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Stiftelsen BodenBo 

Planeringsförutsättningar 
Under år 2011 har vakansgraden sjunkit så att vi i dagsläget,den 24/11, har 113 
tomma lägenheter. Den största anledningen till den positiva utvecklingen är för-
svarets omställning från värnpliktsarmé till kontraktsanställda soldater. Under 
åren 2011 – 2014 planerar man att anställa ca 700 soldater vilket kommer att 
bidra till en mycket positiv utveckling för Stiftelsen Bodenbo. På grund av de 
rådande omständigheterna på världsmarknaden kan man anta att räntekostnader-
na kommer att ligga på en oförändrad nivå. Hyresbortfallet kommer att minska 
samtidigt som den högre nyttjandegraden leder till ökat underhållsbehov men det 
ger samtidigt utrymme för investeringar. 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 
Stiftelsens målsättning är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kommun. Det 
skall ske genom ett fortsatt brett utbud som väl matchar de individuella kraven 
på boendemiljö, pris, service och standard. Stiftelsen värnar om sina hyresgäster 
och är ett bostadsföretag där de boende skall ha en nära kontakt med sin hyres-
värd och kunna vara med och påverka sitt boende. 

Planerad verksamhet och aktiviteter 

Stiftelsen Bodenbo äger idag ett bestånd om ca 2 100 bostäder och lokaler.    
Under den kommande femårsperioden kommer ett omfattande stambyte att utfö-
ras på de fastigheter som inte är rotade sedan tidigare. Totalt uppgår kostnaderna 
till cirka 100 miljoner kronor. Någon extern finansiering kommer inte att behö-
vas eftersom Stiftelsens ekonomi är mycket bra. 

Förvärvet av Herséus fastigheter är fullföljt och kommer att påverka Bodenbo´s 
ekonomi positivt. 

Kommunens inriktning och krav beträffande Bodenbo är rimliga. Antalet tomma 
lägenheter skall långsiktigt inte överstiga 4 %.Vi ligger idag på 5,5 % och kan 
redan under år 2012 nå 4 % målet om den positiva utvecklingen fortsätter. Gäl-
lande 55+ boendet är det viktigt att nå vakansmålet innan nyproduktion sker. Ett 
alternativ är att bygga på våningar på de fastigheter som nyligt förvärvats. Drott-
ninggatan 6 är ett bra alternativ i ett första skede.  
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Budget 
Bokslut Prognos Budget

2010 2011 2012

Nettoomsättning 96 593 108 517 113 220
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Intäkter 96 593 108 517 113 220
Rörelsens kostnader -61 725 -65 339 -69 631
Personalkostnader -14 814 -13 000 -9 695
Avskrivningar -10 596 -15 167 -16 328
Rörelseresultat 9 458 15 011 17 566
Finansiella intäkter 475 10 300
Finansiella kostnader -9 853 -13 000 -17 866
Resultat efter finansiella poster 80 2 021 0
Koncernbidrag
Årets resultat 80 2 021 0

 

Verksamhetsfakta 
Mål enligt Bokslut Prognos

ägardirektiv 2010 2011
Lägenheter, antal 1 850 2 043
- Vakansgrad På sikt < 4 % 9 6
- Yta, m2 121 756 133 606
Lokaler,  antal 30 47
- Yta, m2 8 270 9 783
Kassalikviditet , %  > 20 % 38 140
Soliditet, % 25 22
Resultatet, tkr 80 8 441
Lånevolym, bindningstider
Kortare än ett år,  % av total lånevolym 38 61

 
 

 

 



    
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 
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