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Berättarens syfte är att ge dig en inblick i verksamheten 
inom koncernen Ivar Kjellberg AB med tonvikt på år 2020. 

Berättaren är ingen heltäckande årsredovisning 
utan finns för att ge dig en övergripande information kring 

såväl byggverksamhet och förvaltning, som ekonomi.

Trevlig läsning!
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IVAR KJELLBERG
– både byggande och boende

Ivar J Kjellberg var byggnadssnickaren från Sandhem som i 
början av 1930-talet startade i liten skala i Göteborg. 
Omsorg om både arbetsutförande och medarbetare var 
viktigt. Det gav grunden till personliga, långvariga och goda 
relationer. Nu är vi tredje generationen som bygger hus, 
förvaltar fastigheter och är med och formar Göteborg. Nya 
idéer och metoder för utvecklingen framåt men Ivars grund-
tankar håller än idag. Det har vi trott på sedan starten 1932.
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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 utbyter erfarenheter, vilket ytterligare stärker 
vår kompetens.

IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB

Hyresintäkt:    160 Mkr 
Antal anställda:     20 st

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, effektivt arbetssätt och kontrollerad projektekonomi. 
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:      94 Mkr 
Antal anställda:      15 st

Hyresintäkt:     339 Mkr 
Antal anställda:     57 st

Den operativa verksamheten bedrivs i Aranäs AB, vilket bolaget 
är hälftenägare till. Resterande 50% ägs av Ernst Rosén AB. 
    Aranäs AB ska som aktiv samhällsbyggare och fastighetsägare 
öka Kungsbackas attraktivitet för boende och näringsliv. 
    Omfattande investeringar är planerade under många år fram-
över som innebär förtätning av stadskärnan med både bostäder 
och lokaler.

IVAR KJELLBERG KUNGSBACKA AB

Nyckeltalen avser 100% av Aranäs



SIFFROR FÖR 
KALENDERBITAREN

Man kan beskriva och berätta om året som gått på många olka sätt. Här ger vi dig 
några siffror som på sitt sätt spegler vad som hände 2020

Vi hade 

89.5% 
nöjda kunder 
i vår hyresgästenkät!

Vi hade 

243 748 
besök

på vår hemsida 2020

Vi förbrukar årligen

Ca 133 000 
m3 vatten
i våra fastigheter

Vitar årligen emot

11 570 
fakturor

i

Vi tar årligen emot

Ca 12 500 
samtal

på våra fastat elefoner
i

I genomsnitt hade vi

347
sökande

till varje ledig lägenhet

Vi förbrukar årligen

Ca 13 239 
MWh

för att värma våra fastigheter

 ANGELICA KJELLBERG
Koncernchef/VD Ivar Kjellberg AB
tf VD Ivar Kjellberg Fastighets AB
tf VD Ivar Kjellberg Byggnads AB

LINDA MALM
Marknad & Verksamhetsutvecklare

DAG BERGÄNG
Ekonomi- och Finanschef

KONCERN-
LEDNINGSGRUPPEN  
IVAR KJELLBERG AB

KONCERNENS TOTALA 
OMSÄTTNING INKL INTERNFÖR-

SÄLJNING AV BYGGTJÄNSTER

423 168

DRIFTSNETTO FÖR 
KONCERNENS FASTIGHETER

203 122

RESULTAT 
EFTER FINANSNETTO

71 309

KONCERNENS 
HYRESINTÄKTER

327 148

RESULTAT  ENTREPRENAD-
RÖRELSEN OCH FASTIGHETSFSG

3 495

KONCERNENS INVESTERINGAR   
              I EGNA FASTIGHETER 

266 508

KONCERNEN I SIFFROR 2020, Kkr
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SIFFROR FÖR 
KALENDERBITAREN

Man kan beskriva och berätta om året som gått på många olika sätt. Här ger vi dig 
några siffror som på sitt sätt speglar vad som hände 2020.

Vi har

89,5% 
nöjda kunder 
i vår hyresgästenkät!

Vi hade 

243 748 
besök

på vår hemsida 2020

Under renoveringen på 
Tunnbindaregatan bytte vi ut

7 500
meter rör

 Andelen hyresavier som   
skickas digitalt har ökat med

12% 
under 2020

Vi tar årligen emot

Ca 12 500 
samtal

på våra fasta telefoner

I genomsnitt hade vi

347
sökande

till varje ledig lägenhet

Byte till energisnål belysning & ventila-
tionsaggregat i utvalda fastigheter 

minskade energiförbrukningen i dem 
med 

20%
i snitt 

jämfört med föregående år

Från vänster: Linda Malm, Dag Bergäng, Angelica Kjellberg.



Affärsidé
Ivar Kjellberg Fastighets AB:s affärsidé är att erbjuda och hyra ut kundanpassade bostäder 
och lokaler i Göteborgsregionen. Vårt rättesnöre är hög kvalitet i produkter och tjänster. 
Vårt program ska ge goda och trygga hem för de boende och kundnytta för lokalhyres-
gästerna.

Ivar Kjellberg Byggnads AB erbjuder och utför kundanpassad byggverksamhet i Göte-
borgsregionen. Vi arbetar i god byggmästaranda och förtroendefulla samarbeten. Vårt 
rättesnöre är hög kvalitet i produkter och tjänster.

Vision
Ivar Kjellberg Fastighets AB:s vision – det vi eftersträvar att uppnå – är att vår värdegrund, 
erfarenhet, stolthet och engagemang ska upplevas i all verksamhet. Vi ska skapa nytta 
för våra kunder, ägare och samhälle och därigenom upplevas som en av de främsta i vår 
bransch.

Ivar Kjellberg Byggnads AB ska vara ett föredöme på vår marknad. Ett företag man litar 
på och gärna återkommande samarbetar med.

Värdegrunden sitter i ryggraden
Vår värdegrund speglar vilka vi är och vad vi står för. Den är kompassen som leder oss 
rätt i vardagen – i det vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det. En stark värdegrund gör 
att vi litar på att alla hjälps åt och drar åt samma håll utan en mängd detaljerade instruk-
tioner. Värdegrunden gör det även möjligt att förtydliga våra mål och vår vision – och 
därigenom uppnå större ansvarstagande och motivation medarbetare emellan. 

Hur når vi målen?
För att mål och vision ska kunna omsättas i praktiken måste vi göra strategiska val och 
genomföra olika projekt. I affärsplanen beskriver vi det övergripande och specificerar 
det sedan i detalj i våra årliga mål och handlingsplaner – ett arbete som ständigt är när-
varande och årligen revideras.

KVALITET
Vi står uthålligt för värden som 
professionalitet, engagemang och 
trovärdighet. Vi ser till affären, ut-
förandet och helheten. Kvalitet för 
oss är att anstränga sig lite extra 
och att tänka efter före.

LÅNGSIKTIGHET
Vi är ett seriöst och långsiktigt 
familjeföretag i tredje generationen. 
Vi känner ansvar att måna om våra 
kunders och medarbetares trygg-
het. Vår ambition är att skapa och 
utveckla goda relationer.

OMTANKE
Vi har omtanke om både kunden 
och medarbetaren. Med ett starkt 
personligt engagemang känner 
vi glädje tillsammans genom att 
bry oss om, respektera och skapa 
trivsel. Vi arbetar med tydlighet, 
delaktighet och öppenhet.

Vi är 
IVAR KJELLBERG
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som helst möjlighet att styra och planera. Vi har löst det 
allra mesta på ett kanske inte vanligt sätt – men väl så bra. 
Våra bostadshyresgäster har dessutom detta år gett oss 
ett fantastiskt kundbetyg – det högsta någonsin trots alla 
dagliga utmaningar för var och en.
 
Vi har lyckats hålla oss hyfsat friska och minimerat skada 
på våra verksamheter genom kloka vägval, kreativa 
lösningar och hög grad av flexibilitet. Det känns stort 
och bäddar för nya utmaningar med mindre rädslor i 
framtiden.
 
Vi ska inte sticka under stol med att vi inte kommer att 
minnas detta år  för de härliga mötena, de dagliga inter-
aktionerna, de livgivande stunder som bär oss genom 
byråkrati och ibland mindre motiverande administration. 
Saknaden över livet i korridoren, lösa problem på plats 
och inte genom en skärm samt det mänskliga mötet fattas 
i vardagen för många människor.

Vi har valt att fortsätta fokusera på förändring, på att 
utveckla oss och vår organisation. Att ständigt förbättra 
är en självklarhet, omvärldens krav ökar alltmer och vi 
behöver fortsätta ställa om till en annan framtid. Troligen 
en annorlunda framtid, men kanske betydligt mer hållbar 
och livskraftig. 

En framtid som ställer nya krav och ger nya möjligheter, 
men där vi inte behöver kompromissa med våra värdeord: 
Kvalitet, långsiktighet och omtanke – för de är både håll-
bara, kloka och utvecklingsbara. 2021 är bara början!

ur ska man förhålla sig till år 2020? En sak är 
säker och det är att det inte alltid blir som man 
tänkt sig. Året som gick kom att präglas av för-

ändring, både temporär och bestående.
 
Vi hade en fantastisk start med en bra planering, flera 
intressanta projekt, en hel del förberedelser inför fram-
tiden och allt spännande som vi såg framför oss. Vi ser 
fortfarande framåt med tillförsikt, men den framtid som 
vi förespeglade oss överskuggades av en verklighet som 
både var främmande och skrämmande.
 
I situationer som är svåra prövas organisationer på 
riktigt. Därför känner jag en stolthet och respekt för vad 
våra medarbetare har lyckats med utan att ha någon 

          Att ständigt förbättra är en 
självklarhet, omvärldens krav ökar 

alltmer och vi behöver fortsätta ställa 
om till en annan framtid.

”
V D  H A R  O R D E T

H

ANGELICA KJELLBERG
Koncernchef/VD Ivar Kjellberg AB
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Att lyfta ett bostads-
område
I Kvillestaden äger vi flera landshövdinge- 
hus, som ger karaktär åt området. Sam-
tidigt står flera av dem inför omfattande 
renoveringsbehov. Vid upprustningen av 
Tunnbindaregatan 21 och Väderkvarns-
gatan 17 & 19 bestämde vi oss tidigt för 
att bevara, men även återskapa det 
utseende som präglat området histo-
riskt. Arbetet inleddes under våren med 
fasadrenovering och i oktober startades 
stamrenovering av lägenheterna. Den 
färdiga fasaden på huset fick hurrarop 
från både när och fjärran vilket visar vil-
ken betydelse husens yttre har för trivsel 
och känslan av omsorg.

Inte peta på ytan
Vi vill inte bara åt en snygg fasad. Så 
när fasadrenoveringen av Vasagatan 21 
& Erik Dahlbergsgatan 16–18 påbörjats 
tog vi ett helhetsgrepp och såg till att 
inte bara säkra upp utan också byta ut 
och återskapa de vackra detaljerna på 
sekelskifteshuset. Dessutom behövde 
fastigheten ett antal större åtgärder för 
att få bra ventilation och inomhusklimat 
för våra lokal- och bostadshyresgäster.

Vi ser till fler värden
Kvalitet handlar också om hänsyn till 
andra perspektiv, som kulturhistoriska 
värden. På Olivedalsgatan/Vegagatan 
renoverade vi under året 1920-tals 
fönstren på husen ut mot gatan, målade 
i trapphusen, fogade om fasaden, reno-
verade tak och balkonger. Fastigheten 
har många tidstypiska drag som vi ville 
bevara, som exempelvis blyinfattade 
fönster, stuckaturer och väggmålningar 
inne i trapphusen. Därför anlitade vi en 
konstnär på plats för att renovera de 
vackra målningarna i yttre entrén på 
Vegagatan 54. Vi gav de vackra fönstren 
varsamt nytt liv och de fönster vi bytte 
mot nya energieffektiva sände byggbola-
get till ett återbruksprojekt.

På Nordostpassagen 2–6 stamrenoverade 
vi lägenheterna och satte in nya kök och 
badrum i de flesta lägenheter. Under 
året fortsatte arbetet med att byta fläktar 
i huset och dra nya rör för dagvatten i 
bottenplattan på huset, vilket gav huset 
en rejäl välmåendeinjektion, samtidigt 
som inomhusklimatet för hyresgästerna 
förbättrades. Högt på hyresgästernas 
önskelista i den årliga enkäten fanns 
uppfräschade tvättstugor – en önskning 
vi kunde infria, och samtidigt lägga till 
smarta förbättringar som fler arbetsytor. 

Porten in till ett hus är det man ser allra 
först och vi har många fina gamla träportar, 
bland annat i Bö och Kvillestaden. Varje 
år underhåller vi dem genom att slipa 
och olja dem, så att de blir som nya. Så 
kan man göra om man satsar på kvalitet 
från början!

KVALITET är ett av våra tre värdeord. De andra 
två är  LÅNGSIKTIGHET och OMTANKE.

KVALITET

 tt underhålla och renovera är en viktig del av att förvalta sin fastighet. Det 
kräver många beslut och god planering. När vi renoverar gör vi det med 
kvalitet, för att huset ska hålla under lång tid framöver och samtidigt attra-

hera både nya kunder och hyresgäster som redan bor där. Inga snabba lösningar och 
genvägar, utan gedigna konstruktioner, lång erfarenhet och skickligt hantverk så att 
vi vårdar och stärker våra fastigheter.

Att i koncernen ha tillgång till ett eget byggbolag är en del av nyckeln. Hos oss ställs 
höga krav på kvalitet, men det ger också stort utrymme för eget ansvar, initativ och 
utveckling vilket skapar smarta och hållbara lösningar.

A

Service med kvalitet
Arbetet med nöjda kunder är ett oerhört 
viktigt och ständigt pågående kvalitets-
arbete. Svaren som kommer in från 
enkäten väger tungt i vår planering och 
är ett ovärderligt verktyg för oss i vårt 
arbete med att öka kundnöjdheten. 
Samtidigt är resultatet ett kvitto på att 
de insatser vi gjort gör skillnad, märks och 
uppskattas. Det är viktigt inte minst för 
oss som arbetar på Ivar Kjellberg. Så när 
årets resultat blev hela 89,5% jublade vi 
såklart. 

Förvaltare Margareta Mattson är pro-
jektledare för hyresgästenkäten och 
berättar:
– Under året hade vi skruvat lite extra på 
de saker vi visste med oss kunde förbätt-
ras, som städningen av trapphusen och 
soputrymmena.. Och vi talade om att vi 
gjorde det. Kombinationen av konkret 
resultat och kommunikation tror jag att 
vi vinner på, menar hon.

Men hur slår man ett så bra resultat till 
nästa gång? 
– Att ständigt tävla med sig själv sporrar 
oss som medarbetare, så vi ger oss inte, 
skrattar hon.
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Digitalisering kan även ge effektivare 
hantering av våra byggprojekt och av 
interna processer – under året har vi 
därför digitaliserat en hel del av våra 
administrativa stödsystem för exempelvis 
tidrapportering och projekthantering. 

Lätt att göra rätt
Våra hyresgästers stora klimatpåverkan 
är avfall och graden av återvinning. 
Samtidigt uttrycker många boende i 
hyresgästenkäten att de vill bidra till ett 
mer klimatsmart samhälle. Vårt hållbar-
hetsarbete handlar mycket om att skapa 
sådana möjligheter, som att på olika sätt 
uppmuntra hyresgästerna till återvinning 
och minskning av restavfall. Här handlar 
det om att vara långsiktigt uthålliga och 
ständigt arbeta med information och 
kommunikation samt säkra att det är ”lätt 
att sortera rätt”. Därför arbetar vi med att 
på olika sätt uppmärksamma hyresgäs-
terna på vad som gäller genom tydligare 
skyltning.

Det gäller också att tänka nytt. Vi skapade 
ett pilotprojekt i två av våra fastigheter 
– Jungmansgatan och Kvilletorget 4-14, 
där vi gav hyresgästerna möjlighet att 
källsortera sina trasiga och begagnade 
kläder, genom insamlingsbehållare i 
tvättstugorna. Eftersom endast 20 % av 
sådan textil går till återanvändning, så 
är det ur ett miljöperspektiv ett stort 
resursslöseri att textilavfall inte särskiljs 
från brännbart. Vi samarbetade med en 
biståndsorganisation som finansierar 
sitt arbete genom förädling och försälj-
ning av textilier, vilket gav ytterligare 
en hållbarhetsdimension. Projektet blev 
en succé bland hyresgästerna och har i 
skrivande stund utökats till ytterligare 
två bostadsområden!

Att sluta cirkeln
Vår egen resursförbrukning är också vik-
tig. Inte minst nu, när vi skalat upp takten 
på renovering av våra fastigheter. Åter-
vinning och återbruk av byggmaterial är 
något som vårt byggbolag hela tiden ser 
över. Flera av de byggnadsdelar vi ersatt 
med nya på projektet Olivedalsgatan/
Vegagatan har kunnat återbrukas i olika 
former i en samverkan med Egnahems-
fabriken på Tjörn, som dessutom är ett 
socialt projekt. Även om tankarna kring 
cirkulärt byggande och renovering är i sin 
linda är det något vi följer med intresse.

Energi
Vi har höga målsättningar kring minsk-
ning av energianvändningen och arbetar 
löpande med att optimera befintliga sys-
tem för att säkerställa att anläggningarna 
fungerar på bästa sätt. En del åtgärder 
kräver större investeringar, som att till 
exempel byta ut ventilationsanläggning-
ar. En del av dem kan göras i större skala 
och får snabb effekt – som utbytet av 
traditionella ljuskällor till LED-belysning 
som vi fortsatt med i flertalet fastigheter 
under året. Det ger en väsentlig ener-
gibesparing men samtidigt bidrar det 
genom bättre ljusstyrka till tryggare 
trapphus och gårdar! 

När vi bygger om är det en av vårt 
byggbolags viktigaste uppgifter att 
se över fastighetens energiför-
brukning och hur vi på olika sätt 
kan förbättra den. Det kan handla 
om allt från fönster till isolering 
av tak som förbättrar energi-
prestanda och hållbarhet. 

Ekonomisk hållbarhet
Utan en livskraftig ekonomi går det var-
ken att vara långsiktig eller hållbar. Vår 
verksamhet genomsyras av affärsmässig-
het och vi hushåller med resurser i vårt 
dagliga arbete. Det innebär att vi lägger 
oss vinn om att våra resurser ska nyttjas 

Digitalisering för en 
smartare framtid
Digitalisering handlar om möjligheter 
som kan utveckla verksamheten på lång 
sikt. Tiden vi sparar på minskad adminis-
tration kan vi satsa på att höja vår kund-
nöjdhet. Samtidigt innebär det oftast en 
klimatbesparande effekt, eftersom det i 
många fall ersätter pappershantering. Ett 
bra exempel är de e-postutskick om drift-
störningar, akuta händelser eller tips som 
vi startade igång under sommaren, som 
har fördelen att kunna ge snabbare och 
mer aktuell information till hyresgästerna.

Allt som syftar till att göra livet enklare 
för våra hyresgäster är prioriterat. Digi-
talisering kan vara en väg dit. Därför har 
vi också satsat på bokning av tvättstugan 
via en app på några av våra fastigheter 
i Kvillestaden. Elektronisk signering av 
hyreskontrakt är ytterligare en digitalise-
ringsinsats vi gjort under 2020. Nu kan 
hyresgästen skriva under hyresavtalet 
precis när och var man vill och sen lagras 
det signerade avtalet automatiskt i vårt 
fastighetssystem – inga papper!

LÅNGSIKTIGHET är ett av våra tre värdeord. De 
andra två är KVALITET och OMTANKE.

LÅNGSIKTIGHET

ångsiktighet handlar om att aktivt göra smarta och hållbara val som kan 
utveckla och stärka företaget över tid. Det handlar också om att vårda 
relationer till kunder, medarbetare och samarbetspartners så att man bygger 

förtroende och tillit – det ger i sin tur bra leveranser och trogna kunder.
L

effektivt och att deras värde upprätthålls 
genom just långsiktighet – det vill säga 
lång användningstid, möjlighet att repa-
rera och återanvända varor och material.



1312

till. Vi arbetar ständigt för att alla våra 
hyresgäster ska känna sig trygga i våra 
hus och dess omgivningar. Det kan dels 
vara genom fysiska åtgärder, men lika 
viktigt är känslan av trygghet. 

Mörkerrondering för 
trygghetskänsla
Varje höst går alla medarbetare i fastig-
hetsbolaget en gemensam mörkerron-
dering – en slags trygghetsvandring som 
handlar om att identifiera trygga och 
otrygga områden i och kring våra hus. Vi 
tittar på allt från belysningens placering 
och styrka till höjden på buskar och pla-
cering av sopstationer, uteplatser med 
mera. Resultatet blir till åtgärder runtom 
i fastigheterna.

En viktig pusselbit i trygghetsarbetet är 
satsningar på belysning som både ger 
bättre ljussättning och bidrar till trygga-
re platser. Belysningen på fasader, längs 
med grusgångar och på lekplatser, som i 
Bö – och som på Kvilletorget där vi bytt 
till LED-belysning i trapphusen och runt-
om torget – är några av de åtgärder vi 
gjort under året. Flera hus i Kvillestaden 
har även fått ny belysning i källargångar, 
tvättstugor och portaler.

Delaktighet för grann-
sämja och trivsel
Vi har förmånen att ha flera trivsamma 
grönområden i Göteborg varav det 
största ligger i Bö. Här engagerar den 
yttre miljön och det kommer många syn-
punkter och förslag varje år om hur man 
vill ha det i sitt område.  Därifrån kom 
tanken att bjuda med hyresgäster på en 
rundvandring i området för att på plats 
få synpunkter kring våra gårdar, växter 
och mötesplatser utomhus. Resultatet 
blev skapandet av en trädgårdsgrupp, 
som varit med att påverka vad vi priorite-
rat i skötsel och andra satsningar.  Bland 
annat har vi beskurit flera  buskage som 
vuxit sig stora, utökat belysning, plante-
rat bärbuskar och sommarblommor runt 
entréerna i området. De har också fått 
400 lökar som de planterat i området 

På önskelistan står nu andra trädgårds-
tillbehör så att hyresgästerna själva kan 
hjälpa till och påta i jorden. Trädgårds-
gruppen är ett fint exempel på hur ett 
gemensamt intresse skapar engagemang 
och grannsämja.

Hjälp när det behövs
Det är vår ambition att hyresgäster 
ska välja oss för att vi tänker nytt, visar 
omtanke och finns på plats när våra 
hyresgäster behöver oss. Detta klarar vi 
bara av genom att ha förvaltning i egen 
regi, med egna anställda fastighetsskö-
tare som ständigt är på plats och bidrar 
till ett omtänksamt boende med hög 
servicenivå. Våra hyresgäster kan anmäla 
fel via Mina sidor på webbplatsen eller 
genom att ringa direkt till vår kundservice. 
Vår hyresgästenkät visar med tydlighet 
att hyresgästerna uppskattar både vårt 
personliga bemötande och den åter-
koppling man får på sina frågor och 
ärenden.

Medarbetarnöjdhet
Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder. 
Men det är också ett mål i sig. Hos oss  
eftersträvar vi en arbetsmiljö som är 
sund, säker och skapar arbetsglädje. 

Vårt mål är att se medarbetarnas hela 
potential och vi arbetar långsiktigt för 
att skapa förutsättningar för var och en 
att bli sitt bästa jag i företaget. 

Omtanke under 
en speciell tid
Vår värld förändrades på flera sätt i våras. 
Vi fick ställa om vår verksamhet, som till sin 
natur bygger på möten mellan människor, 
till att fungera på alternativa sätt – allt 
för att visa hänsyn och vara rädda om 
varandra.

Vi har ökat frekvensen på städningen 
i våra fastigheter med speciellt fokus 
på utsatta ytor i hissar och trapphus. 
Tvättstugorna storstädas varje månad 
och det finns handsprit tillgängligt i varje 
tvättstuga. 

Vi behöver också hålla avstånd och und-
viker därför att ha fysiska möten på våra 
kontor, istället hanterar vi den personliga 
kontakten via telefon, videovisningar av 
lägenheter och möten via Teams. Det 
påverkar hur vi arbetar med servicean-
mälningar, där vi endast åtgärdar de som 
är akuta av omtanke om både medarbe-
tare och hyresgäster. Det påverkar också 
hur vi arbetar vi våra byggprojekt, där vi 
behöver vara noga med antalet personer 
som samtidigt arbetar inne i lägenheterna 
under renovering.

Boendet centralt – 
hyresrätten viktig
Som bostadsföretag kan vi påverka 
delar av den sociala hållbarheten i stor 
utsträckning. Boendet är centralt i alla 
människors liv. Utan ett boende är det 
svårt att få resten av livet att fungera. Vi 
kan bidra genom ett utbud av bostäder 
med olika standard, geografiskt läge, 
storlekar och prisnivåer utifrån hyresgäs-
ternas behov och önskemål. Vår kärn-
verksamhet är hyresrätten, som är extra 

OMTANKE är ett av våra tre värdeord. De andra 
två är KVALITET och LÅNGSIKTIGHET.

OMTANKE

ocial hållbarhet kan beskrivas som ett jämställt och jämlikt samhälle där 
människor lever ett gott liv med god hälsa. Ett samhälle med hög tolerans där 
människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit 

och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen - omtanke helt 
enkelt – vilket har varit en del av vår värdegrund sedan företaget en gång startade.

S

viktig som hållbar boendeform i och 
med att den skapar valfrihet men också 
flexibilitet – kombinerat med en hög 
servicegrad!

Men i dagens samhälle, med en stor 
bostadsbrist måste också produceras fler 
nya bostäder – de bostäder som finns 
idag räcker inte till. Vi drar vårt strå till 
stacken genom den planerade byggna-
tionen av nästintill 100 lägenheter i det 
attraktiva området Östra Kålltorp. Under 
året har planering för framtida byggna-
tion pågått för fullt och vi räknar med att 
kunna starta projekteringen under 2021.

I städer är förtätning ett nödvändigt 
bidrag till bostadsförsörjningen. När vi 
renoverar fastigheter tar vi alltid tillfället 
i akt att samtidigt försöka skapa påbygg-
nation eller vindslägenheter. Förhopp-
ningsvis kommer även stadsbyggnads- 
och hyressättningsprocesser i framtiden 
bli enklare för att ännu fler sådana möjlig-
heter ska kunna bli verklighet.

Nöjdhet skapar trygghet
Det är i mångt och mycket våra hyresgäs-
ter som driver bolagets arbete framåt i 
och med de högt satta ambitionerna för 
nöjda hyresgäster. Nöjdheten handlar 
såväl om service och trygghet som pro-
dukten och företaget i stort och är ett 
ständigt pågående arbete. Det boinfly-
tande som hyresgästundersökningar och 
andra vardagliga möten med kunderna 
betyder är ett sätt att utveckla bolagets 
produkt både i befintligt bestånd som i 
nyproduktion. Nöjda kunder skapar i sin 
tur förutsättningen för stabila och trygga 
bostadsområden.

För trygghet är bland de viktigaste 
frågorna när hyresgästerna själva tycker 



Vad är det bästa med jobbet?
Jobbet är som roligast när man lyckas lösa kundernas problem och känner att de är glada och nöjda 
med hjälpen de har fått. Vi är ett väldigt bra team som har kul tillsammans på jobbet och vi tror att 
det speglar av sig ut mot kunderna.

Vad är utmaningarna med jobbet?
Det är nog att vi får vi så många olika typer av frågor. Det kan vara alltifrån hur lång tid det tar att 
få lägenhet, till hur man beställer fler nycklar, till hur man går tillväga för att själv rensa avloppet i 
badrummet. Det gäller alltså att tillsammans kunna lite om allt – men samtidigt vara expert inom sitt 
ansvarsområde – men allra mest att kunna bemöta olika typer av människor!

MÖT: KUNDSERVICE

Det är oss i kundservice du oftast träffar på när du först får kontakt med Ivar Kjellberg. Vi hjälper 
dagligen våra kunder genom att svara på deras frågor om våra bostäder, om att söka lägenhet, om 
att få hjälp med att åtgärda ett fel och många andra frågor. 

Det är också vi som hjälper kunderna att hitta sitt framtida hem och hyr ut bilplatser och förråd till 
de som behöver. Vi ser till att allting fungerar smidigt ända från att du tar kontakt med oss tills att 
du skriver kontrakt, flyttar in – och att du som vår kund sedan upplever att du får hjälp med det du 
behöver! 

Malin 
          Jag är den du oftast 
träffar på i kundservice.  
Förutom kundbemötande 
ansvarar jag också för nyckel-
hantering och uthyrning av 
Viktoriagaraget plus att jag 
bistår förvaltare och fastig-
hetsskötare så allt det prak-
tiska kring in- och utflyttning 
flyter smidigt.

”

Jenny och Elisabeth
          Vi arbetar förutom i 
kundservice också med att 
hyra ut våra lägenheter, bil-
platser och förråd – och att 
hjälpa till med frågor och 
funderingar kring att hyra ut i 
andra hand, byta lägenhet och 
andra hyresjuridiska frågor.

”

HANS 
REFLEKTERAR

art är vi på väg? Vi vet inte riktigt. Ingen vet. Kanske är det till 
Falköping eller möjligen till vägs ände.

Familjeföretaget Ivar Kjellbergs värdeord Kvalitet – Långsiktighet – 
Omtanke utmanas av förändringar i samhället, hos människorna och i 
ny teknik.

Gamla hederliga handslag. Vilja att följa lagar och förordningar, att hålla 
träffade överenskommelser och följa vad som känns rätt i magen. Re-
spekt och hänsyn! Rejält och gediget! Det är sådant som vi gillar.

Nu är det nya tider och nya tekniker. Fantastiska möjligheter som 
underlättar i livet. Men inte helt utan konsekvenser. Den person-
liga integriteten, säkerhetsaspekten, sårbarheten inför för el- och 
it-haverier är några av dem. Gamla genomarbetade brev har blivit 
”bråttom-mail”. Nya bilmodeller kom förr vart sjunde år, nu sprutar 
varianter på modeller ut stup i kvarten.

Människan är mera individualist – ”I, me and myself?” Arbetets bety-
delse i vikt, form och glädje är under förändring. Med ökade valmöj-
ligheter för människor, ökad tillgänglighet, ökad internationalisering, 
kortare anställningstider, kortare relationer, kortare boendetider…hur 
ska vi hinna bygga förtroende?

Politiker talar långsiktighet och hållbarhet. Det andas kvalitet – men 
leveransen är i verkligheten mer kortsiktig. Kultur, skönhet och estetik 
kommer bort i diskussionerna, trots att de innebär stora värden för 
människor över tid.

Finns det då ett reellt hot mot våra värdeord och vår verksamhet? 
Nej, vi håller i och håller ut. Vi fortsätter att tro på det goda, kloka och 
hållbara. På långa och goda relationer. På fysiska möten och samtal. 
På renässans för respekt och hänsyn.  För vi vill skapa förtroende. Vi 
vill skapa och vårda estetiska värden över lång tid.

Vi tror på vår modell med flexibilitet och snabbhet – i takt med tiden. 
Och du får en bättre värd!

          Politiker talar 

långsiktighet och 

hållbarhet. Det andas 

kvalitet – men leveransen 

är i verkligheten mer 

kortsiktig. Kultur, skön-

het och estetik kommer 

bort i diskussionerna...

”

V

HANS KJELLBERG
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Vasastadspärla får nytt liv
Mitt i Vasastaden ligger den stora vackra fastigheten med adress Vasagatan/Erik 
Dahlbergsgatan. Här startade vi under 2020 ett stort fasadprojekt som utförs 
av vårt byggbolag. Först och främst har vi förstärkt och bytt ut det ena husets 
fönsterbalkar. Vi har tätat fasaden för fasadsprickor, så att vi inte får framtida fukt-
problem. För att göra ett grundligt arbete har vi tagit bort mycket av putsen, för 
att sedan laga i tegel och bruk och till sist få dit ny puts. Som mest har projektet 
inneburit att vi haft hela 20 murare igång.

Målningen av huset har sedan följt den tidstypiska färgsättning som gällde när 
huset byggdes. Men den stora utmaningen har varit utsmyckningarna. Här ligger 
mycket av husets själ och därför har vi lagt ner mycket arbete i dem. Varje ut-
smyckning har dubbats fast med rostfri dubb för att vara säkra och hålla för fram-
tiden. Ungefär 30-40% av dem har vi fått tillverka nya för att de varit skadade. Det 
har gjorts med hjälp av avgjutningar i silikon, ett arbete som kräver både precision 
och yrkesskicklighet. 

Inuti fastigheten händer det också nya saker som kommer att bli klara under 2021. 
Det är bland annat att säkerställa byggnadens klimatskal och säkerhets- och trygg-
hetsaspekter som exempelvis branddörrar.

Sammantaget är upprustningen en utmaning, men en rolig och spännande sådan.
– Vi vill ju bevara huset, men också efterlämna något ännu bättre till framtiden, som 
vår projektledare Eskil uttrycker det.

E-signering av kontrakt
2020 kom med nyheten att våra blivande 
hyresgäster kan skriva under sitt hyresav-
tal för bostad eller parkering precis när 
och var man vill via elektronisk signering.

Möjligheten till elektronisk signering 
av avtal är ett viktigt steg i vår digitalise-
ringsprocess – vi säger ja till möjligheter 
som kan utveckla verksamheten. Tiden 
vi sparar på minskad administration 
betyder att vi kan höja kundnöjdheten 
ytterligare genom fler personliga möten, 
som gårdsträffar och inflyttningsbesök. 
Dessutom sparar vi miljön med minskade 
pappersmängder och pengar på porto-
kostnader. 

Möjligheten att teckna hyresavtalet på 
traditionell väg finns såklart fortfarande 
kvar för de som vill och för de hyresgäs-
ter som inte har bank-id.

Att se om sitt hus
På Olivedalsgatan /Vegagatan har vi under året rustat upp huset så att det ska hålla 
för många år framöver.  Vi har rivit de flesta balkongerna och monterat nya som fått 
nya balkongdörrar. Ett omfattande arbete gjordes också med att renovera hela taket 
och foga om fasaden mot både mot gatan och gården. Huset har många tidstypiska 
drag som vi lagt oss vinn om att bevara. Därför fick bland annat en specialiserad 
konstnär renovera de stilfulla trapphusmålningarna och istället för att byta fönster 
renoverade vi varsamt de vackra 20-talsfönstren i huset.   

Hyresgäster bidrar till 
en smartare vardag
Nu är det ungefär 80% av våra hyres-
gäster som betalar sin hyra digitalt – via 
e-post, autogiro, e-faktura eller Kivra. 
Under våren 2020 uppmanade vi i både 
hyresgästtidningen MerVärden och på 
hemsidan våra hyresgäster att börja 
betala hyran digitalt. Som motprestation 
gav vi ett bidrag till WWF:s insatser med 
trädplantering för varje hyresgäst som 
gick över från pappersavi till digital avi. 
Förutom fler träd 
blev resultatet 
också en rejält 
minskad pappers-
förbrukning – en 
insats för klimatet 
helt enkelt! 

  

NÅGRA 
TILLBAKABLICKAR
2020  

”Barnens värld” på
Kungsmässan
Kungsmässan är en återkommande arbets-
plats för vårt byggbolag. Här gör vi ofta 
anpassningar åt de butiker som är hyres-
gäster i den populära gallerian. Våren 
2020 fick vi frågan om vi kunde bygga 
en receptionsdisk till ”Barnens värld”. 
Tankarna fick flyga fritt och konceptet 
med en båt kom upp. Sen byggde våra 
duktiga medarbetare Eskil och Anders 
utifrån egen kunskap och egna idéer. 
Som extra roliga detaljer lade vi till ljud-
effekter i kanonerna och Eskil ”knåpade” 
ihop en repstege till masten.  

Textilåtervinning succé
Under året fick hyresgäster i flera fastig-
heter möjligheten att källsortera trasiga 
och begagnade kläder och andra textilier 
i insamIingsbehållare i tvättstugor eller 
miljörum.

Ur miljöperspektiv är det ett stort resurs-
slöseri att textilavfall inte särskiljs från 
brännbart. Även återanvändning av 
begagnade textilier är klimatsmart om 
man jämför med miljöbelastningen vid 
nyproduktion av textilier. 

Samarbetspartner i projektet är Human 
Bridge, en biståndsorganisation som 
arbetar med att samla sjukvårdsmaterial 
och textilier. 

I behållarna kan man lämna allt från kläder 
till lakan, skor och hattar.

App för tvättstuge-
bokning
Nu behöver hyresgästerna på Tunnbin-
daregatan/Väderkvarnsgatan inte springa 
till tvättstugan för att kunna boka tvättid. 
Via en app på dator, telefon eller platta 
får de enkelt översikt över lediga tider, 
kan boka och avboka – och allt med ett 
enkelt knapptryck från soffan, bussen 
eller var de nu befinner sig. Fungerar 
systemet fortsatt bra och uppskattas av 
hyresgästerna kan detta pilottest bli 
verklighet i fler fastigheter.
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Vi vandrar för trygghet
Vår hyresgästenkät visar tydligt att de flesta hyresgäster känner sig trygga i området 
där de bor, även när det är mörkt. Vi vet att känslan av trygghet starkt påverkar 
trivseln. Händelser i området, trafikmiljö och liknande kan vara svårt för oss som fastig-  
hetsägare att komma åt – vi vill därför göra det vi kan för att närområdet runt den 
fastighet våra hyresgäster bor ska kännas ännu tryggare!

Under slutet av året går alla medarbetare  ut i våra bostadsområden under dygnets 
mörka timmar på vår årliga trygghetsvandring. Då får vi så många ögon som möjligt 
på vad som kan bli bättre ut trygghetssynpunkt. Vi går runt på gårdar, i passager och i 
området kring husen. Belysning är en av de saker vi tittar på – att det inte finns mörka 
platser som kan upplevas otrygga, att lampor fungerar och sprider bra ljus. Vi kontrol-
lerar om buskar och träd har vuxit till sig och behöver beskäras för att inte stjäla ljus 
eller vara ett möjligt gömställe för någon med mindre goda avsikter.

Ansiktslyft tvättstuga
Under hösten lades en sista hand vid 
upprustningsprojektet på Nordost-
passagen. Vi rustade då upp den stora 
tvättstugan i huset med ny ledbelysning 
– inte bara ljust utan också miljösmart – 
nya golv och målade ytskikt. 

I hyresgästenkäten hade de boende efter-
frågat mer arbetsyta, så vi satte upp en ny 
fin arbetsbänk med ho inne i tvättstugan. 
Och för de riktigt inbitna monterades en 
ny kallmangel med tillhörande arbets-
bänk i mangelrummet. Även den lilla tvätt-
stugan på Vegagatan fick ett ansiktslyft 
med ommålning och ny ledbelysning.

All time high
Hyresgästenkäten är ett av de vikti- 
gaste verktygen för att sätta nya 
mål och göra rätt saker. I 2020 års 
hyresgästenkät tyckte hyresgäster-
na till om allt ifrån bemötande till 
städning, trygghet och information. 
Hela 89,5% blev serviceindex – det 
högsta resultatet någonsin och ett 
kvitto på att våra värdeord kvalitet, 
långsiktighet och omtanke varje dag 
förkroppsligas av våra medarbetare. 

Att serviceindex kunde bli så högt 
under en pågående pandemi när 
våra fastighetsskötare endast kunde 
åka på akuta serviceanmälningar och 
vi stängde vårt kontor för besökare 
kan låta märkligt. Men de allra flesta 
förstod att de åtgärder vi vidtog var 
av omtanke om både hyresgäster 
och medarbetare. 

Det var också en väldigt hög svars-
frekvens, 68% tog sig tiden att svara 
på frågor om allt från städning i 
trapphus till hur hemsidan fungerar 
och vilket bemötande våra medarbe-
tare och entreprenörer ger. 

SERVICE-
INDEX

89,5%

Välkommen Anders Sundberg – ny styrelseledamot i 
Ivar Kjellberg 
Sedan i början av 2020 är Anders Sundberg ny medlem i styrelsen för Ivar Kjellberg. 
Anders är göteborgare med två vuxna utflugna barn, numera bosatt i Kungsladugård 
med sambo och bonusdotter. Passionerna i livet är musik, helst jazz i sina rockigare 
varianter, och havet – numera blir det långa promenader, men förr var det segling 
som lockade.  

Som VD på InhouseTech, ett tekniskt konsultbolag med strax över 50 anställda, har 
han både insyn i och kunskap om projekt- och byggprocesser vilket ger styrelsen 
värdefulla inspel. På frågan om varför det var intressant att engagera sig i vår styrelse 
säger Anders:
– Jag har bilden av Ivar Kjellberg som ett kvalitetsbolag – ordningsamt, välskött, 
väldigt fina fastigheter och inte minst det faktum att man satsar mycket på kunden, 
vilket visar sig i ett otroligt bra Nöjd-kund-index. Den bilden stämmer.

Anders ser stor potential och utvecklingsmöjligheter hos Ivar Kjellberg.
– Att ha ett strategiskt tänk över tid är viktigt för att utvecklas, likadant att ha med sig 
hållbarhetsaspekterna. Vi har välbeprövade rutiner, men när framtidens förändringar 
knackar på dörren behöver vi vara relevanta för vår samtid och kunna möta både nya 
krav och nya utmaningar!

     Jag har bilden av 
Ivar Kjellberg som ett 
kvalitetsbolag –
ordningsamt, välskött, 
väldigt fina fastigheter...

”

Trädgårdsgruppen i Bö
En kall februaridag 2020 gjordes den första rundvandringen i området Bö tillsam-
mans med engagerade och trädgårdsintresserade hyresgäster. De fick tycka till om 
allt från vilka buskar som behövde beskäras till tillskott av blommor och nyttoväxter. 
Under våren startade arbetet med att göra verklighet av synpunkterna. 

– Vi planterade krusbär och fick sommarblommor som planterades runt entréerna i 
området, berättar Marianne Janebratt från trädgårdsgruppen i Bö.

Under hösten fick trädgårdsgruppen 400 lökar som de själva planterade i området. 
Att ha ett gemensamt intresse, grannar emellan, skapar trivsel och en känsla av trygg-
het. Vi kommer därför att följa upp med att bjuda in till gårdsfikor i våra bostadsområ-
den och där intresse finns skapa fler sådana här grupper.

Driftövervakning pilotprojekt i Bö
Driftövervakning är ett sätt att samla in och ge möjlighet till analys av data från fastighe-
ternas värme- och vattensystem som kan ge effektivare energianvändning, behagligare 
inomhus¬temperatur och tryggare fastighet. I Bö har vi under året testat ett nytt system 
där vi genom att koppla till husens undercentral kan styra varmvattentemperatur, 
frånluftsfläktar och temperaturgivarna i husen från datorn på vårt boservicekontor. Det 
finns en hel del fördelar med systemet berättar Lars Neckén, fastighetsskötare i Bö:

– Om en hyresgäst ringer och säger att det är kallt i lägenheten kan jag direkt gå in 
och se om det kan stämma. Det är ett bra sätt att snabbt identifiera fel i systemen, 
som för kallt eller varmt vatten eller vattenläckor, säger han.

Systemet är inställt på ett grundvärde och på en samlad bild i den webbportal som 
systemet använder kan man få en bild av eventuella avvikelser. Man kan också styra 
temperaturer för att möta upp väderomslag på ett förebyggande sätt, vilket betyder 
att hyresgästerna kan få en jämnare temperatur i bostaden.

– Det betyder inte att jag inte måste besöka hyresgästen för att kontrollera element 
och annat, men jag kan se om det verkar vara ett enskilt problem eller en större hän-
delse i systemet och det är väldigt bra, berättar Lars.
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Sommargård - 
en solskenshistoria
När Sommargård nämns bland medarbe-
tarna på Aranäs så rätar de flesta på sig 
och känner stolthet. 

Bostadsprojektet med 54 hyreslägenhe-
ter ligger mitt i Kolla Parkstad och består 
av ett högre hus i tegel och två lägre 
gårdshus i träpanel.

 Mellan huskropparna växer det fram 
en fantastisk innergård med fruktträd, 
pergola och odlingsmöjligheter. 

Energirik, utmanande och kreativ…
... är ledorden för Valand, Aranäs just nu största pågående stadsutvecklingsprojekt, 
som i rask takt växer fram mellan innerstaden och Kungsmässan. Varje kvarter ska 
vara unikt och tillsammans skapa en utmanande stadsdel full av upplevelser, både 
för de som arbetar och bor där men också för besökaren. Valand ska självklart också 
vara en hållbar stadsdel både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Vi utgår från en 
cirkulär resurshantering i ett livscykelperspektiv, med klimatsmarta val av arkitektur 
och material samt främjande av fossilfria transporter. Grönska och vatten ska skapa 
värden genom ekosystemtjänster som samtidigt skapar inbjudande miljöer. Inom 
Valand finns något för alla, och allt man behöver kan nås på gång- eller cykelavstånd. 

Under 2020 har Elegansen Kv. 1 och Rebellen Kv. 7 vuxit fram som sällskap till Kulö-
ren, den färgglada byggnaden i hörnet av Kungsgatan och Valands promenad. Båda 
kvarteren beräknas stå färdiga våren 2o22. Elegansen Kv. 1 består av tre byggnader. 
Två kommersiella hus för kontor, butiker och restauranger, varav den ena har guldfa-
sad och den andra ett rött glaserat tegel. Bostadsdelen i grått tegel har stora, öppna, 
glasade trapphus och totalt 87 hyreslägenheter. Elegant så att det förslår! Rebellen 
Kv. 7 däremot har precis som det låter en helt annan profil. Här är hyreslägenheterna 
mindre, mer urbana och trapphusen har en råare mer industriell känsla. ”Lite Berlin” 
var det någon som sa. 

Nytt kontor
Efter 30 år på samma adress lämnade 
Aranäs vid årsskiftet sina kontorslokaler 
på Borgmästaregatan 5B och flyttade in 
i den färgglada glasbyggnaden i hörnet 
av Kungsgatan och Varlavägen mitt i 
den blivande stadsdelen Valand.

 
– En avgörande 

anledning till att vi 
valde att flytta var 
att skapa förut-
sättningar för att 
samla alla medar-

betare på ett och 
samma ställe. Det är 

viktigt för vår företags-
kultur att vi har ett nära och 

naturligt samarbete inom hela före-
taget, säger Nenne Petterson, VD på 
Aranäs Fastigheter.

Aranäs har på några år gått från ett i stort sett förvaltande fastighetsbolag 
till att även ha stort fokus på fastighets- och stadsutveckling. Det ställer 
givetvis helt nya krav på organisation, struktur och inte minst på alla med-
arbetare. Under året har vi därför genomfört en resa på många plan. Först 
och främst en kulturresa för att förankra alla medarbetare och få dem att 
känna sig delaktiga. Målet är god laganda, bra ledarskap och motivation. 
Trivs vi på jobbet, med oss själva och med varandra så skapar vi ett öppet 
och motiverande arbetsklimat där vi kan vi nå precis hur långt som helst! 

Parallellt med detta har vi förändrat och anpassat vår organisation för att 
säkerställa att vi är rätt uppställda för att lyckas med våra planer. Kungs-
mässans organisation och vår avdelning för fastighetsutveckling har för-
stärkts. Vår förvaltningsavdelning har delats upp i två nya ben; Drift, teknik 
och utveckling samt Bostad & Lokal. 

2020, ett förlorat år?
Om något har detta år varit en prövning av vår förmåga att snabbt ställa 
om, anpassa oss och vara ännu mer lyhörda för våra hyresgästers behov. 
Pandemin har stärkt oss i vår övertygelse att när det verkligen gäller, då är 
det avgörande att ha fokus på de mjuka värdena, genom ledorden ”utveck-
ling, omtanke, omdöme”, i vårt arbetssätt. Bland de åtgärder som blivit 
mest uppskattade är exempelvis hjälp till hyresgäster i riskgrupp med att 
handla mat, fokus på gårdarna – mångas ”vardagsrum” där man kunde träf-
fas, grilla och umgås på ett säkert sätt och där vi julpyntade och ljussatte 
lite extra i december då många fick fira en jul hemma i ensamhet.

För våra kommersiella hyresgäster har den täta dialog med oss som hyres-
värd varit viktig och kreativiteten har saknat gränser när vi tvingats ställa om 
verksamheten gång efter gång, inte minst på Kungsmässan Köpcentrum. 

PÅ VÄG PÅ EN 
AVGÖRANDE RESA
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Hållbarhet är en resa
Under året inledde vi ett omfattande 
arbete för att vässa vårt arbete med 
hållbarhet. Det kommer vi att fortsätta 
med under 2021. Målet är att skapa en 
färdplan med prioriterade områden att 
fokusera på, som ska arbetas in i vår 
affärsplan och på så vis bli en integrerad 
del av verksamheten, inte något vi gör 
”vid sidan om”. Vårt driv kommer både 
från vårt arv, där långsiktighet, kvalitet 
och omtanke alltid varit en naturlig del, 
dels från hyresgästers, kunders och 
entreprenörers vilja att bidra. Detta 
märks tydligt inte minst i vår årliga hyres-

NÅGRA 
UTBLICKAR2021

Ny stadsdel tar form
Östra Kålltorp kallas området som grän-
sar till gamla Renströmska. Här växer nu 
en helt ny del av staden fram. När det 
blir klart kommer det att rymma hela 600 
bostäder, äldreboende och en ny skola. 

Vi är en del av det arbetet, under 2021 
kommer vi att fortsätta projektera för 
cirka 100 nya hyresrätter i en attraktiv 
och naturnära del av Göteborg, som 
dessutom kommer att ha en vacker 
utsikt över staden. Men inte bara det, 
här tänker man framtid – fokus ligger på 
ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart område.Digitalisering för 

smartare vardag
Digitalisering handlar inte bara om 
att investera i nya it-system, utan 
också om att utveckla och effektivise-
ra för både kunder och medarbetare 
med hjälp av olika digitala hjälpme-
del. Det handlar till exempel om att 
göra det enklare att kontakta oss, 
få service utförd av oss och få löst 
problem på ett snabbare sätt. Under 
2021 kommer vi bland annat att titta 
på nyckelhanteringen gentemot kun-
der, hur den kan bli systematiserad 
och digitaliserad och på så vis både 
säkrare och smartare. Vi kommer 
också att utöka de tjänster man som 
hyresgäst kan komma åt dygnet runt 
via Mina sidor.

Hus renoveras - själen bevaras…
Kvillestaden, där en stor del av vårt fastighetsbestånd finns, kommer under åren som 
följer att fortsätta genomgå stora renoveringar. Det handlar om att se om våra hus, 
så att de kan stå i många år till och upplevas av de som bor där som attraktiva och 
välplanerade hem. Lika viktigt för oss är att de ingår i den helhet som är stadsdelen 
Kvillestaden, där husen har en historia, ett uttryck och ett arv som bör och ska förval-
tas, i sann kjellbergsk anda. Man kan tala om själ, och vi tror att de som bor i området 
idag och de som i framtiden kommer att lockas av att bo där fastnar för just det. 

Förstärkning av orga-
nisationen fortsätter
Under 2021 fortsätter resan mot att 
anpassa vår organisation för att stå 
starka i en tid då vi har stora, roliga 
och spännande utmaningar framför 
oss. Vår kundtjänst och reception 
kommer att ersättas av en Service-hub 
med ett lite bredare uppdrag och 
förstärkning av nya härliga kollegor 
i gänget är redan nu på plats. Nya 
roller och uppgifter ställer också 
krav på tydliga gränsdragningar och 
processer samt policys kopplade 
till kultur och värdegrund – viktiga 
frågor som vi tillsammans kommer att 
fortsätta arbeta med under 2021 som 
en del i vår fortsatta Kulturresa. 

Inflyttning på 
Sommargård
Under tidig vår 2021, två månader före 
tidplan kommer husen på Sommargård 
att att stå färdiga för inflyttning - och 
samtliga lägenheter är redan uthyrda.

Kolla Parkstad växer
Kolla Parkstad utökas med ett grupp- 
och serviceboende som har bygg-
startats under våren 2020. Fastighe-
ten kommer att ägas och förvaltas 
av Aranäs men boendet ska drivas 
av Kungsbacka kommun genom ett 
20-årigt avtal.

Tingberget
ROT-renoveras
Det är snart 60 år sedan Tingberget 
byggdes och under året är det dags för 
renovering av första etappen. Stammar 
tak, fasad och fönster ska bytas samtidigt 
som standarden anpassas till dagens be-
hov. I anslutning till nuvarande Tingberget 
ska tre helt nya punkthus uppföras. 

Kungsmässan i ständig 
utveckling
Vår populära galleria har cirka fem 
miljoner besök årligen och har byggts 
ut under 2020. Nu finns många fler 
spännande och transformerande 
idéer i plan för att ta Kungsmässan in 
i framtiden och möta nya köpmönster 
och behov – många av dem tar form 
under åren som kommer.

gästenkät. Redan nu kan vi bland annat 
se energioptimering, cirkulär renovering 
och avfall/sorteringsfrågan som områden 
där vi skulle kunna göra skillnad. Arbetet 
med hållbarhet innebär både att själva ta 
ansvar för det avtryck vi gör, men också 
att i samverkan med oss skapa möjlighe-
ter för våra kunder att bidra till en mer 
långsiktig, omtänksam – det man kallar 
hållbar – vardag. 

Hyresgästnyttor
Att bo i hyresrätt är speciellt. Service är 
ett mejl eller telefonsamtal bort. Och vi 
vill göra hyresrätten ännu mer attraktiv 
genom att skapa fler nyttor, det vill säga 
tjänster man kan ha nytta av i sin vardag. 
Kan vi dessutom knyta dem till hållbar-
het är ännu mera vunnet. Under 2021 
kommer vi därför att se över hur vi ge-
nom samverkan med andra kan erbjuda 
ännu fler smarta, hållbara tjänster för en 
smidig vardag. Att erbjuda möjligheten 
att ladda elbil i sitt bostadsområde är ett 
exempel på något vi kommer att utreda.
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BÖSTADEN
Lillkullegatan 22
Bögatan 35-41
Nonnensgatan 1-5
Kvarngärdesgatan 4
Lillkullegatan 24
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 GÖTEBORG
Redbergsvägen 7  A-B
Danska vägen 63 A-B
Lådspikaregatan 2-8 (externt
förvaltningsuppdrag)

Forts

Jungmansgatan 15-25
Nordostpassagen 2-6/
Vegagatan 1-5

Böstaden

Karl Gustavsgatan 21-23

Olivedalsgatan 24-26/Vegagatan 54

Påskbergsgatan 8

Kastellgatan 11/
Majorsgatan 2 Viktoriagaraget

Vasagatan 21/
Erik Dahlbergsgatan 16-18

VÅRA FASTIGHETER

24

I huvudsak handlar vårt bestånd om bostäder, människors hem. 
Det finns också varierande kommersiella lokaler med företagare och arbetsplatser. 

Tillsammans ger det oss god kunskap och möjligheter att utvecklas i takt med tiden.

                                    FASTIGHETSVÄRDE
Det finns en god marknads- och fastighetskännedom i vårt företag 
vilket medför att vi kan göra en väl avvägd värdering av fastighets-
beståndet. 

Marknadsvärdet är framtaget internt baserat på en avkastnings-
värdering utifrån externa avkastningskrav. Skillnaden mellan fastig-
heternas marknadsvärde och det bokförda värdet, övervärdet, före 
skatt uppgår därmed till drygt 4 993 Mkr.

ANTAL FASTIGHETER 
OCH LÄGENHETER

Inklusive Aranäs 50%

ANTAL KVADRATMETER

 7 674
 Mkr

 2 403
                 Lägenheter

 66
                 Fastigheter

Marknadsvärdet vid
 årskiftet 2020/2021 inklusive vår 

del av Aranäs. 

160 992                 

Bostäder  kvm

60 768               

Lokaler kvm



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

Kvilletorget 16-20

Tunnbindaregatan 21

Brämaregatan 2-10

Långängen 3

Brämaregatan 20-24

Hisingsgatan 31-33/
Parmmätaregatan 14-16

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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202020202020202020202020
SIFFROR OCH LITE 

ANNAN FAKTA I KORTHET

Ivar Kjellberg AB
(Holding)

Ivar Kjellberg
Projekt AB

Ivar Kjellberg 
Fastighets AB

Ivar Kjellberg 
Byggnads AB

MerVärden
Hus 1 AB

Klosterparken
Ringsted I/S

50%
20 st KB

Ivar Kjellberg
Kungsbacka AB

Aranäs AB
50%

Aranäs KB
100%

Aranäs
Förvaltnings AB

Aranäs
Projekt AB

Aranäs
Tölö AB

Aranäs Kolla
Parkstad AB

Aranäs
Varlaberg AB

Aranäs
Kolla Parkering  AB

BRF Idyllen i
Kungsbacka

Aranäs
Onsalamotet AB

Aranäs
Valand AB

Aranäs i
Kungsbacka 12-15, 
17, 18, 20-24 AB

Kungsmässan AB

KB
Båtmanstorpet

Sandhem
Hus 2 AB

Gbg Vasastaden
17 - 16 AB

Ivar Kjellberg
Lokaler AB

Ivar Kjellberg
Danska vägen

63 AB

Ivar Kjellberg
Viktoriagaraget 

AB

Kv Linden
Samfällighets-

förening

Sandhem
Hus 3 AB

Aranäs
Fastigheter AB

STYRELSE IVAR KJELLBERG AB 2020

BOLAGSSTRUKTUR IVAR KJELLBERG AB

2020
Under 2020 genomförde vi 
av kända skäl samtliga styrelsemöten digitalt.

Övre raden från vänster:  Anders Sundberg, Angelica Kjellberg, Jessica Frohagen.
Undre raden: Håkan Jarkvist, Hans 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. 

Definitioner nyckeltal
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.
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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

2020-12-31

2 681 045 
301 627
69 678

273 870

3 326 220

520 083
2 466 857

339 280

3 326 220

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

IVAR KJELLBERG AB

Ekonomiska nyckeltal, Kkr

Koncernens totala omsättning
inkl internförsäljning av byggtjänster
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

651 847
635 533
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

2020

423 168
360 582
328 991
203 122
71 309

97%

7 674 500
4 993 515

16%
54%

301 627
266 508

520 083
4 484 855

2 466 857
32%
3,4
2,7

224 000
2 403

66

64

2019

455 551
381 457
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

426 837
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

512 194
413 326
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

Koncernresultaträkning, Kkr

Fastighetsförvaltning
Hyresintäkter
Kostnader

Rörelseresultat fastighetsförvaltningen

Entreprenadrörelsen
Fakturering 
Kostnader 

Rörelseresultat entreprenadrörelsen

Administrationkostnader

Summa rörelseresultat

Finansnetto

Resultatefter finansnetto

2020

328 991
- 179 272

149 719

31 591
-28 096

3 495

-40 717

112 497

- 41 188

71 309

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
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