %		
0
0
0
0
Vakansgrad lokaler %		
2
0
0
0
Underhållskostnader kr/m2***		
114
113
153
185
Driftnetto kr/m2***		
353
383
348
306
Driftkostnader kr/m2***		
560
520
504
489
Genomsnittshyra kr/m2***		
1 055
1 040
1 032
Antal anställda		
13
14
18
16		
		
Definitioner: se not 34						
* I ytan 2016 ingår även under året sålda fastigheter.				
** I marknadsvärdet 2016 ingår inte de fastigheter som sålts den 30/12 2016.				
*** Vid beräkningen ingår även under året sålda fastigheter.
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Syd. Inflyttning beräknas ske under sommaren 2018
i två etapper, 30 lägenheter med inflyttning den 1/5
och 48 lägenheter med inflyttning 1/9. Uthyrningen av
lägenheterna startade redan den 1/11 2017 med hjälp
av Boplats Syd, som fr o m 1/1 2018 kommer att sköta
hela bolagets lägenhetskö. Under året blev de sista 30
etableringsboendena klara och nu har bolaget totalt 40
etableringslägenheter i sitt bestånd. Etapp 2 rörande
det omfattande renoveringsarbetet på Tran- & Vipgränd har påbörjats och beräknas vara klart till sommaren 2018. Planeringen för etapp 3 (yttre miljön) har
påbörjats och arbetet beräknas vara klart under 2019.
1 november meddelade kommunen att de säger
upp hyreskontraktet för HVB-hemmet i Falsterbo fr
o m 1/12 2018. Då fastigheten är anpassad till HVBverksamhet, kommer det att krävas en omställning av
fastigheten till ny verksamhet. Av den anledningen har
bolaget skrivit ner fastigheten med 2 mkr i 2017 års
bokslut.
Under året har Vellinge Centrum gjorts ännu mer
levande, då en offentlig toalett har färdigställts. Centrat har även utrustats med 2 st bodar, som kan hyras
av företag, föreningar m fl för försäljning. På vår fastighet vid Skanörs centrum, som inrymmer restaurangen
Stationen, har vi byggt en uteservering. Under året har
vi lämnat över förvaltningen av kommunens och systerbolagens fastigheter till ISS. I takt med övelämningen har vi under året ökat fokuset kring de kommersiella fastigheterna. Vi har börjatse över företagsmixen,
hyresnivåerna och driftnettot för fastigheterna.
Företaget har rekryterat en ny VD, då Anders Larsson slutade. Efter en gedigen rekryteringsprocess,
anställdes Christer Tedestål som ny VD med tillträde
1/8 2017. Christer Tedestål lämnade därför sin tidigare
post som styrelseordförande i bolaget och till ny styrelseordförande utsågs Karin Lönnergård-Grevendahl.
I styrelsen ersattes Christer Tedestål med Per-Ola
Stjernqvist. Omställningen av bolaget, som föranleddes av det förlorade förvaltningsuppdraget för fastigheterna i Vellinge kommun och Vellinge Kommunlokal
AB, har fortgått som planerat. Under året har 10
styrelsemöten hållits, där bl a den årliga budgeten och
affärsplanen 3 år framåt fastställts. En finanspolicy
som harmoniserar med kommunens policy och styrelsens VD-instruktioner, har antagits. Det har hållits 1
ordinarie årsstämma och 1 extra bolagsstämma under
året och arvoden till styrelseledamöterna enligt kommunens reglemente har betalts ut. VD har på 3 möten
med moderbolaget Vellinge koncern AB informerat
om bolaget och dess verksamhet. Samverkan med

kommunen sker bl a genom regelbundna möten med
Mark- och exploateringsenheten och deltagande i
Samhällsbyggnadsgruppen.
Bolaget bedömer att det kommunala ändamålet är
uppfyllt 2017.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
Viktiga förhållanden
Företaget leasar sitt svartfibernät från systerföretaget
Vellinge Stadsnät.
Förväntad framtida utveckling
Bolaget går in i ett mer expansivt skede med både
mer nyproduktion och större renoveringar i beståndet.
Under 2018 färdigställs nyproduktionen av hyresrätter i V Ingelstad och tredje etappen av renoveringen
på Tran- och Vipgränd påbörjas. Renoveringen är ett
renoveringsprojekt på totalt ca 130 Mkr under en fyraårsperiod. Företaget ska de närmsta åren fördjupa sig
i verksamhet och lönsamhet för de kommersiella fastigheterna, som köpts över från systerbolaget Vellinge
Kommunlokal AB. Vellingebostäder kommer även de
närmsta åren att jobba mer fokuserat med respektive
fastighets driftnetto, förvaltningsplan och lönsamhet.
Det behövs för att möta de utmaningar som företaget
har framför sig. Expansionen medför ökad upplåning
för företaget som sker från kommunens internbank till
marknadsmässiga räntor.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Den höga nyproduktionstakten medför en ökad lånevolym och därmed en högre ränterisk. Bolaget har
täta dialoger med koncernbanken kring upplåningsräntorna och upplåningsvolymerna för att minimera
de finansiella riskerna. Ränterisken vid 1 % höjning är
5,0 (3,6) Mkr.
Risken för vakanser i bolagets bestånd kommer att
öka i och med att företaget köpt på sig fler kommersiella fastigheter. Om vakanserna blir långvariga eller
ej, beror bl a på lokalernas beskaffenhet, konjunktur
och vem det är som ska/vill hyra. Bolaget har löpande
dialog med de kommersiella hyresgästerna och är lyhörda för de önskemål och tankar som de har. Bolaget
bedriver även en kontinuerlig, aktiv översyn av den
handlarmix som företaget har i sina lokaler.
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Hållbarhetsupplysningar
Vellingebostäder AB har under en tvåårsperiod gjort
stora investeringar i ett energisparprojekt, för att få
ner energiförbukningen i sina fastigheter. Genom att
bl a byta styrutrustning och tilläggsisolera fastigheterna kan företaget styra energiförbrukningen på ett
optimalt sätt.
Företaget håller också på att styra om sina gasinköp
från naturgas till biogas. Målet är att andelen biogas
ska vara minst 80% år 2020 enligt Vellinge kommuns
Program för energieffektivisering.
Företaget arbetar aktivt med att utveckla möjligheterna till källsortering i sina fastigheter. I dagsläget
har företaget källsortering av bl.a. glas, plast, papper
och glödlampor, men räknar med att utvidga det.
Företagets ambitioner är i detta fall betydligt högre än
kommunens krav, som definerats i kommunens måldokument för miljö. Företaget har ansvar för att ordna
etableringsboenden åt personer som erhållit uppehållstillstånd i Sverige och blivit anvisade till Vellinge.
Företaget löser det dels genom att bygga etableringsbostäder, dels genom att hyra privata bostäder som
hyrs ut till nyanlända. På detta sätt hjälper företaget
kommunen i dess ansvar med att integrera nyanlända
personer i samhället. Vellingebostäder har följande mål
och utfall enligt handlingsplan Integration.
• Handlingsplan för att engagera privatpersoner att
hyra ut hela/delar av sin fastighet till nyanlända/utslussade ensamkommande. Målet är uppnått under
året.

och sociala avgifter, och att de följer gällande lagstiftning inom arbetsmiljö. Företaget följer Lagen om
offentlig upphandling (LOU), kommunens upphandlingspolicy och kommunens informationshanteringsplan.
Förutom att företaget tillhandahåller lägenheter och
lokaler finns också ett moraliskt uppdrag som bygger
på respekt och likabehandling. Företagets anseende
och omvärldens förtroende är avgörande faktorer. Av
denna anledning har företaget en etisk policy som gäller för alla medarbetare och en strävan finns att även
våra affärskontaker i tillämpliga delar ska följa denna
policy. Företaget tolererar inte någon form av korruption och följer institutet mot mutors Kod om gåvor,
belöningar och andra förmåner i näringslivet.
En avgörande faktor för företagets framgångar är
att personalen trivs och mår bra. Av denna anledning
har all personal regelbundna medarbetarsamtal med
sin närmaste chef. Personalen får även friskvårdsbidrag
och har tillgång till företagshälsovård. Företaget har
kollektivavtal.
Bolaget har under året gjort en medarbetarenkät
som glädjande nog visar på ett index på 83%. Har man
över 75% anses det som bra. Det är roligt att det långsiktiga förändringsarbetet med organisationen, arbetsmiljön och personalen ger resultat.
NKI-undersökning för bostadshyresgäster och
lokalhyresgäster för 2017 har påbörjats i januari 2018.
Resultaten förväntas vara klara i mitten av mars. Företaget har beslutat att dessa båda NKI-undersökningar
ska genomföras årligen. 				

• Modell att hyra bostäder av privatpersoner och förmedla vidare till nyanlända/ utslussade ensamkommande. Målet är uppnått under året.

Förslag till disposition av företagets vinst
eller förlust

• Inventera befintliga fastighetsbeståndet för att hitta
nya och fler boendelösningar för att möta ett ökat
behov av bostäder i kommunen. Vellingebostäder
kommer aktivt att fortsätta söka efter nya boendelösningar. Målet är uppnått under året.

Balanserad vinst
Årets resultat

• Köpa in/hyra fastigheter för att klara av behovet av
bostadsförsörjning. Vellingebostäder kommer även
fortsättningsvis att aktivt i sin omvärldsbevakning
leta efter fastigheter för inköp eller hyra. Målet är
uppnått under året.		

Balanseras i ny räkning

110 218 778

Summa

110 218 778

Vid upphandlingar ställs krav på att leverantören har
miljöledningssystem enligt ISO 14001 och kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001. Därutöver ställs krav
på att leverantören ska sköta sina betalningar av skatter

Till bolagsstämmans förfogande står:
105 122 628
5 096 150
110 218 778
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kr 110 218 778:17, disponeras
enligt följande:

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning

					

					

Resultaträkning					
Belopp i tkr
Not
2017
2016
					
Nettoomsättning
2
93 482
71 416
Aktiverat arbete för egen räkning		
1 000
451
Övriga rörelseintäkter
3
14 063
11 568

		
108 545
83 435
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader
4, 5, 7
-67 115
-48 731
Personalkostnader
6
-10 927
-12 390
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella			
anläggningstillgångar
7
-16 445
-10 398
Övriga rörelsekostnader
30
-3 310
-10 510

Rörelseresultat		
10 748
1 407
					
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från andelar i koncernföretag
9
–
83 000
Resultat från övriga värdepapper och fordringar				
som är anläggningstillgångar		
2
2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
10
585
108
Räntekostnader och liknande resultatposter
11
-4 669
-4 021
37
Resultat efter finansiella investeringar		
6 665
80 496
					
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag, erhållna		
7
–
Koncernbidrag, lämnade		
-41
-41

Resultat före skatt		
6 631
80 455
					
				
Skatt på årets resultat
12
-1 535
-1 340
Årets resultat		

5 096

79 115

Balansräkning

					

					

Balansräkning					
Belopp i tkr

Not

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar						
Dataprogram		
13
380
625
			

380

625

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark		
14, 15
573 922
382 888
Inventarier, verktyg och installationer		
16
1 982
443
Pågående nyanläggningar och förskott						
avseende materiella anläggningstillgångar		
17
100 646
73 508
			

676 550

456 839

Finansiella anläggningstillgångar						
Andelar i koncernföretag		
18
50
50
Andra långfristiga värdepappersinnehav		
18
172
175
			
Summa anläggningstillgångar			

222

225

677 152

457 689

		

Omsättningstillgångar			
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter			
38

84

240

			
84
240
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar			
2 156
1 494
Fordringar hos koncernföretag			
854
84 195
Fordringar Vellinge kommun koncernkonto			
3 768
–
Övriga fordringar			
3 232
2 273
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
21
2 227
–
			
12 237
87 962
						
Kassa och bank						
Kassa och bank			
0
0
			

0

0

Summa omsättningstillgångar			

12 322

88 202

SUMMA TILLGÅNGAR			

689 474

545 891

Balansräkning

					

					

Balansräkning					
Belopp i tkr

Not

2017-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 		
22 			
Bundet eget kapital					
Aktiekapital 			
2 600
2 600
Reservfond			
22 466
22 466
			
25 066
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat 			
105 123
Årets resultat			
5 096
			

110 219

25 066
		
26 008
79 115
105 123

			
135 285
130 189
Avsättningar						
Uppskjuten skatteskuld		
20
9 320
7 785
Övriga avsättningar		
23
5 825
–
			
Långfristiga skulder		
24
Skulder till Vellinge kommun		
27

15 145

7 785

341 000

310 000

39
			
341 000
310 000
Kortfristiga skulder						
Skulder till Vellinge kommun 		
27
159 000
50 000
Leverantörsskulder			
29 105
22 016
Skulder till Vellinge kommun koncernkonto		
25
–
11 463
Skulder till koncernföretag			
952
723
Övriga skulder			
414
4 243
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
26
8 573
9 473
			

198 044

97 918

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			

689 474

545 891

Rapport över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalys

Rapport över förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital
Reservfond
Balanserat resultat inkl årets resultat
Summa eget kapital
				
2017-01-01
2 600
22 466
105 123
130 189
Årets resultat			
5 096
5 096
2017-12-31

2 600

22 466

110 219

135 285

					

					

Kassaflödesanalys					
Belopp i tkr			

2017

2016

Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster		
29
6 665
80 495
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
30
25 658
20 907
			
Betald inkomstskatt			
40

32 323
–

101 402
–

Kassaflöde från den löpande verksamheten före						
förändringar av rörelsekapital			
32 323
101 402
Förändringar i rörelsekapital						
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager			
156
-51
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar			
79 493
-85 617
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder			
2 630
18 981

Kassaflöde från den löpande verksamheten			
114 602
34 715
					
Investeringsverksamheten						
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			
-239 330
-125 434
Avyttring av materiella anläggningstillgångar			
–
20 278
Förvärv av andelar i dotterföretag			
–
-50

Kassaflöde från investeringsverksamheten			
-239 330
-105 206		
					
Finansieringsverksamheten						
Förändring Vellinge kommun koncernkonto			
-15 231
20 532
Upptagna lån			
140 000
50 000
Lämnade koncernbidrag			
-41
-41
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
124 728
70 491
						
Årets kassaflöde			
–
–
Likvida medel vid årets början			
–
_
Likvida medel vid årets slut			
–
_
						
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:					
Kassamedel			
0
0
Banktillgodohavanden			
–
–
Tillgodohavande på koncernkonto			
–
–
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel		
–
–
			
0
0
			
Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.						
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.						
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.					
				

Tilläggsupplysning

Tilläggsupplysningar

Belopp i tkr om inget annat anges

1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med
tidigare år. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Redovisningvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om
inget annat anges.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Förvärvade immateriella tillgångar
Dataprogram

Nyttjandeperiod
5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår, förutom inköpspriset, även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens
redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas
som kostnader när de uppkommer.
För byggnader har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter
bedömts vara väsentlig. Byggnaderna har därför delats upp i komponenter
vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom
det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Byggnadskomponenter
-Stomme
-Fasad: tegel, puts mm
-Fasad: trä
-Fönster, ytterdörrar, portar
-Yttertak: betong, tegel
-Yttertak: papp
-Inre ytskikt och vitvaror
-Inredning badrum
-Värme och sanitet
-El, anslutningsavgift (el, VS, bredband)
-Ventilation
-Transport
-Modulbostäder
Markanläggning
Mark
Byggnadsinventarier
inventarier verktyg och installationer

Nyttjandeperiod
50-100 år
50 år
30 år
50 år
50 år
25 år
10-15 år
30 år
40-50 år
40 år
20-25 år
20-25 år
20 år
15-20 år
ingen avskr
15 år
5 år

Nedskrivningar – materiella och immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en
tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation
finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet
beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge
upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller		
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker
som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste
nedskrivningen har förändrats.
Andelar i koncernföretag
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt
hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet. Skulle det verkliga värdet vara lägre
än det redovisadevärdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet om
värdenedgången kan antas vara bestående.

Leasing
Leasetagare		
41
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär
att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.
Leasegivare			
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter
för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
Låneutgifter
Låneutgifter belastar restultatet för det år till vilket de hänför sig, utom till
den del de inräknas i ett byggnadsprojekts anskaffningskostnad. Aktivering
av låneutgifter sker när de är hänförbara till inköp, konstruktion eller
produktion av en tillgång som tar en betydande tid att färdigställa innan
den kan användas eller säljas.
Finansiella tillgångar och skulder		
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdesmetoden.
Finansiella instrument och riskhantering			
Företaget är hänvisat att låna sina långa lån från Vellinge kommun, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finanspolicy, och har valt att låna
både till fast och rörlig ränta. Företagets korta lånebehov har lösts med en
checkkredit hos kommunen. Vid årsskiftet hade företaget utnyttjat 0 tkr av
den beviljade checkkrediten på 40 000 tkr. Alla lån från Vellinge kommun
sker till marknadsmässiga villkor. Skulle det kortsiktigt bli en likviditetskris
i företaget, finns möjlighet att med kort varsel öka checkkrediten. Någon
likviditetsrisk för företaget anses därför inte föreligga, då kommunen
täcker upp eventuell likviditetsbrist då den uppstår.
Kredit- och ränterisken för de långa lånen uppstår vid lånens ränteförfall
och anses vara hanterbar för företaget. För att kunna hantera ränterisken
finns en räntepolicy. Policyn stipulerar på vilka tider företaget får ha sina
ränteförfall på sina lån, för att på så sätt säkra upp att alla lånens räntor
inte förfaller samtidigt.
Finansieringsrisken för företaget, dvs risken att inte kunna finansiera
verksamheten lång- och kortsiktigt, anses vara liten, då all upplåning sker
via Vellinge kommun. Kommunen har hög kreditvärdighet (AAA) och skulle
vid finansieringskriser, likt den som uppstod 2008, kunna låna upp de
pengar som företaget behöver, om än till hög ränta. Dessutom har företaget en finanspolicy att förhålla sig till, som stipulerar vilka löptider lånen
får ha, för att säkra upp att alla lån inte förfaller samtidigt.

Tilläggsupplysning

Företaget har under 2017 antagit en ny ränte- och finansieringspolicy för
att bättre kunna möta företagets finansieringsbehov de närmaste åren
och för att företaget ska kunna dra nytta av det gynnsamma ränteläge som
rått en tid.
Företaget har inga derivat. Företagets lån värderas till anskaffningsvärde, dvs till det nominella belopp som företaget lånat av kommunen.
Vellinge kommun finansierar utlåning till bolaget på affärsmässiga grunder via emitterade obligationer på kreditmarknaden alternativt emitterade
certifikat på certifikatmarknaden.		
Redovisning i och borttagande från balansräkningen 			
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång
tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet
från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker
och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts
till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella
tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
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Värdering av finansiella tillgångar 			
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar
värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärdemed avdrag för eventuella nedskrivningar och
med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid
justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden,
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp
och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.
Ersättningar till anställda – pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar
både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk
enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de
överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre
än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna
avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger
även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.
Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer, vilket
innebär att erlagd premie redovisas som kostnad i takt med att pensionen
tjänas in.		
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till
följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skill-

nader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade
reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i
balansräkningen. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på
en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen
baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld
förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte
nuvärdeberäknats.
Eventualförpliktelser och avsättningar
En eventualförpliktelse redovisas i not när det finns:
- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars
förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida
händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller
uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte
redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas för att
Avsättningar
Avsättningar redovisas när företaget har eller kan anses ha en förpliktelse
som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning
är att det går att göra en tillfölitlig uppskattning av det belopp som ska
utbetalas.
Uppskjuten skatt redovisas som en avsättning.			
			
Intäkter			
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer
att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodoräknas bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Hyresintäkterna för fastigheterna redovisas linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal.
Ränteintäkterna redovisas i takt med att de intjänas. Ränta redovisas
som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.
Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition
i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat
företagets aktuella skatt.

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden.
Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet.
De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är
främst värdering av förvaltningsfastigheter. Varje år prövas om det finns
någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet.
Finns en indikation, beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det
högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader
och nyttjandevärdet.			
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Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

2
Nettoomsättning per rörelsegren
2017

2016

65 783
26 328
1 371

66 955
3 330
1 131

93 482

71 416

Nettoomsättning per rörelsegren
Bostäder
Lokaler
Övrigt
Leasingavtal där företaget är leasegivare
Avtal som förfaller:
Inom 1 år
Mellan 1 och 5 år
Senare än 5 år

914
17 107
53 490

–
–
–

71 511

–

Hyreskontrakten för bostäder har till övervägande del en uppsägningstid
på 1-3 månader, varför upplysning inte lämnas om dessa kontrakt. Beloppen ovan avser lokalkontrakt. Under 2016 var lokalkontrakten obetydliga
till belopp.

3

Sverige		
Totalt		

13
13

2017

2016

9 181
4 882

10 779
789

14 063

11 568

I administrationsersättning och förvaltningsersättning ingår försäljning
till koncernföretag med 4 016 tkr (5 296).

69%
69%

varav
män

14
14

66%
66%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
		
		

2017-12-31
Andel kvinnor

2016-12-31
Andel kvinnor

Styrelsen		
Övriga ledande befattningshavare		

14%
25%

14%
33%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,
inklusive pensionskostnader
2017
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnad) 1)

2016

6 982
3 386
(939)

7 945
3 927
(1 110)

43
1)
Av företagets pensionskostnader avser 423 tkr (323) företagets VD och
styrelse.			
			
Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter m fl och övriga anställda		
		

Övriga rörelseintäkter
Administrationsersättning och
förvaltningsersättning
Övrigt

Medelantalet anställda		
2017
varav
2016
			
män		

2017 		

2016

Styrelse
Övriga Styrelse
Övriga
		 och VD anställda och VD anställda
Löner och andra ersättningar		 1 394
5 589
(varav tantiem o.d.)		
(–)		

1 308
(–)

6 637

Avgångsvederlag		
Till verkställande direktören utgår vid uppsägning från bolagets sida ersättning motsvarande 12 månadslöner.
Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden
6 månader.					

4
Externa kostnader		
2017
Administrationskostnader
Fastighetsskatt
Driftkostnader
Reparationer och underhåll

2016

-16 445
-2 428
-29 763
-18 479

-13 931
-1 629
-21 198
-11 973

-67 115

-48 731

5
Arvode och kostnadsersättning
till revisorer			
2017
2016
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

87

150

97

39

7
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan fördelade
per tillgång
Dataprogram
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

2017

2016

245
13 979
221

245
10 044
109

14 445

10 398

Nedskrivningar fördelade per tillgång		
Byggnader och mark
2 000

–

2 000

–

Tilläggsupplysning
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Operationell leasing

Dataprogram

2017-12-31
2016-12-31
Leasingavtal där företaget är leasetagare			
Ackumulerade anskaffningsvärden			
De operationella leasingavtal som finns är av karaktären kopieringsmaskin
och VD:s leasingbil, men även svartfibernät som leasas av Vellinge Stadsnät
Vid årets början
2 025
2 025
AB. Lokal hyrs av Vellinge Exploaterings AB.
Vid årets slut
2 025
2 025
Ackumulerade avskrivningar			
Vid årets början
-1 400
-1 155
Årets avskrivning
-245
-245

9

Vid årets slut

Resultat från andelar i koncernföretag
2017

2016

–

83 000

–

83 000

Anteciperad utdelning

Redovisat värde vid årets slut

-1 645

-1 400

380

625

2017-12-31

2016-12-31

14
Byggnader och mark

10
Ränteintäkter och liknande resultatposter

44

2017

2016

0
585

5
103

585

108

Ränteintäkter, övriga
Aktiverade räntor

11

Vid årets slut

Räntekostnader, Vellinge kommun
Räntekostnader, övriga

501 592

-121 593

-118 704

2017

2016

-4 566
-103

-3 972
-49

Ackumulerade nedskrivningar			
Vid årets början
–
–
Årets nedskrivningar
-2 000
–
Vid årets slut
-2 000
–

-4 669

-4 021

Redovisat värde vid årets slut
Varav mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar
Redovisat värde vid årets slut

12
Skatt på årets resultat
2017

2016

-1 535

-1 340

-1 535

-1 340

Avstämning av effektiv skatt		
2017
2016
Procent Belopp
Procent
Belopp
Resultat före skatt		
Skatt enligt gällande skattesats
22,0%
Ej avdragsgilla kostnader
1,1%
Ej skattepliktiga intäkter
0,0%
Ändrad bedömning i temporära
skillnader vid koncernintern
överlåtelse
0,0%

6 631		
-1 459
22,0%
-76
0,5%
–
-22,7%

–

1,8%

-1 487

Redovisad effektiv skatt

-1 535

1,7%

-1 340

23,1%

697 516

Ackumulerade avskrivningar			
Vid årets början
-118 704
-123 792
Återförda avskrivningar på
avyttringar och utrangeringar
11 090
15 132
Årets avskrivning
-13 979
-10 044
Vid årets slut

Räntekostnader och liknande resultatposter

Uppskjuten skatt

Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid årets början
501 592
461 520
Nyanskaffningar
138 247
61 204
Avyttringar och utrangeringar
-14 397
-45 918
Omklassificeringar från pågående
nyanläggningar
72 074
24 786

80 455
-17 700
-414
18 261

573 922

382 888

42 272
22 508
–
64 780

33 014
10 395
-1 137
42 272

Tilläggsupplysning
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Upplysning om verkligt värde
på förvaltningsfastigheter

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början
Ackumulerade verkliga värden			
Omklassificeringar
Vid årets början
1 039 700
1 020 000
Investeringar
Vid årets slut
1 575 000
1 039 700
Bolagets fastighetsbestånd av färdigställda fastigheter hade vid räkenskapsårets slut ett anskaffningsvärde av 697 516 tkr (501 592) och ett
bokfört värde av 573 922 (382 888). Totala taxeringsvärdet uppgår till
838 778 tkr (696 204).
En marknadsvärdebedömning av bolagets fastighetsbestånd har
gjorts av extern part 2017. Värderingen tar sin utgångspunkt i en
individuell analys och uppskattning av marknadsvärdet av varje enskilt
värderingsobjekt som ingår i bolagets portfölj. Den gängse använda
marknadsdvärdedefinitionen i Sverige är sannolikt pris vid försäljning
på den allmänna fastighetsmarknaden. Denna kortfattade definition
förutsätts vara innefattad i och leda till samma värderingsresultat som
tillämpning av IVSC:s (International Valuation Standards Committee)
definition:
Market Value is the estimated amount for wich an asset or liability
should exchange on the date of valuation between a willing buyer and
a willing seller in an arms length transaction, after proper marketing
where the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion.
Generellt sett har bebyggda fastigheter som helt eller delvis är avsedda
för uthyrning värderats med en marknadssimuleringsmodell som
innebär att marknadsvärdet bedöms motsvara det avkastningsvärde
som kan beräknas ur en i normalfallet femårig kassaflödesanalys med
marknadsanpassade parametrar ifråga om antaganden för in- och
utbetalningar, beräkning av restvärde samt för kalkylränta. Marknadssimuleringsmodellen kalibreras gentemot analyser av genomförda
transaktioner på respektive delmarknad.
Samtliga bedömningar avser värdetidpunkt december 2017 och summan av de uppskattade marknadsvärdena för fastigheterna i portföljen
uppgår till 1 575 000 tkr (1 039 700).

Redovisat värde vid årets slut

2017-12-31

2016-12-31

73 508
-72 181
99 320

34 320
-24 921
64 109

100 646

73 508

Under året har ränta aktiverats med 585 tkr (103 tkr).			
			
		

18
Andelar i koncernföretag
2017-12-31

2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid årets början
50
–
Förvärv
–
50
Vid årets slut

50

50

Redovisat värde vid årets slut

50

50

Spec av företagets innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte
Veboa Holding AB,
559067-6408, Vellinge

2017-12-31
Antal
Andel
andelar
i % i)
50 000

2016-12-31
Redovisat Redovisat
värde
värde
50

50

			50

100,0

50

19
Andra långfristiga värdepappersinnehav
2017-12-31

16
2017-12-31

2016-12-31

Redovisat värde vid årets slut

172

Ackumulerade anskaffningsvärden			
Beloppet avser insatskapital och innestående återbäringsmedel i
Vid årets början
2 092
1 971
Husbyggnadsvaror HBV Förening.
Nyanskaffningar
1 763
121
Avyttringar och utrangeringar
-241
–
3 614

2 092

Ackumulerade avskrivningar			
Vid årets början
-1 650
-1 541
Återförda avskrivningar på avyttringar
och utrangeringar
238
–
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
-221
-109
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid årets början
175
175
Avgående tillgångar
-3
–

Inventarier, verktyg och installationer

Vid årets slut

45

-1 633

-1 650

1 982

443

I anskaffningsvärdena ingår icke avskrivningsbar konst till ett värde av
160 tkr.

175

Tilläggsupplysning
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Uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
		
2017-12-31
2017-12-31
2016-12-31
Uppskjuten Uppskjuten		
Skulder som förfaller senare än ett år
skattefordran skatteskuld
Netto
från balansdagen			
Väsentliga temporära skillnader				
Skulder till Vellinge kommun
341 000
310 000
Skillnad skattemässigt och bokförings-				
Skulder som förfaller senare än fem år
mässigt värde på byggnader och mark
–
10 915 -10 915
från balansdagen
Övriga temporära skillnader
134
–
134
Skulder till Vellinge kommun
–
–
Skattemässigt underskottsavdrag
1 461
–
1 461
Uppskjuten skattefordran/skuld
Kvittning
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

1 595

10 915

-9 320

-1 595

-1 595

–

–

9 320

-9 320

25

Checkräkningskredit
				
		
2016-12-31		
Uppskjuten Uppskjuten		
Beviljad kreditlimit
skattefordran skatteskuld
Netto
Outnyttjad del
Väsentliga temporära skillnader				
Utnyttjat kreditbelopp
Skillnad skattemässigt och bokförings-				
mässigt värde på byggnader och mark
–
12 139 -12 139
Övriga temporära skillnader
82
–
82
26
Skattemässigt underskottsavdrag
4 272
–
4 272
Uppskjuten skattefordran/skuld
Kvittning

46

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

4 354

12 139

-7 785

-4 354

-4 354

–

–

7 785

-7 785

2016-12-31

40 000
-40 000

40 000
-28 537

–

11 463

2017-12-31

2016-12-31

418
1 534
6 621

944
2 694
6 306

8 573

9 473

2017

2016

Inga

Inga

2017

2016

153

166

–

26 737

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda hyresintäkter

21
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Upplupna förvaltningsintäkter
Upplupna hyresintäkter
Förutbetalda hyror

2017-12-31

2017-12-31

2016-12-31

1 941
241
45

–
–
–

Ställda säkerheter

2 227

–

Ställda säkerheter

27

22

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Eget kapital
Antalet aktier uppgår till 260 och kvotvärdet är 10 000 kr per aktie.

28
Eventualförpliktelser

23
Övriga avsättningar
Stämpelskatt

2017-12-31

2016-12-31

5 825

–

Garantibelopp Fastighetsbranschens
arbetsgivarorganisation
Garantiansvar i samband med
dotterbolags fastighetsförsäljningar

5 825
Beloppet avser stämpelskatt avseende förvärv av fastigheter från annat
koncernbolag.

Kvar finns garantiåtaganden för eventuella skatteåtaganden enligt
separat avtal i samband med dotterbolags fastighetsförsäljning 2016.

29
Betalda räntor och erhållen utdelning
– upplysning till kassaflödesanalysen
Erhållen ränta och utdelning
Erlagd ränta

2017

2016

2
-4 669

7
-4 021

Tilläggsupplysning
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35

Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödesanalysen

Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning: Företagets samlade tillgångar
2017
2016
Just eget kapital:
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som 		
reducerats med uppskjuten skatt
Avskrivningar
14 445
10 398
Avkastning på eget
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar 2 000
–
kapital:
Resultat efter finansiella poster i procent av genom-		
Rearesultat försäljning/utrangering av
snittligt justerat eget kapital
anläggningstillgångar
3 310
10 509
Soliditet (synlig):
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen
Övriga avsättningar
5 825
–
Soliditet (justerad): Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 		
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
78
–
inkl marknadsvärde på fastigheterna
25 658
20 907
Direktavkastning
(marknadsvärde):
Den löpande avkastningen från fastigheterna,
driftnettot, i procent av marknadsvärdet för fastigh		
Uthyrningsbar yta: Företagets sammanlagda uthyrningsbara yta
31
Vakansgrad:
Uthyrningsbar yta som inte är uthyrd i procent av 		
Koncernuppgifter
företagets uthyrningsbara yta
Företaget är helägt dotterföretag till Vellinge Koncern AB, org nr
Underhållskostn:
Kostnader för underhåll / företagets uthyrningsbara 		
556704-7542 med säte i Vellinge.
yta
Vellinge Koncern AB är helägt av Vellinge kommun, org nr 212000Driftnetto:
Rörelseresultat exkl avskrivningar och central
1033.
administration / företagets uthyrningsbara yta
Vellinge Koncern AB upprättar koncernredovisning.
Driftkostnad:
Rörelsekostnader exkl avskr, fastighetsskatt och central
administration / uthyrningsbar yta		
Vellingebostäder AB äger till 100% Veboa Holding AB, 559067-6408.
Genomsnittshyra:
Totala hyresintäkten/ totala bostadsytan
Koncernredovisning upprättas ej av Vellingebostäder AB med stöd av
Belåningsgrad
ÅRL 7 kap 2§.
(bokfört värde):
Räntebärande skulder i procent av fastigheternas 		
bokförda värde samt pågående nyanläggn		
Inköp och försäljning inom koncernen		
Belåningsgrad
Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 4 (2) % av
(marknadsvärde):
Räntebärande skulder i procent av fastigheternas 		
inköpen och 4 (6) % av försäljningen andra företag inom koncernen.
marknadsvärde samt pågående nyanläggn

32
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

33
Transaktioner med närstående
Vellingebostäder AB har under året hyrt ut etableringsboenden i Skanör,
Vellinge och Höllviken till Vellinge kommun till självkostnadshyra.

34
Resultatdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står:		
Balanserad vinst
105 122 628
Årets resultat
5 096 150
110 218 778
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, tkr 110 218 778:17, disponeras
enligt följande:
Balanseras i ny räkning

110 218 778

Summa

110 218 778

Vellinge den 5 mars 2018
Karin Lönnergård Grevendahl
Karl-Johan Persson
Ordförande					
		
Anders Hansson
Per-Ola Stjernqvist		
				
Nils-Ola Roth		

Rolf Erichs

Vice ordförande

		
Ola Svantesson

Christer Tedestål
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 mars 2018
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Staffan Persson

Mattias Kristensson

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Vellingebostäder AB
Org. nr 556705-1809
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Vellingebostäder AB för år
2017. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 33-49 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av Vellingebostäder AB:s finansiella ställning per den 31 december 2017
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-räkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till Vellingebostäder AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
48

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen redovisas i sidorna 1-32 samt
sidorna 50-52 i detta dokument men innefattar inte årsredovisningen och
vår revisionsberättelse avseende denna.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa
den information som identifierats ovan och överväga om informationen
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksam-heten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.

Revisionsberättelse

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under
revisionen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Vellingebostäder
AB för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till Vellingebostäder AB enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer
på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medels-förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Malmö, 2018-03-23
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Staffan Persson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Mattias Kristensson
Auktoriserad revisor
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Fastigheter och projekt

Vellingebostäders fastighetsbestånd
Fastighet Beteckning
Adress
Ort
Byggår
					

50

102
Västra Ingelstad 3:37
103
Östra Grevie del av 2:80
104
Ingelstad 6:92-6:95
201
Makrillen 3
202
Makrillen 3 del av
204
Vellinge 75:1
206
Vellinge 76:1, 77:1, 78:4
207
Herrestorp 6:1 - 6:5
207
Herrestorp 7:1 - 7:7
209
Vellinge 99:12
210
Herrestorp 1:2
212
Måsen 5 & 6
213
Panncentral Eskilstorp 6:3
214
Aspen 5
218
Furan 9
221
Vellinge 81:2
222
Tonfisken 13
222
Tonfisken
223
Laken 1
224
Laken 3
226
Laken 4
230
Aspen 4
233
Vellinge 99:27, 83:14.
234
Vellinge 81:3
235
Vellinge 99:137, Svalan
236
Vellinge 99:26
251
Eskilstorp 14:98
252
Eskilstorp 14:106
253
Eskilstorp 14:206
254
Eskilstorp 14:207
301
Höllviken 21:83
303
Höllviken 18:73
305
Höllviken 23:176
306
Höllviken 23:177
307
Höllviken 23:202
310
Höllviken 7:207
311
Höllviken 7:277
312
Höllviken 7:29
315
Höllviken 8:228
317
Höllviken 23:7
401
Falsterbo 4:236
402
Skanör 8:96
402
Skanör 8:96 (byggnad 2)
404
Skanör 7:121, 122
405
Falsterbo 16:9
406
Skanör 51:1
407
Skanörs Vångar 13:93
408
Skanör 14:28
		
409
Skanör 14:29
410
Skanör 14:30
411
Falsterbo 20:1
412
Skanör 9:131
413
Skanör 4:74
415
Falsterbo 6:94
416
Skanör 6:11
420
Falsterbo 25:22
423
Falsterbo 16:9 Fädriften
424
Kvarteret Lotten 3,
Skanör 6:388
425
Skanör 2:1
426
Skanör 13:8

Antal
BOA/LOA*
lgh/lokaler		

Antal
garage

Antal		
p-platser

Stationsvägen 11 A-E
Bok/Ekvägen
Mantalsv 17-21, Arrendev 19-25
Lindesgatan 17 A-B
Ängavägen 7A-B
Norrevångsgatan 45-49
Norrevångsgatan 35-43
Tran- och Vipgränden
Trangränd 5-7, 10-16
Vellinge Centrum
Trangränd 1-3
Mejerigatan/Rosengatan
Vattentornsgatan
Östergatan 4
Trelleborgsvägen 2
Kompanigatan 19
Östergatan 3, Klockhuset
Bankgatan 7
Larsgatan 6/ Kompanigatan 4
Stortorget 17
Kompanigatan 2/Stortorget 15
Östergatan 2
Norrevångsgatan 2
Malmövägen 28
Trädgårdsgatan 5A, 5B
Västerbrogatan 3
Hammargatan 3
Fabriksgatan 6-14
Mejselgatan 10
Mejselgatan 10B
Bokdalsvägen 1-12
Skolgången 1
Ängdalavägen 26-32
Ängdalavägen
Sandbackevägen 30-50, 23-43
Polisvägen 4 A-B, 6 A-B, 12 A-B
Polisvägen 2, ungdomslägenheter
Fasterbovägen 79, Läkarstation
Appelins Väg 1-5, Idrottsvägen 6-8
Henrikdsdalsvägen 70-72
Ljungstyckevägen 6-20
Malmövägen 4, Malmövägen 6
Malmövägen 4, Malmövägen 6
Starvägen 10-12
Fädriften 2-10
Hamngatan 13-17
Cymbalallén 24 A-D, 26 A-D
Bäckatorget 4,5,6,7
- Skanörs Centrum 2
Bäckatorget 10 - Bankhuset i Skanör
Bäckatorget 8,9 - Skanörs Centrum 3
Stinsgången 1-16
Ida Sömmerskas gränd 2-6
Lagmanshejdevägen 10
N Vånggatan 15-17
Nummerjordsgränd 4-8
Östergatan 11
Siegburgska vägen 4

V Ingelstad
Ö Grevie
V Ingelstad
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Vellinge
Höllviken
Höllviken
Höllviken
Höllviken
Höllviken
Höllviken
Höllviken
Höllviken
Höllviken
Höllviken
Falsterbo
Skanör
Skanör
Skanör
Falsterbo
Skanör
Skanör
Skanör
Skanör
Skanör
Falsterbo
Skanör
Skanör
Falsterbo
Skanör
Falsterbo
Falsterbo

1979
1979
1979
1980
1981
1982
1984
1986
1989
2013

-/4
-/1
-/2
16/10/10/9/11/4/-/1

-/1 522
-/215
-/2 324
1 728/-		
880/-		
798/-			
721/-		
923/-		
333/-		
-/288			

Cymbalallén, Tamburingatan
Södergatan 12
Storevångsvägen 15 A-J

Skanör
Skanör
Skanör

2016
2016
2017

30/-/1
20/-

1 790/-		
-/25
750/-

totalt

843/111

				
*BOA bostadsyta LOA = Bostadsarea och lokalarea

1958
13/8
545/129			
1991
12/1 184/-		
Pågående
1980
-/2
-/490
1961
8/3
402/386
1965
24/1 560/3
8
1967
66/29
4 761/685		
55
1972
235/2
15 816/198 		
90
233
1972
73/ 57
5 473/881
1978
-/16
-/6 049
1977
16/1
1 616/11
16		
1985
5/323/-			
1972				
1929
4/7
460/580
1941
-/2
-/185
1996
-/1
-/839		
1942
1/2
80/96		
1997
6/268/-		
3		
1953
16/3
1 112/38
4		
1945
8/8
546/548			
1952
8/6
558/413			
1960
3/2
271/224
1			
2017
27/1 674/-		
25
1995
-/1
-/949
2013
12/712/-		
2017
10/375/1974
-/12
-/2 475
1976
-/14
-/3 057
1976
-/4
-/1 308
1976
-/7
-/1 794		
1964
14/717/-		
1987
1/115/-			
1985
22/1 725/1985
-/1
-/250			
1987
22/1 918/-			
1994
10/450/-		
2010
4/192/1994/2007
-/3
-/923			
1998
32/2 415/2017
10/375/-		
2004
16/1 458/-		
1
1989
8/494/-		
1
1989
8/596/-			
1965
6/322/-			
1966
28/1 922/-		
1968
15/2
804/69
2013
30/2
1 971/104		
30

59 633/26 964

113

18

345

Statistik

Statistik
Antal lägenheter byggda av Vellingebostäder
under resp årtionde

Antal lägenheter per ort

350

600

324

512

300

500

250

400

200

164

300

150

126

103

100

0

9

4
Under
1920-talet

Under
1930-talet

Under
1940-talet

16
0
Under
1960-talet

Under
1970-talet

Under
1980-talet

Under
1990-talet

73

100

37
Under
1950-talet

128

105

60
50

200

Under
2000-talet

Under
2010-talet

13

12

Västra
Ingelstad

Östra
Grevie

Vellinge

Höllviken

Falsterbo

Skanör
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Källor
1
Vellinge kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2017.
2
Statistik från Sabo baserad på statistik från SCB 2017-12-31.
3
Fast2, 2017
Foto
Annika Andersson, sid 3, 9, 11, 13, 18, 19,
24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 51, 52
Boplats Syd, sid 2
Samir Dounas, Samumba AB, sid 21
Jesper Landby, sid 1, 5, 7, 8, 26, 27
Christoffer Lomfors, sid 16, 20, 22, 23, 30, 31
Stadsstudio, skissbild sid 2 och 20
Stefan Wulff, kartillustration sid 14
Övriga illustrationer Nina Hammarberg
Produktion Kristall kommunikation

Filosofisk rymd av
Bie Norling, i bostadskvarteret Appelins väg och
Idrottsvägen i Höllviken.

Årsredovisning 2016 VD har ordet
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Vellingebostäder
Norrevångsgatan 3
235 36 Vellinge
040-42 60 60
veboa.se
Org nr 556705-1809

Vellingebostäder är Vellinge kommuns största fastighetsägare, med det
största urvalet av bostäder och totalt
cirka 1 000 hyreslägenheter fördelade i Skanör, Falsterbo, Höllviken,
Vellinge, Västra Ingelstad och Östra
Grevie. I fastighetsbeståndet finns
förutom pittoreska skånelängor,
ståtliga patriciervåningar, traditionella tvåvåningshus, villor och radhus
även drygt 60 kommersiella lokaler i
Höllviken, Skanör och Vellinge.

