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Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt  
bygger hus i Storstockholm. Vår verksamhet är organiserad 

i fyra bolag som i sin helhet ägs av Einar Mattsson AB.

EINAR MATTSSON AB

Koncernens moderbolag 
där gemensamma stöd-
resurser finns samlade. 

Einar Mattsson i korthet

EINAR MATTSSON BYGGNADS AB

Levererar förvaltnings- och  
byggtjänster till fastighetsägare  

i Storstockholm.  

EINAR MATTSSON PROJEKT AB

Utvecklar bostads- och ägande-
rätter för försäljning samt hyresrätter 

för systerbolaget Einar Mattsson 
Fastighets AB.

EINAR MATTSSON FASTIGHETS AB

Äger fastigheter i Storstockholm med 
ett långsiktigt innehavsperspektiv.  
Med sin starka balansräkning är  

bolaget koncernens finansiella muskel. 

HEIRLOOM ASSET MANAGEMENT AB

Investerar och förvaltar andra  
tillgångar än de som koncernen  

i övrigt är verksam i.

ANDEL FÖRVALTADE LÄGENHETER  
UPPDELAT EFTER TYP AV KUND

u	28% Einar Mattsson Fastighets AB

u 8 % Övriga EM-sfären 

u	65 % Övriga förvaltningskunder

Familjeföretaget Einar Mattsson finns för att 
vi vill skapa värde för medvetna kunder som 
vill ha ett bättre och enklare liv. Vi bedriver ett 
långsiktigt företagande som kännetecknas av 
entreprenörskap och ett ansvarsfullt ägande.

I 80 år har vi aktivt deltagit i utvecklingen 
av Storstockholm. Genom våra olika bolag äger, 
utvecklar och förvaltar koncernen fastigheter 

Einar Mattsson kan hus, 
från början till slut

OMSÄTTNINGEN UPPDELAD  
PER TYP AV VERKSAMHET

u 30 % Byggentreprenadtjänster

u 7 % Förvaltningstjänster

u 48 % Projektverksamhet

u 16 % Hyresintäkter

CA 333 ANSTÄLLDA,  
FÖRDELADE SOM FÖLJER:

u 48 % Einar Mattsson Byggnads AB –  
  Fastighetsförvaltning

u 38 % Einar Mattsson Byggnads AB – 
  Byggproduktion

u 6 % Einar Mattsson Projekt AB

u 8 % Koncerngemensamma resurser

samt bygger och renoverar hus, allt med långsik-
tighet och omsorg.

I dag är EM-sfären* Stockholms stads störs-
ta privata ägare av hyresbostäder. Erfarenheter 
från de egna fastigheterna kommer till stor nytta 
även i förvaltningsuppdrag som gäller andras 
fastigheter. Nära två tredjedelar av lägenheterna 
som vi förvaltar ägs av andra. 

Einar Mattsson är också en av de mest aktiva 
utvecklarna av nya bostäder i regionen och pla-
nerar för 4 000 nya bostäder fram till 2027. Vi 
förvärvar mark runtom i Storstockholm för att 

utveckla genomtänkta och hållbara bostäder för 
framtiden, där de boende känner sig respekte-
rade, stolta och trygga.

Einar Mattsson bygger nytt och utför  
omfattande renoveringar både för den egna 
koncernen och på uppdrag av andra fastighets-
ägare. Oavsett uppdragsgivare ligger vårt  
fokus starkt på kundens behov av kvalitet, 
ordning och reda i processer samt kostnads-
effektiva, genom tänkta lösningar som adderar 
värde till både fastighets ägare och de som bor  
i husen.

* EM-sfären = Einar Mattsson tillsammans med ägarnas övriga fastighetsinnehav.
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2 491 Mkr
i omsättning 2016.  

9 328 Mkr
uppgår marknadsvärdet till för Einar Mattsson- 

koncernens förvaltningsfastigheter.  

12 478 Mkr 
uppgår marknadsvärdet till för hela  
EM-sfärens förvaltningsfastigheter. 

46 258 Mkr
är det sammanlagda värdet på  

fastigheter som förvaltas. 

14 819
lägenheter förvaltas.   

775
nya lägenheter var under  

produktion i nyuppförda hus  
i entreprenörsverksamheten 2016.

210
nya bostäder färdigställdes under 2016.  

325
bostadsbyggrätter förvärvades under 2016,  
varav 195 bostadsrätter och 130 hyresrätter.  

2 790
bostadsbyggrätter ingår i projektportföljen (dec 2016).  

Av dem är cirka 1 274 bostadsrätter och 
1 516 hyresrätter.

Mikael Anjou
Vice koncernchef, även VD för  
Einar Mattsson Projekt AB och  
Einar Mattsson Byggnads AB

Stefan Ränk
Koncernchef, även VD för  

Einar Mattsson Fastighets AB och  
Heirloom Asset Management AB

Ewelina Holm
Kommunikationschef för  

Einar Mattsson AB

Lena Lind
HR-chef för Einar Mattsson AB

Björn Strid
Ekonomi- och finanschef för  

Einar Mattsson AB

EINAR MATTSSON I SIFFROR
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I 
Einar Mattssons varumärkeslöfte ingår en 
beskrivning av vår personlighet. Vi säger att 
den är engagerad, omtänksam och framåt. Den 
utfästelsen strävar vi efter att leva upp till i allt 
vi gör. Jag tycker att det lyser igenom i denna 
årsberättelse. Inte minst när det gäller det sist-
nämna ordet, framåt. Att vara framåt handlar 

för oss framför allt om att vilja utveckla nya och bättre sätt 
att möta kundernas behov. Det är i mötet med våra kunder 
vi tänker ut förbättringar. 

Vi ligger verkligen i framkant när vi på ett ekono-
miskt hållbart sätt kombinerar välbeprövade tekniker för 
energieffektivitet i stora nya flerbostadshus. I år har vi inte 
bara byggt en nollenergifastighet i kvarteret Taklampan i 
Hammarbyhöjden, utan tagit ytterligare ett steg med våra 
studentbostäder på KTH:s Campus. 

Husen i kvarteret Forskningen (se sidan 48) blir plus-
energihus, som producerar mer energi än det gör av med. 
Dessutom inhyser de KTH Live-In Lab, en tvärvetenskap-
lig testbädd för bostadsforskning som till största delen 
finansieras genom en donation från Einar Mattsson. Här 
kommer forskarna att kunna testa nya boendelösningar  
i en verklig miljö. 

I fallet Taklampan prövar vi också en ny modell för  
hyresvillkor som vi tror ligger nära vad de boende efter -
frågar på en fungerande hyresmarknad. Hyresgästerna 
erbjuds en förutbestämd hyra under tio år, samtidigt som 
de själva kan flytta med en uppsägningstid på tre månader. 
Det understryker hyresrättens verkliga fördel, att du vet 
vad din boendekostnad blir över tid. 

Stora och små frågor
Visionen om en fungerande hyresmarknad var något vi 
lade ner mycket möda på att kommunicera till ansvariga 
beslutsfattare under 2016. Våra sakkunskaper blev väldigt 
efterfrågade i samband med regeringens bostadspolitiska 
samtal under våren. Tyvärr visade sig krismedvetenheten 

Vad innebär det att vara framåt? I vår 
tolkning kretsar det kring att alltid 

fortsätta utveckla nya sätt att ge våra 
kunder bättre resultat. 

med kunden i åtanke
Ständiga förbättringar 
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Koncernchef Stefan Ränk på plats vid 
bygget av kvarteret Taklampan, en 
nollenergifastighet där Einar Mattsson 
prövar en ny modell för hyresvillkor.
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”Att vara framåt handlar inte 
bara om de stora frågorna. 
Det kan lika gärna avspegla 
sig i små detaljer.”

kring den icke-fungerande svenska bostadsmarknaden inte 
tillräckligt stor för en gemensam lösning. De stora utma-
ningarna som följer av ett snedvridet skattesystem och en 
reglerad hyresmarknad kvarstår. 

Att vara framåt handlar inte bara om de stora frågorna. 
Det kan lika gärna avspegla sig i små detaljer. Vid försälj-
ningen av nya bostadsrätter i vårt projekt i Hagastaden, 
Haga Nova, tog vi till exempel fram en Virtual Reality-app. 
Med hjälp av sin smartphone och smart konstruerade VR-
glasögon av kartong kunde presumtiva köpare prova på att 
vandra omkring i en virtuell version av lägenheten. Det var 
en enkel sak, men gav ändå våra kunder nya möjligheter att 
lära känna sin framtida bostad. 

Inom företaget uppmuntrar vi till förslag på förbätt-
ringar i hur vi arbetar, alltid i syfte att underlätta våra 
kunders tillvaro. Ofta är det de många små förändringarna 
som verkligen gör positiv skillnad och i slutändan ger 
kunden en bättre produkt på snabbare tid. I projektet för 
Blomsterfonden i Liseberg (se sidan 18) har medarbetarna 
verkligen tagit fasta på detta. 

Vi har även utvecklat vår webbplats för att göra det 
enklare för våra hyresgäster att kommunicera med oss. 
De får nu tillgång till all den specifika informationen om 
sitt boende genom att logga in på Mina sidor. I såväl vår 
externa som vår interna kommunikation har vi dessutom 
tagit steget att börja utnyttja det lättillgängliga filmmediet. 

Att vara framåt är också att förbereda sig för kriser. 
När det oönskade inträffar, vilket det faktiskt gör ibland, 
ska man kunna minimera skadorna. Och se till att få med 
sig erfarenheter som minskar riskerna för att drabbas av 
samma sak igen. 

Förändringar i ägande, styrelse och ledning
När jag ser tillbaka på 2016 som helhet, kan jag konstatera 
att projektverksamheten har gått bra. Där står vi starka på 
en stark marknad. En rad nya projektförvärv vittnar om 

stort förtroende för att samarbeta med oss. Även förvalt-
ningsverksamheten har gått bra, med nya kunder, ökad 
omsättning och förbättrat resultat.

Inom byggproduktionen har vi avslutat ett antal  
projekt med väldigt nöjda kunder, till exempel nybygget  
i studentområdet Tempus i Bromma. Flera renoverings-  
och ombyggnadsprojekt löper också på bra. De små 
marginalerna i byggbranschen kan dock göra att enstaka 
entreprenader som får problem kan få stort genomslag 
på resultatet. Dessvärre har så varit fallet även i år, med 
ett negativt resultat för verksamheten. Vi upplever också 
en ökad brist på resurser på byggproduktionsmarknaden. 
Här arbetar vi med att hitta en hållbar väg fram för vår 
kvalitetsorienterade byggproduktion.

Sedan årsskiftet är koncernen helägd av ägarfamiljens 
tredje generation. Samtidigt tog vi tillfället i akt att ta in 
nya personer med nya perspektiv i styrelsen (se sidan 32). 
Vi räknar med att de kommer att lägga ner ett lika klokt 
och engagerat arbete som tidigare styrelsemedlemmar.

Under hösten såg vi även en del förändringar i kon-
cernledningen. Per Jutner, tidigare VD för Einar Mattsson 
Projekt AB, valde att starta egen firma som vi nu fortsätter 
att samarbeta med. Mikael Anjou, VD för Einar Mattsson 
Byggnads AB, fick då ta över VD-posten även i projekt-
bolaget och bli vice koncernchef (se sidan 15). På så vis har 
vi nu en samlad ledning för all vår operativa verksamhet. 
Mikael är särskilt väl lämpad både att hitta förbättrings-
möjligheter inom respektive del och att identifiera samord-
ningsfördelar inom koncernen. 

För mig som koncernchef betyder det att jag får mer 
utrymme för strategiskt arbete. Med tanke på vår tillväxt 
känns denna nya uppdelning mellan operativt och stra-
tegiskt logisk. Det rustar oss för en fortsatt framgångsrik 
expansion framöver.

Stefan Ränk
Koncernchef
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För birollen i The 
Danish Girl blir 
Alicia Vikander 
första svenska 
skådespelare att 
vinna en Oscar 
sedan 1975.

Regeringen 
ombildas efter 
en turbulent 
vår och flera 
nya ministrar 
utnämns, däri-
bland bostadsminister Peter Eriksson 
och miljöminister Karolina Skoog.

I Storbritannien trotsar väljarna 
alla opinionsundersökningar 
och röstar för att lämna EU.

JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI

Rocklegenden 
David Bowie lämnar 
jordelivet dagar efter 
sitt sista skivsläpp 
med starka låtar 
om sin förestående 
bortgång.

t FLER HUDDINGELÄGENHETER  
TILL SALU
På Alla hjärtans dag den 14 februari var det 
säljstart för andra etappen i bostadsrätts-
föreningen Klockarbacken i Huddinge. I  
gathörnet Sjödalsvägen/Förrådsvägen, ett 
stenkast från pendeltågsstationen, bygger Einar 
Mattsson och Mecon 140 bostadsrättslägen-
heter fördelade på två framträdande huskroppar. 
De 83 lägenheterna som nu släpptes väckte 
stort intresse på marknaden och många av dem 
bokades direkt. Inflyttning från mars 2017.

p STEFAN RÄNK I  
NOBELHUSETS STYRELSE

I juni valdes Einar Mattssons koncernchef 
Stefan Ränk in som ny ledamot i styrelsen  

för Nobelhuset AB. Bolaget ansvarar för att  
utveckla det planerade Nobel Center på 

Blasieholmen i Stockholm. Denna byggnad, 
som äntligen ska ge Nobelpriset ett  

riktigt hem, kommer nu allt närmare ett  
förverkligande.

KALEJDOHILL GER u 
KONSTFULL ENTRÉ

Kalejdohill är ett tvåårigt projekt 
som drivs av HSB Norra Stor-
stockholm, Veidekke Bostad 
och Einar Mattsson. Syftet är 
att med hjälp av konst, design 
och arkitektur utveckla platsen 

Kvarnbacken i centrala Järfälla innan 
den omges med ny bebyggelse. I april 

utlystes en öppen internationell tävling för 
en entré till området. Bland totalt cirka 330 förslag 

valdes två vinnande bidrag ut. I december kom 
entrén Procrastinated Gate på plats.
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p TREDJE  
GENERATIONSSKIFTET  

SLUTFÖRS
Vid årsskiftet 2015 –16 slutfördes 
ett generationsskifte av ägandet 
i Einar Mattsson-koncernen till 
tredje generationens familje-

företagare – Anders, Kristina och 
Stefan Ränk. Vid bolagsstäm-

man i maj lämnade Marianne och 
Ristjan Ränk styrelsen. Samtidigt 
tillträdde nya styrelseledamöter 

(se vidare sid 32).
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Försök till militärkupp 
misslyckas i Turkiet. 
Utrensningar följer i 
offentlig sektor och 
medier.

Världen chockas när 
populisten Donald 
Trump väljs till  
president i USA.

Bob Dylans Nobelpris  
i litteratur väcker både 
kritik och entusiasm.  
Själv svarar han först  
inte alls och tackar  
sedan nej till att  
närvara vid  
utdelningen.

JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

t NYA PROJEKT I NORR  
OCH SÖDER
I juli blev det klart med två nya bostads-
projekt i olika ändar av Storstockholm. 
Einar Mattsson kommer att utveckla ett 
kvarter med totalt 90 bostadsrätter längs 
med Thorsten Levenstams väg i Stora 
Sköndal i södra Stockholm (bilden). Med 
byggstart under 2018 beräknas lägen-
heterna vara inflyttningsklara 2020. På 
Kvarnbacken i Järfälla utvecklar man 
dessutom cirka 200 nya hyresrätter med 
planerad byggstart 2018. 

PP PENSION FÖRNYAR FÖRTROENDET
Efter en konkurrensutsatt upphandling valde PP 

Pension att ge Einar Mattsson fortsatt förtroende att 
förvalta deras fastighetsbestånd i Stockholm och 

Skåne. Det nya kontraktet löper på tre år och  
innefattar en total bostadsarea på 59 600 m2 samt  

en total lokalarea på 26 800 m2. PP Pension är  
förvaltningskund till Einar Mattsson sedan 2007.

t 114 NYA  
STUDENTLÄGENHETER
Stiftelsen Nykterhetsvänner-
nas Studenthem i Stockholm 
gav Einar Mattsson i uppdrag 
att bygga ut deras studentbo-
ende Tempus intill Åkeshovs 
tunnelbanestation i Bromma 

med ett femte hus. Som planerat stod huset klart i juli, så att 
lyckliga studenter kunde flytta in i husets 114 nya lägenheter 
lagom till terminens start.

SKB:S IÖGONFALLANDE u 
HUS FÄRDIGA
I augusti var SKB:s väl synliga 
kvarter i Norra Djurgårds staden 
helt färdigbyggt. Innanför de 
läckra, röda husfasaderna i 
glaserat tegel, som sticker ut 
så i stadsbilden, finns totalt 100 
hyreslägenheter. Einar Mattsson tog över projektet 
i februari 2015 och färdigställde husen i enlighet 
med tidsplan.

NYTT FÖRVALTNINGSUPPDRAG  
q VID TANTOLUNDEN

I december blev det klart att 
Einar Mattsson från årsskiftet 
2016-17 tar över ansvaret för 
totalförvaltningen av bostads-
rättsföreningen Marmorlunden. 
Föreningen har 206 lägenheter 
fördelade på tre låghus och ett 
17-våningshus vid Tantolunden 
på Södermalm, med utsikt över 
Årstaviken. Avtalet löper på 
tre år med möjlighet till två års 
förlängning.
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Ny urbanitet
Där det tidigare bara funnits en konstgjord klyfta mellan 
Stockholm och Solna, dominerad av järnvägsspår och motor-
väg, får nu innerstaden ett nytillskott, Hagastaden. Där uppför 
Einar Mattsson bland annat Haga Nova, stadsdelens första 
bostadskvarter. Husen väcker associationer till Manhattan och 
bjuder på ett slags urbanitet som är något nytt i Stockholm.

TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén



när innerstadenväxer
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H
agastaden är ett av de 
största pågående stads-
utvecklingsprojekten i 
Sverige. Den nya stads-
delen sträcker sig från 
Vasastans norra ände 
över kommungränsen 

till Nya Karolinskaområdet i Solna. Bilarna på 
E4/E20 och godstågen på Värtabanan kommer 
att köra i tunnlar under bostads- och kontors-
kvarteren. När allt är klart 2025 (enligt planen) 
så har Hagastaden totalt 50 000 arbetsplatser, 
varav 14 000 nya tillkommer på Stockholmsi-
dan, samt 6 000 nya bostäder, ungefär hälften i 
vardera kommun. 

– Det hör inte till vanligheterna med så 
mycket nyproduktion i ett så centralt läge.  
Hagastaden blir en väldigt urban stadsdel av  
ett slag som inte finns någon annanstans i  
Stockholm. Man bygger vidare på den klassiska 
stenstaden i direkt anslutning till Vasastan, men 
använder en större skala, säger Helén Serner, 
projekt utvecklare på Einar Mattsson med ansvar 
för företagets aktuella nyproduktion i  
Hagastaden. 

– Det som är spännande med det här 
stadsomvandlingsprojektet är att det påverkar så 
mycket i stadsbilden. Projektet ger många ringar 
på vattnet i både Stockholm och grannkommu-
nerna. Det känns väldigt roligt att vara en del av 
det, säger Julia Lantz, som är projektledare för 
de södra kvarteren i Hagastaden på Stockholms 
stads exploateringskontor.

Högt, tätt och park
Det är just i de södra kvarteren mot Norra 
Stationsgatan som Einar Mattsson håller på 
att uppföra två nya bostadskvarter. Överdäck-
ningen av vägar och järnvägsspår medför stora 
kostnader som i sin tur kräver en hög exploate-
ringsgrad i stadsdelen. Men detta blir långt ifrån 
något negativt för Hagastaden. Tack vare hög 
kvalitet på det som uppförs adderas den stor-
stadsmässighet som Helén Serner 
är inne på.

– Vi bygger stad! Det blir högt 
och tätt, med verksamhetslokaler i 
botten. Här kommer det ständigt 
att vara liv och rörelse, slår Julia 
Lantz fast. 

– Många lockas av stadskäns-
lan. Det här är nyproduktion som 
är sant urban, inte bara för att det 
är fem minuters promenad till 
Sankt Eriksplan, utan också genom 
husens och kvarterens utformning, 
fortsätter Helén Serner. 

För att balansera den täta bebyg-
gelsen kommer en ny park att löpa rakt igenom 
hela stadsdelen. Norra Stationsparken, som den  
heter, omsluts av stenstaden och ger utrymme 
för torghandel, marknader och mindre eve-
nemang på ett centralt placerat parktorg. Det 
kommer också att finnas en gångförbindelse 
över till Hagaparken, sedan länge en grön lunga 
för boende i både Vasastan och Solna. 

– Staden har mycket höga ambitioner för 

”Projektet ger många ringar på vattnet 
i både Stockholm och grannkommu-
nerna. Det känns väldigt roligt att  
vara en del av det.” 

Julia Lantz, projektledare,  
Stockholms stad

Helén Serner,  
projektutvecklare,  

Einar Mattsson

den nya parken som kommer att erbjuda en 
trevlig miljö för alla, säger Julia Lantz.

Nya gula linjen kommer 
Norra Stationsgatan har länge varit en trafikled 
som avgränsar innerstaden. Nu omvandlas den 
till ett attraktivt stråk där nytt möter gammalt. 
Sekelskifteskvarteren i Vasastan går över i Ha-
gastadens nybyggda kvarter. Här hamnar även 

en av nedgångarna till Hagastadens 
kommande tunnelbanestation på 
den nya gula linjen mellan Oden-
plan och Arenastaden i Solna. 

Via tunnelbanan blir det lätt 
att ta sig till och från den nya stads-
delen, både för dem som bor där 
och för alla som har sin arbetsplats 
där. Målsättningen är att det kring 
Karolinska Institutet och universi-
tetssjukhuset Nya Karolinska ska 
växa fram ett världsledande område 
för vad som kallas ”life science”. 

Det vill säga vetenskap som syftar 
till att förbättra människors liv och 

hälsa. Här kommer högskolor, forskning och 
näringsliv mötas och samarbeta. 

Vid vårt vintriga besök av stadsbyggnads-
projektet pekar Julia Lantz ut den påbörjade 
tunneln dit järnvägen ska flyttas. Där spåren 
går i dag blir det istället underjordiska garage i 
anslutning till de nya husen. Hon förklarar att 
överdäckningen och topografin innebär ganska 
stora utmaningar rent byggnadstekniskt när 
området växer fram. 

– Det blir många olika delar att hålla i och 
mycket samordning krävs mellan staden och de 
olika byggherrarna. Först byggs källarvåning-
arna, sedan får byggherrarna göra paus så att vi 
från stadens sida kan fylla upp mot dem, bygga 
gator och så vidare. Sedan kan de fortsätta. Men 
jag gillar verkligen att det är stort och komplice-
rat. Det gör mitt jobb intressantare och väldigt 
roligt, säger Julia Lantz.  

Kraftfull arkitektur
Einar Mattssons projekt Haga Nova blir det 
första färdiga bostadskvarteret i Hagastaden. 
Kring en privat innergård byggs totalt 276 
bostadsrättslägenheter fördelade på fyra tornhus 
och två mellanliggande lägre husdelar. Haga 
Nova ligger i ett prominent läge vid korsningen 
Norra Stationsgatan/Gävlegatan och sträcker 
sig upp till den nya parken. Tornhusen är på 
mellan 12 och 15 våningar ovan jord och blir 
upp takten till ett antal dubbla tornrader längs 
Norra Stationsgatan hela vägen till Norrtull. 
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Kort om
Haga Nova

• 276 bostadsrättslägenheter, fördelade 
på fyra tornhus och två mellanliggande 
lågdelar runt en innergård.

• Tornen har mellan 12 och 15 våningar. 

• Fasad i pigmenterad betong som  
påminner om sandsten.

• Butikslokaler och två förskolor i  
bottenplan. 

• Privat innergård med åtskilda rum för olika 
användning.

• Fyra femtedelar av lägenheterna är tvåor. 

• På lågdelarnas översta våningar byggs 
etagelägenheter som stadsradhus med 
takterass. 

• Högst upp i tornhusen byggs exklusiva 
etagelägenheter med takterass och pool. 

• Extra hög standard i materialval, med en 
konceptuell röd tråd i alla delar av huset.

• Toppmodernt och nyckellöst elektroniskt 
låssystem.

• Total boarea: 16 581 m2.

• Lokaler i bottenplan med total area: 
2 546 m2.

• Inflyttning planeras starta hösten 2017. 

Nova Park/Analysen

• 134 bostadsrättslägenheter (Nova 
Park) och 125 hyresrätter (Analysen), 
fördelade på fyra tornhus och två  
mellanliggande lågdelar runt en  
innergård.

• Husens torn varierar mellan 10 och 13 
våningar.

• Fasaden i Nova Park består främst av 
slätgjuten betong i en ljus, varmgrå  
kulör. Analysen har en putsad fasad i 
två gröna kulörer med en sockel i tegel.  

• En stor andel av lägenheterna blir 
tvåor. I bostadsrättsföreningen ingår 
loftlägenheter. 

• Butikslokaler i bottenplan.

• Extra hög standard i materialval i  
bostadsrättsdelen.

• Toppmodernt och nyckellöst  
elektroniskt låssystem.

• Total boarea bostadsrätter: 
6 567 m2.

• Total boarea hyresrätter: 6 793 m2.

• Lokaler i bottenplan med total 
area: 3 239 m2.

• Inflyttning planeras starta hösten 2018.

Fasaden har ett grafiskt starkt uttryck.

Arkitekturen i Einar Mattssons projekt Haga Nova 
blir kraftfull för att stå sig bra mot omgivningen.
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Vid Torsplan uppförs dessutom två 
skyskrapor som blir en tydlig entré till 
stadsdelen.

– För att självsäkert kunna möta 
både skyskraporna och de karaktärs-

starka äldre kontorsbyggnaderna på andra sidan 
Norra Stationsgatan har våra hus fått en kraftfull 
utformning, förklarar Helén Serner. 

Arkitekturen hämtar delvis inspiration från 
den klassiska stenstadens sekelskifteshus, men 
samtidigt finns paralleller till tidiga amerikan-
ska höghus. Balkongerna utgör en viktig del av 
fasadens grafiskt strikta uttryck. Den pigmente-
rade betongen i fasaden påminner om sandsten. 
Entréerna får dubbel våningshöjd men kommer 
samtidigt att ge ett ombonat, välkomnande 
intryck. Mot innergården blir det ljusa kulörer 
och gott om balkonger.

– Interiört håller vi på Einar Mattsson alltid 
hög standard i vår nyproduktion. Men i  
Hagastaden blir prisnivån hög och det gäller att 
sticka ut i konkurrensen. Därför höjer vi standar-
den ytterligare ett snäpp när det gäller materi-
alval för golv, kök, badrum och andra detaljer, 
säger Helén Serner och fortsätter:

– Vi löper verkligen linan fullt ut och 
erbjuder en konceptuellt genomtänkt röd tråd 
från fasadgestaltningen, vidare in i utformningen 
i entréerna, hissarna och lägenheterna. Här får 

Kort om Hagastaden

• Ny stadsdel som binder samman Vasastan i 
Stockholm med Nya Karolinskaområdet i Solna 
genom en överdäckning av järnväg och motorväg.

• Byggtid: 2010 – 2025.

• Yta: 96 ha, varav 30 ha på Stockholms-
sidan.

• 6 000 nya bostäder, varav  
hälften på Stockholmssidan.

• Totalt 50 000 arbetsplatser, 
varav 14 000 nya byggs i 
Stockholm. 

• Får en tunnelbanestation på 
den nya gula linjen. 

man ett boende skräddarsytt för det urbana livet.

Ljusinsläpp viktigt
Lägenheterna i Haga Nova ger stort ljusinsläpp, 
har en rejäl takhöjd på 2,65 meter och erbjuder 
en bra balans mellan sociala och privata ytor. 
För en enklare vardag utrustas lägenheterna med 
ett toppmodernt elektroniskt låssystem utan 
nycklar som enkelt kan administreras via en 
smartphone. 

– De allra flesta lägenheter har fönster åt 
flera väderstreck för att maximera ljusinsläppet, 
vilket också förbättras genom att kvarteret har 
lågdelar. Lägenheterna får många balkonger 
och/eller franska balkonger. Fyra femtedelar av 
dem är väl genomtänkta tvåor som verkligen blir 
yteffektiva, fortsätter Helén Serner.

På de översta våningarna av kvarterets låg-
delar kompletteras de mindre lägenheterna med 
attraktiva etagelägenheter. De blir stadsradhus 
med härlig terrass på taket. Marknadsföringen 
beskriver det som innerstadsfamiljens dröm. De 
två förskolorna som inryms i husens bottenplan 
gör drömmen komplett. Innergården kom-
mer att utnyttjas av förskolorna, men en tydlig 
åtskillnad av olika ”rum” på gården gör att det 
finns plats för både barn och vuxna.

– Högst upp i varje torn byggs dessutom 
exklusiva lägenheter med takterrass, pool och 

utedusch. Här skapar vi den ultimata frihets-
känslan, mitt i stadens myller, säger Helén 
Serner. 

Under de två första säljetapperna, som  
inleddes i maj respektive oktober 2016, har 
intresset för bostadsrätterna i Haga Nova varit 
mycket stort. Ungefär 80 procent av lägenhe-
terna har bokats och sålts. 

Hagastadens första hyresrätter
I kvarteret Analysen, längre österut på Norra 
Stationsgatan, har byggnationen av Einar 
Mattssons andra bostadskvarter i Hagastaden 
påbörjats under 2016. Den del av stommen 
som kommer att befinna sig under jord är 
färdigställd. Nu avvaktar man att byggherrarna 
i intilliggande kvarter ska bli klara lika långt, så 
att staden kan färdigställa gatumiljön. Runt en 
gemensam gård bygger Einar Mattsson 134 bo-
stadsrätter i bostadsrättsföreningen Nova Park 
och 125 hyresrätter för egen förvaltning. 

– Det här blir de första hyresrätterna som 
färdigställs i Hagastaden. I dessa lägenheter hål-
ler vi oss till Einar Mattssons höga standard vad 
gäller inredning. När det gäller bostadsrätterna 
blir de mer projektanpassade, som i fallet med 
Haga Nova. En spännande detalj är att vi här 
har ett loftkoncept där man får ut mer av ytan 
med ett sovloft, perfekt för kompakt innerstads-
boende, säger Helén Serner.

Även Nova Park/Analysen har utformats 
med ett genomgående koncept som följer med 
in från gatufasaden ända in i lägenheten. Precis 
som i fallet med Haga Nova blir många av 
lägenheterna tvåor. I hyresrättsdelen planeras 
en allmän, gemensam plats på takterrassen. 
Bostadsrättsdelen av kvarteret blir extra ljus och 
öppen då den ligger mot den nya parken även 
längs långsidan.

Einar Mattssons arbete i kvarteret Analysen 
kommer att fortsätta ända till år 2019. Själva 
stadsdelen blir sedan inte klar förrän tidigast 
2025. Ytterligare bostadskvarter tillkommer på 
andra håll där markanvisningarna ännu inte är 
klara. Därför kan det hända att Einar Mattsson 
fortsätter att bygga nytt i Hagastaden under 
ännu längre tid. Hittills verkar samarbetet med 
Stockholms stad i varje fall fungera bra.

– Det här är som sagt ett komplicerat 
område där det krävs en hel del av byggher-
rarna. De måste vara erfarna. Vi får inte stänga 
av Norra Stationsgatan under byggtiden, så det 
gäller till exempel att veta hur man klarar av det 
logistiska, hur man passar tider och får allt att 
fungera. Med Einar Mattsson har vi haft god 
kommunikation, avslutar Julia Lantz. 
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”Vi ska dra 
bättre nytta 

av varandra”
Under hösten 2016 genomfördes en förändring i  

Einar Mattssons koncernledning. Sedan 1 oktober  
är Mikael Anjou liksom tidigare VD för Einar Mattsson 
Byggnads AB, men dessutom VD för Einar Mattsson 

Projekt AB samt vice koncernchef.

TEXT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson

I
dén bakom Mikael Anjous nya roll är att samla alla 
de operativa delarna av verksamheten under ett 
gemensamt ledarskap. 

– Tankar i denna riktning aktualiserades när 
Einar Mattsson Projekt AB:s tidigare VD Per 

Jutner valde att lämna koncernen för att starta eget. Med 
ett mer samlat ledarskap får vi bättre förutsättningar att 
kraftsamla vår gemensamma kompetens och därigenom 
skapa synergier för gemensamma affärer. Vi ska dra bättre 
nytta av varandra, helt enkelt, förklarar Mikael Anjou.

Ingen sammanslagning
Omorganiseringen i ledningen innebär inte att de två 
olika bolagen slås samman. Projektutveckling, byggpro-
duktion och fastighetsförvaltning förblir självständiga 
enheter inom Einar Mattsson. De har kvar sitt självstän-
diga ansvar och kommer även fortsättningsvis att arbeta 
så effektivt som möjligt inom ramen för sin respektive 
verksamhet.

– Genom att möta marknaden och intressera oss för 
kunderna och kundbehoven bygger vi på vår erfarenhet 
och kunskap, säger Mikael Anjou innan han inskärper: 

– Samtidigt finns det en övergripande process i  

koncernen, där vi bestämmer vad som ska byggas, vi 
handlar upp entreprenörer, vi bygger och följer sedan upp 
med ägande och förvaltning. Denna process ska fungera 
så smidigt och friktionsfritt som möjligt. 

Utnyttjar varandras kompetens
Synergierna innebär att man undviker att dubblera  
kunskap och kompetens inom koncernen. 

– Vi ska bli bättre på att utnyttja kompetens som 
finns inom en annan enhet. Byggproduktion ska kunna 
vara den bästa rådgivaren till projektverksamheten i pro-
duktionsfrågor. Fastighetsförvaltning ska vara en viktig 
och relevant kravställare för hur husen ska vara när de 
levereras. För Einar Mattsson Projekt AB:s del gäller det 
att vara tydlig i sin roll som byggherre, fortsätter han. 

I det korta perspektivet kommer den här förändringen 
inte att märkas särskilt mycket för kunder och partners, 
men över tid ska den bidra till att göra Einar Mattsson till 
en ännu bättre leverantör och partner.

– Nu tar vi ytterligare ett steg på vägen mot att för-
verkliga vår vision om att nästa kapitel ska bli det bästa i  
både Einar Mattssons och stadens historia, avslutar  
Mikael Anjou. 

Kort om  
Mikael Anjou 

Titel: Vice koncernchef samt 
VD för Einar Mattsson Projekt 
AB och Einar Mattsson  
Byggnads AB.
Ålder: 41 år.
På Einar Mattsson sedan: 
Oktober 2012. 
Bakgrund: Civilekonom-
utbildning från Handelshög-
skolan, har tidigare arbetat 
som managementkonsult på 
McKinsey samt inom drift, 
service och byggnation inom 
telekom.
Familj: Hustru och två barn 
på 7 och 4 år.
Bor: I Österskär. 
På fritiden: Umgås med 
familj och vänner, läser, gillar 
musik och matlagning.
Dold talang: Min rödvinsås.
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Einar Mattssons projektportfölj

Boa = Uthyrbar area bostäder Loa = Uthyrbar area lokaler

BACKÅKRA 8
81 hyresrätter

11

1. Stora Torget
Hyresrätter
Antal bostäder: 135
Boa: 7 748 m2

Loa: 186 m2

Byggstart: maj 2014
Klart: aug 2016
Område: Barkarbystaden

2. Friflygaren 
Bostadsrätter
Antal bostäder: 125
Boa: 8 031 m2

Loa: 213 m2

Byggstart: jan 2015
Klart: jan 2017
Område: Barkarbystaden

3. Taklampan 1
Hyresrätter
Antal bostäder: 64
Boa: 4 150 m2

Loa: 125 m2

Byggstart: mar 2015
Klart: feb 2017
Område: Hammarbyhöjden

4. Haga Nova
Bostadsrätter
Antal bostäder: 276
Boa: 16 644 m2

Loa: 1 149 m2

Byggstart: maj 2015
Klart: mar 2018
Område: Hagastaden

5. Klockarbacken
Bostadsrätter
Antal bostäder: 140
Boa: 7 722 m2

Loa: 706 m2

Byggstart: maj 2015
Klart: okt 2017
Område: Huddinge C

6. Hjulmakaren
Hyresrätter
Antal bostäder: 64
Boa: 3 871 m2

Loa: 729 m2

Byggstart: feb 2016
Klart: mar 2018
Område: Sundbyberg

7. Nova Park
Bostadsrätter
Antal bostäder: 134
Boa: 6 811 m2

Loa: 1 225 m2

Byggstart: mar 2016
Klart: apr 2019
Område: Hagastaden

8. Analysen
Hyresrätter
Antal bostäder: 125
Boa: 7 281 m2

Loa: 1 594 m2

Byggstart: mar 2016
Klart: sep 2018
Område: Hagastaden

9. Forskningen
Hyresrätter
Antal bostäder: 305
Boa: 6 329 m2

Loa: 268 m2

Byggstart: mar 2016
Klart: dec 2017
Område: Östermalm

10. Stadshuslunden
Bostadsrätter
Antal bostäder: 198
Boa: 12 522 m2

Loa: 326 m2

Byggstart: maj 2016
Klart: dec 2018
Område: Sundbyberg

11. Backåkra 8
Hyresrätter
Antal bostäder: 81
Boa: 4 742 m2

Loa: 207 m2

Byggstart: nov 2016
Klart: jun 2018
Område: Norra Djurgårdsstaden

12. Koppången 4
Hyresrätter
Antal bostäder: 130
Boa: 8 040 m2

Loa: 488 m2

Byggstart: apr 2017
Klart: jan 2019
Område: Norra Djurgårdsstaden

13. Stora Sköndal
Bostadsrätter
Antal bostäder: 87
Boa: 6 900 m2

Loa: 140 m2

Byggstart: jan 2018
Klart: apr 2020
Område: Sköndal

14. Sätra
Bostadsrätter
Antal bostäder: 100
Boa: 6 000 m2

Loa: 0 m2

Byggstart: mar 2018
Klart: jun 2020
Område: Skärholmen

15. Kvarnbacken
Hyresrätter
Antal bostäder: 150
Boa: 10 000 m2

Loa: 200 m2

Byggstart: dec 2018
Klart: dec 2020
Område: Jakobsberg

16. Skyldigheten
Bostadsrätter
Antal bostäder: 16
Boa: 2 390 m2

Loa: 0 m2

Byggstart: jan 2020
Klart: jan 2022
Område: Bagarmossen

17. Årstafältet
Hyresrätter
Antal bostäder: 84
Boa: 5 049 m2

Loa: 437 m2

Byggstart: jun 2020
Klart: nov 2021
Område: Årsta 

18. Persikan
Bostadsrätter
Antal bostäder: 104
Boa: 6 736 m2

Loa: 258 m2

Byggstart: sep 2020
Klart: maj 2022
Område: Södermalm
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STADSHUSLUNDEN
198 bostadsrätter

10

19. Persikan
Hyresrätter
Antal bostäder: 96
Boa: 6 219 m2

Loa: 0 m2

Byggstart: sep 2020
Klart: maj 2022
Område: Södermalm

20. Romans Park
Bostadsrätter
Antal bostäder: 94
Boa: 5 525 m2

Loa: 218 m2

Byggstart: jan 2021
Klart: jan 2023
Område: Södermalm

21. Sommaren 10
Hyresrätter
Antal bostäder: 64
Boa: 4 700 m2

Loa: 0 m2

Byggstart: jan 2021
Klart: jan 2023
Område: Södermalm

22. Stadshagen
Hyresrätter
Antal bostäder: 118
Boa: 7 066 m2

Loa: 201 m2

Byggstart: jan 2023
Klart: dec 2024
Område: Kungsholmen

23. Sundsta Gård 2
Hyresrätter
Antal bostäder: 100
Boa: 8 000 m2

Loa: 200 m2

Byggstart: jan 2023
Klart: jan 2025
Område: Årstaviken

2 790
är det totala antalet bostäder som 

ingår i projektportföljen. 
Av dessa är 

1 274 
bostadsrätter och 

1 516 
hyresrätter.
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Projektet i vilket Einar Mattsson bygger nya seniorbostäder 
åt Blomsterfonden i Älvsjö präglas av noggrann planering, 
god stämning och jakt på förbättringar. Slutresultatet  
utlovar en förenklad vardag för seniorer som vill ha ett  
aktivt liv nära både naturen och innerstan.
TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

Lättare liv
för seniorer 

i Älvsjö



I 
det stillsamma villaområdet Liseberg i Älvsjö 
ligger ett av den ideella föreningen Blomster-
fondens seniorboenden. Det byggdes i slutet 
av 1950-talet och Einar Mattsson har tidigare 
anlitats för renoveringsarbete i området. I ett 
växande Stockholm behövs fler bostäder även 
för seniorer och Blomsterfonden vill dra sitt 

strå till stacken genom att utöka sin befintliga anläggning 
i Liseberg. 

Den lugna återvändsgränden Annebodavägen har för-
längts för att Blomsterfonden ska kunna uppföra fem nya 
hus. Totalt tillkommer 137 hyresrättslägenheter för senio-
rer i kvarteren Julpsalmen och Julvörten. Det blir moderna 
och funktionella hem där varje detalj är genomtänkt med 
fokus på seniorers behov. Den första inflyttningen planeras 
till februari 2017 och i december ska alla hyresgäster vara 
inflyttade.

Hög tillgänglighet förenklar vardagen för de boende. 
Husen kopplas ihop med den befintliga anläggningen 
via en vinterträdgård och glasade förbindelsegångar ovan 
mark. Här kommer det att finnas alla möjligheter till ser-
vice och bekvämligheter. Miljön ska inbjuda till trygghet, 
gemenskap och glädje med plats för sociala aktiviteter för 
den som är intresserad. Platsen för husen var tidigare en del 
av ett skogsparti. Resten av skogen bevaras för en grön och 
trevlig omgivning. 

Efter inledande trädavverkning och 
omfattande sprängningar togs det första 
spadtaget den 1 februari 2016 med Einar 
Mattsson som totalentreprenör. 

– Vi ville bygga med hög kvalitet 
för hållbar förvaltning och långsiktigt 
ägande. Vår bedömning var att Einar 
Mattsson var bäst lämpat för att kunna 
uppfylla våra mål, säger Lisa Holmquist, 
fastighetschef på Blomsterfonden. 

Planering nyckeln till framgång
Första stommen började resas i april och när vi kommer 
på besök i slutet av november 2016 är de två första husen 
snart färdigbyggda. De ska överlämnas till Blomsterfonden 
innan årets slut, eftersom detta är en förutsättning för ett 
statligt investeringsstöd för bostadsbyggande med hög 
tillgänglighet. Tiden för både projektering och byggpro-
duktion har därför komprimerats. 

Vid vårt besök har man kommit ungefär halvvägs i 
projektet. I stort sett alla skeden i byggprocessen pågår 
samtidigt. Stommen till hus fem monteras medan hus ett 
städas inför besiktningen påföljande vecka. Däremellan 

Lisa Holmquist,  
fastighetschef,  

Blomsterfonden
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hittar man alla övriga moment i de andra husen. 
– Det här är en väldigt intensiv period, men 

jag gillar att man kan se hela kedjan, förklarar 
Linda Bernheden, Einar Mattssons biträdande 
platschef, när hon visar runt på byggarbetsplatsen 

tillsammans med arbetsledaren Johan Ran och projektche-
fen Markus Israelsson.

Trots tidspressen har projektet löpt på bra.
– Allting har gått relativt smärtfritt, från markbearbet-

ning fram till nu, säger Markus Israelsson och fortsätter:
– Hemligheten tror jag är att vi har haft ganska gott 

om tid att planera, trots att projektering och produktion 
hållit högt tempo. Redan från början har vi också varit 
väldigt tydliga mot alla inblandade, både våra egna hant-
verkare och våra underentreprenörer, med att det finns en 
tidspress i projektet. 

– Ja, vi har verkligen lagt fokus på att planera or-
dentligt. Vi har gått igenom så mycket som möjligt av 
de moment som våra egna hantverkare sköter innan vi 
kom hit. Det gör att alla vet vad som ska göras och har en 
gemensam vision. Vi började också planera tillsammans 
med underentreprenörerna i ett tidigt skede, säger Linda 
Bernheden.

– Som på alla byggen blir det förstås ändå en hel del 
som måste lösas på plats. Men det är lättare att anpassa sig 
när det finns en väl utarbetad plan i botten. Genom tidig 
planering har vi också kunnat styra val av material, hur vi 
bygger och vilka underentreprenörer vi anlitar, säger  
Johan Ran.

Mycket eget folk
Vi tar oss upp till taket på hus fyra, där man får en riktigt 
fin utsikt över stora delar av Söderort. Vi kikar ner mellan 
husen där en jättelik rörlig kran på larvfötter lyfter över 
prefabricerade delar av stommen från en lastbil till det 
intilliggande hus fem. Strängbetong är leverantör och det 
är också de som monterar husstommarna.

De tunga betongblocken blir en robust stomme som 
gör husen täta och bidrar till hög energieffektivitet. Husen 
byggs för att möta certifieringskraven för Miljöbyggnad 
nivå Silver. 

– En av utmaningarna här är logistiken och den 
begränsade ytan, särskilt nu när alla husen är under arbete 
och vi inte längre kan ställa upp saker på husgrunderna. 
Vi får vara noga med leveransplaneringen, berättar Linda 
Bernheden. 

Där vi står pågår takläggningen. Einar Mattssons Peter 
Arnesson är en av dem som arbetar med det. 

– Vi har mycket eget folk på plats, 16-17 av våra hant-
verkare jobbar här. I och med att vi har duktig personal 
med kunskap om många områden kan vi ta oss an fler 
moment, fortsätter Linda Bernheden. 

När vi går vidare ner i hus fyra pågår förberedande 
flytspackling, som också utförs av Einar Mattssons egna 
hantverkare. I hus tre arbetar några av dem med gipsning 
medan en underentreprenör sköter målningen. På vissa vå-
ningsplan har man påbörjat övrig invändig komplettering. 

– För första gången är det vi själva som lägger parket-
ten. Vi räknade på det och tänkte att vi nog skulle kunna 

 EINAR MATTSSONS BYGG-
PRODUKTIONSTJÄNSTER

Einar Mattsson har specia-
liserat sig på fyra tjänster 
inom bygg produktion:

• NYPRODUKTION

• TOTALRENOVERING 

•  STAMRENOVERING

• KOMMERSIELLA  
LOKALER

775 
nya lägenheter var under 
produktion i nyuppförda 

hus 2016.

295
lägenheter har renoverats 

eller byggts om under 
2016.

50 % 
på uppdrag av kunder 

utanför EM-sfären.



– Allting har gått relativt smärtfritt, från markbearbetning fram till nu, 
säger Markus Israelsson, till vänster, och får medhåll av kollegerna 
Johan Ran och Linda Bernheden.
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Allan Eriksson lägger parkett.

Johan Grund jobbar med  
köksmontering i en av lägenheterna.

Einar Mattssons egna hantverkare utför många av  
momenten. Här arbetar Peter Arnesson med takläggning.

Mikael Kaas och Tomas Åkerberg flytspacklar.
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göra det till samma kostnad som om 
vi lejde ut det. Resultatet har blivit 
väldigt bra, så det funkar också i prak-
tiken. Ja, till och med lite snabbare än 
planerat, säger hon.

– En stor fördel är att det går att flytta egna 
hantverkare mellan olika moment. Det gör det 
lättare att styra produktionen och följa tidpla-
nen, flikar Johan Ran in. 

– Samtidigt har vi en hel del underentre-
prenörer också. Det handlar om att hitta rätt 
balans, så att arbetet kan ske så effektivt som 
möjligt, poängterar Linda Bernheden. 

I hus två pågår elinstallationer. Vi får se 
färdiga kök och badrum. En sak som sparar 
samordning mellan olika yrkesgrupper är att 
badrummen levereras som moduler. De kommer 
färdiginredda från fabrik och allt man behöver 
göra är att få modulerna på plats och koppla in 
el, vatten och avlopp. 

– I vanliga fall ska alla yrkesgrupper in på 
de få kvadratmetrarna och göra sitt. Det sparar 
förstås tid att få allting i ett färdigt paket, 
men samtidigt tar stomresningen längre tid. 
Modulerna är dessutom stora och det blir en del 
planering för att skapa plats att ställa upp dem 
på innan de kan lyftas in i husen, säger arbetsle-
dare Johan Ran.

Involvering ger gott samarbete
Vi avslutar besöket i hus ett, där slutstädningen 
har påbörjats inför den förestående överläm-
ningen till uppdragsgivaren. Lägenheten vi 
besöker känns ljus och trevlig, med ekparkett, 
kök med hög standard, egen balkong och en 
smart planlösning som gör det mesta av kvadrat-
metrarna.

En viktig del i att projektet löper på bra 
tycks vara en god stämning på bygget. Denna 
påvisas i en arbetsmiljöenkät för både egen 
personal och underentreprenörer. 

– Det känns som att vi har ett bra samarbete 
mellan alla inblandade, säger Johan Ran.

Han kopplar ihop detta med planeringsar-
betet. Hantverkarna har involverats i ett tidigt 
skede och är kontinuerligt med och planerar och 
styr upp arbetet. Även underentreprenörerna 
görs delaktiga.

– Vi följer en långsiktig plan. Sedan sitter 
vi varje torsdag och jobbar med vår treveckors-
planering. Då ser vi till att leva i verkligheten 
och planerar med hänsyn till vad som händer på 
plats, förklarar Johan Ran.

– Får man ner saker på detaljnivå så blir det 
lättare att kommunicera till övriga på bygget så 
att alla ser exakt var de ska vara och när. Då är 

alla med, säger Linda Bernheden. 
Einar Mattsson har noggranna rutiner kring 

ronderingar och återkommande planeringsmö-
ten med baserna för alla yrkesgrupper för att 
koordinera arbetet. 

– Vi arbetar också med korta så kallade 
styrningsmöten två morgnar i veckan, där vi 
stämmer av var vi ligger till med våra egna hant-
verkare, förklarar hon. 

Massor med förbättringar
Projektet i Liseberg utmärker sig dessutom i 
Einar Mattssons arbete med ständiga förbätt-
ringar. Affärsområdet Byggproduktion har satt 
upp målet 100 antagna förbättringar varje år. I 
slutet av november hade detta enda projekt på 
egen hand genererat 26 förbättringar av olika 
slag.

Det handlar om allt från hur man jobbar 
med digitala mallar, till att en hantverkare som 
heter Peter Palm har uppfunnit en ”supermatt-
skärare”. Det är en ställning med knivar som 
gör att det går snabbt och lätt att skära upp 

Kort om kvarteren Julpsalmen och Julvörten

• Utökning av Blomsterfondens koncept för seniorboende i Älvsjö.

• 137 hyresrättslägenheter byggs, 1:or till 3:or, fördelade på fem punkthus.

• Husen och lägenheterna har hög tillgänglighet och är anpassade för seniorers behov.

• Husen byggs för att kunna certifieras som Miljöbyggnad nivå Silver.

• Totalentreprenad.

• Inflyttning: februari – december 2017.

• Projekttid: november 2015 – november 2017. 

• Boendeyta (BOA): 7 500 m2.

mattremsor till lägenhetsköken. En annan idé 
som har genomförts är att skära till och sätta 
upp avskärmningslister i skumplast på dörrarna 
så att de inte skadas. 

– Vi har verkligen fått upp tänket. Alla 
försöker hitta saker som kan förbättras, säger 
Johan Ran.

– Vi lyssnar på alla idéer som kommer in 
och diskuterar dem på mötena med hantver-
karna. Det som går att genomföra blir en del 
av Einar Mattssons förbättringsarbete, berättar 
Linda Bernheden.

När vi lämnar byggarbetsplatsen och de två 
nästan färdiga husen med rogivande fasader i 
matta ljusgröna och roströda kulörer, är det med 
en känsla av ett projekt som fungerar bra. Till 
och med de kringboende verkar nöjda.

– Deras reaktioner var något vi oroade oss 
för inför projektet, eftersom bygget pågår allde-
les inpå knuten för dem. Men den återkoppling 
jag har fått har mest varit positiv och många har 
varit nyfikna, säger Markus Israelsson avslut-
ningsvis. 



”Det här är en väldigt 
intensiv period, men jag 
gillar att man kan se 
hela kedjan.”

Linda Bernheden,
biträdande platschef, Einar Mattsson
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 NYHETER
2016

Ò	Debatten rasar vidare om hur Sverige ska kunna avhjälpa 
den alltmer akuta bostadskrisen och få ett hållbart system 
för bostadsförsörjning. Einar Mattsson deltar på olika sätt i 
diskussionerna. Våren 2016 producerades två animerade 
kortfilmer om Einar, 23 år, på jakt efter en bostad i Stockholm. 

De ger en bild av företagets syn på problemen 
i dag och hur reglerna borde förändras för att 
uppnå en fungerande bostadsmarknad. Du  
hittar filmerna via QR-koden här eller på  
einarmattsson.se/lattillganglighyresratt. 

Stamrenovering på Kungsholmen
Ò	I kvarteret Skutan 38, på Industrigatan 7B 

på Kungsholmen, genomförde Einar Mattsson en 
stamrenovering på uppdrag av Fastighets AB Väder-
holmen. Alla de 39 små lägenheterna i det tidiga fun-
kishuset från 1930 fick nya golv, nytt kök med byte 
från gas till el, nya vitvaror, helkaklade badrum och 
nya ytskikt i samtliga rum. Även gårdsbjälklag och 
garage reparerades. Två lokaler totalrenoverades 
och ytterligare en byggdes om till en ny lägenhet. 

Små filmer om jättefråga

Ny visningslokal
Ò	På Högbergsgatan 97 på Södermalm, ett stenkast från 
huvudkontoret, ligger Einar Mattssons nya visningslokal.  
Där kan bostadsköpare få se en specifik design för enskilda 
projekt samt Einar Mattssons standardlösningar i en  
uppbyggd miljö.

Systembyten i Rågsved
Ò	Renoveringsarbeten 
har utförts i Einar  
Mattssons kulturminnes-
märkta flerbostadshus  
i kvarteret Bjurbäcken 
6 på Bjursätragatan 
120 –138 i Rågsved. Här 
har tapp- och spillvärme-
system samt värmesystem 
bytts ut och renoverats. 
Dessutom har fasaden 
tilläggsisolerats. 

”Ha fokus  
på målbilden”
Ò	Under fastighets mässan 
Business Arena i Göteborg 
i april 2016 deltog Anna 

Mellström, tf affärsområdes-
chef byggproduktion på Einar 

Mattsson Byggnads AB, i en 
paneldiskussion om branschanpassat ledarskap i 
fastighetsbranschen. Tillsammans med företrädare 
från Newsec och Bostadsbolaget diskuterade hon 
hållbarhet, kvalitet, jämställdhet och företagskulturer.

– Mitt viktigaste budskap till publiken var att hela 
tiden ha fokus på målbilden, och hålla fast vid den, 
i allt du gör. När nya beslut fattas måste vi alltid 
ställa oss frågan ”följer vi vår plan om vi fattar detta 
beslut?”, sammanfattar hon. 

FO
TO

: M
ATTIA

S
 H

A
M

R
É

N

FOTO: M
AT

TI
A

S
 H

A
M

R
É

N



FO
TO

: Å
K

E
 G

U
N

N
A

R
S

S
O

N

Magnus Bonde 
Junioranalytiker

 Sara Engström
Marknads- och  

uthyrningsansvarig

Niklas Eriksson
Fastighetstekniker

 

 Lydia Norbäck 
Snickarlärling

  Tosun Mesut
Platschef

Det är vi som är
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 Johan Kjerr 
Förvaltare

   

Jimmy Pettersson Fotos 
Fastighetstekniker

 Emma Boussard
Kundservicemedarbetare

 Göran Jalmell
Fastighetstekniker

Einar Mattsson

Helene Sandbacka Greneby
Bostadskonsulent
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”Det är i mötet med våra 
kunder vi tänker ut  

förbättringar.”
Stefan Ränk, 

Koncernchef för Einar Mattsson



ANDEL AV  
FASTIGHETSBESTÅNDETS AREA 34 % ANTAL  

LÄGENHETER

ANTAL  
LÄGENHETER

ANDEL AV  
FASTIGHETSBESTÅNDETS AREA 17 %

NYCKELTAL Einar Mattsson Fastighets AB Totalt EM-sfären

Antal fastigheter .................................................26 ................................................... 37

Bostadsarea, kvm ........................................77 443 .......................................... 107 369

Lokalarea, kvm ............................................22 514 ............................................ 29 602

Totalarea, kvm .............................................99 957 .......................................... 136 971

Hyresvärde, Mkr ...............................................171 ................................................. 234

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area

NYCKELTAL Einar Mattsson Fastighets AB Totalt EM-sfären

Antal fastigheter  ................................................12 ................................................... 22

Bostadsarea, kvm ........................................31 854 ............................................ 58 372

Lokalarea, kvm ..............................................5 462 ............................................ 10 402

Totalarea, kvm .............................................37 315 ............................................ 68 774

Hyresvärde, Mkr .................................................69 ................................................. 119

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area
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Övriga EM-sfären 

BESTÅND PER OMRÅDE 
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Uthyrbar area, m2

Fastighetsbeteckning Adress Stadsdel Byggår/
Ombyggnadsår

Antal  
lägenheter

Bostäder Lokaler

SÖDERMALM

	Bergsgruvan Större 52 Timmermansg 38, Maria Prästgårdsg 23 Södermalm 1910/1971 51 3 510 656
	Bonden Större 38 Bondegatan 28 Södermalm 1937/1990 35 1 476 438
	Bonden Större 43 Skånegatan 63–65 Södermalm 1972 47 2 780 671
Bondetorpet 21 Skånegatan 82 Södermalm 1885/1977 18 1 098 332
Bondetorpet 25 Katarina Bangata 29 Södermalm 1932/1983 34 2 384 268
Båtsmannen Större 26 Folkungagatan 80, Kocksgatan 27 Södermalm 1913/1981 69 4 354 801
	Draken 17 Swedenborgsg 8A–B, Maria Prästgårdsg 18 Södermalm 1890/1974 42 2 518 237
	Fabriken 5 Långholmsgatan 30, Folkskolegatan 32 Södermalm 1912/1985 35 2 521 484
Fatburssjön 6 & 7 Magnus Ladulåsg 55–61, Swedenborgsg 39–43 Södermalm 1989 153 12 455 2 536
Gamen 16 Vartoftagatan 13–17 Södermalm 2011 71 5 767 118
	Harven 3 Gotlandsgatan 70A–C, Södermannagatan 48 Södermalm 1972 39 2 503 577
Harvpinnen 18 Bjurholmsplan 22–24 Södermalm 1913/1976 36 2 170 170
Högbergsterrassen 1 Högbergsgatan 91 Södermalm 2004 65 3 886 970
	Kattan Större 4 Skolgränd 2 Södermalm 1962 29 2 445 1 027
Kvadraten 36 Blekingegatan 26–28B, Tjurbergsgatan 40 Södermalm 1969/1986 66 4 632 876
Magistern 2 Torkel Knutssonsgatan 37–39 Södermalm 1987 18 1 579 3 374
Nybygget 13 Åsögatan 169, Borgmästargatan 8 Södermalm 1974 36 2 742 344
Nybygget 14 Borgmästargatan 6, Kocksgatan 62 Södermalm 1897/1975 53 2 668 418
Oljan 29 Sågargatan 18, Bondegatan 59 Södermalm 1930/1989 23 1 187 150
Oljan 32 Erstagatan 17–19 Södermalm 1930/1984 61 2 803 298
	Pahl 11 Bondegatan 37–39 Södermalm 1975 56 3 626 599
Pelarbacken Mindre 20 Högbergsgatan 27, Kapellgränd 3 Södermalm 1958/2008 21 1 462 1 711
Pelarbacken Mindre 22 Högbergsgatan 21–25, Östgötagatan 6 Södermalm 1960/2008 63 4 045 905
Plogen 4 Katarina Bangata 44–46 Södermannagatan 42 Södermalm 1929/1998 41 2 250 833
	Roten 1 Tjärhovsg 35–43, Tjärhovsplan 33 Södermalm 1994 43 3 260 765
Rudan Större 12 Tjärhovsgatan 42–42A Södermalm 1908/1983 24 1 757 48
Råttan 13 Krukmakarg 16–20 Torkel Knutssonsg 16 Södermalm 1963 79 5 626 2 212
	Schultz 13 Kocksgatan 44, Nytorgsgatan 25 Södermalm 1974 48 3 069 754
Schönborg 6 Sankt Paulsgatan 2, Götgatan 22 Södermalm 1960 54 4 328 4 549
Signalen 11 Folkungagatan 126 Södermalm 1932/1987 30 1 405 647
Slipen 42 & 43 Slipgatan 6–8 Södermalm 1944/1978 50 3 120 253
Timmermannen 28 Östgötagatan 47 Södermalm 1902/1985 20 1 023 102
Timmermannen 30 Bondegatan 9A–B Södermalm 1932/1984 39 2 564 85
Timmermannen 33 Åsögatan 144, Södermannagatan 20 Södermalm 1936/1992 49 2 138 576
	Uven Större 6 Brännkyrkagatan 75, Hornsgatan 86 Södermalm 1979 25 2 218 883

ÖVRIGA INNERSTADEN

Fägnaden 1 Franzéngatan 31–41, Harry Martinsonsg 2–6 Kungsholmen 2010 64 4 776 290
	Geten 29 Tulegatan 51–55 Vasastan 1966 98 6 736 1 221
Gjutaren 13 Birkagatan 20–22 Birkastan 1905/1981 23 1 582 1 209
	Gullvivan 9 Frejgatan 91, Dalagatan 66 Vasastan 1971 41 2 646 278
Härolden 49 Pipersgatan 28–30 Kungsholmen 1888/1988 25 1 931 452
	Kamelian 27 Sigtunagatan 15–17 Vasastan 1897/1980 36 2 656 469
Klarbäret 5 Stickelbärsvägen 1–3B Roslagstull 1905/1991 12 920 620
	Kometen 3 Västmannagatan 40, Observatoriegatan 17 Vasastan 1961/2014 37 2 441 1 284
Kungsbacken 6 Holländargatan 27 Norrmalm 1883/1971 14 1 913 607
	Luxlampan 3 Strålgatan 11 Lilla Essingen 1939/1997 34 1 454 85
	Luxlampan 4 Strålgatan 3–5 Lilla Essingen 1939/1987 43 1 698 176
	Luxlampan 5 Disponentgatan 3 Lilla Essingen 1936/1983 48 2 078 85
	Luxlampan 7 Strålgatan 7, Luxgatan 14–16 Lilla Essingen 1940/1985 50 1 718 92
Oxkärran 1 Oxtorget 3A–B, Oxtorgsgränd 1–5 City 1996 41 3 291 887
Pagen 16 Pipersgatan 29–31 Kungsholmen 1986 32 2 620 436
Päronträdet 7 Pilgatan 15 Kungsholmen 1931/2004 45 1 654 119
Ruddammen 28 Ruddammsbacken 28–42 Roslagstull 1991 85 8 147 92
Sleipner 5 Västmannagatan 78 Vasastan 1909/1985 19 1 248 70
Tamburmajoren 5 Banérgatan 54, Valhallavägen 170 Östermalm 1937/2003 37 2 416 331
Trasten 17 Odengatan 8 Vasastan 1886/1980 17 1 356 349
	Ugnen 15 Vikingagatan 1, Rörstrandsgatan 20 Birkastan 1966 33 2 578 682
	Ässjan 4 Sankt Eriksgatan 114–116 Vasastan 1924/1989 34 2 513 568

= ägs inom övriga EM-sfären (ägarnas övriga fastighetsinnehav)
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Uthyrbar area, m2

Fastighetsbeteckning Adress Stadsdel Byggår/
Ombyggnadsår

Antal  
lägenheter

Bostäder Lokaler

SÖDERFÖRORT

Bjurbäcken 6 Bjursätragatan 120–138 Rågsved 1956/2001 74 4 185 52
Brukslaven 1 Skebokvarnsvägen 175–197 Högdalen 1955/2004 111 6 878 453
Dymmelveckan 3 Dalbobranten 17–21 Sköndal 1959 44 2 942 378
Grönsö 2 Lysviksgatan 95–105 Farsta 1957 42 2 607 207
	Gubben Noak 3 Selmedalsvägen 26–32 Axelsberg 1967/2009 60 4 900 812
Hoppdomaren 2 Isjaktsgränd 18–26 Västertorp 1950/2004 34 2 051 98
Hållsätra 2 Hållsätrabacken 10–26 Sätra 1966 60 4 707 47
Hållsätra 6 Lövsätragränd 31–53 Sätra 1966 74 5 454 304
Isjakten 1 Vasaloppsvägen 76–88 Västertorp 1951/2003 42 2 991 224
Landsfogden 4 Rusthållarvägen 27–39 Bagarmossen 1953/2014 52 2 764 180
Landsfogden 6 Rusthållarvägen 17–25 Bagarmossen 1954/2014 36 2 022 63
Taklampan 1 Finn Malmgrens Väg 87 Johanneshov 2015 64 4 145 0
Trycklåset 1 Vedevågslingan 3–9 Rågsved 1957/1995 161 11 180 360
Trädskolan 3 Trädskolev 22–46, Lindev 80–128 Enskede Gård 1990 155 11 674 1 346
Ängsholmen 1, Bodholmen 1  
& Rönnholmen 1

Ängsholmsgränd 5–65, 6–36 Vårberg 1968 212 16 058 1 979

NORRFÖRORT

Barkarby 2:37 Gripengatan 2-4, Kalvshällavägen 5-13 Bakarbystaden 2015 135 7 748 186
Edinge 1 Edingekroken 3–15 Hjulsta 1970 78 5 472 360
Edinge 2 Edingekroken 10–14, 17–19 Hjulsta 1971 78 5 472 112
Hidinge 1 Hidinge Backe 3–7 Hjulsta 1970 125 8 362 89
Hidinge 2 Hidinge Backe 9–19, 4–14 Hjulsta 1971 198 13 272 547
Hörninge 2 Tenstavägen 92–96 Hjulsta 1971 63 4 230 114
Hörninge 3 Tenstavägen 98–102 Hjulsta 1971 63 4 230 77
Hörninge 5 Tenstavägen 106–110 Hjulsta 1972 63 4 230 98
Kanan 1 Vegagatan 19A–B, Duvgränd 8A–B Sundbyberg 1973 33 2 270 886
Kippinge 1 (del av) Hjulsta Backar 18–22 Hjulsta 1971 96 6 545 418
Kippinge 1 (del av) Hjulsta Backar 27 Hjulsta 2008 38 2 477 0
Kippinge 2 Hjulsta Backar 8–16 Hjulsta 1971 84 6 000 410
Liden 12 Esplanaden 22 Sundbyberg 1957 26 1 681 146
Lästringe 3 Tenstavägen 82–88 Hjulsta 1971 75 5 106 123
Lästringe 4 Hjulsta torg 1–3 Hjulsta 1971 51 2 373 656
Rottninge 1 (del av) Hjulsta Backar 17–21 Hjulsta 1971 78 5 628 569
Rottninge 1 (del av) Hjulsta Backar 25 Hjulsta 2008 38 2 483 0
Stafsinge 1 Hjulsta Torg 2 / Hjulsta Backar 13 Hjulsta 1970 0 0 844
Stora Tensta 1 Stora Tenstagränd 4–10, 14–16 Hjulsta 1971 66 4 866 337
	Åvinge 2 Åvingegränd 3-27 Tensta 1970 148 11 171 779

AREA PER OMRÅDE

u 34 % Södermalm

u 17 % Övriga innerstaden

u 22 % Söderförort

u 27 % Norrförort

HYRESINTÄKTER

u 79 % Bostäder

u 17 % Lokaler

u 4 % Garage/parkering

UTHYRBAR YTA, KVMTOTALBESTÅND

94
antal fastigheter

5 248
antal lägenheter

587 Mkr
hyresvärde

407 170
total area

353 914
bostäder

53 256
lokaler 
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ANDEL AV  
FASTIGHETSBESTÅNDETS AREA 26 %

ANDEL AV  
FASTIGHETSBESTÅNDETS AREA 21 %

NYCKELTAL Einar Mattsson Fastighets AB Totalt EM-sfären

Antal fastigheter  ................................................16 ................................................... 18

Bostadsarea, kvm ........................................90 175 .......................................... 103 615

Lokalarea, kvm ..............................................5 085 .............................................. 6 750

Totalarea, kvm .............................................95 259 .......................................... 110 365

Hyresvärde, Mkr ...............................................111 ................................................. 127

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area

NYCKELTAL Einar Mattsson Fastighets AB Totalt EM-sfären

Antal fastigheter  ................................................16 ................................................... 17

Bostadsarea, kvm ........................................79 658 ............................................ 84 558

Lokalarea, kvm ..............................................5 690 .............................................. 6 502

Totalarea, kvm .............................................85 348 ............................................ 91 060

Hyresvärde, Mkr ...............................................111 ................................................. 117

ÅLDERSSTRUKTUR Kvm uthyrningsbar area
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 BESTÅND PER OMRÅDE
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Einar Mattsson bedriver  
ett långsiktigt företagande 

som kännetecknas av  
entreprenörskap och  

ett ansvarsfullt ägande.
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Nya styrelsemedlemmar  
en tillgång i en föränderlig tid

Vi möter Biljana Pehrsson och 
Leif Johansson, nytillträdda som 

medlemmar i Einar Mattssons 
koncernstyrelse sedan april 2016.

TEXT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson

V
åren 2016 skedde ett ägarskifte inom Einar 
Mattsson-koncernen. När ägarfamiljens 
tredje generation, syskonen Anders, 
Kristina och Stefan Ränk, tog över hela 
ägandet lämnade deras föräldrar Marianne 

och Ristjan Ränk även sina platser i koncernens styrelse. 
– Då dynamiken i styrelsen ändå skulle förändras 

kändes det naturligt att få in nya ögon och nya perspektiv, 
säger koncernchef Stefan Ränk. 

De tidigare styrelsemedlemmarna Lennart  
Bernhardtson och Henrik Didner tackade för sig efter 
många års väl utfört arbete. I deras ställe valdes två nya 
medlemmar in i Einar Mattsson AB:s styrelse, Leif  
Johansson och Biljana Pehrsson. 

– Einar Mattsson är ett välkänt familjeföretag i 
Stockholm. Det har ett solitt, gott rykte och präglas av 
kundfokus, kvalitet och långsiktighet. Att bli tillfrågad 
kändes som en ära, säger Biljana Pehrsson, till vardags VD 
för fastighetsbolaget Kungsleden. 

– Det är ett välrenommerat varumärke med verksam-
het på en bostadsmarknad som är närapå hetast i hela 
världen. Det är klart att det är en spännande resa att vara 

med på, säger Leif Johansson, som har haft en över 30 år 
lång karriär inom riskkapitalbranschen, bland annat på 
Ratos, och i dag har en rad andra styrelseuppdrag.

Operativ blick respektive lång erfarenhet
Biljana Pehrsson är i botten civilingenjör med fastighets-
ekonomisk inriktning. Hon har mer än 25 års erfarenhet 
av fastighetsbranschen, varav merparten inom kommersi-
ella fastigheter. Efter 15 år i olika VD- och vice VD- 
positioner, senast på East Capital Private Equity, tillträd-
de hon sin nuvarande VD-post på Kungsleden år 2013. 

– Jag har bred och omfattande erfarenhet av allt som 
rör fastigheter. Men det kanske viktigaste jag kan bidra 
med är att jag har varit med om många olika förändrings-
resor. Inte minst inom bolag som har gått från att vara 
entreprenörsdrivna till något mer långsiktigt hållbart och 
mindre personberoende, förklarar hon och fortsätter: 

– Dessutom tror jag att det är ett plus att jag själv är 
VD i branschen. I min vardag brottas jag med liknande 
frågor, utmaningar och frågeställningar som ledningen 
för Einar Mattsson. Därför kan jag fungera som ett bra 
bollplank. 
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STYRELSER I  
EINAR MATTSSON-KONCERNEN

EINAR MATTSSON AB:

Arne Karlsson, Ordförande

Anders Ränk

Kristina Ränk

Stefan Ränk, VD

Leif Johansson

Biljana Pehrsson

EINAR MATTSSON  
BYGGNADS AB:

Stefan Ränk, Ordförande

Eric Giertz

Björn Strid

Lennart Bernhardtson

Mikael Anjou, VD

Marcus Letterlöv, Arbetstagarrepr

Thomas Ebberstén, Arbetstagarrepr suppl

EINAR MATTSSON PROJEKT AB:

Stefan Ränk, Ordförande

Björn Strid

Mikael Anjou, VD

Som son till en skånsk byggherre är Leif  
Johansson sprungen ur byggbranschen. Under 
karriären har hans engagemang i bygg- och  
fastighetsbolag dock bara utgjort en av flera 
delar.

– Totalt har jag suttit i 50–60 styrelser och 
varit med i 100 förvärv. Under åren har jag 
gjort investeringar i alla typer av branscher, men 
allt som har med byggande och byggmaterial 
att göra ligger mig särskilt varmt om hjärtat. 
Oavsett bransch är dock mycket gemensamt i de 
frågeställningar som behandlas på styrelsenivå. 
Där handlar det alltid om strategiarbete, affärsplaner och 
uppföljning, samt att se till att ha rätt ledarskap, säger han. 

Leif Johansson tror att han i Einar Mattssons styrelse 
framför allt tillför lång erfarenhet: 

– Under mina 40 år i näringslivet har jag varit med om 
både upp- och nedgångar i konjunkturen, inte minst för 
byggindustrin. Därför har jag nog en del insikter att bidra 
med. 

Full integritet i styrelsen
De två nya styrelsemedlemmarna har ännu inte suttit 
ett helt år, men de tycker båda att Einar Mattsson är ett 
mycket professionellt styrt familjeföretag.

– Ägarna är framsynta och har tagit steget fullt ut med 
en ordförande och medlemmar i styrelsen som inte ingår 
i ägarfamiljen. Alla styrelsemedlemmar har full integritet 

och deltar fullt ut i arbetet. Vi 
diskuterar precis på samma sätt som 
i vilken styrelse som helst och det är 
majoritetens beslut som gäller, säger 
Leif Johansson.

– Absolut, det här är på riktigt, 
inte bara något som görs för syns 
skull. Hela processen kring rekry-
teringen var också genomtänkt och 
oerhört professionellt genomförd, 
säger Biljana Pehrsson. 

– Sedan finns förstås ägar-

”Det finns en tydlig 
strategi och en bra 

organisation som jag 
tror har goda förut-
sättningar att driva 

igenom den operativt.”
Biljana Pehrsson

”Det är ett välrenommerat 
varumärke med verksamhet 
på en bostadsmarknad som 
är närapå hetast i hela  
världen. Det är klart att  
det är en spännande resa  
att vara med på.”

Leif Johansson

direktiv som man får förhålla sig till, men det gäller ju alla 
bolag, även de börsnoterade, fyller Leif Johansson i.

Ser många styrkor
Fortfarande är de två ödmjuka inför sin nya roll. 

– Man får tänka till lite och ställa många frågor, säger 
Leif Johansson. 

– Ja, det gäller att få ett ordentligt grepp om Einar 
Mattssons omfattande verksamhet. Samtidigt tror jag att 
det kan vara positivt med nya ögon och nya synpunkter, 
säger Biljana Pehrsson och fortsätter:

– Klart är att koncernen har många styrkor. Alla 
möjligheter finns att nå än större framgångar. Det finns 
en tydlig strategi och en bra organisation som jag tror har 
goda förutsättningar att driva igenom den operativt. Fast-
ighetsportföljen är stabil och står för ett starkt kassaflöde. 
En bra projektportfölj kan sakta men säkert realiseras och 
skapa nya värden. 

– Här finns en sund respekt för investeringar. Man tar 
inga risker i onödan. Sedan är den stora utmaningen för 
alla i dag att rekrytera och behålla rätt medarbetare. Einar 
Mattssons starka varumärke är här en stor fördel och jag 
har varit imponerad av den höga kompetens vi har mött 
hos medarbetarna, säger Leif Johansson.

– Jag håller med – och utöver kompetens finns här 
också mycket vilja och engagemang, avslutar Biljana  
Pehrsson. 
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Under 2016 tog Einar Mattsson över totalförvaltningen av Teknikföretagens fyra 
flerbostadshus på Östermalm. Inför kommande renoveringsprojekt sökte ägaren 

en förvaltare som både kan ta ett brett ansvar och tänka långsiktigt. 

TEXT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson

Östermalmsklenoder  
i goda händer

A
rbetsgivar- och branschor-
ganisationen Teknikföre-
tagen har gamla anor. Den 
bildades redan 1896 och 
har i dag 4 000 medlemsfö-
retag som tillsammans står 
för en tredjedel av Sveriges 
export. På sina medlem-
mars uppdrag tecknar  
Teknikföretagen kollektiv-

avtal med en rad fackliga organisationer. 
Man hjälper också medlemsföretagen med andra 

former av avtal och rådgivning i frågor som till exempel 
arbetsrätt. Dessutom arbetar organisationen aktivt med 
opinionsbildning, i för branschen relevanta frågor, såsom 
arbetsrätt, kvalitetskrav, utbildning och forskning.

Teknikföretagens verksamhet finansieras genom 
avgifter för medlemskap, service och avtal. Sedan länge har 
fastighetsägande funnits med som en alternativ placering 
av de medel organisationen får in från medlemsföretagen. 

– Vi har förvärvat och sålt många fastigheter under 
årens lopp, berättar Jenny Wolf, som är chef för avdelning-
en Utveckling och verksamhetsstöd, en roll där ansvaret 
för Teknikföretagens fastigheter ingår. 

På senare år har man valt att sälja av en del av sitt 
fastighetsbestånd, då omfattande renoveringsbehov skulle 
kräva stora nyinvesteringar. 

– Senast sålde vi två fastigheter 2013. Men sedan dess 

har vi tagit ett strategiskt beslut att behålla det resterande 
beståndet. Det är fyra flerbostadshus och ett kontorshus, 
samtliga på Östermalm och helt obelånade. Vårt mål är nu 
att få så bra långsiktig ekonomisk utväxling som möjligt 
från vårt ägande, säger Jenny Wolf. 

Gedigen upphandling
Kontorshuset på Storgatan 5, där Teknikföretagens huvud-
kontor ligger, äger man sedan det byggdes 1961. De andra 
husen är alla från förra sekelskiftet och inrymmer till allra 
största delen hyresrättslägenheter, även om det också finns 
en del lokaler, främst i gatuplan och källare. Genom åren 
har Teknikföretagen valt olika lösningar för förvaltningen 
av sina fastigheter. På 1970 och 80-talen sköttes den i egen 
regi, men sedan har man lagt ut bostadsfastigheterna på 
externa förvaltare. 

Efter beslutet att behålla det resterande bostadsbestån-
det intakt gick Teknikföretaget in i en lång och noggrann 
upphandlingsprocess. Målsättningen var att hitta en 
förvaltare som skulle kunna hantera de omfattande renove-
ringar man stod inför, med stambyten och andra insatser i 
de fyra bostadshusen. Valet föll på Einar Mattsson som tog 
över den tekniska förvaltningen från 1 januari 2016 och 
den administrativa förvaltningen tre månader senare.

– Einar Mattsson gjorde ett väldigt gott intryck på  
oss. De kunde visa upp en imponerande bredd i sin tjänste-
portfölj och att de verkligen kan ta ett totalansvar. Ett  
viktigt kriterium för oss var förstås att den nya  

Jenny Wolf,
avdelningschef,
Teknikföretagen
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EINAR MATTSSONS FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

sedan 
1950

förvaltar Einar Mattsson fastigheter.  
Numera både egna och andras.

Einar Mattsson erbjuder både administrativ 
och teknisk förvaltning samt totalförvaltning som  

innefattar båda dessa delar.

14 819
lägenheter förvaltas av Einar Mattsson i dag.

9 571
lägenheter förvaltas på uppdrag  

av drygt 48 externa kunder. 

296 717 m2
lokaler ingår i det förvaltade beståndet.

För bostadsrättsföreningar erbjuds en  
specialanpassad plattform.

Ett av Teknikföretagens sekelskifteshus  
ligger på Sturegatan 32 vid Humlegården.
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”Einar Mattsson gjorde 
ett väldigt gott intryck 
på oss. De kunde visa 
upp en imponerande 
bredd i sin tjänsteport-
följ och att de verkligen 
kan ta ett totalansvar.”

Jenny Wolf,
avdelningschef,

Teknikföretagen


fastighetsförvaltaren skulle kunna genomföra 
stambytesprojekt på ett bra sätt. Där hade Einar 
Mattsson stor erfarenhet, säger Jenny Wolf.

– Ett stambyte är det största du kan göra i 
ett hus. Det tar tid och kräver goda kunskaper. 
På Einar Mattsson har vi genomfört många stora 

renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt både  
i vårt eget bestånd och för andra kunder, säger David  
Fjellström, ansvarig förvaltare för Teknikföretagen på 
Einar Mattsson. 

Rätt nivå från början
I ett av Teknikföretagens hus startades ett stambytes-
projekt redan under den tidigare förvaltaren. Men det 
har sedan fördröjts på grund av att hyresgäster hänskjutit 
renoveringsplanerna till hyresnämnden. Det är vanligt 
förekommande när fastighetsägare vill genomföra omfat-
tande renoveringar.

– Om man från början lägger renoveringen på rätt 
nivå, när det gäller sådant som till exempel standard i 

köken, så går det ofta att undvika omfattande rättsproces-
ser. De nya intäkter som fastighetsägaren kan vinna genom 
att hyrorna delvis ökar riskerar ändå att snabbt ätas upp av 
juridiska kostnader, säger David Fjellström.

Lokalkännedom var också viktigt för Teknikföretagens 
val av förvaltare. Man sökte någon som vet vad det innebär 
att förvalta sekelskiftsklenoder på Östermalm.

– Att äga fyra fastigheter som våra är något unikt. När 
vi renoverar strävar vi efter att bevara och återskapa käns-
lan från epoken när husen byggdes. På så vis är det ett stort 
plus att Einar Mattsson har erfarenhet av både förvaltning 
och stambyten i stadsdelen, förklarar Jenny Wolf. 

Bredden märks av
Hon är mycket nöjd med hur övertagandet av förvalt-
ningen har skett. Teknikföretagen har fått utväxling av den 
bredd som utlovades under upphandlingsprocessen. Einar 
Mattssons grupp för renovering, ombyggnad och tillbygg-
nad har till exempel gjort en gedigen ny genomgång av 
kvarteret Guldfisken. 
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Kort om Teknikföretagen

• Arbetsgivar- och branschorganisation bildad 
1896.

• Har ca 4 000 medlemsföretag som tillsammans 
står för en tredjedel av Sveriges export.

• Kollektivavtalstecknande part mot IF Metall, 
Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna.

• Arbetar opinionsbildande inom till exempel 
arbetsrätt, produkt- och kvalitetskrav, utbildning 
och forskning.

• Fastighetsportföljen består av fyra flerbostads-
hus och ett kontorshus på Östermalm  
i Stockholm.

• Einar Mattsson totalförvaltar de fyra bostads-
husen och hjälper till med vissa delar i förvalt-
ningen av kontorshuset.

• Bostadsfastigheterna har ett totalt taxerings-
värde på knappt 354 miljoner kronor, total 
uthyrbar area bostäder: 7 622,5 m2, respektive 
lokaler: 5 669 m2. 

– Deras undersökning visar att det kan räcka med mindre 
omfattande insatser än vad som tidigare varit uppe till 
diskussion. Det är både ekonomiskt fördelaktigt för oss och 
blir lättare att få hyresgästerna att godta, säger hon.

Vidare har Einar Mattssons fiberexpert tittat på hur 
man skulle kunna dra fiber i husen. Och inte minst har en 
bostadskonsulent försäkrat sig om att alla som bor i huset 
verkligen är mantalsskrivna där. 

– De har också kontrollerat lokalhyreskontrakten. 
Bland annat kom de fram till den förvånande slutsatsen att 
en lokal var mycket större i verkligheten än vad vi tog ut 
hyra för, fortsätter hon med ett skratt. 

Sammanfattningsvis känner Jenny Wolf att hon numera 
har mycket bättre kontroll över fastigheterna.

– Genom Einar Mattssons inventeringar vet jag bättre 
vilka åtgärder som är nödvändiga i husen, vilka som hyr av 
oss och exakt vad de hyr. Eftersom Einar Mattsson själva 
äger ett stort bestånd, tror jag att de har fastighetsägartänket 
på ett annat sätt än andra förvaltare. Förvaltningen blir väl-
digt proaktiv och de ligger hela tiden steget före, säger hon.

Noggrann rapportering
Utöver månatliga förvaltningsmöten har Jenny Wolf 
mejlkontakt med Einar Mattsson varje vecka. Vid mötena 
går man igenom en skriftlig förvaltningsrapport för varje 
fastighet med driftdata och räkenskaper samt planering av 
vad som bör göras framöver. 

– Rapporteringen är noggrann och jag känner att 
Einar Mattsson har stort fokus på oss, fast vi är en liten 
kund med bara fyra fastigheter. Det känns som att vi ändå 
är viktiga för dem, kommenterar hon.

Teknikföretagen har till och med valt att involvera 
Einar Mattsson i förvaltningen av kontorshuset, som de 
annars sköter i egen regi. Einar Mattssons fastighetsskötare 
gör nu en extra rondering av huset varje månad.

– De har även fått bistå med både en teknisk inven-
tering av kontorsfastigheten, en genomgång av våra hy-
reskontrakt och en förvaltningsplan. Dessutom har Einar 
Mattsson hjälpt till att se över hur vi skulle kunna införa 
ett aktivitetsbaserat kontor i våra egna lokaler, berättar 
Jenny Wolf avslutningsvis. 

Innergården på Jungfrugatan 5.

Entrén till Sturegatan 32.

Detalj från jugendfasad på Sturegatan 32.

Vackert fönster på Jungfrugatan 5.  
Nedan från trappuppgången på samma adress.
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Grundmurat förtroende  
ger ett fjärde stambyte

Nöjda kunder blir ofta återkommande kunder. 
Den som vill räkna med uppdrag även i framtiden 
måste visa omsorg i de uppdrag som utförs i dag. 

Genom tidigare stambytesprojekt för Lansen  
Förvaltnings AB har Einar Mattsson byggt upp  

ett förtroende som genererar nya affärer.
TEXT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson

S
tockholmsområdet är fullt av flerbostads-
hus som har nått en ålder då det är dags 
att tacka gamla stammar för lång och 
trogen tjänst och ersätta dem med nya. 
I de flesta fall genomförs de omfattande 
renoverings- och ombyggnadsarbetena 
med kvarboende, vilket ställer höga krav 

på entreprenören. 
– Det är viktigt att ta hänsyn till att vi är inne och 

arbetar i människors hem. För att göra det så bra som 
möjligt för både boende och fastighetsägare tar vi fullt 
ansvar för kontakterna med de boende kring arbetet. I våra 
stambytesprojekt har vi en särskild ROT1 -koordinator 
som de boende kan vända sig till med alla sina frågor, säger 
Tobias Hjelmar. 

Han blir platschef för ett nytt projekt som drar igång 
i januari 2017 i kvarteret Talgoxen 2, på Bredkilsbacken 

1ROT = Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad
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6 –12 i Solna. Kunden är Lansen Förvaltnings 
AB, som har goda erfarenheter av Einar  
Mattsson från tre tidigare stambytesprojekt i 
deras fastigheter på Lidingö, i kvarteren Skeppet 
2 och 3 samt Roslagsskutan 4. I det sistnämnda 
var Tobias Hjelmar arbetsledare.

– Att vi vände oss till Einar Mattsson 
hängde från början ihop med att vi hade ett 
stort förtroende för ägarfamiljen. Personalen 
som har arbetat i våra projekt har sedan förval-
tat detta förtroende på ett bra sätt och utvecklat 
det ytterligare, säger Christina Holmbergh, VD 
för Lansen Förvaltnings AB.

Öppen dialog
Som ett litet bolag med tre anställda kan man 
på Lansen inte vara insatt i alla parametrar i ett 
stambyte, så förtroendet är viktigt. Ett första, 
mindre projekt med 24 lägenheter var något av 
ett prov. Det följdes sedan av två intilliggande 
större projekt. Lansen såg inget behov av att 
anlita ett byggherreombud, utan har kommuni-
cerat direkt med Einar Mattsson.

– Vi har en väldigt öppen dialog. Eftersom 
Lansen är litet så är beslutsvägarna raka och det 
har funkat bra för oss. Sedan har det faktum 
att Einar Mattssons ROT-koordinator sköter 
alla kontakter med hyresgästerna varit väldigt 
bra. Det är både en avlastning för oss och 
mycket bättre för hyresgästerna som kan få svar 
snabbare när mellanleden blir färre, förklarar 
Christina Holmbergh.

ROT-koordinatorn fungerar som spindeln 
i nätet i kontakterna mellan såväl hyresgäster 
och beställare som hyresgäster och platsledning. 
Han eller hon blir det trygga stödet för hyres-
gästerna, som alltid har en och samma person 
att vända sig till. 

Även från Einar Mattssons sida uppskattas 
det goda samarbetet i projekten. 

– Stamrenoveringsuppdragen för Lansen är 
totalentreprenader, men de präglas av samver-
kan. Från båda håll har vi försökt hitta så bra 
och kostnadseffektiva lösningar som möjligt. 
Samspelet mellan oss och kunden har varit en 
viktig framgångsfaktor, säger Robin Blomquist, 
som är projektchef i det nya projektet i Solna 
och har arbetat i alla de tre tidigare projekten på 
Lidingö, först som arbetsledare och sedan som 
platschef. 

Platschef Tobias Hjelmar och projekteringschef Thomas Nilsson 
på plats i Solna för att inspektera inför det kommande projektet. 

– En bra förprojektering underlättar resan 
otroligt mycket, förklarar Thomas Nilsson. 
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Talgoxen 2

• Stamrenovering av 80 st hyreslägenheter på Bredkilsbacken 6–12 i Solna, byggda 1966.

• Hyresgäster som själva valt det får nya kök och vissa lägenheter helrenoveras.

• Den allmänna tvättstugan byggs om för att frigöra mer förrådsutrymme.

• Planerad byggtid: januari – december 2017.

• Tidigare stamrenoveringar utförda för Lansen: kvarteren Skeppet 2 och 3 samt Roslagsskutan 4 
på Lidingö.

Han får medhåll från Christina Holmbergh:
– Einar Mattsson har varit lyhörda för våra 

önskemål, gett oss bra rapportering och snabb 
återkoppling, säger hon. 

Vana att tänka förvaltning
I det nya projektet i kvarteret Talgoxen 2 ska stambyte 
genomföras i 80 lägenheter från 1966. De hyresgäster som 
vill får ett nytt kök som tillval. Ett fåtal lägenheter ska 
också helrenoveras. Den allmänna tvättstugan ska byggas 
om och på förslag från Einar Mattsson minskas ytan något 
för att tillskapa förrådsutrymme som kan hyras ut.

– De kommer med egna idéer som denna, vilka blir in-
täktsgenererande för oss. Det märks att Einar Mattsson är 
vana vid att tänka förvaltning, säger Christina Holmbergh. 

Projektet har föregåtts av ett relativt omfattande 
förprojekteringsarbete, som hänger ihop med att husen 
konstruerats utan eget stamschakt. Rören sitter ingjutna 
i betongstommen. Därför måste de nya stammarna få nya 
lägen, vilka skapas bland annat genom att våtrumskassetter 
sätts in i de befintliga badrummen. 

– En bra förprojektering underlättar resan otroligt 
mycket. Många frågor kan då lösas i förväg och man slip-
per hantera dem under pågående produktionsarbete, säger 
Thomas Nilsson, projekteringsledare på Einar Mattsson.

– Vi tog också fram ett förslag på att byta värmesyste-
met samtidigt med stambytet, men Lansen valde att skjuta 
på det och låta det gamla systemet leva ett antal år till. 
Lösningen vi projekterade kan ändå fungera som en plan 
när det arbetet väl ska genomföras, fortsätter han. 

– Vi har verkligen uppskattat förprojekteringsfasen 
som har gett oss tillfälle att gemensamt bolla tankar och 
idéer. Det har gett en bättre informationsbas att fatta 
beslut utifrån, säger Christina Holmbergh. 

Inkört team en fördel
När arbetet drar igång i kvarteret Talgoxen 2 är det ett 
inkört team som skrider till verket. Många i såväl arbetsled-
ning som bland hantverkare och underentreprenörer har 
jobbat ihop i tidigare projekt.

– Att arbeta med i stort sett samma gäng är både 
kostnadsbesparande och kvalitetsfrämjande, säger Thomas 
Nilsson.

– Man har utvecklat ett fungerande arbetssätt som 
man vet att kunden är nöjd med, slår Tobias Hjelmar fast. 

– I de tidigare projekten har relationen till hyresgäs-
terna fungerat över all förväntan. Våra hyresgäster har varit 
nöjda med bemötandet från både Einar Mattssons egen 
personal och underentreprenörernas. Vi hoppas och tror 
att det blir likadant under det år arbetet planeras pågå i 
Solna, avslutar Christina Holmbergh.  

”Einar Mattsson har varit 
lyhörda för våra önskemål, 
gett oss bra rapportering 
och snabb återkoppling.”

Christina Holmbergh,
VD för Lansen Förvaltnings AB
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Ò	Under 2016 fortsatte Einar Mattssons tradition med officiella första  
gjutningar av nya byggprojekt. I samband med dem får politiska  
beslutsfattare med koppling till projektet lämna sina handavtryck  

i betongplattor. Plattorna byggs sedan in synligt i de färdiga husen. 
I mars lämnade Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S) 

sina avtryck i kvarteret Analysen i Hagastaden (se sid 10). Ministern för högre 
utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S) tryckte till i betongen 
för kvarteret Forskningen på KTH:s Campus i maj (se sid 48). Senare i maj kom 
turen till kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg Mikael T. Eriksson (M)  

i kvarteret Hjulmakaren i Rissne, där Einar Mattsson uppför  
198 bostadsrätter och 64 hyresrätter.

Förevigade handavtryck

Kd-ledare på besök
Ò	Under våren 2016 
hamnade bostadspoli-
tiken högt på agendan 
genom regeringens 
bostadspolitiska sam-
tal med oppositionen. I 
politiska kretsar var intres-
set stort för den sak kunskap 
Stockholms största privata 
bostadsfastighetsägare kunde bidra med. Bland 
annat kom Kristdemokraternas partiledare Ebba 
Busch Thor i april på besök till Einar Mattssons 
huvudkontor för att diskutera bostadspolitik med 
koncernchef Stefan Ränk.

Ò	Med finansiering från näringslivet driver den icke- 
vinstdrivande Stiftelsen Läxhjälpen gratis och resultatfokuse-
rad läxhjälp där detta behövs som mest. Sedan 2015 stöttar 
Einar Mattsson stiftelsens verksamhet i Hjulsta grundskola. 
Detta ger ytterligare 20 elever med svaga betyg chansen att 
följa Läxhjälpens program. Inom ramen för programmet får 
eleverna sex timmar i veckan läxhjälp och mentorskap av 
unga, avlönade högskolestudenter i skolans lokaler. 

Einar Mattsson  
stöttar Läxhjälpeni energiförbrukning får Einar 

Mattssons två nya hyreshus  
i kvarteret Taklampan på 
Finn Malmgrens väg i  
Hammarbyhöjden. Alla de  

64 hyreslägenheterna stod  
klara i december 2016.0 FO
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Tillbaka till dåtiden



På Älskade Traditioner bjuds gästerna på  
ekologiskt fika och innovativa maträtter. Men trots 
en förankring i nutidens trender är det bestående 
intrycket på det populära Södermalmskaféet en 
hemtrevlig nostalgi för svunna tider.

TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén
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N är jag kliver in på kaféet Älskade 
Traditioner i gatuplan i Einar 
Mattssons hus på Söderman-
nagatan 42 en vanlig höstefter-
middag, så inser jag snabbt hur 
poppis det är. Här är gott om 
folk i den mysiga kafélokalen 

och jag springer på en bekant som berättar att det är hans 
favoritfik, fast han bor i Alvik.

– Du ska se hur det är på helgerna, då skulle det vara 
fullt även om jag hade 200 sittplatser, berättar en nöjd  
Susanna Comstedt, delägaren som startade kaféet i juni 
2015.

Älskade Traditioner besöks av såväl lokala Söder-
malmsbor som tillresta stockholmare från andra stadsdelar 
och turister från när och fjärran. Mycket av populariteten 
hänger nog ihop med den säregna stilen. Möblemang, olika 
inredningsdetaljer och utsmyckningar på väggarna är en 
retroblandning från 1940-, 50- och 60-talen. Koppar och 
annat porslin är begagnat och till och med personalens 
klädsel bidrar till intrycket av att färdas bakåt i tiden. 

– Jag ville skapa en atmosfär med riktig nostalgikänsla. 
Något att verkligen känna sig hemma i. Raka motsatsen 
till sterila internetkaféer. Det har slagit an hos alla möjliga 
människor. Vi lockar en härlig blandning, från småtje-
jer och -killar, hipsters och kändisar, barnfamiljer och 
medelålders, till äldre människor som själva kommer ihåg 
epokerna som finns representerade på väggarna, fortsätter 
Susanna Comstedt. 

Återbruk och hållbart tänkande
Utöver att få till en speciell atmosfär handlar konceptet 
också om att återanvända saker. Mycket av porslinet och 
möblerna är arvegods som Susanna Comstedt hade samlat 
på sig under åren.

– Det finns så mycket gammalt att använda, så varför 
köpa nytt i onödan? Vi tänker hållbart i köket också. Vi 
bakar och tillreder allt från grunden och slösar aldrig på 
något. Genomgående använder vi krav- och fairtrade-
märkta produkter. Dessutom är det viktigt att personalen 
mår bra och behandlas väl. Det är bara då gästerna kan få 
ett bra mottagande. 

Själv har Susanna Comstedt jobbat i restaurangbran-
schen sedan hon var 16 år. 2015 kände hon att tiden var 
mogen att starta något eget. Hon var på jakt efter ett 
lämpligt ställe och när lokalen i hörnet Södermannagatan-
Katarina Bangata dök upp på marknaden insåg hon att den 
hade potential. Detta trots att den tidigare innehavaren 
inte hade lyckats driva kafé med någon större framgång.

– Gathörn är alltid bra och på Södermalm finns 
mycket turister. Men det som behövdes för att lyckas här 
var något genuint och inte så kommersiellt. Det fanns 
dessutom redan från början en skön 50-talskänsla i lokalen 
som passade bra för mina idéer.

Både tradition och innovation
I retrokonceptet finns en strävan att gå tillbaka till rötterna 
för den svenska fikatraditionen, med sju sorters kakor och 
frasvåfflor med grädde och sylt som minner om 1940-talet. 
Men man serverar också frukost, lunch och middag. Tradi-
tionell svensk husmanskost finns på menyn varje dag och på 
helgerna erbjuds brunch. 

Samtidigt går det att få alla moderna, italienskt inspire-
rade kaffesorter och det finns alltid vegetariska, veganska, 
glutenfria och laktosfria alternativ.

– Vi ville dessutom komma med något helt nytt. Därför 
utvecklade jag ”wrafflen”, det vill säga en matvåffla som viks 
och äts som en wrap. Jag hämtade inspiration från franska 
matpannkakor och tänkte att det ju borde funka med 
våfflor också, berättar hon.

Wrafflen blev snabbt en ”snackis” och gjorde omedel-

”Det finns så 
mycket gammalt 
att använda, så 
varför köpa nytt 
i onödan?”

Susanna Comstedt,
delägare

Susanna Comstedt startade eget kafé efter 
att ha jobbat i branschen sedan hon var 16.
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Fakta om Älskade Traditioner

Adress: Södermannagatan 42.
Öppettider: 09 – 19 alla dagar i veckan.
Serverar: Förutom fika, frukost, lunch, middag och på helgerna brunch.
Specialiteter: Våfflor, hembakat fikabröd och svensk husmanskost. 
Missa inte innovationen ”Wraffle”, en matvåffla serverad som en wrap. 
Utnämnd till ”Årets stjärnskott” i White Guide Café 2016, med 
motiveringen: ”För att ha skapat ett café att bli glad av och återvända 
till – såväl när det gäller det ät- och drickbara utbudet, som den genom-
tänkta miljön och det trevliga bemötandet.”

bar succé. Denna innovation gjorde sitt till för att Älskade 
Traditioner skulle hamna i den prestigefyllda White Guide 
över landets bästa kaféer. Susanna Comstedt fick gå på gala 
och ta emot utmärkelsen ”Årets stjärnskott”. Hon vann tack 
vare kaféets genomtänkta miljö, trevliga bemötande och 
dess ät- och drickbara utbud, som det heter i motiveringen. 

– Det är verkligen roligt med uppmärksamheten och 
erkännandet. Över huvud taget har det gått över förväntan 
bra. Vi har egentligen inte gjort någon marknadsföring alls, 
förutom att vara aktiva på sociala medier. Fika är väl något 
som är inne i dag och vår retroprofil har visat sig vara helt 
rätt, säger hon. 

Ödesbestämd jukebox
Det tycks som stjärnorna helt enkelt står rätt för Älskade 
Traditioner, som när Susanna Comstedt hittade den fantas-

tiska, fortfarande fungerande jukeboxen från 1948 som står 
intill kassan. 

– Jag satt på tunnelbanan och kom på att jag måste 
ha en jukebox, så jag gick in på min mobil och letade på 
Blocket. Jag hittade den här till salu och när jag fick kontakt 
med säljaren visade det sig att jukeboxen fanns typ 80 meter 
härifrån. Det var som att det var förutbestämt! 

Framtiden ser ljus ut och Susanna Comstedt tycks full 
av planer. 

– Vi vill hela tiden bli bättre. Till att börja med ska 
vi bygga ut så att vi så småningom ska kunna erbjuda våra 
gäster nybakat bröd och ekologisk, hemmagjord glass, 
berättar hon. 

Jag lämnar fiket och ger mig ut till år 2016 igen med in-
trycket att Älskade Traditioner kommer att fortsätta locka 
publik under lång tid framöver. 

Mycket av inredningen är arvegods.

Wrafflen firar  
kulinariska triumfer.

Den fullt fungerande jukeboxen  
har nästan 70 år på nacken.
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Jonas Palén drivs av en vilja att förenkla livet för kunderna och 
hela tiden fortsätta att utvecklas. Det han tycker bäst om i jobbet 
som sälj- och marknadschef på Einar Mattsson Projekt AB är att 

se nöjda människor flytta in i sina nybyggda hem. 

TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

Kort om  
Jonas Palén

Ålder: 33 år.
Yrke: Sälj- och marknadschef 
på Einar Mattsson Projekt AB.
Antal år i företaget: Drygt 
8 år.
Familj: Hustru och en son 
som fyller 2 år i vår.
Bor: I villa i Tallkrogen.
Mest minnesvärda  
projektet: När vi 2010 
byggde om ett sekelskifteshus 
på Kocksgatan till 20 moderna 
bostadsrätter. Det såg tufft 
ut, men vi hittade bra sätt att 
öka intäkter och minimera 
kostnader.
Intressen mellan  
blöjbytena: På sistone har 
jag utvecklat ett odlingsin-
tresse. Till skillnad från att gå 
på Hammarbymatcher kan jag 
göra det tillsammans  
med sonen.

HAN VILL FÖRENKLA  
MÄNNISKORS VARDAG

E
nligt en kompis till mig finns det inga 
tillfälligheter, säger Jonas Palén apropå 
att han jobbar på just Einar Mattsson.

För trots att han själv valde att 
studera till civilekonom med inrikt-
ning på marknadsföring på Stockholms 
universitet, så kommer han från en 

riktig byggarsläkt. Jonas far är elektriker och bland övriga 
släktingar finns både en byggentreprenör och målare.

– Jag har alltid levt i en värld där byggande har funnits 
och jobbade extra på byggen när jag var yngre. Sedan job-
bade jag under studietiden med försäljning, så här på Einar 
Mattsson knyts två saker från mitt tidigare liv samman, 
förklarar han. 

På universitetet blev Jonas antagen till ett program 
som kallas Marknadsakademin. Där kombinerades studi-
erna med praktik och verkliga insatser. 

– Det tilltalade mig att få lära mig genom att göra 
saker. Jag har aldrig varit typen som bara läser sig till 
kunskap.

Logisk kombination
När Jonas 2008 började på Einar Mattsson som projektle-
dare för tillval i nybyggnadsprojekten var det hans första 
heltidsjobb. Bakgrunden inom marknadsföring ledde så 
småningom till ett större ansvar för försäljning. 2010 blev 
projektverksamheten ett eget bolag inom Einar Mattsson-
koncernen. Då fick han ta helhetsansvar för sälj och mark-
nad, vilket ledde fram till hans nuvarande chefspost.

– För mig är det logiskt att försäljning och marknads-
föring samlas under samma person då kopplingen mellan 

dem är så stark. 
Jonas tycker att det är spännande att få vara med från 

ax till limpa och se nya projekt växa fram.
– Det här är ett jobb där man får förverkliga och slut-

föra saker fullt ut. Först pratar man ihop sig om målbilden 
och får ner det på pränt. Sedan paketeras och säljs det. 
När allt är byggt och klart får man stå där och lämna över 
nycklarna till dem som flyttar in, säger han. 

Att se nöjda människor flytta in i sitt nya hem tycker 
han ger den största tillfredsställelsen i jobbet. 

– I många fall handlar det ju om den största affären i 
deras liv. Det måste vi ha respekt för i vår marknadsföring 
och försäljning. Vi ska hålla förväntningarna på rätt nivå 
och sedan förverkliga vad vi har sagt.

Tänker på alla delar
En gemensam målsättning i alla projekt är att förenkla 
de boendes liv. Detta kan till exempel handla om att få in 
lokalhyresgäster som bidrar till en bekvämare vardag. 

– Vi försöker tänka på alla beståndsdelar. Även i vår 
försäljningsprocess förenklar vi för kunden så långt det går, 
förklarar Jonas.

Einar Mattsson är till exempel först i branschen om 
att fullt ut teckna avtal digitalt med dem som köper en 
ny bostadsrätt. Det minimerar ledtider för kunderna när 
affären görs. I en ”digital bopärm”, en portal på webben, 
samlas sedan all viktig information kring bostaden på ett 
lättåtkomligt ställe för kunderna. 

– Vi får lägga en del utvecklingskostnader för att ta 
fram sådana nya tjänster åt kunderna. Men vi vill ha nöjda 
kunder och då måste man ägna tid även åt detaljer. Vi ska 
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hela tiden fortsätta att utvecklas och vara lösningsoriente-
rade, säger han.

Användandet av ny teknik är prioriterat. Einar  
Mattsson var också först ut med att visa framtida lägen-
heter i en VR-miljö. 

– Det var en häftig upplevelse för våra kunder att 
kunna se sin framtida lägenhet i vår visningslokal med 
riktiga VR-glasögon. Sedan fick de med sig speciella Einar 
Mattsson-profilerade Google cardboards för att kunna 
fortsätta kika hemma med sin smartphone. I många fall 

tror jag att det minskade osäkerheten kring vad de faktiskt 
köpte, säger Jonas entusiastiskt.

I det privata livet har Jonas just valt att återvända till 
rötterna. Han växte upp i Skogås och Tallkrogen. Nu har 
han själv flyttat in i en villa i Tallkrogen med sin hustru 
och deras son på 19 månader.

– På vårt landställe i Kristinehamn har jag redan  
utvecklat ett intresse för odling. Så nu blir det nog ännu 
fler tillfällen att påta i trädgården tillsammans med  
min son! 

”Vi ska hela tiden  
fortsätta att utvecklas  
och vara lösningsorienterade”
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om framtidens boende
I det lämpligt namngivna kvarteret Forskningen på KTH:s 
campusområde byggs riktigt stora plusenergihus. De tre 
iögonfallande nya huskropparna kommer att inrymma  
både vanliga studentlägenheter och en unik testbädd  
för bostadsforskning.
TEXT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

H
usen ligger på Osquldas väg, uppe 
på en kulle som utgör högsta 
punkten på campus. Den bara 
graniten ned mot Roslagsbanan 
får en naturlig fortsättning i fasa-
den på husen som består av rena 
betongytor i fyra nyanser av grått. 

Det kanske inte låter så attraktivt, men när man står intill 
och tittar upp mot de släta ytorna ger de ett intryck som på 
en gång är både smäckert och robust. Husens geometri och 
inbördes placering skapar en intressant effekt för betrakta-
ren från många olika håll.

– Det är fasadens finish i kombination med de spän-
nande vinklarna och takens lutning som är hemligheten, 
konstaterar Jan Pechan, ansvarig projektutvecklare på 
Einar Mattsson. 

Det Einar Mattsson uppför på platsen är student-
lägenheter för egen förvaltning, totalt 305 stycken ettor. 
Projektet ingår i initiativet Stockholm 6000+, i vilket 
Akademiska hus har samlat flera stora fastighetsägare kring 
målet att avhjälpa huvudstadens stora brist på student-
bostäder. Initiativets mål var att tillföra minst 6 000 nya 
studentbostäder till 2017, en ökning med 50 procent från 
Stockholms nuvarande studentbostadsbestånd.

Genererar energi
Många av de lyckliga teknologer som från augusti till 
december 2017 flyttar in i de nya husen får en svårslagen 
utsikt över Stockholms takåsar. Från lägenheterna som  
vetter mot Östermalm syns det mesta av staden, med alla 
dess kyrktorn och andra landmärken. 

– Det som sticker ut mest med husen syns inte. Det 
här blir nämligen plusenergihus, som genererar mer energi 
än de gör av med, fortsätter Jan Pechan.

Bakom detta ligger, utöver ett mycket tätt klimatskal, 
1 090 kvadratmeter solceller, ett 50-tal värmeväxlare som 
tillvaratar värmen i avloppsvattnet samt ett omfattande 
bergvärmesystem med nya innovativa lösningar. 

– De här husen genererar all energi de behöver på 
plats, slår han fast.

Glädjande nog fungerar satsningen på energieffektivi-
tet rent affärsmässigt. Einar Mattsson räknar med att det 
är en lönsam investering eftersom driftsekonomin blir så 
mycket bättre. 

– De här är bland de största plusenergihusen som har 
byggts i Sverige. Vi kände att här var det rätta stället och 
den rätta tidpunkten att göra det på. Med tanke på att vi 
lyckas finansiera satsningen helt i projektet så börjar vi nu 
fråga oss varför inte alla gör så här. Tekniken finns och är 

Här ska forskas

KTH Live-In Lab blir  
ett skal för forskarna  
att fylla med innehåll.
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”Vi ville bidra till en plattform där 
man kan göra tvärvetenskapliga 
projekt för kunskapsvinningar  
på såväl det tekniska som det  
beteendevetenskapliga området.”

Stefan Ränk, koncernchef

beprövad. Allt vi gör är att implementera känd kunskap. Vi 
hoppas att fler tar efter oss!

Labb att bo i
Något som också gör projektet i kvarteret Forskningen 
verkligt unikt är att det innefattar lokaler som huserar 
KTH Live-In Lab. Det är en testbädd där KTH i en verk-
lig boendesituation kommer att bedriva tvärvetenskaplig 
forskning kring bostadsbyggande och boende. 

I ena änden av bottenvåningen på ett av husen byggs 
de speciellt anpassade lokalerna för labbet. De cirka 270 
kvadratmetrarna är mest ett skal som KTH sedan ska fylla 
med innehåll. Högskolan har bygglov från Stockholms 
stad för att bygga mellan fyra och åtta lägenheter i taget 
där. Labblokalerna får extra takhöjd och nedsänkt golv för 
att skapa utrymme för teknisk utrustning och mätinstru-
ment av olika slag över och under testlägenheterna.

– Lokalerna är flexibla så att lägenheterna kan ges 
olika storlekar. Det kommer att gå att pröva olika tekniska 
lösningar för saker som till exempel ventilation i en verklig 
miljö, med verkliga boende på plats i lägenheterna. Studi-
erna kommer att vara begränsade i tid och efter ett halvår 
eller ett år river man och bygger upp något nytt man vill 
testa. Men lokalerna blir kvar och KTH disponerar dem i 
minst tio år, förklarar Jan Pechan.

Husens geometri och inbördes  
placering skapar en intressant effekt.
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Med KTH Live-In Lab hoppas initia-
tivtagarna förkorta ledtiderna mellan 
forskningsresultat och implementering. 
Kunskap kan utvecklas genom såväl 

mätdata från en verklig miljö, som studier med 
mer beteendevetenskaplig inriktning. Resultaten 
kan sedan påverka regelverk och bana väg för 
mer innovation inom bostadsbyggandet. 

Einar Mattsson huvudfinansiär
Genom en donation till KTH är Einar  
Mattsson huvudfinansiär bakom KTH Live-In 

Kvarteret Forskningen i korthet

• Studentboende med 305 ettor fördelade på tre hus.

• Plusenergihus som genererar mer energi än det 
förbrukar, tack vare tätt klimatskal, 1 090 m2 solcel-
ler, cirka 50 avlopps värmeväxlare samt bergvärme-
system.

• Inrymmer KTH Live-In Lab, en unik testbädd för 
tvärvetenskaplig bostadsforskning i en verklig bo-
endesituation (på liveinlab.kth.se finns mer info).

• Totalarea 6 600 m2  
(bostäder + lokaler)

• Byggtid: januari 2016 –  december 2017.

• Planerad inflyttning: augusti – december 2017.

Lab, som också innefattar flera samarbetspart-
ners och bidrag från Boverket och Vinnova. 

– Det finns ett stort behov av att utveckla 
ny kunskap inom bostadssektorn i dag, förklarar 
koncernchef Stefan Ränk Einar Mattssons 
engagemang. 

– Vi ville bidra till en plattform där man 
kan göra tvärvetenskapliga projekt för kun-
skapsvinningar på såväl det tekniska som det 
beteendevetenskapliga området. Som företag 
hoppas vi kunna tillgodogöra oss ny kunskap 
tidigt och dra nytta av den, men denna blir inte 

exklusiv på något sätt. Forskningsresultaten blir 
tillgängliga för alla och kommer hela branschen 
till godo, fortsätter han. 

De 305 vanliga studentlägenheterna i 
kvarteret Forskningen ingår inte i några forsk-
ningsstudier eller tester. För forskningsändamål 
kommer anonymiserad mätdata från fastighets-
driften dock att kunna användas av KTH.

– I och med att husen ligger så långt framme 
när det gäller energieffektivitet så blir dessa data 
naturligtvis extra intressanta, kommenterar Jan 
Pechan avslutningsvis. 

”Det som sticker ut mest 
med husen syns inte. Det här 
blir nämligen plusenergihus, 
som genererar mer energi än 

de gör av med”
Jan Pechan,

projektutvecklare

Från många lägenheter ser man ut över staden.
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Einar Mattssons arbete med långsiktigt värdeskapande kräver ett 
fokus på hållbart fastighetsutvecklande vilket gett goda förutsättning-
ar för tillväxt, lönsamhet och finansiell balans. Den goda finansiella 
utvecklingen framgår på nästa uppslag där 2016 är ytterligare ett bra 
år för koncernen under en längre period av tillväxt.

Hållbart värdeskapande

E
inar Mattsson har under 2016 fortsatt  
arbetet med att skapa värden åt kunder och 
vår stad genom det långsiktiga engagemanget 
i stadsutvecklingen och det förvaltade fastig-
hetsbeståndet.

Koncernens tillgångsmassa närmar sig tolv miljarder 
kronor under 2016 med ett justerat eget kapital om sju och 
en halv miljard kronor. Koncernens fokus på Stockholms-
området som en attraktiv plats att leva och arbeta på kombi-
nerat med en fortsatt gynnsam makroekonomisk miljö har 
gjort 2016 till ännu ett framgångsrikt år för koncernen. 

En förutsättning för långsiktigt värdeskapande är att 
arbeta med ständiga förbättringar som höjer kvaliteten 
i leveransen till våra kunder. Genom en högre kvalitet i 
leveransen till kunder och ytterligare engagemang inom 
områden där vi särskiljer oss från mängden skapar vi bästa 
möjliga värdeutveckling.

Det senaste året är omsättningsmässigt det starkaste 
året någonsin i verksamhetens historia. Koncernen omsatte 
2 491 (1 905)* miljoner kronor med ett rörelseresultat före 
avskrivningar om 432 (534) miljoner kronor.

Einar Mattsson Projekt AB:s omsättning landade 
2016 på 1 268 (839) miljoner kronor. Rörelseresultatet upp-
gick till 281 (418) miljoner kronor. Både omsättning och 
rörelseresultat drivs av försäljningen i pågående bostadsrätts-
projekt. Vinsterna som avräknats 2016 avser dels projekt 
som avslutats men även projekt som är under produktion. 
Kundnöjdheten i projekten har varit fortsatt hög.

Einar Mattsson Fastighets AB ökade sina hyresin-
täkter under 2016, till 429 (411) miljoner kronor. Rörelse-
resultatet före avskrivningar uppgick till 218 (216) miljoner. 
Bolaget har under året gjort investeringar i beståndet, bland 
annat i nya hyresrätter belägna i Hammarbyhöjden. Den 
finansiella ställningen är fortsatt mycket stark och fastighets-
beståndets värde har ökat under året.

Einar Mattsson Byggnads AB ökade under 2016 
sin omsättning något till 965 (894) miljoner kronor.  
Rörelseresultatet uppgick till -18 (14) miljoner kronor, 
vilket är hänförligt till garantikostnader och projektned-
skrivningar inom byggverksamheten. Förvaltningsverk-
samheten visar god tillväxt i förvaltad volym med en 
tillfredsställande lönsamhet.

Heirloom Asset  
Management AB, vårt  
kapitalförvaltande bolag, har ett 
antal innehav som under året 
lämnat utdelningar.

Björn Strid, 
Ekonomi- och finanschef för 

Einar Mattsson AB

* Föregående års siffror anges inom parentes.

FOTO: ÅKE GUNNARSSON

Ekonomi  
i korthet

Einar Mattsson AB- 
koncernen omsätter 

2 491 Mkr
varav 

16 % 
är hyresintäkter.

Fastighetsbeståndets  
marknadsvärde uppgår  

till cirka 

9,3 mdkr 
och utgör 

78 % 
av de totala tillgångarna.

Justerad soliditet  
uppgår till

63 %
Belåningsgraden för  
fastighetsbeståndet  

uppgår till 

36 % 
Med aktuell  

projektportfölj kommer 
cirka 

5 mdkr 
investeras i bostads projekt  
de kommande fem åren.

EINAR MATTSSON I ORD & BILD 2016 / 

 EKONOMI



FLERÅRSÖVERSIKT2

Nedan sammanfattas de senaste årens resultaträkningar för Einar  

Mattsson AB-koncernen, med utbrytning av omsättning per huvudsakligt 

verksamhetsområde.

RESULTATÖVERSIKT 20161

Nedan presenteras Einar Mattsson AB-koncernens respektive de fyra 

dotterbolags koncernernas resultat 2016 i sammandrag.

Einar Mattsson Projekt AB
Koncernmässig omsättning och resultat i Einar Mattsson Projekt AB 

beräknas enligt successiv vinstavräkning. Projektportföljen är relativt liten 

vilket medför och kommer att fortsätta medföra variationer i avräkningen. 

Detta beror på att enskilda projekt får stort genomslag med avseende på 

resultatprognos, upparbetnings- och försäljningsgrad. 

Einar Mattsson Byggnads AB
Bolaget är ett renodlat entreprenadbolag med förvaltnings- och bygg-

verksamhet. Inom byggproduktionen tillämpas successiv vinstavräkning.

1 Eftersom Einar Mattsson Fastighets AB:s förvaltningsfastigheter upptagits till marknadsvärden i balansräkningen belastas inte resultatmåtten i denna samman ställning 
av avskrivningar. Orealiserade värdeförändringar har inte medräknats i resultaten.

2 Einar Mattsson AB-koncernens siffror kan avvika från summan av dotterbolagskoncernernas siffror, eftersom de innehåller elimineringar av transaktioner mellan  
koncernbolagen.

3 Sedan räkenskapsåret 2014 tillämpar Einar Mattsson AB-koncernen redovisningsregelverket K3. Räkenskapsåret 2013 är justerat till K3, medan omsättning och resul-
tat för tidigare år i flerårsöversikten följer det tidigare sättet att redovisa. Jämfört med K3 är dessa siffror lägre.

Einar Mattsson Fastighets AB
Einar Mattsson Fastighets AB-koncernen tillämpar redovisningsregelver-

ket K3 sedan räkenskapsåret 2014.

Heirloom Asset Management AB
Heirloom Asset Management AB är ett kapitalförvaltande bolag där de 

enda resultatposterna är vissa löpande kassaflöden, exempelvis utdel-

ningar, och resultateffekter av förändringar i portföljens sammansättning.

(Mkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Omsättning3 2 491 1 905 1 885 1 383 1 198

• varav hyresintäkter 429 411 399 392 382

• varav förvaltning 175 164 130 109 103

• varav byggentreprenader 790 730 792 626 408

• varav projektutveckling bostads-/äganderätter 1 268 839 801 443 438

Rörelseresultat3 432 534 481 200 41

Resultat efter finansnetto3 372 496 402 385 39

(Mkr) EM AB2 
(koncern)

EM Projekt AB
(koncern)

EM Byggnads AB
(koncern)

EM Fastighets AB
(koncern)

Heirloom Asset
Management AB

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Omsättning 2 491 1 905 1 268 839 965 894 429 411 - –

Rörelsens kostnader -2 113 -1 371 -1 041 -421 -983 -880 -211 -195 -1 -1

Andelar i intresseföretags 
resultat 

54 54 – – –

Rörelseresultat 432 534 281 418 -18 14 218 216 -1 -1

Finansnetto -60 -38 6 -1 -1 0 -77 -64 13 28

Resultat efter finansnetto 372 496 287 417 -19 14 141 152 12 27
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BALANSRÄKNINGAR I MARKNADSVÄRDEN4

Nedanstående balansräkning visar Einar Mattsson AB-koncernens respektive de fyra 

dotterbolagskoncernernas tillgångsmassa och finansiella ställning per 2016-12-31.

Fastighetsbeståndet
Förvaltningsfastigheterna är koncernens finansiella motor med stabila  

kassaflöden och ökande värden. Bedömt marknadsvärde för Einar  

Mattsson Fastighets AB:s bestånd uppgår till 9,3 miljarder kronor, cirka  

78 procent av de totala tillgångarna i Einar Mattsson AB-koncernen.  

Fastighetsvärdet på förvaltningsfastigheterna motsvarar cirka  

28 200 kronor per kvadratmeter och en direktavkastning på normaliserat 

driftnetto om 3,3 procent. Inom EM-sfären finns ytterligare fastigheter 

värda cirka 3,1 miljarder kronor vilket ger ett totalt fastighetsvärde om 

12,5 miljarder kronor. Utförlig information om fastighetsbeståndet finns  

på sid 27 – 30.

PROJEKTFASTIGHETER
Aktuell kapitalbindning i exploateringsfastigheter och pågående  

produktion uppgår till 1 391 miljoner kronor. Diagrammet till höger  

visar prognostiserade årliga investeringsvolymer för Einar Mattssons  

bostadsprojekt.

INVESTERINGSVOLYMER 2017–2021

4 Förvaltningsfastigheternas marknadsvärde har bedömts med Datschas värderingsmodell och schablonmässiga direktavkastningskrav, med justering för verkliga areor 
och hyresnivåer. För pågående nyproduktion av hyresrätter har värdering dock skett till upparbetad investeringsvolym. Noterade värdepapper har värderats till kurs på 
balansdagen. Uppskjuten skatte skuld har värderats till 5 procent på övervärden av förvaltningsfastigheter och 22 procent för noterade värdepapper. Övriga tillgångar 
och skulder är värderade till bokförda värden.

(Mkr) EM AB2

(koncern)
EM Projekt AB

(koncern)
EM Byggnads AB

(koncern)
EM Fastighets AB

(koncern)
Heirloom Asset

Management AB

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Förvaltningsfastigheter 9 328 8 438 - – - – 9 328 8 438 - –

Projektfastigheter 1 391 1 256 1 368 1 226 20 20 - – - –

Värdepappersinnehav 417 421 3 – - – - – 414 421

Övriga tillgångar 350 406 305 258 470 537 535 474 - –

Likvida medel 475 562 39 403 6 23 20 18 27 370

Summa tillgångar 11 961 11 083 1 715 1 887 496 580 9 883 8 930 441 791

Justerat eget kapital 7 533 6 955 1 345 1 173 319 333 6 058 5 707 86 74

Finansiella skulder 3 529 2 865 178 180 - – 3 351 2 686 - –

Uppskjuten skatteskuld 364 319 - – - – 342 300 22 19

Övriga skulder 535 944 192 534 177 247 132 237 333 698

Summa skulder 4 428 4 128 370 714 177 247 3 825 3 223 355 717

Summa skulder och  
justerat eget kapital

11 961 11 083 1 715 1 887 496 580 9 883 8 930 441 791
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På plats i Cannes
I mars varje år möts den 
internationella fastighets-

branschen på MIPIM-mässan. 
Einar Mattsson ordnade ett 
lunchseminarium och hade  
en rad viktiga kundmöten.

Väl synlig  
koncernchef

Stefan Ränk syntes och 
hördes mycket under våren. 

Bland annat talade han 
bostadspolitik på Bostads-

forum och i webb-tv-kanalen 
EFN. I Fastighetsnytts 

sommar podd fick han vara 
mer personlig.

Resan går vidare
I mars släpptes filmen om den  

Harley-Davidson med släpvagn som 
numera står parkerad på Einar  

Mattssons huvudkontor. Det är en likadan 
som Einar själv köpte på 30-talet.  

Se filmen via QR-koden.

Fokusdriftdagen
Hela Einar Mattssons förvaltningsavdelning deltog i  

en gemensam dag med fokus på driften. För att lära sig  
om arbetsmiljö fick de som jobbar med administrativ  
förvaltning följa med någon från teknisk förvaltning.

Hjulstadagen 2016
Trots lite kyligt väder var 
många stora och små 
Hjulstabor med och 

firade den årliga  
Hjulstadagen den 

28 maj. Inte otippat blev 
hoppborgen ett 
särskilt populärt 

inslag.
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Smaklig Lucia
Den 13 december var det  

återigen dags för Einar  
Mattssons traditionella Lucia-
lunch för kunder och externa 

kontakter. Alla gäster fick hjälpa 
till att klä granen. För varje 

upphängd stjärna skänkte Einar 
Mattsson 300 kr till hjälp-

organisationen Giving People.

Julgranen plundras
Under några glada timmar i början 
av januari fick stora som små njuta 
av ett välfyllt fikabord, Pettsson & 

Findus, pannkakor, sång och dans. 
Kalaset avslutades med ringdans 

runt granen och fiskdamm.

Bostadspolitik  
i Almedalen

Under  
årets gotländska  

politikervecka deltog 
Einar Mattssons 

medarbetare med liv 
och lust i dialogen 
om en fungerande 

bostadsmarknad och 
en långsiktigt hållbar 

stadsutveckling.

Minnesvärd julfest
Einar Mattssons julfest 

hölls i Hazeliussalen 
på Hasselbacken. 

Som vanligt firades 
även trotjänande  

jubilarer under kvällen.

FOTO: BJÖRN LEIJON

FOTO: BJÖRN LEIJON FOTO: BJÖRN LEIJON

Business Arena 
Stockholm

I september hölls Sveriges 
största fastighetsmässa 

med 6 000 besökare.  
I sin monter hade Einar 

Mattsson bra samtal med 
kunder, konsulter och 

politiker. Dessutom deltog 
företrädare i olika semina-
rier och programpunkter. 
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EINAR MATTSSON AB
Box 17143

104 62 Stockholm

BESÖKSADRESS
Rosenlundsgatan 58

TELEFON
08-586 263 00

einarmattsson.se
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