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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 2019.
Berättaren är ingen heltäckande årsredovisning 

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

Trevlig Läsning!

Omslagsbilder:  
På många av våra fastigheter i Kvillebäcken har vi 

sedumtak – ett takgräs med många miljömässiga för- 
delar. Sedumtak tar bl a upp koldioxid och avger syre 

och förlänger även tätskiktets livslängd.
Mikael Augustsson och Eskil Glantz, arbetsledare vid 

upprustningen på Nordostpassagen visar stolt upp 
hälsningar från nöjda hyresgäster.
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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 egen regi och 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 Byggnads AB bedriver verksamhet inom nyproduk-
tion, ombyggnad och underhåll av bostads- och kommersiella 
fastigheter. 
    Vi utgår ifrån en gedigen byggmästaranda och kompletterar 
med moderna tankesätt och arbetsmetoder. Tillsammans med 
våra beställare försöker vi nå ett gemensamt resultat med god 
kvalitet, ett effektivt arbetssätt och en kontrollerad projekt- 
ekonomi baserat på det lilla företagets smidighet och det stora 
företagets erfarenheter och kompetens. 
    Våra samarbetsprojekt präglas av stort förtroende mellan oss 
och våra beställare.

IVAR KJELLBERG BYGGNADS AB

Omsättning:      128 Mkr 
Antal anställda:      18

Hyresintäkt:     342 Mkr 
Antal anställda:     53

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 utveck-
lar vi kunskap och erfarenhetsutbyten, vilket ytterligare stärker 
vår kompetens.

IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB

Hyresintäkt:    157 Mkr 
Antal anställda:     18 

Den operativa verksamheten bedrivs i Aranäs AB, vilket bolaget 
är hälftenägare till. Resterande 50% ägs av Ernst Rosén AB. 
    Aranäs AB ska vara det marknadsledande fastighetsbolaget 
i Kungsbacka genom utveckling och långsiktig förvaltning av 
attraktiva och hållbara bostäder och lokaler. En aktiv sam-
hällsbyggare och fastighetsägare som verkar för Kungsbackas 
attraktivitet för både boende och näringsliv.
    För de kommande tio åren planeras stora investeringar genom 
förtätning av stadskärnan med både bostäder och lokaler.

IVAR KJELLBERG KUNGSBACKA AB

Nyckeltalen avser 100% av Aranäs



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 2019  

IVAR KJELLBERG AB

KONCERNENS TOTALA 
OMSÄTTNING

381 457

DRIFTSNETTO FÖR 
KONCERNENS FASTIGHETER

209 585

RESULTAT 
EFTER FINANSNETTO

93 242

KONCERNENS 
HYRESINTÄKTER

327 148

RESULTAT  ENTREPRENAD-
RÖRELSEN OCH FASTIGHETSFSG

7 953

KONCERNENS INVESTERINGAR   
              I EGNA FASTIGHETER 

259 432

KONCERNEN I SIFFROR 2019, Kkr
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Att vara ägare är att försöka driva bolaget i enlighet med sina egna och andra 
ägares visioner. Det kan vara en utmaning i många familjeföretag, inte bara där 
utan i alla bolag.

Hos oss råder dock stor enighet bland ägarna vilken underlättar den övergri-
pande inställningen. Istället så är våra utmaningar av lite olika slag beroende 
på perspektiv.

Viljan att vara entreprenör, utveckla och växa ska balanseras mot långsiktig-
het, stabilitet och trygghet. Vår styrka är förmågan att vara med och initiera, 
genomföra och sedan förvalta över tid. Vi är långsiktigt uthålliga men vår 
omvärld består av alltmer rörelse på både arbets- och bostadsmarknad. Därtill 
en del kortsiktigt ekonomiskt tänk som rimmar lite sämre med vår inriktning. 
Våra kunders önskemål och förväntningar är både många och väldigt olika. Här 
gäller att hitta kloka vägval och bra lösningar för produkter och tjänster. Att 
arbeta med ständig utveckling av nöjda kunder kräver både kompetens och fo-
kus. Teknisk utveckling går fort och ger många olika möjligheter för optimering 
för att skapa och styra personliga resurser där de gör bäst nytta.

I vår omvärld verkar bostadspolitiska frågor finnas allt oftare på agendan, dock 
lyser den stora gemensamma och tydliga visionen eller målbilden med sin 
frånvaro. Att lyfta enskilda mindre frågor kan vara bra men löser inte den nu 
uppkomna situationen med brist på bostäder och inlåsningseffekter. Hyresrät-
ten som borde vara ett verktyg för flexibilitet har idag ett marknadsläge som 
en av de mest otillgängliga produkterna. Hyressättningssystem är trubbigt 
och leder varken till utveckling eller kreativitet. Det slår fel på dem som mest 
behöver den.

Branschen tillsammans med kunderna själva kommer försöka kreera lösningar 
för en fungerande marknad som i bästa fall kan övertyga politiker att ändra 
system.

Hyresrätten borde vara och är egentligen en fantastisk boendeform för 
många kunder under olika perioder och situationer i livet. Tillsammans med 
andra boendeformer borde dessa bidra till ett väl fungerande samhälle. Vi 
måste våga möta de olika behov som finns på marknaden och hitta många olika 
affärsmodeller för att lösa både långsiktiga och kortsiktiga svängningar.

Vågar vi hoppas på att ”rejält, stabilt och gediget” är en framtida trend? 
När detta skrivs har vi en alldeles ny och överraskande situation i vår verksam-
het i form av ett oönskat virus. Jag vill rikta ett stort tack till alla som tar ett 
stort eget ansvar för att begränsa spridning och ge en extra hand till dem som 
behöver det. Det är många beslut och stora svängningar vars effekter är omöj-
liga att förutsäga för framtiden. Det gör både mig och övriga i styrelse och 
ledning oerhört stolta att se hur detta extrema stresstest visar att vi står starka 
i våra värderingar, våra synsätt och våra rutiner. Våra väl fungerande samar-
beten med ett stort hjärta för våra medmänniskor underlättar navigeringen i 
denna utmanande tid. Det är tillsammans vi gör skillnad!

”Att äga och leda 
ett familjeföretag 

är ett stort ansvar”!

ANGELICA KJELLBERG 
KONCERNCHEF 

IVAR KJELLBERG AB
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Vi säkrar vårt hus 
för ytterligare 50 år

Årslångt arbete 
på Nordostpassagen 2-6

Efter flera års förberedelser och samrådsmöten med 
hyresgäster var det i början av 2019 klart för en ”total 
make-over” av vår fastighet på Nordostpassagen 2-6. 
Fastigheten är drygt 50 år gammal och kombinatio-
nen av en klok byggmästare och skötsamma hyres-
gäster har bidragit till att upprustningen blev aktuell 
först nu. Men naturligtvis handlar det inte bara om en 
upprustning av kosmetiska skäl. ”Hälsoaspekten” på 
fastigheten är väl så viktig och inte minst en anpass-
ning till dagens teknik. Mycket har hänt under 50 år 
vad gäller driftsäkerhet, hållbarhet och hela samhäl-
lets miljömedvetenhet.

Olika aktörer 
Det finns naturligtvis flera olika aktörer som be-
rörs av ett så här stort projekt. De boende som har 
förväntningar på sin ”nya” bostad men som också i 
olika utsträckning får sin vardag störd av att bo på en 
byggarbetsplats. De andra aktörerna är flera: hela ska-
ran av olika hantverkare som måste ha förståelse för 
varandras profession och planering. Fastighetsägaren 
måste beakta både akuta behov och underhållsplaner 
såväl som myndighetskrav men måste naturligtvis ock-
så ta hänsyn till både ett kortsiktigt kostnadsperspek-
tiv som en långsiktig, hållbar investering.  
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Beställare av stambyte och renoverings-
arbetet var Ivar Kjellberg Fastighets AB 
och huvudentreprenör var Ivar Kjellberg 
Byggnads AB. Naturligtvis en, i många 
avseenden, ideal kombination för ett 
lyckat resultat.

Mot samma mål
Oavsett vilken roll man har i ett stort 
projekt är det viktigt att man förstår 
det uppsatta målet och hela tiden söker 
samsyn. Inte minst gäller detta i ”trippel-
dialogen” mellan hyresgäst – förvaltare – 
entreprenör. Det är inte alltid som infor-
mation är liktydigt med ”glada nyheter” 
men tydlighet i kommunikation hjälper till 
att skapa förståelse för målbilden. 

Så – vad är egentligen målet, vad leder 
ett större upprustningsarbete till för 
resultat? En del av svaret finner vi i vår 
värdegrund, vilken vi levt efter i mer än 
80 år: Kvalitet, Långsiktighet och Omtan-
ke. Kvalitetstänkande genomsyrar hela 
projektet. Att följa de myndighetskrav 
som finns och att även använda material 
av hög kvalitet är en självklarhet för oss. 
Förutom ökad trivsel för våra hyresgäs-
ter förlänger vi också livslängden på våra 
fastigheter, vilket alla mår bra av.

Att tänka och agera långsiktigt är ofta i 
samklang med ett hållbarhetsperspek-
tiv. Att göra ett stort genomgripande 
upprustningsarbete visar sig ofta vara 
ett bättre ekonomiskt alternativ än flera 
små justeringar. Inte minst begränsas 
störningar till färre tillfällen.

Tack vare våra åtgärder sänker vi våra 
underhållskostnader för såväl inre som 
yttre underhåll. Nya energibesparande 
installationer såsom radiatorer, blandare, 
och LED-belysning är ett led i vårt miljö-
mässiga hållbarhetsarbete. Sammantaget 
leder detta till nöjdare medarbetare ef-
tersom fastigheterna blir säkrare, lättare 
att underhålla och smidigare att anpassa 
och justera efter behov.

Nöjda hyresgäster är, och har alltid 
varit ett av våra viktigaste mål. Att vara 
omtänksamma och lyhörda under ett så-
dant här stort projekt är av yttersta vikt. 
Det är ofrånkomligt att vissa moment i 
arbetet kan vara störande men vi hoppas 
och tror att våra hyresgäster ska känna 
glädje över resultatet och trivas med sin 
nya lägenhet. 

Vi fick ett fantastiskt fint resultat i 2019 års hyresgästenkät. Bland annat blev vi 
som en av tre nominerade till bästa resultat i ”Högsta serviceindex”.

Margareta Mattson, förvaltare hos oss och huvudansvarig  för hyresgästenkäten.  
Här berättar hon om årets resultat.

– Varför använder ni er av hyresgästenkäter?
– Genom hyresgästernas svar får vi reda på hur de upplever sitt boende och sitt 
bostadsområde.  Vi får också veta hur samspelet mellan oss i förvaltning och 
hyresgästerna fungerar.  Dessutom får vi många intressanta inspel på saker som 
kan förbättras.

– Vad har ni fokuserat på att förbättra till i år? 
– Efter enkäten våren 2018 har vi sett över städningen i trapphusen. Vi har gjort 
en hel del förändringar av hur och när vi städar. Detta hoppas vi att våra hyres-
gäster ska vara nöjda med.

– Vad är den främsta orsaken till att vi får ett så bra betyg  tänker du?
– Jag tror att lojala, kompetenta och lyhörda medarbetare är en stor del av vårt 
fina resultat. Att våra kunder märker att vi lyssnar och gör saker för att förbättra 
oss bidrar naturligtvis också.

– Hur arbetar ni med att förbättra eller fortsätta upprätthålla det här resultatet?
– Jag tycker att vi hittat ett bra sätt att jobba med enkäten. Vi bryter ner den per 
fastighet och område för att komma åt att skruva på detaljer. Vi fångar upp syn-
punkter och gör konkreta åtgärder av dem. Dessutom återkopplar vi till hyres-
gästerna vad vi gjort. På det viset känner de att de kan påverka sitt boende. 

– Vilka förbättringsidéer tar ni med er in i 2020?
– Trygghet kommer att vara en viktig fråga. Vi har till exempel infört mörkerron-
deringar på hösten. Alla medarbetarna har gått ut kvällstid och ronderat våra 
bostadsområden. Belysning ute och i trapphusen, buskar och träd, förstärkning 
av förrådsdörrar och liknande  är saker vi tittar på.

– Vilka är de frågor som engagerar hyresgästerna mest?
– Trygghet är en stor fråga. Det är också tydligt att klimat- och miljöfrågor är 
viktiga och något som hyresgästerna själva vill påverka. Ett bra exempel är möj-
lighet till att källsortera mer i sitt bostadsområde.

– Hur får hyresgästerna reda på vad svaren leder till?
– Vi skriver om både resultatet och vad det leder till konkret i varje bostadsområde 
i  vår kundtidning MerVärden.

Hyresgästenkäten 2019:
NOMINERADE TILL HÖGSTA 

SERVICEINDEX

Alla medarbetare engagerar sig i att dela ut och följa upp den årliga hyresgästenkäten.



Tryggt, ljust och fräscht i garaget 
på Jungmansgatan
Äntligen är hela garaget klart och kan välkomna sina hyresgäster. Det som är förnyat 
är färgsättning, ökat ljusinsläpp via nya garageportar och rörelsestyrd LED-belysning. 
Nya tätskikt och markbeläggning med lång hållbarhet underlättar skötsel och underhåll 
för många år framöver. Vi hoppas att alla upplever att det är rent, fräscht och tryggt.  

NÅGRA 
TILLBAKABLICKAR
2019

Blommor, boule och varm 
korv när gården invigdes
I augusti invigde vi den nyrenoverade 
gården på Jungmansgatan tillsammans 
med hyresgästerna i huset. Kvällen inne-
höll förutom korvgrillning, mingel och 
lotteri en chans att slå grannarna i boule 
på gårdens egen boulebana. 

På bilden ser vi aftonens grillmästare, 
och vår VD, Anders Ringström.

En bit av Provence vid 
Kvilletorget
Cyrano är ett välkänt namn för många 
göteborgare. Åtminstone för de som älskar 
pizza. Redan 1996 öppnade man sin 
första pizzeria på Prinsgatan. Det egna 
konceptet baseras på tunna pizzor som 
bakas i de vedeldade stenugnarna. 

Under våren 2019 var det dags för 
Kvillestaden att berikas med en Cyrano- 
pizzeria på Kvilletorget.               

Startskott för den stora fasad- 
och fönsterrenoveringen
lUnder hösten påbörjades arbetet med den omfattande fasad- 
och fönsterrenoveringen på fastigheten Olivedalsgatan/Vega- 
gatan. Den första etappen innebar att samtliga fönster mot 
gatorna renoverades och målades. 

Även trapphusen fick en uppfräschning och de vackra vägg-
målningarna förbättrades av varsamma specialutbildade 
konservatorer.      
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Fortsatt satsning på digi-
talisering och bidrag till 
WWF
Under året intensifierade vi vårt arbete 
med att minska pappersförbrukningen 
som en del i vårt hållbarhetsarbete.
På olika sätt uppmuntrade vi våra hyres-
gäster att använda någon av våra digitala 
betalningssätt: Kivra, e-faktura, autogiro 
eller e-post.

Som en extra morot 
skänker vi 100 kr till 
Världsnaturfonden för 
varje hushåll som går 
över från analogt till digi-
talt betalningssätt.

Den omfattande renove-
ringen på Gullregnsvägen 
färdig efter fyra år
Fastigheterna på Gullregnsvägen i 
Kungsbacka ägs av Aranäs AB. Ivar Kjell-
berg Byggnads AB har varit entreprenör 
för det mycket omfattande renoverings-
arbetet. 

Såväl fasadarbeten som standardhöjande 
lägenhetsarbeten har utförts under det 
etappvisa fyraåriga arbetet som avsluta-
des under 2019.

Vi växlade upp vårt hållbarhetsarbete
I början av juni var det dags för ytterligare ett steg i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete 
då vi fick hem våra nya eldrivna servicebilar. 

Nu kommer våra serviceladdade fastighetsskötare att köra miljösmartare och på så 
sätt bidra till en trevligare stadsmiljö med lägre bullernivåer och mindre utsläpp.  

Nominerat till ett av Göteborgs bästa hus
Vårt projekt med på- och ombyggnad av Jungmansgatan blev nominerat och gick 
vidare i arkitekturtävlingen Göteborgs bästa hus. Det är Per och Alma Olssons fond 
som står bakom priset och varje år utser den bästa byggnaden. Bland konkurrenter-
na 2019 fanns bland annat Brf Qvillestaden, Slakthuset samt Polestars nya byggnad. 
Den slutgiltiga vinnaren blev Riksbyggens bostadsrättsförening Viva i Guldheden. Vi 
gratulerar!        

X



- Vi hör dem, 
hör de oss?

REFLEXIONER FRÅN ATT HA
 ”TÄLTAT” MITT I STAN

Det damp ner ett informationsbrev i brevlådan i 
våras. Ett brev från förvaltaren som talade om att 
det skulle göras en omfattande fasad- och föns-
terrenovering på vår fastighet med start under 
hösten. 

Och mycket riktigt. Några veckor senare, en tidig 
vårmorgon, som i och för sig mer påminde om 
gråmulen höstdag, stod en knallgul kranbil med 
hisskorg uppallad ute på gatan. Den väldiga tele-
skoparmen med den avslutande hisskorgen svepte 
över hela fasaden och stoppade emellanåt. Några 
figurer i korgen pekade och noterade vad de såg 
på fasaden. Man gick grundligt tillväga.

Under våren gjordes det även inspektioner inne i 
lägenheten. Det mättes och noterades. Och vi fick 
också själva kommentera att ”jo, det blir gärna lite 
fuktigt på fönsterbrädan vid regn och hård vind”. 
Nickande och instämmande från inspektören. Det 
kunde inte skada med en renovering. Inte tänkte vi 
då så mycket på att arbetet kanske skulle påverka 
vårt dagliga liv.

Så, en dag i mitten av november kommer vi hem 
efter någon månads utlandsresa. Visste att arbetet 
var påbörjat och att man skulle börja hos oss två 
dagar senare. Det var då vi såg dem. De konstiga 
utväxterna från fönstern. Vita tält som pekade 
rakt ut från fasaden. Det var alltså dessa främ-
mande tingestar som åsyftades när man skrev att  
”fönstren under renoveringen skulle förses med 
fönsterparaplyer”. Såg lite konstigt ut från utsidan 
men man skulle nog inte märka så mycket från 
insidan. Trodde vi.

Ett par dagar senare kommer Josef och David från 
entreprenören ”Två-Tum-fyra”.  I bagaget har de 
slipdon och andra verktyg och fönsterparaplyer! 

– Vad händer nu, då, undrar vi lite nyfiket.

– Idag tar vi bort fönstren och kör dem till verk-
staden för renovering och målning. Vi sätter upp 
paraplyer och extra värmeelement i fönstersmy-
garna. Det kan kanske bli lite kallare på natten.

Frampå eftermiddagen vandrar vi omkring i vår 
lägenhet. Sovrum, vardagsrum och matsal ligger i 
mörker. Ja, inte riktigt. Visst finns det ett visst ljus- 
insläpp från paraplyerna men även mitt på dagen 
behövs det en viss stöttning från de elektrifierade 
armaturerna i lägenheten. 

Alla tre rummen som vetter mot gatan försågs med 
paraplyer. Det trevliga gatulivet på Vegagatan har 
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försvunnit ut vår åsyn. Vetskapen om att arbetet ska vara avslu-
tat om 14 dagar gör dock att vi tar situationen med knusende 
ro. Vi upptäcker istället hur trevligt det är att ha utsikt från 
köket och ut mot gården.

Det är första kvällen, efter läggdags, som vi märker den stora 
skillnaden. Ett par, av rösterna att döma, i övre tonåren eller 
så, har stannat till alldeles under vårt (tidigare) fönster. På ett 
mycket intensivt sätt förklarar de sin kärlek till varandra. Vissa 
passager kan för oss utomstående kännas en aning generande 
att åhöra men de ser oss ju inte och vi kan inte heller påkalla 
uppmärksamhet genom att titta ut genom fönstret. Än mindre 
köra huvudet genom paraplyet!

Att bo på första våningen med paraplyfönster medför ett 
totalt ljuddeltagande av gatulivet 24 timmar om dygnet! Utan 
att någon vet att du är där!

Vegagatan är inte så trafikintensiv på natten så nattsömnen 
blir trots allt tämligen ostörd. Men kortare. 

Det visar sig att de allra första morgonbilarna kommer mycket 
tidigare än vanligt. Och närmare. Nu är trafiken plötsligt all-
deles bredvid oss. Dessbättre konstaterar vi dock efter några 
paraplynätter att taxi och annan nyttotrafik väljer andra vägar 
än utanför vårt (tidigare) fönster och antalet sömntimmar 
ligger inom normalintervallet.

Vanans makt är stor. Själv brukar jag ofta, när det ringer i min 
telefon, lyfta mobilen och ta en långsam runda i lägenheten. 
Brukar gå fram till burspråket och beskåda gatulivet samtidigt 
som jag talar i telefon. Både jag och hustrun har drabbats av 

fenomenet att tala lite extra högt i telefon. Speciellt om den 
jag talar med befinner sig på större avstånd än 500 meter. Det 
är ju inte säkert att han/hon hör mig så bra i telefon?!

Sålunda hände det sig att jag på andra paraplydagen fann 
mig stående vid det paraplyförsedda burspråket utan utsikt 
och hade en telefonkonversation med god vän. Jag talade 
högt och tydligt. Plötsligt fick jag en förnimmelse av att någon 
lyssnade på mig. Men inte den jag talade med i telefon. Jag 
förstod!

Sänkte rösten, avslutade samtalet och gick in i köket till hus-
trun. Pekade ut mot gatan och viskade fram:

– Vi hör dem, hör de oss?

De närmaste tio dagarna sökte vi leva vårt liv så normalt som 
möjligt men ogärna vistas mindre än en meter från paraplyer-
na. En dag tidigare än beräknat kom Josef och David med våra 
nyrenoverade fönster. Det doftade underbart av den linoljeba-
serade färgen på bågarna. Och glaset har nog aldrig varit så 
rent. Tvättat på både utsida, insida och emellan.

Det var en skön känsla att om aftonen få ta i lite extra och 
stänga fönstret i sovrummet efter kvällsvädring. Den nya 
tätningslisten höll verkligen tätt och stängde ute allt ljud. Två 
veckors annorlunda ”tältliv mitt i stan” var över. En upplevel-
se som egentligen bara var annorlunda men egentligen inte 
speciellt jobbig.

Vi älskar våra nya fönster!

Sven-Åke Thorsén, boende på Olivedalsgatan
                                                          

Leverans

De vackra gamla fönsterkarmarna rengjor-
des och skrapades pietetsfullt innan de 
sedan målades med hållbar oljefärg.

”Vita tält pekade rakt ut från fasaden”
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Om- och tillbyggnaden på Jungmansgatan blev klar under 
2019. Hur hade hyresgästerna upplevt det omfattande arbe-
tet? För att ta reda på det gjorde vi en ombyggnadsenkät 
med frågor kring hur de hade upplevt renoveringstiden och 
vad de tyckte om slutresultatet.

Hyresgästernas synpunkter ska vi använda för att utveckla 
ombyggnadsprocessen inför kommande renoveringspro-
jekt. Eftersom över 75 % av hyresgästerna tyckte till är det 
ett riktigt bra underlag.

Slutprodukten både vad gäller kök, badrum och allmänna 
utrymmen är uppskattade av de flesta hyresgäster. Men 
det fanns flera saker hyresgästerna tycker att vi kan arbeta 
vidare på:

• Kommunikation och förståelse är A och O i projekt som 
detta. Hyresgästerna upplever ofta att de får för lite 
information. Därför måste vi ständigt utveckla kommu-
nikationssätten i dialog med hyresgästerna. Bara så kan 
vi förstå vilken typ av kommunikation hyresgästerna 
förväntar sig av oss.

• Trots att arbetet inne i lägenheterna gick förhållan-
devis snabbt, upplever många hyresgäster att upprust-
ningen pågått länge. Tack vare planering, planlösning, 
konstruktion och ställning tog det i genomsnitt bara 4 
veckor per lägenhet. I ett stort hus med många upp-
gångar upplevs resan från start till mål utdragen och 
många gånger störande. Dessutom byggs en del all-
männa utrymmen, som gården, allra sist. Här behöver vi 
bli tydligare på att beskriva vad som kommer att hända 
och när, hur lång tid olika moment tar och vad man kan 
förvänta sig i de olika faserna av ombyggnaden.

• En utmaning är hur man upplever värme i bostaden. 
Här finns utrymme för en förklarande kommunikation. 
Många serviceanmälningar handlar om att man tror 
att elementen är trasiga när de är svala, när det istället 
betyder att lägenheten håller önskvärd temperatur. Om 
man öppnar fönstret för att det är varmt så ökar tem-
peraturen på elementet för att återställa den utkylda 
lägenheten.

• En del hyresgäster har synpunkter på funktioner och 
installationer, som exempelvis fläktkåpans funktioner 
och ljudnivå. Här behöver vi arbeta fram tydliga instruk-
tioner och kommunicera dem till hyresgästerna.

Vi tror på att lära av våra misstag. Det vi tar med oss är 
exempelvis att:

• Det tar tid att injustera värmen till slutresultat i ett 
stort hus med många trappuppgångar.

• Om vi rensar ventilationskanalerna, vilket verkligen 
behövdes, så ökar ljudupplevelsen i lägenheten. Bättre 
ventilation betyder också att man faktiskt hör att den är 
igång….

• Att rusta upp cykelrummet gjordes sent i projektet på 
grund av en fuktskada som var svår att härleda.  Detta 
fick vi många synpunkter på och här kunde vi ha kommu-
nicerat mycket tydligare.

En ombyggnad är en mycket intensiv och arbetskrävande 
period som alla upplever på olika sätt. Vi har fått många 
bekräftelser, nya insikter och ny förståelse. Med hyresgäs-
ternas synpunkter och vår egen utvärdering som bas ska vi 
göra vårt bästa för att bli så bra vi kan på att göra kundens 
upplevelse så trygg, hanterbar och smidig som möjligt.

Vad tycker hyresgästerna?
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Centrala Hisingen har under de senaste 
10 åren kommit mer och mer i fokus. Det 
är tydligt att det är här Göteborgs nya 
innerstad ska ligga. Det betyder också 
att de senaste 10 åren har varit intensi-
va år för boende och fastighetsägare i 
området där FCH verkar. 

FCH (Fastighetsägare Centrala Hising-
en) är ett samarbete för utveckling av 
Kvillestaden, Lindholmen och Rambergs-
staden (som vi kallar Centrala Hisingen).  
Medlemmar är olika fastighetsägare 
med flerbostadshus, både privata och 
allmännyttan. Medlemskapet bygger på 
engagemang för en socialt hållbar miljö 
och en stark vilja att genom gemen-
samma krafter förbättra boendemiljön i 
stadsdelen. FCH’s ambition med arbetet 
är att utveckla Centrala Hisingen till en 
levande stadsdel - mitt i Göteborg. Ivar 
Kjellberg Fastighets AB är en del av 
FCH’s arbete och medverkar i många 
aktiviteter.

Som stadsdel är Centrala Hisingen en 
småstad i storstaden. För unga och 
gamla, storindustri och hantverksföretag. 
Med olika kulturer, som ett kalejdoskop. 
Visst är vi stolta över vår historia. Och 
stolta över var vi står idag och, inte minst, 
de möjligheter vi har. I kontrasterna skapar 
vi framtiden.

Tänk bara på SVT:s etablering på Lindhol-
men för 12 år sedan, nu ligger de granne 

med bilföretaget Geelys kontorskvarter. 
Eller tänk på Sveriges förmodligen bästa 
zoobutik för akvaristik som samsas i 
Kvillestaden tillsammans med det lilla, 
fantastiska och lokala cykel-caféeet med 
co-working space Llama Lloyd - ett Ram-
bergshopp ifrån framtidens arbetsplats 
Campus Lundby för 10 000 personer. En 
utveckling som trotjänaren Volvo AB ser 
som sitt ansvarsområde för att skapa en 
levande stadsdel.

Stadsdelens gamla fina Landshövdinge- 
hus samsas numera med Kvillebäck-
ens moderna fasader. Och i sinom tid 
kommer de gamla pirerna i Frihamnen 
få ny bebyggelse. Redan nu stoltserar 
där ett riktigt bad och en egensinnig 
bastu - öppen för alla. Något snabbare 
kommer nog förändringen av Backaplan 
att ske med målbild på ytterligare 7 000 
nya bostäder, nya handelsområden och 
utvecklad kollektivtrafik. 

Redan de senaste 10 åren har Centrala 
Hisingen fått nästan 8 000 nya boende. 
Dert bor faktiskt lika många här som i 
Stenungsund. Antalet bostäder har ökat 
med 35 procent till drygt 16 000.  Det 
var det ingen som trodde när FCH drog 
igång sitt arbete. 

Med så många nya boende behövs nya 
mötesplatser - och en förstärkning av 
våra gamla smultronställen - ett arbete 
som görs genom hårt slit och samarbete. 

Vi arbetar för att stadsdelens förtätning 
inte blir på bekostnad av vår historia, 
utan adderar till och skapar fler möjlighe-
ter. Vi bygger en stadsdel som är trygg 
och omfamnande och samtidigt rik på 
kontraster. 

Den som inte besökt Flunsåsparken, eller 
Ramberget kan kanske inte sägas vara en 
riktig hisingsbo. Men för våra barn och 
unga gäller det säkert även den regn-
bågsfärgade dansbanan på Backaplan 
som finns längs Kvillestråket eller den 
nya Fjärdingsparken som invigs senare i 
vår. Två blivande klassiker. 

Apropå klassiker: vi kan inte glömma att 
nämna Kvilletorget eller Wieselgrens-
platsen där invånarna själva ordnat lokala 
marknader, kulturfestivaler och startat 
småskaliga butiker med allt från återbruk 
och närodlat till varor från andra sidan 
jorden. Prisvinnaren Kville Saluhall står 
ungefär på den plats där Sveriges - ja, 
väldens- första halva special serverades 
till BK Häckens hungriga spelare. 

Genom gemensamma krafter, hårt arbete 
och en aldrig sinande framtidstro har vi 
tillsammans lyckats förändra ett område i 
nedan till att bli en av Göteborgs absolut 
trevligaste stadsdelar som är lätt att 
älska och leva i.

Pernilla Hallberg, FCH

CENTRALA HISINGEN
– lätt att älska och att leva i

Kvillebäcken som gett namn åt både Kvillestaden och just stadsdelen 
Kvillebäcken rinner genom centrala Hisingen och erbjuder många gröna 
oaser ”mitt i stan”. 



FRÅN POLISHUS 
TILL KONTORSHUS

Kortedala i nordöstra Göteborg räknas 
som Göteborgs första förort. Stadsdelen 
byggdes i huvudsak under 50-talet och 
omfattade då drygt 230 hektar.  Idag är 
Kortedala nästan dubbelt så stort. Kor-
tedala Torg är ett levande stadsdelstorg 
med såväl butiker som kommunala servi-
cekontor. Här byggdes också Polishuset. 

I takt med att Göteborg växte allt mer 
mot nordost flyttade också polisen mer 
och mer av sin verksamhet till Hjällbo 
polisstation och under 2018 försvann de 
sista poliserna från stationen i Kortedala. 

Ivar Kjellberg Byggnads AB fick entre-
prenaduppdraget av fastighetsförval-
taren Göteborgslokaler att ansvara för 
ombyggnadsarbetet av polishuset. Från 
allra första början beskrevs beställningen 
som: ”Ombyggnad av polishus till kontor 
för Stadsdelsförvaltningen i Kortedala. 
Byggnation av utvändiga trappor, hiss-

schakt med ny hiss samt en förbindelse-
gång mellan två huskroppar”. 
Arbetet påbörjades i januari 2018 med 
ledarduon Eive Wallin som platschef och 
Daniel Lennartson som arbetsledare. Vi 
fick en pratstund med Eive Wallin.

– Projektet var helt i vår smak och det 
kändes oerhört inspirerande att komma 
igång. En extra utmaning att just vi fått 
förtroendet trots att det var ekonomiskt 
utmanande. Redan från start arbetade vi 
målmedvetet och fokuserat på att kunna 
leverera ett bra resultat, både ekono-
miskt och kvalitetsmässigt, säger Eive. 

– Vi fick hitta en annan lösning i plane-
ringsfasen då Göteborgslokaler inte fick 
rivningslov för gymnastiksalen på ena 
gaveln. På den ytan hade vi planerat för 
byggbodar men istället fick vi iordnings-
ställa det gamla gymmet till platskontor, 
omklädningsrum och lunchrum fortsätter 
han.

Under projektets gång utökades även 
uppdraget till att omfatta tilläggsisole-
ring och ny plåtfasad på en gavel och 
långsida samt återställning av mark för 
cykelparkering, asfaltsytor och gräsmat-
ta. Inte minst beställdes en annan typ av 
gångbro än den som först var planerad.

I princip utfördes alla byggarbeten med 
egen personal. Vid vissa toppar hyrdes 
snickare in. Rivningsarbetena utfördes till 
viss del av Ivar Kjellberg Byggnads AB 
för att på så sätt underlätta återställning  
av väggar. Betongarbetena utfördes av 
underentreprenör.

– Ivar Kjellberg hade ju förr i tiden ofta 
texten ”Ombyggaren” på sina byggskyl-
tar. Hur skulle du vilja beskriva skillnaden 
mellan nybyggnads- och ombyggnads-
projekt?

– En av de stora skillnaderna att planera 
för och ta hänsyn till är naturligtvis om 
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Trädgårdsvandring
i blötsnö och kyla

det finns kvarboende eller om det pågår 
verksamhet i byggnaden. I det här fallet 
var huset utrymt och det pågick endast 
verksamhet i grannhuset som delade 
garage med oss, berättar Eive.

– Att riva utan att förstöra det som 
ska bevaras är naturligtvis viktigt och 
kan kräva vissa extra åtgärder. I detta 
projektet fick vi genomföra en noggrann 
intäckning av trapphus och dörrpartier 
eftersom dessa skulle bevaras i befintligt 
skick, fortsätter han.

– Fanns det några speciella utmaningar i 
detta projekt?

– Egentligen två. Den ena var gångbron 
mellan vår huskropp och grannhuset. 
Den andra var rivningen av det befint-
liga trapphuset till parkeringsgaraget 
och sedan ersätta det med en trappa 
till Stadsdelsförvaltningens entré. Båda 
uppgifterna var lite utöver det vanliga 
men desto större blir ju tillfredsställelsen 
när resultatet blir till allas belåtenhet.

– Har du något udda minne av det drygt 
tvååriga projektet?

– Ja, vi fick kortslutning i ett eluttag med 
påföljd att det började brinna. Som tur 
var hade vi dragit en vattenslang på 
väggen. Slangen brann av och släckte 
faktiskt branden! Mindre roligt var för-
stås också att vi fick besök av råttor. Här 
behövde vi hjälp av Anticimex och vi fick 
också göra omfattande tätningsarbeten.

– Slutligen, i ett sådant här projekt hän-
der det väl allt som oftast att man ställs 
inför uppgifter som kanske inte var allde-
les självklara att förutse. Uppgifter eller 
problem som i regel måste diskuteras 
med beställaren. Hur har detta fungerat?

– Alldeles utmärkt. Vi har haft en mycket 
bra relation med Göteborgslokaler och 
vi har tillsammans varit väldigt lösnings-
orienterade. Och det är väl inte var dag 
man får mail med innehåll som ”ni är 
grymma”, säger Eive med viss stolthet.

– Ett annat ”bevis på uppskattning” är väl 
också att vi efter avetableringen fick ett 
nytt uppdrag att åtgärda gavelfasaden 
på baksidan. Ett arbete som faktiskt på-
går just nu i februari 2020, avslutar Eive. 

Vi har förmånen att ha många av våra 
fastigheter i anslutning till flera härliga 
grönområden i Göteborg. Det största 
grönområdet ligger i Bö. Det märks att 
den yttre miljön är något som enga-
gerar våra hyresgäster. Det kommer 
många synpunkter och förslag varje 
år om hur man vill ha det i sitt områ-
de. Utifrån detta intresse arrangera-
de vi en rundvandring tillsammans 
med våra hyregäster i området.

På rundturen i februari beslöt vi 
bland annat att beskära ett par bus-
kage som vuxit sig stora. Vi disku-
terade också tryggheten i området 
och beslöt att sätta upp mer belys-
ning på vissa platser. Belysningen 
är något som vi just nu arbetar inten-
sivt med i alla våra bostadsområden. 

Dagen vi valt för vandringen var 
inget för veklingar. Promenaden 
gjordes i blötsnö och kyla men trots 
vädergudarnas humör var stäm-
ningen god och det fälldes många 
positiva kommentarer. 

Platschef Eive Wallin och arbetsledare Daniel 
Lennartson
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Satsning på 
trygghetsskapande 

belysning
Under de senaste åren har vi i våra 
hyresgästenkäter märkt ett ökat behov 
av trygghet och säkerhet i och vid våra 
fastigheter. En tendens som speglar 
samhället i stort. Vi påbörjade därför för 
ett par år sedan ett stort projekt i syfte 
att optimera en fungerande och trygg-
hetsskapande belysning i våra fastigheter 
och områden. Då talar vi inte bara om 
trapphus, källare och vindar utan också 
utemiljöer i anslutning till husen.

En mörk kväll i november gjorde vi en 
stor ljusrondering i och vid samtliga våra 
fastigheter för att kontrollera resultatet 
och uppdatera statusen för vår ljussats-
ning.

Victor Fridén är förvaltare hos Ivar Kjell-
berg Fastighets AB och är tillsammans 
med Margareta Mattson en av dem som 
arbetat mycket med projektet.

– Vad var det övergripande syftet med er 
rondering, frågade vi Victor. 

– Vi ville verkligen se hur vår satsning på 
trygghetsskapande belysning fungerar 
i praktiken. Bästa sättet anser vi är att 
faktiskt själva gå ut och ta del av det som 
våra hyresgäster upplever. Och det här 

är ett ämne som intresserar 
hela företaget. I stort sett alla 
medarbetarna var med och 
ronderade, berättar Victor.  

– Rent praktiskt delade vi in 
oss i grupper om fyra. Det är 
ju inte alltid säkert att det som 
jag uppfattar som ljust och 
tryggt upplevs på samma sätt 
av någon annan. Därför var det 
viktigt att på plats diskutera 
förhållandena med flera kolle-
gor, fortsätter Victor.

Victor Fridén, förvaltare.

16



– Vad fann ni? Var det samsyn överallt?

– Ja, i de allra flesta fall. Men naturligtvis 
fann vi ställen där vi kommer att behöva 
komplettera nuvarande belysning. Lika 
självklart är det naturligtvis att de trasiga 
lampor vi hittade byttes ut direkt.

– Är projektet med trygghetsskapande 
belysning färdigt nu? Har alla fastigheter 
blivit uppdaterade med den senaste 
tekniken?

– Nej inte riktigt men under 2020 räknar 
vi med att samtliga hus och områden ska 
ha fått en trygg belysning. Det är framfö-
rallt i Kvillestaden som vi har ytterligare 
några adresser att åtgärda.

– Vi kommer naturligtvis att göra en 
ny rondering under nästkommande 
höst. Tanken är att den ska vara årligen 
återkommande. De här timmarna ger oss 
väldigt mycket information om hur vårt 
arbete fungerar i verkligheten, avslutar 
Victor.  

Några av våra 
ambassadörer 

FAKTA

Rörelsestyrd LED-belysning 
med Smart-funktion.

LED-belysning där LED är en för-
kortning för Light Emitting Diode 
kallas ibland även  för diodbelysning. 
Som namnet antyder är alltså ljuskäl-
lan ljusdioder. 

Genom en inbyggd sensor kan 
ljuset slås på när någon rörelse 
märks inom ett förbestämt område. 
Smart-funktionen innebär att belys-
ningen aldrig understiger 10% ljus-
styrka. I praktiken har vi alltså aldrig 
helt mörkt i våra trapphus utan en 
svagare belysning som går upp till 
full styrka när sensorn upptäcker en 
rörelse i närområdet.

Förutom längre livslängd på lampor-
na innebär tekniken också att elför-
brukningen går ned med ca 85%. 
Något som gynnar såväl ekonomi 
som hållbarhetsambitioner.

Våra medarbetare är i sina olika roller vårt ansikte utåt
      och är oavsett befattning våra ambassadörer.  

Margareta Mattsson
Förvaltare

Lennart Libeck
Snickare

Sandra Cederschiöld
Redovisningsekonom

Malin Andréasson och Marcus Fuxborg
Kundservice

Jonathan Jerksjö
Boservice

Bjarne Svirins
Inköp och kalkyl

Rasmus Lindman
Snickare

Johanna Widén
Lokalmarknad &
Hyresgästsamordning
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I höstas tillträdde Nenne Pettersson som 
ny VD på Aranäs. Närmast kom Nenne 
från NK i Göteborg där han sedan 2017 
arbetat som varuhuschef och affärsut-
vecklare. Större delen av sin professio-
nella karriär har han dock tillbringat på 
IKEA. Han har bland annat varit chef för 
varuhuset i Kållered, varit marknadschef 
för IKEA:s globala kommunikation och  
arbetat med IKEA:s produktutveckling.

Nenne är född och uppvuxen i Linköping. 
Studierna tog honom till Göteborg och 
USA där han tog en ekonomexamen med 
fokus på marknadsföring och finans. Idag 
bor Nenne i Göteborg tillsammans med 
fru och fyra barn.
 
- Min nyfikenhet har gjort att jag bott på 
olika platser i Sverige men också haft en 
del olika yrkesroller. Då min erfarenhet 
av fastighetsbranschen och kunskap 
om Aranäs än så långe är begränsad, så 
tar jag mig an rollen som VD för Aranäs 
med stor ödmjukhet. Jag har förstått att 
mycket kunskap och erfarenhet finns 
inom Aranäs väggar vilket gläder mig 
och skapar en fin grund att stå på.

VÄLKOMMEN 
NENNE PETTERSSON

Ny VD på Aranäs

Nenne berättar att han älskar att arbeta 
med människor och affärer och betonar 
att han tror på människor och människors 
förmåga.

- Jag gillar att knuffa igång projekt och 
att säkra att de genomförs på bästa sätt. 
Jag tror på dialog vilket ger energi och 
utveckling i en organisation. Förankring 
och transparens är också viktiga delar i 
en väl fungerande organisation. Om alla 
vet varför vi gör saker så är det inte lika 
svårt att ta oss till den plats där vi vill 
vara, fortsätter han.

Som person gillar Nenne att vara del 
av något större och att utveckla eller 
utvecklas i olika former. Han gillar och 
mår bra av att röra på sig, oftast i form av 
löpning eller simning. En annan hjärtefrå-
ga för Nenne är klimatfrågan.

- Jag ser med oro blandat med optimism 
på förändringarna i vår natur och de klimat-
effekter som visar sig. Respekt och ödmjuk-
het för människor, organisationer och vår 
planet är viktiga rättesnören för mig.
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Kungsmässan
– dags för öppningsresan
Under året har tillbyggnaden färdig-
ställts och arbetet med anpassningar 
av lokaler och allmänna utrymmen 
på insidan har varit intensiv. Våra nya 
verksamheter kommer att flytta in och 
öppna i olika etapper under 2020. Ett 
flertal befintliga aktörer passar på att 
uppdatera sina lokaler och koncept 
vilket ger ett lyft för hela Kungsmässan. 
Efterfrågan på fler möjligheter till ”food 
and beverage” är väl uppfylld med 
många spännande smakinriktningar. Väl 
värt många besök under innevarande år.

Nytt landmärke invigt
Våren 2019 invigdes Kungsbackas nya 
landmärke – Valand Kv 6. Den färgglada 
och spännande byggnaden rymmer 
bland annat 360 efterlängtade parke-
ringsplatser. Vilka underlättar besök till 
såväl Kungsmässan, Innerstaden som 
Valand.

Under året har fastigheten successivt 
fyllts på med nya hyresgäster och 
rymmer idag både kontor, butiker och 
restaurang.

Bäst i Sverige
– för fjärde gången
Under många år har vi legat i topp i den 
årliga hyresgästundersökning som Aktiv 
Bo genomför i Sverige. 2019 blev vi 
med ett serviceindex på 89% för fjärde 
gången utsedda till den hyresvärd som 
har mest nöjda hyresgäster i Sverige.
En utmärkelse som vi givetvis är stolta 
över och som också ger oss energi och 
inspiration att bli ännu bättre.
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HÅLLBARHET SKA GENOMSYRA 
HELA VÅR VERKSAMHET

Långsiktighet finns på ett självklart sätt inbyggt i vår verk-
samhet. Det är inte bara ett av våra tre värdeord utan också 
en devis vi lever efter i vår strategiska planering. Att tänka 
långsiktigt innebär för det mesta att hållbarhetsaspekterna blir 
en naturlig del i förvaltning, nyproduktion och upprustning. 

Renovera klimatsmart
Ombyggnaden vi gjorde på Jungmansgatan innebar att vi 
tillförde 32 lägenheter genom påbyggnad, plus ytterligare fem 
som skapades genom att konvertera befintlig lokal till bostä-
der. Upprustning och tillbyggnad 
av befintlig fastighet är i sig en 
klimatsmart väg till fler bostäder. 
Dessutom betydde utbyten av 
fönster, moderna krav på isolering 
och liknande en bättre optimering 
av driften. Trots att fastigheten fick 
40% fler lägenheter gick energi-
förbrukningen bara upp 12%. 

Under året har vi renoverat 
Nordostpassagen. Där har byten 
av fläktar, nya styrsystem för jämn 
temperatur i lägenheten tillsam-
mans med fönster- och radiator- 
byten, betytt minskad energi- 
förbrukning. Dessutom har vi bytt 
till nya värme- och vattenbesparan-
de blandare och snålspolande wc.

Att bevara och renovera vackra kulturbärande detaljer i husen 
istället för att byta ut kan vara tidskrävande, men det är så 
vi vill arbeta och det är ett ofta bortglömt bidrag till smart 
miljötänk. Fina byggnadsdetaljer, fönster, dörrar och unika 
trapphusmålningar har därför fått nytt liv i våra fastigheter 
– nu senast på Olivedalsgatan där en konstnär hjälpte till att 
återskapa de vackra målningarna i huset och där vi även reno-
verade de tidstypiska fönstren.

De byggmaterial vi använder i renoveringarna av fastigheterna 
kan också få stor miljöpåverkan. Här har vi ovärderlig hjälp av 
vårt ISO -system i syfte att undvika miljöfarliga produkter när 
vi bygger nytt och bygger om.

Förbruka mindre
En viktig del i hållbarhetsarbetet är att på ett klokt sätt förbruka 
mindre energi. Energideklarationer har förnyats under 2019 
och 2020.  Som en följd av detta skapar vi också en energiplan 
per fastighet som ska bli klar under 2020.  Syftet är att på ett 
systematiskt och klokt sätt minska energiförbrukningen i våra 
fastigheter. Ett bra exempel är att vi aktivt byter ut belysning 
till LED. Vi ser även över styrsystem i alla fastigheterna så att 
det blir möjligt att energioptimera. Ett viktigt led i det arbetet 
är att se till att systemen kan stödja fjärruppkoppling, vilket 

gör det smidigt och effektivt att 
styra och optimera.

Hyresgästerna vill bidra
Att underlätta för våra hyres-
gäster att agera klimatsmart kan 
hjälpa oss att nå många hållbar-
hetsmål. Här är avfallsfrågan 
en konkret och stor del. När vi 
renoverar arbetar vi för att skapa 
fler fastighetsnära fraktioner. En 
självklar del av arbetet har varit 
att införa utsortering av matavfall. 
Vi undersöker nu möjligheten att 
erbjuda textilåtervinning i fastig-
heterna, ett test påbörjas redan 
under början av 2020. Där det 
fungerar försöker vi även att styra 

mot utökad källsortering. Ibland handlar det om att försöka 
påverka staden och förpackningsindustrin.

Social hållbarhet
Vårt samhällsengagemang har en lång tradition och tar sig 
många olika uttryck. Vi är en del av staden och som fastighets-
ägare kan vi spela en viktig roll i frågor som betyder mycket 
för både hyresgäster och lokalsamhälle. Ett sätt är att arbeta 
med sponsring. Hur vi tänker kring sponsring speglar vår vär-
degrund – vi vill stödja föreningar, organisationer och initiativ 
som har lokal påverkan, som ökar regionens attraktivitet och 
därmed livskvaliteten för de som bor hos oss. 

Trygghet är en annan viktig pusselbit, som ständigt är aktuell 
exempelvis i hyresgästenkäten. Att känna sig trygg i sin lägen-

”Att tänka långsiktigt 
innebär för det mesta att 

hållbarhetsaspekterna 
blir en naturlig del i 

förvaltning, nyproduktion 
och ombyggnad”.
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het och sitt trapphus, men i förlängningen även på sin gård, 
hela bostadsområdet och stadsdelen är en ständigt levande 
fråga hos oss. Mörkerrondering, översyn av belysning i trapp-
hus och på gårdar, beskärning av skymmande buskage är bra 
exempel på åtgärder för att öka känslan av trygghet.

Att få ihop sin vardag, att trivas med sin arbetsdag är en nyckel 
till hållbarhet i det mindre perspektivet. Men det betyder också 
att våra medarbetare har kraft och engagemang att bidra till 
trygghet och trivsel för hyresgästerna.

Ekonomisk hållbarhet
Hållbarhet som samlat begrepp förutsätter också att de 
ekonomiska förutsättningarna finns. Att resurser fördelas klokt 
och strategiskt. Här arbetar vi med olika nyckeltal som soliditet 
och avkastning för att styra mot långsiktiga mål. Att tänka i 
livscykelperspektiv är viktigt.

En hållbar framtid
För att hållbarhet inte ska bli en separat punkt tänker vi under 
de kommande åren ta ett större grepp om området genom 
insatser med de globala hållbarhetsmålen som utgångspunkt. 
Det är ett utmanande arbete som kräver att alla våra medar-
betare involveras. Slutmålet är att ett hållbart arbetssätt ska 
genomsyra hela verksamheten. Hållbarhet är inget modeord 
för oss. Det är en värdegrund sedan 1932.

Under de kommande åren kommer vi att intensifiera 
vårt arbete mot de globala hållbarhetsmålen

Hela Kvillebäcken byggdes enligt nivå Miljökbyggnad Silver för bättre hållbarhet. Att ta hand om och renovera fina 
detaljer i våra äldre fastigheter i stället för att byta ut är också ett bidrag till smart miljötänk.  



Nytt Boservicekontor i 
Kvillestaden
Tack vare eller på grund av det komman-
de kvartersprojektet på Tunnbindare-
gatan/Väderkvarnsgatan flyttar vi vårt 
Boservicekontor permanent.

Numera finns Boservice Kvillestaden 
på Vågmästaregatan 4-6. Lika nära till 
alla våra kunder, samma bemaninng och 
service men i en ny lokal.

Fortsatt satsning på 
trygghetsskapande 
belysning
Som vi skrivit om på annan plats i Berät-
taren gjorde vi  under 2019 omfattande 
uppdateringar av belysningen i våra 
fastigheter.

Under 2020 fortsätter vi med denna 
belysningsförbättring i såväl fastigheter 
som i närliggande bostadsområde.

Det är framförallt i Kvillestaden och i viss 
mån Bö där vi märkt att behovet inte är 
helt tillgodosett.

Omfattande upprustning i Kvillestaden
Fastigheten på Tunnbindaregatan/Väderkvarnsgatan i Kvillestaden byggdes 
år 1930 och 1976 gjordes en ombyggnad och modernisering. Det är drygt 40 
år sedan och nu är fastigheten i behov av övergripande upprustning för att till-
godose de krav som ställs idag vad gäller både funktionalitet och modernitet. 
Våra levnadsvanor är också annorlunda än när husen byggdes, vilket ställer 
högre krav på såväl standard som tätskikt, material och utrustning. 

Upprustningen innefattar byte av vatten-och avloppstammar samt renovering av 
samtliga badrum och eventuellt kök. I samband med upprustningen kommer vi 
även att förbättra säkerheten i fastigheten med förbättrade förråd, tvättstuga, 
ny el, nya säkerhets- och låssystem. Vi planerar att utnyttja vindarna till nya min-
dre lägenheter. Ett efterfrågat tillskott på marknaden.I första etappen av arbetet 
kommer fasaden att renoveras och en lokal konverteras till bostad.

               En titt på       2020
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”Tänk vad jag kan göra om jag hade 
50 kvm i Kvillebäcken!”

Det stora förändringsprojektet att skapa en ny stadsdel är i princip helt klart. Förut-
om lite färdigställande så kvarstår S-lotten. Denna unika och udda fågel har kommit 
att hamna hos oss. En solitär byggnad mitt i bostadsområdet på en torgliknande 
plats.

Här är tanken att något ska spira, leva och utnyttjas. Vad det ska vara står skrivet i 
stjärnorna. Förutsättningarna är något begränsade. Byggnaden i sina yttermått är 
ungefär 50 kvm. Här ska förutom den tillgängliga toaletten, övrig yta vara flexibel 
för sin framtida användare.

Omfattningen kan måhända vara begränsad men innehållet är precis tvärtom. För-
utom kloka tankar om en hållbar byggnad kan vilken kommersiell verksamhet som 
helst rymmas här, bara den får plats.



Linda Malm – ny marknadschef 
på Ivar Kjellberg AB
Vi säger varmt välkommen till Linda Malm som den 1 mars till-
trädde tjänsten som Marknadschef och Verksamhetsutvecklare. 
Linda kommer närmast från en liknande tjänst på Stenungsunds-
hem, det allmännyttiga bostadsbolaget i Stenungsund. Hon bor 
i Mölndal med man, två egna barn, två bonusbarn samt katt och 
hund.  
                                                                                                                                 
-Det känns fantastiskt spännande och inspirerande att tillsam-
mans med mina medarbetare kunna göra ännu fler bra saker, så 
att Ivar Kjellberg blir det fastighetsbolag i Göteborg man allra 
helst vill bo hos och jobba för, menar Linda.

Full fart på
Olivedalsgatan/
Vegagatan 
Under hela våren och försommaren 
kommer det att vara febril aktivitet på 
och i fastigheten. Samtliga balkonger 
renoveras. Fasaden ska genomgå bätt-
ringsarbete i fogarna, samtliga tätskikt 
ska ses över och på taket ska det läggas 
nytt tegel. 
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I KUNGSBACKA ÄR VI MED
 OCH BYGGER EN NY STAD

Tillsammans med Kungsbacka kommun och andra större aktörer 
utvecklar vi Kungsbacka till att bli den stad som kommunens 
invånare behöver och förtjänar.

Många av våra projekt är redan i full gång och andra ligger i 
startgroparna. Valand kommer att förändra stadsbilden radikalt 
med alla sina nya kvarter. Under 2020 ska det största kvarteret, 
Kv 1, med sina tre huskroppar börja att synas ovan mark.

Det äldsta bostadsområdet, Tingberget, står inför en större 
upprustning som planeras för fullt. Många utmaningar men ett 
fantastiskt läge i Kungsbacka. 

Kv 19 i Kolla Parkstad står inför byggstart och Filmhuset Facklan 
ska flytta biografen till Kungsmässan då den nuvarande byggna-
den har problem med grundläggningen. Valand Kv 1 kommer snart att synas ovan mark.



Antal  kvadratmeter ytor

Åldersstruktur kvm uthyrningsbar yta

Vårt bestånd består i huvudsak av bostäder, kom-
pletterat med butiks-och kontorslokaler.
Detta ger oss en god riskspridning men också 
ovärderlig kunskap som kan ge oss möjligheter att 
utvecklas.
 
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 2019/2020 inklusive 
vår del av Aranäs uppgår till

                7 338 Mkr
Marknadsvärdet är framtaget internt baserat 
på en avkastningsvärdering utifrån externa 
avkastningskrav.
Skillnaden mellan fastigheternas marknadsvär-
de och det bokförda värdet, övervärdet, före 
skatt uppgår därmed till drygt 4 975 Mkr.

NYCKELTAL (INKL ARANÄS 50%)

            Antal:                            Antal     

       65               2 403

60 268
LOKALER

160 992
BOSTÄDER

         fastgheter:                  lägenheter     

BOSTÄDER

LOKALER

VÅRA HUS 
OCH HEMBöstaden
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BÖSTADEN    189 bostäder
Lillkullegatan 22, 24
Bögatan 35-41
Nonnensgatan 1-5
Kvarngärdesgatan 4
Bögatan 45
Bögatan 47 (Affärscentrum)

VASASTADEN    58 bostäder
Karl Gustavsgatan 21-23
Vasagatan 21/Erik Dahlbergsgatan 16-18
Viktoriagaraget, Thorildsgatan 

JAKOBSDAL    41 bostäder
Påskbergsgatan 8
Jakobsdalsgatan 15

VEGA/
LINNÉSTADEN    276 bostäder
Nordostpassagen 2-6/Vegagatan 1-5
Jungmansgatan 15-25
Kastellgatan 11/Majorsgatan 2
Olivedalsgatan 24-26/Vegagatan 54

ÖSTRA GBG    111 bostäder
Redbergsvägen 7  
Danska vägen 63
Lådspikaregatan 2-8 (externt
förvaltningsuppdrag)

Danska vägen 63

Forts

Jungmansgatan 15-25 Nordostpassagen 2-6

Karl Gustavsgatan 21-23

Olivedalsgatan 24-26

Påskbergsgatan 8

Kastellgatan 11 Viktoriagaraget

Vasagatan 21



Kvilletorget 16-20

Tunnbindaregatan 21

Brämaregatan 2-10

Vindragaregatan 12-14

Brämaregatan 20-24

Hisingsgatan 31-33/
Parmmätaregatan 14-16

Herkulesgatan 7

Båtsmanstorpet, Askim

Kvillebäcken 

KVILLESTADEN    535 bostäder
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    178 bostäder
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 
Valand Kv 6

Bostäder Lokaler

Kungsmässan

Hotell Halland
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SIFFROR OCH 

ANNAN FAKTA I KORTHET

STYRELSE IVAR KJELLBERG AB
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2019201920192019

Ivar Kjellberg AB
(Holding)

Ivar Kjellberg
Projekt AB

Ivar Kjellberg 
Fastighets AB

Ivar Kjellberg 
Byggnads AB

Ivar Kjellberg
Kungsbacka AB

MerVärden
Hus 1 AB

Klosterparken
Ringsted 1/5

50%
20 st KB

Aranäs AB
50%

Aranäs KB
100%

Aranäs
Förvaltnings AB

Aranäs
Projekt AB

Aranäs
Tölö AB

Aranäs Kolla
Parkstad AB

Aranäs
Varlaberg AB

Aranäs
Onsalamotet AB

Aranäs
Valand AB

Aranäs
Fastigheter AB

Aranäs i
Kungsbacka 

12 AB

Aranäs i
Kungsbacka 

13 AB

Aranäs i
Kungsbacka 

14 AB

Aranäs i
Kungsbacka 

15 AB

Aranäs
Parkering AB

Aranäs i
Kungsbacka 

17 AB

Aranäs i
Kungsbacka 

18 AB

Aranäs i
Kungsbacka 

20 AB

Aranäs i
Kungsbacka 

21 AB

Aranäs i
Kungsbacka 

22 AB

Aranäs i
Kungsbacka 

23 AB

Aranäs i
Kungsbacka 

24 AB

Brf Idyllen
i Kungsbacka

Kungsmässan AB

KB
Båtmanstorpet

Sandhem
Hus 2 AB

Sandhem
Hus 3 AB

Gbg Vasastaden
17 - 16 AB

Ivar Kjellberg
Lokaler AB

Ivar Kjellberg
Danska vägen

63 AB

Kv Linden
Samfällighets-

förening

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. 

Synlig soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslut 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.

IVAR KJELLBERG AB

Ekonomiska nyckeltal, Kkr

Koncernens totala omsättning
Koncernens totala omsättning 
inkl internförsäljning av byggtjänster                              
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

651 847
294 910
186 371
96 152

99%

5 580 400
3 509 556

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

626 961
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

2019

381 457

455 551
327 148
209 585
93 242

97%

7 338 500
4 974 851

18%
56%

414 658
259 432

562 047
4 512 079

2 281 801
31%
4,1
3,3

221 000
2 403

65

62

2018

388 220

426 837
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

512 194
309 802
201 359
79 463

99%

6 350 000
4 201 213

17%
54%

190 663
235 947

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
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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

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

2019-12-31

2 363 649
414 658
70 763

299 706

3 148 776

562 047
2 181 801

404 928

3 148 776

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

Fastighetsrörelsen
Resultat från fastighetsförsäljningar

Entreprenadrörelsen
Fakturering 
Kostnader 

Rörelseresultat entreprenadrörelsen

Administrationkostnader

Summa rörelseresultat

Finansnetto

Resultatefter finansnetto

2017

309 802
- 146 974

162 828

-

103 524
- 106 802

- 3 278

- 35 603

123 947

- 44 484

79 463

2019

327 148
- 165 650

161 498

-

54 309
- 46 356

7 953

- 41 471

127 980

- 34 738

93 242

2018

317 636
- 164 977

152 659

-

70 584
- 66 116

4 468

- 32 986

124 141

- 58 380

65 761

32





IVAR KJELLBERG AB
Jungmansgatan 15 · 413 15 Göteborg · Tel 031-42 84 00 

kjellberg.se


