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Med denna upplaga av Berättaren 
vill vi ge dig en inblick i verksamheten 

i koncernen Ivar Kjellberg AB med tonvikt på år 2018. 
Berättaren är ingen heltäckande årsredovisning 

utan vill mer ge dig en övergripande information om såväl 
byggverksamhet och förvaltning som ekonomi.

Trevlig läsning!

Omslagsbild:  
Eskil Glantz - Arbetsledare på Nordostpassagen

Foto: Johan Olsson
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IVAR KJELLBERG
– både byggande och boende

Ivar Kjellberg AB äger, förvaltar och utvecklar fastig-
heter i Göteborgsregionen. Vi bygger om och bygger 
nytt i såväl egen regi som på entreprenad. 

Familjeföretaget Ivar Kjellbergs värderingar ligger 
som stark grund för all vår verksamhet. Våra värdeord 
Kvalitet, Långsiktighet och Omtanke känns än mer 
viktiga i tider av turbulens, omställning och ökade krav.

Vi har idag en stark och dynamisk organisation där de 
tre operativa dotterbolagen Ivar Kjellberg Fastighets AB, 
Ivar Kjellberg Byggnads AB samt Aranäs AB (50%)  
har extern VD. 
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IVAR KJELLBERG
Ivar Kjellberg Fastighets AB erbjuder 
och hyr ut kundanpassade bostäder och 
lokaler med hög kvalitet.
    Vår strategi är att ta väl hand om 
vårt befintliga bestånd, men gärna 
växa genom kvalitetsinriktad och stabil 
verksamhet. Det gör vi främst genom 
nyproduktion och utveckling men också 
genom förvärv.
    Vi vill vara en aktiv exploatör och en 
trygg hyresvärd. Vi är inte främmande för 
nya utmaningar, spännande projekt eller 
boendekoncept.
    Genom våra projekt, nätverk och 
branschengagemang utvecklar vi 
kunskap och erfarenhetsutbyten, vilket 
ytterligare stärker vår kompetens.

IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB

Ivar Kjellberg Byggnads AB bedriver verk-
samhet inom nyproduktion, ombyggnad 
och underhåll av bostads- och kommersi-
ella fastigheter. 
    Vi utgår ifrån en gedigen byggmästar- 
anda och kompletterar med moderna 
tankesätt och arbetsmetoder. Tillsammans 
med våra beställare försöker vi nå ett 
gemensamt resultat med god kvalitet, 
effektivt arbetssätt och kontrollerad 
projektekonomi baserat på det lilla företa-
gets smidighet och det stora företagets 
erfarenheter och kompetens. 
    Våra samarbetsprojekt präglas av stort 
förtroende mellan oss och våra beställare.

IVAR KJELLBERG BYGGNADS AB

Den operativa verksamheten bedrivs i 
Aranäs AB, vilket bolaget är hälften-
ägare till. Resterande 50% ägs av Ernst 
Rosén AB. 
    Aranäs AB ska vara det marknads- 
ledande fastighetsbolaget i Kungs-
backa genom utveckling och långsiktig 
förvaltning av attraktiva och hållbara 
bostäder och lokaler. En aktiv samhälls-
byggare och fastighetsägare som verkar 
för Kungsbackas attraktivitet för både 
boende och näringsliv.
    För de kommande tio åren planeras 
investeringar på ca fem miljarder kronor 
genom förtätning av stadskärnan med 
både bostäder och lokaler.

IVAR KJELLBERG KUNGSBACKA AB
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ANDERS RINGSTRÖM
VD Ivar Kjellberg Fastighets AB
VD Ivar Kjellberg Byggnads AB 

ANGELICA KJELLBERG
Koncernchef/VD Ivar Kjellberg AB

DAG BERGÄNG
Ekonomi- och Finanschef

KONCERN-
LEDNINGSGRUPPEN 2018  

IVAR KJELLBERG AB

Omsättning:      110 Mkr 
Antal anställda:      31 st

Hyresintäkt:     332 Mkr 
Antal anställda:     49 st

Hyresintäkt:    152 Mkr 
Antal anställda:     19 st

Nyckeltalen avser 100% av Aranäs

KONCERNENS TOTALA 
OMSÄTTNING

388 220

DRIFTSNETTO FÖR 
KONCERNENS FASTIGHETER

205 462

RESULTAT 
EFTER FINANSNETTO

65 761

KONCERNENS 
HYRESINTÄKTER

317 636

RESULTAT  ENTREPRENAD-
RÖRELSEN OCH FASTIGHETSFSG

4 468

KONCERNENS INVESTERINGAR   
              I EGNA FASTIGHETER 

280 504

KONCERNEN I SIFFROR 2018, Kkr



FAMILJEFÖRETAGET 
IVAR KJELLBERG

– för Göteborg i tiden

1932

”Samspelet mellan 
familjelivet, företaget 
och ägandet är i 
många fall en styrka”
Angelica Kjellberg, 
Koncernchef Ivar Kjellberg AB

Familjeföretaget Ivar Kjellberg har i drygt 85 år byggt om och byggt nytt i Göteborg. 
Företaget har varit delaktigt i flera större byggprojekt som förändrat stadsbilden i 
Göteborg. Konsortiet Vegabyggen byggde  bl a 1 700 nya lägenheter i Vegastaden 
och förnyelseprojektet Kvillestaden genomfördes i egen regi. Förvandlingen av hela 
Kvillebäckenområdet är ytterligare ett exempel på ett samverkansprojekt under de 
senaste åren.

Idag är det tredje generationen Kjellberg som bygger hus, förvaltar fastigheter och 
är med och formar det nya Göteborg. Angelica Kjellberg är koncernchef för Ivar 
Kjellberg AB och reflekterar över framtiden:

– Vårt känslomässiga engagemang är både en styrka och ibland en kvarnsten. 

– Naturligtvis hoppas vi att den fjärde generationen vill att familjeföretaget skall leva 
vidare. Oavsett om de själva vill aktivera sig eller ej så finns många olika möjligheter 
för en fortsatt framtid.
 

– Att kunna samlas kring något som bär en familjehistoria och som 
i flera generationer skapat de förutsättningar som vi är upp-
fostrade under och lever med idag ger en extra dimension. Rätt 
hanterat kan de också ge möjligheter till utveckling, utbildning och 
ekonomisk stabilitet.

– För företaget oavsett om det är ett familjeföretag eller ej så är 
den ständiga utmaningen att hitta sin nisch, kunna följa med sin 
samtid och förbereda sig på framtiden i den takt som verksam-
heten kräver och som skapar attraktivitet för både kunder och 
medarbetare.

– Vi blir alltmer beroende av tekniska system som ger oanade 
möjligheter men som också ställer krav på att vi kan ställa om 
verksamheten med hjälp av nya verktyg. Inte för att de finns utan 
för att vi behöver dem för att utveckla oss. Kortare boende- och 
anställningstider ställer andra krav på ett mindre bolag som vi 
fortsatt behöver hitta smarta former för att hantera, kvalitetssäkra 
och samtidigt vara effektiva.

– Min personliga övertygelse finns i en trygg lönsam bas. Att med ansvarsfulla och 
engagerade medarbetare som till stor del delar vår värdegrund skapa obegränsade 
möjligheter och en spännande utveckling. Nya boendekoncept med större valfrihet 
för kunder. Öppnare avtalsformer. Service i världsklass. Flexibla lösningar för olika 
behov vid olika tidpunkter både när det gäller bostäder och lokaler. Detta är bara 
några möjligheter som ligger framöver.

– Samspelet mellan familjelivet, företaget och ägandet är i många fall en styrka som 
möjliggör korta beslutsvägar baserade på en kunskap om företagets bästa. Vi vill 
vara med och fortsätta att förändra Göteborg och vi vet att vi har bra förutsättningar, 
både i dag och för framtiden. 

Hans Kjellberg med döttrarna Angelica Kjellberg 
och Jessica Frohagen
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Utan kunder har vi ingen verksam-
het. Utan nöjda kunder, trivsel, trygga 
områden och långa boendetider har vi 
svårt att leva upp till våra mål och våra 
värderingar.

Lösningen finns i vår Kundservice som 
är ett fantastiskt flexibelt och service-
minded team. De hanterar de flesta 
kundrelaterade frågor, vår uthyrning, 
samordning vid projekt och större under-
hållsåtgärder, kommunikation och doku-
mentation. De är också länken mellan 
kund, fastighetsskötare och förvaltare.

De är verkligen navet i vår verksamhet. 
Alltid på plats, professionella, tydliga, 
pålästa och engagerade.

De balanserar en 
stor bredd kund-
relaterade uppgifter 
som uthyrning, 
kommunikation & kund- 
samordning vid projekt 
med en mängd administrativa 
sysslor som kontraktskrivningar, 
besiktningar och ekonomi.

Självklart måste vi kontinuerligt utveckla 
vår hemsida för att bättre kunna serva 
våra kunder både dag och natt. Där finns 
numera många praktiska tips, vanliga 
frågor och svar samt alla lediga objekt till 
uthyrning.

En bra funktion är ”Mina sidor” som kan 

KUNDSERVICE 
– navet i vår verksamhet

användas av våra hyresgäster för att göra 
en serviceanmälan (direkt in i systemet) 
och se sin hyresavi.

Alla våra ärenden dokumeteras vilket 
underlättar för oss alla. Vi kan se historik 
och följa var serviceanmälan befinner sig 
i hanteringen.

Nina Lindberg
Arbetar med kundservice.

Vad är en bra kundservice?
Lättillgänglig, hjälpsam och lösnings- 
fokuserad.

Hur svårt är det att få en 
lägenhet idag?
Det är många som söker lägenhet i 
Göteborg vilket gör att man ofta 
får söka i flera år innan man får 
erbjudanden om en lägenhet. De 
som får lägenhet hos oss har ofta 
sökt länge i det aktuella området. 
Det bästa man kan göra för att att 
öka sina chanser är att ha en upp-
daterad profil på vår hemsida.

Marcus Fuxborg
Arbetar med kundservice.

Vad är en bra kundservice?
Att kunna vara anpassningsbar. 
Att lyssna på kunden och förstå 
just hans/hennnes situation och 
hitta en så smidig och enkel 
lösning för just denna situation.

Vad är svårast att förklara för 
kunderna?
Svåraste frågan att besvara över 
telefon är nog hur vår urvalspro-
cess till nya lägenheter fungerar. 
Kan bli ganska långa svar och jag 
försöker hänvisa till vår uthyrnings-
policy på hemsidan. 

Johanna Widén
Arbetar med hyresgästsamordning, 
lokaler och kommunikation.

Vad är en bra kundservice?
När man får ett positivt och proff-
sigt bemötande.

Vad är det viktigaste att 
utveckla på kort sikt?
Lanseringen av vår nya hemsi-
da. Vår förhoppning är att våra 
hyresgäster och bostadssökande 
kommer att uppleva den som enk-
lare att navigera på och att man 
får svar på många frågor direkt.

Jessica Nyström
Arbetar med kundservice.

Vad är en bra kundservice?
Att lyssna in kunden och göra 
sitt yttersta för att hitta bästa 
lösningen.

Som ny på jobbet vad ser du mest 
fram emot och vad har du med dig 
för erfarenheter av serviceminded 
funktion?
Jag har tidigare arbetat både inom 
kundservice och som egen före-
tagare inom café-och konferens-
branschen så jag gillar när det är 
mycket som händer. Ser fram emot 
att få bli en del av vår Kundservice 
här på Ivar Kjellberg och att ta mig 
an alla olika uppgifter.”
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6 1932

– Kan vi få en ”spontankommentar” om 
din stad?
– Jag gillar Göteborg – och göteborgaren, 
kommer det snabbt från Hans. Det är 
något speciellt med stämningen i stan. 
Man säger ibland att Göteborg är en 
stor småstad och det ligger mycket i det. 
Många känner många och samtalstonen 
är ofta präglad av glimten i ögat och gär-
na kryddad med lite humor. Götebors-
humorn eller ”Den snabba reposten” som 
en god vän till mig kallade den, bidrar 
säkert till att vi kan agera på ett bussigt 
sätt och samlas kring gemensamma mål 
utan stängda dörrar. 

– Stadens historia grundar sig mycket på 
industri, handel, sjöfart, och varvsnäring. 
Vi har stolta traditioner och också ett 
geografiskt läge som gjort och fortfarande 
gör att vi får många influenser från andra 
länder. Göteborg är en levande stad med 
spännande möjligheter och planer för 
utveckling . Det är klart att vi vill vara 
med och bidra! Jag skulle vilja säga inte 
bara i Göteborg utan också i omnejden. 
Vi är ju idag aktörer även i Kungsbacka, 
nästgårds.

Så, vad tror du är framtidens inriktning 
för företaget?
– De närmaste 5-10 åren kan vi överblicka 
och ser fram mot spännande och positiva 
år. Vår inriktning ligger fast, det vill säga 
vi vårdar och utvecklar vårt fastighets-
bestånd och söker också nya intressanta 
projekt att utveckla. Vår byggverksamhet 
är duktig på samverkansentreprenader 
med öppen redovisning och det kommer 
vi att fortsätta med – vi gillar förtroende! 
Egentligen ser vi framtiden an med 
samma värdegrund som vi alltid haft med 
oss: Kvalitet, omtanke och långsiktighet!

– Var vill ni bedriva er verksamhet, 
lokalt nära befintliga förvaltningsom-

råden, starta på ny ort eller kanske i 
utlandet?
– Göteborgsregionen växer och som jag 
sa tidigare, här vill vi vara med. Göteborg 
och Kungsbacka är våra baser och så 
ska det förbli. Vad som händer i utlandet 
kan man ju alltid vara nyfiken på och få 
inspiration av men att verka där är inte 
aktuellt för oss idag.

Vad gäller då idag? Vad är på gång?
– I Kungsbacka är vi en stor aktör via 
Aranäs AB i en mindre kommun och där 
håller vi just nu på med ett omfattande 
nybyggnadsprojekt som kommer att 
sätta sin prägel på Kungsbacka centrum. 
I Göteborg är vi en mindre aktör på en 
stor marknad och har idag stora projekt 
i vårt befintliga fastighetsbestånd. Vi 
satsar också på nya bostadsprojekt och 
mark- och utvecklingsfastigheter.

– I Kungsbacka har vi också flera kommer-
siella lokaler och köpcentrum som ställer 
andra krav på oss än vad som gäller vid 
bostadsbygge och bostadsförvaltning. 

– En annan spännande utmaning är att 
hitta rätt i formen för boende för den  
ökande äldre befolkningen

Hur ska man klara bostadsbyggandet 
på sikt?
– Det är viktigt att få fram breda överens-
kommelser på marknaden. Det gäller för 
många aktörer och områden, bland annat 
mark, planprocesser, regelverk, skatte-
området, rörlighet och hyressättning för 
att nämna några. Det har sagts mycket 
om detta de senaste åren men hittills har 
vi inte sett så mycket resultat. Det kan 
vara viktigare att göra rätt än att säga 
rätt, kommenterar Hans småskarpt med 
glimten i ögat.
– Vi är långsiktiga och tror på långa 

relationer. Det gäller såväl ägande som 
förvaltning. Kvartalsekonomi och day-
trading är inte riktigt vår filosofi och jag 
vill tro att vår linje vinner mark i samhället 
och marknaden.

Går det att bygga billiga bostäder?
– Som jag sa alldeles nyss. Det finns 
mycket att förbättra men det är också 
utmaningar. Stora volymer ger underlag 
för större aktörer och mer industriell 
produktion. Fler mindre aktörer och mer 
mångfald i utformning innebär mindre 
projektstorlekar och därmed också min-
dre stordriftsfördelar vad gäller ekonomi. 
Politiker, samhället och marknaden får 
bestämma sig. Vad är viktigt att tillföra 
när vi bygger nytt? Hur får det se ut? 
Energi- och miljökrav? Underhållsekonomi 
och vad får det kosta? Vi tror ju på det 
rejäla och hållbara!

Slutligen, hur ser du på förhållandet 
mellan olika upplåtelseformer och 
ägande?
– Det finns ju naturligtvis skillnader mel-
lan äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt 
och alla behövs. Önskvärt vore att korri-
gera de totalekonomiska villkoren för de 
olika formerna för större rättvisa.

– Hyresrätten är mer en fullservice-
lösning med mindre jobb och risk för 
hyresgästen och den kan vara ideal i 
olika faser och situationer i livet . Man 
skulle kunna tänka sig att hyresavtalen 
sågs över och kompletterades med ett 
regelverk som stimulerar och hanterar 
eventuella individuella lösningar i bosta-
den. Det blir inte alldeles lätt i samband 
med avflyttningar eller byten men tål att 
tänkas på. Jag tror starkt på hyresrätten 
också framöver, avslutar Hans.

Hans Kjellberg är styrelseordförande i Ivar Kjellberg AB och har också varit före-
tagets VD i många år. Han är uppvuxen med företaget och med Göteborg. Många 
vill gärna kalla honom en samhällsbyggare som inte bara bygger hus utan också 
verkar i många andra sammanhang och nätverk. Berättaren-redaktionen fick en 
pratstund med denne urgöteborgare och fick lyssna till hans syn på Göteborg i 
allmänhet och företagets roll i synnerhet.

TANKAR OCH REFLEXIONER 
HOS HANS KJELLBERG



HYRESRÄTTEN
– en attraktiv boendeform för många

Hos oss på Ivar Kjellberg tror vi på äganderätt, 
bostadsrätt och hyresrätt. Hyresrätten är vår 
huvudsakliga verksamhet. Det har vi hållit på med 
sedan 1932. Så vi värnar om hyresrätten och tänker 
långsiktigt. Vi tror att hyresrätten behövs för att vi 
skall kunna ha en fungerande bostadsmarknad. Du 
ska kunna hitta din bostad utan att ha tillgång till 
ett stort kapital. Den ska vara ditt egna val grun-
dat på flexibilitet, service/bekvämlighet och lägre 
risk m m. Bostadsbristen är idag stor och samhället 
har en riktig utmaning att möta det akuta behovet.

Priserna på bostadsrätter och den stora insatsen 
av eget kapital för köparna har också lett till en 
ökad efterfrågan på hyresrätter. Speciellt för yng-
re människor som ej förvärvsarbetat så länge och 
ej hunnit få ihop ett eget sparkapital, är ofta en 
hyresrätt det mest önskvärda alternativet.

På senare år har också allt fler seniorer valt att 
sälja sina hus och bostadsrätter för att istället 
söka sig till en hyresrätt. För många handlar det 
naturligtvis om att frigöra kapital för annat ända-
mål än bara boende men många uppskattar också 
bekvämligheten att ha en hyresvärd som sköter 
fastigheten istället för att man själv ska stå för 
underhåll och reparationer.

För att både äga, förvalta och utveckla hyresrätter 
krävs både tålamod och långsiktighet. Vi tror på 
ett blandat utbud av olika storlekar, standarder 
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och ägandeformer, gärna i nära anslutning till 
varandra. Vi är också överygade om att både det 
totala antalet bostäder och rörligheten behöver 
öka för att nå en välbalanserad bostadsmarknad. 

I våra 2 403 bostäder bor många människor. Vårt 
dagliga arbete handlar mycket om att förstå och 
lära känna både människor och behov. Hur kan vi 
göra för att våra hyresgästers tillvaro skall vara 
trygg och trivsam? Resultatet av vår årliga hyres-
gästenkät speglar hur våra hyresgäster upplever 
sitt boende och är därför ett av våra viktigaste 
styr- och hjälpmedel.

Det handlar inte bara om att vidta åtgärder för 
dagens behov utan också om att förstå kommande 
hyresgästers förväntningar och önskemål så att vi 
kan utveckla våra produkter på ett sätt som passar 
så många som möjligt för de kommande 50-100 
åren. Här har kontinuitet i ägande och förvaltning 
ett stort värde.

Hyresrättens ställning behöver stärkas och värnas 
som en attraktiv boendeform för alla kategorier av 
kunder. En fungerande bostadspolitik skapar för-
utsättningar för detta men ser också till att värna 
de som är lite svagare på bostadsmarknaden.

Vårt mål är attraktiva bostäder, lokaler, trivsamma 
områden och trygga stadsdelar. Det skall vara 
tryggt och välkomnande att komma hem! 
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NÅGRA 
TILLBAKABLICKAR
2018

Påskbergsgatan fick under året en över-
syn av balkongplattor och nya räcken.

Härifrån har man en av stadens bästa 
utsikter över Göteborg. Från Liseberg 
och Örgryte Gamla kyrka till hamninloppet 
i väster med allt fascinerande ljus på 
Hisingssidan.

Renovering av balkonger 

En grundförstärkning i fastigheten 
Kastellgatan/Majorsgatan har genom-
förts så att fastigheten nu står på säker 
grund. Samtidigt gjordes en välbehövlig 
dränering på gården.  

Grundförstärkning och 
dränering

Projekt Jungmansgatan inne i sin slutfas 

I maj var produktionen av de två 
nya översta våningsplanen på 
Jungmansgatan färdig. 32 nya 
toppmoderna lägenheter kunde 
tas i bruk och  låta sina nya 
hyresgäster njuta av den hänfö-
rande utsikten över staden.

Ytterligare fem nya lägenheter 
blev färdiga i huset strax före 
årsskiftet. En tidigare kontors-
lokal som under byggprojektet 
använts som kontor av vårt 
byggbolag,  konverterades till 
1- och 2-rumslägenheter med 
öppen planlösning, rejäla bad-
rum med egna tvättmaskiner 
och torktumlare.

Arbetet med nya tätskikt i 
garage och på gården påbör-
jades också under 2018 liksom 
säkerhetsåtgärder på berget. 
Det omfattande projektet 
avslutas i början av 2019. Då 
vidtar beläggning, möblering 
och anläggning av prunkande 
växtlighet för en ny trivsam 
utemiljö som även kommer att 
rymma en boulebana.

Nybyggda kök och garageupprustningen före och efter!



9

Från charkuteri till 
pizzeria
En omfattande hyresgästanpassning/
underhåll har resulterat i att Cyrano 
Pizza flyttar in och förser kunderna med 
sina poulära stenugnsbakade pizzor. 
Anpassningen har också resulterat i att vi 
fått en ny, mindre lokal att hyra ut.

Fortsatt digitalisering
Under året startades arbetet med en ny 
hemsida, fortsatt utveckling av våra fastig- 
hetssystem och administrativa rutiner.
Vi har också anslutit oss till KIVRA - en 
digital brevlåda – för smidigare hantering 
av hyresavier.

Tvättstugorna har fått en 
översyn
Tack vare synpunkter vi fått i vår hyres-
gästenkät vet vi att tvättstugorna är viktiga 
för våra hyresgäster. Under året har vi 
som en följd av enkätsvar sett över och 
uppgraderat många tvättstugor. Vi har 
installerat nya maskiner, målat om och 
sett över städmaterial samt förbättrat 
skyltningen för bättre ordning och 
trivsel.

Margareta och Annie 
poppade på Lundbydagen

Lundbydagen är en årligt återkommande 
aktivitet som vi stöttar både genom FCH 
- lokal stadsutvecklingsförening och 
genom att själva vara engagerade på 
plats. Ett roligt sätt att träffa boende i ett 
bostadsområde. 

Den 2 september var det dags igen 
och det blev återigen en lyckad dag på 
Kvilletorget. Barnen kunde roa sig med 
aktiviteter och få allehanda upplevelser. 
Kvillehyllan höll i en populär loppis och 
torgets restauranger hade öppet hela 
dagen. 

Annie och Margareta representerade Ivar 
Kjellberg Fastighets AB och poppade 
popcorn till de besökare som skulle titta 
på bio inne i Frälsningsarméns lokaler i 
gamla biografen Gnistan. 

Kvillejul
Ivar Kjellberg är en av initiativtagarna till 
den traditionella Kvillejulen. Även 2018 
lockade julmarknaden många och blev 
en trivsam upplevelse under ledning av 
Saluhallens ägare och FCH’s projektle-
dare. Tomten kom på besök, utställare 
sålde julinspirerade matvaror och kören 
sjöng vackra julsånger.

Fortsatt hög aktivitet på Gullregnsvägen
Fastigheterna på Gullregnsvägen ägs av Aranäs. Ivar Kjellberg Byggnads AB är entre-
prenör för det omfattande renoveringsarbetet. Detta är ett pågående renoverings-
projekt som nu nått över hälften av etapperna. Under året som gick åtgärdades bl a 
fuktiga fasader – ett utmanande och krävande arbete.
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Aranäs har en tradition av förvaltning 
av både bostäder och kommersiella 
lokaler som kärnverksamhet. Det avser 
vi fortsätta med. I takt med att spännan-
de detaljplaner kommit fram är vår nya 
utmaning att utöver befintlig kärnverk-
samhet också möta en kraftigt ökande 
projektportfölj och säkerställa våra 
kvaliteter.

Några år fram i tiden finns Kungsgärdet 
granne med Lindälvskolan som har en 
stor potential till att möta kommande 
behov av såväl service som boende. Mitt 
i centrum finns S:t Gertrud står inför en 
stor omvandling som kommer att skapa 
dynamik och rörelse till Kungsbacka 
centrum.

MYCKET NYTT OCH 
SPÄNNANDE I KUNGSBACKA

Närmare i tiden ligger Kv Facklan som av 
tekniska skäl kommer att behöva rivas. 
Här finns en unik möjlighet att bidra till 
trygghet, liv och utbud precis vid torget.
Pågående förvaltningsprojekt är upprust-
ningen av Gullregnsvägen som snart är 
klar. 

Kungsbacka i allmänhet och Aranäs i 
synnerhet har en spännande framtid och 
oerhörda möjligheter. Tillsammans med 
en engagerad organisation och goda 
samarbeten är det med stolthet vi både 
bidrar och följer dess utveckling.

KUNGSMÄSSAN
– trivsamt och centralt

Kungsmässan blev under 2018 återigen utsedd till Sveriges trivsammaste cityköpcentrum. Nu bygger 
vi ytterligare 11 000 kvm som tillsammans skall skapa framtidens köpcentrum. Uppskattningsvis 
innebär tillbyggnaden ett tillskott med ca 25 butiker och restauranger vilket innebär ca 300 nya 
arbetstillfällen.

Vår ambition är att skapa en så bra totalupplevelse som möjligt. Vi planerar för att öppna till julhan-
deln 2019 och Kungsmässan  kommer att hålla öppet som vanligt under hela byggtiden.
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Valand – stadsdelen som 
förändrar Kungsbacka

Kvarter 6

Kvarter 1

Hotell Halland firade
50 år med ansiktslyft
Lagom till 50-årsjubileet har hotellet 
fått ett ansiktslyft. En helt ny restaurang 
och kök, en välkomnande ny entré och  
lobby med glaspartier mot gatan.  
Hotellet har 77 rum.

VISIONSBILD INTERIÖR, VY FRÅN ENTRÉ
Hotell Halland / 2017-10-17 / AKA, SAB

Valand utvecklas av Aranäs och blir en helt ny stadsdel som knyter ihop Inner-
staden med Kungsmässan. Sju kvarter kommer att byggas, vart och ett med sin 
egen funktion och karaktär.

Och Kvarter 6 är snart inflyttningsklart – en välkomnande och färgsprakande 
entré till Kungsbacka centrum! Kvarter 6 blir ett flerfunktionshus som inrym-
mer hela 4 200 kvm moderna kontors- och butiksytor mitt i händelsernas 
centrum. Bakom den färgglada fasaden döljer sig dessutom ett modernt 
parkeringshus.

Näst på tur är Kvarter 1 som innehåller både hyresrätter, kontor och butiker.
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Under 2018 har en ny ledning för Ivar 
Kjellberg Byggnads AB tagit form. Bjarne 
Svirins, Victor Wallin och Johan Olsson 
är de som tillsammans med Anders Ring-
ström ska leda den operativa verksam-
heten. 

Upplägget är mer eller mindre skräd-
darsytt för att på bästa och effektivaste 
sätt möta de kommande årens behov. 
Både i Aranäs och på Ivar Kjellberg 
Fastighets AB är omfattande upprust-
ningsplaner och nybyggnadsprojekt 
planerade. Självklart kommer man att ta 
sig an externa uppdrag men fokus kom-
mer mer att vara på interna projekt där 
Flexibilitet, Samverkan och Effektivitet 
kommer att vara ledord.

Bjarne Svirins har varit ”Kjellbergare” 
i tjugotalet år och har en mångårig 
erfarenhet av samverkansprojekt där 
såväl beställarens som entreprenörens 
intressen ska optimeras. Bjarne spelar en 
central roll i samordnings- och inköpsfrå-
gor med tonvikt på ekonomi.

– Jag är övertygad om att längre framför-
hållning, bättre planering och effektivare 

samverkan ger en bättre produkt som 
också är såväl kostnads- som tidseffektiv, 
säger Bjarne.

– Dessutom kommer vi att ha korta besluts-
vägar och spara massor med tid tack vare 
att vi känner våra beställare och arbetar 
med ett ömsesidigt förtroende, kommen-
terar Victor.

Victor har under de senaste fyra åren 
ansvarat för den omfattande upprust-
ningen av mer än 200 lägenheter på 
Gullregnsvägen i Kungsbacka. Arbetet 
har omfattat renovering av badrum, kök 
och stammar men också översyn och 
upprustning av fasader och fönster.

– När man arbetar med ett så stort 
projekt under så lång tid märker man 
hur mycket just förtroende och samsyn 
betyder. Inte minst kan vi på byggsidan 
föreslå förbättringar och lösningar som 
överensstämmer med ambitionerna i 
ett hållbart företagande. Något som alla 
tjänar på, fortsätter Victor.

Johan Olsson är senaste tillskottet. Han 
kom till Ivar Kjellberg Byggnads AB för 
tre år sedan och hamnade direkt i hetluf-
ten som platschef för den stora utma-
ningen på Jungmansgatan – renovering 
av 92 lägenheter (med kvarboende) och 
nyproduktion av två våningsplan med 32 
nya lägenheter!

– Ett stimulerande och lärorikt projekt 
där alla inblandade fick en fantastisk 
erfarenhet som vi har nytta av idag. Vi 
märkte verkligen hur viktigt det är att 
beställare och entreprenör har förståelse 
för varandra och hur viktigt det är att dis-
kutera och planera i förväg för att skapa  
smidighet och effektivitet, säger Johan.

EN LEDNING FÖR 

FRAMTIDEN

”Jag är övertygad om att längre fram-
förhållning, bättre planering och 
effektivare samverkan ger en bättre 
produkt som också är såväl kostnads- 
som tidseffektiv” 



– Inte minst fick vi på byggsidan förståelse 
för hur oerhört viktigt det är att denna 
typ av projekt blir så smidiga som möjligt 
för kvarboende hyresgäster. Här kändes 
det extra bra att känna vår beställare väl 
och kunna diskutera olika samförstånds-
lösningar. Hyresgästerna är också våra 
kunder, avslutar Johan.

De ser egentligen inga begränsningar i 
olika typer av projekt som man kan och 
vill arbeta med. Man återkommer ofta till 
just flexibiliteten i organisationen, som ett 
gummiband som vid behov kan tänjas ut. 

– Vi ska kunna åta oss projekt som inne-
bär upprustning av flerfamiljshus med 
eller utan evakuering, hyresgästanpass-
ningar av lokaler men också bygga nytt i 
form av kommersiella hus, bostäder, dag-
hem, äldreboende med mera. Vi måste 
också hålla en absolut konkurrensmässig 

13

nivå för att kunna möta en beställare 
som vill arbeta med en mer traditionell 
entreprenadform.

– Det handlar väldigt mycket om dyna- 
mik. Att vi ger och tar av varandras 

erfarenheter och tyckande. Och det blir 
naturligtvis så mycket lättare när man 
känner varandra så väl som vi gör. Högt 
i tak, engagemang och respekt skapar 
en professionalism som vi ser fram emot, 
summerar gruppen entusiastiskt.

FAKTA

Bjarne Svirins har en övergripande ansvarsroll för inköp och samordning och 
sitter på företagets kontor på Jungmansgatan.

Victor Wallin är Kungsbackaansvarig arbetar fysiskt i Kungsbacka.

Johan Olsson ansvarar för byggprojekt i Göteborgsområdet och är även projekt-
chef för utvecklingen inom fastighetsbolaget.

Ledningen har förutom ”kontakt vid behov” även agendaplanerade Månads-
möten där övriga tjänstemän i team också är involverade i såväl personal- som 
projektplanering. Det är här den stora styrkan ligger – att gemensamt planera 
kommande projekt. 

Johan Olsson, Bjarne Svirins och Victor Wallin är trion som tillsammans med VD Anders Ringström ska leda byggverksamheten hos Ivar Kjellberg.



HYRESGÄSTENKÄTEN
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Kunden i fokus hör man ofta talas om.
Hyresgästenkäten är det viktigaste känsel- 
spröt för att känna av hur hyresgäster
upplever sitt boende. Men hur gör man
sedan internt för att alla i en organisation
ska få kännedom om enkätsvaren och hur 
skapar man en samsyn på vilka åtgärder 
som ska vidtas? Vi ställde frågan till Mar-
gareta Mattsson, ansvarig för Hyresgäs-
tenkäten på Ivar Kjellberg Fastighets AB.

– Till att börja med går vi igenom alla 
enkätsvar noggrant. Enkäten bryts sedan 
ner till fastighetsskötarnivå, område och 
enskild fastighet. Utifrån detta har vi 
möten där vi går igenom vad som är bra, 
mindre bra och inte bra:

– Tillsammans identifierar vi så kallade
”bumsar”, det vill säga sådant som omedel-
bart ska åtgärdas. Det kan exempelvis
vara trasiga lampor, dörrar som inte går
igen eller smäller, ostädat eller fraktioner
som fattas i miljörummen. Vi skapar också
en handlingsplan för åtgärder över tid.
Denna är personrelaterad och mycket
tydlig så att alla vet vem som ansvarar
för vad.

– På motsvarande sätt analyserar vi och
upprättar handlingsplan för sådant som
är relaterat till vår kundservice, tillägger
Margareta.

- Vi diskuterar och försöker fånga upp 
det som många uppskattar, önskar eller 

förväntar sig. Vi hjälps åt att hela tiden 
för att utveckla vår verksamhet.

För att enkäten ska ge en realistisk bild
av verkligheten är det naturligtvis viktigt
att så många som möjligt svarar på enkä-
ten. Hur gör ni för att skapa intresse hos
era hyresgäster och få dem att svara?

– Information är som alltid viktigt. Vi in-
formerar innan, under och efter enkäten.
Genom att berätta om åtgärder som vi
vidtar som en direkt följd av enkätsvaren
hoppas och tror vi att man som hyresgäst
märker att man kan påverka sin boende-
miljö. Att vi de facto lyssnar och försöker
tillvarata våra boendes önskemål.

– Vi försöker också informera om vad vi 
gör under hela året genom vår nyhets-
folder ”MerVärden”  Vi ger också ut vårt 
årliga infoblad ”Vårfint”. Dessutom ger vi 
riktad information till specifika fastighe-
ter och naturligtvis kan man också följa 
oss på vår hemsida.

Ni får mycket information genom enkä-
ten. Vilken nytta har ni av den?

– Våra hyresgäster är viktigast för oss
och som jag sa tidigare, genom enkäten
får vi till oss hur man upplever sitt boende.
Detta i sin tur leder till en handlingsplan.
Men vi får också en uppfattning om hur 
vi uppfattas över tid, från år till år. Vi kan 
också se hur vi förhåller oss till andra

Margareta Mattsson, ansvarig för Hyresgästenkäten på Ivar Kjellberg Fastighets AB:

”Våra hyresgäster är viktigast för oss. 
Genom enkätsvaren får vi reda på 

hur man upplever sitt boende hos oss. 
Vad som är bra och vad som är mindre bra. 

Detta hjälper oss att göra en 
fastighetsanpassad åtgärdsplan”

Svaren på hyresgästenkäten omformas till en detaljerad åtgärdsplan för varje fastighet där man också 
kan utläsa när och av vem arbetet ombesörjes.
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Vi vill bidra 
till ett gott samhälle 

 Att bygga och förvalta fastigheter är kärnverksamheten i vårt företag. Men 
vårt engagemang handlar inte bara om vad som görs i våra fastigheter utan 
även till stor del om att förädla och skapa ett gott boende i våra närområden. 
För oss har alltid samhällsengagemang varit en självklar del av vår verksamhet. 
Idag känns detta viktigare än någonsin.

Vi vill vara en del i formandet av en trygg, attraktiv och levande stad – en 
framtidens stad. Långsiktighet präglar ofta våra engagemang som sträcker sig 
från lokal intresseorganisation, utveckling av våra egna fastigheter, stadsut-
vecklingsprojekt i det lilla till visionära framtidsområden.
 
FCH, Föreningen Fastighetsägare Centrala Hisingen som bildades 2002 är 
en förening som befrämjar boendemiljön i ett större område och med många 
olika aktörer. Denna intresseorganisation stöder och arbetar vi aktivt med, 
inte minst med tanke på vår historiska bakgrund i Kvillestaden och våra nya 
bostäder i Kvillebäcken. 

Vårt samhällsengagemang handlar inte bara om människors boendemiljö. 2016 
bildade vi Stiftelsen Familjen Ivar Kjellberg. Stiftelsen främjar nationell och 
internationell medicinsk forskning och har de senaste åren varit bidragsgivare 
till olika projekt inom hematologi, stroke och cancer.

Vi engagerar oss i och stöder Sjöräddningens arbete vilket möjliggörs av 
donationer och andra frivilliga medel. 

Vi söker också stödja idrottsföreningar och kulturföreningar på lokal nivå.

Gemensamt för allt vårt engagemang är att vi inte ser sponsorstrategin  som 
ett sätt  att utbyta exponering mot pengar utan om att vi vill ta vårt ansvar 
som en  engagerad aktör i samhällsbyggandet. Både idag och i framtiden.

fastighetsägare. Historiskt har vi alltid
legat bland de mest uppskattade fastig-
hetsägarna och 2018 nådde vi glädjande
det näst bästa resultatet någonsin med
87,5% nöjda hyresgäster.

Miljö och hållbarhet är något som det
talas och skrivs mycket om nu för tiden.
Är detta något som avspeglas i enkäten?

– Självklart. Ser man över tid är det just 
frågor och synpunkter kring detta som 
blivit mer och mer prioriterade. Det är 
inte alltid vi kan påverka miljön kring
en fastighet men i sådana fall informerar
vi vidare till rätt instans om våra hyres-
gästers önskemål.

– Trygghet har också blivit allt viktigare
för människor. Och det är väl något som
inte bara vi fastighetsägare märker utan
det gäller nog tillvaron i hela samhället.
Vi har under de senaste åren, och kommer 
även i år, att arbeta mycket med olika 
typer av åtgärder t ex belysning. Ett bra
grundljus på gårdar, trapphus, källare 
och vindar men också med en närvaro-
styrd belysning, vilket vi märker att våra 
hyresgäster sätter värde på, avslutar 
Margareta.

FAKTA

Sedan drygt tjugo år tillbaka genom-
för vi tillsammans med företaget 
AktivBo en hyresgästenkät. Denna 
enkät gör många fastighetsägare i 
hela Sverige.

Undersökningen är indelad i fyra 
olika mätområden som tillsammans 
ger årets totala  serviceindex.

TOTALT
SERVICE

INDEX

Ta kunden 
på allvar

Trygghet

Rent och snyggt Hjälp när 
det behövs
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UPPRUSTNING PÅ 
NORDOSTPASSAGEN
– Så här fungerar vår upprustningsmodell

I mitten av 60-talet byggde ett konsortie bestående av fyra Byggmäs-
tare 1700 lägenheter i Vegastaden. Drygt 50 år senare är det dags för 
en upprustning av fastigheten Nordostpassagen 2-6.

En kombination av en klok byggmästare och mängder av skötsamma 
hyresgäster har bidragit till att det först nu är aktuellt med en större 
upprustning.
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Fastigheten har varit med i våra underhållsplaner 
under lång tid. Det är en kombination av under-
hållsbesiktningar som sker årligen av förvaltare, 
ökande antal serviceanmälningar, synpunkter och 
önskemål i våra hyresgästenkäter som vägs samman 
till ett mer påtagligt och aktuellt behov. Framför 
allt är uttjänta ledningar och nya hygienvanor som 
rimmar illa med badrum utan våtrumstätskikt det 
som är mest alarmerande och styr tidplanen.

Efter att vi har skaffat oss en kännedom om de 
absoluta behov eller myndighetskrav som finns i 
fastigheten och dessutom tagit del av de förbätt-
ringar som önskas göras, genomförs en förprojek-
tering. Därefter kontaktas Hyresgästföreningen 
för en dialog och en process i syfte att kunna 
komma fram till en anpassad hyresnivå för åtgär- 
derna. Generellt har Fastighetsägaren alltid rätt 
att genomföra underhåll men för standardhöjande 
åtgärder som medför en justerad hyra krävs sam-
tycke från de boende och förhandling om hyran. 

Information ges till samtliga hyresgäster och  
därefter bildas det en samrådsgrupp med repre-
sentanter för hyresgästerna, hyresgästförening och 
fastighetsägaren. Syftet med samrådsgruppen är 
att den ska utröna alla upptänkliga frågeställningar 
samt skapa enighet kring vilken omfattning på upp- 
rustning som skall erbjudas och vilken hyresnivå 
detta leder till. Först när denna process är avslu-
tad kan överenskommelse om hyra träffas. Hyran 
är fastighetsägarens enda intäkt och den måste 
ligga till grund för eventuell belåning hos bank.

På Nordostpassagen 2-6 fastställdes den mest om-
fattande upprustningsnivån till att hela lägenhe-
tens ytskikt ses över och både badrum och kök blir 
helt utbytta till moderna och praktiska utrymmen. 
Den lägsta nivån innebär byte av el, ytterdörr och 
badrum. Däremellan finns ett antal tillval.

När samrådsprocessen börjar bli klar kan vi göra 
en projektering, dvs en detaljplanering av vad 
som skall göras, när det skall göras och av vem. 
Den stora utmaningen är vanligtvis att få tidpla-
nen i respektive trapphus synkroniserad med alla 
hyresgäster som ibland skall evakueras och ibland 
skall bo kvar under pågående upprustning. Både 
evakuering och kvarboende fungerar men ställer 
krav på olika lösningar.

På Nordostpassagen har vi valt kvarboende för de 
större lägenheterna och evakuering för de små av 
både tekniska och praktiska skäl.

När tidplanen är fastslagen påbörjas arbetet med 
etablering och förberedande arbeten i fastigheten. 
Evakueringar ska planeras, flyttkartonger anskaffas  
och flyttfirma ska bokas. Säkerställande av vatten, 
duschar och toaletter i fastigheten görs också. 
Viktigt också att säkerställa att allt material, bero-
ende på hyresgästval, finns levererat och framme 
innan arbetet i lägenheterna påbörjas.
När arbetet i lägenheten startar så händer detta:

• Elektrikern byter elen i hela lägenheten, det tar 
ca 1-2 dagar. 

• Badrummet rivs ut och ev asbestsanering sker. 
Nya rör installeras och ojämnheter justeras. Efter 
torktid så säkerställs nya tätskikt för badrum och 
därefter nytt ytskikt i form av kakel och klinker 
samt nytt porslin och inredning.

• I aktuella fall byts kök ut. Lägenhetens ytskikt 
förnyas och radiatorerna byts ut. En del fönster 
byts ut i samband med balkongrenoveringen.

• Hela lägenheten tar ca 8-10 veckor att åtgärda 
och därefter kan den tas i bruk till fullo.

• Ny säkerhetsdörr installeras och trapphuset frä-
schas upp innan arbetet i nästa trapphus tar vid.
 
• Balkongreparation, åtgärder på tak, terrass och 
fasad sker från utsidan för att störa så lite som 
möjligt.

• De allmänna utrymmen ses över när alla övriga 
arbeten är klara.

Tack vare detta upprustningsarbete säkrar vi vårt 
hus för många år framöver. Vår ambition är att 
fortsatt äga och förvalta fastigheter med god 
boendekvalitet för våra hyresgäster att leva och 
trivas i. Både dagens och morgondagens hyres-
gäster.

Det är med stor respekt för den påverkan på det 
dagliga livet vi tar oss an denna utmaning men 
också med tillförsikten att det förhoppningsvis 
dröjer många år innan vi behöver störa igen.

 

BEHOV & BESLUT

GENOMFÖRANDE

SAMRÅD & TIDPLAN
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Några av våra ambassadörer 

Nina Lindberg
I vanliga fall i Kundervice men här på 
besök på byggarbetsplats.

Anders Nilsson
Snickare

Mikael Augustsson
Arbetsledare

Thomas Devér
IT-ansvarig

Våra fem uppskattade fastighetsskötare. Nedre raden Lars Neckén, 
Ulf Thylander och Jerry Lindell. Övre raden  Anton Svirins och Jan 
Knutsen.

Förvaltartrio i arbetsmöte. Thomas Gustavsson, Margareta Mattsson 
och Victor Fridén

Annika Pålsson
Controller
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Ett minne för livet för Filip och Olle
Filip Frohagen är en 16 år ung seglare 
som Ivar Kjellberg AB under en tid valt 
att stötta i hans ambition att bli en riktigt 
bra kappseglare. Tillsammans med sin 
jämgamle gast Olle Krantz satsade han 
2018 på att segla VM för RS Feva i hol-
ländska seglarmetropolen Medemblik.

RS Fevan är en tvåmansjolle som är 
mycket populär ute i vida världen men 
kanske inte riktigt välkänd i Sverige, 
ännu. I Sverige finns det ca 50 båtar med 
unga seglare som sparrar och hjälper 
varandra. VM seglingarna i Medemblik 
var öppna och hade samlat inte mindre 
än 256 båtar!

Filip och Olle började segla tillsammans 
först våren 2018 efter att Filip frågat 
om han ville satsa på ett VM. Olle, som 
inte seglat speciellt mycket tidigare, var 
först lite avvaktande till förslaget men 
efter lite funderande tände han till och 
satsningen var ett faktum. Det blev hård-
träning med flera dagars segling i veckan 
under tre månader. Ibland ”körde” man 
mot andra båtar som också skulle till VM 
men den mesta tiden tränade man på 
egen hand.

I en liten snabbseglande jolle är det 
mycket som mer eller mindre måste sitta 
i ryggmärgen i alla manövrar. Det är just 
i de perfekta manövrarna som man kan 
vinna mycket fart och distans mot andra 
båtar. Det är heller inte alldeles ovanligt 
att jollen kapsejsar i lite hårdare vindar. 

Att båda  seglarna då vet exakt vem 
som ska göra vad, måste vara inövat och 
självklart för att man snabbt ska komma 
på rätt köl igen och förhoppningsvis 
kunna fortsätta racet.  Filip och Olle 
hade otaliga dopp i havet under sina 
träningstimmar!

Förutom den rena seglingsträningen fick 
de båda också lägga mycket energi och 
tid på att söka få sponsorer. En resa till 
VM är ju inte alldeles gratis. Med många 
goda råd och stöttning från föräldrarna 
gick dock ”sponsorraggningen” över 
förväntan och man lyckades få ihop inte 
mindre än nio företag som var villiga att 
stötta satsningen.

VM blev också en häftig upplevelse. 
Efter en lite trög inledning bet man ihop 
och jobbade ännu hårdare. En strategi 
som fungerade så bra att man till slut 
hamnade på en 12:e plats i sin grupp. 
Bästa minnet från tävlingarna är en 
segling en av de sista dagarna då man 
lyckades knipa andraplatsen bland 60 
startande båtar.

– Målgången sändes live inför en 
jättepublik. Det var en enorm kick när 
våra namn och kommentarerna om vår 
segling hördes i högtalarna. En häftig 
känsla som man gärna vill uppleva igen, 
avslutar Filip.

Vi på Ivar Kjellberg instämmer i förhopp-
ningen och önskar Lycka till! 

Olle Krantz och Filip Frohagen redo för 
VM-segling

VM – RS Feva

Trångt på startlinjen med 60 jollar i samtidig start!
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Under 2019 påbörjas i samverkan med 
Arnäs den sista etappen av det omfattande 
renoveringsarbetet på Gullregnsvägen i 
Kungsbacka.

Ivar Kjellberg Byggnads AB har varit 
totalentreprenör för ombyggnaden på 
Första Majgatan.

Konverteringen av polishus till kontors-
lokaler är färdigställd. En förbindelse-
gång mellan husen samt en upprustning 
av torgytan kvarstår under våren.

Under våren blir betongreprationerna i garaget klara med nya ytskikt, portar och 
belysning. 

Gården har ett nytt tätskikt och skall möbleras med plattsättning, växter, sittplatser 
och en bouleplan. Klart att ta i bruk till årets utesäsong.

Slutarbeten på Första 
Majgatan

Omfattande upprustning på Nordostpassagen

Utefint på Jungmansgatan

Sista etappen 
på Gullregnsvägen

Nu startar vi äntligen upprustningen av 83 lägenheter 1-5 rok. Arbetet beräknas vara 
klart till hösten 2019. Nya badrum, säkerhetsdörrar, nya stammar, elledningar, översyn 
och renovering av tak, balkonger, fasader och fogar m m. Arbetet sker om möjligt 
med kvarboende.

               En titt på       2019
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Tingberget med 186 hyresrätter. Vårt äldsta och mest 
centrala bstadsområde i Kungsbacka. Här skall det 
renoveras och uppföras tre nya punkthus med bostads-
rätter. Planerad start 2019.

Till vintern är utbyggnaden av Kungsmässan färdig att 
tas i anspråk av såväl befintliga som nya kunder med ett 
varierande utbud av handel, service och restauranger.

Under våren 2019 påbörjas vårt tredje projekt i Kolla 
Parkstad. Totalt kommer 54 hyreslägenheter att uppföras 
och inflyttning är beräknad till våren 2021.

I maj flyttar de första hyresgästerna in i Valand. 
Under hösten startar nästa kvarter 1 som kommer att, 
utöver butiker och kontor, också rymma nya bostäder i 
form av 86 hyresrätter med inflyttning 2021.

Startskott för nybyggnadsprojekt 
i Kolla Parkstad Kv 19

Omfattande utbyggnad av 
Kungsmässan

Renovering och nya bostäder på 
Tingberget

Inflyttningspremiär i Kvarteret 
Valand



Vårt strategiska mål i vårt hållbarhetsarbete är långsiktigt 
hållbara investeringar i både nya produkter som i vår förvalt-
ning. 

Detta innebär att vi under året har fokus på de årliga hållbar-
hetsmålen. Våra kvalitetssystem är till god hjälp och stöd för 
ledningens arbete. En del strategiska mål har funnits med oss 
över tid som t ex hyresgäst- och medarbetarenkäter. Under 
senare år har väsentlighetsanalyser genomförts och frågor 
som miljöcertifiering, mångfald och antikorruption tagit 
större plats.

Drift-  och underhållskostnader är i ständigt fokus utifrån ett 
hållbart och miljömässigt klokt perspektiv. Vi är medvetna om 
den påverkan vår energiförbrukning har på klimatet. 
Här fortsätter vi att aktivt arbeta vidare med att ha tydliga 
planer för minskad energianvändning, återvinning av avfall 
och tydliga krav på såväl oss själva som våra partners och 
leverantörer.

Även miljöcertifiering är ett verktyg där vi har höga
 ambitioner där så är lämpligt och att under alla 
omständigheter ligga nära efterfrågan och utveckling 
inom detta område. Här har vi erfarenheter från olika 
projekt med Miljöbyggnad som program. 

Våra medarbetares energi vill vi inte minska utan väl 
vårda och utveckla. Det är vår förhoppning att en 
god planerbar framförhållning, tydliga roller och 
väl förankrade mål, liksom kvalitetssäkrade 
processer och enhetliga arbetssätt/
dokumentation leder till engagerade 
medarbetare som utvecklas under 
lång tid. Jämställdhet och mångfald hos oss 
handlar mycket om att alla våra medarbetare 
är lika viktiga och delar av den kedja som
tillsammans bidrar till vår framgång. Inom
koncernen är förtroende en självklarhet,
därför vilar vi på en stark värdegrund 
med höga krav på uppförande. Det vill 
vi ska hålla oss på avstånd från mutor/
förskingring och jävsituationer och
borga för en trygg framtid. 

HÅLLBART FÖRETAGANDE

Så arbetar vi idag 
för framtiden

Projekt Kvillebäcken
genomfördes med 
Miljöbyggnad Silver 
som standard.

22



Antal  kvadratmeter ytor

Åldersstruktur kvm uthyrningsbar yta

I huvudsak handlar vårt bestånd om bostäder, 
människors hem. Det finns också varierande kom-
mersiella lokaler med företagare och arbetsplatser. 
Tillsammans ger det oss god kunskap och möjlighe-
ter att utvecklas i takt med tiden.

FASTIGHETSVÄRDE
Det finns en god marknads- och fastighetskänne-
dom i vårt företag vilket medför att vi kan göra 
en väl avvägd värdering av fastighetsbeståndet. 
Marknadsvärdet vid årskiftet 2018/2019 inklusive 
vår del av Aranäs uppgår till

                6 832 Mkr
Marknadsvärdet är framtaget internt baserat på 
en avkastningsvärdering utifrån externa avkast-
ningskrav.
Skillnaden mellan fastigheternas marknadsvärde 
och det bokförda värdet, övervärdet, före skatt 
uppgår därmed till drygt 4 544 Mkr.

NYCKELTAL (INKL ARANÄS 50%)

            Antal:                            Antal     

       65               2 403

57 570
LOKALER

161 072
BOSTÄDER

         fastgheter:                  lägenheter     

BOSTÄDER

LOKALER

VÅRA HUS OCH HEM

Böstaden
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BÖSTADEN
Lillkullegatan 22-24
Bögatan 35-41
Nonnensgatan 1-5
Kvarngärdesgatan 4
Bögatan 45
Bögatan 47 (Affärscentrum)

VASASTADEN
Karl Gustavsgatan 21-23
Vasagatan 21/Erik Dahlbergsgatan 16-18
Viktoriagaraget, Thorildsgatan 

JAKOBSDAL
Påskbergsgatan 8
Jakobsdalsgatan 15

VEGA/LINNÉSTADEN
Nordostpassagen 2-6/Vegagatan 1-5
Jungmansgatan 15-25
Kastellgatan 11/Majorsgatan 2
Olivedalsgatan 24-26/Vegagatan 54

ÖSTRA GBG
Redbergsvägen 7  A-B
Danska vägen 63 A-B
Lådspikaregatan 2-8 (externt
förvaltningsuppdrag)

Danska vägen 63

Jungmansgatan 15-25 Nordostpassagen 2-6

Karl Gustavsgatan 21-23

Olivedalsgatan 24-26

Påskbergsgatan 8

Kastellgatan 11 Viktoriagaraget

Vasagatan 21
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Kvilletorget 16-20

Tunnbindaregatan 21 

Brämaregatan 2-10

Vindragaregatan 12-14

Brämaregatan 20-24

Hisingsgatan 31-33

Herkulesgatan 7

Båtsmanstorpet, Askim

Kvillebäcken 

KVILLESTADEN
Kvilletorget 4-14/Vågmästaregatan 16
Kvilletorget 16-20
Kvilletorget 21-22/Brämaregatan 3+5
Brämaregatan 2-10
Tunnbindaregatan 21
Väderkvarnsgatan 17-19
Herkulesgatan 7
Tunnbindaregatan 12-14/
Väderkvarnsgatan 18+20
Brämaregatan 20-24
Vindragaregatan 12-14
Parmmätaregatan 14-16
Hisingsgatan 31-35

KVILLEBÄCKEN
Rundbäcksgatan 10
Gamla Tuvevägen 12-14
Solventilsgatan 11-13
Långängen 3
Gamla Tuvevägen 7-9
Solventilsgatan 6

ASKIM
Askims kyrkväg 46, Båtsmanstorpet
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KUNGSBACKA/ARANÄS

IvarsgårdsgatanStorgatan 

Kolla Backe

Hamntorget

Kolla Parkstad

PolishusetVallgatan

Tingberget

Varlaplatån

Teknikgatan

Bäckmans Gård
Gullregnsvägen
Ivarsgårdsgatan
Kolla/Kolla Parkstad
Kolla Backe
Storgatan 

Tölö smedja äldreboende 
Kolla äldreboende
Hamntorget
Filmhuset Facklan
Polishuset
Hotell Halland

Stormgatan
Tingberget
Vallgatan/Storgatan
Varlaplatån
Östanvindsgatan
Östergatan/S Torggatan

Kungsmässan
Söderbro
Södercentrum
Stora Kyrkogatan
Nygatan 
Teknikgatan 

Bostäder Lokaler

Kungsmässan

Hotell Halland

2018
2018
201826

SIFFROR OCH LITE 
ANNAN FAKTA I KORTHET



201820182018
20182018

27

2018
SIFFROR OCH LITE 

ANNAN FAKTA I KORTHET



BOLAGSSTRUKTUR IVAR KJELLBERG AB

STYRELSE IVAR KJELLBERG AB

Håkan Jarkvist, Jessica Frohagen, 
Hans Kjellberg, Angelica Kjellberg
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Driftsnetto
Hyresintäkter minus drifts- och underhållskostnader, 
tomträttsavgälder, kostnader för lokalanpassningar och 
fastighetsskatt. Avser respektive kalenderår. 

Ekonomisk uthyrningsgrad
Årshyra för uthyrda ytor i procent av summan av detta 
belopp och bedömd marknadshyra för outhyrda lokaler. 
Avser förhållandet i respektive  kalenderår.

Direktavkastning
Driftsnetto i procent av hyresfastigheternas bokförda 
värde vid årets slut. 

Övervärde fastigheter
Marknadsvärde hyresfastigheter minus bokfört värde. 

Synligt eget kapital
Eget kapital enligt balansräkningen. 

Justerat eget kapital
Synligt eget kapital med tillägg för över/undervärde i 
koncernens fastighetsinnehav, belastat med uppskjuten 
skatt på övervärdet. 

IVAR KJELLBERG AB

Definitioner nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal, Kkr

Koncernens totala omsättning
Hyresintäkter
Driftsnetto
Resultat efter finansnetto
Ekonomisk uthyrningsgrad

Marknadsvärde fastigheter
Övervärde fastigheter

Synlig soliditet
Justerad soliditet

Pågående ny-, till-  och ombyggnader
Bruttoinvesteringar fastigheter

Synligt eget kapital
Justerat eget kapital

Belåning, Mkr
Justerad belåningsgrad
Genomsnittlig räntebindningstid, år
Räntetäckningsgrad

Uthyrningsbar yta
Antal bostäder
Antal fastigheter

Antal anställda

2016

635 533
294 910
186 371
96 152

99%

5 580 400
3 511 656

16%
52%

62 657
338 888

408 034
3 145 488

1 823 623
33%
4,3
3,0

217 000
2 366

65

79

2015

568 903
290 318
185 184
97 175

99%

4 942 750
3 060 323

14%
50%

133 878
107 340

349 112
2 736 164

1 817 216
37%
3,9
2,9

212 000
2 285

64

79

2014

552 839
288 728
188 972
140 310 

99%

4 579 000
2 679 256

12%
46%

61 930
178 787

283 193
2 373 013

1 867 216
41%
3,9
3,2

212 000
2 285

64

82

2018

388 220
317 636
205 462
65 761

99%

6 832 500
4 544 148

18%
55%

281 327
280 504

502 473
4 110 527

2 076 800
30%
3,6
2,1

218 500
2 403

65

75

2017

413 326
309 802
201 359
79 463

99%

6 350 000
4 201 213

17%
54%

190 663
244 467

454 335
3 731 281

1 922 801 
30%
3,9
2,5

217 000
2 366

65

81

Nyckeltalen är beräknade på koncernens totala tillgångar och skulder inklusive 50% av Aranäs AB

Synlig soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning vid 
årets slut.

Justerad soliditet
Justerat eget kapital i procent av justerad balans-
omslutning. 

Justerad balansomslutning
Balansomslutning plus övervärde hyresfastigheter minus 
uppskjuten skatt på övervärdet.

Belåningsgrad
Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde. 

Justerad belåningsgrad
Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde 
med tillägg för övervärde i koncernens fastighetsinnehav. 

Genomsnittlig räntebindningstid, år
Återstående räntebindningstid vägd med utestående 
räntebärande skulder. 

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella intäkter dividerat med finansiella 
kostnader.
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IVAR KJELLBERG AB

Koncernbalansräkning, Kkr
I SAMMANDRAG

Tillgångar
Fastigheter
Pågående ny-, till och ombyggnader
Övriga tillgångar
Likvida medel

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Räntebärande skulder
Ej räntebärande skulder

Skulder och eget kapital

2016-12-31

2 070 844
62 657

104 461
342 864

2 580 826

408 034
1 823 263

349 529

2 580 826

2017-12-31

2 148 787
190 663
59 316

264 412

2 663 178

454 335
1 922 801

286 042

2 663 178

2018-12-31

2 288 352
281 327
55 308

244 223

2 869 210

502 473
2 076 800

289 937

2 869  210
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IVAR KJELLBERG AB

Koncernresultaträkning, Kkr

Fastighetsförvaltning
Hyresintäkter
Kostnader

Rörelseresultat fastighetsförvaltningen

Entreprenadrörelsen
Fakturering 
Kostnader 

Rörelseresultat entreprenadrörelsen

Administrationkostnader

Summa rörelseresultat

Finansnetto

Resultatefter finansnetto

2016

294 910
- 143 456

151 454

340 623
- 317 982

22 641

- 32 568

141 527

- 45 375

96 152

2017

309 802
- 146 974

162 828

103 524
- 106 802

- 3 278

- 35 603

123 947

- 44 484

79 463

2018

317 636
- 164 977

152 659

70 584
- 66 116

4 468

- 32 986

124 141

- 58 380

65 761
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