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Hos oss är mötet och samarbetet mellan alla i orga-
nisationen, samverkande aktörer och våra hyresgäster 
centralt. Det har såklart gjort att det varit tufft att hålla 
i och hålla ut, i en tillvaro där vi inte kunnat träffas på 
det sätt vi är vana vid. Organisationen har fått  anpassa 
sig till en vardag med restriktioner kring hur vi kunnat 
arbeta i våra fastigheter och hos våra hyresgäster. Och 
många av oss har fått genomgå en intensivkurs i digi-
tala verktyg för möten och workshops. Mycket positivt  
har såklart kommit ur den snabba förändringen och 
mycket tar vi med oss i arbetet framåt. Det har varit 
stort fokus på att arbeta lösningsorienterat och smart 
för att hålla farten uppe.  

Vi har under året till exempel gått i mål med utbygg-
naden av Brotorpsskolan – ett stort steg i utvecklingen 
av det nya skolområdet i Lindesberg. Den nya Lind-
backaskolan har smygöppnat för särskolans elever och 
personal och tillagningsköket med servering är i full 
gång. Båda dessa byggnationer är exempel på när vi 
lyckas riktigt bra. Vi har hittat ett arbetssätt som va-
rit gynnsamt både ekonomiskt, kvalitetsmässigt och 
tidsmässigt. Och det är rätt modigt om vi får säga det 
själva. Upplägget landade i en totalentreprenad av en 
lokal byggentreprenör som i projekten visat på stor 
kompetens och kapacitet.

Tillsammans med kommunens förvaltningar har vi 
arbetat med en kartläggning av deras enskilda och 
gemensamma lokalbehov från idag och 10 år framåt. 
Det har varit en prioriterad fråga för oss att bli mer 
involverade i den kommunala verksamheten och få en 
helhetsbild. På så vis kan vi lättare agera som ett pla-
nerings- och resursstöd i dessa frågor.  

Internt i organisationen intensifierade vi också vårt 
kvalitetsarbete. Rent konkret handlar det om att vi i 
detalj analyserat hur vi startar upp och driver våra för-
valtningsprocesser för att kunna optimera dessa och 
på så vis bli ännu mer kostnadseffektiva. 

Vi har också lagt stort fokus på att förbättra vår verk-
samhetsstyrning genom att arbeta fram policys och 
instruktioner som tydliggör hur vi ska bedriva vårt 
dagliga arbete. Den processen sker parallellt med att vi 
utvecklar ett intranät som en plattform för vår interna 
kommunikation. Tillsammans kommer dessa insatser 
att bidra till att skapa ordning och reda och samtidigt 
stärka lagandan och vårt gemensamma fokus. 
     
Klimatet och klimatförändringarna är i fokus mer 
än någonsin. För oss är det en del av vardagen sedan 
många år att göra kloka miljöval när vi investerar i 
byggnader och teknik. Vi monterade vår första sol-
cellsanläggning redan 2005. Idag – 15 år senare – vin-
ner vi priser för våra nybyggnationer i trä för att de 
inte bara anses vara klimatvänliga utan för att de också 
är vackra att se på och trivsamma att vistas och bo i. 
Vår nya värmeanläggning i Fellingsbro är ett annat ex-
empel. Det är en stor investering för oss initialt men vi 
ser att det är en klok satsning ur miljöhänsyn och även 

ORD FRÅN STYRELSEORDFÖRANDE & VD

Vi är stolta över  
en organisation som  

visat prov på förmåga  
till anpassning, uthållighet 

och kreativitet

Året 2020 har varit utmanande på flera sätt. Vi har fått förhålla  
oss till en pandemi som ställt stora krav på oss att snabbt  
förändra det sätt vi arbetar på. Med facit i hand så har vår  
verksamhet ändå lyckats hålla tidtabellen. Och rent  
ekonomiskt har det gått bättre än planerat.
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Jonas Bernström
STYRELSEORDFÖRANDE FALAB/LIBO

Roger Sixtensson
VD FALAB/LIBO

Båda dessa  
byggnationer är exempel  

på när vi lyckas  
riktigt bra

ekonomiskt på sikt. Många investeringar och effekti-
viseringar har vi gjort och fler kommer det att bli. Vi 
är sedan 2018 med i Sveriges Allmännyttas (bransch- 
och intresseorganisation för kommunala och privata 
bostadsföretag) klimatinitiativ där målet är en fossilfri 
allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre en-
ergianvändning till 2030 (räknat från år 2007). Här 
arbetar vi gemensamt med branschen kring mål och 
uppföljning och kan ta lärdom av och samverka med 
varandra i dessa frågor. 

Vi jämför oss ofta med ett lok. Ett lok som beslutsamt 
tuffar fram med målet att utveckla fastigheter, loka-
ler, lägenheter och bostadsområden i kommunen och 
på så vis bidra till att människor vill leva och bo här  
– ung som gammal. Att vara det här loket kan vara 
tungt och krävande emellanåt. Men vi upplever att vi 

fått upp en bra fart och har en väl planerad väg 
fram. De aktörer som hakar på oss blir fler och fler 
och de bidrar med både kraft, energi och engage-
mang till vår gemensamma resa.     

Vi är stolta över att tåget rullat på så bra som det 
har gjort det senaste året. Vi är stolta över en orga-
nisation som visat prov på förmåga till anpassning, 
uthållighet och kreativitet. Nu ser vi fram emot 
kommande år och utmaningar som vi står inför. 
Och vi längtar efter att verkligheten blir någorlun-
da som vanligt snart så att vi alla kan träffas igen 
på riktigt.

Roger och Jonas utanför några av våra framtida bostäder i före detta vårdcentralen på Bytesgatan i Lindesberg
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VÅR ORGANISATION

En av våra största styrkor som 
fastighets- och bostadsbolag är 
våra kunniga och engagerade 
medarbetare. Det är tack vare dom 
som vi kan erbjuda bra service och 
trivsel till våra hyresgäster sam-
tidigt som vi skapar framtidens 
bostäder och lokaler i Lindesbergs 
kommun. Hela tiden med fullt 
fokus på smarta tekniklösningar, 
energieffektiviseringar och hållbara 
val för både människa och miljö. 

Idag är vi ett gäng på 34 med-
arbetare som jobbar inom flera 
olika kompetensområden. 

Ekonomi 
Detta är gänget som håller ordning 
och reda på allt som rör utbetal-
ningar, inbetalningar och ekono-
misk redovisning. Här är ordning 
och reda bara förnamnet. Tillsam-
mans med Ekonomichefen är det 
totalt fem personer på ekonomiav-
delningen: två Fastighetsekonomer 
och två Ekonomiassistenter.

Fastighetsförvaltning
Detta är hjärtat i vår verksamhet. 
Det är denna grupp medarbetare 
som ser till att våra fastigheter och 
utemiljöer underhålls på bästa sätt 
och att våra hyresgästers trivsel blir 
så bra som möjligt. På fastighetssi-
dan är vi totalt ca 15 personer; en 

Driftförvaltare med fem Driftans-
variga, en Fastighetsförvaltare med 
sex Fastighetsansvariga, en bovärd 
och en kvartersvärd. De som ar-
betar med driften ser till att alla 
system för el, värme, ventilation, 
vatten och avlopp underhålls och 
fungerar som de ska. Våra Fastig-
hetsansvariga har sitt huvudfokus 
på hyresgästernas vardagliga trivsel 
i fastigheten och på bostadsområ-
det. Det kan vara saker som be-
höver lagas eller bytas ut eller att 
de boende har idéer och önskemål 
om saker som kan förbättras i bo-
endemiljön.       

Projektledning
Det här är vi organiserar och sam-
ordnar alla våra utvecklingspro-
jekt, större renoveringar och ny-
byggnationer. På projektsidan har 
vi tre Projektledare.

IT-teknik
Här jobbar vår IT-strateg och vår 
IT-administratör strategiskt och 
operativt med olika teknik och 
IT-frågor. Det handlar dels om 
att långsiktigt planera för hur vi  
ska använda oss av informations-
teknik och datateknik i verksam-
heten men också om att se till att 
allt fungerar som det ska till var-
dags, både för medarbetare och  
hyresgäster.    

Kundtjänst
Här jobbar våra två Kund- och 
Marknadsansvariga aktivt med att 
marknadsföra våra bostäder och 
hjälpa de som letar boende eller 
lokal. De hanterar även alla våra 
hyresavtal, förfrågningar och upp-
sägningar. Här finns även våra två 
Receptionister som tar emot våra 
hyresgäster både över disk och på 
telefon.

Energi- och miljö
Energi- och miljöfrågor är centralt 
i allt vårt förvaltnings- och utveck-
lingsarbete. Våra energicontrollers 
arbetar aktivt med dessa frågor 
och tar fram nya metoder och ar-
betssätt som effektiviserar vatten- 
och energiförbrukningen i våra 
befintliga och nya fastigheter. 

Ledningsgrupp
Ledningsgruppens ansvar är att 
arbeta med långsiktiga strategier 
och företagsövergripande frågor. 
Tillsammans med vår VD ingår 
här Ekonomichef, Chef Teknisk 
förvaltning, Fastighetsutvecklare 
och Kommunikationsstrateg. 

Samarbete, sammanhållning  
och en gemensam målsättning
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VÅR STYRELSE

Samarbete, sammanhållning  
och en gemensam målsättning

Jonas Bernström

Aniette Lindwall

Magnus Storm

Elin Axelsson

Björn Pettersson

Fredrik Rosenbecker

Bertil Jansson

Ordförande

Vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

FASTIGHETER I LINDE AB

 LINDESBERGSBOSTÄDER AB

postadress Box 76, 711 22 Lindesberg
organisationsnummer 556439-6684

postadress Box 2, 711 21 Lindesberg
organisationsnummer 556406-2718

besöksadress  
Kristinavägen 20 B, Lindesberg

telefon  
0581-870 00

e-post  
libo@libo.se 

webb  
www.libo.se
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Att sortera rätt är inte lätt. Det vet 
alla som bor både i hyresrätt, bo-
stadsrätt eller villa. Med rätt kun-
skap om varför sopsorteringen är 
viktig och hur du ska sortera olika 
sorters avfall blir det både enkla-
re och roligare. I vårt team har vi 
några dedikerade personer som 
kan det här med sophanteringen 
utan och innan. Och dessutom 
är dom naturbegåvningar när det 
kommer till att informera, förkla-
ra och engagera våra hyresgäster. 
 
Vi är ett sopsorterande land och har 
ett väl upparbetat system i samhäl-
let för hur det här med avfallshan-
tering och återvinning ska fungera. 
Att hushållen, det vill säga alla in-
vånare, sorterar sitt avfall är avgö-
rande för att systemet ska fungera.  

För oss som hyresvärd är det vik-
tigt att nå ut med information till 
våra hyresgäster om  vilket ansvar 
vi har tillsammans. Flera av vår 
hyresgäster kommer från andra 
länder med helt andra system än 
vi har i Sverige för bland annat 
sophantering. Många som bor hos 
oss har också annat modersmål 
än svenska och behöver extra stöd 
och utbildning för att förstå hur 
det fungerar att bo i en hyresrätt i 
en svensk småstadskommun. Det 
kräver att vi tänker till kring hur vi 
informerar och hur vi också säker-
ställer att våra boende tar till sig 
informationen. 
 Det finns många sätt att göra det  
på och vi har provat flera. En av  
våra bäst fungerande insatser i  
sorteringsfrågan är arbetet med  

våra miljöhjältar – Fahria Ahmed,  
Aweys Abdullahi Hassan och 
Amina Omer Musse.  

Goda förebilder
Våra miljöhjältar har flera ansvar-
sområden. Det handlar dels om 
att informera våra hyresgäster om 
varför vi överhuvudtaget ska sorte-
ra våra sopor och hur det går till. 
De jobbar på olika sätt med att nå 
ut med budskapet. Det handlar 
framför allt om att finnas och sy-
nas på bostadsområdet och vara en 
god förebild. Att vara tillgängliga, 
visa och förklara. Innan pandemin 
gjorde de hembesök till våra hyres-
gäster för att prata om sophante-
ring – hur det fungerar i Sverige 
generellt och hur det går till i det 
egna bostadsområdet.  

Säg hej till våra miljöhjältar!

Fahria Ahmed
jobbat hos oss 11 år

mitt bästa miljötips 
Om du inte har plats för fler  
behållare i lägenheten kan du 
samla till exempel förpackningar 
och tidningar i en papperskasse.

Aweys Abdullahi  
Hassan
jobbat hos oss 2 år

mitt bästa miljötips 
Att utbilda både barn och  
vuxna i varför det är viktigt att 
sortera sina sopor och hur du 
ska göra.

Amina Omer Musse 
jobbat hos oss 2 år

mitt bästa miljötips 
Att informera de boende så att 
de är medveten om syftet med 
sophanteringen. 

VÅR ORGANISATION
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Säg hej till våra miljöhjältar!  
 - Att besöka våra hyresgäster i 
deras hemmiljö är den metod som 
vi ser har absolut bäst effekt, säger 
Aweys. Då har vi tid att förklara 
och visa och hyresgästen känner 
sig mer trygg med att ställa frågor. 
Dessutom fångar vi ofta upp hela 
familjer så att budskapet når alla 
samtidigt, fortsätter han.

Vår gemensamma miljö
En viktig del i arbetet är att visa på 
vikten av att vi tillsammans skapar 
en trevlig miljö i och kring våra 
soprum, i våra trapphus och i vår 
gemensamma utemiljö. Därför ser 
de dagligen till att hålla efter om de 
ser att någon skräpat ner, slängt fel 
i sopkärlen eller om det är överfullt 
i något kärl. Amina menar på att 
huvudsyftet inte är att städa upp 
efter hyresgästerna utan att visa på 
goda exempel och  få de boende att 
känna det gemensamma ansvaret 
och omsorgen om det gemensam-
ma bostadsområdet. 
 - Om vi ser att någon gör fel i 
sophanteringen så säger vi vänligt 
till  så att personen 
själv får tänka efter 
och göra rätt, säger 
hon.  
 Fahria är initiativ-
tagare till projektet 
med miljöhjältar. 
Hon har arbetat som Bovärd på 
LIBO i 11 år och redan tidigt såg 
hon behovet av att anpassa infor-
mation och utbildning i frågor som 
rör framför allt sophanteringen till 
de hyresgäster som flyttat hit från 
andra länder, samhällen och kul-

turer. Hon har tillsammans med 
andra kollegor ordnat bland annat 
bomöten med filmvisning om vad 
som händer med ditt avfall om du 
sorterar och vilka positiva effekter 
det ger för miljön.     

 - Det här handlar 
såklart om vår ge-
mensamma miljö, 
det är själva syftet 
med att vi tar hand 
om vårt avfall på rätt 
sätt, säger Fahria. 

För LIBO är det här också en jätte-
viktigt fråga eftersom det kostar oss 
mycket pengar om vi brister i vår 
sopsortering. Om vi alla hjälps åt 
och gör rätt så kan vi använda dessa 
pengar på mycket roligare saker, 
fortsätter hon.

Mångfacetterad roll  
Förutom att de tre är drivande i 
frågan kring avfallshanteringen 
arbetar de även med andra boen-
defrågor som till exempel tvätt-
stugor. Även här handlar det om 
information och utbildning kring 
hur du tvättar och vad som är 
viktigt att tänka på. De märker 
alla tre att de boende uppskattar 
deras arbete, deras närvaro och 
deras kunskap. Många gånger får 
de hantera andra frågor som till 
exempel att tolka, översätta och 
stötta i olika situationer både i 
kontakt med LIBO men även mot 
andra samhällsfunktioner. 

Aweys, Fahria och Amina utanför soprummet på Lingonvägen på Hagaberg

 ”Om vi alla hjälps  
åt och gör rätt så  

kan vi använda dessa  
pengar på mycket  

roligare saker”
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VÅR ORGANISATION

Som kommunägt bostads- och 
fastighetsbolag har vi bostäder 
och fastigheter i stora delar av 
Lindesbergs kommun. Våra 
drift- och fastighetsansvariga är 
uppdelade på tre team – team 
norr, team mitt och team söder. 
Team söder är gänget som har 
stenkoll på vårt bestånd från 
Lindesbergs södra tätort ner till 
Vedevåg, Frövi och Fellingsbro.  

En vanlig dag för de drift- och 
fastighetsansvariga i Team söder 

börjar på LIBO´s kontor i Lin-
desberg. Teamet består av två 
Driftansvariga; Per Gustafsson 
och Claes Eriksson – och två Fast-
ighetsansvariga; Mathias Fredén  
och William Svensson. 
 – Normalt är det utgångspunk-
ten att vi alla samlas på kontoret 
för att snacka ihop oss inför dagen 
och veckan, säger Per. Men för Per 
och hans kollegor är situationen 
en annan nu på grund av pan-
demin och de behöver vara mer 
flexibla med hur de strukturerar 

dagen. Det händer att de utgår 
hemifrån och för Team söders del 
finns alternativet att utgå ifrån 
Frövi, närmare bestämt i annexet 
till Frövi stationshus som är inrett 
som kontor och verkstad. 

Experter på  
problemlösning
Även om dagarna och veckorna är 
välplanerade på papperet så är det 
sällan det blir riktigt lika uppstyrt 
i praktiken. Det går inte alltid att 
förutspå hur lång tid exempelvis 

Teamet som finns för våra  
sydligaste hyresgäster

Team Söder på toppen av Frövi stationshus. Från vänster Mathias Fredén, Per Gustafsson och William Svensson (Claes Eriksson ej med på bild).
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ett kylskåpsbyte kommer att ta el-
ler hur många nya felanmälningar 
som kommer in under dagen.
 – Det händer nya saker i princip 
hela tiden som vi behöver ta tag i, 
men det är också tjusningen med 
det här jobbet, menar Mathias.
 De är alla eniga om att en av de 
stora fördelarna med arbetet är 
att det är så variationsrikt och att 
ingen dag är den andra lik. Som 
drift- och fastighetsansvarig är du 
hela tiden aktiverad både fysiskt 
och mentalt. Du får dessutom 
ständigt kompetensvecklas efter-
som det ofta är nya problem och 
utmaningar som uppstår och som 
du behöver ta tag i och lära dig. 
I den kompetensutvecklingen är 
kollegorna och la-
gandan avgörande. 
Vår arbetsgrupp på 
fastighetssidan be-
står av totalt cirka 
10 Drift- och Fast-
ighetsansvariga. 
Mellan dessa kom-
municeras det dag-
ligen både i respektive team och i 
hela arbetsgruppen. 
 – Vi är noga med att skapa ett 
klimat där vi alla hjälps åt och lär 
av varandra. Det är viktigt för den 
enskilde medarbetaren, men ock-
så för kvalitén i det vi gör, säger 
William. 

 Det finns de som har varit med 
länge och sitter på ovärderlig kun-
skap om fastigheterna. Claes Er-
iksson till exempel – han har job-
bat på LIBO sedan starten 1991 
och är ett enormt stöd för sina 
nyare kollegor. 

Viktig service för  
våra hyresgäster 
Förutom de tekniska färdigheter-
na krävs en social förmåga när det 
kommer till att möta våra hyres-
gäster, lyssna på deras önskemål, 
förklara hur saker och ting funge-
rar eller småprata om vädret. 
 – Det är klart att vi blir viktiga i 
deras vardag, menar Per. De kän-
ner igen oss och tycker att det är 

skönt och tryggt 
att vi är här och 
finns tillgängliga 
om det är något 
som strular, fort-
sätter han.
 Vårt södra team 
ansvarar för ett 
område med re-

lativt stor geografisk spridning i 
kommunen. Under 2020 gjorde 
vi flera större renoverings- och ut-
vecklingsprojekt i både Frövi och 
Fellingsbro. Vi har till exempel 
rustat upp Frövi stationshus ut-
vändigt med den gamla förlagan 
som modell, vi har energieffekti-

verat Frövi brandstation och in-
vesterat i vår största värmeanlägg-
ning hittills i Fellingsbro.  
 – Det är ett trevligt och varierat 
område att arbeta i, säger Mathias. 
Många av de äldre byggnaderna 
som finns kräver såklart mycket 
tillsyn och underhåll men som 
bolag har FALAB/LIBO hela ti-
den en strategi att utveckla och 
förbättra och det arbetet kan vi 
verkligen känna att vi blir en del i, 
fortsätter han.       

Hur trivs du med LIBO som hyresvärd?
Jag trivs bra. Lokalen jag hyr är fräsch och ljus och hyran är överkomlig.

Hur fungerar servicen och kontakten med våra fastighetsansvariga? 
De får toppbetyg av mig! Jag upplever att de är snabba, trevliga och tillmötesgående. 
Jag har haft lite problem med värmen i lokalen denna vinter, men LIBO´s Fastighets-
ansvariga har gjort sitt bästa för att lösa det. 

 ”Det händer nya  
saker i princip hela  

tiden som vi behöver  
ta tag i, men det är  

också tjusningen  
med det här jobbet”

Linda Flodström, Salong LO, 
Järnvägsgatan 6, Frövi

Specialanpassning av rör till ett badrum.

Leverans av nytt kylskåp på Centralvägen i Frövi.
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JAN FEB MAR APR MAJ JUN

Säkra tak på  
Lingonvägen

Nya utemiljöer  
till förskolebarnen

Trygga garage  
på Granvägen

Kungsgatan 33

Nytt värmesystem  
för två av våra förskolor 
På förskolan Skogsdungen (Lindesberg) och Ramsbergs 
förskola (Ramsberg) har vi bytt ut den gamla eluppvärmda 
värmeaggregatet till en värmepanna med vattenburet  
värmesystem. Bra för miljön, ekonomiskt på sikt och  
stabil värme för barn och personal. 

ÅRET SOM GÅTT – ETT AXPLOCK

Under året har vi bytt ytskikt på  
taken, skivor på gavelspetsarna 
samt säkrat all takavvattning  

på våra hyreshus på  
Lingonvägen.  

På förskolan Skogsdungen  
(Frövi), Mariedal (Frövi) och  

Stadsskogen (Lindesberg) har vi 
bytt ut gammal lekutrustning  

och även adderat en  
del nytt.  

Här har vi byggt nya kallgarage 
som är vända mot huvud- 
byggnaden för att det ska  
vara lättare att ha uppsikt  

över området. 

Ett av våra äldsta hus och inner- 
gårdar har fått sig en tidstypisk 

upprustning och ett nytt  
dagvattensystem.

Energiprojekt på 
brandstationen i Frövi 
I somras färdigställde vi arbetet 
med att installera ny behovsstyrd 
ventilation och belysning på 
brandstationen i Frövi. Vi har 
också tilläggsisolerat yttertak och 
bytt fönster. Alla viktiga åtgärder 
för att spara energi.

Minipremiär för Lindbackaskolan
Sedan december 2020 har delar av Lindbackaskolan 
smygöppnat. Det är tillagningsköket och navet – 
den centrala delen av byggnaden med kontor och 
särskola som har börjat användas. Storpremiär blir 
det vid årets terminsstart.

Upprustning av  
stationshuset i Frövi
Sedan i höstas kan framför allt den som reser 
med tåg till och från Frövi beskåda ett stations-
hus som fått en rejäl ansiktslyftning. Vi har 
varsamt renoverat fasaden, bytt fönster och  
dörrar för att efterlikna hur byggnaden såg ut 
när den byggdes under mitten på 1800-talet. 
Nästa steg är att renovera invändigt för att  
skapa kontors- och verksamhetslokaler.
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Säkra tak på  
Lingonvägen

Bättre lokaler  
hos tandläkaren

Folkliga  
bostäder

JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Prisvinnande 
byggnation
I slutet av oktober vann 
LIBO Länsstyrelsens 
Energi- och klimatpris i 
kategorin Årets föredöme/
inspiratör inom offentlig 
sektor för träbyggna-
tionerna på Kvarteret 
Gåsen, Bergsparken och 
Golfboendet i Lindesberg. 
Läs mer om det på nästa 
uppslag.

Viktiga samtal om framtiden
Under förra året påbörjade vi vårt största ombyggnations-
projekt någonsin. Att utveckla bostadsområdet Hagaberg 
till att bli Framtidens stadsdel. För att hitta rätt väg 
framåt har vi bland annat haft samtal med er som bor på 
området. Läs mer om vårt arbete och vad vi pratat om 
hittills på sid 20-21.

Klimatvänlig utveckling
Vid årsskiftet bytte vi ut den värmeanläggning som förser 
Ekbackens skola, sporthallen och äldreboendet Ekgården – i 
Fellingsbro – med värme. Den gamla anläggningen drevs med 
pellets och olja. Den byts nu mot en betydligt effektivare och 
miljövänligare anläggning med bergvärme. Värmeanläggningen 
är vår hittills största.

Under året har vi bytt ytskikt på  
taken, skivor på gavelspetsarna 
samt säkrat all takavvattning  

på våra hyreshus på  
Lingonvägen.  

Under året har vi gjort  
lokalanpassningar och viss  
renovering för att folktand- 
vårdens verksamhet i Frövi  

ska fungera optimalt. 

I slutet på 2020 blev vi klara  
med ombyggnationen av huset  

där Folktandvården höll till  
innan flytten till Bergsparken.  

Här finns nu 4 lägenheter  
i ett trevligt läge mitt i  

fina Lindesberg.

Brotorpsskolan  
öppnade i nya lokaler
Under höstterminen 2020 kunde Brotorpsskolans elever och personal 
äntligen få börja nyttja de nya delarna av byggnaden. Ny tryggare entré, 
modern teknik, ljus och öppen miljö både ute och inne för att nämna 
några av de fina detaljerna i den nya skolbyggnaden.    

Solbelyst kontor
Som ett led i vårt klimatarbete 
har vi monterat solpaneler med 
batterilagring på vårt nya kontor 
på Kristinavägen. 
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ÅRET SOM GÅTT 

Under förra året blev vi upp-
märksammade och prisade för 
vår användning av trä i våra 
nybyggnationer. Trä är ett 
fantastiskt byggmaterial som 
dock hamnat lite i skymundan 
i byggindustrin de senaste åren. 
Förhoppningsvis hjälper vi till 
att vända den utvecklingen. 

Den 30 oktober fick vi kliva högst 
upp på pallen och ta emot Örebro 
läns Energi- och klimatpris. Priset 

delas ut årligen till personer eller 
organisationer som inspirerat eller 
varit föredöme för insatser som 
lett till minskad klimatpåverkan, 
energieffektivisering eller ökad 
användning av förnybar energi.

Trä i olika former
Vi kammade hem vinsten för våra 
nybyggda trähus Kvarteret Gåsen, 
Golfboendet och Bergsparken. 
Tre hustyper med väldigt olika 
karaktär. Kvarteret Gåsen består 

av två nya huskroppar med di-
rekt koppling till Strandskolan 
vid Lindesjön. Fasaden är vit och 
består delvis av stora glaspartier. 
Golfboendet är ett livsstilsboen-
de intill Golfbanan i Lindesberg. 
Dessa hus har en varm träfasad 
som smälter in i den omgivande 
naturen. Bergsparken som består 
av alltifrån vårdcentral till lägen-
heter är en stolt och ståtlig bygg-
nad som kombinerar modern och 
traditionell arkitektur och design. 

Ett vinnande koncept för både  
klimatet och människan 

Kvarteret Gåsen 
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Vi tror på trä
För oss är den här utmärkelsen ett kvitto på att vi är på 
rätt väg med vårt arbete att satsa på förnybara material 
och minska våra koldioxidutsläpp. Vi tror starkt på trä 
som byggmaterial av flera skäl. Trä anses miljövänligt som 
byggmaterial framför allt för att det är förnybart till skill-
nad från andra byggnadsmaterial. Dessutom har träden 
under sin livstid förmågan att binda koldioxid från den 
omgivande miljön. De träprodukter som därefter skapas 
av träden fortsätter att lagra den koldioxiden. 
 Forskning visar också att vi människor mår väldigt bra i 
trähus. Det i sig är ett starkt argument för oss att bygga i 
just i trä. Att människor trivs och vill bo i våra hus länge 
är en viktig aspekt i hållbarhetsfrågan. Och vi hoppas så-
klart att vi också inspirerar andra att se fördelarna med trä 
som byggnadsmaterial. 
 Landshövding Maria Larsson delade ut priset till vår 
VD Roger Sixtensson på Handelskammaren Mälardalens 

f ö r d e l a r m e d t r ä h u s

Trä är bra för vår hälsa. Forskning visar 
att vi människor mår bättre när vi vis-
tas i  trähus jämfört med andra bygg-
material. Man tror att det beror på att 
materialet har en positiv påverkan på 

på inomhusluften, fuktbalansen, kom-
forten och akustiken. Sen är ju också 
trä ett levande, naturligt och vackert 
material vilket säkert också bidrar. 

Trä är brandsäkert. Det kan låta lite  
motsägelsefullt men träets stora fördel 
vid brand är att materialet förkolnar 
men bibehåller sin hållfasta förmåga. 
Det gör att byggnaden inte kollapsar 

av hettan.

Trä är förnybart. Träden kan med  
hjälp av sol, koldioxid och vatten  

producera virke i all framtid.

Trä är miljövänligt. Träd tar upp och  
binder koldioxid från den omgivande  
miljön. När träden sen avverkas och  
används till träprodukter fortsätter  
produkterna att lagra koldioxiden.  

Trä är lätt och tyst att arbeta med.  
Det har relativt låg vikt samtidigt 

som det är ett hållfast material. Det är 
enkelt att bearbeta och öppnar upp för 
nya möjligheter vad gäller arkitektur.  

Trä låter också mindre än många andra 
material och bidrar därför till lägre 

buller under byggnationen.

Kvarteret Gåsen 

Källa: Stora Enso och Holmen
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Promotionmorgon den 30 oktober förra året. 
 När Roger tog emot priset var han snabb med att understry-
ka att det är tack vare alla våra engagerade medarbetare och 
vår modiga och målinriktade styrelse som vi lyckas med detta.   
Han sammanfattar det med orden: ”Tillsammans driver vi 
vårt hållbarhetsarbete framåt”.
 Priset delas ut av Länsstyrelsen i Örebro län och Region 
Örebro län inom Örebro läns energi- och klimatprogram.

Golfboendet

Bergsparken

Landshövding Maria Larsson och vår 
VD Roger Sixtensson

m o t i v e r i n g

Lindesbergsbostäder AB har under 2019 
färdigställt flera träbyggnationer (Kvarteret 
Gåsen, Bergsparken och Golfhusen) i olika 
stilar. Att bygga i trä är verkligen i tiden men 
är långt ifrån ett självklart val i svenska kom-
muner idag. Med detta modiga val av mate-
rial har LIBO visat att bygga i trä inte kostar 
mer än att bygga i betong och stål, de har 
visat att träbyggnader kan se ut på olika sätt 
för att passa in i olika stadsmiljöer och fram-
förallt har valet av material gett flera klimat-
vinster. Trä är det enda byggnadsmaterialet 
som är förnybart. Att bygga trähus innebär 
radikalt lägre koldioxidutsläpp än traditio-
nellt byggande.

ÅRET SOM GÅTT 

Solceller som energikälla är på stark frammarsch i Sve-
rige både hos företag och privatpersoner. Vi monterade 
vår första solcellsanläggning redan 2005 och vi är nu 
uppe i sju producerande anläggningar. Fyra av dessa 
anläggningar är våra egna. Dessa sitter på Lindeskolans 
hus N, på våra bostäder på Lingonvägen, på Bergs-
parken och på vårt eget kontor på Kristinavägen. De 
övriga tre anläggningarna har vi byggt som andelsägare 

i föreningen Solel i Berg-
slagen. De har installerat 
solceller på Lindeskolans tak 
på hus L och på Frövisko-
lan. Totalt producerar våra  
anläggningar ca 200 000 kWh el per år. Det är bra. 
Men vi planerar såklart för fler anläggningar och mer 
lokalproducerad solel framöver.   

Vi utvecklar vår solcellsproduktion av el
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Klimatsmart värme i Fellingsbro
I slutet av 2020 investerade vi i en ny värmean-
läggning i Fellingsbro som ska försörja Ekback-
ens skola, sporthallen och äldreboendet Ekgår-
den. Satsningen är en del i vår klimatstrategi som 
säger att vi ska nå en fossilfri verksamhet och 30 
procents lägre energianvändning fram till 2030 
(räknat från år 2007). 

För oss handlar mycket av arbetet med att minska 
vår klimat- och miljöpåverkan om att göra för-
bättringar som är smarta både för klimatet och 
plånboken. Där vi har gammal och energikrävan-
de utrustning försöker vi hitta nya lösningar som 
är hållbara på sikt. 
 Den nya värmeanläggningen i Fellingsbro  
är vår största hittills och den innebär såklart en 
stor ekonomisk investering. Det är dock en ek-
vation som vi ser att vi räknar hem i slutändan. 
Den nya anläggningen drivs av bergvärme och är 
betydligt effektivare och miljövänligare än den ti-
digare pellets- och oljepannan som värmde upp 
fastigheterna.

Smartare värme i Ekbackenss skola och sporthallen i Fellingsbro

Under 2019 tillkom  
anläggningen på  
Bergsparken och  
Fröviskolans tak.
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Vi jobbar kontinuerligt med att minska vårt klimat- 
avtryck. Det kan handla om att vi investerar i ny 
teknik som är smartare och mer energieffektiv. Det 
kan också handla om att vi hittar nya arbetsmetoder 
och lösningar som gör att vår totala energiåtgång och 
vattenförbrukning minskar. Vårt mål är att bli helt 
fossilfria till 2035. Det är ett mål som vi delar med 
184 andra kommunala bostadsbolag i Sverige via  

Svensk Allmännyttas klimatinitiativ*. Det uppropet 
sätter tydliga riktlinjer och mål för LIBO som bo-
stadsbolag. Eftersom vi är två sammansvetsade bolag 
så sätter vi internt samma mål för hela verksamheten.   
Vi har nedåtgående kurvor både på vatten- och en-
ergianvändning och vi har i princip fasat ut alla våra 
oljeanläggningar.

Energieffektivare fastigheter  
och bostäder

VÅR TOTALA ENERGIANVÄNDNING (kWh/m2)

FÖRDELNING ENERGI (%)

el 29,1%
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ÅRET SOM GÅTT 

Det är många faktorer 
som påverkar energian-
vändningen utslaget per 
m2. Köper vi fastigheter 
som är energikrävande 
ger dessa ett sämre värde 
till en början. I nybygg-
nationer är energiåt-
gången låg vilket drar 
ner det genomsnittliga 
värdet. 

Här syns fördelningen av våra energikällor 
under 2020. Fjärrvärmen från Linde Energi 
är den största. Ungefär 0,5 procent av vår el 
och fjärrvärme kommer från solel.
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VÅR TOTALA VATTENFÖRBRUKNING (m3)

Det finns både ekonomiska och miljömässiga skäl till 
att vi alla behöver minska vår vattenförbrukning och 
det är därför ett viktigt mål i vår verksamhet. Under 
2016 och 2017 gjorde vi ett antal vattenbesparande 
åtgärder i våra fastigheter.
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* Sveriges Allmännytta är bransch- och intresse-
organisation för över 300 allmännyttiga kommu-
nala och privata bostadsföretag över hela Sverige. 
Klimatinitiativet, som är ett gemensamt upprop 
för att minska utsläppen av växthusgaser, startade 
hösten 2018. Målet är att de allmännyttiga bo-
stadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 
och att energianvändningen ska minska med 30 
procent. 184 företag är nu medlemmar i klimati-
nitiativet. Sammantaget handlar det om 714 000 
lägenheter vilket motsvarar cirka 78 procent av 
lägenheterna inom allmännyttan. Tillsammans 
uppnår de över 95 procents fossilfrihet. De har 
dessutom minskat sin ener-
gianvändning med nästan 14 
procent sedan 2007.

m2 fast ighetsyta totalt

238 986

vå r v e r k s a m h e t  i  s i f f r o r

medarbetare

34

bostäder

1137

orter i  
kommunen

Vi f inns på

7
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ÅRET SOM GÅTT 

Efter ett långt och förhoppningsvis 
vilsamt sommarlov fick elever och 
personal på Brotorpsskolan änt-
ligen öppna dörrarna till sin nya 
skolutbyggnad. Bygget har pågått 
i 10 månader och skolan har nu 
fått extra stora och flexibla ytor att 
bedriva sin verksamhet i.      

Utbyggnaden av Brotorpsskolan  
är planerad och byggd för att vara 
flexibel och anpassningsbar för 
skolverksamheten. Lokalerna är 
öppna och ljusa för att bidra till 
både välmående, trygghet och 
tillgänglighet. Fokus har varit att 
skapa smarta utrymmen där verk-

samheten har utrymme att utveck-
las och växa.

Kreativitet och leklust
När du kommer in på skolan möts 
du av en gemensam samlingsyta 
med en läktare i form av en stor 
trappa där skolan har möjlighet att 
titta på filmer och presentationer. 
Klassrummen är också utrusta-
de med små läktare för att bryta 
av det traditionella klassrummet 
och bidra till kreativitet och sam-
arbete. Det gemensamma kapp-
rummet är utrustat med ett stort 
torkrum för att det ska vara enkelt 
och lustfyllt att leka utomhus trots 

regn och rusk. Toaletterna ligger i 
mitten av byggnaden och har små 
förrum som ska bidra till att skapa 
lugna och trygga toalettbesök. 
 På skolan finns också möjlighet 
till pedagogisk matlagning och 
bakning och i det naturliga lek-
området i skogen har vi skapat ett 
lekmonster som är en form av stor 
lekutrustning där eleverna kan ak-
tiveras på många olika sätt.

En sammanhållen skola
En stor del av strategin med byg-
get och utvecklingen av Brotorp-
sskolan är att se den som en del 
i ett större perspektiv. Lindes-

En flexibel skolbyggnad  
med elevens trygghet  
och lärande i fokus

Upplyst fasad mot entrén
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bergs nya högstadieskola – Lindbackaskolan – byggs 
i direkt anslutning till Brotorpsskolan. Den beräknas 
vara helt färdigställd till höstterminen 2021. Här in-
tegreras en ny stor idrottshall med nuvarande ishall och 
curlinghall. I det totala skolområdet ingår stora gemen-
samma lek- och aktivitetsmiljöer där möjligheterna och 
idéerna är många. Här finns en ny säker angöring för 
buss och taxi. Tillagning och matservering för Brotorps- 
skolans elever och personal finns också på Lindbackaskolan 
och är igång sedan slutet av året.
 Att elever och personal på Brotorpsskolan delar ytor både 
inne och ute med Lindbackaskolan är en del i att integrera 
elever från förskoleklass upp till högstadiet – inklusive sär-
skolan och autistklasserna – med varandra. Det bidrar till 
att öka sammanhållningen mellan elever och personal och 
på så vis också skapa mer trygghet och gemenskap.

Skolan lyser upp Lindesberg
Den utbyggda delen av Brotorpsskolan har plats för 225 
elever. Utbyggnaden är kvadratisk och består av två plan. 
Ett av hörnen på byggnaden har ett svängt fönsterparti 
både uppe och nere. Totalt finns åtta klassrum, ett extra 
basrum (som kan användas som klassrum vid behov) och 
två lärararbetsrum. Fritidsverksamheten är integrerad i den 
öppna delen av byggnaden. 
 I den nya utbyggnaden har vi haft stort fokus på robusta 
material som håller över tid. På både Brotorpsskolan och 
Lindbackaskolan jobbar vi med samma tänk i materialval 
och design. Helhetsintrycket blir ett magnifikt landmärke 
för Lindesbergs kommun. Både på utsidan – med de stora 
ljuspartierna som lyser upp platsen – och på insidan som 
en viktig mötesplats för våra kommande generationer.

Vad tycker du är bäst med nya Brotorpsskolan?

” Att den är ny. Den är fin.  
Den har en bra klätterställning. 
Man har bra kompisar.” 
Cornelia Blomberg 
elev i förskoleklass Brotorpsskolan

” Att få jobba i ett helt nytt hus med härliga 
barn och bra personal. Det är så kul att få vara 
med om att se en helt ny skola växa fram. ”
Anna-Lena Larsson 
klasslärare i förskoleklass Brotorpsskolan

” Det bästa med nya Brotorpsskolan 
är att se hur elever och personal trivs i 
de nya miljöerna både inne och ute. ”
Anna Unosson,  
rektor Brotorpsskolan

Lekfulla ytor i trapphuset

Kreativ lärmiljö i klassrummen

Konstverk skapade av elever på Brotorpsskolan
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ÅRET SOM GÅTT 

Hagaberg ska bli  
framtidens stadsdel  
i Lindesberg

Under 2020 drog vi igång projek-
tet Framtidens stadsdel i Lindesberg 
som i grunden handlar om att vi 
ska renovera och bygga om våra 
lägenheter på Björkhyttevägen och 
Lingonvägen – en del av stadsdelen 
Hagaberg. Det är ett projekt som 
skiljer sig en del från andra renove-
ringar vi gjort genom åren framför 
allt på grund  sin storlek. Här finns 
drygt 400 av våra lägenheter – det 
är ungefär en tredjedel av vårt tota-
la bestånd.  

Utgångspunkten när vi bygger 
och utvecklar våra bostäder och 
bostadsområden är de boendes fy-
siska och sociala miljö men också 
att vi hittar smarta och innovativa 
lösningar kring både energieffek-
tivisering, miljöhantering  
och teknik. Vår ambition är att 
skapa bostäder och stadsdelar som 
är attraktiva och hållbara både för 
människan, för samhället i stort 
och för vår gemensamma miljö. 

En jubilar som behöver 
upprustning
Bostäderna på Björkhyttevägen 
och Lingonvägen är en del av det 
så kallade miljonprogrammet som  
skapade ett stort antal bostäder 
på kort sikt i Sverige under 
1965–1975. Det är alltså ungefär 
50 år sedan dessa hus såg dagens 
ljus. Syftet från statligt håll var att 
komma tillrätta med bostads-
bristen och trångboddheten och 
samtidigt höja bostadsstandarden.   
 I Lindesberg kom lägenheterna 
på Hagaberg till när Volvo – nu-
varande Meritor – etablerade sin 
fabrik för tillverkning av bakaxlar 
till lastbilar. Det skapade ett stort 
behov av många bostäder på kort 
tid och miljonprogrammets bygg-
nadsprincip och byggnadsteknik 
låg nära tillhands. 
 Det finns mycket bra att säga 
om syftet och byggnadsformen 
i miljonprogrammet men det 
finns en problematik som vi nu 

står inför generellt i hela landet.  
Husen byggdes snabbt och med 
en byggnadsteknik som uppfyll-
de då gällande byggnadsnormer. 
Dessa har nu blivit omoderna och 
kostsamma.

En stabil grund krävs för att 
bygga bra bostäder
Vi tror att en stor del i att lyckas 
skapa hållbara bostäder, stadsdelar 
och boendemiljöer är att göra ett 
noggrant grundarbete och tänka 
långsiktigt. Det vi gjort initialt i 
detta projekt är att samla infor-
mation och fakta om områdets 

I projektets första fas handlar mycket om  
att kartlägga bostadsområdets nuläge
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status och nuläge. Det handlar bland an-
nat om data som visar på närheten till oli-
ka aktiviteter eller samhällsfunktioner, hur 
människors mår generellt mätt i faktorer 
som utbildningsnivå, sysselsättningsgrad, 
trångboddhet till exempel. Vi har även haft 
ett antal boendedialoger för att lyssna och 
förstå hur de som bor på området upplever 
sin tillvaro och hur de vill att vi tänker fram-
åt när vi planerar och gör om. På grund av 
pandemin har vi fått genomföra dialogerna 
genom en mix av mindre fysiska gruppmö-
ten, digitala möten och möten utomhus. 
  
Samverkan för trygghet  
och trivsel
Det tekniska grundarbetet kring bostäder-
nas och utemiljöernas utformning, plane-
ring av gång- och cykelvägar är viktigt men 
behöver gå hand i hand med det sociala. 
Här är den kommunala viljan att samverka 
och hitta gemensamma lösningar avgöran-
de för att vi ska lyckas. En del i vårt arbete 
initialt riktar specifikt in sig just på hur vi 
ska hitta nya arbetssätt för att till exempel 
bättre stötta vissa utsatta grupper i samhäl-
let eller för att bredda den kommunala verk-
samheten och tänka utanför boxen. I detta 
arbete tar vi även armkrok på andra viktiga 
aktörer som till exempel Polisen och Hyres-
gästföreningen för att kunna jobba aktivt 
och långsiktigt med till exempel trygghets-
frågor.
 Att utveckla och skapa hållbara lösning-
ar kring alla beståndsdelar som bygger ett 
bostadsområde måste få ta tid. Vi måste 
både kunna fokusera på detaljerna och lyf-
ta blicken och se helheten när vi utvecklar 
framtidens bostäder och bostadsområden i 
kommunen. 
 Nästa steg i detta projekt  är att pre- 
sentera en plan för hur och när vi ska  
påbörja en renovering och utveckling av om-
rådet. Du hittar mer information om projek-
tet på www.libo.se/framtidensstadsdel   

Tryggare och  
roligare lek  
i kommunen
Under en fyraårsperiod har vi satsat på en upp-
datering av de utvändiga lekytorna på kom-
munens förskolor. Syftet med projektet har 
primärt varit att höja säkerheten och förbättra 
möjligheten till service och skötsel i och kring 
lekutrustningen. 

Som fastighetsägare har vi krav på oss att se till 
att våra lekplatser är säkra att leka på. Fokus i 
det här arbetet har varit att se till att de lekplat-
ser som hör till kommunens förskolor följer gäl-
lande säkerhetsstandard på till exempel material 
och underlag. Men självklart har vi också passat 
på att skapa fler utmaningar för barnen och till-
godose lusten till lek. 
 En viktig aspekt som vi alltid har med oss är 
när utvecklar våra hus och gårdar är att låta om-
givande miljö inspirera till materialval och ut-
formning. Om det finns mycket skog i närmil-
jön väljer vi gärna trämaterial. Omgivande hus 
och byggnader kan också påverka till exempel 
färgsättning. 
 Under förra året var det Skogsdungen och Ma-
riedals förskola i Frövi som fick sig en uppdate-
ring. För att hitta rätt väg fram har vi tagit fram 
förslag och skisser som förskolorna därefter har 
fått kika på och ge input på. 

Ny lekutrustning på Skogsdungens förskola i Frövi  
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EKONOMISK REDOVISNING FALAB

Fast ighetsbestånd 2020 2019 2018

Antal Yta m2 Antal Yta m2 Antal Yta m2

Bostäder 56 3 473 59 3 299 44 2 890

Lokaler 150 152 272 150 152 272 140 150 302

Totalt 206 155 745 209 155 571 184 153 192

Dri f tkostnader 2020 2019 2018

Tkr Kr m2 Tkr Kr m2 Tkr Kr m2

Fastighetsskötsel -5 276    -34    -5 277    -34    -5 443    -36    

Reparationer -12 009    -77    -11 533    -74    -12 607    -82    

Uppvärmning -20 078    -129    -23 999    -154    -23 011    -150    

Vatten/sophantering -3 703    -24    -3 648    -23    -3 010    -20    

Fastighetsförsäkringar -1 189    -8    -1 093    -7    -1 048    -7    

Marknadsföring -3 112    -20    -3 674    -24    -3 671    -24    

Bilar/leasing -2 089    -13    -2 961    -19    -2 844    -19    

Skadegörelse/självrisker -1 576    -10    -189    -1    -259    -2    

Personalkostnader -25 433    -163    -25 827    -166    -23 802    -155    

Övriga driftkostnader -12 794    -82    -18 733    -120    -21 684    -142    

Summa fastighetskostnader -103 169    -662    -119 981    -771    -125 285    -818    

Driftnetto  104 441     671     65 799     423     65 092     425    

Intäkter 2020 2019 2018

Tkr Kr m2 Tkr Kr m2 Tkr Kr m2

Bostäder  3 646     1 050     3 393     1 028     3 026     1 047    

Hyresbortfall Bostäder -70    -20    -54    -16    -314    -2    

Hyresrabatt Bostäder -31    -988    -299     -       -      

Lokaler  169 636     1 114     167 049     1 097     155 199     1 033    

Hyresbortfall Lokaler -2 829    -19    -11 596    -76    -342    -2    

Garage/P-plats  537     78     70    

Övriga hyresintäkter  1 259     8     13 207     85     8 791     57    

Övriga hyresgästsintäkter  2 288     15     238     2     2 516     16    

Övriga intäkter  33 172     213     14 453     93     21 429     140    

Summa  207 610     1 333     185 780     1 194     190 377     1 243    

Fast ighetskostnader 2020 2019 2018

Tkr Kr m2 Tkr Kr m2 Tkr Kr m2

Underhåll -15 910    -102    -23 047    -148    -27 907    -182    

Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i för-
hållande till balansomslutningen, uppgick till 0,30 % för 2020.

Resultat efter finansnetto i förhållande till eget kapital inklusive obeskattade  
reserver efter avdrag för uppskjuten skatt, uppgick till -8,05% för 2020.

Avkastning på totalt kapital i % Avkastning på eget kapital i %
2,00

20,00
- -

(2,00)
(20,00)

22



Av- och nedskrivningar 2020 2019 2018

Tkr Kr m2 Tkr Kr m2 Tkr Kr m2

Avskrivningar immateriella tillgångar -44    -0    -44     -      -44    -0    

Avskrivningar byggnader och 
markanläggningar

-45 620    -293    -42 680    -274    -34 908    -228    

Avskrivningar inventarier -6 509    -42    -5 675    -36    -4 547    -30    

Nedskrivningar -44 500    -286    -30 000    -193    -5 000    -33    

Summa -96 673    -621    -78 399    -504    -44 499    -290    

Finansiella intäkter/kostnader 2020 2019 2018

Tkr Kr m2 Tkr Kr m2 Tkr Kr m2

Ränteintäkter  7     0     7     0     9     0    

Räntekostnader -19 089    -123    -16 426    -106    -10 200    -67    

Förtidslösta swappar -9 510    -61    -14 086    -91    -119    -1    

Jämförelsestörande poster -2 282    -15    -828    -5     -       -      

Rörelseresultat  5 485     35    -13 428    -86     20 593     134    

Finansnetto -28 592    -184    -30 505    -196    -10 310    -67    

Resultat efter finansnetto -23 107    -148    -43 933    -282     10 282     67    
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Långfristiga skulder i förhållande till anläggningstillgångarnas 
bokförda värde, uppgick till 86,73% för 2020. 

Eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt 
i förhållande till balansomslutningen, uppgick till 15,89% för 2020.

Långfristiga skulder i förhållande till eget kapital, uppgick till 
5,09 gånger för 2020.

Driftnetto före avskrivningar i förhållande till fastigheternas  
bokförda värden, uppgick till 9,07% för 2020.

Belåningsgrad i %

Soliditet i % Skuldsättningsgrad i %

Direktavkastning i %

90,00

40,00 10,00

10,00

80,00

20,00 5,00

5,00

70,00

- 0,00

0,00

Omsättningstillgångar minus varulager i förhållande till kort- 
fristiga skulder, uppgick till 209,91% för 2020.

Kassalikviditet i %

200,00

300,00

100,00

0,00

2020 2019 2018
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EKONOMISK REDOVISNING LIBO

Fast ighetsbestånd 2020 2019 2018*

Antal Yta m2 Antal Yta m2 Antal Yta m2

Bostäder  1 081     70 154     1 020     66 931     1 020     66 931    

Lokaler  51     13 087     53     14 229     53     14 229    

Totalt  1 132     83 241     1 073     81 160     1 073     81 160    

Intäkter 2020 2019 2018*

Tkr Kr m2 Tkr Kr m2 Tkr Kr m2

Bostäder  75 705     1 079     70 476     1 053     78 642     1 175    

Hyresbortfall Bostäder -5 432    -77    -3 693    -55    -1 924    -29    

Hyresrabatt Bostäder -1 369    -20    -583    -9    -242    -4    

Lokaler  12 778     976     14 874     1 045     18 819     1 323    

Hyresbortfall Lokaler -821    -63    -166    -12    -418    -29    

Hyresrabatt Lokaler -23    -2    -1    -0    -8    -1    

Garage/P-plats  1 462     1 344     1 678    

Övriga hyresintäkter  352     756     -      

Övriga intäkter  1 742     21     601     7     7 529     93    

Summa  84 394     995     83 608     1 030     104 076     1 282    

Dri f tkostnader 2020 2019 2018*

Tkr Kr m2 Tkr Kr m2 Tkr Kr m2

Fastighetsskötsel -7 024    -84    -8 402    -104    -6 892    -85    

Reparationer -6 366    -76    -4 493    -55    -4 068    -50    

Uppvärmning -12 315    -148    -13 496    -166    -15 949    -197    

Vatten/sophantering -5 583    -67    -5 192    -64    -6 835    -84    

Fastighetsförsäkringar -969    -12    -909    -11    -293    -4    

Marknadsföring -11    -0    -51    -1    -98    -1    

Bilar/leasing -4    -0    -5    -0     -       -      

Skadegörelse/självrisker -1 145    -14    -2 396    -30    -1 130    -14    

Personalkostnader -111    -1    -185    -2    -169    -2    

Övriga driftkostnader -17 788    -214    -16 633    -205    -16 957    -209    

Fast ighetskostnader 2020 2019 2018*

Tkr Kr m2 Tkr Kr m2 Tkr Kr m2

Underhåll -11 805    -142    -14 233    -175    -13 851    -171    

Summa fastighetskostnader -63 121    -758    -65 995    -813    -66 242    -816    

Driftnetto  21 273     256     17 613     217     37 834     466    

Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i förhållande 
till balansomslutningen, uppgick till 11,44% för 2020.

Avkastning på totalt kapital i %

20,00

-

(20,00)

Resultat efter finansnetto i förhållande till eget kapital inklusive obeskattade 
reserver efter avdrag för uppskjuten skatt, uppgick till -9,48% för 2020.

Avkastning på eget kapital i %

20,00

40,00
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-

(20,00)
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* 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 kvar vid årsskiftet. Således blir måttet kr/kvm missvisande.



Av- och nedskrivningar 2020 2019 2018*

Tkr Kr m2 Tkr Kr m2 Tkr Kr m2

Avskrivningar immateriella tillgångar -787    -9    -787    -10    -787    -10    

Avskrivningar byggnader och 
markanläggningar

-21 393    -257    -19 209    -237    -22 344    -275    

Avskrivningar inventarier  -       -       -       -       -       -      

Nedskrivningar  -       -      -2 400    -30    -40 233    -496    

Summa -22 180    -266    -22 396    -276    -63 364    -781    

Finansiella intäkter/kostnader 2020 2019 2018*

Tkr Kr m2 Tkr Kr m2 Tkr Kr m2

Resultat från andelar  
i koncernföretag

 2     0     -       -       2     0    

Ränteintäkter  86     1     90     1     131     2    

Räntekostnader -8 035    -95    -10 484    -129    -14 306    -176    

Borgensavgift -1 637    -20    -1 822    -22    -1 842    -23    

Jämförelsestörande poster -1 969    -24    -70    -1     101 195     1 247    

Rörelseresultat -2 876    -35    -4 853    -60     75 665     932    

Finansnetto -9 584    -115    -12 216    -151    -16 015    -197    

Resultat efter finanssnetto -12 460    -150    -17 069    -210     59 650     735    

LI
BO

Långfristiga skulder i förhållande till anläggningstillgångarnas 
bokförda värde, uppgick till 84,84% för 2020.

Belåningsgrad i %
100,00

80,00

60,00

Långfristiga skulder i förhållande till eget kapital, uppgick till 
4,34 gånger för 2020.

Skuldsättningsgrad i %
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40

Omsättningstillgångar minus varulager i förhållande till  
kortfristiga skulder, uppgick till 246,40% för 2020.

Kassalikviditet i %
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Driftnetto före avskrivningar i förhållande till fastigheternas 
bokförda värden, uppgick till 3,23% för 2020.

Direktavkastning i %
10,00

5,00

-

Eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt 
i förhållande till balansomslutningen, uppgick till 18,20% för 2020.

Soliditet i %
21,00
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2020 2019 2018
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FALAB
1 – Bagaren 10  17 – Hagaberg 1:5 33 – Kyrkberget 15:9  49 – Ramshyttan 4:102  

2 – Brodalen 10:10  18 – Hagaberg 3:22  34 – Kyrkberget 17:7 50 – Sköndal 2:8  

3 – Brodalen 22:6  19 – Hagaberg 9:5  35 – Kyrkberget 18:2 51 – Sköndal 3:18 

4 – Dalkarlshyttan 1:31  20 – Hagaberg 16:1  36 – Kyrkberget 18:4  52 – Stadsskogen 2:7  

5 – Dalkarlshyttan 1:34  21 – Hästen 12  37 – Lejonet 10  53 – Stadsskogen 2:11  

6 – Dalkarlshyttan 1:39  22 – Jungfrun 1  38 – Lejonet 17  54 – Stadsskogen 15:16  

7 – Dalkarlshyttan 1:40  23 – Kajen 5  39 – Lindesby 5:2 55 – Storå 1:5  

8 – Frövi 11:2  24 – Kvarnbacken 1:64  40 – Lindeshyttan 3:9 56 – Storå 3:3  

9 – Frövi 11:3  25 – Kvarnbacken 1:166  41 – Lindeshyttan 5:6 57 – Torp 16:6  

10 – Guldsmedshyttan 3:74  26– Kvarnbacken 1:177 42 – Lindeshyttan 7:8 58 – Tredingen 15:3  

11 – Guldsmedshyttan 7:10  27 – Kvasta 3:5 43 – Mariedal 22:1  59 – Vargen 5  

12 – Guldsmedshyttan 50:15 28 – Kvasta 4:3  44 – Norslund 1:13  60 – Vargen 8  

13 – Guldsmedshyttan 69:5  29 – Kvasta 4:7  45 – Norslund 1:2  61 – Vargen 9  

14 – Guldsmedshyttan 90:2  30 – Kvasta 5:13  46 – Näsby prästgård 1:16  62 – Väduren 30  

15 – Gusselby 2:41  31 – Kyrkberget 1:4  47 – Näsbybacka 26:7  63 – Väduren 31  

16 – Haga 12:4 32 – Kyrkberget 15:7  48 – Näsbybacka 38:3  64 – Ånäs 1:26

LIBO
1 – Bottnarna 5 10 – Gåsen 7 19 – Kyrkberget 15:1 28 – Rådhuskvarteret 5  

2 – Brodalen 12:14  11 – Haga 15:3 20 – Kyrkberget 18:10 29 – Skottbackarna 7:23  

3 – Bågen 2 12 – Hagaberg 9:2  21 – Kyrkokvarteret 20  30 – Torp 1:107  

4 – Bågen 7 13 – Hagaberg 11:5  22 – Kyrkokvarteret 21  31 – Torp 22:2  

5 – Bågen 8 14 – Hagaberg 11:7  23 – Lejonet 6  32 – Torp 22:5  

6 – Bägaren 2 15 – Hagaberg 15:6  24 – Mariedal 1:14  33 – Torp 23:9 

7 – Dalkarshyttan 2:2-2:4 16 – Hornet 2  25 – Pilen 9  34 – Tredingen 1:3  

8 – Guldsmedshyttan 8:58  17 – Kvarnbacken 1:72  26 – Rudan 2  35 – Väduren 18

9 – Guldsmedshyttan 11:40  18 – Kvarnbacken 2:2 27 – Rudan 12
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FASTIGHETER I LINDE AB

 LINDESBERGSBOSTÄDER AB

postadress Box 76, 711 22 Lindesberg

postadress Box 2, 711 21 Lindesberg
webb www.libo.se


