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4  VD har ordet

VD HAR 
ORDET 

Äntligen har vi färdigställt gymnasiet med om- och 
tillbyggnad. Under 2019 har vi nått målsättningen 
att föra samman gymnasieutbildningarna och Kom-
vux under samma tak. Det har varit ett av våra 
största projekt på senare år, där nu såväl gymnasie-
skolans teoretiska linjer, den nyinvigda Restaurang-
skolan, Teknik- och Vårdcollege samt Komvux finns 
samlade.

För den omtalade förskolan Kräftan har vi skapat 
nya lokaler under året samt utarbetat en program-
handling för att i nära anslutning skapa en ny för-
skola med sammanlagt tio avdelningar.

För idrottsområdet Bökensved har byggnationen av 
den nya simhallen klubbats igenom och ett större 
projekt för att utveckla hela Bökensvedsområdet 
pågår för fullt. Vi ser att Bökensved i framtiden ska 
kunna bli en tillgänglig mötesplats för gammal som 
ung.

Hästintresserade har under året kunnat glädjas åt att 
ridanläggningarna i såväl Målserum som Heda har 
fått genomgående om- och tillbyggnader. Det är vik-
tigt för oss som fastighetsägare att skapa förutsätt-
ningar för kommunens invånare att ha en aktiv fritid.

Ekonomi
Bolagets grundförutsättningar med låga ingångshy-
ror när bolaget bildades leder till ett lågt resultat.
Resultatet har utvecklats positivt av ett resultatför-
bättrande arbete och av en gynnsam väderlek. Vi 
klarar avkastningskrav och krav på självfinansie-
ringsgrad.

Framtid
Att affärsutveckla och att hållbart investera i Bö-
kensved efter beställning kommer att vara en bety-
dande uppgift i flera år framåt. Att anpassa lokaler 
till skolans behov är en utmaning både på kort och 
lång sikt. TjustFastigheter har förmågan att utveckla 
och förädla verksamhetslokaler för skola, förskola 
och fritid med visionen Livskvalitet varje dag i 
våra ögon.

Sven-Åke Lindberg
VD TjustFastigheter AB
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Bolagets mål 2019
Till och med 2020 ska den totala energiförbrukningen i bo-
lagets fastigheter ha minskat med minst fem procent jämfört 
med förbrukningen referensåret 2013 (från 154 kWh/m² till 
146 kWh/m²). För 2019 har vi en  måluppfyllelse på 144 
kWh/m².
Till och med 2020 ska bolaget ska ha ett serviceindex om 
minst 80 procent. För 2019 har vi ett serviceindex på 79,5 
procent.
Bolagets avkastning på totalt kapital i ingående balans ska 
vara minst 3,8 procent. 

TJUSTFASTIGHETER 

Veikko Kärki,  ordförande  
Eva Ahlström, vice ordförande
Berit Tall 
Lennart Engren
Daniel Johnsson
Håkan Olovsson 
Jens Jackowski 
Therese Klingstedt 
 Lars Andersson

TJUSTFASTIGHETER AB ÄR ETT HELÄGT DOTTERBOLAG 
TILL VÄSTERVIKS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB.

TFAB:s uthyrningsyta i kvm

194 590

199,1
TFAB:s omsättning i mnkr  

Vision
Kundorienterad fastighetsägare 
som genom helhetssyn bidrar 
till livskvalitet varje dag.                                                       

   Affärsidé
TjustFastigheter effektiviserar lokalförsörjningen för offentlig 
och privat verksamhet i Västerviks kommun. Bolaget förvär-
var, bygger, utvecklar och förvaltar lokaler utifrån koncern-
nytta, hållbarhet och långsiktig resultatförbättring.

TjustFastigheters 
styrelseledamöter 2019

TjustFastigheters styrelse
Daniel Johnsson, Veikko Kärki, Lars Andersson, Håkan Olovsson, Eva Ahl-
ström, Berit Tall, Lennart Engren och Therese Klingstedt. Jens Jackowski 
saknas på bilden.
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TFAB Energiförbrukning

Energilagring i fastigheter- NODA- projektet
Bostadsbolaget genomför ett koncerngemensamt projekt tillsammans med Västerviks Miljö och Energi AB. Projektet 
som omfattar tio större fastigheter av varierande typ och karaktär har pågått sedan 2018 fortsätter 2019 /2020. Målet 
med projektet är att utvärdera system för optimering av fjärrvärmenät och energieffektivisering.
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VERKSAMHET OCH ORGANISATION
TjustFastigheter AB är ett helägt dotterbolag till 
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, org.nr 
556528-1416. Västerviks Kommuns Förvaltnings 
AB utser ombud som har att företräda ägaren vid 
bolagsstämman.

Sven-Åke Lindberg har varit VD för bolaget under 
verksamhetsåret.

TjustFastigheters verksamhet består i att utveckla 
och effektivisera lokalförsörjningen för kommu-
nens verksamheter. Fastighetsbeståndet består bland 
annat av skolor, förskolor, administrativa lokaler, 
räddningstjänstens byggnader och kultur- och fri-
tidsanläggningar.

TjustFastigheter har inga anställda. VD hyrs in från 
Västerviks Bostads AB och bolaget köper eko-
nomiska, administrativa och tekniska tjänster av 
samma bolag. Genom förvaltningen tar Västerviks 
Bostads AB driftansvar för TjustFastigheter. Förvalt-
ningsavtalet innebär också att Västerviks Bostads 
AB åtar sig att projektera och genomföra ny-, till- 
och ombyggnader av TjustFastigheters lokaler efter 
särskild beställning. Ägaren ställer krav på 
3,8 procents avkastning och att bolaget ska själv-
finansiera en del av sina investeringar. Bolaget har 
klarat såväl självfinansieringsgrad som avkastning. 

FÖRÄNDRINGAR I FASTIGHETSBESTÅNDET
Under året genomfördes en bytesaffär med Region 
Kalmar. Region Kalmar erhöll Läkaren 12 f d Tjust-
skolan och vi fick Mimer 5 Mimergården. Vi köpte 
mark från Västerviks kommun där en ny mindre för-
skola uppförts och projekteringen för en större för-
skola pågår. Överums Fritidsgård som varit outhyrd 
en tid såldes under året. Resultatet av försäljningen 
redovisas under not 7 på sidan 26.    

FINANSPOLICY
För Västerviks kommunkoncern tillämpas en finans-
policy som innebär att upphandling av krediter för 
verksamheterna görs i Västerviks kommuns Förvalt-
nings AB namn. Förvaltningsbolaget lånar och för-
valtar risker gemensamt med kommunkoncernen och 
arbetar med finanspolicy, skuldförvaltning och säk-
ringsåtgärder. De enheter som ingår i koncernen lånar 
av bolaget och låneramarna fastställs årligen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Mycket resurser har lagts ned på fortsatt om- och 
tillbyggnad av Västerviks Gymnasium för att skapa 
lokaler för Komvux, Restaurangskolan och Teknik- 
och Vårdcollege. 

Byggnationen av stallbyggnader i Heda och Målse-
rum har färdigställts under året.

Både Karstorps och Örbäckens idrottsplats har fått 
ett nytt konstbevattningssystem. Vatten pumpas från 
sjön Kvännaren för att kunna klara bevattningen av 
fotbollsplanerna under sommaren utan att använda 
kommunalt vatten.

FLERÅRSÖVERSIKT
I nyckeltalssammanställningen på sidan 34 finns en 
flerårsöversikt över bolagets ställning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
för räkenskapsåret 2019-01-01 -- 2019-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för TjustFastigheter AB, 556060-
6443,  får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
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• Byte av golv i sporthall, lektionssalar och korridorer på Ankarsrums skola. 
• Takbyte och fasadmålning på Aspagården.
• Fasadmålning och fönsterbyte på förskolan Gullvivan. 
• Fönsterbyte och renovering av invändiga ytskikt på förskolan Snövit.
• Fasad- och takmålning på Lidhemsskolan.
• Renovering av invändiga ytskikt på förskolan Linden i Ankarsrum.
• Renovering av invändiga ytskikt och utemiljö på Skogshagaskolan.
• Byte av golv och målning invändigt i Västerviks sporthall.
• Byte av entrédörrar på Ankarsrums Fritidsgård. 
• Renovering av omklädningsrum på Räddningstjänsten i Gamleby och Överum.
• Målning av fasad och takfot på Räddningstjänsten i Överum. 
• Fönsterbyte och renovering av invändiga ytskikt på Breviksskolan.
• Byte av passersystem och fönster på Räddningstjänsten i Västervik.
• Målning takfot på Räddningstjänsten i Loftahammar.
• Renovering av omklädningsrum och duschrum i Ishallen.
• Byte av startpallar i simhallen.
• Renovering av läktare och entré på Bökensved.
• Byte av tak på Hummelstad föreningslokal.
• Byte av ventilation på förskolan Älvdansen.
• Asfaltering av Fågelbärets skolgård.                
• Renovering av ytskikt i omklädningsrum på förskolan Tallen.
• Byte belysningsstolpar på Lucernas hamnplan.

INVESTERINGAR
• Om- och tillbyggnad på Västerviks Gymnasium för Restaurang och livsmedelsprogrammet och Komvux.
• Ombyggnad på Västerviks Gymnasium för Teknik- och Vårdcollege.
• Tillbyggnad av Campus.
• Byte av ventilation på Älvdansens förskola.
• Byte av belysning i gymnastiksalar på Ankarsrum och Loftahammars skolor.
• Ny belysning på Gymnasiets idrottsplats.
• Färdigställande av om- och tillbyggnad av Heda stall.
• Färdigställande nybyggnation av stall i Målserum.
• Installation av brandlarm i Gunnebo skola.
• Installation av inbrottslarm på Ludvigsborgsskolan.
• Installation av elbilsladdare för hemtjänsten vid Lilla Ringholmen och Esplanaden.
• Ny förskolepaviljong på Homman.
• Karstorps / Örbäckens idrottsplats ny konstbevattning.
• Ombyggnad av skollokaler i Edsbruk

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst  75 317 544 
Årets resultat      12 655 994
Summa   87 973 538   

Styrelsen och VD föreslår årsstämman besluta att vinstmedlen 
disponeras sålunda (kr):

Balansera i ny räkning    87 973 538
Summa   87 973 538                   
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HÅLLBARHETSREDOVISNING
Hållbarhetsarbetet grundas på de 17 Globala hållbarhetsmålen utifrån de 
tre dimensionerna för ekonomiska, sociala och ekologiska mål.

TjustFastigheter AB förvaltas av Västerviks Bostads AB som bistår med 
personal för löpande fastighetsskötsel och underhåll och investeringar.

Ägardirektiven för 2019 anger att de kommunala bolagen skall ta led-
ningen i hållbarhetsarbetet.

Västerviks kommun har de styrande dokumenten Energi- och klimat-
strategi och Avfallsplan. 

TjustFastigheter har under året kranvattenmärkt sin verksamhet som en 
del i hållbarhetsarbetet.

Målet är att vara en fossilbränslefri verksamhet till 2030 samt att minska 
energianvändningen med 5 procent till 2020. Målnivån uppnåddes under 
2018.



10  

TjustFastigheter skall tillgodose behovet av lokal-
försörjning för kommunens verksamheter, så som 
skolor, förskolor, administrativa lokaler, räddnings-
tjänst, kultur- och fritidsanläggningar. Dessa utgör 
viktiga arbets- och mötesplatser för kommuninvå-
nare och bidrar till livskvalitet varje dag. 

TjustFastigheter har ett nära samarbete med verk-
samheterna för att optimera lokalutformning efter 
behov samt ge service genom fastighetsskötare 
inom hela verksamhetsbeståndet. TjustFastigheter 
planerar underhåll och nybyggnationer.  

För oss är trygghet viktigt. Samtliga medarbetare 
från Bostadsbolaget har ett ID 06- kort som iden-
tifierar att man är knuten till verksamheten. Alla 
fastighetsskötare som jobbar i barn– och skolmiljö 
har även kvalitetskontrollerats vid anställning med 
ett utdrag från polisens belastningsregister. 

Många av landsbygdens kommunfastigheter är en 
del i kommunens krisberedskap och fungerar som 
uppsamlingsplatser vid till exempel långvariga 
strömbortfall.

 Under 2019 har TjustFastigheter upplåtit fasader 
på Ellen Key-skolan för BANK -  Street Art fes-
tivalen som blivit ett oerhört uppskattat konstpro-
jekt. Två fasader har målats på Ellen Key-skolan.

Den gamla kulturfastgheten Aspagården från 
1600-talet har genomgått en stor renovering och 
elsäkring. Konstnären Kerstin Åhlin har firat 50 år 
som konstnär och hyresgäst i fastigheten. Under 
hösten har hon haft en jubileumsutställning i Väs-
terviks Teater och Konferens. 

Västerviks Stadsbibliotek har renoverats under året 
och öppnade åter i oktober. Biblioteket utgör en 
central och mycket uppskattad mötesplats för alla 
åldrar.

Västerviks gymnasium är kommunens största 
arbetsplats. En större om- och tillbyggnad har 
färdigställts under hösten. Nu har gymnasieutbild-
ningarna integrerats med den kommunala vuxen-
utbildningen (komvux), vårdcollege och svenska 
för invandrare (SFI). Ambitionen är att en bred 
studiemiljö skall öka och stärka lärmiljön och de 
sociala nätverken. 

Social hållbarhet
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Företagets ekonomi präglas av långsiktighet, 
resurseffektivitet utifrån kommunkoncernens och 
samhällets behov. TjustFastigheter arbetar alltid 
i nära samarbete med våra kunder och genomför 
lokalpassning efter kundernas behov. 

I samband med den stora om- och tillbyggnaden på 
Västerviks Gymnasium genomfördes lampbyte till 
LED- belysning och ett helt nytt lås- och loggsys-
tem installerades. Med dessa förbättringar sparar vi  
energi och minskar koldioxidbelastningen.

TjustFastigheter upphandlar entreprenadarbeten 
som utgör en väsentlig grund för lokala företag och 
vår lokala arbetsmarknad. Hela 96 procent av alla 
jobb upphandlas externt av lokala företag.

Bökensvedsprojektet har kommit igång. Etapp ett 
pågår för Simhallen enligt ägarens beställning.  
Dessutom har en affärsutvecklare rekryterats för att 
ta fram förslag kring hela områdets utformning och 
möjligheter.

Ekonomisk hållbarhet
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TjustFastigheter upphandlar varor och tjänster 
enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU) med 
krav kring material, energi och standard.

TjustFastigheter har som mål  att bli fossilfritt till 
2030. Utfasning av fossilt toppbränsle pågår och  
endast 11 reservoljebrännare finns i beståndet om 
93 fastigheter. Fjärrvärme, pelletspannor, bergvär-
me och luftvärmepumpar är i drift. Energiprodu-
cerande tak med solel/solvärme finns bland annat i 
Totebo och Edshöjden. Med dessa konverteringar 
till förnyelsebara energislag har koldioxidbelast-
ningen minskat kraftigt.

I ett förändrat klimat är extremväder med såväl 
torka (vattenbrist) som översvämningar ett faktum. 
Med en ny plan för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) sker en klimatanpassning. 

Vi sparar på dricksvatten genom att vi använder 
vatten från dammar för att vattna fotbollsplaner på 
Karstorp  och för att göra konstsnö på Ernebergs-
fältet i Gamleby. 

Stora vattenbesparande åtgärder finns i Simhalls-
projektet som idag har den största spillvattenför-
brukningen av alla fastigheter 14-25 kbm/dygn.

De senaste extremvarma sommarmånaderna har 
genererat ett brukarkrav på komfortkyla inom äldre 
och barnomsorg. En särskild plan har tagits fram 
för hur detta ska genomföras.
 
Laddstolpar för hemtjänstens bilar (elfordon) finns 
i dagsläget på hemtjänstens fastigheter och är en 
del i att fasa ut den fossila fordonsparken till 2030. 

Under 2019 har TjustFastigheter anslutit sig till 
nationella hållbarhetsmärkningen KRAN- märkt.
Vi beställer och använder KRAN-vatten i karaff 
vid alla möten och konferenser som en del i att 
vara klimatsmarta. Kranvatten är både dagsfärskt 
och kvalitetssäkrat, kostar 250 ggr mindre än flask-
vatten och behöver inga dyra plastförpackningar 
som transporterats långt. Kranvatten har 1000 
gånger mindre energibelastning.

Ekologisk hållbarhet
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EnergibesparingEnergibesparing

FossilbränslefrittFossilbränslefritt

TjustFastigheter har enligt underhållsplan systematiska
energiprojekt som återvinning av ventilationsluft, till-
läggsisolering av vindar och fasader, byte av fönster, byte 
av armaturer utifrån underhållsbudget och önskemål från 
kommunkoncernen.

TjustFastigheter mäter förbrukning av energi ned på 
fastighetsnivå och hittar på så vis behov av energibespa-
rande åtgärder som tas upp i plan eller projekt.

TjustFastigheter byter systematiskt ut äldre glödlampor till 
LED  och energisnålare armaturer.

TjustFastigheter undersöker alltid möjligheten att installera 
solceller i samband med ny- och ombyggnation.

TjustFastigheter har KRAN-märkt sin verksamhet under 
2019.

TjustFastigheter värmer fastigheterna med fjärrvärme, pel-
lets och bergvärme och siktar på att få bort den oljespets 
som vi fortfarande har kvar i reserv och vid effekttoppar. 

Av 93 fastigheter inom TjustFastigheter är det 12 procent 
som har kvar oljedrivna reservpannor.

TjustFastigheter köper bara grön el.

TjustFastigheter har laddstolpar till elfordon vid ett flertal 
fastigheter och är öppna för fler beställningar av laddstolpar 
från verksamheterna.
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Material och avfallMaterial och avfall

Gifter och hälsaGifter och hälsa

TjustFastigheter erbjuder en grundmeny för källsortering.   
Källsortering kan där utöver erbjudas i alla de fraktioner 
som återvinns i Västerviks kommun efter verksamheternas 
och kundernas behov och önskemål.

TjustFastigheter använder upphandlade leverantörer av 
byggmaterial med ett sortiment som är miljömärkt. Därför 
vet vi att vi bygger med produkter som är miljövänliga. 
Utöver det har till exempel förskolan särskilda önskemål 
enligt antagna planer i Västerviks Kommun ”Plan för kemi-
kaliesmart och giftfri förskola ”.

I upphandlingar ställer vi krav på att våra entreprenörer ska 
bedriva ett systematiskt miljöledningsarbete som uppfyller 
kraven enligt ISO 14001:2015 eller motsvarande system.

TjustFastigheter källsorterar allt byggavfall i olika fraktio-
ner som brännbart, metall, el och gips m.m.

TjustFastigheter testar alltid förekomst av asbest och PCB 
vid om- och nybyggnation och sanerar vid behov.

TjustFastigheter har genom förvaltningsavtalet med VBAB 
fasat ut gifter i sådant som bekämpningsmedel, fasadtvätt 
och rengöringsmedel och använder hetvattenbekämpning av 
ogräs. 

TjustFastigheter har med hänsyn till miljön och personalens 
hälsa avstått från att använda härdplaster i lim, fogskum och 
lack.

TjustFastigheter har genom förvaltningsavtal med VBAB 
kemikalieregister med hjälp av Svensk arbetshygien där 
överskådlig information om risker med produktblad för alla 
kemikalier som användes. Det gör det lättare att hitta och 
byta ut hälsovådliga och miljöskadliga produkter. All perso-
nal har tillgång till listan och ska använda den som ett stöd 
vid inköp av produkter. 
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Västerviks Varmbadhus
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Aspagården
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RESULTATRÄKNING
för räkenskapsåret 2019-01-01 -- 2019-12-31

NOT 2019 2018
Nettoomsättning
Hyresintäkter 1 199 109 196 866
Övriga förvaltningsintäkter 2 0 1 887
Summa nettoomsättning 9 199 109 198 753

Fastighetskostnader
Driftkostnader 3, 4, 5, 9 -107 836 -114 312
Underhållskostnader 9 -3 845 -3 339
Fastighetsskatt -670 -500
Avskrivningar och nedskrivningar 6 -38 335 -34 821
Övriga rörelsekostnader 7 -2 140 -225
Summa fastighetskostnader -152 827 -153 197

RÖRELSERESULTAT 46 284 45 556

Resultat från finansiella 
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader 9 -32  284 -32 930

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 13 999 12 626

Förändring av periodiseringsfond 407 -2
Erhållna koncernbidrag 5 000 6 000
Skatt på årets resultat 8 -6 750 -2 897

ÅRETS RESULTAT 12 656 15 728

Belopp i tusental kronor
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BALANSRÄKNING 
per 2019-12-31

Belopp i tusental kronor

TILLGÅNGAR
NOT 2019 2018

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 10 989 786 904 129
Mark 11 113 492 111 898
Markanläggningar 12 50 213 47 425
Förbättringsutgifter i annans fastighet 13 6 511 6 864
Pågående ny- och ombyggnader 14 25 012 44 934
Summa materiella anläggningstillgångar 1 185 013 1 115 251

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 41 370 44 370
Andra aktier  och andelar 46 46
Andra långfristiga fordringar 15 242 461
Summa finansiella anläggningstillgångar 41 658 44 877

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 19 266 660
Övriga kortfristiga fordringar 8 021 4 638
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16,19 7 853 13 96
Summa kortfristiga fordringar 16 140 19 262

Kassa och bank 0 0
Summa omsättningstillgångar 16 140 19 262

Summa tillgångar 1 242 811 1 179 390
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
NOT 2019 2018

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 106 250 106 250
Reservfond 455 455

Summa bundet eget kapital 106 705 106 705

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 75 318 59 590
Periodens resultat 12 656 15 728
Summa fritt eget kapital 87 974 75 318

Summa eget kapital 194 679 182 023

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 250 657

Avsättningar
Avsättningar för skatter 21 696 17 677

Långfristiga skulder
Övriga skulder 17 930 050 912 722
Summa långfristiga skulder 930 050 912 722

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 19 57 366 17 609
Skatteskulder 2 922 290
Övriga kortfristiga skulder 19 18 1 513
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18,19 35 830 46 899
Summa kortfristiga skulder 96 136 66 312

Summa eget kapital och skulder 1 242 811
     

1 179 390
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Bundet eget kapital

Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets resultat Summa eget 
kapital

Ingående balans 
per 1 januari 
2018

106 250 000 455 000 47 686 383 11 903 234 166 294 617

Disposition av 
föregående års 
resultat

11 903 234 -11 903 234 0

Årets resultat 15 727 927 15 727 927
Utgående balans 
per 31 december 
2018

106 250 000 455 000 59 589 617 15 727 927 182 022 544

Bundet eget kapital

Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets resultat Summa eget 
kapital

Ingående balans 
per 1 januari 
2019

106 250 000 455 000 59 589 617 15 727 927 182 022 544

Disposition av 
föregående års 
resultat

15 727 927 -15 727 927 0

Årets resultat 12 655 994 12 655 994
Utgående balans 
per 31 december 
2019

106 250 000 455 000 75 317 544 12 655 994 194 678 538

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR 
I EGET KAPITAL

Belopp i kronor
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KASSAFLÖDESANALYS

  
Belopp i tusental kronor

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 13 999 12 626
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 38 335 34 821
Reavinst som ingår i resultatet -1 887
Reaförlust som påverkat resultatet 2 140 225
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Summa 54 474 45 785
Utbetald inkomstskatt -2 730 -2
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 51 744 45 783

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

  Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 3 122 -3 993
  Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 29 824 3 598
Kassaflöde från den löpande verksamheten 84 690 84 690 45 388 45 388

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Utbetalning för investering i fastigheter och pågående 
projekt -112 220 -123 532
Utbetalning för investering i annans fastighet 0 0
Inbetalning från försäljning av fastigheter 1 983 2 000
Ökning/minskning av övriga anläggningstillgångar 3 219 463
Kassaflöde från investeringsverksamheten -107 018 -107 018 -121 069 -121 069

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av nyttjande av koncernkredit 17 328 69 681
Erhållna koncernbidrag 5 000 6 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 328 22 328 75 681 75 681

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0

2019 2018
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VÄRDERINGAR
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärden om inget annat anges. Ford-
ringar har efter individuell värdering upptagits till 
belopp varmed de beräknas inflyta.

INTÄKTER   
Nettoomsättningen innefattar det verkliga värdet av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas för
sålda tjänster i bolagets löpande verksamhet. Intäk-
ter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Hyresintäkter redovisas som intäkt 
i den period uthyrningen avser. 
  
SKATTER   
Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av 
aktuell och uppskjuten skatt.  

Aktuell skatt   
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resul-
tatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig 
från det redovisade resultatet i resultaträkningen 
då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter 
och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och 
kostnader som är skattepliktiga  eller avdragsgilla i 
andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas en-
ligt de skattesatser som gäller på balansdagen. 
 

Uppskjuten skatt   
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader 
mellan det redovisade värdet på tillgångar och skul-
der i de finansiella rapporterna och det skattemässi-
ga värdet som används vid beräkning av skatteplik-
tigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den 
s.k. balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskul-
der redovisas för i princip alla skattepliktiga tem-
porära skillnader, och uppskjutna skattefordringar 
redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära 
skillnader i den omfattning det är sannolikt att 
beloppen kan utnyttjas  mot framtida skattepliktiga 

överskott. Obeskattade reserver redovisas inklusive 
uppskjuten skatteskuld.   
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordring-
ar omprövas varje balansdag och reduceras till den 
del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skat-
tepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för 
att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna 
skattefordran.   
   
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur 
företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvin-
na det redovisade värdet för motsvarande tillgång 
eller reglera det redovisade värdet för motsvarande 
skuld. 
  
Beräkningen av uppskjuten skatt baseras på de 
skattesatser och skatteregler som har beslutats före 
balansdagen.   
   
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden 
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kost-
nad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten 
är hänförlig till transaktioner som redovisats direkt 
mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten 
redovisas direkt mot eget kapital.   
   
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
  
 Anskaffningsvärdet består av inköpspriset                                                  
och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet 
för att bringa den på plats och i skick att användas. 
Tillkommande utgifter inkluderas endast i till-
gången eller redovisas som en separat tillgång, när 
det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med posten kommer att tillfalla 
företaget och att anskaffningsvärdet för densamma 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kost-
nader för reparationer och underhåll samt tillkom-

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen för 2019 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
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mande utgifter redovisas i resultaträkningen i den 
period då de uppkommer. 
              
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell an-
läggningstillgångs betydande komponenter bedöms 
vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa kompo-
nenter.   
   
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 
kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, 
eventuellt minskat med beräknat restvärde vid 
nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess 
bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har 
delats upp på olika komponenter skrivs respektive 
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. 
Avskrivning påbörjas när den materiella anlägg-
ningstillgången kan tas i bruk. Materiella anlägg-
ningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:

Stomme, stomkomplettering   100 år
Fasad, Vatten och stammar, Värme  50 år
Tak, Balkonger, Fönster, Transport, 
Snickerier, Porslin, El    40 år
Ventilation, restpost    20 år
Vitvaror, invändiga ytskikt   15 år
Markanläggningar     20 år
Inventarier      5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet  skrivs av på 
hyrestidens längd 

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och där-
för skrivs mark inte av.   
   
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmeto-
der omprövas om det finns indikationer på att för-
väntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört 
med uppskattningen vid föregående balansdag. Då 
företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, 
omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Ef-
fekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.

Borttagande från balansräkningen                                                                                                                                  
Det redovisade värdet för en materiell anläggnings-
tillgång tas bort från balansräkningen vid ut-
rangering eller avyttring, eller när inte några fram-
tida ekonomiska fördelar väntas från användning 
eller utrangering eller avyttring av tillgången eller 
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkom-

mer när en materiell anläggningstillgång eller en 
komponent tas bort från balansräkningen är skillna-
den mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag 
för direkta försäljningskostnader, och tillgångens 
redovisade värde. Den realisationsvinst eller rea-
lisationsförlust som uppkommer när en materiell 
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från 
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som 
en övrig förvaltningsintäkt eller övrig rörelsekost-
nad. 
   
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovi-
sade värdena för materiella anläggningstillgångar 
och immateriella tillgångar för att fastställa om det 
finns någon indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde.Om så är fallet, beräknas tillgångens 
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av 
en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att 
beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, 
beräknas återvinningsvärdet för den kassagenere-
rande enhet till vilken tillgången hör.   
   
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde 
med avdrag för försäljningskostnader och nyttjande-
värdet. Verkligt värde med avdrag för försäljnings-
kostnader är det pris som företaget beräknar kunna 
erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av 
varandra oberoende parter, och som har ett intresse 
av att transaktionen genomförs, med avdrag för 
sådana kostnader som är direkt hänförliga till för-
säljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde dis-
konteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde 
med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar 
aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde 
och de risker som förknippas med tillgången. För 
att beräkna de framtida kassaflödena har företaget 
använt budget och prognoser för de kommande fem 
åren. 
  
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassage-
nererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det 
redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på 
tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned 
till återvinningsvärdet. En nedskrivning ska ome-
delbart kostnadsföras i resultaträkningen.Vid varje 
balansdag gör företaget en bedömning om den tidi-
gare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om 

Tilläggsupplysningar och noter
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så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. 
Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den 
kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det 
redovisade värdet efter återföring av nedskrivning 
får inte överskrida det redovisade värde som skulle 
fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången 
(den kassagenererande enheten) under tidigare år. 
En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i 
resultaträkningen.   

KASSAFLÖDESANALYS   
Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar  av 
företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kas-
saflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta 
metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

Tilläggsupplysningar och noter

Båtsmansstugorna
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2019 2018
Not 1 HYRESINTÄKTER

Bostäder 1 709 7 807
Lokaler 197 300 188 963
Övrigt 101 96
Summa hyresintäkter 199 109 196 866

Not 2 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER
Försäljningspris
Vallmon 46 2 000
Bokfört värde
Vallmon 46 113
Resultat vid försäljning av fastigheter 0 1 887

Not 3 DRIFTKOSTNADER 
Förvaltningskostnad -82 265 -76 266
Övriga driftskostnader -25 571 -38 046
Summa driftkostnader -107 836 -114 312

Not 4 PERSONAL OCH PERSONALKOSTNADER
TjustFastigheter AB har inga anställda. Några löner 
eller ersättningar har därför inte utbetalts under året.

Antal styrelseledamöter och VD 10 10
varav män 70% 80%
Styrelse och VD har arvoderats via utbetalning från 
Västerviks Bostads AB. Ersättningen  har fakturerats 
TjustFastigheter AB och uppgår till: -2 063 -1 855

Not 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER
 - Revision
    Deloitte -48 -38
 - Konsultation 0 0

Lekmannarevisorer
-revision -68 -68

Ekonomisk redovisning
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2019 2018
Not 6 AVSKRIVNINGAR

Planenliga avskrivningar
Byggnader -35 121 -31 743
Markanläggningar -2 860 -2 684
Annans fastighet -354 -394
Summa planenliga avskrivningar -38 335 -34 821

Nedskrivningar
Byggnader  0 0
Summa nedskrivningar 0 0
Summa av- och nedskrivningar -38 335 -34 821

Not 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Överum 5:8 325
Läkaren 12 1 658
Summa försäljningspris 1 983

Bokfört värde
Överum 5:8 -426

Läkaren 12 -1 658
Summa bokfört värde - 2 084
Utrangering i samband med ombyggnad -2 040 -225
Summa övriga rörelsekostnader -2 140 -225

Not 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Aktuell skatt -2 730 -2
Uppskjuten skatt -4 020 -2 895
Summa skatt på årets resultat -6 750 -2 897

Avstämning årets skattekostnad
Resultat före skatt 19 406 18 625

Skatt enligt gällande skattesats -4 153 -4 097
Skatt hänförlig till skatteavdragsbegränsning -2 724 0
Ej avdragsgilla kostnader -514 -465
Ej skattepliktiga intäkter 22 415
Schablonränta på periodiseringsfonder -1 -1
Skatt hänförlig till tidigare år 0 0
Temporära skillnader i avskrivningar på fastigheter -1 104 -941
Skattemässigt kostnadsfört underhåll 5 744 5 087
Aktuell skatt -2 730 -2
Utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag 0 0
Temporär skillnad byggnad -3 787 -2 962
Temporär skillnad markanläggning -223 72
Temporär skillnad annans fastighet -10 -4
Uppskjuten skatt -4 020 -2 895
Summa skatt på årets resultat -6 750 -2 897

Ekonomisk redovisning
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2019 2018
Not 9 KONCERNINTERNA INTÄKTER 

OCH KOSTNADER
Andel till/från koncernföretag
Nettoomsättning 94% 93%

Driftkostnader 81% 71%
Underhåll 100% 100%
Räntekostnader 100% 100%
Procentsatserna avser hela kommunkoncernen

Not 10 BYGGNADER
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 104 971 998 673
Nyanskaffningar/omfördelningar under året 123 493 106 598
Avgår: Anskaffningvärden på sålda och utrangerade 
fastigheter -4 816 -300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 223 648 1 104 971

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -185 266 -153 597
Årets avskrivningar enligt plan -35 121 -31 743
Återförs: Ackumulerade avskrivningar på 
försäljningar

2 101 74

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -218 286 -185 266

Ingående ackumulerade nedskrivningar -15 577 -15 577
Årets nedskrivning 0 0
Återförs: Nedskrivning på sålda fastigheter
Utgående ackumulerade nedskrivningar -15 577 -15 577
Utgående bokfört värde 989 786 904 129

Taxeringsvärde 61 507 50 807

Marknadsvärde
 

Not 11 MARK
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 111 898 111 711
Nyanskaffningar under året 3 001 301
Avgår: Anskaffningsvärden på sålda 
och utrangerade tillgångar -1 408 -113
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 113 492 111 898

Utgående bokfört värde 113 492 111 898

Taxeringsvärde 21 609 11 538

Bolagets fastighetsinnehav består till övervägande del av specialfastigheter. För dessa fastigheter 
finns ingen etablerad marknad vilket medför stora svårigheter att fastställa ett relevant marknads-
värde. Specialfastigheter åsätts inte heller något taxeringsvärde. Uppgift om marknadsvärde lämnas 
därför inte. 

Ekonomisk redovisning
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2019 2018

Not 12 MARKANLÄGGNINGAR
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 57 041 53 510
Nyanskaffningar/omfördelningar under året 5 648 3 532
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 62 689 57 041

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -9 616 -6 932
Årets avskrivningar enligt plan -2 860 -2 684
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -12 476 -9 616
Utgående bokfört värde 50 213 47 425

Not 13 FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER I 
ANNANS FASTIGHET
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 9 430 9 430
Nyanskaffningar under året 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 430 9 430

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 566 -2 172
Årets avskrivningar enligt plan -354 -394
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 920 -2 566

Utgående bokfört värde 6 511 6 864

Not 14 PÅGÅENDE TILL- OCH OMBYGGNAD
Ingående nedlagda kostnader 44 934 31 831
Under perioden nedlagda kostnader 84 886 97 948
Under perioden genomförda omfördelningar -104 808 -84 846
Utgående nedlagda kostnader 25 012 44 934

Not 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Fordran investeringsmoms 485 2 124
varav kortfristig del -242 -1 663
Summa 242 461

Not 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER 
Upplupen fordran förvaltning 2 193 7 274

Övriga förutbetalda kostnader 5 660 6 691
Summa 7 853 13 964
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2019 2018
Not 17 ÖVRIGA SKULDER

Skulder som förfaller inom:                       
<1 år    148 582 109 527

 1-5 år 781 468 803 195
>5 år 0 0

Summa 930 050 912 722

Not 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
Upplupna räntekostnader 4 695 4 696
Övriga upplupna kostnader 1 225 6 803
Förutbetalda hyror och avgifter 29 910 35 400
Summa 35 830 46 899

Not 19 FORDRINGAR OCH SKULDER 
KONCERNFÖRETAG
Hyres- och kundfordringar 266 523
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 487 7 376

Leverantörsskulder 53 771 16 858
Övriga kortfristiga skulder 0 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 391 40 062

Beloppen anger hur mycket av respektive balanspost 
som avser fordringar/skulder till hela kommunkoncer-
nen.

Not 20 DISPOSITION AV FÖRETAGETS VINST
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 87 973 538 kr.

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras  87 973 538  kr.

Not 21 STÄLLDA SÄKERHETER OCH 
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter INGA INGA
Eventualförpliktelser INGA INGA
Brandförsäkringsvärde Fullvärde Fullvärde

Upplåningen sker via internbanken i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Ovanstående uppdelning 
visar på förfallostrukturen på de reverslån som finns i internbanken. Lånet i internbanken redovisas som 
långfristigt i sin helhet. Detta då de reverslån som finns i den låneram som givits i Västerviks Kommuns 
Förvaltnings AB och som förfaller, förnyas genom omsättning av lån.
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NYCKELTALSSAMMANSTÄLLNING

NYCKELTAL FÖR LÖNSAMHET 2019 2018 2017 2016 2015

Omsättning mnkr 199 199 195 182 160
Driftkostnader, kr/m² 557 593 554 535 472
Underhållskostnader, kr/m² 20 17 44 35 47
Underhåll kostnadsfört och aktive-
rat,  kr/m²

139 137 146 135 190

Driftnetto, kr /m² 448 418 404 358 321
Bokfört fastighetsvärde, kr /m² 5960 5557 5128 4788 4598
Soliditet % 15,7 15,5 15,3 14,9 14,6
Genomsnittlig area (BOA + LOA) 193549 192618 194023 195865 189898

NYCKELTALSDEFINITIONER
Driftnetto
Rörelseintäkter  - driftkostnader - underhåll

Soliditet
Eget kapital + 78 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. För 2019 
eget kapital + 78,6 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen.

Västerviks Gymnasium
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Restaurangskolan  Västerviks Gymnasium
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Ellen Key-skolan
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FASTIGHETSBETECKNING ADRESS POPULÄRNAMN

VÄSTERVIK

Bjälken 16 Färjevägen 10 Lucerna Kontor
Bjälken 16 Färjevägen 10 Lucerna dubbelmagasin
Bjälken 16 Färjevägen 10 Bilvisitationsbyggnad
Borret 12 Baumansgatan 13 Torpaskolan
Bussen 3 Lunnargatan 1 Bussen
Båtsmannen 7-19 Båtmansgränd 1 - 10 Båtsmanstugor
Bökensved 1 Idrottsgatan 4 Bökensved
Eleven 2 Lektor Berlins väg 1 Ludvigsborgsskolan
Fågelbäret 3 Tomtegatan 17 Fågelbäret
Homman 2 Laxgatan 2 Hommans förskola
Hyvlaren 9 Lucernavägen 5 Hyvlaren
Högaffeln 7 Timmergatan 2 Hjälpmedelscentral
Johannesberg 6 Sandholmsgatan 2 Gullvivan Förskola
Kabyssen 1 Slottsholmsvägen 8 Kabyssen Skeppsbrokajen
Karbinen 2 Vapengränd 2 Snövit Förskola
Krattan 1 Arabievägen 19 Arabia Förskola
Kräftburen 17-21 Ortgatan 4 - 12 Kräftan Förskola
Kunskapskällan 5 Östersjövägen 8 Campus
Kunskapskällan 5 Östersjövägen 6 Gymnasiet
Kunskapskällan 6 Östersjövägen 4 Brandstation
Kycklingen 2 Folkparksvägen 34 Tallen Förskola
Kålroten 2 Vedbergskroken 1 Näktergalen Förskola
Ludvigsborg 13 Södermalmsgatan 21 Björken förskola
Läkaren 11 Läroverksgatan 2 Ellen Key skolan
Mastodonten 1 Vattentornsvägen 13 Ljungbergaskolan
Mimer 5 Stora Trädgårdsgatan 37A+41 Mimergården
Mommehål 1:43 Mommehål Mommehål förråd
Mullskopan 4 Kristinebergsgatan Mullskopan
Månstenen 9 Ejdergatan 11 Breviksskolan
Nätet 174 Norra vägen 3 Skogshagaskolan
Pistolen 2 Vapengränd 6 Älvdansens förskola
Resedan 23 Stora Trädgårdsgatan 5 Marieborgsskolan
Resedan 24 Stora Trädgårdsgatan 3 Resedan Förskola
Rådhuset 13 Rådhusgatan 46 Rådhuset
Skäddan 10 Hallströmsgatan 27 Lidhemsskolan
Stuverum 1:59 Ekhagsvägen 1 Ekbackens förskola
Tallen 16 Esplanaden 10 Toboskolan
Torsken 1 Fabriksgatan 2A Loftbod Fiskartorget
Varmbadhuset 2 Strömspromenaden 1 Varmbadhuset
Västervik 3:105 Målserum Målserum Ridanläggning
Västervik 3:110 Ljungheden Ljungheden
Västervik 4:135 Vassbäcksvägen 2 Karstorps idrottsplats
Västervik 4:15 Västra Kyrkogatan 9 Aspagården

FASTIGHETSBESTÅND
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GAMLEBY

Blockflöjten 3 Västerviksvägen 18 Terramunda Toalett
Blockflöjten 3 Västerviksvägen 18 Solkullens förskola
Elden 1 Västerviksvägen 45 Gamleby Brandstation
Fotografen 7 Östra Ringvägen Elevhemmen, Fotografen
Fotografen 8 Östra Ringvägen Fotoskolan, Fotografen
Fotografen 9 Gundelvägen Östra Ringskolan
Frej 2 Järnåldersstigen 2S Solstigen
Gamleby 2:6 Loftagatan Tjustvallen idrottsplats
Gamleby 2:4 Loftagatan Skyttepaviljong
Gamleby-Melby 1:1 Heda 8 Heda Ridstall
Katedern 11 Västerviksvägen 6 Åbyskolans kök/gymnastik
Katedern 11 Västerviksvägen 6 Åby Herrgård
Katedern 11 Västerviksvägen 6         Åbyängskolan
Tvärflöjten 2 Hagnäsvägen 2 Dagcenter, Hagnäsvägen 2

LOFTAHAMMAR

Askerum 2:11 Bjursundsvägen 12 Loftahammar Bygdegård
Askerum 2:66 Bjursundsvägen 10 Loftahammar brandstation
Tångered 2:209 Varvsvägen 5 Loftahammars skola

DALHEM

Dalhems-Ramshult 1:7 Dalhem Dalhem Medborgarhus

EDSBRUK

Ed 1:107 Ringeltaubska skolan Edsbruk Skola

HUMMELSTAD

Hummelstad 13:1 Hummelstad föreningslokal Hummelstad Föreningslokal

ODENSVI

Odensvi prästgård 1:32 Kyrksjövägen 2, Odenskans Odenskans
Odensvi prästgård 1:42 Korsgrindsallèn 7 Odensvi förskola

ALMVIK

Törnsfall-Hult 1:2 Önnemovägen 1 Almvik förskola

BLACKSTAD

Rörsberg 1:17 Backsippevändan 2 Blackstad skola

UKNA

Stensnäs  3:16 Skedshultsvägen 14 Ukna förskola



VRÅKA

Vråka 6:8 Vråka Mogården Vråka Föreningslokal

ÖVERUM

Överum 5:10 Tjustvägen 1 Överum Skola
Överum 5:11 Hållerstorpsv 1 Överum Sporthall
Överum 5:8 Övrelundsvägen 3 Överum Fritidsgård
Överum 5:9 Övrelundsvägen 5 Överums Brandstation

ANKARSRUM

Ankarsrum 1:386 Almvägen Almvägen fd vattenverk
Ankarsrum 1:162 Bruksliden Bruksliden idrottsplats
Ankarsrum 1:384 Lindvägen 1-3 Linden Förskola
Ankarsrum 1:386 Skolvägen 1 Ankarsrums Skola
Ankarsrum 1:387 Kungsvägen 40 Ankarsrum FD Kommunalhus
Ankarsrum 1:287 Kungsvägen 42 A F.d. Ica-butik
Ankarsrum 2:3 Kungsvägen 25 Sparbankshuset
Anvedebo 1:314 de Marés väg Ankarsrum brandstation

BLANKAHOLM

Blanka 1:185 Talluddsvägen Blankaholms Sporthall
Blanka 1:44 Skolvägen 3-5 Blankaholms förskola

GUNNEBO

Gunnebo 13:30 Verkebäcks Hamn Verkebäcks Hamnmagasin
Gunnebo 13:31 Västrumsvägen Gunnebo IP
Gunnebo 13:32 Veterangatan 1 Gunnebo Skola
Gunnebo 13:32 Veterangatan 1 Gunnebo Förskola
Gunnebo 13:32 Veterangatan 1 Gunnebo skola fritidsgård

HJORTED

Nynäs 1:71 Falsterbovägen Hjorted brandstation
Nynäs 1:73 Skolvägen 8/Prästgårdsvägen 3 Hjorted Skola

TOTEBO

Totebo 1:155 Studievägen 20 HT-Hallen,  förskolan Pandan

VÄSTRUM

Västrum 1:17 Västrum skolan Västrum förskola
Västrum 1:12 Västrum kommunalhuset Förrådslänga

FASTIGHETER TAGNA UR DRIFT

Lofta klockargård 1:1 Lofta Lofta Skola nedlagd
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