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Detta är Humlegården

Den engagerade affärspartnern
För oss handlar engagemang om så mycket mer än att hyra ut lokaler.  
Det handlar om att skapa miljöer där människor trivs och fungerar till-
sammans. Vi har ett genuint intresse för arkitektur och byggnadsvård  
och känner stolthet i att förvärva karaktärsfulla fastigheter, se potentialen 
och utveckla den. Vi ska bidra till en hållbar utveckling i samhället och en 
ökad miljömedvetenhet i fastighetsbranschen. Engagemanget utgår alltid 
från en hög kompetens, med egen driftförvaltning där beslutsvägarna är 
korta och medarbetarna känner ett stort ansvar.
 

Vision
Att vara det mest framgångsrika fastighetsföretaget på Stockholms  
fastighetsmarknad.
 

Därför fastigheter
 Ett tillgångsslag som stabiliserar våra ägares placeringsportföljer.
 Jämnare värdeutveckling än investeringar på börsen.
 Rätt marknad – god totalavkastning.
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Årsöversikten är framtagen av Humlegården 
i samarbete med Kommunikation inom Läns-
försäkringar. Tryck: Lenanders, Kalmar 2013.

  Totalavkastningen i Humlegården Fastigheter är fortsatt stabil och  
uppgick till 7 procent.

  Under året förvärvades Länsförsäkringar Livs fastigheter i Solna och 
Sundbyberg. Förvärvet innebär en ny uthyrbar area på cirka 145 000  
kvadratmeter. Samtidigt såldes fastigheter för att renodla beståndet.

  Förvärvet är ett steg i utvecklingen där Humlegården blir ett allt tydligare 
ägarbolag med färre förvaltningsuppdrag och ett mer renodlat bestånd.

  Den årliga branschgemensamma undersökningen Fastighetsbarometern 
visar att Humlegårdens NKI (Nöjd Kund Index) ökar och ligger över snittet.
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Humlegården i korthet

Om Humlegården

Tydliga mål

Allt Humlegården gör utgår 
ifrån värdeorden engagemang, 
kompetens och ansvarstagande. 

Dessa tre ord anger inriktningen för 
hela vår verksamhet. Humlegårdens  
mål fokuserar på fyra delområden:

  Humlegården ska ha en hög,  
stabil lönsamhet.

  Humlegården ska ha högst NKI, 
nöjdkundindex, jämfört med andra 
fastighetsbolag. För att lyckas 
med det måste vi agera på ett  
sådant sätt att våra kunder upp-
lever att det inte kan finnas ett 
bättre alternativ. 

  Humlegården ska ha högt NMI, 
nöjdmedarbetarindex. För att 
lyckas med det måste vi ha en 
företagskultur och en arbetsplats 
som männi skor trivs med.

  Humlegården ska bidra till en  
hållbar utveckling och en större 
miljömedvetenhet i fastighets-
branschen.

Humlegården Fastigheter AB är 
ett fastighetsbolag som ingår i 
länsförsäkringsgruppen. Humle
gården äger och förvaltar 45 
fastigheter i Stockholm, till ett 
värde av 11,7 miljarder kronor.

Humlegården vill vara en engagerad  
affärspartner i förhållande till sina 
kunder. Vårt engagemang stannar 
inte vid fastigheterna. Vi verkar också 
för en trygg och trevlig närmiljö för 
våra kunder, för bra serviceutbud och 
goda kommunikationer. Vi känner ett 
självklart ansvar för de områden vi är 
verksamma i.

Humlegårdens organisation
Vd

Affärsdrivande Affärsstödjande

Investeringar  
& Utveckling

Kommersiell  
Förvaltning

Drift & Teknik Ekonomi

Vice vd HR

Nyckeltal 2012 2011

Fastigheter, marknadsvärde 11 731 160 9 689 700

Förvärv 2 684 000 794 500

Försäljningar 1 178 000 0

Soliditet, synlig, % 26,9 31,0

Investeringar i om- och tillbyggnad 466 160 164 000

Förändring i substansvärdet, % 7,0 8,0
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Östra city

Norrtull

Hagalund

Sundby-
berg

Solna 
strand

Fokus på fem framtidsområden
Humlegården koncentrerar ägandet till fem prioriterade delmarknader i Stockholm 
som bedöms vara de mest spännande idag: Östra city, Solna strand, Sundbyberg, 
Hagalund och Norrtull.

Humlegårdens 
fastigheter

Humlegården erbjuder moderna 
kontorslösningar i karaktärsfulla 
fas tigheter i Stockholm, anpas
sade efter kundens önskemål  
och behov.

Humlegården är genuint intresserade  
av arkitektur och byggnadsvård. Vi känner 
stolthet och glädje i att förvärva speciella 
fastigheter, att se fastigheters potential 
och förverkliga den. Utmärkande för  
många av våra fastigheter är att de låter 
gammalt möta nytt. Moderna, funktionella 
lokaler i vackra, kulturhistoriskt intres-
santa fastigheter.

Våra fastigheter innehåller lokaler  
där männi skor ska tillbringa sina dagar, 
människor som är olika och har olika 
behov och för väntningar. Det är vårt upp-
drag att möta dessa behov och förvänt-
ningar. Humlegården vill skapa miljöer  
där människor trivs.
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Vd-kommentar

Humlegården har förstärkt och 
förtydligat positionen som ett av de 
marknadsledande fastighetsbolagen i 
Stockholm, med de nöjda kunderna. 
Marknadsandelen växer sakta och 
säkert med god lönsamhet. Samtidigt 
fortsätter kunderna att bli allt mer nöj-
da med den produkt vi erbjuder dem. 
Vår resa med målet att ha branschens 
mest nöjda kunder fortsätter, med en 
tydlig plan för att nå detta inom en 
femårsårsperiod. 2012 har varit ett 
starkt år för Humlegården som inne-
burit många positiva förändringar.

Renodling
Förändringarna under 2012 har varit  
bland de största som skett under bola-
gets 27-åriga historia. Under året köpte 
vi sex fastigheter av Länsförsäk ringar 
Liv i Solna och Sundbyberg som inne-
bar att den uthyrningsbara ytan ökade 
med 189 000 kvm till totalt 428 000 
kvm. Köpet finansierades enligt den 
förvärvsstrategi som styrelsen fastställt 
och som innebär att vinstmedel stan-
nar i bolaget. Vår affärsmodell innebär 
att vi bygger lönsamhet och kundnöjd-
het genom att köpa och förädla fastig-
heter. Den andra delen av renodlingen 
av verksamheten, utöver förvärven av 
fastigheter, är att vi numera i princip 
enbart förvaltar de fastigheter som vi 
själva äger.

Den tredje delen av renodlingen är 
geografisk. Försäljning och förvärv av 
fastigheter har stärkt vår fokusering 
på Stockholms innerstad, Solna och 
Sundbyberg. Vi skapar med denna 
fokusering ett bättre och tydligare 
erbjudande till kunder samtidigt som 
vi effektiviserar verksamheten.

I Hagalund i Solna äger vi ett antal 
fastigheter som vi i samarbete med 
Karolinska Institutet renodlat till att 

vara ett projektområde för starts-ups 
och mindre entreprenörer inom Life 
Science. Här får de alla förutsättningar 
att i labbhotell utveckla sin verksamhet 
och förhoppningsvis bli våra kunder i 
andra områden när de växt till sig och 
fått andra behov. 

Fokus på hyrestider
Under 2012 har vi intensifierat arbetet 
med att se över hyrestider med våra 
kunder. Många avtal har omförhand-
lats och det har för det första inneburit 
att vårt kassaflöde förbättras. För det 
andra leder detta till att vår flexibilitet 
ökar för att kunna erbjuda befintliga 
kunder lokaler som bättre möter deras 
nya behov. Det innebär också att vakans-
graden över tid minskar.

Innerstaden kräver  
förädling och nytänkande
I Stockholms innerstad är efterfrågan 
stor och ökande på lokaler, men det 
finns i princip inga ytor att bygga på. 
Humlegården fokuserar stor kraft på 
att lösa detta genom att utveckla och 
förädla befintliga fastigheter så att den 
uthyrningsbara arean kan öka. Fastig-
heter som kan anses vara moderna i och 
med att de har förändrats de senaste  
tio åren, är på många områden inte an-
passade till de krav och förutsättningar 
som finns idag. Ett tydligt exempel är 
vår fastighet på Birger Jarlsgatan 25 
som genomgick en omfattande föränd-
ring för tio år sedan. Nu ska vi minska 
kontorsytorna, göra dem ljusare och 
göra hela kontoren till en arbetsplats 
anpassade för de process- och arbets-
flöden som idag präglar många före-
tags verksamhet.

Åtgärder som stärkte årets resultat
Vårt stärkta lönsamhetsfokus har givit 

omedelbara resultat. Substansvärdet 
har ökat med sju procent. Vi möter 
väl ägarnas krav på att investeringen 
i Humlegården ska ge en totalt bra 
mix av placeringstillgångarna och 
balansera volatila placeringstillgångar. 
I tider av finansiell oro bidrar ägarnas 
innehav i Humlegården till stabilitet i 
totalavkastningen.  

Politiken måste bli snabbare  
och ge effektivare processer
Fastighetsbolagen är en viktig partner 
för tillväxt, konkurrenskraft och syssel- 
sättning. Att kunna erbjuda attraktiva 
lokaler är en viktig faktor för att attra-
hera företag och institutioner. Men det 
räcker inte; fastigheterna måste också 
vara yteffektiva, finnas i anslutning 
till bra kommunikationer och ha ett 
mångfasetterat serviceutbud. Detta  
är frågor som fastighetsbolagen inte 
kan råda över – besluten ägs istället av 
politiker.

Dessvärre är inte politiska besluts-
processer i en allt mer global och kon- 
kurrensutsatt värld anpassade till att 
möta dagens behov av tydliga och snab-
bare beslutsprocesser. Den svenska plan-
processen för etablerings- och byggpro-
jekt måste ses över, det är inte rimligt 
att de i genomsnitt tar betydligt längre 
tid än i jämförbara länder. Det är heller 
inte rimligt att svenska byggkostnader 
är mycket högre än i jämförbara länder. 
Den stora anledningen till de högre 
svenska kostnaderna står bland annat 
att finna i plan- och lagstiftningskrav 
och utgör ett direkt hot mot tillväxt och 
konkurrenskraft i Stockholmsregionen.  
I denna fråga kommer därför Humle-
gården att engagera sig framöver.

Tydligare position och erbjudande
Humlegården startade under 2012 ett 

Vi ska vara fastighetsbolaget med de nöjdaste kunderna, 
det starkaste varumärket och alltid ha nöjda ägare.
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Per-Arne Rudbert
Vd

bland de mest intressanta bland arbets-
sökande, oavsett bransch. Det gör att 
vårt HR-fokus också ska stärkas.

Till slut vill jag tacka kunder, ägare 
och inte minst medarbetare för det år 
vi lagt bakom oss och för den spän-
nande inriktning vi fastställt för kom-
mande år.

Sedan 1999 ägs Humlegården 
av 19 länsförsäkringsbolag och 
Länsförsäkringar Sak och bola-
get är en del av länsförsäkrings-
gruppen. Det är vi stolta över. 
Länsförsäkringar har en solid 
och välgenomtänkt humanistisk 
värdegrund som Humlegården  
delar. Länsförsäkringar är dess- 
utom ett starkt varumärke och 
vi kan bidra till styrkan i det 
varumärket.

Humlegården Fastigheter 
AB är ett förvaltningsbolag  
som ägs av Humlegården 
Holding I AB. Humlegården 
Holding I AB ägs i sin tur, liksom 
Humlegården Holding II och 
Humlegården Holding III AB, 
av Länsförsäkringar Sak och 
19 länsförsäkringsbolag inom 
länsförsäkringsgruppen.

Förutom att förvalta Humle- 
gården Holdings fastig hets-
portfölj har bolaget även förvalt-
ningsuppdrag för Länsförsäk-
ringar Liv, Länsförsäkringar Sak 
och DNB Eiendom.

En del av  
Länsförsäkringar

Juridisk organisation

Humlegården Holding I AB
(Publ)

Humlegården Fastigheter AB

Uppdragsavtal

H
um

legården H
olding I–

III

Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar S
ak

D
N

B
 E

iendom

100%

långsiktigt arbete med att förtydliga 
bolagets position och erbjudande. Vi 
är övertygade om att ett stärkt varu-
märke och nöjdare kunder skapar ökad 
lönsamhet och vi kommer därför att 
stärka arbetet inom dessa områden. 
Vårt arbete syftar till att kunderna ska 
se på Humlegården som den enga-
gerade affärspartnern, bolaget som 
finner de flexibla lösningarna för att 
alltid möta kundernas behov, som 
all tid slutför sina åtaganden och har 
ett engagemang som visar kunderna 
att ingen arbetsuppgift är för liten för 
att inte bli utförd i tid. Det här arbetet 
fokuserar vi på ännu mer under 2013 
för att om några år vara fastighetsbola-
get med de mest nöjda kunderna, det 
starkaste varumärke och alltid nöjda 
ägare. För att klara det krävs att vi alltid 
är en attraktiv arbetsgivare som ligger 
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västra city. Hyrorna i Stockholm är 
starkt korrelerade med antalet kontors-
sysselsatta i respektive område. I östra 
city fortsätter finansbranschen att vara 
dominerande. 

Fastighetsmarknaden i Stockholm 
skiljer sig också från många andra stora 
städer i Europa. I innerstaden är det i 
princip färdigbyggt, vilket talar för fort-

Trots att vår omvärld fortsatt att vara  
turbulent under 2012 och att konjunk-
turen inte minst i Europa är svag har 
Stockholms fastighetsmarknad fortsatt 
att visa stabil tillväxt under året.  

Det gäller också i jämförelse med 
övriga landet. Fastighetsägarna i Stock- 
holm är betydligt mer optimistiska om 
fastighetsmarknadens utveckling. Det 
visar en rapport från Fastighetsägarna. 
I exempelvis Malmö uppger 45 procent 
att vakanserna har ökat. Motsvarande 
siffra i Stockholm var 15 procent. 
En del av förklaringen till att Stock- 
holms fastighetsmarknad fortsätter 
att vara stark är att marknaden har en 
unik struktur med ett tydligt avgränsat 
centrum där alla kommunikationer 
sammanstrålar. Dessutom fortsätter 
den kraftiga inflyttningen till staden.
Detta har bidragit till en stark efter-
frågan på kontorsfastigheter i city. De 
högsta hyrorna finns idag i östra och 

Därför Stockholm

Sedan 1985 fokuserar Humle gården enbart på Stockholms fastighets
marknad. Det är ett beslut som visat sig vara mycket framgångsrikt. 
Fastighetsmarknaden i Stockholm har en unik position. 
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satt hög efterfrågan på de lokaler som 
finns där. Den färdigbyggda innersta-
den talar också för ett ökat intresse för 
lokaler i förorterna i framtiden. 

En jämförelse mellan Stockholms-
börsens utveckling och fastighetsmark-
nadens utveckling visar tydligt hur 
mycket stabilare placering fastigheter 
har varit än börsen under den senaste 
tioårsperioden. Inte minst är det tyd-
ligt att utvecklingen på börsen har varit 
mycket turbulent medan fastighetspri-
serna har haft en lugnare utveckling.
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2012 var ett intensivt år av förvärv och 
försäljningar. Totalt såldes 18 fast-
igheter där Humlegården var ägare 
och förvaltare eller enbart förvaltare. 
Förvaltningsuppdraget åt Länsför-
säkringar Liv omfattade tio av dessa 
fastigheter och i uppdraget för DNB 
Naeringseiendom handlade det om 
två fastigheter. Humlegården sålde 
sex av sina egna fastigheter. 

Humlegården köpte sex av Läns-
försäkringar Livs fastigheter. Dessa 
fastigheter ligger i Solna och Sundby-
berg. Det är fastigheter som Humle-
gården känner väl efter att ha förvaltat 
dem sedan 2005. Fastigheterna passar 
mycket bra in i befintligt bestånd och 
de har en god potential för kommande 
värdeökning. Affären innefattar fyra  
fastigheter i Solna stad och två i Sund- 
byberg stad. Fastigheterna i Solna stad  
är Apelsinen 5 (Vretenvägen 13/Hem - 
värnsgatan 22), Aprikosen 3 (Hemvärns-
gatan 11–17), Smultronet 2 (Vretenvägen  

Under de senaste nio åren har Humle-
gården varit ett förvaltningsbolag som 
skött flera fastighetsportföljer. Det 
har bland annat inneburit att bestån-
det varit utspritt över stora delar av 
Stockholmsområdet. Humlegården 
genomför nu en förändring. Förvärvet 
av Länsförsäkringar Livs fastigheter  
i Solna och Sundbyberg under året 
är ett av flera steg där Humlegården 
blir ett tydligare ägarbolag med färre 
förvaltningsuppdrag. I samband med 
denna förändring renodlar vi vårt  
fastighetsbestånd. Vårt fokus är nu på 
fem delområden i Stockholm. Dessa  
är östra city, Norrtull, Hagalund, Solna 
strand och Sundbyberg. Vår bedöm-
ning är att de här områdena är de mest 
spännande på Stockholms fastighets-
marknad idag. 

De nya fastigheterna i Solna och 
Sundbyberg, som har förvärvats under 
året, har betydande utvecklingsmöj-
ligheter både i form av nybyggnationer 
och förädling av befintliga byggnader. 
Förvärvet innebär att vi stärker vår po-
sition i Solna strand och centrala Sund-

Den 18 februari 2011 tecknades hyresavtal för Swedbanks nya huvudkontor 
som ska ligga på fastigheten Cirkusängen 6 i centrala Sundbyberg. Swedbank 
hyr drygt 45 000 kvadratmeter för cirka 2 500 arbetsplatser. Inflyttning sker 
under första kvartalet 2014. Den nya byggnadens utformning utgår från Swed-
banks tre ledord vilket speglar de värderingar som ett framtidsinriktat och 
framgångsrikt företag har. 

Förvärv och försäljningar

Humlegårdens  
nya inriktning

2–12) och Stenhöga 1 (Röntgenvägen 2). 
Tillsammans har dessa en uthyrbar 
area om cirka 145 000 kvadratmeter.  
De förvärvade fastigheterna i Sund - 
byberg stad är Cirkusängen 6 (Cirkus- 
gränd 1–4) och Sprängaren 8 (Ekens-
bergsvägen 128)

Utöver dessa fastigheter köpte 
Humlegården också två mindre fastig- 
heter i Hagalund i Solna stad. Totalt 
köpte Humlegården åtta fastigheter 
under året.

Under vintern sålde Humlegården  
tre fastigheter i Ulvsunda industri-
område i Bromma, till Profi. Ambitio-
nerna som föranledde köpet av dessa 
fastigheter i mitten av 2000-talet har 
infriats och det blev naturligt att sälja 
fastigheterna. Även två fastigheter på 
Kungsholmen såldes under året. För-
säljningarna är ett led i den omposi-
tionering som Humlegården genom-
för där fokus flyttas till innerstaden, 
Solna och Sundbyberg. 

Swedbank HQ

Humlegården renodlar beståndet 
och blir ett tydligare ägarbolag 
med färre förvaltningsuppdrag.
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Fastigheternabyberg. Området är ett av Stockholms 
starkaste tillväxtområden för kontor. 
Den främsta orsaken till områdets 
attraktivitet är dess kommunikationer. 
Hit går tunnelbana, bussar och pen-
deltåg, och området ligger även nära 
Bromma flygplats och på rätt sida om 
Stockholm sett från Arlanda. Under 
2014 öppnar också en snabbspårväg. 
Dessutom ligger Solna och Sundby-
berg relativt nära city. Kombinationen 
av dessa faktorer är svårslagen bland 
Stockholms förorter. Det är också i 
Sundbyberg som Humlegården  
bygger Swedbanks nya huvudkontor. 

När Swedbank HQ är klart kommer 
Humlegården att äga fastigheter för 
drygt sex miljarder i Solna och Sundby-
berg. Humlegården äger ett betydande 
bestånd av kvali tetsfastigheter i cen-
trala Stockholm samt en stor fastighet 
vid Norrtull. I Hagalund i Solna äger 
Humlegården nitton fastigheter. 

Renodlingen av fastighetsbestån-
det kommer att fortsätta under 2014. 
Humlegården är fortsatt inriktade på 
kontorsfastigheter. Renodlingen kom-
mer att innebära smärre förändringar  
i beståndet under de närmaste åren.

Område Nr Adress

Östra city 1 Berzelii Park 9

2 Birger Jarlsgatan 6

3 Birger Jarlsgatan 25

4 Birger Jarlsgatan 27

5 Blasieholmsgatan 1

6 Blasieholmsgatan 5

7 David Bagares gata 3

8 Engelbrektsplan 1/ 
Birger Jarlsgatan 32

9 Hamngatan 15

10 Kungsgatan 12–14

11 Kungsträdgårdsgatan 20

12 Linnégatan 2–6

13 Nybrogatan 11–13

14 Nybrogatan 15–17

15 Nybrokajen 5

Norrtull 16 Hälsingegatan 40

Sundbyberg 17 Ekensbergsvägen 128

18 Cirkusgränd 1–4

Solna strand 19 Hemvärnsgatan 11–17

20 Röntgenvägen 2

21 Solna Strandväg 1–3/ 
Torggatan 15

22 Vretenvägen 13/ 
Hemvärnsgatan 22

Hagalund 23 19 mindre fastigheter

Akalla * Esbogatan 12–18

Lidingö * Stockholmsvägen 31

Globen/ 
Johanneshov

* Rökerigatan 19

* Ej med på kartan. Fullständig fastighetsförteckning finns 
på sidan 22.

17

18

21 22

20

19
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Lokalerna ska vara platser där våra 
kunder kan växa, utvecklas och reali-
sera sina mål. De ska vara en fram-
gångsfaktor för våra kunder och bidra 
positivt till deras verksamheter. Det 
innebär ett stort ansvar och en utma-
ning för oss.

Förutsättningar för innovationer
Humlegården har de senaste åren ut-
vecklat ett samarbete med Karolinska 
Institutet Science Park för uthyrning 
av lokaler i Hagalund. Här finner vi ett 
strategiskt läge för Life Science-bolag, 
ett stenkast från KI Campus och Nya 
Karolinska Sjukhuset. Samarbetet 
har hittills resulterat i uthyrningar 

om totalt cirka 1 500 kvadratmeter, 
till företag som iNovacia, ClinStorage, 
Pergamum och Chromafora.

I huset på Banvaktsvägen 20–22 
har vi skapat alla de rätta tekniska för-
utsättningarna för labbverksamhet. Ett 
nytt fläktrum möjliggör den luftkapa-
citet som krävs för dragskåpen, och vi 

har installerat centrala anläggningar för 
tryckluft, kvävgas och avjoniserat vatten. 
Sammantaget ger det en produkt som är 
komplett utrustad för avancerad forsk-
ning inom Life Science.

För att kunna erbjuda de små, ny - 
startade företagen utrymme gör vi en  
del av ytan till ett så kallat labbhotell.  

Nya utsikter

En mycket viktig del av Humle
gårdens arbete handlar om att 
anpassa fastigheterna efter kun
dernas önskemål. Vi erbjuder våra 
kunder skräddarsydda lösningar 
med lokaler som möter deras 
behov och förväntningar. 

Banvaktsvägen 20–22 i SolnaHagalund
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Det kommer att fungera som kontors-
hotell, men med tillgång till avancera-
de labblokaler. Där kan de mindre före-
tagen, som ofta antingen är sprungna 
ur forskning på Karolinska Institutet 
eller är avknoppningar från de stora 
läke medelsbolagen, bedriva sin verk-
samhet. På så vis skapas ett växthus  
för kommande storföretag. Det finns i  
dag ett antal labbhotell i olika delar av 
landet, men det i Hagalund blir unikt  
i och med närheten till Karolinska.

För närvarande är ekonomin för 
Life Science-bolagen något skakig. 
De mindre bolagen har svårt att hitta 
finansiering, vilket gör att uthyrningen 
tar längre tid. Vi är dock övertygade 
om att denna trend vänder på sikt och 
att det finns en framtid för forskning 
inom Life Science i Hagalund.

Det moderna möter det tidlösa
Humlegården köpte Birger Jarlsgatan 
25 år 1997. Byggnaden genomgick en 
omfattande modernisering där uthyr-
bara arean ökade med cirka 20 procent. 
Lokalerna hyrdes snabbt ut till Atle 
och Leo Burnett. Lokaldispositionen 
var olika där Atle efterfrågade cirka 30 

stora direktörsrum och reklambyrån 
Leo Burnett hög yteffektivitet på under 
15 kvadratmeter per arbetsplats.

Nu har mer än ett decennium gått, 
och byggnaden behöver förnyas. Det 
gör vi genom att öppna upp lokalerna 
för att släppa in mer ljus. Hjärtväggar 
växlas av och uthyrbar area ökas bland 
annat genom att inglasade balkonger 
tillskapas i ljusgården. 

Genom förändringarna ökar yteffek - 
tiviteten samtidigt som gestaltningen 
kommer att upplevas som modern och 
framtidsinriktad men med respekt för 
byggnadens kulturvärden.

Bygger på höjden
Det är svårt att köpa fastigheter i cen-
trala Stockholm. Utbudet är begrän-
sat och det som kommer ut säljs till 
mycket högre priser.

För Humlegården är det därför 
naturligt att undersöka möjligheten att 
utveckla det vi redan äger. Vår fastighet 
på Birger Jarlsgatan 6 kommer att byg-
gas på med två våningsplan. Byggna-
tion påbörjas sommaren 2013 och blir 
färdig ett år senare. Ett underliggande 
våningsplan friställs för att möjliggöra 
påbyggnaden. Sammantaget tillskapas  
570 kvadratmeter kontorslokaler högst 
upp i en byggnad med Stockholms 
bästa läge. Lokalerna får en unik och 
spännande arkitektur med hänförande 
utsikt över Stockholm.

Utformningen och lokalernas tek-
niska prestanda svarar upp mot de krav 
som hyresmarknadens mest krävande 
kunder ställer.

Birger Jarlsgatan 25

Birger Jarlsgatan 6
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Kunderna och  
varumärket i fokus
Den årliga branschgemensamma under
sökningen Fastighetsbarometern visar 
att Humlegårdens NKI (Nöjd Kund Index) 
ökar, och att vi ligger över snittet.

De senaste 12 månaderna har betyget ökat 
från 71 till 73. Vi ser det som ett viktigt steg 
mot målet att ha de mest nöjda kunderna i 
branschen. Våra starkaste värden ligger inom 
områdena stabilitet, service, kvalitet och läge. 
De här områdena ska vi stärka ytterligare,  
samtidigt som vi intensifierar arbetet med  
att skapa en ökad flexibilitet för kunderna, 
bland annat när det gäller kontraktslängd  
och anpassningar.

Resultaten av undersökningen är ett bra 
kvitto på Humlegårdens arbete under det 
gångna året, och på hur väl vi lever upp till 
våra mål. De områden där Humlegården 
lyckas bäst är service och fel anmälan, vilket 
tydligt visar att det dagliga sam arbetet med 
våra kunder fungerar bra.

Humlegårdens mål är att ha högst NKI av 
samtliga jämförbara fastighetsbolag. Nu har  
vi kommit en liten bit närmare målet, men  
vi ska bli ännu bättre. 

Riktigt nöjda och lojala kunder är en 
förutsättning för långsiktig lönsamhet. För 
att våra kunder ska bli ännu nöjdare med oss 
har vi under året genomfört Kundfokuspro-
jektet. Det består av två delar: dels deltagande 
i Fastighetsbarometern, dels utbildning och 
vägledning av organisationen genom Humle-
gården Kundakademi. 

Inom Humlegården Kundakademi arbetar 
vi med att coacha och utveckla medarbetare 
och ledare i service och beteenden för en ökad  
kundnöjdhet. Seminarier och aktiviteter 
arrangeras både avdelningsvis och i tvärfunk-
tionella grupper.

Humlegårdens varumärke är starkt och 
står för hög kvalitet, inte minst bland egna 
kunder. I takt med att bo lagets inriktning för-
ändrats kommer vi att stärka fokus på att öka 
igenkänningen i branschen som helhet.
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Medarbetarna
Fokus på kompetensutveckling, 
målstyrning och uppföljning ger 
resultat.

Humlegården rekryterar dels via nät-
verk, dels med hjälp av rekryterings-
bolag. Vi prioriterar alltid personer 
som har dokumenterad erfarenhet av 
sitt område och som delar Humlegår-
dens värderingar och kan bidra till 
att utveckla vår företagskultur. För att 
kunna attrahera rätt medarbetare är 
det viktigt för oss att erbjuda intres-
santa utvecklingsmöjligheter.

Humlegården uppmuntrar kompe-
tensutveckling, och vi tillhandahåller 
ett flertal utvecklingsprogram. För oss 
är det viktigt att våra medarbetare ges 

Miljösatsning
Humlegården ska bidra till en 
hållbar utveckling i samhället och 
en ökad miljömedvetenhet inom 
fastighetsbranschen.

Det är vår uppgift att genom ständiga 
förbättringar minska vår miljöpåverkan. 
Vårt bidrag till den hållbara utveck-
lingen består framförallt i att minska 
våra koldioxid- och kväveoxidutsläpp, 
samt att alltid välja miljöanpassade 
byggmaterial.

Kontorsfastigheter står för omkring 

Humlegården arbetar aktivt för att 
minska miljöpåverkan genom att  
med smart användning av IT följa upp 
för brukningen av värme, kyla och el 
i realtid. Vi kallar vårt koncept Green 
Fingerprint.

För att våra kunder ska kunna 

vara med och påverka miljöutveck-
lingen har vi tagit fram en elbespa-
rings-app för Ipad och Iphone. Med 
appen kan man följa sin elförbruk-
ning, se vilka besparingar som upp-
nås och hur dessa påverkar koldioxid-
utsläppen. 

Green Fingerprint – engagerade kunder

rätt förutsättningar att kunna utveck-
las och finna nya karriärvägar inom 
bolaget. 

Humlegården arbetar sedan 2012 
med Performance Management Sys-
tem, ett system för att på ett strukture-
rat vis arbeta med mål och uppföljning. 
Vi ser redan positiva resultat av detta 
arbete.

Friskvård
Våra medarbetare presterar bättre när 
de mår bra. Därför satsar Humlegår-
den på företagshälsa. Det handlar inte 
bara om rehabilitering och att ta väl 
hand om dem som inte mår bra, utan 
det handlar också till stor del om att 
arbeta proaktivt.

Vi erbjuder regelbundna hälsokont-
roller för att öka möjligheterna att 
upptäcka och förebygga ohälsa. Våra 
medarbetare har tillgång till massör 
vid behov, och vi bekostar regelbundna 
synundersökningar. De medarbetare 
som vill ges också möjlighet att löp-
träna tillsammans med en coach.

Vi är övertygade om att vår hälso-
satsning är en bra investering och att 
vi genom den skapar en attraktivare, 
kreativare och mer effektiv arbetsplats.

Detta är en del av vår övergripande 
strategi. Bara med välmående med-
arbetare i bra form kan vi nå vårt mål 
och bli fastighetsbolaget med de nöj-
daste kunderna, det starkaste varumär-
ket och ständigt nöjda ägare.

fem procent av växthusgasutsläppen i  
vårt land idag. Om landets alla kontors- 
fastigheter skulle minska sin elanvänd-
ning med omkring 20 procent så skulle 
detta spara lika mycket energi som ett 
större kraftverk producerar.

Förhoppningen är att vårt engage-
mang för miljö och hållbar utveckling 
ska inspirera våra kunder och leveran-
törer, så att de blir lika engagerade som 
vi är. Vi hoppas också att vi genom detta 
arbete kan bidra till en ökad miljömed-
vetenhet inom fastighetsbranschen. 
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Räkenskaper

Resultaträkning

Summerade resultaträkningar 31 dec 2012, Tkr AB I AB II AB III Summa 2012 Summa 2011

RöRelSeNS INtäkteR m m

Nettoomsättning 283 280 244 844 94 942 623 066 560 299

Övriga rörelseintäkter 2 075 10 912 2 487 15 474 22 434

Summa intäkter 285 355 255 756 97 429 638 540 582 733

RöRelSekOStNADeR

Reparation, underhåll –17 738 –21 336 –13 443 –52 517 –32 483

Driftkostnader –28 332 –22 980 –18 321 –69 633 –63 677

Tomträttsavgälder –5 736 –2 774 –8 510 –11 226

Fastighetsskatt –24 633 –20 433 –4 728 –49 794 –49 145

Marknadsföring –1 344 –2 005 –2 686 –6 035 –5 318

Hyresförluster 357 –1 113 –1 818 –2 574 –1 989

Direkta fastighetsägarkostnader –1 874 –1 956 –2 428 –6 258 –4 331

Förvaltning och uthyrning –11 144 –14 477 –8 865 –34 486 –32 954

Avskrivningar –71 955 –57 177 –20 436 –149 568 –116 115

Nedskrivningar –3 308 –44 000 –47 308

Summa fastighetskostnader –162 399 –144 785 –119 499 –426 683 –317 238

Central administration –1 635 –4 709 –1 931 –8 275 –6 451

Rörelseresultat 121 321 106 262 –24 001 203 582 259 044

Realisationsresultat sålda dotterföretag 27 133 163 144 90 255 280 532 –10 040

Resultat externa försäljningar 27 133 163 144 90 255 280 532 –10 040

ReSultAt FRåN FINANSIellA INVeSteRINgAR

Utdelning 11 333 11 333 9 279

Finansiella intäkter 1 070 4 763 612 6 445 2 366

Finansiella kostnader –107 264 –90 475 –32 228 –229 967 –198 850

Ränta skattetvist –8 755 –8 755

Uttag av pantbrev –33 762 –35 727 –4 768 –74 257

Summa finansiella poster –139 956 –130 194 –25 051 –295 201 –187 205

Resultat före skatt 8 498 139 212 41 203 188 913 61 799

Skatt 10 047 –58 357 11 029 –37 281 –17 063

Minoritetens andel av resultatet –3 093 –3 093 –9

åRetS ReSultAt exkl tRANSFORmeRINg 18 545 80 855 49 139 148 539 44 727
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Balansräkning

Summerade resultaträkningar 31 dec 2012, Tkr AB I AB II AB III Summa 2012 Summa 2011

tIllgåNgAR

materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 4 591 647 4 440 681 1 113 676 10 146 004 8 281 930

Övriga tillgångar 5 365 60 000 270 546 335 911 265 000

Uppskjuten skattefordran 13 613 11 414 15 962 40 989 15 006

Summa 4 610 625 4 512 095 1 400 184 10 522 904 8 561 936

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 223 893 76 884 28 593 329 370 209 698

Bank 33 505 38 746 5 040 77 291 125 276

SummA tIllgåNgAR 4 868 023 4 627 725 1 433 817 10 929 565 8 896 910

eget kAPItAl OcH SkulDeR

Summa eget kapital 1 197 687 1 270 888 475 410 2 943 985 2 760 180

Minoritetsintresse 3 764 3 764 671

Avsättningar

Uppskjuten skatt fastigheter 193 263 135 788 22 754 351 805 521 500

Uppskjuten skatt övrigt 76 120 40 802 12 163 129 085 124 076

långfristiga skulder

Lån 3 225 793 2 944 400 716 100 6 886 293 5 107 323

kortfristiga skulder

Övriga skulder 175 160 235 847 203 626 614 633 383 160

SummA eget kAPItAl OcH SkulDeR 4 868 023 4 627 725 1 433 817 10 929 565 8 896 910
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Nyckeltal

Fem år i sammandrag, Tkr utfall 2012 utfall 2011 utfall 2010 utfall 2009 utfall 2008

Fastigheter marknadsvärde 11 731 160 9 689 700 8 546 300 7 914 000 7 803 500

Fastigheter bokfört värde 10 146 004 8 291 930 7 445 500 6 998 624 6 964 304

Summa tillgångar enligt balansräkning 10 929 565 8 896 910 7 845 134 7 406 842 7 638 166

Summa eget kapital enligt balansräkning 2 943 385 2 760 180 2 720 744 2 592 428 2 530 021

Varav nyemission 2008-09-30 664 390

Summa räntebärande skulder 6 886 293 5 107 323 4 327 323 4 035 000 3 995 980

Finansiella kostnader 229 967 198 850 142 316 106 482 153 702

Förvärv 2 684 000 794 500 466 000 11 400 1 694 400

Försäljningar 1 178 000 0 150 000 55 000 305 000

Soliditet, synlig, % 26,9 31,0 34,7 35,0 33,1

Soliditet, justerad med hänsyn till övervärden, % 38,3 44,2 39,2 39,3 44,3

Skuldsättningsgrad 2,34 1,85 1,59 1,56 1,58

Driftnetto enligt resultaträkning 408 733 375 159 324 207 299 853 244 204

Nettovinst enligt resultaträkning 148 539 44 727 124 540 62 989 82 887

Avkastning på eget kapital 5,2 1,6 4,9 2,5 4,4

Avkastning på sysselsatt kapital 4,6 3,5 4,2 2,9 4,3

Avkastning på totalt kapital 4,2 3,1 3,7 2,6 3,7

Räntetäckningsgrad 2,0 2,2 2,3 2,8 1,7

Investeringar i om- och tillbyggnad 466 160 164 000 172 440 196 787 230 880

Vakansgrad exklusive projekt

Vakans i procent av intäkter 12,7 9,3 11,7 10,7 9,3

Förändring substansvärdet, % 7,0 8,0 8,0 3,5 10,0
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Ägarförteckning Humlegården Holding I–III AB

Länsförsäkringsbolag Aktieägare 2012-12-31 ägarandel, % Organisationsnummer

Älvsborg Länsförsäkringar Älvsborg Förvaltning AB 15,7 556664–7136

Dalarna Dalarnas Försäkringsbolag Förvaltningsaktiebolag 11,2 556683–6044

Länsförsäkringar Sak Länsförsäkringar  Sak Fastighets AB 8,6 556683–6416

Bergslagen Länsförsäkringar Bergslagen Fastigheter AB 7,7 556683–5855

Östgöta Östgöta Brand Fastighet AB 6,8 556666–1111

Södermanland Strimlusen Förvaltnings AB 6,3 556683–5905

Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB 6,3 556683–5897

Jönköping Länet Förvaltning i Jönköping AB 5,9 556683–5871

Kalmar LFK Finans AB 5,1 556661–7907

Uppsala Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB 3,8 556683–4023

Halland Länsförsäkringar Halland Förvaltningsaktiebolag 3,8 556596–0837

Länsförsäkringar Göinge–Kristianstad AB Tivoliparken 3,8 556684–8247

Jämtland Länsförsäkringar Jämtland Fastigheter AB 2,8 556660–2537

Skåne Länshem AB 2,8 556364–3781

Västernorrland Fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 AB 2,4 556683–4031

Blekinge BLF Fastighet AB 2,2 556683–4007

Kronoberg Länsgården AB 1,6 556683–4015

Gotland Humlegården Gotland AB 1,5 556676–2687

Norrbotten LF Norrbotten Holding AB 0,9 556656–7755

Värmland Länsförsäkringar Värmland Aktieförvaltning AB 0,7 556763–7250

totalt 100,0

Ägarstruktur
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Styrelse

tommy Persson
Född 1948
Ordförande

utbildning: Civilekonom Lunds 
Universitet.
tidigare uppdrag: 
Vd Länsförsäkringar AB.  
Ord fö rande Europeiska Försäk-
ringsförbundet, Länsförsäkringar  
Berg slagen, 7:e AP-fonden,  
Kommuninvest med flera.

cecilia Ardström
Född 1965
Ledamot

Finansdirektör och chef för 
kapitalförvaltningen på Läns-
försäkringar AB.
utbildning: Nationalekonomi, 
Göteborgs handelshögskola.
övriga engagemang: 
Ledamot Länsbörsen, Svensk 
Export Kredit AB (SEK) samt 
Länsförsäkringar Fondförvalt-
ning AB.

lars B Danielsson
Född 1950
Ledamot

Vd Länsförsäkringar  
Kalmar län.
utbildning: Jur kand och 
domarutbildning.
övriga engagemang: Vice 
ordförande i Försäkringsaktie-
bolaget Agria, Länsförsäkringar 
Kalmar län med flera.

Anna-greta lundh
Född 1955
Vice ordförande

Vd Länsförsäkringar Södermanland.
utbildning: Ekonomiutbildning och  
systemvetenskap vid Stockholms 
universitet.
övriga engagemang: Ledamot 
i Klövern AB, Almi Invest Östra 
Mellansverige, Eskilstuna-Kuriren 
samt Agria och Agria International. 
Medlem i Länsstyrelsen Sörmlands 
insynsråd.

Peter lindgren
Född 1959
Ledamot

Vice ordförande i  
Läns försäkringar Östgöta.
utbildning: Civilekonom Örebro 
universitet.
övriga engagemang: Vice ord-
förande Länsförsäkringar Östgöta. 
Ledamot HSB Riksförbund,  HSB 
Projekt Partner AB, Östgöta Brand-
stodbolag Kapitalförvaltning AB, IFK 
Norrköping. Suppleant Intressent-
föreningen Kvalitetsutveckling (SIQ).

Pia Sandvik
Född 1964
Ledamot

Vd Länsförsäkringar Jämtland.
utbildning: Civ ing och tekn dr, 
Linköpings universitet, docent, 
Luleå tekniska universitet.
övriga engagemang:  Ledamot 
i Akademiska Hus Aktiebolag, 
Ekonord Invest AB, Research  
Institutes of Sweden AB, RISE-
samt Stiftelsen för strategisk 
forskning.

leif Johanson
Född 1952
Ledamot

Vd Länsförsäkringar  
Västernorrland.
utbildning: Juridik vid  
Stockholms universitet.
övriga engagemang: Ledamot 
i Ekonomiforskningsstiftelsen i 
Sundsvall. Suppleant i Eko Nord.
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Ledning

Per-Arne Rudbert
Född 1954
Vd

utbildning: Handelshögskolan i 
Stockholm. Management Develop-
ment Program (MDP), Harvard 
Business School, USA.
övriga engagemang: Ordförande 
Stiftelsen Djursjukhus I Stor-
Stockholm.

lars Andersson
Född 1957
Ekonomichef

utbildning: Förvaltningssocio-
nom Göteborgs Universitet 1984. 
mastersexamen med inriktning 
Finansiell analys Göteborgs  
Universitet 1991.

erja erholm
Född 1965
Personalchef

utbildning: Pol mag-examen  
vid Åbo Universitet.

thorsten åsbjer
Född 1948
Vice vd

utbildning: Arkitekt.
övriga engagemang: Ledamot  
i Diös Fastigheter AB.

Peter lind
Född 1970
Fastighetschef

utbildning: Fastighetsekonomi, 
Byggadministration KTH.  
Ingenjörsexamen KTH.

David Johansson
Född 1972
Fastighetschef

utbildning: Civilingenjör KTH.

Per Rosén
Född 1961
Chef Drift och Teknik

utbildning:
Driftsteknik Västerås,  
Sjöingenjör KTH.
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Fastighetsförteckning

Primär adress Beteckning
uthyrningsbar area, 

kvm Område kommentar

Humlegården Holding I AB (Publ)

Birger Jarlsgatan 6 Skravelberget Större 20 5 438 City

Blasieholmsgatan 1 Blasieholmen 55 8 600 City

Blasieholmsgatan 5 Blasieholmen 24 4 382 City

Hamngatan 15 Styrpinnen 19 6 799 City

Kungsgatan 12–14 Kåkenhusen 25 11 988 City

Kungsträdgårdsgatan 20 Styrpinnen 22 5 024 City

Linnégatan 2–6 Humlegården 60 10 104 City

Nybrogatan 11–13 Riddaren 17 7 790 City

Nybrogatan 15–17 Riddaren 18 4 968 City

Röntgenvägen 2 Stenhöga 1 67 330 Solna Förvärvad under 2012

Humlegården Holding II AB (Publ)

Berzelii Park 9 Styrpinnen 20 4 820 City

Birger Jarlsgatan 25 Österbotten 8 6 435 City

Birger Jarlsgatan 27 Österbotten 18 4 287 City

David Bagares gata 3 Österbotten 7 2 196 City

Engelbrektsplan 1/Birger Jarlsgatan 32 Sparbössan 1 11 663 City

Nybrokajen 5 Käpplingeholmen 3 3 724 City

Hälsingegatan 40 Härden 15 21 952 Norrtull

Ekensbergsvägen 128 Sprängaren 8 11 756 Sundbyberg Förvärvad under 2012

Cirkusgränd 1–4 Cirkusängen 6 32 500 Sundbyberg Förvärvad under 2012

Solna Strandväg 1–3/Torggatan 15 Päronet 6 20 088 Solna strand

Vretenvägen 2–12 Smultronet 2 36 165 Solna strand Förvärvad under 2012

Vretenvägen 13/Hemvärnsgatan 22 Apelsinen 5 20 225 Solna strand Förvärvad under 2012

Esbogatan 12–18 Terminalen 2 14 905 Akalla

Humlegården Holding III AB (Publ)

Hemvärnsgatan 11–17 Aprikosen 3 21 445 Solna strand Förvärvad under 2012

Banvaktsvägen 2 Ugnen 3 2 147 Hagalund

Banvaktsvägen 18 Kassaskåpet 10 2 297 Hagalund

Banvaktsvägen 20 Kassaskåpet 15 6 439 Hagalund

Fabriksvägen 5 Instrumentet 2 3 424 Hagalund

Fabriksvägen 10 Volund 11 1 929 Hagalund

Industrivägen 1 Ugnen 7 4 295 Hagalund

Industrivägen 3–5 Ugnen 4 8 146 Hagalund

Industrivägen 8 Gelbgjutaren 4 2 304 Hagalund

Industrivägen 10 A Gelbgjutaren 3 1 552 Hagalund

Industrivägen 10 B Gelbgjutaren 17 7 128 Hagalund

Industrivägen 11 Mjölner 4 3 621 Hagalund

Industrivägen 17 Kassaskåpet 9 1 988 Hagalund

Industrivägen 21 Kassaskåpet 16 9 525 Hagalund

Industrivägen 25 Kassaskåpet 2 1 100 Hagalund

Gelbgjutarevägen 4 Instrumentet 5 4 744 Hagalund

Åldermansvägen 10 Åldermannen 1 912 Hagalund Förvärvad under 2012

Åldermansvägen 13 Gelbgjutaren 13 4 037 Hagalund Förvärvad under 2012

Åldermansvägen 15 Gelbgjutaren 10 (tomt) 0 Hagalund

Åldermansvägen 19–21 Gelbgjutaren 14 4 204 Hagalund

Stockholmsvägen 31 Stenbrottet 10 7 829 Lidingö

Rökerigatan 19 Sandhagen 9 5 586 Globen/Johanneshov
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