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INNEHÅLL ORDFÖRANDE HAR ORDET

För en tid sedan hade jag ett långt och engagerat samtal med en 
av våra hyresgäster. Personen hade många kloka och bra tips på 
hur boendemiljön kunde bli bättre och hur vi som fastighetsbo-
lag kunde minska kostnaderna för energi och samtidigt förbättra 
för miljön.  För mig är det viktigt att finnas nära och lyssna för att 
vi ska kunna bli bättre och utvecklas som fastighetsbolag och 
samhällsaktör.

HFAB är kommuninvånarnas fastighetsbolag och det är gläd-
jande att som ordförande kunna fånga upp frågor och med hjälp 
av våra kunder möta framtidens boendebehov.

HFAB är en samhällsengagerad partner som långsiktigt och 
ansvarsfullt kan vara med och utveckla både de bostäder och lo-
kaler som vi redan förvaltar men också de som framtidens invå-
nare ska flytta in och verka i. 

Vårt fastighetsbolag har kunskap och muskler för att leda ut-
vecklingen och förbättra miljön och tryggheten för de som bor i 
våra bostäder och driver verksamhet i våra lokaler. 

Våra medarbetare har kompetens att skapa nytt och innova-
tivt, men också att förbättra för och ta hand om våra befintliga 
kunder – Höörs invånare och medarbetare. Topplaceringen i den 
senaste ”Nöjd-Kund-Index”-mätningen visar att våra hyresgäster 
tycker att vi är på väg i rätt riktning. 

För att driva utveckling behövs inte bara engagemang, kom-
petens och tydliga mål, det behövs också stabil ekonomi som 
ger möjlighet att finansiera nya projekt. Jag är därför mycket 
glad över att vi återigen gör ett starkt resultat och levererar vinst 
till våra ägare – kommunens invånare. 2021 blev resultatet 16,9 
miljoner kronor och soliditeten, som har ökat stadigt sedan 
2015, uppgår nu till 14,7 procent. 

2021 har bjudit på många positiva milstolpar för HFAB med 
bland annat invigning av tolv nya små etage-lägenheter i kvarte-
ren Klevahill och Salvian och byggstart för åtta marklägenheter i 
kvarteret Trattkantarellen vid Lillys väg. I december fick HFAB 
fullmäktiges förtroende att starta byggnationen i Maglehill, det 
hittills största byggprojektet i Höörs historia. Några veckor sena-
re undertecknades entreprenörsavtalet med MVB.

Vi är många som med stolthet ser fram emot att HFAB ska vara 
med och skapa den nya stadsdelen Maglehill. Först ut är ett sär-
skilt boende med 60 platser, inflyttningsklara i början av 2024. 
Därefter följer byggnation av förskola, skola årskurs F–6 och 
idrottshall som beräknas vara klara till höstterminen 2024. 

Vi är nu en bit in på 2022 där HFAB fortsätter att vara en viktig 
partner för att öka antalet invånare och företag i hela kommu-
nen. Våra kompetenta medarbetare, omtyckta bostäder och lo-
kaler bidrar till trivsel och trygghet. I nära samarbete med vår 
ägare gör vi hållbara och strategiska satsningar som stärker 
Höörs attraktionskraft som en kommun man vill leva och bo i. 
Våra medarbetare tillsammans med våra ägare, kommunens in-
vånare, är våra viktigaste tillgångar och det är vår uppgift att 
lyssna och mäta hur väl vi uppfyller de förväntningar vi har på oss.  

Camilla Källström
styrelseordförande

”I december fick HFAB fullmäktiges förtroende 
att starta byggnationen i Maglehill, det hittills 
största byggprojektet i Höörs historia.”

”Ett samtal med en hyresgäst hos oss på HFAB är inte 
bara ett samtal med en kund det är också ett samtal 

med en invånare i Höör!” 

Gamla Bo, 21 februari 2022
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Nu flyttas det in i nya hyresrätter i Höör

”Vi har under året ingått ett samarbete med 
Boplats Syd, där syftet är att synliggöra Höör 
som boendeort i regionen och förenkla för 
de som söker bostad i Höör. ”

*Vision 2035
Höörs kommun är platsen för en hållbar utveckling där naturens möjligheter tas tillvara 
för boende, fritid och företagande och där individens engagemang och kreativitet bidrar 
till en positiv samhällsutveckling. Kommunen, medborgarna och företagarna samverkar 
och tar gemensamt ansvar för klimat, miljö och en attraktiv kommun att leva och verka i.

VD HAR ORDET

verksamhetslokaler. Ett övergripande mål är att stärka bolagets soli-
ditet och ha en ekonomi i balans. När jag nu summerar året som gått 
kan jag konstatera att vi mycket väl lever upp till vårt uppdrag vilket ger 
goda förutsättningar för framtiden.

Vi har resurser, kompetens och vilja att tillsammans bidra till att 
Höör når sin vision 2035*.

Framtid och utmaningar
I pandemins spår ser vi en utmaning i ökade material- och produk-
tionskostnader, vilket på sikt kan hämma möjligheterna för framtida 
investeringar.

Ett fortsatt stort behov av nyproduktion ställer också höga krav på 
kompetens inom upphandling och projektledning. En av våra utmaningar 
är att behålla våra kompetenta medarbetare och även lyckas med 
rekrytering av personal med dessa kompetenser. För att möta utma-
ningarna har vi under året genomfört en omorganisation där syftet med 
den nya organisationen är att få ett större fokus på projektutveckling 
då denna verksamhet också medför en stor ekonomisk risk och är 
en komplex affär. Syftet är också ett bibehållet fokus på kärnverk-
samheten inom vårt fastighetsbestånd med en långsiktig hållbar för-
valtning. Målet är att få en kompetent och kostnadseffektiv organisa-
tion som möter framtida utmaningar och som ger nöjda hyresgäster 
och stolta medarbetare. Där resultatet blir en kostnadseffektiv för-
valtning och driftorganisation samt långsiktigt skapa resurser för 

En kall dag i maj 2021 togs de första spadtagen till åtta nya marklä-
genheter i kvarteret Trattkantarellen och efter årsskiftet kunde nya 
hyresgäster flytta in i sina nybyggda hem. Under året som gått har 
tolv nya lägenheter i kvarteren Salvian och Klevahill också blivit kla-
ra för inflyttning och nu pågår planeringen för ytterligare fler mark-
lägenheter i Sätofta. För oss är det viktigt att bedriva en verksamhet 
som långsiktigt främjar en hållbar utveckling av hela Höörs kommun 
och vi arbetar aktivt med att bredda utbudet av boenden och produ-
cera fler bostäder i hela kommunen. 

Vi har under året ingått ett samarbete med Boplats Syd, där syftet 
är att synliggöra Höör som boendeort i regionen och förenkla för de 
som söker bostad i Höör. Sedan den 1 juni är kön till våra bostäder 
flyttad till Boplats Syd. Det har också inneburit att mer tid frigjorts 
för service till våra befintliga hyresgäster.

Årets resultat och ekonomiska läge
När vi nu stänger böckerna för 2021 har vi ett rörelseresultat om 34,1 Mkr, 
vilket är bättre än budget. Intäkterna är något högre än budgeterat 
vilket främst beror på att vi sålt fler tjänster under året än vi budge-
terat. Kostnaderna blev också lägre än budgeterat – den största av-
vikelsen är kostnaderna för personal.

Underhåll och gjorda investeringar i våra befintliga fastigheter 
fortsätter att ligga på en hög nivå. Under året satsades totalt 14,1 
mkr. Soliditeten i bolaget fortsätter att stadigt öka och vid utgången 
av 2021 låg siffran på 14,7 %, vilket är ytterligare en procentenhet 
högre än föregående år och nära målet om 15 %.

Året som gått
HFAB är en aktiv part i formandet av framtidens Höör. Ett projekt som 
kommer ha stor påverkan på bilden av Höör är stadsutvecklingspro-
jektet Maglehill – den nya stadsdel som kommer att bli entré till Höör 
västerifrån. Under året som gått har vi arbetar intensivt med att forma 
den del av stadsutvecklingen som berör samhällsfunktioner och om-
fattar särskilt boende, förskola, skola, idrottshall, matsal och tillag-
ningskök. Det är ett arbete som bedrivs i nära samarbete mellan 
framtida hyresgäster, entreprenörer och fastighetsägare – ett projekt 
som är den största investeringen HFAB hittills gjort. 

Vårt uppdrag från ägaren är bland annat att vara en stark lokal aktör 
för byggande av nya bostäder samt att tillhandahålla ända målsenliga 

planerat underhåll och investeringar i fastighetsbeståndet. 
Avslutningsvis vill jag belysa hur imponerad jag är över den energi 

och det engagemang som alla medarbetare visat under året och hur 
stolt jag är över de fina resultat som våra medarbetare fått i årets 
kundundersökning. Jag vill tacka er alla för era utmärkta insatser 
under 2021. Jag vill också tacka vår styrelse som visat stort förtroende. 
Jag ser med stor entusiasm fram emot 2022 och en spännande fram-
tid för HFAB!

Höör 10 februari 2022

Jeanette Norrman
VD
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I ett större perspektiv är vi ett ganska litet fastighetsbolag, men med ett väldigt 
mixat bestånd. Bland våra fastigheter finns allt från sekelskifteshus till nyproduk-
tion. Att vara noga med att återinvestera i våra fastigheter är ett starkt ägardirek-
tiv, vilket innebär att samtliga fastigheter är i mycket gott skick och erbjuder hög 
boendekvalitet. Att drift och skötsel utförs av våra egna medarbetare, från lokal-
vårdare till fastighetsskötare, uppskattas också av våra hyresgäster.

Det personliga 
fastighetsbolaget 
med hög servicenivå

OM HFAB
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68 216
Lokaler kvm

16,9
Årets resultat efter 
finansiella poster

51
Antal medarbetare

513
Antal bostäder

12
Nya bostäder

99%
Uthyrda bostäder

mkr

1 319,3
Marknadsvärde fastigheter 

mkr

14,7%
Soliditet

ÅRET I SIFFOR
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148,9mkr

Omsättning



Vårt samarbete med Boplats Syd inleds den 1 juni 2021. 
Nu sker all uthyrning av lediga bostäder via Boplats Syd.
Förmedling av hyresrätter genom Boplats Syd sker i ett 
enkelt och transparent system fritt från diskriminering. 
Lägenheter tilldelas sökande efter tid de stått i kö och 
som uppfyller de krav vi har som hyresvärd.
Under året har 53 lägenheter förmedlats via Boplats Syd. 
Den genomsnittliga kötiden för dessa var 433 dagar.

Under 2021 genomförde HFAB en NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index). Av 80 jämförbara fastig-
hetsbolag hamnade vi i topp, vilket vi självklart är mycket glada och stolta över. Mätningen visade 
bland annat att våra hyresgäster har högt boendeinflytande, att de känner sig trygga i våra 
bostadsområden och att de får snabb återkoppling vid felanmälan. Undersökningens glädjande 
resultat sporrar oss att jobba ännu hårdare för att skapa än mer trivsel för våra hyresgäster.

Vi arbetar ständigt med att underlätta det 
vardagliga livet för våra hyresgäster. Nu när 
allt fler handlar på nätet har vi under 2021 
placerat ut postboxar från PostNord i tre 
bostadsområden. De finns i centrum på 
Mejeriet, i Snogeröd och i Norra Rörum. 
Lika flexibelt som uppskattat.

Nätverk för 
hållbart byggande
Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30) är ett 
framgångsrikt initiativ som pågått i cirka två år. 
Syftet med initiativet är att påskynda omställ-
ningen till klimat neutralitet i hela byggprocessen. 
För att bredda arbetet har Region Skåne gett 
Sustainable Business Hub i uppdrag att bygga 
upp ett skånskt nätverk kring hållbart byggande. 
Under året har HFAB deltagit vid ett antal nät-
verksträffar.

Rättvist via Boplats Syd

Med projektet Smartmatte vill vi visa eleverna på 
Ringsjöskolan att matematik är en del av verklig-
heten. Eleverna fick testa hur man kan använda 
mattekunskaper i verkligheten och en av frågorna 
vi ställde var:

”HFAB ska så nytt gräs på en innergård som är 
356 kvm stor. Till 100 kvm går åt 3 kg gräsfrö. 
Kan du räkna ut hur många kilo gräsfrö som 
fastighetsskötaren måste köpa in för att det 
ska räcka till 356 kvm?”
 

Smartmatte 
– att räkna på riktigt

Paketboxar för 
ökad tillgänglighet

HFAB i topp i Nöjd Kund-Index!

HÄNT UNDER ÅRET
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Fler ungdomar
får chansen
Vi tar också ansvar när det gäller social 
hållbarhet. Varje år tar vi in ett 50-tal skol-
ungdomar som i tre veckor under sommar-
lovet får chansen att jobba extra, känna 
sig nyttiga och få lite arbetslivserfarenhet. 
Ungdomarna utför arbete inom fastig-
hetsskötsel och lokalvård. 

Våra två övergripande mål:

senast år 2030

En fossilfri 
allmännytta

30% lägre 
energianvändning

till 2030 (räknat från år 2007).

Under hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ 
ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växt-
husgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen 
ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvänd-
ningen ska minska med 30 procent.

Alla företag inom initiativet kan också sätta egna mål, 
vilket vi har gjort. Vår målsättning att vi ska ha fossilfri 
uppvärmning nåddes i slutet av 2020, då vi fasade ut vår 
sista icke-fossilfria energikälla. Idag värms våra fastigheter 

Hållbarhet i allt vi gör
av egna solceller, berg- och fjärrvärme. Den värme vi köper 
in externt är KRAV-certifierad.

HFAB har en viktig roll för Sveriges klimatomställning 
och vill ta ansvar och gå före genom klimatinitiativet – i 
samverkan med varandra och med andra aktörer. Att stå 
bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling är lika själv-
klart om nödvändigt. För oss på HFAB går hållbarhetsarbe-
tet som en röd tråd genom hela vår verksamhet.

På väg att nå målen före 2030
Redan innan klimatinitiativet kom till har vi arbetat systematiskt och målinriktat med syfte att 
minska energianvändningen och bli fossilfria. Tack vare det arbetet kan vi redan nu konstatera 
att vi är en bra bit på vägen för att uppnå de två övergripande målen före år 2030.

Åtgärder för att nå målen
• Redskap för utemiljöarbetet är nästan uteslutande batteridrivna 
• Minska utsläpp av koldioxid genom effektivare energianvändning och rätt val av energikällor
• Använda resurser effektivare för att främja en långsiktig hållbar utveckling
• Öka vår kompetens och medvetenhet så att vi kan agera än mer ansvarsfullt
• Välja material, kemikalier och metoder för minskad miljöpåverkan 
• Betrakta lagar, tillstånd och direktiv som våra lägsta miljökrav
• Öka affärsnyttan genom ett progressivt miljöarbete

HÅLLBARHET
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Klevahill och Salvian innehåller tillsammans tolv lägenheter om 35 m² var-
dera fördelat på tre huskroppar. På bottenplan inryms kök, badrum och var-
dagsrum och på övre plan finns ett sovloft. Fastigheten Klevahill ligger på 
Tjörnarpsvägen 22 i norra Höör och innefattar åtta lägenheter. Salvian ligger 
på Rosmarinvägen 3 i västra delarna av Höör och innefattar fyra lägenheter. 
I fastigheterna har ett bergvärmesystem installerats för uppvärmning och 
produktion av tappvarmvatten. Entreprenaden färdigställdes för inflyttning 
den 1/7 2021 och samtliga lägenheter är uthyrda.

Färdigställt projekt

Attraktiva Klevahill 
och Salvian

NYA BOSTÄDER
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Projektet innefattar uppförande av tolv marklägenheter med 2 RoK respek-
tive 3 RoK på Mastvägen i Höör. Utsedd totalentreprenör är Pemasund AB.

Med anledning av att sökt bygglov inte vann laga kraft efter överklagande 
till Mark- och miljööverdomstolen har en ny detaljplan framarbetats och en 
fastighetsreglering skett under 2021. Preliminär byggstart är Q3 2022.

Tolv fina lägenheter i Sätofta

PÅGÅENDE PROJEKT – BOSTÄDER

Trattkantarellen innefattar åtta marklägenheter i parhusformat med varie-
rande storlek, från 2 RoK till 4 RoK. Entreprenaden påbörjades av C4 Hus AB 
under våren 2021 och färdigställdes i början av 2022. Bostadsområdet lig-
ger i de västra delarna av Höör på Margits väg och Gretas väg i mycket nära 
anslutning till Maglehill.

Varje lägenhet är försedd med egen entré från gatusidan och stensatt ute-
plats på trädgårdssidan. Till respektive lägenhet ingår även bilplats i car-
port. Samtliga lägenheter har ett stort kök i vinkel med öppen planlösning 
mot vardagsrum, badrum med tvätt- och torkmöjligheter samt ett utvän-
digt förråd tillbyggt till huset i direkt anslutning till uteplatsen. Uppvärm-
ning sker via frånlufts  värme pump i respektive lägenhet och samtliga lägen-
heter har kallhyra.

Pågående projekt

Trevliga 
Trattkantarellen
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Pågående projekt

Miljövänliga Sätofta förskola
I oktober 2020 påbörjades grundläggningsarbetena för Sätofta förskola vilken snart är fullt färdigställd. Överläm-
ning till verksamheten sker i april 2022. Projektet har genomförts som ett samarbete mellan Höörs kommun och 
HFAB där MVB Syd AB har anlitats som totalentreprenör. Byggnaden är uppförd enligt Miljöbyggnad 3.0 ”Silver”. 
Ett bergvärmesystem förser hela byggnaden med värme och tappvarmvatten och förser även skolans storkök 
med kyla. Förskolan ligger sydväst om högstadieskolan Sätoftaskolan.

Den nya förskolan kommer att rymma nio avdelningar (varav en uteavdelning) med plats för upp till 160 barn. 
Förutom förskola inrymmer den även ett tillagningskök, matsal och lokaler för musikundervisning vilka kommer 
att nyttjas av befintlig skolverksamhet.

PÅGÅENDE PROJEKT – VERKSAMHETSLOKALER
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PÅGÅENDE PROJEKT – VERKSAMHETSLOKALER

Etapp 1 – särskilt boende
Den första etappen innefattar uppförande av en ny byggnad i tre 
plan innehållande 60 platser för särskilt boende, hjälpmedels-
central, utbildningslokaler och administrativa lokaler. Projek-
tering har genomförts under 2021 och ett entreprenadkontrakt 
avseende produktion av denna etapp har tecknats. Byggnaden 
kommer att uppföras i de östra delarna av fastigheten och grund-
läggningsarbeten har påbörjats under Q1 2022. Entreprenaden 
kommer att vara färdigställd vid årsskiftet 2023/2024.

Etapp 2 – skola och förskola
I etapp två ska en byggnad innehållande skola, förskola, tillagningskök 
och matsal uppföras i de norra delarna av fastigheten. Skolan ska vara 
en 3-parallellig F–6-skola anpassad för 25 till 30 barn per klass. För-
skolan ska inrymma totalt cirka 200 barn fördelat på åtta förskoleav-
delningar, en uteavdelning och en avdelning för nattis.

Byggnaden uppförs i två plan med speciallokaler för skolverksamhet, 
matsal, tillagningskök och förskola på bottenplan medan övre plan 
inrymmer hemvister för skolverksamhet samt nattis och administra-
tion för förskolan. 

En skolidrottsplats för utomhusidrott och en idrottshall anpassad för en 
bollplan om 20 x 40 m ska uppföras i de västra delarna av fastigheten. 
Projektering av denna etapp pågår. Preliminär byggstart vid kon-
traktstecknande är Q3 2022 och färdigställandet beräknas ske Q2 2024.

Samverkansprojekt i Maglehill
Maglehill är en helt ny stadsdel i västra delarna av Höör. Här dri-
ver HFAB på utvecklingen genom att i en samverkansentreprenad 
med MVB AB planera samhällsnyttiga fastigheter. 
Projektet är indelat i två etapper.

Pågående projekt
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2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 148 943 166 078 145 737 141 036 137 633

Resultat efter finansiella poster 16 888 28 928 13 941 5 981 10 854

Räntetäckningsgrad (ggr) 2 3 2 2 2

Avkastning på eget kapital (%) 12,0 22,7 13,3 6,3 11,7

Balansomslutning 959 332 956 530 905 913 880 599 875 007

Aktiverade investeringar 19 200 39 280 24 768 22 278 99 600

Soliditet (%) 14,7 13,4 11,6 10,8 10,6

Nettoskuld/lån 772 700 788 421 768 421 748 421 748 421

Ränteswapar 530 000 583 000 583 000 583 000 688 000

Genomsnittlig ränta (%) 1,6 1,9 2,0 1,9 2,5

Flerårsöversikt
Belopp i tkr
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HFABs fullständiga årsredovisning finns på www.hoorfast.se



2021 2020

Nettoomsättning 148 943 166 078

Övriga rörelseintäkter 2 812 160

151 755 166 238

RÖRELSENS KOSTNADER
Fastighetskostnader -49 935 -52 188

Övriga externa kostnader -5 317 -7 201

Personalkostnader -31 128 -27 978

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -30 144 -29 268

Övriga rörelsekostnader -1 107 -2 741

RÖRELSERESULTAT 34 124 46 862

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 20 31

Räntekostnader och liknande resultatposter -17 258 -17 965

-17 236 -17 934

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 16 888 28 928
Bokslutsdispositioner -3 668 -4 444

RESULTAT FÖRE SKATT 13 220 24 484
Skatt på årets resultat -2 593 -4 804

ÅRETS RESULTAT 10 627 19 680

Resultaträkning
Belopp i tkr
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2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark 819 701 834 444
Inventarier, verktyg och installationer 2 132 1 821
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 17 442 9 703

839 275 845 968

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 40
Uppskjuten skattefordran 1 594 1 122
Andra långfristiga fordringar 100 115

1 733 1 277

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 841 009 847 245

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 86 112
Fordringar hos koncernföretag 108 251 104 324
Övriga fordringar 4 500 75

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 668 2 716

115 504 107 227

KASSA OCH BANK 2 819 2 058

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 118 323 109 285

SUMMA TILLGÅNGAR 959 332 956 530

Balansräkning tillgångar
Belopp i tkr
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EKONOMI 



EKONOMI 

2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital 40 000 40 000
Uppskrivningsfond 6 854 7 112
Reservfond 50 50

46 904 47 162

FRITT EGET KAPITAL

Balanserad vinst eller förlust 59 256 39 772
Årets resultat 10 627 19 680

69 883 59 452

SUMMA EGET KAPITAL 116 787 106 614

Obeskattade reserver 30 239 26 570

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 772 700 788 421
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 772 700 788 421

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 9 500 3 637
Skulder till koncernföretag 16 833 14 218
Aktuella skatteskulder 3 059 3 254
Övriga skulder 916 1 968
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 298 11 847

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 39 607 34 925

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 959 332 956 530

Balansräkning Eget kapital och skulder
Belopp i tkr
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