Under 2020 var de 91 lägenheterna i Stenskeppet i Hammar färdiga och de nya hyresgästerna kunde flytta in.
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Gott resultat och fortsatt satsning på
underhåll för ABK 2020
AB Kristianstadsbyggen (ABK) redovisar ett resultat efter finansiella poster på
35 miljoner kronor för 2020.
– Resultatet kommer bland annat av mycket låga vakanser både för bostäder
och för kommersiella lokaler, gynnsamma räntor, varmt väder,
energieffektivisering och fina insatser från våra medarbetare, säger ABK:s vd
Henrik Strand.

Under året har ABK på grund av pandemin fått ställa in många
trivselaktiviteter, bland annat bolagets planerade 70-årsfirande.
– Istället har vi arrangerat smittsäkra event, säger Henrik Strand. Vi har
arrangerat 120 uppskattade gårdsmusikkonserter runt om i kommunen och vi
har tillsammans med KDFF bjudit på en mängd aktiviteter som balkonggympa
för äldre och spontanidrott för barn. Vi har också fått ställa om i vår
förvaltning för att anpassa oss till den rådande situationen.
ABK har under året gett hyresrabatter till drabbade näringsidkare som hyr
lokaler av ABK.
– Många har drabbats hårt av pandemin, säger Henrik Strand. Därför har vi
under hela pandemin gett stöd till de mest drabbade för att de ska kunna
fortsätta att hålla liv i vår fina stad.
Även lojala hyresgäster har stöttats ekonomiskt. De som bott jämnt tiotal år i
samma lägenhet, vissa så länge som 60 år, har traditionsenligt fått en
gratishyra. Under året har de tillsammans fått tillbaka 2,4 miljoner kronor.
Resultatet innebär att avkastningskravet enligt ABK:s ägardirektiv uppfylls
med god marginal. Vinsten läggs i bolagets egna kapital, vilket gör att
bolaget blir starkare, soliditeten ökar och ger möjlighet till fortsatt goda
lånevillkor.
Förutom satsningar på nyproduktion, energieffektivisering och bosocialt
arbete har ABK det senaste årtiondet haft en historiskt hög nivå på årligt
underhåll och renovering. Bolaget har under den perioden investerat mer än
1,5 miljarder kronor i de befintliga fastigheterna. 2020 låg underhåll och
renoveringar på fortsatt mycket höga nivåer, drygt 175 miljoner kronor.

AB Kristianstadsbyggen, ABK, är ett av Sveriges 25 största kommunala
bostadsbolag. Vi förvaltar över 9 200 hyresbostäder och 250 butiker och
kontor i Kristianstads kommun. Genom dotterbolag förvaltar vi dessutom
kommunala äldre- och gruppboenden och Kristianstads arena. Med över 200
tillsvidareanställda är vi en av de största arbetsgivarna i Kristianstads
kommun.
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