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I affärsplanen beskriver vi hur vi gör för att 
genomföra det uppdrag som Mariehus har 
fått av Mariestads kommun fram till och 
med 2018.

Affärsplanen är skriven för att ge alla 
anställda och styrelsen en chans att till-
sammans ta fram gemensamma riktlinjer 
för arbetet. Men även informera ägaren, 
kommuninvånare, kunder och andra 
intressenter om hur vi arbetar för att 
genomföra vårt uppdrag.

Vår affärsplan



Vi vill ge våra kunder ett tryggt boende
Vi vet att en trygg fysisk miljö är viktig. Därför arbetar 
vi för att skapa trygga hem, bland annat genom grann-
samverkan.

Vi erbjuder hög service
Vi jobbar för att våra bostadsområden alltid ska vara 
välskötta och våra hyresgäster ska kunna nå oss för 
att få hjälp. Vi har bland annat egen jour dygnet runt.

Vi ger ett gott bemötande
För oss är det viktigt att våra hyresgäster får ett gott 
bemötande. Därför har vi egen personal som utför 
alla de tjänster som är nära hyresgästen, till exempel 
fastighetsskötsel, jour och städning.

Vi arbetar offensivt
Vi har ett starkt varumärke och Mariehus ska vara det 
självklara valet vid flytt till hyreslägenhet. Det uppnår 
vi genom att långsiktigt arbeta för ständig förbättring. 
Vi vill värna om miljön för kommande generationer 
och det är en självklarhet att vara miljöcertifierade. 

Våra värdegrunder



Detta vill ägaren
Genom Mariehus vill Mariestads kommun trygga 
den framtida bostadsförsörjningen i kommunen 
för alla kategorier av kommuninvånare.

Bolaget ska aktivt verka för att kommunen ska 
vara en attraktiv bostadsort. Genom att Mariehus 
erbjuder bostäder av varierande standard och 
varierande hyresnivåer med god kvalitet och 
service uppnås målet.

Kommunen har för avsikt att långsiktigt äga 
bolaget.



 
Mariehus uppgift är:• Att affärsmässigt bygga, förvärva 

och förvalta attraktiva och prisvärda 
fastigheter i kommunen• Att medverka till kommunens 

utveckling• Att utveckla en god gemenskap och 
trygghet i de olika bostadsområdena 

• Att erbjuda ett bra och prisvärt 
boende• Att öka Mariehus marknadsandel 

inom kommunen
Mariehus ekonomiska mål är:

• Att sträva efter en ekonomisk utveck-
ling som ger förutsättningar för 
stabilitet och nyproduktion

• Uppnå en soliditet på 15 %  
• Att kunna ge utdelning till ägaren när 

soliditetsmålet är uppnått• Att successivt minska andelen 
upptagna lån med kommunal borgen

För oss  
innebär detta
Vår vision
• Vi vill erbjuda ett varierat utbud 

med klimatsmarta och trivsam-
ma bostäder

Affärsidé
• Vi erbjuder kvalitativt boende 

samtidigt som vi håller nere 
kostnaderna

• Vi erbjuder boende som passar 
livets alla olika faser



EkonoMi
Vi behöver ha en stark och stabil ekonomi som 
tillåter oss att agera långsiktigt för att kunna 
erbjuda våra kunder den variation och standard 
som de önskar.

Strategier

För att uppnå detta arbetar vi efter följande 
ekonomiska riktlinjer:
• Marknadsvärdering
• Rätt hyressättning
• Aktiv fastighetsförvaltning
• Minska andelen kommunal borgen
• Förädla och utveckla fastigheterna

operativa mål
Soliditet: 14 %
Andel kommunal borgen: under 70 %
Belåningsgrad 60 %
Kontinuerlig marknadsvärdering, 20 % av våra 
bostäder skall värderas varje år
Vi ska förvalta bolagets resurser på ett 
 ansvarsfullt sätt



kunD- och MArknAD
Vi erbjuder boende som svarar mot  
kundernas behov och önskningar.

Vi vill erbjuda rätt lägenhet till rätt kund. Det är 
viktigt för både oss och våra kunder som ska 
kunna stanna hos oss så länge de önskar.

Därför arbetar vi efter följande riktlinjer för 
uthyrning:
• Marknadsföringsinsatser, vi bygger ett  

starkt varumärke
• Marknadsföra oss på sociala medier
• Fler val för speciella behov på hemsidan 
• Hålla rent och snyggt i bostadsområdena
• Öka möjligheterna till kvarboende
• Kunskap om vad kunden vill ha i sitt boende
• Följa befolkningsutvecklingen 
•  Skapa bostäder i attraktiva områden

operativa mål
Nöjd-kundindex: över 90 %
Extern omflyttning: under 24 %
Trygghetsboende påbörjat: innan 2018
Skapa ett Instagramkonto: första kvartalet 2016



MEDArbEtArE
Vi har engagerade och motiverade  
medarbetare.

Vi vill aktivt stötta utvecklingen av en personal-
grupp som är flexibel, ansvarstagande, engagerad 
och som kan påverka.

Det följer vi upp genom att arbeta efter dessa 
riktlinjer för medarbetare:
• Blandad åldersstruktur
• SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Bibehålla hög status genom kompetensut-

veckling
• God intern kommunikation
• Decentraliserad organisation med fördelat 

ansvar och befogenheter
• Vi skapar förutsättningar för friskvård

operativa mål
Nöjd-medarbetarindex: 95 %
Sjukfrånvaro: under 2,5 %



Miljö
Vi är certifierade och arbetar med att  
ständigt förbättra oss.

Vi arbetar systematiskt och genomför ständiga 
förbättringar så att Mariehus kan kvarstå som 
certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

För att vara säkra på att vi arbetar för en eko-
logiskt hållbar utveckling och kan utgöra ett 
föredöme i miljöfrågor sätter vi upp dessa rikt
linjer för vårt miljöarbete:
• Göra bästa miljöval vid upphandling, inköp  

och projektering
• Våra transportfordon är miljöklassade
• Energioptimering av våra fastigheter
• Sedan 2011 äger bolaget ett 2 megawatts 

 vindkraftverk – öka andelen nyttjande av 
 egenproducerad el

• Eftersträva lösningar med förnybar energi

operativa mål
Minskad förbrukning av fastighetsel med 12 %
Minskad vattenförbrukning med 5 %
Minskad förbrukning av energi för uppvärm - 
ning med 6 %
Delmål: LED-belysning i 80 % av beståndet
Minst klassificering »miljöbyggnad silver« vid 
nyproduktion



Antal lägenheter: 1486 
Genomsnittshyra: 883 kr/m2

Antal kvadratmeter, lokaler: 9531
Uthyrningsgrad: 100 %
Antal anställda: 29
Koncernens soliditet: 11,8 %
Koncernmsättning: 107 537 tkr
K0ncernbalansomslutning: 615 053 tkr
Omflyttning: 23 %

Mariehus 2014
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Mariehus Fastigheter AB
Box 119, 542 22 Mariestad
Org nr 556416-9323

Telefon: 0501-686 00
info@mariehus.se
www.mariehus.se 
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Vi hjälper dig att hitta hem!
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