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Många pusselbitar när
framtidens bostäder
ska formas i Lindesberg

V

ad kan lokalerna i Stadsskogsskolan
och Kristinaskola n användas till när
det stora skolprojektet på Brotorps
området är klart? Vilka förändringar
går det att göra på Hagaberg när detta
bostadsområde snart ska renoveras? Och hur kan
vi utveckla samarbetet med de privata fastighets
ägarna?
Detta är några högaktuella frågor som just nu
finns på agendan för styrelsen och företagsledning
en i FALAB/LIBO. På senare år har Lindesberg
blivit allt mer attraktivt som bostadsort, inte minst
efter projekt som Ålkilsbacken och Bergsparken.
Men frågorna här ovan blir troligen avgörande för
den fortsatta utvecklingen.
Fastigheter i Linde AB (FALAB) och dotter
bolaget Lindesbergsbostäder AB (LIBO) har en
central roll för kommunens lokalbehov och för den
långsiktiga bostadsförsörjningen. FALAB har till
uppgift ett äga, förvalta och bygga fastigheter såsom
skolor, förskolor, äldreboenden, brandstationer
och alla andra lokaler som kommunen behöver. Ett
aktuellt exempel är den nya högstadieskola som nu
håller på att uppföras mellan Brotorpsskolan och
Lindehov.
LIBO, som äger och förvaltar ungefär 1 000
hyreslägenheter i kommunen, har under senare
år haft en betydande nyproduktion. Det har länge
funnits ett stort behov av nya bostäder i centrala
Lindesberg, och de 30 lägenheter som nu tillkom
mit i Bergsparken är ett välkommet tillskott.
Den gamla, traditionella bilden av kommunala
fastighetsbolag som passiva förvaltare stämmer allt
så sällsynt illa in på FALAB och LIBO. Tvärtom är
de båda bolagen mycket aktiva i samhällsplanering
en, där en övergripande målsättning är att Lindes
berg ska bli mer attraktivt som bostadsort. Med fler
invånare i staden ska det förhoppningsvis även bli
bättre förutsättningar för handel och näringsliv.
Den mångskiftande och samhällsviktiga
verksamheten i FALAB och LIBO gjorde att Jonas
Bernström genast nappade när han 2019 erbjöds
att bli styrelseordförande efter den avgående Jan
Sahlin. Han är ledamot av Lindesbergs kommun
fullmäktige och kommunstyrelsen, och arbetar
som handledare för Lindeskolans introduktions
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program. De flesta känner honom nog annars som
föreningsledare och mångårig hockeydomare.
– Jag är en nyfiken person som gärna vill med
verka till något positivt för bygden, och i de här två
bolagen händer det nu mycket intressent. Styrelse
arbetet präglas dessutom av ett stort engagemang
för sakfrågorna. Det är ytterst sällan som vi hamnar
i politiska meningsmotsättningar, tycker Jonas
Bernström som själv är socialdemokrat.
Årsbokslutet för 2019 slutade på minus för både
FALAB och LIBO, vilket till stor del förklaras av de
stora investeringar som genomförts och som ännu
pågår. FALAB valde att göra större nedskrivningar
än tidigare, vilket till slut resulterade i en förlust
på 44 miljoner kronor. Den förlust på 17 miljoner
kronor som LIBO redovisar beror främst på att
kommunens äldrebostäder överfördes till FALAB
under 2019.
– Det är aldrig trevligt med ett negativt resultat.
Men under en sådan här expansiv tid kan resultatet
för våra bolag påverkas ganska mycket under ett
enskilt år, förklarar verkställande direktören Roger
Sixtensson.
Sedan Bergsparken blivit färdigställt i början av
2020 och alla lägenheter blivit uthyrda, har LIBO
börjat att förbereda en ombyggnad av Lindesbergs
gamla vårdcentral. Om allt löper som planerat blir
det tolv nya lägenheter med utsikt över Lindesjön.
Även folktandvårdens tidigare lokaler på Bytesga
tan ska byggas om till bostäder, men detta utrymme
räcker bara till fyra lägenheter.
Fler bostadsprojekt har varit på gång, bland an
nat i Rådhuskvarteret, men vad som blir nästa steg
är just nu en helt öppen fråga. Sommaren 2021 är
ombyggnaden av Brotorpsskolan klar och då stängs
Kristinaskolan för gott. Den sommaren händer
samma sak med Stadsskogsskolan eftersom den nya
Lindbackaskolan då tas i bruk. Innan nya bostäder
byggs på andra platser i Lindesberg måste FALAB
Bergsparken blev ett av de mest lyckade
projekten för FALAB/LIBO, konstaterar vd
Roger Sixtensson och styrelseordföranden
Jonas Bernström. Här finns nu 30
välutrustade lägenheter, lokaler för bland
annat vårdcentral och folktandvård – och en
ny mötesplats för invånarna i Lindesberg.
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och LIBO därför utreda den framtida användningen av dessa
byggnader.
En annan viktig pusselbit är Hagaberg. Detta bostadsom
råde, som byggdes i etapper under åren 1971–1975, behöver
rustas upp för att möta de krav som idag ställs på bostads
miljön. Det är mycket som måste renoveras såsom stamnäten
för el, vatten och avlopp. Energiförbrukningen behöver också
minskas genom tilläggsisolering och andra åtgärder.
Hagaberg byggdes under en tid med stor bostadsbrist i
Lindesberg. Det var viktigt att snabbt få fram nya och rymliga
lägenheter, men energiförbrukning och utemiljö var då inte
lika aktuellt som idag. Under årens lopp har LIBO gjort stora
insatser för att förändra Hagaberg. Bland annat har ett 80-tal
lägenheter ombildats till förskolan Grönsiskan samt låg- och
mellanstadieskolan Björkhagaskolan. Nu är det alltså dags
för ännu ett projekt. Arbetsnamnet är Framtidens Stadsdel
Lindesberg.
– Det handlar om betydligt mer än en renovering av bo
stadsområdet Hagaberg. Tanken är att förnya denna stadsdel
så att den bättre anknyter till resten av Lindesberg, men exakt
hur det ska gå till måste utredas. Vi håller på att bilda en
projektorganisation där många blir representerade, även de
boende, berättar Rober Sixtensson.
På senare tid har flera kommunala bostadsbolag i Sverige
genomfört liknande förnyelseprojekt. LIBO räknar därför
med att få inspiration och erfarenheter från dessa. Troligen

EKONOMI
kommer styrelsen att göra ett besök i Helsingborg för att
närmare studera de förändringar som gjorts i stadsdelen
Drottninghög. Målsättningen i Helsingborg har varit att göra
Drottninghög till ”en integrerad del av staden – fysiskt, men
talt och socialt” genom en öppen samverkansprocess.
– Sådana här förändringsprocesser tar lång tid; Hel
singborg räknar med minst 20 år. Hur lång tid vi behöver i
Lindesberg är svårt att säga men nu börjar i alla fall arbetet.
I Helsingborg finns dessutom Sällbo; ett intressant säll
skapsboende där små tvårumslägenheter kombineras med
gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum, tränings
rum, bibliotek etc. Detta kan eventuellt vara en modell för
ombyggnaden av Stadsskogsskolan, menar Roger Sixtensson.
Med projekt som höghusen på Ålkilsbacken och Bergs
parken har LIBO visat att det finns människor som är bered
da att betala vad det kostar för en nyproducerad lägenhet i
centrala Lindesberg. Det har fått bostadsrättsföreningar och
privata fastighetsägare starta egna byggprojekt som på ett par
år gett cirka 50 lägenheter. Det är en utveckling som gläder
Roger Sixtensson och Jonas Bernström.
– LIBO kan inte ensamt stå för all nyproduktion. Tvärt
om vill vi gärna utveckla samarbetet med de privata fastig
hetsägarna ytterligare. Om någon privat fastighetsägare till
exempel vill överta något av de projekt som vi haft på gång så
lämnar vi gärna över stafettpinnen, säger Jonas Bernström.

Styrelsen för FALAB och dotterbolaget LIBO har under 2019 haft dessa ledamöter. Stående från vänster syns ordföranden Jonas Bergström, vice
ordföranden Anniette Lindvall samt Bengt Storbacka. Framför dem sitter Magnus Storm och Fredrik Rosenbecker. Saknas på bilden gör Björn Pettersson
och Hassan Abdi Bidar.
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Hög byggtakt
påverkar
ekonomin

L

indesberg har brist på bostäder och moderna skol
lokaler. Därför genomför FALAB och dotterbolaget
LIBO just nu flera omfattande byggprojekt, bland
annat en ny högstadieskola på Brotorpsområdet. De
ovanligt stora projekten påverkar också företagens
resultat, som kan variera en hel del från ett år till ett annat. För
både FALAB och LIBO blev 2019 ett förlustår.
Fastigheter i Linde AB (FALAB) och dotterbolaget Lindes
bergsbostäder AB (LIBO) ingår båda i den kommunala bolags
gruppen Linde Stadshus AB. FALAB äger, förvaltar och bygger
fastigheter som skolor, förskolor, äldreboenden, brandstationer
och andra lokaler som kan behövas i kommunen. FALAB och
LIBO är de största fastighetsägarna i Lindesbergs kommun med
sammanlagt 115 olika fastigheter, varav 40 bostadshus. Mark
nadsvärdet för dessa är 2,3 miljarder kronor.
LIBO äger och förvaltar drygt 1 000 hyreslägenheter i Lin
desberg, Guldsmedshyttan, Storå, Vedevåg, Frövi och Fellings
bro. Eftersom LIBO är ett kommunalt bostadsbolag har man ett
särskilt ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget
ska bidra till ökad livskvalitet, inflyttning och integration genom
ett varierat utbud av bostäder. Bostadsbyggandet har också
hållit en hög takt under senare år med flera nya hyreslägenheter
i Lindesbergs centrum, där efterfrågan har varit som störst. I
början av 2020 slutfördes bygget av Bergsparken, där LIBO äger
30 hyreslägenheter. Förberedelserna pågår nu för en ombyggnad
av den tidigare vårdcentralen på Bytesgatan till lägenheter.
Den nya högstadieskolan – Lindbackaskolan – och reno
veringen av den intilliggande Brotorpsskolan är det största
byggprojektet i Lindesberg på många år. Det rör sig om en
investering på ungefär 470 miljoner kronor, vilket till största
delen lånas upp av FALAB.
– Vi har sedan tidigare principen att 90 procent av inves
teringen täcks genom lån och att återstoden finansieras med
egna medel. Lånen tecknas för det mesta i Kommuninvest,
vilket också är fallet den här gången. Lånen är räntesäkrade på
lång tid för att vi inte ska drabbas av oväntade räntehöjningar,
berättar ekonomichefen Erik Andreen.
Bygget av den nya skolstaden vid Brotorp, som uppförs för
Lindesbergs kommun, innebär alltså att FALAB får en utökad
skuldbörda. Vid senaste årsskiftet uppgick de långfristiga
skulderna till ungefär 1,2 miljarder kronor, en ökning med 114
miljoner kronor sedan året före. Bolagets ökade upplåning fick
också viss effekt på resultatet för 2019.
För 2019 redovisar FALAB en förlust på ungefär 44 miljoner
kronor. Den viktigaste förklaringen är att bolagets avskrivning
ar och nedskrivningar blev ovanligt stora, nästan 35 miljoner
kronor mer än året före. Bland annat har FALAB helt skrivit
ned värdet av parkeringshuset vid Bergsparken.
– Nya anläggningar brukar vanligtvis inte skrivas av så

– De senare årens hyresförhandlingar har inte gett de resultat vi
önskat. Därför har LIBO inte kunnat avsätta tillräckligt mycket medel till
fastighetsunderhållet, förklarar ekonomichefen Erik Andreen.

snabbt. Vi och ägaren, Lindesbergs kommun, var emellertid
överens om att detta var en bättre lösning än att kommunen
skulle belastas med en årlig hyra, säger Erik Andreen.
– Enstaka år med stora avskrivningar och nedskrivningar av
fastigheternas värde utgör inte något större problem för FALAB.
Även efter 2019 års bokslut finns det ungefär 310 miljoner i eget
kapital, påpekar han.
Dotterbolaget LIBO redovisar också en förlust i årsbokslutet
för 2019, ungefär 17 miljoner kronor. Den främsta förklaringen
är att Lindesbergs kommuns äldreboenden inte längre ägs och
förvaltas av LIBO utan av moderbolaget FALAB, vilket gav läg
re hyresintäkter. Men även LIBO har stabil ekonomi. Det egna
kapitalet uppgår till 144 miljoner kronor efter 2019 års bokslut.
Enligt Erik Andreen är det inte ovanligt att resultatet
varierar en hel del från ett år till ett annat. Det finns istället
mer långsiktiga problem, som att produktionskostnaderna för
nya bostadsprojekt ökat kraftigt och att hyreshöjningarna inte
riktigt räcker till för att LIBO ska kunna genomföra nödvändigt
underhåll på sina fastigheter.
– Om fastighetsbeståndet ska hållas i gott skick borde LIBO
ha en underhållsbudget på ungefär 20 miljoner kronor per år,
men för 2020 har vi bara kunnat avsätta 11 miljoner kronor.
Följden blir att bara det mest akuta underhållet kan genomför
as. Men det går inte skjuta problemen till framtiden länge till.
Flera fastigheter har nu ett stort renoveringsbehov, bland annat
Hagabergsområdet som uppfördes för cirka 50 år sedan.
Det långsiktiga renoverings- och underhållsbehovet är alltså
ett bekymmer för LIBO. Direkta bidrag från Lindesbergs kom
mun går heller inte att få, eftersom det i så fall skulle innebära
att kostnaderna vältrades över på Lindesbergs skattebetalare.
Och det är varken tillåtet eller politiskt möjligt.
– Det här är förstås en stor utmaning. Vi försöker minska
underhållskostnaderna genom effektivare fastighetsskötsel och
nya tekniska lösningar för driften. Solcellsanläggningar med
batterilagring kan till exempel kapa bort en del av våra energi
kostnader. Men viktigast för ekonomin i FALAB och LIBO är
att hyresintäkterna ligger på en rimlig nivå, konstaterar Erik
Andreen.
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Den här gruppen svarar för drift och underhåll av alla fastigheter som tillhör FALAB och LIBO. Längst fram på bilden syns Mattias Karlsson, Mikael Åkergren,
Dennis Åkergren, Hasse Östlind och Kristoffer Johansson. I den mellersta raden finns Claes Eriksson, Michael Andersson, Stefan Frisk, Per Gustafsson samt
Åke Bergqvist. Längst bak står Jonathan Liljedahl, William Svensson, Magnus Carlsson, Mathias Fredén och Morgan Åsland.

Kundkontakter, ekonomi och annan
administration sköts av dessa
personer. De som står på knä i
främre raden är Malin Virta, Sandra
Barkman, Malin Sjöholm och Inger
Persson. Bakom dem syns Mona
Persson, Annelie Nilsson, Kristofer
Andersson, Annelie Bergqvist,
Veronica Hedrén och
Wiveca Pitsch-Persson.
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Projekt- och energifrågor hanteras av Arne Larsson,
Jan Källberg och Jesper Almlöf (överst i bilden) samt
Christer Palm, Sara Lindberg och Fredrik Pettersson.

Ledningsgruppen för FALAB och
LIBO samlad utanför kontoret på
Kristinavägen 20 B, från vänster
ekonomichefen Erik Andreen,
verkställande direktören
Roger Sixtensson samt
fastighetschefen Maria Fossen.
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BERGSPARKEN

Allmänhetens intresse för
Bergsparken har varit stort
under hela byggtiden. Ungefär
2000 personer besökte den nya
anläggningen när den invigdes
den 3 januari 2020.

Bergsparken – ett byggprojekt
Lindesberg kan vara stolt över

L

indesberg har sedan januari 2020 ett nytt och spek
takulärt landmärke som stadens invånare har all
anledning att glädjas åt och att vara stolta över. Då
invigdes nämligen Bergsparken, en på många sätt
ovanlig byggnad med såväl hyreslägenheter som ett
hälsocentrum med vårdcentral och folktandvård. Eftersom
Bergsparken även innehåller en restaurang och stora gemen
samma ytor i en glasövertäckt innergård har den förutsätt
ningar att bli en mötesplats för alla åldrar.
Bergsparken är resultatet av ett lyckat samarbetsprojekt
mellan FALAB/LIBO och Region Örebro län. Det kom
munala bostadsbolaget ville skapa fler lägenheter i centrala
Lindesberg där behovet länge varit stort. Region Örebro län
behövde för sin del framför allt större och mer ändamålsenli
ga lokaler till vårdcentralen i Lindesberg.
– Den förra vårdcentralen låg väldigt fint intill Lindesjöns
strand, men lokalerna var helt otillräckliga och paviljongen
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som installerades för några år sedan var bara en tillfällig
lösning. Det var nödvändigt med helt andra lokaler för att
trygga vårdbehovet här i Lindesberg. Dessutom fanns det
fördelar med att samla även andra verksamheter såsom
folktandvård, barn- och mödravård samt familjecentral till
samma plats, berättar byggprojektledaren Margareta Wentzel
vid Region Örebro län.
Den utvalda platsen var förr en öde industritomt i
kvarteret Bulten. Här hade verkstadskoncernen Bergbolagen
tidigare sin verksamhet och eftersom området ligger alldeles
intill Kyrkberget var det rätt naturligt att den nya byggnaden
redan på ett tidigt stadium fick namnet Bergsparken. Avsik
ten var dessutom att skapa något speciellt, en symbolbyggnad
som skulle tilltala såväl hyresgäster som besökare men också
bli uppskattad av Lindesbergs invånare.
Arkitekten Olov Gynt vid White Arkitekter i Västerås har
hämtat en hel del inspiration från naturen och strävat efter att

– Det är roligt att Bergsparken blivit
uppmärksammad runt om i landet,
för det har varit ett väldigt speciellt
projekt. Det säger Arne Larsson,
projektchef vid FALAB/LIBO som
varit huvudansvarig för bygget av
Bergsparken.

ge Bergsparken en utformning som ansluter till miljön kring
Kyrkberget. Det är bland annat därför som Bergsparken till
stor del uppförts i trä både utvändigt och invändigt. Fasaden
är också klädd med panel av röttålig sibirisk lärk.
Takbeläggningen består av sedum, alltså en modern
variant av forna tiders torvtak. Taken har stora ljusinsläpp
och lutar in mot mitten, vilket antagligen förvånat många
förbipasserande. Men denna konstruktionslösning ska inte
innebära några problem, eftersom avrinningen är överdimen
sionerad. Taket fungerar som ett fördröjningsmagasin. Regnoch smältvatten rinner från taket ner i marken, där det också
finns ett fördröjningsmagasin för att inte belasta kommunens
dagvattenledningar.
Projektchefen Arne Larsson vid FALAB/LIBO lugnar
också alla som misstänker att fasaden håller på att bli förstörd
eftersom det börjat synas små mörka prickar.
– Det är en helt naturlig åldringsprocess. Träfasaden

kommer att mörkna successivt under lång tid. Men om det
blir någon oönskad beläggning på ytan så går det faktiskt att
tvätta bort, förklarar han.
Bergsparken kan betraktas som två byggnader vilka är
sammanlänkade med en inglasad innergård. Bottenplanet
i den östra huskroppen, som alltså är närmast Kyrkberget,
hyrs ut av FALAB till bland annat en restaurang. Denna har
passande nog fått namnet Bergsfiket.
De tre översta våningarna, som ägs av LIBO, innehåller
totalt 30 lägenheter. Tre av dessa är fyrarummare medan res
ten är två- eller trerummare. Lägenheterna på varje vånings
plan förenas av en loftgång varifrån man kan blicka ut över
innergården. Till varje lägenhet finns ett litet förråd som man
når från loftgången.
Lägenheterna har en öppen planlösning med köket i
direkt anslutning till vardagsrummet. Köket är utrustat med
diskmaskin, mikro, spis med häll samt kylskåp och frys.
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Hyresgästerna i Bergsparken har tillgång till en egen husvärd. Han heter Claes Eriksson och tjänstgör på förmiddagarna. På bilden samtalar han med
Monica Johansson utanför hennes lägenhet.

Inredningen i övrigt är ljus och stilren med parkettgolv i alla
rum och klinkers i hallen. Sidorummen har fått skjutdörrar
istället för vanliga dörrar med handtag. De kaklade badrum
men är försedda med tvättmaskin och torktumlare. I botten
plan finns även en grovtvättstuga för de boende.
Alla lägenheter har balkong – eller i vissa fall altan – med
utsikt över den bakomliggande parken där det finns prome
nadvägar, planteringar och en grillplats.
Närmast Banvägen ligger den huskropp som tillhör Re
gion Örebro län. I den nedersta våningen finns vårdcentral,
barnavårdscentral, barnmorskemottagning samt familjecen
tral. En trappa upp finns folktandvård, samtalsmottagning
samt en del av vårdcentralen. Ingångarna finns direkt till
vänster innanför Bergsparkens huvudentré. I samma hus
finns även barnavårdscentral, mödravårdscentral, familjecen
tral och samtalsmottagning. Samtliga utrymmen är ljusa och
smyckade med konst i olika former. I vårdcentralens väntrum
svävar ”Linjespel”, en grupp textilblommor som formgivits av
Ulrika Berge och i en ljusgård kan man hitta lekskulpturen
”Flodland” som har Per Agélii som upphovsman.
Till utsmyckningen av Bergsparken hör förstås också den
stora skulptur i gjutjärn och rostfritt stål som placerats framför
den norra entrén. Skulpturen, som skapats av Monica Gora
och fått namnet ”Samtal med träd”, kan ses som en hyllning till
Bergslagens historia med dess gruv- och stålindustri. Delar av
skulpturen har för övrigt gjutits vid Baettr i Guldsmedshyttan.
Bergsparkens speciella särdrag är annars den rymliga
vintervarma innergård som sammanbinder de två större
byggnaderna. Denna fungerar som gemensam entré till
respektive byggnad, men kan även ses som en mötesplats för
stadens invånare. En hel vägg är klädd med växter och en
trappa leder upp till en möblerad terrass. Där går det under
dagtid att beskåda utställningen ”Livets schack” av Lars Agger
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samt en utställning om Bergbolagen, på initiativ av förre
Metall-ombudsmannen Greger Nilsson. På kvällar är terras
sen dock bara öppen för hyresgästerna i Bergsparken.
Direkt söder om Bergsparken finns ett parkeringsgarage
i två plan med plats för 200 bilar. Garaget ska användas av de
boende i Bergsparken, personalen vid regionens verksam
heter och av besökare till de två byggnaderna, men även av
pendlare som önskar parkera bilen i närheten av Resecen
trum. Garaget har laddstolpar för elbilar och solceller på taket
som försörjer byggnaden med el.
Bygget av Bergsparken påbörjades i mars 2018 och hade
den lokala byggfirman TA Byggproduktion som huvudentre
prenör. Arbetet flöt på enligt planerna och i början av januari
2020 hölls invigning med närmare 2 000 intresserade besö
kare på plats. Ett bevis som något på att Bergsparken blivit
uppmärksammad av stadens befolkning.
Projektet har också hållit sig till den uppgjorda budgeten,
som totalt uppgick till 325 miljoner kronor. Av detta står
Region Örebro län för 140 miljoner.
För projektchefen Arne Larsson har Bergsparken varit ett
omfattande uppdrag som sysselsatt honom så gott som varje
dag sedan projektstarten 2016.
– Det har varit ett roligt och lärorikt projekt med lite
annorlunda konstruktionslösningar. Dessutom är det ju rätt
ovanligt med en tredimensionell fastighetsbildning. Vi mär
ker redan att Bergsparken väckt en hel del uppmärksamhet
runt om i landet.
– Vi har också haft ett riktigt bra samarbete med hu
vudentreprenören TA Byggproduktion, som ofta anlitat
personal härifrån bygden. Det har underlättat mycket. En del
frågor om bygget har vi faktiskt kunnat klara av när vi träffat
på varandra på Ica, säger Arne Larsson och skrattar.

– Vi är mycket nöjda med de nya lokalerna i Bergsparken, som är både välplanerade och håller hög miljöstandard. Det är troligt att vi även uppfyller kraven
för Miljöbyggnad Guld, som är den högsta certifieringsgraden i Swedish Green Building Council. Det förklarar byggprojektledaren Margareta Wentzel vid
Region Örebro län.
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BERGSPARKEN

TROGNA HYRESGÄSTER

– Vi trivs bra här på
Lingonvägen, så åren
har rullat på. Det har inte
funnit någon anledning
att flytta, säger Annelie
Gustafsson och hennes
mor Inger.
Pensionärerna Peter och Carina Råberg trivs i sin nya, välplanerade trerummare. De ser också fram emot att få tillbringa soliga sommardagar på den stora
altan som hör till lägenheten.

Makarna Råberg har
kommit hem till slut

B

”

Det känns som att vi kommit hem till slut”.
Det säger Peter och Carina Råberg som nyligen flytta
de in en av de 30 lägenheterna i Bergsparken, närmare
bestämt Banvägen 24 B. Efter 45 år som villaägare i Fellings
bro valde de att bosätta sig i Lindesberg. De gläds åt den ljusa
och välplanerade trerummaren, och inte minst åt den stora
altan som hör till lägenheten.
Flera av de hyresgäster som flyttat in i Bergsparken är
pensionärer som sålt sina villor för att istället få ett bekvämt
liv i en ny, fräsch lägenhet. Makarna Råberg stämmer väl in
på denna beskrivning. De har fört ett aktivt liv med långa
bilresor till arbetet och en stor villa som krävde omvårdnad.
Men de insåg så småningom att de behövde ett annat boende.
– Det finns fördelar med ett eget hus, men man tröttnar
till slut på allt som ”måste” göras. Jag är heller inte så händig
att jag klarar alla reparationer på egen hand, förklarar Peter
Råberg. Så vi var tvungna att bestämma oss. Skulle vi flytta
på egen hand eller flyttas av andra när vi inte längre kunde ta
hand om oss själva.
Eftersom Peter Råberg är född och uppvuxen i Lindesberg
och Carina arbetat där som frisör i många år var det naturligt
att de sökte sig till staden. Men villkoret, som de båda ställde,
var att den nya bostaden skulle vara centralt belägen. De nya
lägenheterna i Bergsparken passade därför bra in på makarna
Råbergs krav och i mitten av januari 2020 gick flyttlasset till
Lindesberg.
– Lägenheten är på 80 kvadratmeter, men den känns stör
re. Förmodligen beror det på den lyckade planlösningen där
vardagsrummet är öppet mot köket och ligger i vinkel mot
detta. Köksutrustningen är lyckad och det är gott om plats i

12

De har bott på Lingonvägen
sedan hyreshusen byggdes

skåp och hyllor. Jag hade egentligen hellre valt kakelplattor i
köket istället för den nuvarande glasskivan. Men man vänjer
sig väl med det också, säger Carina Råberg.
Peter befarade att lägenhetsförrådet på fem kvadratmeter
inte skulle räcka till, men detta visade sig rymma mer än
man kunde tro. Förrådet försågs med hyllor och fylldes sedan
med allt man behövde ta med sig från den förra bostaden, så
när som på en del möbler som tills vidare är magasinerade i
Fellingsbro.
– Jag trodde att vi redan hade så mycket möbler att det
skulle räcka gott och väl till den nya bostaden i Lindesberg.
Men vi blev ändå tvungna att köpa på oss en del nya möbler,
berättar Peter Råberg.
De flesta av lägenheterna i Bergsparken är utrustade med
balkong som vetter mot Kyrkberget, men makarna Råberg
som bor på det understa våningsplanet kan istället glädja sig
åt en riktigt stor altan. Man kan nästan se det som ett extra
rum, åtminstone på sommaren. Altanen håller de på att göra
extra fin med utemöbler, växter och prydnadssaker.
– Det ska bli riktigt trevligt att sitta här och dricka kaffe i
morgonsolen. Vi får också hoppas att det blir en riktigt lång
och varm sommar, säger Peter och Carina Råberg.

ostadsbolaget Lindesbergsbostäder, LIBO, har många
nöjda hyresgäster som år efter år lever i sina lägenhe
ter och punktligt betalar hyra. Den nu 80-åriga Inger
Gustafsson är en verklig veteran i detta sammanhang. Hon har
bott på samma adress – Lingonvägen 17 C – i mer än 50 år!
Dottern Annelie är nästan lika hemmastadd på Lingon
vägen. Hon har bott i samma bostadsområde allt sedan hon
flyttade hemifrån.
Om man ska vara riktigt noga, så har Inger Gustafsson
faktiskt varit hyresgäst hos det kommunägda bostadsbolaget
sedan 1960. Det var nämligen då som hon gifte sig med sin
man Karl-Erik och flyttade in i en tvårummare på Siggebohyt
tevägen. Fastigheten tillhörde då Stiftelsen Hyresbostäder som
var föregångaren till LIBO.
– Våra bekanta var så bestörta. Hur kunde vi flytta till en
så dyr lägenhet? Hyran var ju på 250 kronor i månaden!
– Men vi ville ha en bra lägenhet och ansåg oss ha råd med
detta. Jag själv jobbade på laboratoriet vid Wedevåg Färg och
Karl-Erik var cykelreparatör hos Holger Ramberg på Kristina
vägen. Senare var han svarvare på Bahco Verktyg i Lindesberg,
berättar Inger Gustafsson.
Under åren på Siggebohyttevägen föddes dottern Annelie.
Men när det sedan var dags för sonen Göran att komma till
världen insåg föräldrarna att familjen behövde en ny bostad. Vid
den tiden höll Stiftelsen Hyresbostäder på att bygga ett helt nytt
bostadsområde i närheten av Hagaberg, nämligen det som idag
har adressen Lingonvägen 13–19. De nya lägenheterna var i för
sta hand reserverade för lärare eftersom Lindesbergs kommun
då hade stor brist på sådan personal, men familjen Gustafsson
fick i alla fall flytta in i en trerummare på Lingonvägen 17 C.
– Det var förstås trevligt att flytta in i en helt ny lägenhet,

men jag var inte helt förtjust i området till en början. Men
grannsämjan var bra och jag fick jobb som kommunal dag
barnvårdare. Ibland kunde jag ha ett tiotal barn i alla åldrar
hemma i lägenheten.
– Med tiden trivdes vi allt bättre. Både Karl-Erik och jag
själv var under många år också engagerade i kontaktkommit
tén. På den tiden var vi hyresgäster ofta missnöjda med fastig
hetsskötseln. Numera, när LIBO själv sköter fastigheterna,
fungerar det mycket bättre. Vi får hjälp direkt och personalen
är alltid så trevlig och hjälpsam, säger Inger Gustafsson.
Sedan Inger Gustafsson blivit änka 1996 bor hon i en
tvårummare på bottenvåningen men adressen är den samma,
alltså Lingonvägen 17 C. I trappuppgången bredvid finns dot
tern Annelie Gustafsson och hennes man Kent i en trerumma
re. Annelie har bott i området allt sedan hon flyttade hemifrån
och fick sin första bostad, en etta på Lingonvägen 15.
– Det var en trygghet att ha föräldrarna nära till hands
när min egen dotter var liten, och nu kan vi ge mamma hjälp
när hon behöver det. Hon ska självklart bo kvar i sin lägenhet
så länge hon själv vill det, säger Annelie Gustafsson som är
anställd inom personalenheten vid Lindesbergs kommun.
Och det verkar som om Inger Gustafsson tänker bo kvar
bra länge i sin lägenhet på Lingonvägen. Det blir inte lika
många promenader och besök på ICA Östermalm numera.
Men med hjälp av barnen och hemtjänsten klarar hon ändå att
hålla sig aktiv. Den nuvarande lägenheten är trevlig och lagom
stor, tycker hon. Någon renovering har det inte blivit sedan
hon flyttade in, förutom att badkaret är utbytt mot dusch.
– Jag skulle säkert få lägenheten renoverad om jag begärde
det. Men varför det? Jag trivs ju bra här ändå, säger Inger
Gustafsson.
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LINDBACKASKOLAN / BROTORPSSKOLAN

Lindbackaskolan är det största och viktigaste skolprojektet i Lindesberg sedan gymnasieskolan kom till på 1960-talet. Mellan Lindehovs ishall och
Brotorpsskolan uppförs en helt ny högstadieskola som från höstterminen 2021 ska ersätta den nuvarande Stadsskogsskolan.

Nya Lindbackaskolan blir ett lyft även för Brotorpsskolan

P

å platsen för den gamla Stadsskogsvallen i Lindes
berg genomförs just nu stadens största skolprojekt
sedan gymnasieskolan byggdes på 1960-talet. Här
uppförs nu en ny högstadieskola, Lindbackasko
lan, som ska ersätta Stadsskogsskolan från hösten
2021. Samtidigt får den intilliggande Brotorpsskolan en
efterlängtad om- och tillbyggnad.
– I praktiken blir det en helt ny skola, vilket känns fantas
tiskt stimulerande. Något sådant får man nog bara uppleva en
gång i livet, förklarar Anna Unosson och Anna-Lena Larsson
på Brotorpsskolan.
Det stora skolprojektet i Lindesberg är en konsekvens av
den utredning av grundskolans lokalbehov som genomfördes
för några år sedan. Beslutet blev att lämna Kristinaskolan och
Stadsskogsskolan som ansågs vara alltför dyra att renovera
med tanke på den pedagogiska verksamhet som numera
bedrivs. Istället gav Lindesbergs kommun FALAB uppdraget
att genomföra en om- och tillbyggnad av Björkhagaskolan
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och Brotorpsskolan samt att uppföra en helt ny högstadiesko
la. Huvudentreprenör i samtliga fall blev det lokala företaget
Lindesbergs Bygg AB.
Den första etappen i detta omfattande projekt blev klart
2018 då Björkhagaskolan tog i bruk ett nytt skolhus i två
våningar, en större matsal och en idrottshall. Därmed fick
skolan möjlighet att ta emot närmare 500 elever, däribland en
del av Kristinaskolans elever från höstterminen 2019.
Kristinaskolan ska till och med våren 2021 användas för
undervisningen av Brotorpsskolans äldre elever och kallas
därför numera Brotorpsskolan Södra. Den egentliga Bro
torpsskolan ska under tiden genomgå den största föränd
ringen sedan skolan byggdes i slutet av 1950-talet. En helt ny
byggnad i två våningar blir klar för inflyttning i sommar. Den
inrymmer lektionssalar för årskurserna F och 1 samt lokaler
för skolans fritidsgrupper. Här finns också den nya entrén
som leder till skolans övriga byggnader.
Brotorpsskolan har idag flera ingångar från skolgården

intill Ruddammsgatan. Detta skapar en rätt besvärlig trafik
situation när föräldrar och skolbussar ska lämna eller hämta
barnen vid skolan. Men snart står en ny angöringsplats färdig
utmed Fotbollsgatan och då kan eleverna tryggt ta sig fram
till skolans entré. Utemiljön ska också förbättras med nya
planteringar och lekutrustning för eleverna.
Det nya huset vid Brotorpsskolan är emellertid bara bör
jan, förklarar rektor Anna Unosson och Anna-Lena Larsson
som leder planeringen för Brotorpsskolans del.
– När det nya huset är helt klart blir det möjligt att undan
för undan tömma övriga byggnader för renoveringen, som
sker i etapper under det kommande läsåret. Allt ska vara klart
till hösten 2021. Det är ett komplicerat pussel, men vi är över
tygade om att renoveringen av Brotorpsskolan kan ske utan
att undervisningen påverkas speciellt mycket. Planeringen
har pågått sedan 2016 med både speciella arbetsgrupper och
studiebesök. Vi har också en bra dialog med entreprenören
och FALAB.

Under ombyggnaden av Brotorpsskolan frigörs en del
lokaler eftersom en del funktioner kommer att samordnas
med den nya Lindbackaskolan, såsom slöjd och vissa idrotts
lektioner. Bibliotek och matsal kommer också att finnas på
Lindbackaskolan.
– Det blir ett promenadstråk mellan Brotorpsskolan och
matsalen, där våra elever får en egen ingång och även en egen
avdelning. Det blir säkert en stor och spännande förändring
för eleverna eftersom de idag måste äta måltiderna i sina
lektionssalar, menar Anna Unosson.
Hon berättar också att Brotorpsskolan efter om- och
tillbyggnaden är dimensionerad för 550 elever. Höstterminen
2021 förväntas skolan ha ungefär 480 elever, så det finns alltså
viss marginal för en framtida befolkningsökning i Lindes
berg.
Till hösten 2021 ska även den nya Lindbackaskolan stå
klar. Här ska ungefär 650 elever studera varav de flesta tillhör
högstadiet, alltså årskurserna 7–9. Men även särskolans
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LINDBACKASKOLAN / BROTORPSSKOLAN

Renoveringen av Brotorpsskolan pågår fortfarande för fullt, men det nya skolhuset som på bilden syns bakom rektor Anna-Lena Larsson och Anna Unosson
ska tas i bruk redan höstterminen 2020. Från skolans nya entré blir det nära till Lindbackaskolan, där det bland annat kommer att finnas matsal och
bibliotek.

På bilden till vänster bekantar Anna Unosson och Anna-Lena Larsson sig med en av lektionssalarna i Brotorpsskolans nya byggnad. Så gott som alla
klassrum har en gradäng, alltså en trappformad avsats, där eleverna kan samlas för gemensamma aktiviteter, till exempel för att lyssna till sagor. I aulan
intill skolans entré finns en större gradäng, vilket framgår av bilden till höger.

grundskoleelever, som nu undervisas på flera platser i Lindes
berg, flyttar till området. Gymnasiesärskolan kommer dock
att finnas kvar vid Lindeskolan.
Lindbackaskolan får formen av ett kluster med fyra
byggnader i olika höjd, förenade av ett nav med huvudentré,
bibliotek, samlingssal och skolkafé. I söder blir det två hus
kroppar med lektionssalar och i norr, utmed Fotbollsgatan,
ett produktionskök som ska kunna göra 3 000 portioner om
dagen till Lindesbergs skolor och äldreboenden. I samma
byggnad blir det matsal för Lindbackaskolans och Brotorp
skolans elever.
Utmed Ishockeygatan, omedelbart norr om Lindehov,
byggs en stor idrottshall som enkelt kan delas in fyra mindre
lokaler om så önskas. I likhet med Stadsskogsskolans idrotts
hall ska den nya hallen vid Lindbackaskolan kunna hyras ut
till föreningar i Lindesberg.
– Lindbackaskolans idrottshall lär bli positiv för fören
ingslivet i Lindesberg. Här ryms bland annat en fullstor arena
för exempelvis handboll samt en läktare med plats för 400
personer. Det blir tio meter upp till innertaket, vilket är bra
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för idrotter som kräver extra takhöjd såsom volleyboll och
rytmisk sportgymnastik, berättar projektledaren Jan Källberg
vid FALAB.
Lindehovs ishall ska få en ny kafeteria och på platsen för
Stadsskogsvallens gamla grusplan anläggs en utomhusarena
med löparbanor och konstgräsplan. Där blir det dessutom
plats till ett utegym och tre boulebanor.
Den nya Lindbackaskolan omfattar en yta på 17 700 kva
dratmeter. Totalkostnaden, inklusive om- och tillbyggnaden
av Brotorpsskolan, beräknas uppgå till 470 miljoner kronor.
Då ingår även en förändrad trafiklösning med infarter och
parkering vid Fotbollsgatan och Ishockeygatan.
– Det är ett ovanligt stort och spännande projekt för att
vara Lindesberg, men allt flyter på helt enligt planerna. Sam
arbetet med Lindesbergs Bygg AB och deras underleverantör
fungerar också riktigt bra, förklarar Jan Källberg.
Vad som ska hända med Stadsskogsskolan och Kristina
skolan när de läggs ner är inte bestämt. Det behövs fler
bostäder i centrala Lindesberg, men frågan behöver utredas
ordentligt innan det kan bli dags för beslut.

– Bygget av Lindbackaskolan samt om- och tillbyggnaden av Brotorpsskolan är ett ovanligt stort projekt för att vara Lindesberg. Men allt flyter på helt
enligt planerna, säger projektledaren Jan Källberg vid FALAB.

Bygget av Lindbackaskolan pågår för fullt sedan sommaren 2019. Lagom till höstterminen 2021 ska lokalerna vara färdiga för att kunna ta emot eleverna.
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FASTIGHETSFÖRVALTNING

Det är den här gruppen som sköter fastigheterna i kommunens norra del; från vänster Morgan Åsland, Mikael Åkergren, Stefan Frisk och Mattias Karlsson.

Omtyckta grupper värnar om
både fastigheter och hyresgäster

K

ärvar ditt dörrlås, droppar det från kökskranen
eller har ditt kylskåp gått sönder?
Då är det högst troligt att du får besök av Stefan
Frisk eller Morgan Åsland, i varje fall om du bor
i något av de hyreshus i Guldsmedshyttan som
tillhör det kommunala bostadsbolaget LIBO. Det är nämligen
Stefan och Morgan som ansvarar för just dessa fastigheter
tillsammans med Mattias Karlsson och Mikael Åkergren som
övervakar driften.
I Lindesbergs kommun finns det drygt 100 fastigheter
som tillhör de båda kommunägda bolagen Fastigheter i Linde
AB (FALAB) och dotterbolaget Lindesbergsbostäder (LIBO).
Bland dessa finns ett 40-tal hyreshus med sammanlagt 1080 lä
genheter. Det är med andra ord en stor mängd fastigheter som
måste hållas i gott skick så att inte hyresgäster och kommunala
verksamheter blir drabbade.
För detta viktiga arbete har FALAB och LIBO sex fastig
hetsansvariga och sex driftansvariga. Dessa är uppdelade på
tre grupper: Norr med Storå, Guldsmedshyttan och Ramsberg,
Mitt (Lindesbergs stad) samt Söder som omfattar Vedevåg,
Frövi och Fellingsbro. Grupperna Norr och Söder sköter även
en del fastigheter i staden för att arbetsmängden ska bli någor
lunda jämnt fördelad.
Varje grupp består alltså av två fastighetsansvariga och två
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driftansvariga. Något förenklat kan man säga att den driftans
variga personalen ser till att fastigheterna fungerar som det
är tänkt (dvs att el, värme, ventilation, vatten och avlopp är i
bästa möjliga skick) medan de fastighetsansvariga tar hand om
hyresgästernas önskemål eller problem.
Ansvariga för fastigheterna i den norra kommundelen, där
ibland hyreshusen på Granlidenplan och Månstigen i Gulds
medshyttan, är Stefan Frisk och Morgan Åsland. Gruppens
driftansvariga är Mattias Karlsson och Mikael Åkergren. Den
sistnämnde är en riktig veteran med snart 30 tjänsteår bakom
sig. Han började nämligen hos HSB som förr skötte de kom
munägda fastigheterna. De tre övriga har visserligen kortare
anställningstid i FALAB/LIBO men i gengäld har de alla lång
erfarenhet från branschen.
Grupp Norr sköter även brandstationen, skolorna i Storå
och Hagabacken, Grönbodahemmet, Stripa gruva och Vikens
gruppboende. I ansvarsområdet ingår även förskolan i Rams
berg samt Ramshyttans nedlagda skola. Därtill kommer alltså
flera fastigheter i centrala Lindesberg, framför allt hyreshusen
på Lingonvägen och det så kallade Gula området på Hagaberg.
Lindehov, badhuset Energikällan och Stadsskogsskolan är exem
pel på andra fastigheter som den norra gruppen tar hand om.
– En tanke med gruppindelningen är att vi ska lära av
varandra. Vi kan då bli mer kompetenta och mindre sårbara

vid sjukdom eller ledigheter. Jag själv behöver kanske inte åka
till Guldsmedshyttan varje gång för att åtgärda något problem
i värmesystemet. Om bara någon annan från gruppen är på
plats kan vi oftast lösa detta med instruktioner på telefon,
säger Mikael Åkergren.
– En liten grupp som känner till sitt område skapar säkert
också förtroende bland hyresgästerna. De som bor i fastighe
terna eller är verksamma där ska inte behöva möta flera olika
personer från LIBO eller FALAB, förklarar han.
Arbetsuppgifterna är många och av varierande slag, men
viktigast är förstås att hjälpa hyresgästerna med diverse pro
blem och att ge service till de kommunala verksamheter som
hyr lokaler av FALAB. Felanmälningar och andra uppgifter
samlas i en datorapplikation, Momentum, som gör det möj
ligt att prioritera och fördela arbetet. Hyresgästen kan hela
tiden följa hur det egna ärendet fortlöper genom att logga in
på Mina sidor under www.libo.se. Information brukar även
ges med telefon eller i vissa fall skriftliga meddelanden.
– Läckande kranar i kök eller badrum samt krånglande
lås tillhör de vanligaste problemen. Men det händer ju också
ibland att en frys eller kyl slutar att fungera. Vi beställer
sådant direkt, men i akuta lägen har vi faktiskt låneskåp att
erbjuda. Det är trevligt att jobba för LIBO och FALAB efter
som vi får arbeta relativt självständigt och det snålas heller
inte i onödan. Vi behöver därför inte lappa och laga utan kan
genast byta ut det som krånglar eller gått sönder, framhåller
Stefan Frisk.
I Guldsmedshyttan har LIBO sammanlagt 71 lägenheter
på Månstigen och Granlidenplan. Hälften av dessa är på två
rum och kök medan övriga lägenheter är enrummare eller
trerummare. Båda dessa bostadsområden är populära och det
är sällan som någon lägenhet står outhyrd. Hyreshusen, som
uppfördes i slutet av 1960-talet, är fortfarande i relativt gott
skick och dessutom är det gångavstånd till Guldsmedshyttans
centrum.
En av de hyresgäster som trivs på Månstigen är Tomas
Arvidsson. Han kom till Guldsmedshyttan från Oxelösund
när fadern Gunnar fick anställning som förman vid bruket
1967. Då bodde familjen i en trerummare på Månstigen. Efter
några år i Lindesberg har Tomas nu återvänt till Månstigen,
men till en enrummare på samma gata.
– Det är ett bra område, relativt lugnt och fridfullt.
Jag trivs bra här och vi blir väl omhändertagna av LIBO:s
fastighetskillar. Jag brukar ta direktkontakt med dem när det
ibland blir alltför stökigt i källare och soprum. Utan ord
ning och reda blir det nämligen ingen trivsel, säger Tomas
Arvidsson.
Stefan Frisk förklarar att gensvaret från Tomas Arvidsson
och andra engagerade hyresgäster betyder mycket för hans
och kollegornas arbete.
– Över huvud taget är det bra hyresgäster i Guldsmeds
hyttan. De tar väl hand om sina lägenheter och ringer oss
heller inte om småsaker. Tack vare sådana hyresgäster som
Tomas har vi ovanligt bra koll på fastigheterna här i Gulds
medshyttan.
De fastigheter som FALAB och LIBO har i Guldsmeds
hyttan och Storå är sedan en tid tillbaka anslutna till den
fjärrvärmecentral som Linde Energi driver med överskottsen
ergi från Baettr (före detta Global Castings). Utrustningen är

Hyresgästen Tomas Arvidsson är glad att LIBO ordnat rejäla bänkar och ett
bord till Månstigens uteplats. Nu är det bara grillplatsen som saknas, säger
han skämtsamt till Stefan Frisk.

Hyreshusen på Granlidenplan och Månstigen är numera anslutna till den
fjärrvärmecentral som Linde Energi har i Guldsmedshyttan. Därmed bör
energiförbrukningen kunna minska en hel del. Men det krävs en rejäl vinter
för att utrustningen ska bli helt injusterad, berättar Mattias Karlsson och
Mikael Åkergren.

Krånglande
låskolvar kan vara
ett bekymmer för
hyresgästerna.
Men sådant brukar
Morgan Åsland
lösa utan större
problem.

emellertid inte helt intrimmad. Det behövs nämligen ute
temperatur på minus 20 grader eller mer för att kunna ställa
in utrustningen ordentligt, och så kallt var det aldrig under
vintern 2019–2020.
– FALAB och LIBO har många olika typer av fastigheter
och det är en mängd utrustning som måste hållas igång. Vi
har därför ett spännande och utmanande jobb. När det gäller
funktionen så är det dock inte så mycket som skiljer mellan
äldre och nyare fastigheter. Nya system kan dock skapa rätt
mycket arbete innan allt är intrimmat, såsom värme och
ventilation, förklarar Mikael Åkergren.
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EKONOMISK REDOVISNING FALAB

EKONOMISK REDOVISNING LIBO

FALAB
FALAB
Fastighetsbestånd

2019
Antal

2018*

Yta, kvm

Antal

Avkastning på totalt kapital i
%

2017

Yta, kvm

Antal

3 299

44

2 890

6

721

Lokaler

150

152 272

140

150 302

83

124 254

Totalt

209

155 571

184

153 192

89

124 975

Ekonomi

Tkr

Kr/kvm

Tkr

2017
Kr/kvm

Tkr

Kr/kvm

INTÄKTER
Bostäder

3 393

Hyresbortfall Bostäder

-54

Hyresrabatt Bostäder

-988

1 028
-16

3 026

1 047

434

-109

-38

-0

-

-

-4

-

Lokaler

167 049

1 097

155 199

1 033

120 990

974

Hyresbortfall Lokaler

-11 596

-76

-342

-2

-38

-0

Garage/P-plats
Övriga hyresintäkter

78

70

2018

2017

Rörelseresultat efter avskrivningar plus
finansiella intäkter i förhållande till
balansomslutningen, uppgick till -0,81% för
2019.

Avkastning på eget kapital i
%
(20,00)
2019

58

Lokaler

100,00

Totalt

0,00
2019

2018

2017

8 791

57

8 097

65

238

2

2 516

16

1 792

14

Övriga intäkter

14 453

93

21 429

140

17 087

137

SUMMA INTÄKTER

185 780

1 194

190 377

1 243

148 378

1 187

Resultat efter finansnetto i förhållande till
eget kapital inklusive obeskattade reserver
efter avdrag för uppskjuten skatt, uppgick till
-14,16% för 2019.

Ekonomi

Direktavkastning i %

Underhåll

-23 047

-148

-27 907

-182

-28 564

Fastighetsskötsel

-34

-5 443

-36

-2 840

-23

Reparationer

-11 533

-74

-12 607

-82

-7 216

-58

Uppvärmning

-23 999

-154

-23 011

-150

-17 570

-141

Vatten/sophantering

-3 648

-23

-3 010

-20

-1 562

-12

Fastighetsförsäkringar

-1 093

-7

-1 048

-7

-838

-7

Marknadsföring

-3 674

-24

-3 671

-24

-195

-2

Bilar/leasing

-2 961

-19

-2 844

-19

-3 078

-25

Skadegörelse/självrisker

-189

-1

-259

-2

-504

-4

Personalkostnader

-25 827

-166

-23 802

-155

-24 013

-192

Övriga driftkostnader

-18 733

-120

-21 684

-142

-11 402

-91

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER

-119 981

-771

-125 285

-818

65 799

423

65 092

425

Skuldsättningsgrad

2019

Avskrivningar imm. tillgångar

-44

-0

-44

Avskrivningar byggnader och markanläggningar

-42 680

-274

-34 908

Avskrivningar inventarier

-5 675

-36

-4 547

Nedskrivningar

-30 000

-193

-5 000

SUMMA AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

-78 399

-504

-44 499

-

405

Långfristiga skulder i förhållande till eget
kapital, uppgick till 4,07 gånger för 2019.

-

2019

2018

-

2017

-228
-25 054
-200
Rörelseresultat
efter avskrivningar
plus
finansiella intäkter i förhållande till
-30
-2 988
-24 till -0,81% för
balansomslutningen,
uppgick
2019.
-33
-7 850
-63

Avkastning på eget kapital i
-35 892
-287
%

-290

-5

-

-

-13 428

-86

20 593

134

-

100,00
0,00
2019

Ränteintäkter

7

0

9

Räntekostnader

-16 426

-106

-10 200

Förtidslösta swappar

-14 086

-91

-119

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

-30 505

-43 933

-196

-282

-10 310

10 282

-2 625

-21

201897 2017

5,00

80,00
70,00
60,00

2018

-14 147

Driftnetto före avskrivningar i förhållande till
fastigheternas bokförda värden, uppgick till
6,25% för 2019.

52

14 990

53

14 229

90

40 845

1 099

84 811

1 073

81 160

1 426

125 344

2019

40,00

-113

-2 068

-17

2018

2017

Skuldsättningsgrad

2017

2018*
Kr/kvm

Tkr

Kr/kvm

Tkr

Kr/kvm

Bostäder

70 476

1 009

78 642

1 175

85 049

1 007

2019

2018

-1 964

-23

-4

-386

-5

-50,00

6,00

Lokaler

14 874

992

18 819

1 323

49 636

1 215

-100,00

Hyresbortfall Lokaler

-166

-11

-418

-29

-348

-9

Hyresrabatt Lokaler

-1

-0

-8

-1

-106

-3

1 344

1 678

1 748

Övriga hyresintäkter

756

-

-

Övriga intäkter

601

Garage/P-plats

7

7 529

771

93

83 608

986

104 076

1 282

134 400

1 072

300,00
200,00
100,00
2019

Omsättningstillgångar minu
förhållande till kortfristiga s
139,03% för 2019.

2019

2018

2017

Resultat efter finansnetto i förhållande till
eget kapital inklusive obeskattade reserver
efter avdrag för uppskjuten skatt, uppgick till
-11,86% för 2019.

100,00

5,00
2019

Soliditet i
25,00

FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll
2019

2018

60,00

-14 233

-168

-13 851

-171

-14 966

-119

2017

DRIFTKOSTNADER

Eget kapital plus obeskattade reserver efter
avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till
balansomslutningen, uppgick till 18,80% för
2019.

-99

-6 892

-85

-7 854

-63

Reparationer

-4 493

-53

-4 068

-50

-5 246

-42

Uppvärmning

-13 496

-159

-15 949

-197

-20 538

-164

Vatten/sophantering

-5 192

-61

-6 835

-84

-7 916

-63

Fastighetsförsäkringar

-909

-11

-293

-4

-2 407

-19

Marknadsföring

-51

-1

-98

-1

-3 900

-31

Bilar/leasing

-5

-0

-

-

-12

-0

-2 396

-28

-1 130

-14

-2 849

-23

-22 424

-179

-88 294

-704

600,00

2017

500,00

Personalkostnader

-185

-2

-169

Övriga driftkostnader

-16 633

-196

-16 957

-209
20,00

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER

-65 995

-778

-66 242

(20,00)
-816

DRIFTNETTO

17 613

208

37 834

2018

-787

-9

-787

-19 209

-226

-22 344

på eget-175
kapital i
-275Avkastning
-21 878

-

-

-

Nedskrivningar

-2 400

-28

-40 233

SUMMA AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

-22 396

-264

-63 364

-70

-1

101 195

-4 853

-57

75 665

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Avskrivningar imm. tillgångar
Avskrivningar byggnader och markanläggningar
Avskrivningar inventarier

-

50,00

-496

-

RÖRELSERESULTAT

-781

-100,00

1 247

%

-0

-80 474

-642

-103 350

-825

2019

2017

2018

-

-

Resultat efter finansnetto i förhållande till
eget kapital inklusive obeskattade reserver
932
-57 244
-457
efter avdrag för uppskjuten skatt, uppgick till
-11,86% för 2019.

FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER

Belåningsgrad i %
-

-

2

89

1

-14 306

80,00
-176

-15 175

-121

-1 842

-23
60,00

-1 294

-

-

2

90

1

131

Räntekostnader

-10 484

-124

Borgensavgift

-1 822

-21

Ränteintäkter

-4

0

100,00

FINANSNETTO

-12 216

-144

-16 015

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

-17 069

-201

59 650

-10
2018

2017

-197
-16 380
-131
Långfristiga skulder i förhållande till
anläggningstillgångarnas bokförda värde,
uppgick
för 2019. -587
735 till 80,55%
-73 624

*Då fastighetsbeståndet är en ögonblicksbild per 2018-12-31 blir nyckeltalen kr/kvm missvisande då det under året skett försäljningar i beståndet. Detta innebär att bolaget under året har haft hyresintäkter för ytor som inte fanns Skuldsättningsgrad
kvar vid årsskiftet. Således
blir måttet kr/kvm missvisande.
10,00
5,00

2019

2018

2017

2017

15,00
10,00
5,00
2019

Skuldsättningsgrad
10,00
5,00

2019

2018

2017

Långfristiga skulder i förhållande till eget
kapital, uppgick till 3,79 gånger för 2019.

Kassalividitet i %

400,00
300,00
200,00
100,00
2019

2018

2017

Omsättningstillgångar minus varulager i
förhållande till kortfristiga skulder, uppgick till
139,03% för 2019.

Direktavkastning i %
10,00
5,00
2019

2018

2017

Driftnetto före avskrivningar i förhållande till
fastigheternas bokförda värden, uppgick till
3,14% för 2019.

Soliditet i %
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
2019

2018

2017

Eget kapital plus obeskattade reserver efter
avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till
balansomslutningen, uppgick till 19,97% för
2019.

2018

Eget kapital plus obeskattad
avdrag för uppskjuten skatt
balansomslutningen, uppgic
2019.

-

-

466
46 106
368
Rörelseresultat efter avskrivningar plus
finansiella intäkter i förhållande till
balansomslutningen, uppgick till -0,66% för
2019.
-10
-994
-8

2018

Långfristiga skulder i förhållande till
anläggningstillgångarnas bokförda värde,
uppgick till 80,55% för 2019.

-8 402

Avkastning på totalt kapital i
-2
-182
-1
%

20,00
2019

Fastighetsskötsel

Skadegörelse/självrisker

2018

Driftnetto före avskrivninga
fastigheternas bokförda vär
3,14% för 2019.

80,00

-

2018

Direktavkastn

Belåningsgrad i %
SUMMA INTÄKTER

500,00

10,00

6

-

-

-

-29

2017

Eget kapital plus obeskattade reserver efter
avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till
balansomslutningen, uppgick till 18,80% för
2019.

50,00

-242

2019

-

Avkastning på eget kapital i
%

-1 924

Driftnetto före avskrivningar i förhållande till
fastigheternas bokförda värden, uppgick till
6,25% för 2019.

2017

400,00

-8

2017

2018

Rörelseresultat efter avskrivningar plus
finansiella intäkter i förhållande till
balansomslutningen, uppgick till -0,66% för
2019.

-53

2018

Kassalividite
600,00
2019

-583

5,00

Långfristiga skulder i förhåll
kapital, uppgick till 3,79 gån

(20,00)

INTÄKTER

Resultat från andelar i konc.ftg.

20,00
2019

5,00

84 499

2017

Soliditet i %

*Då fastighetsbeståndet är en ögonblicksbild per 2018-12-31 blir nyckeltalen kr/kvm missvisande då det under året skett
förvärv. Detta innebär att för vissa av ytorna har man inte haft hyresintäkterna för hela året. Således
blir måttet
kr/kvm
Långfristiga
skulder
i förhållande till
missvisande.
anläggningstillgångarnas bokförda värde,
uppgick till 83,08% för 2019.

20

1 336

Tkr

Jämförelsestörande poster

Belåningsgrad
-119
-1 i %

-67

66 931

6,00

12 079
2019

-1

1 020

-50,00

7,00

Resultat efter finansnetto i förhållande till
eget kapital inklusive obeskattade reserver
efter avdrag för uppskjuten skatt, uppgick till
0-14,16% för 2019.
17
0
-67
-14 045
-112

67

2017

Direktavkastning i %

90,00

FINANSNETTO

2018

Omsättningstillgångar minus varulager i
förhållande till kortfristiga skulder, uppgick till
167,94% för 2019.

2019

FINANSIELLA
INTÄKTER/KOSTNADER

69 821

8,00

(20,00)

RÖRELSERESULTAT

1 047

2019

200,00

-

-

-828

2017

300,00

20,00

Jämförelsestörande poster

2018

Kassalikviditet i %
50 596

-2,00

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

2017

5,00

2,00

DRIFTNETTO

2018

Långfristiga skulder i förhållande till
anläggningstillgångarnas bokförda värde,
uppgick till 83,08% för 2019.

Avkastning på totalt kapital i
-97 782
%-782

Yta, kvm

-3 693

20,00
2019

-5 277

Antal

Hyresrabatt Bostäder

Soliditet i %

60,00

DRIFTKOSTNADER

Yta, kvm

40,00

70,00

-229

Antal

Hyresbortfall Bostäder

Belåningsgrad i %
80,00

20,00

2017

2018*
Yta, kvm

7,00

90,00

FASTIGHETSKOSTNADER

2019
Antal

2017

Omsättningstillgångar minus varulager i
förhållande till kortfristiga skulder, uppgick till
167,94% för 2019.

2019

85

2018

8,00

20,00

13 207

Övriga hyresgästsintäkter

2019

602

-314

Fastighetsbestånd
Bostäder

200,00

-2,00

Avkastning på totalt kapital i
%

LIBO

300,00

-

59

2018*

Kassalikviditet i %

2,00

Yta, kvm

Bostäder

2019

Långfristiga skulder i förhållande till eget
kapital, uppgick till 4,07 gånger för 2019.
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65

FASTIGHETSBESTÅND FALAB /LIBO

56

46

Guldsmedshyttan / Storå

LIBO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lindesberg

Bottnarna 5
Brodalen 12:14
Bågen 8
Bägaren 2
Guldsmedshyttan 8:58
Guldsmedshyttan 11:40
Gåsen 7
Haga 15:3
Hagaberg 9:2
Hagaberg 11:5
Hagaberg 11:7
Hagaberg 15:6
Hornet 2
Kvarnbacken 1:72
Kvarnbacken 2:2
Kyrkberget 15:1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

55

Kyrkokvarteret 20
Kyrkokvarteret 21
Lejonet 5
Lejonet 6
Mariedal 1:14
Pilen 9
Rudan 2
Rudan 12
Rådhuskvarteret 5
Skottbackarna 7:23
Torp 1:107
Torp 22:2
Torp 22:5
Torp 23:9
Tredingen 1:3
Väduren 18

56

54

11

57

20

53

42

10
51

44

12
43 41

19

3
52

2
41

15

12

6

2

40

23
3

5

FALAB

31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bagaren 10
Brodalen 10:10
Brodalen 22:6
Bromsen 9
Dalkarlshyttan 1:31
Dalkarlshyttan 1:34
Dalkarlshyttan 1:39
Dalkarlshyttan 1:40
Frövi 11:2
Frövi 11:3
Guldsmedshyttan 3:74
Guldsmedshyttan 7:10
Guldsmedshyttan 50:15
Guldsmedshyttan 69:5
Guldsmedshyttan 90:2
Gusselby 2:41
Haga 12:4
Hagaberg 3:22
Hagaberg 9:5
Hagaberg 16:1
Hatten 3
Hästen 12
Jungfrun 1
Kajen 5
Kvarnbacken 1:64
Kvarnbacken 1:166
Kvarnbacken 1:177
Kvasta 3:5
Kvasta 4:3
Kvasta 4:7
Kvasta 5:13
Kyrkberget 1:4
Kyrkberget 15:7

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Kyrkberget 15:9
Kyrkberget 17:7
Kyrkberget 18:2
Kyrkberget 18:4
Lejonet 10
Lejonet 17
Lindesby 1:74
Lindesby 5:2
Lindeshyttan 3:9
Lindeshyttan 5:6
Lindeshyttan 7:8
Mariedal 22:1
Norslund 1:13
Näsby prästgård 1:16
Näsbybacka 26:7
Näsbybacka 38:3
Ramshyttan 4:102
Sköndal 2:8
Sköndal 3:18
Stadsskogen 2:7
Stadsskogen 2:11
Stadsskogen 15:16
Storå 1:5
Storå 3:3
Torp 16:6
Tredingen 15:3
Vargen 5
Vargen 8
Vargen 9
Väduren 30
Väduren 31
Ånäs 1:26

9

18

11 14

59
13

34
16
36
35
37

33

13
4
60 62
21 63
24
61
64
1
32
4 23
24 17 18
25 1
22

32
8
17

19

20 38
7 39
22
5

7

6

Gusselby

8

Vedevåg
16
14

27

26
25
15

26

Ramsberg

Frövi
21

Fellingsbro

45

29
30

50

31
28

58
27

9 10
29 30
28
48
49
47

22

23

M

ed den här populärversionen av årsredovisningen för
2019 vill vi tacka vår ägare
Lindesbergs kommun samt hyresgäster, lokalanvändare, leverantörer
och våra samarbetspartners för det
gångna året. Nu arbetar vi för att
göra även 2020 till ett riktigt bra år
för oss alla!
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