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Jubileumsboken – ett dokument

Kristina Magnusson har varit 
styrelseordförande i ”Malmö-
industriers Personalstiftelse 
för Pensionärshem”, i dagligt 
tal Annebergsgården, sedan 
2006. Kristina har sedan 
2000 arbetat som Personal-
chef för HeidelbergCement 
(f d Scancem, Euroc, Skånska 
Cementaktiebolaget). Kristina 
har branscherfarenhet från 
industri, bank, och juridik och 
har en djup kunskap om per-
sonal/ekonomi- samt strate-
giskt arbete i nationella och 
internationella bolag.

Patric Jakobsson har arbetat 
som intendent sedan 2005. 
Han har mångåriga branscher-
farenheter från fastighetsför-
valtning i bank och förvalt-
ningsföretag.

FÖRORD

STYRELSENS ORDFÖRANDE

Alla måste vi följa tidens utveckling, men vissa 
saker åldras inte alls eller gör såsom en fin 
antikvitet; dess värde ökar med åren. 

   Vi är stolta över att konstatera, att de ursprung-
liga idéer som fanns då Annebergsgården bilda-
des, lever vidare och utvecklas. 

  Boken är vårt sätt att hylla den vision som ett 
antal företagsledare i stiftarbolagen i Malmö förde 
fram och förverkligade. Tanken var lika enkel som 
framgångsrik. Deras tjänstemän skulle uppskatta 
att få en ålderdom i aktiv gemenskap tillsammans 
med andra i det skånska näringslivet. 
  Att boken också blir en dokumentation för fram-
tiden är självklart.  

Styrelsens uppdrag och arbete
Framgångsrika organisationer har kompetenta sty-
relser. En aktiv och målmedveten styrelse skapar 
den beslutsamhet och självtillit som gör att man 
lyckas och utvecklas i sitt arbete. Vi redogör för 
detta arbete längre fram i bokens avsnitt om 
Annebergsgårdens förvaltning.

Tackord
Vi vill tacka nuvarande och tidigare styrelseleda-
möter och de som varit anställda i Annebergs-
gården. Alla har bidragit till att skapa det goda 
boende som våra hyresgäster fått del av. 

  Vi önskar alla Annebergsgårdens hyresgäster ett 
gott jubileumsår.

Kristina Magnusson Patric Jakobsson
INTENDENT

Annebergsgården fyller i år 50 år. Det 
är värt att fira. Många av våra hyresgäs-
ter har bott väldigt länge i Annebergs-
gården och kan berätta om hur det var 
i början. Några av dem träffar du längre 
fram i denna jubileumsbok. 
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Ett av sidorummen med ny inredning, tak, belysning och möbler. Dessutom har hörselslinga och projektoranläggning installerats.

Annebergsgårdens matsal en vanlig dag hösten 2012.

Hyresgästerna 
Harold och Ing-
Marie Sigling som 
också bidragit 
med idéer till 
nya matsalens 
inredning.

God mat och samvaro

Krögaren Elisabeth  
Fridh som tillsam-
mans med maken
Jörgen sköter 
Annebergsgårdens 
kök. Det är mycket 
husmanskost, säger 
Elisabeth.
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Svenska Sockerfabriks AB bilda-
des 1907 genom att merparten av 
sockerföretagen i Sverige gick sam-
man till ett företag. Sockerbolaget 
blev då Sveriges största företag 
såväl till omsättning som till antalet 
anställda. 

Sockerindustrin har sedan denna 
tid genomgått en omfattande och 
nödvändig strukturrationalisering 
med som mest 24 betsockerfabriker 
och 10 sockerraffinaderier till de i 
dag två fabrikerna; betsockerfabriken 
i Örtofta och sockerraffinaderiet i 
Arlöv. 

Huvudkontoret flyttades från 
Stockholm till Malmö 1923. 

Med början under slutet av 1950-
talet och på 1960-talet breddade 
företaget sin verksamhet bland annat 
genom köpet av livsmedelsföretaget 
Felix i Eslöv 1961. 

Under samma period pågick också 
ett omfattande utvecklingsarbete 
inom Sockerbolaget bland annat i Hil-
leshög, vilket resulterade i ett så 
kallat monogamt frö, som bara gav 
upphov till en planta, varvid det 
arbetskrävande gallringarbetet starkt 
reducerades. Hilleshög blev kring 
1970 världsledande inom sin 
bransch.

1968 ombildades bolaget och AB 
Cardo skapades.  Cardokoncernen 
avvecklades 1986, då det köptes av 
Volvos livsmedelsgrupp Provendor, 
vilken i sin tur gick samman med 
statliga Procordia 1990. 

Sockerbolaget såldes några år 
senare (1992/93) till den danska in-
gredienskoncernen Danisco, som där-
med blev en av de ledande socker-
tillverkarna i Europa. Sockerverksam-
heten – Nordic Sugar – ingår sedan 
2009 i den tyska sockerkoncernen 
Nordzucker, Europas näst största 
sockerproducent.

SOCKERBOLAGET CEMENTAKTIEBOLAGET

Familjen Kockum var delaktig ock-
så när Skånska Cement Aktiebolaget 
bildades 1871. Med kalk från Lim-
hamn och lera från Lomma som hu-
vudbeståndsdelar var företaget inrik-
tat på att tillverka och sälja Portland-
cement. Verksamheten satte fart när 
den driftige R F Berg anställdes som 
disponent. Under hela 1900-talet 
växte bolaget kraftigt med köp av 
andra cementtillverkare och i slutet 
av 1960-talet var Skånska Cement 
landets ledande byggmaterialkon-
cern. 

Med sex cementfabriker och ett 
antal dotterbolag hade verksamheten 
utökats från cement till ett bredare 
byggmaterialsortiment. Företagets 
namn hade under tiden ändrats till 

Cementa AB för att undvika samman-
blandning med Skånska Cement
gjuteriet, men ändrades igen – till 
Euroc. Cementa blev ett dotterbolag 
i den större koncernen. Med nya 
ägaren norska Aker blev det nya 
namnet Scancem på 1980-talet 
och efter uppköp från den tysk/
belgiska industrigruppen Heidelberg 
blev Scancem dotterbolag i denna 
koncern. 

Dagens namn är HeidelbergCement. 
HeidelbergCement har 55.000 med-
arbetare i ett femtiotal länder. Drygt 
1500 av dessa finns i Sverige. Kalk-
brytning sker idag på tre platser; 
Slite, Skövde och Degerhamn, medan 
Malmö har en terminal och ett för-
säljningskontor.  

Initiativtagare var också här R F 
Berg. Han var utbildad kemiingenjör 
och såg tidigt möjligheterna att använ-
da cement på fler områden än mur-
ning. Han utvecklade gjutningstekniken 
på eget initiativ och startade Skånska 
Cementgjuteriet, dagens Skanska, 
som ett dotterbolag till Skånska Ce-
ment AB 1887.

R F Berg var en föregångsman också 
inom verksamheter som låg nära 
byggnation och samhällsbyggnad 
Han medverkade till att starta före-
tag inom golvproduktion (Tarkett), 
vägbeläggning (Nya Asfalt) och energi 
(Sydkraft, Ångpanneföreningen). Som 
företagsledare och visionär bidrog
han också till att se parterna på ar-
betsmarknaden som beroende av var-
andra. Ingen tjänade på arbetskon- 
flikter. Hans inställning förändrades. 
Från att ha varit hård i förhållande till 

SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET
arbetstagarsidan var han angelägen 
om att skapa goda förhållanden 
för arbetarna. Han genomförde ett 
pensionsförsäkringssystem och bi-
drog till de egna medarbetarnas egna-
hemsbyggen i Limhamn.

Företagets huvudverksamhet var 
byggentreprenader inom en mängd 
områden; bostäder, vägar, broar, kraft-
verk, etc. Företaget växte under hela 
1900-talet till att bli det dominerande 
byggföretaget i landet. Man var också 
verksam med egna stora fastighets-
projekt och blev efter ett tag det största 
privata fastighetsbolaget i Sverige.
Under 1950-talet blev verksamheten 
alltmer internationellt inriktad och man 
räknas bland de stora koncerner som  
lämnar anbud på och får order på de allra 
största prestigeprojekten. Koncernen 
har idag över 50 000 anställda.

n n n Kockums var under hela 1900-talet 
Malmös dominerande industri med som mest 
över 6000 anställda. Bolaget startade sin 
verksamhet som gjuteri och mekanisk verkstad 
1840 vid den plats där Davidshallstorg nu 
är beläget. 1857 anlades en docka i västra 
hamnområdet och något decennium senare 
etablerades Kockums varv i området. 

Kockums växte kraftigt under flera decennier och 
var 1951 världens största varv. Företaget var då 
ett världsledande företag med många år av hög 
lönsamhet under flera decennier till mitten av 
1970-talet.

Till följd av den svaga sjöfartskonjunkturen i 
mitten av 1970-talet minskade efterfrågan speci-
ellt för tankfartyg i världen och därmed även före-
tagets orderingång och lönsamhet. De olika rörel-
segrenarna i Kockums överläts 1979 i statlig ägo 
varav Kockums var det sista av de svenska stor-
varven som inlemmades i Svenska Varv-koncer-
nen. Under 1986 togs även beslutet att avveckla 
den civila fartygsverksamheten för att huvudsak-
ligen koncentrera verksamheten mot utveckling, 
konstruktion samt produktion av ubåtar. 

I början av 1990-talet förvärvades samtliga 
aktier i Karlskronavarvet AB för att under sena-
re delen av decenniet sammanföras till en enhet 
inom ramen för Kockums AB. Huvudkontor, tek-
nikutveckling för ubåtar och undervattensteknik 
blir fortsatt kvar i Malmö medan utveckling av 
ytfartyg samt all produktion och underhåll utförs i 
Karlskrona. 

Den tyska varvskoncernen Howaldts-werke 
Deutsche Werft AG (HDW) och Celsius AB 
tecknade 1999 avtal om förvärv av Kockums 
AB för att under 2005 tillsammans med HDW 
ingå som en del av en ny stor europeisk varvs- 
koncern, ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). 
Inom TK slås Marine Systems ihop med Plant 
Technologies i början av 2013 och Thyssen Krupp 
Industrial Solutions bildas.

Stiftarbolagen
KOCKUMS
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n n n Området omkring platsen där Annebergsgården 
byggdes kallades förr Magistratsvången eller Råd-
mansvången. Det var ett vidsträckt område som 
gränsade till Vångkarlevången i väster, till Hästhagen i 
norr, till Plantagelyckorna och Möllevången i öster samt 
till Hindby bys ägor i söder. Ungefärliga gatugränser 
idag är Mariedalsvägen och dess förlängning i Lorens-
borgsgatan, Rönneholmsvägen, Södra Förstadsgatan 
och Stadiongatan.

Pildammarna fanns sedan flera århundraden tillbaka. 
Runt Pildammarna fanns förr pilträd, därav namnet. 
Området  togs i anspråk som mässområde för Baltiska 
utställningen 1914, men parken runt dammarna an-
lades först i mitten av 1920-talet.

 
På gamla kartor kan man se att det för länge sedan 
fanns vägar till och omkring Pildammarna. Den väg 
som skulle bli Pildammsvägen, fick sitt namn 1904, 
men då avsågs inte dagens väg, utan den parallellt 
liggande som idag heter Rådmansgatan. Detta namn 
beslöts 1945 då också dagens Pildammsvägen togs i 
bruk. 

Under årens lopp har Pildammsvägen förlängts 
söderut ett antal gånger – i ett första steg då det nya 
området Borgmästaregården byggdes 1963.

John Ericssons väg vid dammarnas södra sida fick 
sitt namn 1935 men hade tidigare kallats Västra 
Farmvägen, även om detta namn aldrig var officiellt 
fastslaget. På den tidens kartor fanns också vägen 
utsatt, men inte namnet. Däremot kan det ses på 
äldre stadsplaner.

När Annebergsgården byggdes var mycket annat i 
grannskapet på väg att förändras. Malmö Stadion 
byggdes och stod färdig till fotbolls-VM 1958. 
Pildammsvägen förlängdes och  bostadsområdet Borg-
mästaregården byggdes. 

Längs Pildammsvägens östra sida, strax väster om 
S: t Johannes kyrka, låg ett par stora koloniområden 
från förra sekelskiftet. Områdets norra del kallades 
Pildammskomplexet. Det fanns kvar till 1940-talet, då 
det revs för att ge plats till HSB-byggnationen mellan 
Rådmansgatan och Pildammsvägen. 

Den södra delen av området, Södra Sommarstaden, 
vars västra del sträckte sig till där dagens Rättsvägen 
är belägen, fanns kvar till slutet av 1960-talet, då 
nybygget på Borgmästargården och sjukhusets 
utbyggnad gjorde att kolonierna jämnades med 
marken.

n n n Den gamla gården, Borg-
mästaregården låg vid dagens 
infart till Borgmästaregårdens 
centrum. På den plats som på da-
gens kartor kallas Borgmästare-
lunden fanns en del av gårdens 
trädgård. Gårdsbyggnaderna 
sträckte sig på båda sidor om 
den gamla vägen med gårdens 
huvudbyggnader öster om vägen. 

Gården och marken runtom var 
i gamla tider en del av borgmästa-
rens lönejord. Borgmästaren var 

n n n Den gamla Annebergsgår-
den, som revs innan bostadsom-
rådet byggdes, låg ett stycke 
västerut längs John Ericssons 
väg, ungefär vid dagens infart 
till Eric Perssons väg. ”Farmen” 
finns registrerad i S:t Petris 

De gamla gårdarna 

inte avlönad, men fick ersättning 
genom gårdens avkastning. Han 
hade ett civilt yrke och fick andra 
förmåner som skattebefrielse 
och rätt att arrendera jord. Detta 
gällde också för de rådmän som 
ingick i Magistraten, stadens 
”styrelse” förr i världen. 

På Borgmästaregården fanns 
trädgårdsmästeri och ett gårds-
mejeri. Dess utkörare kunde 
också i modern tid ses leverera 
mjölk till affärerna i Malmö.

kyrkböcker 1895 och förekommer 
på karta från 1898. Den fick sitt 
namn efter lantbrukaren Olof 
Nilsson Ekelunds hustru Anna. 
Gården var under långa perioder 
utarrenderad av staden till ett 
trädgårdsmästeri.    

Gården gav lön
åt borgmästaren

Från trädgårdsmästeri
till modernt boende

”Karta över staden Malmö”, 1904. Anders 
Nilsson, Major, Stadsingenjör

t

t

BORGMÄSTAREGÅRDEN

ANNEBERGSGÅRDEN

Området vid Pildammarna
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n n n Det fanns också i omvärlden 
inspirationskällor med inriktning på 
seniorboende. På nära håll i Lund fanns 
Thulehem som hade bildats 1961 för 
försäkringsbolaget Thules, sedermera 
Skandias, försäkringstagare. 

I Danmark fanns ett antal verksam-
heter som påminde om det som Anne-
bergsgården skulle stå för, men den tyd-
ligaste inspirationskällan fanns i Stock-
holm, i ett projekt på Lidingö som bygg-

des upp av försäkringsbolaget SPP och 
kallades Björnbo. Lånenamnet ”Björnbo i 
Malmö” användes också till en början 
innan namnet Annebergsgården beslu-
tades i oktober 1963. 

Björnbo byggdes 1952-1953. Här fanns 
från början bostäder till 350 hyresgäster, 
men under årens lopp har smålägenhe-
terna slagits samman och antalet hyres-
gäster har minskat till dagens 250 stycken.

Området rymmer både höghus och rad-

hus och ett stort antal lokalutrymmen 
för gemensamma aktiviteter, men vikti-
gast var matsalen, som alltid i den här 
sortens anläggningar utgör ”hjärtat” i 
verksamheten. 

Björnbo var från början avsett för pen-
sionssparare i SPP, men såldes i början av 
2000-talet till ett företag i Wallenius-
koncernen. Idag är det Lidingöbor och 
anställda i Wallenius-rederierna som kan 
ställa sig i kö till ett boende här.

Björnbo

n n n Annebergsgårdens tidiga historia 
går tillbaka på åren i slutet av 1950-talet. 
I ett PM från 1962 beskrivs de första 
årens förberedelsearbete. Det första 
organiserade, fast ännu informella mötet 
mellan företagen ägde rum sommaren 
1959 på Sockerbolagets kontor. Här 
presenterades diverse kalkyler från 
Björnbo på Lidingö. Man kom överens att 
frågan skulle utredas och att Skånska 
Cementgjuteriet skulle svara för detta.

Hösten 1959 studerades Björnbo och 
liknande danska anläggningar. Samtidigt 
pågick diskussioner med kommunen om 
var den framtida Annebergsgården skulle 
kunna placeras. Företagen hade under 
förhandlingarna med kommunen 1960 
kontakt med stadsplanechefen Gabriel 
Winge och fastighetschefen Arne Skude. 

Hos kommunens tjänstemän fanns först
en viss tveksamhet till projektet. Svårig-
heter med avloppet angavs, liksom 
en skepsis mot kategorihus av det slag 

man talade om, men det fanns också en 
beredskap att gå de fyra företagen till 
mötes. 
  Stiftelsen ”Malmöindustriers 
Personalstiftelse för Pensionärshem” 
anmäldes till länsstyrelsen den 20 
september 1963. Länsstyrelsen fastställde 
dess stadgar genom resolution den 1 
oktober 1963.)

En diskussion om exakt plats samt hur 
denna skulle disponeras, tog sin början. 
Under våren 1960 gavs klartecken till att 
ritningsarbetet kunde påbörjas och i juni 

samma år kontaktades arkitekten Sture 
Kelfve. Han presenterade sitt första förslag 
i slutet av oktober samma år.

Under 1961 fortsatte diskussionen 
om lämplig placering av den blivande 
Annebergsgården. Efter många turer, till 
viss del på grund av delade meningar 
inom kommunen, kom man i början av 
april 1962 fram till att den hörntomt vid 
Pildammsvägens korsning med John 
Ericssons väg som stiftarbolagen föreslagit 
från början var lämpligast.

Diskussioner innan 
 genomförande

Pildammarna¨
i vinterskrud

n n n Bostadsområdet Borgmästaregården 
uppkallades efter den gamla gården. 
Gator och kvarter i omådet fick också namn 
som förde tankarna till rättsväsendet:  
Lagmannen, Rådmannen, Länsmannen, 
Nämndemannen, etc.

Borgmästaregården byggdes 1963-1967 
i en tid då Malmö förändrades kraftigt. 
Det var i mitten och slutet av decenniet då 
Miljonprogrammet genomfördes i Sverige. 
Tankarna hos den tidens planerare var 
i princip likartade, höga hus blandades 
med lägre, ofta 8-vånings- och 3-vånings 
tillsammans. 
   Byggtakten var hög. I många bostadsom-
råden var det ett prefabricerat byggande 

n n n Man kan följa Annebergsgårdens 
tillkomst i skriftväxling mellan stiftarbola-
gen, i gamla protokoll samt i de utredningar 
som låg som grund för beslutet att bilda 
stiftelsen och bygga dess fastigheter.  

Exakt varifrån idén till ett gemensamt 
boende för företagens pensionärer kom, 
vet ingen säkert idag. De som var med 
som beslutsfattare för femtio år sedan är 
alla borta, och de som är till åren komna 
idag, var den gången för unga för att delta i 
diskussionerna som fördes mellan ledande 
befattningshavare. 

De som tog initiativ till och deltog i pla-
neringen av pensionärsboendet tillhörde de 
ledande i respektive företag. Den kanske 
mest namnkunnige, Ernst Wehtje i Skåns-
ka Cementaktiebolaget, var en ledande 
företagsledare inte bara i Malmö utan i 

med färdiga byggelement som lyftes på 
plats med kranar. Byggnationen präglades 
av standardisering, effektivitet och 
monotoni.  

Trafikseparering var ett viktigt inslag, 
bilar och gående skulle ha var sina ytor. Ett 
av syftena var att barn inte skulle behöva 
möta biltrafik på väg till och från skolan. 

Det ökade bilägandet medförde att 
det behövdes stora parkeringsytor och 
garage i anslutning till bostäderna, men 
detta begränsade samtidigt växtligheten 
som inte hade särskilt djupt jordlager 
att utvecklas på. Växturvalet var likartat 
överallt med taggiga buskar och gräsmattor 
utan planteringar.  

Dessutom fanns ett grannskapstänkande, 
som hade dominerat planeringen redan 
under 1950-talet. Det var på väg att för-
ändras, men huvudtanken, att ett bo-
stadsområde skulle vara ”självförsörjande” 
med kommunal och kommersiell service 
nära de boende, levde kvar ett stycke in på 
1960-talet. I Borgmästaregården byggdes 
ett kvarterscentrum med service och skola 
på nära avstånd. 

Den planerade Annebergsgården passade 
bra in i detta tänkande. Även om rekry-
teringen av hyresgäster skedde på egna 
villkor, så var matsalen öppen för alla, 
vilket borde gagna hela närområdets 
boende.

Det nya bostadsområdet
– Borgmästaregården

hela Sverige. Han hade en framträdande 
ställning med goda kontakter inom viktiga 
intresseområden, både i företagsvärlden 
och bland ledande politiker.

Sannolikt har tanken på ett eget boende 
för pensionärerna i de fyra stora Malmö-
bolagen Kockums, Sockerbolaget, Skån-
ska Cementaktiebolaget och Skånska 
Cementgjuteriet från början diskuterats 
informellt mellan personalavdelningarna. 
Direktörer och personalchefer hade 
både formella och informella kontakter 
sinsemellan. 

En tanke som rimmar väl med teorin att 
personalcheferna hade ett särskilt ansvar, 
var det faktum att flera av företagen erbjöd 
olika förmåner för de anställda. Det var ett 
sätt för företagen att framstå som socialt 
medvetna och attraktiva arbetsgivare. 

Kockums Fritid, som byggdes ett tiotal 
år senare, är kanske det mest kända 
moderna exemplet i Malmö, i det fallet en 
storsatsning på de egna medarbetarnas 
motion och hälsa. 

Att företag i Malmö byggde bostäder 
till sina anställda var inte ovanligt. Koc-
kums personalbostäder på Kirseberg 
och semesterstugor i Tjörnarp liksom 
Yllefabrikens stöd till egna hem för 
företagets anställda i Bergdala är några 
exempel. 

I Malmö fanns sedan 1800-talet flera 
stiftelser med syftet att erbjuda äldre 
eller utvalda yrkesgrupper bostad. Några 
av dem har i modern tid slagits samman 
med Dahlgrenska stiftelsen och etablerat 
boenden i Södertorpsgården och med 
Neptun i Västra hamnen. 

 Inspirationskällor
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Förberedelser
n n n Robert von Bahr var överingenjör 
och direktör på Skånska Cementgjuteriet. 
Han skötte planeringen, såg till att 
nödvändiga utredningar arbetades fram, 
ansvarade för det löpande arbetet och 
var projektledare för bygget när detta kom 
igång. 

Utredningarna presenterades under 
våren 1963. Arbetet med dessa hade 
pågått en tid och här gjordes en allmän 
beskrivning av stadsplan, byggsätt, plan-
lösningar, lägenhetsfördelning, restaurang, 
hobbylokaler, övriga lokalutrymmen, bil-
uppställning, förvaltningskontor och 
materialstandard. 

Man beräknade driftskostnader, hyror 
och finansiering och beskrev hur den 
framtida serviceorganisationen och fastig-
hetsskötseln skulle ordnas.

Den första styrelsen
Stiftelseurkunden liksom stiftelsens 
stadgar och samarbetsavtalet mellan 
företagen är daterade den 9 september 
1963 medan styrelsen bildades vid ett 
första konstituerande sammanträde dagen 
efter. Här antecknades att Kockums 
Mekaniska Verkstads Aktiebolag, Skånska 
Cementaktiebolaget, AB Skånska 
Cementgjuteriet och Svenska Sockerbruks 
Aktiebolaget anslagit vardera 800.000 
kronor till en stiftelse vars ändamål var:

”…att utan enskilt vinstsyfte 
förvärva mark i Malmö med ägande-
rätt eller tomträtt och att på denna 
mark uppföra, förvalta och driva pen-
sionärshem, avsett uteslutande för 
tjänstemän, som avgått med pension 
från anställning hos de nämnda 
bolagen….”
 

En stiftelseurkund samt stadgar antogs. 
Man beslöt att styrelsen skulle bestå av 
fyra ledamöter och fyra suppleanter. 

Den första styrelsen bestod av följande 
ledamöter:

                                                             
Direktör Nils Holmström  Kockums 

Mekaniska Verkstads AB

Tekn dr. Ernst Wehtje     
Skånska Cementaktiebolaget

Direktör Ulf Widerström  
Skånska Cementgjuteriet

Direktör Sven Hammarskiöld  
Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget

De första årens arbete

Som suppleanter utsågs
Direktör Lars Fredholm  

Kockums Mekaniska Verkstads AB

Direktör Elam Tunhammar 
Skånska Cementaktiebolaget

Överingenjör Robert von Bahr 
Skånska Cementgjuteriet AB

Direktör Curt Malmberg  
Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget

Robert von Bahr

n n n Sture Kelfve tillhör Malmös bety-
dande arkitekter. Han har med flera arbe-
ten bidragit till Malmös profil; Annebergs-
gården är ett av dem.

Sture Kelfve föddes i Kävlinge 1905. 
Han utbildade sig till arkitekt och var an-
ställd i Nils Blancks arkitektbyrå 1928 -
1932. Under perioden 1932-1943 var 
Kelfve anställd i arkitekt Carl Axel Stoltz´ 
firma. 1943 startade han egen arkitektbyrå 
vid Södra promenaden. 

I sin yrkeskarriär sysslade Sture Kelfve 
till stor del med restaureringsarbeten av 
historiska byggnader i centrala Malmö. 
Bland de viktigare märks Kockska huset, 
Rådhuset, Kompanihuset, Diedenska huset 
och Dringenbergska gården. 

Han deltog också med stort engagemang 
i Malmös nybyggnation och skapade under 
åren kring  Annebergsgårdens tillkomst 
ett antal nytillskott till Malmö Allmänna 
Sjukhus. Både till sjukhusområdet och 
Malmö Sjukhem ritade han nya byggnader. 
Han presenterade dem själv med text och 
planritningar i fackpress. 

För Malmös profil är väl Sydsvenskans 
hus och Annebergsgården de viktigaste 
verken, men också den då nya Tingsrätten, 
ett par flerfamiljshus i Slottsstaden och 
höghusen i Blekingsborg har Sture Kelfve 
som upphovsman. 

De är alla exempel på ett senfunk-
tionalistiskt byggande, som inte har 
trettiotalsfunkisens radikala formspråk, 
men som utgår från beställare och 
användares behov och medvetet låter 
dessa dominera över arkitektens egen 
personlighet. Det är en arkitektur i 
allmänhetens tjänst som, utan att göra 
avkall på kvalitet, förmår att inordna sig i 
den miljö den ska vara en del av. 

Kanske är Sydsvenskans hus undantaget 
med ett mer uttalat profilbehov, både från 
byggherrens sida och som ”samspelare” 
till den närliggande motorvägen.  

Annebergsgården är trots sin höjd förhål-
landevis anspråkslös i sitt uttryck. En 
vacker placering vid en vacker plats räcker 
långt för att förföra åskådaren och de som 

bor i husen får sin upplevelse förstärkt 
genom utsikten från fönster och balkonger 
– åt öster och väster.

 Sture Kelfve gick bort 1983.

Arkitekten Sture Kelfve

Sture Kelfve
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Styrelsen sammanträder någon gång på 1980-talet

Direktör Nils Holmström 
Kockums

 Direktör Ulf Widerström
AB Skånska Cementgjuteriet

Ekonomie dr. Ernst Wehtje 
Skånska Cement AB

Direktör Sven Hammarskiöld
Svenska Sockerfabriks AB
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Under de första årens styrelsemöten 
sker en återkommande rapportering 
från projektledaren von Bahr till sty-
relsen. Vissa förseningar uppstår 
tillfälligtvis, men återtas inom ett par 
månader.

 
I december 1964 meddelar projektledaren 
att av 100 lägenheter som kontrakterats 
har 5 gått till personal som ska arbeta i 
Annebergsgården och 68 har tagits i an-
språk av stiftarbolagen. Kvarvarande 
27 lägenheter förmedlas av 
Bostadsförmedlingen.

Ett par månader senare, i mars 1965 
meddelar projektledaren att arkitekten 
och en konsult från Wessels arbetar med 
matsalens inredning. 

Man beräknar att inflyttning i 8-vånings-
huset ska ske den 1 oktober samma år. 
Vid detta tillfälle är 83 av de 129 lägen-
heterna i det nyligen påbörjade 16-
våningshuset kontrakterade. Dessutom 
ska en ”Styresman” anställas inom kort. 
Hans namn är Torsten Winbladh, tidigare 
revisor i ett av stiftarbolagen. Han blir 
Annebergsgården förste intendent.

Inflyttningar, 
anställningar och 

hyresgästfördelning
n n n Inflyttningen i 8-våningshuset 
skedde som planerat mellan den 20 
september och 1 oktober 1965. Matsalen 
öppnade den 25 oktober. Dessförinnan 
hade matsalsansvarig och personal i köket 
anställts. Personal för trappstädning och 
gemensamma utrymmen anställdes också 
och en sjuksköterska kom på plats med 
mottagning 2 timmar per dag; en tjänst 
som inte kostade något för hyresgästerna. 

Arbetet med 16-våningshuset gick 
snabbare än beräknat och de första 
hyresgästerna kunde flytta in redan i slutet 
av augusti 1966.

När inflyttningarna var klara gjorde 
styrelsen i september 1966 en analys 
av hur lägenheterna fördelats mellan 
stiftarbolagen i båda husen. Man fann en 
viss snedfördelning mellan bolagen och 
beslöt att i det fortsatta arbetet försöka 
utjämna denna. 

Hyresgästkategorier 1966 fördelade 
på företag och Bostadsförmedlingen

Antal lägenheter                               % 
  
Kockums                          73              32 
 
Sockerbolaget            45             19  
  
Cementbolaget            23             10 
 
Cementgjuteriet                 18               8               

Personal, inkl läkare           11               5   
           
Bostadsförm/utomstående 60             26 

                                      230           100

Tidplaner, rapporter och 
andra styrelseärenden

En annan fråga handlade om beläggning-
en i matsalen. Den var alldeles för låg för 
att få långsiktig lönsamhet. Man beslöt
höja både månadsavgiften och måltids
priset någon tid senare. 

Från slutet av 1966 övertogs förvalt-
ningen av stiftelsens medarbetare under 
ledning av den nye styresmannen Torsten 
Winbladh. För att göra styrelsearbetet 
smidigare beslöt man att tillsätta ett 
arbetsutskott. Robert von Bahrs roll blev 
annorlunda eftersom han var klar med 
arbetsuppgifterna under Annebergsgår-
dens byggprocess. Däremot beslöts att 
han skulle närvara vid arbetsutskottets 
första möten och stå till förfogande när 
det gällde skötseln.

            
                                        PERIOD
Torsten Winbladh          1966-1973 
Arne Holm          1973-1986
Gullan Flygt tf.                1986-1988
Leif Krantz          1988-2005
Patric Jakobsson          2005- idag

Annebergsgårdens 
intendenter

Torsten Winbladh Arne Holm

nnn Styrelsen beslutar därför i 
juni 1964 att inleda diskussioner 
med kommunen och ställa frågan 
om här finns intresse att disponera 
ett visst antal lägenheter med tids-
bundna hyreskontrakt.  

En annan lösning vore att 
stiftelsen själv hyr ut lägenheter 
som inte omedelbart blir uthyrda 
eller att man diskuterar att även 

nnn De frågor som styrelsen behandlar 
under den första tiden handlar om byggna-
tionen, kostnader och finansiering, lägen-
hetsantal och hur lägenheterna ska för-
delas på storlekar och hyresgäster. Matsa-
len och dess ekonomi står i centrum för 
intresset liksom de gemensamma lokaler-
na. Driftfrågorna spelar stor roll liksom 
kontakterna med blivande hyresgäster.   

Lägenheterna i Annebergsgården beräknas 
bli 242 st på en lägenhetsyta av 16.243 
kvm. Tillsammans med servicelokaler, 
matsal och övriga gemensamma utrymmen 
beräknas de totala ytorna uppgå till 16.965 
kvm.

Anläggningen ska utföras med högre 
standard än vad som krävs för att få statlig 
belåning. En stor andel smålägenheter 
liksom kvaliteter som större badrum och 
separata wc ökar kostnaderna. Annat som 
fördyrar bygget är de extra ytorna i korridorer 
och matsal på bottenvåningen. 

I den ursprungliga kalkylen uppgår pro-
duktionskostnaderna till drygt 14 miljoner 
kronor. Man har beslutat att varje stiftar-
bolag ska bidra med ett kapital på 800.000 
kronor och ett lån på 200.000 kronor, 
sammanlagt 4 miljoner kronor. Återstående 
kapitalbehov ska finansieras med statliga lån 
och räntesubventioner.  

Efter ett par styrelsemöten har den 
ursprungliga finansieringsplanen ändrats 
något, till en insats per företag om 600.000 
kronor och som lån 400.000 kronor. 

Med dessa förutsättningar och kalkylerade 
kostnader för drift och underhåll förväntas 
hyrorna hamna på 50 kronor per kvm samt 5 
kronor för uppvärmningen.

Bygget planeras börja hösten 1963. Det 
kom igång våren 1964. 8-våningshuset 
beräknas klart under sensommaren 1965 
och 16-våningshuset sommaren därpå.

nnn Redan i början, i november 
1963, inser styrelsen betydelsen 
av att ha en dialog med blivande 
hyresgäster. Man beslutar ta fram 
en broschyr för att presentera 
Annebergsgården och att skicka ut 
den med en enkät till pensionärer 
och tjänstemän som är 55-70 år 
gamla.

Man håller presskonferens i Skån-
ska Cementgjuteriets kontor den 
28 februari 1964 och presenterar 
projektet för allmänheten. Arkitekten 
Sture Kelfve medverkar. 

Vid styrelsemötet 3 mars 1964 
meddelar projektledaren att ett stort 
antal personer som fått utskicket 
inte har besvarat det. Av 776 ut-
skick har 383 inte lämnat något 
svar. 150 personer har anmält in-
tresse, 243 har svarat att man inte 
är intresserade.
Därför måste ytterligare bearbet-
ning ske. Styrelsen diskuterar om 
man ska ändra lägenhetsstorlekarna 
i 16-våningshuset. Beslutet blir att 

Frågor kring byggnationen

skapa fler stora lägenheter i de fyra 
översta våningsplanen, i stället för som 
först planerats endast i det översta.

I takt med att bygget tar fart, kommer 
de ursprungliga kalkylerna att justeras 
uppåt. Man måste därför finna vägar 
för att täcka de oförutsedda kostnads-
ökningarna och ha en ständig dialog 
med de kommande hyresgästerna.

Vid styrelsemötet tre månader se-
nare, den 23 juni 1964, har en ny en-
kät genomförts. Nya svar visar att fler 
är intresserade. Lägenheterna kommer 
att bli uppbokade före utgången av 
1975. Det är en lång tid framåt. Orsa-
ken är att en del av de medarbetare 
som svarat på enkäterna uppger att 
de beräknar gå i pension om några år. 
De vill anmäla intresse men är inte 
villiga att flytta in genast efter färdig-
ställandet. Detta skapar problem, 
eftersom man vill få samtliga lägen-
heter uthyrda. Hyresförluster och 
intäktsbortfall hotar ekonomin. Saken 
måste lösas omgående. 

Dialog med hyresgäster

Dialog med kommunen 
personer utanför Malmö skulle kunna 
få lägenheter.

 
Ett möte med Bostadsförmedlingens 
ordförande Eric Svenning arrangeras. 
Från kommunen finns en välvillig in-
ställning och man konstaterar att lä-
genheterna passar både till studerande 
vid Lärarhögskolan och till läkare som 
praktiserar vid MAS. Ett samarbete 
med Bostadsförmedlingen inleds.
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Gulli berättar: ”Jag och min man Gunnar 
Johansson flyttade till Annebergsgården i 
september 1966. Då var 16-våningshuset 
precis färdigt. Det var inte så lätt att få 
alla lägenheter uthyrda med en gång. 
Därför kunde vi hyra den lägenheten som 
jag fortfarande bor i fastän min man då 
inte var pensionär.Det flyttade också in 
familjer utan anknytning till stiftelsen. Om 
jag minns rätt fick dom kontrakt på två år.

Bara några hundra meter bort fanns ett 
litet torg med affärer. Där fanns Konsum, 
ICA, blomsterhandel, post och bank, 
dam- och herrfrisör. Följde man John 
Ericssons väg till Lorensborg fanns där 
flera torg – det första med Systembolaget, 
pappersaffär, slaktare och damfrisör.

Idag 50 år senare har mycket förändrats 
eller försvunnit. Affärerna – som var så 
viktiga – finns inte mer, men i stället finns 
Borgmästaregårdens vårdcentral och 
tandläkare.

Jag minns den dagen vi flyttade in. Det 
var en vacker solskensdag. Vi beundrade 
utsikten mot Pildammarna, parken och 
havet mot Danmark. På andra sidan 
mot Dalaplan såg vi stora delar av stan. 
På andra sidan Pildammsvägen låg ett 
koloniområde.

Innan vi flyttade in var vi inne i 
8-våningshuset och tittade på lägenheterna 
där. Vi tog oss också upp till vår lägenhet 
i 16-våningshuset utan hiss och passade 
på att titta på de olika lägenheterna och 

jämförde. På inflyttningsdagen var hissarna 
inkopplade.

På bottenvåningen i 16-våningshuset 
fanns läkare med mottagning några gånger 
i veckan. Det fanns också sjuksköterska 
måndag till fredag mellan kl 8-13, fotvård 
och frisör samt gästlägenheter.

Vi har haft mycket glädje av de 
gemensamma aktiviteterna: Gymnastik 
en gång i veckan, bridge, varpa, 
bordtennis. På fredagarna ordnar SAK 
(Samarbetskommittén) kaffe och kakor. De 
boende bakar ibland och bjuder.  Det blir 
en trevlig stund, man träffar grannar och 
pratar litet om vad som hänt sedan sist”.

Ett minne från en annan tid
Gullan Flygt bor nästgårds på 
Borgmästaregården. Hon har arbetat på 
Annebergsgården under 23 år. Hon ser 
tillbaka på sina år på Annebergsgården 
och tycker att hon arbetade på en mycket 
trevlig arbetsplats. Mellan de boende 
fanns ett lite ålderdomligt sätt, med um-
gängesregler som levde kvar från den tid 
då stiftelsen bildades. Man titulerade 
varandra. Man klädde om till lunchen och 
hade egna tygservetter i ett servettfodral 
som placerades i ett ställ i restaurangen. 

Gullan arbetade med allt som ingår i den 
löpande fastighetsförvaltningen, visade 
lägenheter, skrev kontrakt, tog emot 
felanmälningar, kontaktade entreprenörer, 
hanterade nycklar och det viktigaste: 
Talade med hyresgästerna. 

Gullan blev bekant med de flesta och har 
skapat många vänrelationer genom åren, 

inte bara till hyresgästerna utan också till 
deras barn. Att stärka de sociala banden 
blev hennes viktigaste uppgift, den som 
gav henne själv mest och som hon själv 
gav till sitt arbete.

Hon kan berätta många roliga händelser. 
Som då hon uppvaktades i samband med 
att hon slutade. En av hyresgästerna, en 
av de manliga ”charmörerna”, kom fram till 
henne, gav henne en kyss mitt på munnen, 
och sade: ”Detta kommer du aldrig att 
glömma”.

Han fick verkligen rätt!

Ett annat minne handlar om en 100-årig 
farbror som i sitt livs yngre dagar arbetade 
som konduktör. På ålderdomen blev han 
vaktmästare på ett av stiftarbolagen. Han 
var alltid klädd i vit skjorta, stärkkrage och 
slips och behöll sin vitalitet så pass att 
han kunde rida tills han blev 98. 

På slutet var han nästan blind. Han var en 
stor personlighet. Gullan fann honom död 
vid 101 års ålder, liggande i sängen. 

Enligt Gullan höll de äldre alltid noga 
reda på varandra och om någon saknades 
undersökte man alltid varför. Idag är det 
inte så. Folk känner inte varandra på 
samma vis.   

Hon upplever att den gamla andan inte 
finns kvar längre, på gott och ont. Folk är 
yngre till själen idag och det är en ledigare 
attityd människor emellan. Man reser och 
rör på sig mera.  

På frågan om Annebergsgårdens framtid 
svarar hon att stiftarbolagen inte längre har 
samma ägare. Det svenska ägandet har 
gått över till andra länder, vilket kan komma 
att påverka även vad som händer i Malmö. 
Det är inget problem som måste lösas nu 
eller i morgon, men längre fram.

”Jag minns den dagen vi flyttade in”

Gulli Johansson 
är idag över 90 år 
gammal. Hon och 

hennes man Gunnar 
flyttade in när hög-

huset stod klart.

Gullan Flygt tillhörde 
under många år 

administrationen på 
Annebergsgården.
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Annebergs-
gårdens 
sjuksköterska 
Eva Bongstorp

Ett av rummen
i Annebergs-

gårdens 
gästlägenhet

Service, omsorg och trygghet

Hårfrisör Jane Strömberg
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Tomträtt eller eget ägande
Om man idag frågar de medarbetare 
som har lite längre erfarenheter 
om de viktigaste frågorna under 
Annebergsgårdens första femtio år, så 
är det två frågor som kan anses mer 
framträdande; att Annebergsgårdens 
tomträtt förvandlas till egen egendom och 
fasadrenoveringen i början av 1990-talet.

Leif Krantz berättar att vid Annebergs-
gårdens tillkomst gällde ett tomträttsavtal. 
Frågan om att äga marken själv kom aldrig 
på tal, sannolikt av ekonomiska skäl i ett 
kortsiktigt perspektiv. Det var helt enkelt 
billigare att ha ett tomträttsavtal.

När det första avtalet löpte ut ville 
kommunen ha betydligt mer betalt än 
tidigare. Man höjde arrendet, men er-
bjöd samtidigt tomträttshavaren att köpa 
tomten. Så skedde också i Annebergs-
gårdens fall. 

Leif berättar vidare:
”Vid mitt tillträde 1988 låg Annebergs-

gården på stadens tomtmark. Strax där-
efter erbjöds stiftelsen att köpa tomten 
för 5,5 miljoner. Styrelsen gick tillbaka till 
kommunen med ett bud på 2,5 miljoner, 
eftersom man tyckte att stiftelsen avlastade 
kommunen med sitt pensionärsboende.  
Vi fick avslag på budet och inget köp blev av. 

Tomträttsavgälden, som gällt i 20 år, 
ändrades nu till 10 år och blev betydligt 
högre. Styrelsen fick år 2000 ett nytt 
erbjudande. Jag informerade styrelsen om 
att det nu måste tas ett positivt beslut, 
annars skulle stiftelsen aldrig ha råd att 
köpa. Tomträttsavgälden skulle fortsätta 
att stiga. Tomten köptes för 21 miljoner  
så idag bor hyresgästerna på ”egen” tomt. 

Fasadrenoveringen
Den andra stora frågan handlade om 
byggnadernas kvalitet. Leif berättar vidare:

”Efter trettio år var skicket på fastighetens 
två bostadshus inte det bästa. Fasaderna 
var klädda med betongelement, som var 
sammansatta med fogmassa. Fogarna 
lossnade och vatten trängde in. Därför 
rostade armeringsjärnen med resultat 
att hela betongbitar sprängdes loss och 
föll ner på marken. Vatten tog sig in i 
lägenheterna så att tapeterna skadades. 
Det var problem som krävde omedelbara 
åtgärder. 

Styrelsen fattade beslut om fasadreno-
vering. Först diskuterades om fasaderna 
skulle kläs med plåt, men Byggnads-
nämnden avslog detta. Ny ansökan 
lämnades in och beviljades. Fasaderna 

tilläggsisolerades och kläddes med tegel. 
Annebergsgården fick behålla sitt stolta 
utseende som ett av Malmös vackraste 
bostadshus.

Balkongerna lagades och byggdes 
ut från 1,20 till 1,80 meter. Samtliga 
fönster byttes till aluminiumfönster 
med tillhörande persienner. En glasad 
utbyggnad uppfördes framför huvudentrén. 

De stora renoveringarna 1993 satte 
naturligtvis hyresgästernas tålamod på 
prov. Ett halvt år bakom byggnadsställ-
ningar och igensatta balkonger krävde 
någon sorts kompensation.

Kompensationen bestod av en middag, 
som vi bjöd in till i samband med 
årets hyresgästmöte. Så gott som alla 
hyresgäster infann sig till denna glada 
samvaro. Det var god mat och dryck 
och underhållning med sång och musik, 
allt framfört av hyresgäster som hade 
talanger. En oförglömlig kväll blev det och 
en tradition hade fötts. Till allas stora 
glädje följs varje års informationsmöte av 
mat och dryck och social samvaro”.

Idag bor hyresgästerna
 på ”egen” tomt

Fasadrenovering pågår 

Leif Krantz var Annebergsgårdens intendent 1988-2000
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Klart!   

Arbetslaget samlas på hög nivå 

Plintning för 
att ge stöd 
till fasaden 

Nya fasaden
 byggs upp
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”Jag pratar med alla hyresgäster”
Paul Nilsson är Annebergs-
gårdens fastighetstekniker se-
dan 1994 och känner de flesta 
hyresgästerna personligen.

Kontakter med entreprenörer 
och egna småjobb

n n n ”Jag hjälper till med olika småjobb. 
Det kan vara allt möjligt som att sätta upp 
lampor, eller hjälpa till med hyresgästernas 
markiser. Jag gör hellre en tjänst extra 
än att hyresgästerna får problem om de 
försöker själva. Folk ska inte behöva ställa 
sig på höga stolar och ramla ner och slå 
sig, dom ska trivas och känna sig säkra i 
sina lägenheter.  

Stopp i avloppen fixar jag snabbt och 
är med och spolar stammarna med hög-
trycksspruta vartannat år, för att undvika 
allvarliga stopp och extraarbete.   

Under senare år har ökade myndighets-
krav gett oss nya arbetsuppgifter, som 

till exempel att genomföra obligatoriska 
ventilationskontroller. 

En annan viktig uppgift är de brand-
förebyggande åtgärderna. Jag deltar i 
brandsynen var tredje månad tillsammans 
med personal från Räddningstjänsten. 
Det är kontroller och stickprov och upp-
följningar om något behöver åtgärdas i de 
gemensamma utrymmena. Det rör ock-
så lägenheterna och kontroll av hyresgäs-
ternas brandvarnare.  

Utemiljön 

En viktig fråga handlar om belysning. Det 
gäller att spara energi, att följa nya myn-
dighetsdirektiv och att göra det trivsamt. 
I framtiden kommer vi att installera när-
varobelysning i gemensamma utrymmen. 
Det är ganska kostsamma investeringar, 
men på sikt ska de betala sig med 
minskad elförbrukning.

Andra uppgifter gäller utemiljön. Under 
den varma årstiden är trädgården i fokus 

eftersom våra hyresgäster tillbringar mycket 
tid där när vädret är fint.

På vintern ansvarar jag för väghållningen. 
Jag sopar rent och saltar, så folk kan 
promenera säkert runt fastigheterna.   

Bonden och stövlarna

Mina minnen från de år som gått med 
Annebergsgården är många, en del handlar 
om utvecklingen inom yrket, andra rör 
människorna. Jag tröttnar aldrig på att ha 
med människor att göra. 

Det finns en del roliga episoder som 
den med bonden som på äldre dagar hade 
fått en av de små lägenheterna. Han var 
gammal och trivdes inte så bra i staden. 
Han kunde gå klädd i morgonrock och 
stövlar, som han gjort hemma på slätten, 
men åka bil ville han inte, därför kom 
sonen och hämtade honom på helgen – 
med häst och vagn – och så tog de en tur”.

Annebergsgården har certifierats
programvaror installerades. En ny tid tog 
sin början och förändringen var genom-
gripande i hela samhället. 

Det gamla sättet att titta på TV ändrades 
under ett antal år. Det blev ett nytt utbud 
med fler kanaler och större valfrihet för den 
enskilde konsumenten. 

Kabel-TV etablerades i Annebergsgården 
1990 och fastigheterna anslöts till Malmö 
Kabel TV, sedermera Canal Digital. 

Många tekniska förändringar slog 
igenom under åren kring sekelskiftet 2000. 
Bredband och IP-telefoni installerades i 
samtliga lägenheter år 2011

Flera satsningar i fastigheterna har 
handlat om brandsäkerhet och åtgärder 
som ökar hyresgästernas trygghet. Kvali-
teten har höjts på en mängd områden. 
Några exempel: Brandlarm, säkerhetsdörrar 

i lägenheterna, ökad säkerhet i hissarna, 
förnyelse av lås och skyltning av utrym-
ningsvägar. 

All personal och ett antal hyresgäster 
har utbildats för att kunna hantera 
hjärtstartaren som har installerats i 
fastigheten. 

I slutet av 2011 fick samtliga hyresgäster 
hembesök från Räddningstjänsten och en 
genomgång av olycksrisker. I samband med 
besöken fick hyresgästerna en brandfilt och 
information om hur man ska hantera en 
brandsituation.

Det är inte utan stolthet jag nämner att 
Annebergsgården har certifierats. Därmed 
har vi papper på att vi inom förvaltning, 
underhåll och de viktigaste driftfrågorna 
tillhör marknadens bästa.”

Patric Jakobsson, som varit 
intendent sedan 2005 berättar:
”Under senare år har både styrelsearbetet 
och förvaltningen inriktats på längre sikt. 
Fastigheternas framtid har kommit i fokus. 
Styrelsen har börjat arbeta mer aktivt. 

Strategin kan kort formuleras så här: 
Vi ska arbeta med fastigheten, i en lång-
siktig plan, för att höja standarden för 
nuvarande och kommande hyresgäster. 
Vi helrenoverar och förbättrar standarden 
i lägenheterna efter varje omflyttning. I 
Blomstergången, som är förbindelse mellan 
Annebergsgårdens bägge bostadshus och 
matsal, ska vi skapa en trivsam miljö.

För mer än 20 år sedan började Anne-
bergsgården anpassas till det nya infor-
mationssamhället. Det digitala genom-
brottet krävde förändringar. Datorer och 

Paul Nilsson, fastighetstekniker

Kristina: När jag tillträdde som Styrelseordförande 
2006 fanns ett antal viktiga frågor på min agenda: 
Visioner, mål, strategier, stabil ekonomi, långsiktiga 
underhållsplaner, utbildning samt kris- och riskhantering.
Visioner, mål och strategier Förutom det övergripande målet 
att skapa ett attraktivt boende för nuvarande och kommande 
hyresgäster arbetar vi med att ta fram strategier för att 
förverkliga Annebergsgårdens ledord: Gemenskap, Trygghet och 
God boendemiljö.  

Styrelsen ska:
n Utbilda ledamöterna i styrelsearbete i stiftelser när det gäller 
ansvar och skyldigheter.
n Se till att ledamöterna är väl insatta i hur ett styrelseuppdrag 
skall fungera så att man ser helheten och långsiktigheten i 
verksamheten.
n Ställa krav att styrelsemedlemmarna är väl förberedda när 
mötet börjar – en småsak kan tyckas, men en förutsättning för 
att få ett professionellt och aktivt styrelsearbete.
n Verka för att stiftarbolagen utser styrelserepresentanter med 
kompetens som är anpassad för styrelsearbete i en stiftelse.
n Ge nya styrelsemedlemmar en grundlig introduktion innan de 
påbörjar sitt styrelseuppdrag

En gång per år har vi en heldag då styrelsen arbetar med 
mål och strategier och satsar medvetet på att skapa bättre 
långsiktighet

Vi har etablerat en krisgrupp, upprättat en krisplan samt 
genomfört utbildning och övning med krisgruppen. Detta är en 
fortlöpande aktivitet.

Vi ska regelbundet utvärdera vårt styrelsearbete.

Stadgeändring. Då ägarförhållanden i våra stiftarbolag 
har ändrats har vi, genom stadgeändring (permutation) hos 
Länsstyrelsen, utökat kretsen av framtida hyresgäster från att 
endast gälla Malmö-anställda till anställda i hela Sverige.

Vi har också skapat möjlighet att hyra ut de mindre 
lägenheterna (1:or och 2:or) till externa hyresgäster.

Utveckling i projektform Samtliga styrelsemedlemmar skall 
vara aktiva och arbeta tillsammans i ett eller ett par aktuella 
projekt. Projekt definieras, projektmedlemmar tillsätts och 
projektbeskrivningar med tidplaner och ansvar upprättas. 
Uppföljning, redovisning och beslut sker på våra styrelsemöten”. 

Patric Jakobsson, intendent

Dagens frågor

Kristina Magnusson, styrelsens ordförande
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Lennart Rantzow

Ingemar Wickström

Ingemar Wickström och Lennart 
Rantzow har båda flera års 
erfarenheter som ledamöter i 
Annebergsgårdens styrelse. 

Ingemar Wickström har suttit 
i Annebergsgårdens styrelse en 
följd av år under 1980-talet. 

Själv kommer han från det 
stiftarbolag som från början 
hette Skånska Cement AB.  

Styrelsetiden i Annebergsgården var 
ganska problemfri, det mesta fungerade 
bra, han har inget minne av några besvä-
liga frågor, mer än den som handlade om 
ombyggnad av fasaden. 

Den framtida utvecklingen

Ingemar betonar att stiftarbolagens ägar-
situation och Malmö-anknytning har änd-
rats. Stiftelsen har kommit längre ifrån de 
aktiva i företagen. Ingemar kommer ihåg 
gångna års diskussioner, om eventuell 
försäljning av Annebergsgården till privat 
köpare och om förslag att bilda bostads-
rätter. Han tyckte redan då att båda var 
fel och att de gamla stiftelsevillkoren ska 
behållas. 

En framtida möjlighet kan vara att bredda 
hyresgästunderlaget. Tiderna förändras. 
Om man skulle starta en motsvarande 
stiftelse idag, hade hyresgästerna inte 
begränsats till tjänstemännen, man hade 
vänt sig till alla anställda.

”Vi vill se till att 
boendet blir attraktivt”

Lennart Rantzow är sedan år 2000 leda-
mot i styrelsen för Annebergsgården. 
Han medverkar också i styrelsens ar-
betsutskott. 

 Redan tidigt under sina anställningar på 
Sockerbolagets bruk förstod Lennart att 
det fanns en social dimension av en stor 
industris verksamhet. Ute på bruken fanns 
bostäder till de anställda. Därmed kunde 
man sammanföra det sociala ansvaret 
med behovet av stabila och långsiktiga 
medarbetare på platsen där produktionen 
ägde rum. 

För Lennart blev uppdraget som styrelse-
ledamot i Annebergsgården en naturlig 
fortsättning på erfarenheterna från ett stort 
företags samhällsansvar.

Styrelsefrågor

Lennart ser som sin främsta uppgift att 
boendet blir attraktivt. Många av Anne-
bergsgårdens boende flyttar från egna 
hem. Man har ganska höga krav på boen-
det och ska kunna förvänta sig att dessa 
blir tillgodosedda. 

Det ska finnas en blandning av verksam-
heter kring boendet: en bra restaurang 
med god mat, eget bibliotek, möjligheter till 
motionsaktiviteter som biljard, boule 
och golf. Dessutom finns ett organiserat 
samarbete med de boende i samarbets-
kommittén. De ger förslag till verksamheter 
och arrangerar själva utflykter och kulturella 
aktiviteter.

En av styrelsens viktigaste uppgifter är 
att säkerställa en långsiktig underhålls--
budget. Lennart ser med tillfredsställelse 
på att lägenheterna renoveras och att kök 
och badrum håller hög standard efter varje 
omflyttning.

En föränderlig omvärld

Att ha beredskap för framtida förändringar 
är viktigt. När Annebergsgården byggdes för 
50 år sedan var samhället annorlunda än 
idag. De företag som bildade Annebergs-
gården och som ännu ingår i stiftelsens 
krets, har förändrats. Några företag har 
köpts upp av utländska ägare. Detta ställer 
frågor om framtiden.   

I den andra vågskålen finns utvecklingen 
på Malmös bostadsmarknad. Här finns 
ett stort behov av bostäder till äldre. 
Många vill bo på Annebergsgården. Hittills 
följer man de ursprungliga idéerna om 
hur lägenhetstilldelningen går till, men 
framtiden ger öppningar åt flera håll. 

Så skulle till exempel inte bara tjänste-
män kunna söka till Annebergsgården utan 
samtliga medarbetare i stiftarbolagen. När 
det gäller kösystemet måste man se till 
den ursprungliga viljan att fördela jämnt 
mellan stiftarbolagen. ”Kanske kunde vi ha 
fyra köer, en för varje bolag, i stället för en 
som idag”, säger Lennart.

Hur framtiden än gestaltar sig är Lennart 
säker på en sak: ”Kärnan i verksamheten 
är riktig och sund.”

”Vi vill göra 
boendet attraktivt”
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Några av medlemmarna i Annebergsgårdens golfklubb: från vänster Inger Flink, Kjell Olsson, Monica Olofsson, Karin Hansson och Gunnar Hansson

Avkoppling   

Bridge, Biljard och Boule är populärt bland Annebergsgårdens hyresgäster         



32 33

Nöjda och aktiva hyresgäster: Sten Hartog... 

...och Bertil Blomstergren

Ett boende som Annebergsgår-
dens är på flera sätt annorlunda 
än andra boenden. Man ses 
oftare. Man har mer fri tid och 
man äter tillsammans. Mat-
salen, med dagliga luncher, 
samvaron, igenkännandet, den 
gemensamma bakgrunden från 
företag där man arbetat tillsam-
mans – allt skapar en känsla av 
samhörighet och en närhet till 
de andra hyresgästerna, som 
man inte får på samma sätt i 
ett vanligt boende. 

De gemensamma ytorna och aktiviteterna 
gör att man blir lätt bekanta med varandra. 
Det är många informella kontakter 
som uppstår i det spontana mötet 
människor emellan, men också någon 
gång lite mer formellt, med tanke på alla 
Annebergsgårdens verksamheter, då det 
ställs krav på samordning och någon som 
känner sig ansvarig. Det finns enskilda 
personer som genom egen initiativförmåga 
får andra med sig och som har en 
samlande funktion. Sten Hartog och Bertil 
Blomstergren, båda hyresgäster sedan 
många år, är goda exempel på detta.

”En känsla av trygghet och trivsel”
Sten och hans hustru Margareta har bott 

på Annebergsgården sedan 1992.
Sten har under trettiofem års tid varit 
anställd som chefsjurist, först i Kockums 
därefter på Skanskas utlandsavdelning. 
Han är därigenom lite unik i Annebergs-
gården eftersom han har många års erfar-
enhet från två av stiftarbolagen.

Bidragande orsaker till parets val 
av Annebergsgården var tillgången till 
restaurang, sjuksköterska och mångfalden 
av gemensamma aktiviteter samt läget vid 
Pildammsparken och närheten till service 
och kommunikationer.

Sten och Margareta har varit 
mycket aktiva inom Annebergsgårdens 
samarbetskommitté, SAK. Sten som 
ordförande under ett antal år. SAK 
består av 10 hyresgäster. Dess uppgift 
är att främja trivselfrågor genom att 
arrangera föredrag, utflykter och festliga 
sammankomster. SAK har en kontinuerlig 
dialog med Annebergsgårdens intendent. 

Antalet deltagare i SAK:s arrangemang 
är som regel stort. Den årliga grillfesten 
i trädgården är ett bra exempel på 
SAKs popularitet. Den samlar drygt 100 
deltagare.

Sten och Margareta har bott på 
Annebergsgården i drygt 20 år. De har 
under alla år upplevt en känsla av trygghet 
och trivsel och en varm gemenskap med 
andra hyresgäster. Många har blivit deras 
mycket goda vänner.

”Jag hade boendet i tankarna 
långt innan jag gick i pension”

Bertil Blomstergren föddes 1926 i den 
lilla orten Sövde i mellersta Skåne. Han 
studerade vid Tekniska högskolan i Stock-
holm och kom som nybliven civilingenjör 
med inriktning på energi till Kockums och 
ett långt yrkesliv. 

Han fick vid 55 års ålder erbjudande om 
nytt arbete i Karlskrona. Han antog erbju-
dandet om förflyttning inom koncernen
mot att han kunde försäkra sig om möj-
ligheten att komma till Annebergsgården, 
vilket en Karlskronaanställd då inte hade. 

Bertil och hustrun Maria hade besökt 
goda vänner på Annebergsgården tidigare 
och blivit lockade av gemenskapen, sam-
tidigt som de hade kommit överens om 
att lämna villan på Bellevue och flytta till 
en lägenhet. Som planerat drog han sig 
tillbaka vid 60 års ålder. 

”Där kom Marias man”

Så kom de till Annebergsgården 1986. 
Bertil Blomstergrens pensionärstillvaro 
blev dock inte av det vilsamma slaget. 
Han startade en enskild firma med teknisk 

verksamhet och har haft uppdrag både i 
Sverige och utomlands.

Bertil tillhör veteranerna i Annebergs-
gården. Under alla de år han och Maria har 
bott här, har de fått många nya kontakter. 
Maria, som tyvärr gick bort i juli 2012, 
kände och pratade med nästan alla i hu-
set. Bertil berättar om en gång när han 
gick genom blomstergången. Han hörde 
sedan han passerat ett sällskap: ”Där kom 
Marias man.”

Han uppskattar att han har träffat folk 
från de andra stiftarbolagen. Det har varit 
människor som han inte känt från början, 
eller vars yrkeserfarenheter han inte haft 
själv, men som han har kunnat tala med 
om saker som han själv varit nyfiken på, 
sådant som stimulerat hans tekniska 
intresse.

Han äter lunch i restaurangen varje dag 
och deltar i en del av de gemensamma 
aktiviteterna. Han läser mycket – dags-
press, facktidskrifter och böcker. Det 
litterära får gärna bestå av memoarer, 
biografier och nutidshistoria, särskilt om 
andra världskriget. 

Odramatisk framtid

Bertil deltog tidigare aktivt i Annebergs-
gårdens styrelsearbete. Han tycker det 
mesta fungerar bra. Styrelsearbetet har 
stabiliserats. Det var förr mindre aktivt 
med få möten. Nu träffas man oftare och 
man fattar vettiga beslut, tycker han. Han 
nämner särskilt att varje lägenhet som blir 
ledig renoveras och uppdateras till dagens 
standard i kök och badrum. 

Matsalen har just förnyats vilket gläder 
honom. Annars ser han framtiden som 
ganska odramatisk för Annebergsgården. 
Hissarna måste nog snart moderniseras 
och om kostnaderna kan hållas rimliga 
hade en utvidgning av garaget varit 
önskvärd. Det är inga revolutioner som 
måste till, inga dramatiska förändringar, 
men en viss anpassning av detaljer och 
mindre punktinsatser.         

Aktiva boende
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Trädgård och uteaktiviteter
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”Annebergsgården 50 år 1963-2013”
Copyright: Bertil Aunér, BoUtveckling (text, projektledning) och Annebergsgården

Grafisk form: Karsten Leeb-Lundberg, Leeb Productions  
Tryck: CA Andersson, Malmö, 2013

På ett konkret plan handlar Annebergsgårdens framtids-
frågor både om tekniska och mjuka värden. Många av 
de tekniska frågorna rör miljö och energi. De mjuka 
värdena består av mänskliga relationer, hur våra hyres-
gäster trivs tillsammans och hur vi ska arbeta med 
Annebergsgårdens attraktivitet.

Ökad miljömedvetenhet
De flesta medborgare tycker att miljöfrågorna är viktiga. 
Man är också villig att bidra själv för att förbättra miljön. 
Det kan ske genom att stödja olika miljöinsatser och 
genom att agera själv i vardagen. Här kan vi som fastig-
hetsförvaltare skapa goda förutsättningar.

Känna delaktighet
Miljöfrågorna är en del av den traditionella fastighets-
förvaltningen, men de ställer också krav på oss att kom-
municera med våra hyresgäster så att de känner sig del-
aktiga.

Återvinning står på framtidens dagordning. Medbor-
garna ställer krav på samhället och vice versa. Vårt 
ansvar är att ordna och genomföra denna uppgift på ett 
effektivt sätt. 

Framtidsfrågor
Annebergsgårdens viktigaste uppgifter är de som vi beskriver i våra 
visioner, mål och strategier. Det övergripande målet är att skapa ett 
attraktivt boende. Vi ska göra detta genom att satsa på gemenskap, 
trygghet och en god boendemiljö. 

n n n Initiativtagarna till Annebergsgården hade en vision 
att skapa ett modernt boende för pensionerade tjänstemän. 
De ursprungliga stiftelsestadgarna har under alla år endast 
i något enstaka fall behövt ändras för att anpassas till  
aktuell tid. Stiftelsen har under alla tider haft som mål att 
följa utvecklingen avseende lägenhetsstandard, behov av 
trygghet samt serviceutbud. 

Slutord

Minskad energiförbrukning
Till miljöaspekterna hör också att minska vår energi-
förbrukning. Alla människor måste spara energi och 
Annebergsgården med över 200 lägenheter kan på olika 
sätt bidra till att minska energiförbrukningen. 

Vi ska ha ständig kontroll på uppvärmningskostna-
derna och finna vägar för att minska dessa. Ett område 
som är värt att undersöka är det som kallas geoenergi, 
dvs hur värme kan utvinnas ur jord, berggrund eller grund-
vatten. 

Andra insatser för att minska energiförbrukningen 
ska också prövas. Det kan handla om enkla vardagliga 
åtgärder för att skapa en god och effektiv belysning i 
Annebergsgårdens gemensamma utrymmen.

Våra framtida hyresgäster
Annebergsgårdens framtida hyresgäster är en ständig 
och viktig framtidsfråga. Den ursprungliga begränsningen 
till stiftarbolagens tjänstemän kan komma att diskuteras. 

Idag talar man inte så gärna om och gör skillnad på
tjänstemän och övriga. Man kallar samtliga anställda för 
”medarbetare”. 

Ett bevis på detta kan man se i de långa köerna till vårt 
boende. Att få bo på Annebergsgården är både eftersökt 
och attraktivt. Dessa mål kommer även att gälla framgent. 
Allt för att tillmötesgå dagens och morgondagens 
hyresgästers önskemål.

Utsikten över Pildammarna kommer att bestå.
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