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Året som gått 
enligt vår VD Bengt Hellström
Ekonomin saktade ner mot slutet. Alla blev 
försiktigare. Men för Brunnberg & Forshed 
var hela 2012 ett mycket bra år. Vi hyrde in 
tio konsulter för att klara volymen.    
   Jag tycker vi hade väldigt roligt under 2012. 
Vi reste till Helsingfors på studieresa för 
att inspireras och bygga vidare på känslan 
av gemenskap. För de nyanställda (Vi har 
anställt flera unga och duktiga personer) är 
sådana händelser särskilt viktiga. 
   Som vanligt har jag ägnat mycket tid åt att 
göra det jag tycker en bra vd ska sysselsätta 
sig med: visa stort intresse för medarbetar-
nas tankar, ambitioner och trivsel. Man kan-
ske inte alltid får som man vill som anställd 
på Brunnberg & Forshed, men nästan. 
   Framgången ligger i att inte låta folk gå 
sysslolösa längre tider. Man kan alltid 
utbilda sig eller jobba internt. Att inte ha 
något att göra är destruktivt. Det måste 
kännas vettigt och roligt att gå till jobbet. 
   Efter ett år med bra omsättning räknar 
vi med att 2013 ska bli ett mer osäkert år 
på grund av en instabil omvärld. Enligt vår 
branschorganisation STD (Svenska Teknik- 
och Designföretagen) minskar bostadsinves-
teringarna tillfälligt, men väntas öka igen 
2014. Det omvända gäller lokalinvesterin-
garna. 
   Tack vare vår breda och långa projektlista, 
tror jag ändå att vi lyckas hålla uppe volymen 
även 2013. Jag kallar det normal optimism. 
Vi fortsätter satsa på resurssnåla, hållbara 
och innovativa lösningar och lita till vår pro-
jektlista. 
   Under många år har vi byggt ett arkitekt-
kontor med både bredd och spets för att bli 
mindre känsliga för konjunktursvängningar. 
Projekten ligger där och puttrar, aktiveras, 

puttrar ett tag igen, aktiveras ett tag och 
tar sig vidare i sina olika processer och med 
olika hastighet. 

Jag är väldigt nöjd med den orderstock 
som projektlistan gör upphov till.  Där finns 
en betryggande spridning mellan stora 
stadsbyggnadsprojekt och bostäder, kontor, 
inredningsuppdrag, skolor och allt oftare 
äldreboenden.
   Själv har jag haft roligt på jobbet i 32 år. Nu 
ser jag fram mot den stora förändring som 
vi diskuterade mycket under 2012: succes-
sionen. Jag och mina jämnåriga i lednings-
gruppen träder tillbaka för ett yngre gäng. 
Det kommer bli jättebra och själv ser jag 
fram emot att skissa igen och jobba som den 
arkitekt jag en gång utbildade mig till.
   Just nu är jag engagerad som arkitekt i ett 
antal projekt, bland annat i en ny tennisan-
läggning i Tyresö och ett bostadsprojekt i 
Linaberg, Annedal, men nästa år ska det bli 
mer!

Sammanfattningsvis: Ekonomin ser bra ut. 
Projektlistan är lång. Vi har en glad och 
öppenhjärtig stämning. Konsulter och 
beställare vill ofta förlägga möten här hos 
oss. Väldigt få slutar. Året 2012 var mycket 
bra för Brunnberg & Forshed.
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Hans Bergström:
Vårt forskning- och utvecklingsarbete
Vi älskar att rita hus, miljöer och stadsrum, 
men är också intresserade av att analysera 
och förstå varför vi ritar som vi gör och hur 
projekten tas emot i verkligheten. Vi försöker 
ta reda på hur vi kan lämna efter oss miljöer 
som människor tycker om att vistas i och vi 
kan vara stolta över.
   Därför satsar vi mycket på forskning och 
utbildning på Brunnberg & Forshed. Vi bygger 
relationer med användare och beställare för 
att utvärdera och bli bättre. Av dessa möten 
producerar vi ibland skrifter som sammanfat-
tar projekten och visar på både svagheter och 
styrkor. 
  Lära-kulturen har funnits sedan Jöran 
Curmans dagar. Läs gärna Håkan Brunnbergs 
bok Historien om ett arkitektkontor, Från Cur-
mans till Brunnberg & Forshed.
  Det här gjorde vi förra året:

• Ett par medarbetare gick steg 1 och 2 på 
Professionaliseringsprogrammet (anordnas 
av Sveriges Arkitekter).

• Hela kontoret var på studieresa till Helsing-
fors.

• Vi genomförde turné med vår utställning 
Rum och ansvar i Sverige och Finland, en 
turné som vi gissar kommer att fortsätta.

• ISO-utbildning med Magdi Dobi. Målet är att 
bli certifierade år 2014.

• Fortsatta aktiviteter med forumgrupperna 
(intern fortbildning som drivs av medarbe-
tare).

• Christina Bodin-Danielsson fick forsknings-
anslag,3 år på stressforskningsinstitutet vid 
Stockholms universitet. (Christina har tidigare 
doktorerat på kontorsformer. Vad gör att 
människor trivs och jobbar bra i en miljö?)

• Mindre kurser (en eller två medarbetare 
åker iväg en eller två dagar) om bl a äldre-
boende.

• Ett antal föreläsningar
- Om stadstrender med Sara Dagré från 
Tyréns.
- Om samtida social arkitektur med Hermine 
Delport, arkitekt från Sydafrika.
- Om byggarbetsmiljö med Anna Källgården
- Om Passivhus med Simone Kreutzer från ett 
företag som bara jobbar med passivhus.
- Om Helsingfors arkitektur med Jenni Reuter.

• Interna kurser:
- Att leda i projekt. Skräddarsydd av utbild-
ningsföretaget Mindset. 10-12 medarbetare 
deltog.
- Retorik och presentationsteknik. Skräd-
darsydd av Mindset. 10-12 medarbetare.
- Arbetsmiljö på bygge med konsulten Anna 
Källgården.10 medarbetare deltog.
- CAD-kurs i BIM.

• BOF-dagen, vår egen stora interna diskus-
sions- och utbildningsdag, handlade år 2012 
om hur vi förhåller oss till begreppet god 
arkitektur. Vi lyfte blicken och pratade bland 
annat värderingar efter att medarbetare 
efterfrågat diskussioner om våra värderingar, 
frikopplade från projekt. Ett andrum.



Nytt bostadshus i Signalfabriken, Sundbyberg
Beställare: Newsek/Alekta och NCC Constraktion
Bild: Tenjin



Nya bostäder i Norra Djurgårdsstden åt Svenska Hus
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Vi ISO-certifierar
Vårt syfte med att ISO-certifiera är att bli så 
effektiva som möjligt i projekten. Vi vill 
undvika att ägna tid åt fel saker och göra 
saker och ting vid rätt tidpunkt. 
   Magdi Dobi, ordförande i Föreningen för 
kvalitetscertifiering leder oss i arbetet. 
Tillsammans har vi sedan sensommaren 
2012 kartlagt hur kontoret jobbar i dag och 
undersökt våra förbättringsmöjligheter. 
   Vi har analyserat hur vi kan systematisera 
och förtydliga krav, önskemål och rutiner 
och ta bort sådant som inte bidrar på ett pos-
itivt sätt till processen. Vi ska ju göra precis 
det som behövs, inget onödigt. 
     Städning och uppfräschning behövdes, 
men framför allt ville vi ta ett större grepp. 
Därför har vi engagerat många grupper 
på företaget. Att alla är med är viktigt. Att 
ifrågasätta invanda arbetssätt, har lett till 
mycket engagerande diskussioner.
  Hittills har tre remisser gått ut till medar-
betarna. Dels vill vi få förståelse för varför vi 
tycker certifieringen är viktig, dels vill vi få in 
synpunkter. Att svara har varit obligatoriskt.

    Nu har vi arbetat in alla synpunkter, 
analyserat och återkopplat. Nu vet vi ännu 
bättre vad som är specifikt för oss som 
kontor. ISO-certifieringen har definierat 
oss och gjort oss tydligare gentemot våra 
kunder. 
   Kanske är den allra största vinsten att 
företaget Brunnberg & Forshed är tydligt för 
medarbetarna. Man måste veta vem som har 
ansvar för vad och vem man ska fråga.  
När alla vet exakt vad de ska göra och i 
vilken ordning vinner vi och våra kunder 
mycket i effektivitet och därmed tillit.
   Certifieringen betyder att våra arbetssätt 
är säkerställda. ISO ökar väsentligt sanno-
likheten att våra projekt blir som vi och vår 
kund vill att de ska bli. Vi blir tydliga. Planen 
är att implementera under september 2013.
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Brandstationen i Järfälla
Vi vann markanvisningstävlingen tillsam-
mans med ett av Europas största byggföre-
tag, Strabag, experter på passivhus. Det var 
en lyckträff, eftersom vi som bäst håller på 
och bygger upp vår egen kompetens kring 
passivhus. Strabag har kommit långt på den 
vägen och vi är väldigt glada över att de var 
just Strabag som bjöd in oss i tävlingen.  
   Det är roligt att möta de här höga kraven på 
energiförbrukning. Många är intresserade i 
dag och inser att det är bra för den långsik-
tiga driften, samt naturligtvis för hela vår 
värld. På sikt kommer alla hus vara tvungna 
att bli passivhus. 
   Med hjälp av Strabag bygger vi det första 
svenska flerbostadshuset i enlighet med 
tyska normer. Många tidigare energisnåla 
hus har i längden visat sig hålla löften om 
besparingar och miljöhänsyn dåligt. Nu tar 
vi oss an mycket höga krav och anpassar oss 
till en speciell och utvärderad byggteknik. 
    Med erfaren konsulthjälp har vi räknat på 
ett nytt sätt på energiförbrukningen via en 
digital modell som vi fyller med en mängd 
uppgifter som alla spelar sin roll i helheten. 
Solceller på taket är bara den synliga delen 
av allt som görs för att konstruera ett pas-
sivhus. Hur många kvadratmeter fasad har vi 
att jobba med? Hur många kvadratmeter av 
husets fasad utgörs av fönster? Hur mycket 
energi ger solen genom fönstren? Vilka an-
dra källor till värmeförlust har vi?
    Höga ambitioner präglar hela projektet, 
inte bara när det gäller energiförbrukningen. 
Även med arkitekturen siktar vi högt. Vi vill 
ta hänsyn till omgivande arkitektur och vill 
därför hålla fast vid teglet som fasad. Vi vill 
också knyta an till den gamla brandstationen 
som låg på den här platsen. 
   Den tornliknande byggnaden i ena hörnet 
placeras där brandtornet förut fanns. Det 
hårdare tegelmaterialet på utsidan, bryter 
vi av och mjukar upp med trä på insidan av 

balkongerna, utanpåliggande mot gården, 
infällda mot gatan.
   Vi arbetar också engagerat med gården och 
hur man rör sig i kvarteret. Det är en ganska 
liten gård, men den kommer att bli trevlig, 
med mycket grönt och innehålla vatten. 
   Takterasser ger möjligheter att njuta av 
utsikt och sol. Antalet lägenheter kommer 
att landa på runt 90, inklusive omsorgs-
boende med en omfattning av 5-6 lägenheter. 

Just nu:
Vi är inne i detaljplaneprocessen, har 
samråd med kommunen, grannar och andra 
intressen. Vi gissar (om allt rullar på)att det 
blir byggstart till hösten/vintern 2014/15. 
Detaljplanen tar alltid minst ett år. 

Beställare: Strabag



Bjørn Holm

Hans Bergström
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Ekelund, Solna
Ekelund är ett gigantiskt stadsbyggnads-
projekt. Ambitionen är att läka ett stort 
sår i stadsbilden, att bygga ihop Solna med 
Stockholm, att göra stad av den icke-plats av 
vägar, industribyggnader och tomma mel-
lanrum som området är i dag. 
   Fyra kontor deltog i parallellskissen, två 
gick vidare. Brunnberg & Forshed var ett av 
dem.
   Arbetet handlar om att återta ett område 
där trafiken är den stora knäckfrågan. Solna 
stad vill ha bort genomfartstrafiken och 
har pratat om tunnel sedan 60-talet. Stora 
strukturer tränger sig på: entréerna till både 
Solna och Stockholm. 
   Men vägarna är inte bara ett problem. 
Essingeleden är ett otroligt spännande 
stadsrum. Den visar upp ett typiskt Skandi-
navien där natur och kultur möter varandra. 
Mälarlandskapet är fantastiskt. Stockholm 
ser ut som en sagostad från Essingeleden. 
Det är unikt för Europa 
   Så vad upplever man här, när man nyss 
passerat huvudstaden och är på väg ut?
   Nyckeln till vad man ska göra på ett sär-
skilt ställe är inte given. Att förstå hur livet 
gestaltar sig 20 år framåt är inte enkelt. Som 
arkitekter måste vi vara oerhört optimistiskt 
lagda. Vi måste tro på framtiden och vår 
förmåga. 
   Vi ska gestalta ett unikt stadslandskap, inte 
konkurrera med angränsande Vasastaden 
och inte skapa ett nytt fragment, utan binda 
ihop. Ombonat, karakteristiskt och starkt 
måste det bli. Den enda kvaliteten kan inte 
vara vattnet.
   Vad är stockholmskt, frågar vi oss och 
försöker hitta tillbaka till kvarteret, det 
självklara stadskvarteret, inte enstaka 
limpor och punkthus, utan enhetlighet på 
ett tema. Det arbetet kräver mer kultur än 
muskler. 

Vår skiss tar sin utgångspunkt i Västra 
Skogens centrum och låter bebyggelsen 
breda ut sig i en koncentrisk plan med krökta 
gatuformer som förkortar siktlinjerna. Idén 
bakom skissen är en vulkan. Bebyggelsen 
(3300 lägenheter) flyter likt lava ner till 
Pampas marina och upprättar kontakt med 
vattnet för hela området. 
   Området faller ner i dalgången på ett 
behagligt sätt i harmoni med den unika 
Essingeleden. Kvarterets topologi känns som 
om den kommit till helt utan ansträngning.

Just nu: Ett dokument har lämnats till 
kommunen, ett resultat av en gemensam 
bearbetning tillsammans med Tovatt, det 
andra arkitektkontoret. Det är ett underlag 
för politikerna, etappvis och pedagogiskt 
strukturerat. Det lär ha mottagits väl, men 
ingen vet något om fortsättningen. Sa vi att 
man måste vara optimistisk som arkitekt?

Stadsplaneskiss över området mellan Västra Skogen, 
Huvudsta gård, Pampaslänken och Ulvsundasjön. 
Beställare: Solna kommun





”SA VI ATT MAN 
MÅSTE VARA 
OPTIMISTISK SOM 
ARKITEKT?”
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Främlingsvägen
Området ligger uppe på ett berg mellan Mid-
sommarkransen och Aspudden. Det präglas 
av klassiska barnrikehus från krisåren på 
30- och 40-talen. Här erbjöds barnfamiljer 
att flytta ut från stan för att få bättre stand-
ard. Nu bygger vi 90 nya hyreslägenheter 
som både passar in och väcker uppmärk-
samhet.
   Främlingsvägen är ett så kallat partner-
ing-projekt. Ett sådant inleds med att alla 
som ska jobba med projektet träffas och 
berättar om sin vision, som en slags kick-off. 
Stämningen blir bra och man minskar risken 
för prestige och ökar möjligheterna till bra 
samarbeten. Ingen blir rädd för att ta upp 
problem. Om starten blir bra, brukar 
fortsättningen också bli det.

Den stora frågan innan Främlingsvägen 
kom igång var: Kan man verkligen kom-
plettera och bygga här över huvud taget? 
Den kuperade tomten och de befintliga, 
enkla tegellimporna ger området en stark 
särprägel. Det skulle vara lätt att förstöra 
platsen med fel hus. Men Stockholmshem, 
som både äger marken och bygger husen, 
minskade kravet på tuff exploatering. Det 
gjorde allting lättare. Så vi gjorde ett förslag 
på vad vi tyckte var lagom stora hus, men 
inte alls lagom när det gäller arkitekturen.
   De yttre omständigheterna gjorde att vi 
var tvungna att göra något annorlunda. Det 
var förstås inspirerande. Att få anpassa sig 
till den branta terrängen och sätta in hus i 
en färdig miljö med träd kändes lyxigt. Nya 
rumsligheter skapades. Vi tackar landskaps-
arkitekten som på plats gjorde ett jättejobb 
ända ned på tumstocksnivå.
   Förebilden, nätta hus med enkel form och 
lätta att placera in, hittade vi i Schweiz. Som 
små plåtaskar.
   Fasaderna är det mest märkvärdiga med 
2013 års Främlingsvägen; att de nya husen 
är täckta av 1,3 mm tjocka plåtar. Plåten 
kallas för Cor-Ten och är ett rosttrögt stål 
som rostar i två år medan det härdar och 

sedan slutar rosta. I början är det lite som 
Falu rödfärg. Det färgar av sig. Vackrast 
kommer husen kanske vara när färgen är 
som klarrödast. Efter 20-30 år drar kulören 
åt vinrött. Riktigt gamla kommer de att bli 
nästan gråsvarta.
   Att komplettera sådana här fina, gedigna 
gamla tegelhus är ingen enkel uppgift. Det är 
svårt att få mötet mellan material att bli bra. 
Främlingsvägen blir Nordens första bostads-
hus med rostande plåtar. Och det känns rätt. 
Teglet och plåten är båda naturmaterial. Allt 
känns jordnära, allt har stark materialkänsla.
   Husen, med lika stora muröppningar men 
med olika stora fönster, är fotogenique där 
de sticker fram i grönskan bland de gamla 
husen på berget.   
   Fasaderna är diskbänksblanka i början, 
så folk undrar: ”Är det rätt? Ska det vara så 
där?” Det ska det. 

Just nu:
Vi är glada över att få vara med och skapa en 
tydliga plats. Som stadsbyggare är det precis 
vad vi bör göra. Vi måste hålla ordning på 
våra städer.

Anna-Kersti Palm, Rikard, Sören Eriksson
Beställare: Stockholmshem





CCOROR-T-TENEN HARHAR LÄNGELÄNGE FUNNITSFUNNITS PÅPÅ INDUSTRISKORSTENARINDUSTRISKORSTENAR. F. FRÄMLINGSVÄGENRÄMLINGSVÄGEN BLIRBLIR SVERIGES  SVERIGES 
FFööRSTARSTA BOSTADSHUSBOSTADSHUS MEDMED ROSTANDEROSTANDE FASADER.  FASADER. 
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Svea Fanfar
Med namnet inspirerat av Kungliga 
Musikhögskolan och Svea artilleri växer 
bostadsområdet Svea Fanfar fram i hörnet av 
Lidingövägen och Valhallavägen. Projektet, 
som kommer att vara klart först om några 
år, bär ett stort ansvar för Stockholms själ. 
   Hur stabiliserar vi till exempel entrén till 
staden från Lidingö? Hur gör vi den tydlig? 
Hur knyter vi ihop infarten med Valhal-
lavägen? Och hur länkar vi Svea Fanfar till 
Europas största funkisområde, Gärdet?
   En bärande kvalitet för oss är respekten 
för europeisk stadsbyggartradition. I den 
är stadsbilden viktigare än själva huset. Vi 
strävar efter slags behaglighet som ska 
främja ett rikt socialt liv. 
   Med sådana ambitioner riskerar vi att an-
klagas för att rita en pastisch, men det är så 
klart nonsens. I verkligheten kämpar vi med 
den svåra konsten att uppehålla kontinuitet-
en. Bara en sådan sak som att Gärdets hus 
är 16 meter breda, medan stadsplanen och 
Stockholmsstandarden förutsätter 10-12 
meter, är en rejäl utmaning. 
      Det ska bli fyra hundra lägenheter inom 
området i kombination med bevarat stall, 
ridhus och ny kunglig musikhögskola.
   Vår lösning bygger på enkla och varierade 
former inom ett starkt tema med variation-
er. Vi svarar upp mot människans genuina 
och romantiska behov av omväxling, men 
det blir ändå konsekvent på ett övertygande 
sätt. Arkitekturen blir lugn och förmedlar 
trygghet. Vi strävar efter en naturlig rytm 
mellan husen och efter att hela tiden förfina 
lösningarna, inte minst med färgsättningen. 
   Vi tycker om att jobba med de fundamen-

tala frågorna och bygger efter en plan som 
ska vara så robust att den klarar framtiden. 
Visionen måste hålla över moden. Bostäder-
na måste klara mängden av synpunkter.       
För oss handlar det alltid om värden som 
är generella för boende, hur ljus faller in i 
lägenheterna, hur rum bör vara utformade 
för funktion och trivsel. 
   På Svea Fanfar har vi dessutom gratishjälp 
av topografin. Att kvarteren inte är strikt 
indelade i rutor, ger en identitet av rörelse. 
Vi har den runda formen, som i sin tur ställer 
frågan: Kan man göra bostäder av en så 
stark form? Funktionen ska ju styra formen, 
inte tvärtom. Men formen har klarat funk-
tionskraven och byggherrarnas önskan att 
bygga både små och stora lägenheter.
    Materialvis är programmet lite mer 
påkostat än vanligt, vilket är väldigt roligt, 
men också en utmaning. Klassiska kvalitets-
material passar inte självklart in i den 
moderna och komplicerade byggtekniken. 
   Också här är enkelheten i högsätet, genom 
att iscensätta gedigna möten mellan få 
element. Det ska kännas självklart.       

Just nu:
Glädje över att arkitekter, entreprenörer och 
stadsplanerare kan samtala med varandra 
och lyssna och göra bättre och bättre. Gläd-
jen i att arkitekt, byggare och stadsarkitekt 
till slut har samma idévärld. Glädjen i att ha 
träffat framtida boende tillsammans med 
mäklarna.

Beställare: Veidekke, Ca Fastigheter, Panorama
Carraramarmor möter mässing i Svea Fanfars 

hommage till klassisk europeisk byggnadstradition.
Bild: Veidekke



”INKLUSIVE
STALL OCH 
MUSIK”



Viktigare än en viss stil är hur ljuset 
faller in i lägenheterna.



VVÅR LLööSNINGSNING BByyGGERGGER PÅPÅ ENKLAENKLA OCHOCH VARIERADEVARIERADE FORMERFORMER INOMINOM ETTETT STARKTSTARKT TEMATEMA MEDMED
VARIATIONERVARIATIONER. V. VII SVARARSVARAR UPPUPP MOTMOT MÄNNISKANSMÄNNISKANS GENUINAGENUINA OCHOCH ROMANTISKAROMANTISKA BEHOVBEHOV AVAV OMVÄOMVÄxLINGLING, , 
MENMEN DETDET BLIRBLIR ÄNDÅÄNDÅ KONSEKVENTKONSEKVENT PÅPÅ ETTETT ö öVERTVERTyyGANDEGANDE SÄTTSÄTT. . 

Ann-Christin Ohlander, Olga Tengvall, Eleanor Wahlberg
 Aleksander Wolodarski, Lisa Sterner
Ludmilla Larsson, Anna-Paula Andersson, Stefan Brink, Kjell Forshed
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Brunnberg & Forshed arbetar både på koncept- 
och detaljnivå. Vi har lång vana av det synsätt 
som sedan ett par år kallas aktivitetsbaserade 
arbetsplatser (ABW). Vi baserar våra inrednings-
förslag på Christina Bodin-Danielssons forsk-
ning. 
   Inredning har varit ett av våra specialistom-
råden i många år, men under 2012 bestämde vi 
oss för att bli tydligare och beslutade samtidigt 
att anställa ännu en inredare. Lisa Sterner, som 
närmast kommer från TAF Arkitekter, kan till-
sammans med Monica, Björn, Gustav, och Staffan 
med flera erbjuda såväl stora som små 
uppdragsgivare kvalificerade och inspirerade 
tjänster.



FFRÅGARÅGA L LISAISA,,
BBJJööRNRN, MONICA, , MONICA, 
GGUSTAVUSTAV OCHOCH
SSTAFFANTAFFAN
OMOM INREDNINGINREDNING
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Brunnberg & Forshed arkitektkontor AB leds av 
en styrelse med extern ordförande. För styrnin-
gen av den operativa verksamheten finns en led-
ningsgrupp bestående av de fem delägarna samt 
ekonomichefen. 
    Samtliga delägare är aktiva i projekten och har 
även rollen som uppdragsansvariga. De flesta 
projekten leds dock av någon av de tio uppdrags-
ansvariga som finns i företaget. De stöds av en 
stor grupp handläggare.

Kontoret har 75 anställda inom nedanstående 
dicipliner:
Arkitekter, Inredningsarkitekter, Byggnadsingen-
jörer, Ekonomi, IT och Administration

Vi har ochså följande specialkompetenser:

Detaljplaner
Anna Paula Andersson arkitekt SAR / MSA

Sakkunnig tillgänglighet
Ann-Christine Ohlander arkitekt SAR / MSA, 
Ann-Kersti Palm, arkitekt SAR / MSA
Birgita Gelhaar arkitekt SAR / MSA

Kontorsutformning, hälsa och miljö och 
arbetstillfredsställelse
Christina Bodin Danielsson arkitekt SAR / MSA, 
teknologie doktor office design

Energi och miljö
Ingemar Ed  Internationellt certifierad passivhus-
designer

Bild och grafik
Mårten Danielsson webmaster, arkitekt MSA

Ekonomichef
Gerd Olausson

Styrelsen / Vd 
Mats-Olof Ljungqvist ordf. och extern led.
Bengt Hellström vd och delägare
Hans Bergström delägare
Sören Eriksson delägare
Ludmilla Larsson delägare
Staffan Corp delägare
Birgitta Gelhaar personalrepresentant
Åsa Sjöstrand personalrepresentant
Gerd Olausson sekreterare

Delägare
Hans Bergstöm arkitekt SAR / MSA
Sören Eriksson arkitekt SAR / MSA
Bengt Hellström arkitekt SAR / MSA
Ludmilla Larsson arkitekt MSA
Staffan Corp arkitekt SAR / MSA

Revisor
Carl Niring Lindberg Grant Thornton

Rosenlundparken, parallellt uppdrag  
Beställare: Stockholmshem





I
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KONCERNRESULTATRÄKNING KONCERNBALANSRÄKNING

NyCKELTAL                                          2012 2011

Omsättning 89 021 029 79 051 668

Rörelseresultat 12 986 304 10 706 202

Rörelsemarginal 15% 14%

Nettomarginal 15% 14%

Balansomslutning 30 462 871 30 933 015

Aktiekapital 500 000 500 000

Antal Aktier 4 500 4 500

Eget kapital 15 273 474 15 677 580

Avkastning eget kapital 85% 68%

Avkastning totalt kapital 43% 35%

Soliditet 50% 51%

Kassalikviditet 257% 262%

2012 2011
Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 88 952 054 78 899 299

Övriga rörelseintäkter 68 975 152 369

Summa intäkter 89 021 029 79 051 668

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -10 993 495 -10 344 470

Personalkostnader -64 370 683 -57 122 380

Avskrivning av materiella

anläggningstillgångar -670 547 --878 616

Summa rörelsens kostnader -76 034 725 -68 345 466

Rörelseresultat 12 986 304 10 706 202

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 203 409 183 558

Räntekostnader och liknande

resultatposter -632 -514

Summa resultat från 

finansiella investeringar 202 777 183 044

Resultat efter finansiella poster 13 189 081 10 889 246

Skatt på årets resultat -3 594 187 -3 012 210

Årets resultat 9 594 894 7 877 036

2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 1 820 229 1 723 777

Finansiella anläggningstillgångar

Andel i bostadsrättsförening 27 000 27 000

Summa anläggningstillgångar 1 847 229 1 750 777

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 5 037 540 7 485 695

Kundfordringar 11 767 732 11 307 989

Övriga kortfristiga fordringar 11 990 10 385

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 1 024 027 936 743

17 841 289 19 740 812

Kassa och bank 10 774 353 9 441 426

Summa omsättningstillgångar 28 615 642 29 182 238

Summa tillgångar 30 462 871 30 933 015

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital ( 4 500 aktier ) 500 000 500 000

Bundna reserver 2 796 741 2 965 328

Fria reserver 2 381 839 4 335 216

Årets resultat 9 594 894 7 877 036

Summa eget kapital 15 273 474 15 677 580

Avsättningar

Avsättning för skatter 4 052 548 4 112 709

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 342 379 941 439

Leverantörsskulder 1 472 903 2 292 550

Skatteskulder 225 153 111 113

Övriga kortfristiga skulder 4 283 384 3 465 629

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 4 813 030 4 331 995

Summa kortfristiga skulder 11 136 849 11 142 726

Summa eget kapital och skulder 30 462 871 30 933 015

Ställda säkerheter 0 0

Ansvarsförbindelser 0 0





Förslag till hotell i Kalmar



Kungsholms Strand 135Kungsholms Strand 135
112 48 Stockholm112 48 Stockholm
08 617 61 0008 617 61 00
www.brunnbergoforshed.se
info@brunnbergoforshed.seinfo@brunnbergoforshed.se

Lomma Brohus
Beställare Ca fastigheter

Fotograf: Robin Hayes


