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ÅR 2020 ÄR FÖR MÅNGA ETT SÄRPRÄGLAT ÅR – så även 
för Fastighetsägare i Gamlestaden. Covid-19, nya arbetsformer 
och möten, inställda och förändrade arrangemang och initiativ, 
förändringar i ekonomiska ramar… ja mycket blev annorlunda 
jämfört med planen. Samtidigt kan vi konstatera att 2020 blev 
ett år när många nya spännande initiativ togs, och när en ökning 
i engagemang började märkas. 

Fastighetsägare i Gamlestaden är en ideell förening som funnits 
i  två decennier, som ett direkt svar på lokala utmaningar och 
otrygghet. I början av 2000-talet var Gamlestaden en stadsdel 
som präglades av organiserad kriminalitet och hög vardags-
brottslighet. För att gemensamt hitta lösningar som kunde vän-
da på utvecklingen bildade ett antal fastighetsägare den ideella 
föreningen. Fastighetsägare i Gamlestaden har lagt mycket tid 
på lokal upprustning och att bidra till en förändrad stadsdel 
med stor nybyggnation och nära dubbel befolkning på ett par 
decennier. Samtidigt blev det allt tydligare att förutsättningarna 
för att skapa en allt bättre stadsdel och en allt trevligare miljö 
kräver rader av samarbeten – med många olika aktörer. 2018 
gick föreningen, in i ett samarbetsavtal med åtta förvaltningar 
och bolag inom Göteborgs Stad. Syftet är att göra stadsdelen 
till en bra stadsdel, genom stabila samarbetsstrukturer och 
gemensam finansiering kring vissa frågor. Det gemensamma 
arbetet kallas för BID Gamlestaden. 

Allt som görs i vårt arbete har många olika bottnar, men i grun-
den handlar det alltid om att hitta bra lösningar på gemensam-
ma utmaningar för de som bor, besök och driver verksamheter 
i stadsdelen. Ibland måste dock den inriktningen anpassas till 
en annan verklighet – som när det under våren 2020 skedde ett 
mord i Gamlestaden. Dödsskjutningen påverkade tryggheten i 
stadsdelen negativt.

En annan sak som satt ett ramverk kring arbetet är den mediala 
bevakningen som funnits runt stadsdelen, och som på många 
sätt handlade om den fortsatta nybyggnationen i stadsdelen. 
Den omfattande inflyttningen av nya boende präglar stadsde-
lens förutsättning, och frågor om Gamlestaden går igenom en 
gentrifieringsprocess har funnits med oss under året. Statistiken 
när det gäller polisanmäld brottslighet är i huvudsak positiv, 
men ett antal signaler om kriminell verksamhet och normlöst 
beteende ger anledning till oro.  

Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening
Fastighetsägare i Gamlestaden är en ideell förening som är 
öppen för alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byg-
gare/utvecklare i Gamlestaden. Fastighetsägare i Gamlestaden 
bildades år 2001 och är en ideell förening som är registrerad 
vid Bolagsverket. Föreningen har organisationsnummer 857209-
5829, bedriver näringsverksamhet, innehar F-skattsedel och är 
moms-registrerad. Den enskilde fastighetsägarens och bostads-
rättsföreningens väg att engagera sig i stadsdelsutvecklingen 
är att bli medlem i Fastighetsägare i Gamlestaden. Därmed blir 
man också delaktig i arbetet under beteckningen BID Gam-
lestaden. 

Fastighetsägare i Gamlestadens utvecklingsarbete finansieras 
av medlemmarna. Anslutning till föreningen sker genom att 
betala in medlems- och serviceavgift, och dessa uppgick år 
2020 till 1,3 miljoner kronor. Föreningen fick under 2020 tre nya 
medlemmar och har ca 50 medlemmar.

Årsstämman genomfördes digitalt den 19 mars 2020. Vid 
årsstämman väljer föreningens medlemmar styrelse för det kom-
mande året. Föreningen har en styrelse med nio ledamöter, och 
tre suppleanter. Styrelsen leds av ordförande Robert Woodbrid-
ge och vice ordförande Jan Johansson. Styrelsen har träffats vid 
5 styrelsemöten under året. 

Styrelsens ledamöter: 
• Robert Woodbridge, ordförande, Platzer Fastigheter AB
• Jan Johansson, vice ordförande, BRF Löjtnantshjärtat
• Magnus Alexandersson, Bostads AB Poseidon
• Magda Borg, BRF Gamlestadstorget
• Rebecca Brorström, HSB
• Göran Joneskär, Klövern
• Emelie Lindström, Sigillet
• Lillebjörn Gustafsson, Balder, ersattes under våren av Johan 

Svedberg.
• Per-Eric Trulsson, SKFs anställdas BRF nr 1

Dessutom finns tre suppleanter valda till styrelsen som varit 
flitiga på mötena. 
• Annika Falmann, BRF Lyrtorsken
• Marie Ivarsson, Serneke/Kviberg Hotell
• Bodil Löfmark, Stena Fastigheter

Två av de trevliga ordningsvakter som arbetar i Gamlestaden.
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BID Gamlestadens verksamhetsområde under 2020.



Valda revisorer inför årsstämman 2021 är 
• Peter Larsson, SKFs verkstadsklubb
• Wilhelm Lewerth, Kviberg 8:9 Anna Lewerth
• Jonas Forslind, BRF Kvibergs Entré

Deltar i styrelsens arbete gör också BID-samordnarna vid Göte-
borgs Stad och de som anlitas av föreningen för olika uppgifter.

Organisation
Föreningen flyttade under året, och har nu nytt kontor på Lars 
Kaggsgatan 12. 

Följande personer var under 2020 anställda i verksamheten:
• Malin Rosenqvist är verksamhetssamordnare 
• Maria Bilén sköter den löpande ekonomihanteringen
• Martin Andersson är projektledare för Gamlestadsgalej
• Niclas Franklin är säkerhetssamordnare
• Maria Ben Salem Dynehäll är projektledare Levande Gatuplan
• Anette Fogelqvist är projektledare Levande Gatuplan

Genom Samarbetsavtalet BID Gamlestaden ställer Göteborgs 
Stad BID-samordnare till förfogande för att hålla samman och 
driva det gemensamma utvecklingsarbetet inom ramarna för 
BID Gamlestaden. Båda arbetar deltid.

• Helena Holmberg, BID-samordnare, Östra Göteborg
• Heidi Sandberg, BID-samordnare, Östra Göteborg.

Efter årsskiftet tillhör BID-samordnarna Socialförvaltning 
Nordost, då stadsdelsnämnderna upphör.

År 2020 i korthet
Så vad har föreningen gjort under 2020? Här är ett litet utdrag 
ur verksamhetsberättelsen för året: 
• Anordnade en välbesökt studieresa till Malmö och BID So-

fielund. 90 personer från Göteborg och Malmö utbytte kunska-
per och erfarenheter under Malmöbesöket i början på februari. 

• Ett gemensamt utvecklingsarbete om hållbar mobilitet och 
Gamlestadens utmaningar när det gäller transporter, parke-
ring och bilar drogs igång. 

• Genomförde två workshopar om stadsmiljö och platsutveck-
ling tillsammans med ArkDes, Sveriges nationella centrum 

för arkitektur och design, en i mars och en i septemberTotalt 
deltog närmare 60 personer vid dessa tillfällen. 

• En uppskattad film om Gamlestadens företagare har produce-
rats och spridits

• Platsutveckling Centrala Gamlestaden, med pilot Mötesplats 
Holländareplatsen, pågår. Fastighetsägarna Poseidon, Balder 
och BRF Koljan driver processen.

• Platsutveckling Bellevue (Lars Kaggsgatan 30-47) är också på-
börjad, med Sigillet, HSB-fastigheter och SKFs BRF nr 1 som 
pådrivande. 

• Platsutveckling Gamlestadens Fabriker och Platsutveckling 
Slakthuset pågår med fastighetsägarna Platzer respektive 
Higab och Klövern som viktigaste aktörer.

• Utvecklingsarbetet Levande gatuplan med fokus på ett kon-
kurrenskraftigt lokalt näringsliv drivs vidare. 

• Fastighetsägarna i centrala Gamlestaden och Drivhuset har 
arbetat fram konceptet Eko-reko för utveckling av nya och 
befintliga verksamheter i gatuplan.

• Två Trygghetsmöten Gamlestaden har genomförts, med ca 
40 deltagare per tillfälle.

• Ordningsvakternas uppdrag rullar på i Centrala Gamlestaden, 
och finansieras av sex aktörer.

• En vetenskaplig utvärdering av LOV3-området visade positiva 
resultat. Vakterna har extra stor potentialför människor som 
lever i utanförskap av olika slag. 

• Fick 3 nya medlemmar. Ca 50 av stadsdelens fastighetsägare 
är medlemmar.

• BID beskrevs som viktigt verktyg i Göteborgs Stads budget, 
och politiken uppmanade sina verksamheter att gå in i sådana 
samarbeten.

• Fastighetsägare i Gamlestaden har tagit fram en ny logotyp.

Verksamhet under 2020
Verksamheten i föreningen och de olika insatser som möjliggörs 
genom samarbetsavtalet hänger tätt samman, förstärker varan-
dra och bidrar på olika sätt till stadsdelens utveckling.  Utveck-
lingsarbetet bedrivs under samlingsnamnet BID Gamlestaden. 
Genom föreningen och dess budget är det möjligt att anlita 
kompetenta personer som kan göra insatser i stadsdelen som 
annars inte skulle bli av. Föreningens budget fungerar i övrigt 
som en stimulans och möjliggörare, och BID Gamlestadens 

3

Samarbetsavtal BID Gamlestaden
Fastighetsägare i Gamlestaden gick 2018 in i ett samarbets-
avtal med Göteborgs Stad – 8 förvaltningar och bolag – som 
kallas BID Gamlestaden. Grundtanken i avtalet är att skapa 
en tydlig struktur där de olika aktörerna tillsammans kan 
hitta lösningar som behövs, där inte en enskild aktör själv 
kan lösa problemet. 

Arbetet i samarbetet leds av en gemensam styrgrupp under 
ledning av Gitte Caous, stadsdelsdirektör i Östra Göteborg. 
Styrgruppen har mötts vid 3 tillfällen under året för att 
bland annat bestämma över den aktivitetsplan som styr 
arbetet. 

Styrgruppens ledamöter: 
• Gitte Caous, Östra Göteborg
• Magnus Alexandersson, Fastighetsägare i Gamlestaden
• Magda Borg, Fastighetsägare i Gamlestaden
• Jan Johansson, Fastighetsägare i Gamlestaden
• Emelie Lindström, Fastighetsägare i Gamlestaden
• Beata Löfmark, Park och Natur
• Lena Molund Tunborn, Poseidon/Förvaltnings AB Framti-

den
• Annelie Silvander, Fastighetskontoret
• Robert Woodbridge, Fastighetsägare i Gamlestaden



organisatoriska struktur som en plattform för samarbete och 
gemensam problemhantering. 

Den teori om hållbar stadsutveckling som BID Gamlestaden 
arbetar efter är den här: 

Gemensamma och gränsöverskridande problem kan hanteras, 
möjligheter tas tillvara och värden alstras bara genom gemen-
samma insatser. Fastighetsägare och kommun har ett särskilt 
territoriellt ansvar för utveckling och förvaltning av ett geografiskt 
område, och måste vara beredda att ta ett gemensamt basan-
svar för stadsutvecklingen. Den plattform som möjliggör detta 
gemensamma ansvarstagande går ofta under beteckningen BID.

Ett effektivt stadsutvecklingsarbete som gör skillnad i människ-
ors liv på riktigt måste börja med de faktorer som symboliseras 
av trädets rötter: En lokal förankring, kunskapsbaserade arbets-
sätt och investeringar som kanaliseras in stadsdelen, samti-
digt som brott och otrygghet förebyggs. Andra övergripande 
aspekter är möjliga att arbeta med därefter. Dessa kan handla 
om platsutveckling, levande gatumiljöer, ett konkurrenskraftigt 
lokalt näringsliv, den lokala identiteten och särarten samt grön 
omställning ur olika aspekter.

Ordning, trygghet, brottsprevention, rent och 
snyggt, platssamarbeten med fokus på trygghet

Under året har två Trygghetsmöten om hela Gamlestaden 
ordnats med ca 40 deltagare vid varje tillfälle. Ett par trygg-
hetsvandringar i Kviberg har ägt rum, samt en vandring med 
fokus på kopplingen mellan Slakthusområdet och Gamlestads 
torg. De ökande problemen runt kollektivtrafikknutpunkten 
Gamlestads torg, vid resecentrum och på Världslitteraturhuset 
har diskuterats vid flera möten, diskussioner som leder till en 
särskild fokusering under inledningen av 2021. 

Ambitionen att skapa en Gamlestadspatrull med uppgift att 
hålla rent, som en arbetsträningsinsats tillsammans med staden, 
fick tyvärr läggas på is på grund av pandemin. Vi hoppas att 
kunna genomföra detta under 2021. 

Bellevue Industriområde står som alltid i fokus. Två möten 
har ägt rum med aktörerna i området med fokus på problemen 
med trafik, parkering, igenkorkade gator och nedskräpning. En 
promenadvandring med Trafikkontoret och polisen har genom-
förts för att se parkeringsproblemen på plats, även om dessa 
har varit mycket mindre detta år med stängda verksamheter pga 
pandemin. Stadsdelsnämnd Östra Göteborg tog under hösten 
beslut om att hemställa hos Fastighetsnämnden och Byggnads-
nämnden att köpa in en av områdets fastigheter samt ställa sig 
positivt till att detaljplanelägga området. Fortfarande står de 
två kända grundproblemen, nedskräpning och parkeringsfrå-
gan, utan stabil lösning. 

Under 2020 har ordningsvaktsområdet (LOV3) i centrala 
Gamlestaden utvärderats i en forskningsrapport från För-
valtningshögskolan i Göteborg. Ordningsvakterna finansieras 
gemensamt av Samhällsbyggnadsbolaget (tidigare Hemfosa), 
Systembolaget, Coop, Poseidon och Fastighetskontoret.  Ut-
värderingen visar på övervägande positiva resultat där de sex 
verksamheterna tydliggör att de kunnat göra mer genom en 
gemensam upphandling än på egen hand. Dessutom finns indi-
kationer på att ordningsvakterna har haft särskilt stor betydelse 
för de grupper som har en underordnad ställning i det offentli-
ga rummet, såsom kvinnor inom missbrukargrupperna.

Fastighetsägare i Gamlestaden avsatte även detta år medel 
för Nylöse församlings arbete med Öppen kyrka – en social 
träffpunkt för människor med missbruksproblematik. Tyvärr har 
inte församlingen kunnat driva verksamheten under året. 
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LEVANDE GAMLESTADEN

HÅLLBAR MOBILITET

Lokalförvaltning

Marknadskommunikation

LEVANDE GATUMILJÖER

Bellevue industriomr.

Pilgrimsleden

KULTUR

STADSMILJÖ 
GAMLESTADEN Platssamarbeten

Belysning
Grönska & gatumöbler

DIGITALISERING

EVENEMANG

Gamlestadsgalej

Lokalt näringsliv

BID Gamlestaden

ORDNING & TRYGGHET FÖRANKRING STADSUTVECKLING

Brottsprevention Platssamarbeten

Rent & snyggt

Delaktighet Analys

Kommunikation

Investeringsvilja Nybyggnation

Fördubblad befolkning

Följande bild illustrerar hur utvecklingsarbetet hänger ihop.



Lokal förankring, delaktighet, kunskap, 
analys, evidens, forskning

Hemsidan bidgamlestaden.se uppdateras regelbundet med 
olika nyheter och information. 13 uppdateringar har gjorts un-
der 2020. Under året har runt 5000 personer varit inne på sidan. 
De inlägg som under året genererade mest intresse handlade 
om nybyggnation i Gamlestaden. Grunden för en helt ny hemsi-
da har också tagits fram under året. 

Det digitala Nyhetsbrevet Gamlestaden kan vem som helst 
prenumerera på via bidgamlestaden.se. Under året har det 
kommit ut med 7 nummer.

Facebook-sidan BID Gamlestaden är ett sammanhang för 
snabbare och mer frekvent kommunikation. 36 inlägg har gjorts 
under året, med ökad frekvens under hösten. Det finns flera oli-
ka sätt att mäta utvecklingen för en Facebook-sida, men under 
året kan man se en 17%-ig ökning på hur många som reagerar 
och gillar olika inlägg. Det inlägg under året som väckte mest 
uppmärksamhet var från juni månad och handlade om initiativet 
att utveckla Holländarplatsen – nästan 2000 personer såg det 
och nära 400 delade inlägget.

En gång per år brukar det tryckta Nyhetsblad Gamlesta-
den produceras med mer djupgående beskrivningar om vad 
som händer i stadsdelen. Bladet delas ut till alla hushåll i hela 
primärområde Gamlestaden som nås av utbärartjänsten Svensk 
Direktreklam. I år gick bladet ut till 6500 hushåll.

I slutet av året startades också ett digitalt nyhetsbrev som 
skickas specifikt till medlemsorganisationerna i Fastighetsägare 
i Gamlestaden efter varje styrelsemöte, för att förbättra utbytet, 
informationen om vad styrelsen arbetar med och de direkta 
kontakterna med dem.

Under 2020 genomfördes en forskningsinsats, den utvärdering 
av LOV3-området i centrala Gamlestaden som beskrivits ovan. 
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse och Stadsdelsförvalt-
ningen Östra Göteborg finansierade gemensamt en ny boen-
deenkät, men genomförandet blir under 2021. Denna forskning 
genomförs av Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, 
Göteborgs Universitet. 

I början på februari arrangerades en studieresa med samman-
lagt 70 deltagare från kommunen, polisen och fastighetsägare 
i Gamlestaden och hela Göteborg som togs emot av BID So-

fielund i Malmö för att lära av deras BID-arbete. 

Löpande följer säkerhetssamordnare Niclas Franklin upp 
statistiken för polisanmäld brottslighet i Gamlestaden. Den 
brottslighet som polisanmäls säger långtifrån allt om hur den 
verkliga brottsligheten i ett område utvecklas, samtidigt som 
polisanmälningsstatistiken gör det möjligt att göra jämförelser 
av utvecklingen över tid. Sammanfattningsvis visar statistiken att 
brottsligheten i Gamlestaden inte ökar, trots att befolkningen 
ökar kraftigt. Anmäld misshandel minskar under år 2020, sam-
tidigt som ett uppmärksammat mord begicks mitt i stadsdelen 
i maj 2020 vilket påverkar människors känsla av trygghet. Olika 
former av stölder och inbrott minskar över tid, förutom cykel-
stölder. Narkotikarelaterad brottslighet fortsätter att vara ett 
problem i delar av Gamlestaden.

Under slutet av 2020 genomförde Stadsdelsförvaltning Östra 
Göteborg en trygghetsundersökning i hela stadsdelsnämnds-
området. Undersökningen genomfördes av företaget HKL 
Research, genom intervjuer av boende i gatumiljön. I hela Östra 
Göteborg har 1000 personer intervjuats, vilket bör innebära 
att ca 2-300 personer har intervjuats i Gamlestaden. Liknande 
undersökningar har genomförts tidigare och det går därför 
att göra jämförelser över tid, som visar att tryggheten minskar 
något under 2020 jämfört med tidigare år. Om man tolkar de 
svar som inkommit i de öppna frågorna så har mordet i maj 
fått effekter på människors trygghetskänsla, samt förekomst av 
narkotikahandel och hotfulla situationer.

Stadsutveckling, ökad befolkning, 
nybyggnation

Stadsdelen Gamlestaden är inne i ett mycket expansivt skede. 
Det var i Göteborgs Stads Översiktsplan 2008 som Gamlesta-
den utpekades som ett strategiskt nybyggnationsområde i Gö-
teborg. Sedan dess har ett omfattande planeringsarbete pågått 
i Gamlestaden. Arbetet med flera större och mindre detaljpla-
ner pågår sedan ett antal år, men nu växer också allt fler nya hus 
upp ur marken. Många människor flyttar till Gamlestaden, som 
förändras för alltid genom att sakta växa ihop med omgivan-
de stad. Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse identifierat 
situationen i de befintliga bebodda delarna som ett område att 
fokusera på, eftersom inga utvecklingsplaner finns för befintliga 
stadsmiljöer, inga utvecklingsbudgetar riktas hit och de tende-
rar att hamna utanför politiskt fokus. Den befintliga stadsdelen 
är också en orsak till att Gamlestaden är en så älskad stadsdel 
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Trygg i området



Hållbar stad – öppen för världen

Detaljplaner

1. Gamlestads torg etapp 1 – utbyggnad pågår

2. Gamlestads torg etapp 2 – planarbete pågår

3. Gamlestadens fabriker – planarbete pågår 

4. Hornsgatans förlängning – planarbete pågår

5. Kv. Makrillen – utbyggnad pågår

6. Kv. Gösen – planarbete pågår

7. Bostäder med BmSS vid Varnhemsgatan – planarbete 
pågår

8. Bostäder vid Gamlestadsvägen – planarbete pågår

9. Bostäder vid Brettegatan – planarbete pausat

10. Förskola vid Varnhemsgatan – planarbete pågår

11. Byfogdegatan – planarbete start Q3 2020

12. Hornsgatan (SKF:s f.d. huvudkontor) – planarbete start 
Q3 2020

13. Slakthusmotet – detaljplan och vägplan pausad

Program

14. Program för Slakthusområdet – programarbete pågår
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av så många. Utmaningen och möjligheten för stadsdelen som 
helhet ligger i att dra nytta av den investeringsvilja som riktas 
mot stadsdelen för hela Gamlestadens utveckling.

Gamlestadens befolkning var 6 300 år 2000, 10 000 bor i 
stadsdelen idag, och befolkningen beräknas bli 13 000 år 2024. 
I stadsdelen finns också 11 000 arbetsplatser. Inte minst kan 
nyinflyttade och människor som arbetar i stadsdelen vara en 
möjlighet för den lokala ekonomin, för lokala restauranger, 
butiker och övrigt lokalt näringsliv. 

Något av det som har hänt och händer gällande detaljplaner 
och nybyggnation i Gamlestaden är detta (siffrorna som visar 
det område som respektive detaljplan handlar om hittar du på 
kartan):

1. Gamlestads torg område nr 1. BRF Gamlestads Brygga är 
färdig och inflytt påbörjades i april 2020. Peabs byggnation av 
nästa kvarter pågår för fullt. Men den del av detta kvarter som 
skulle ha blivit ett hotell har gått ut på ny markanvisning. Istället 
för hotell kommer sannolikt studentbostäder och trygghetsbo-
städer att byggas i den del av kvarteret som vetter mot vägen till 
kollektivtrafikknutpunkten Gamlestads torg. Under andra kvarta-
let 2021 kommer Peab att börja bygga nästa kvarter, mot spåren. 
Detta kvarter kommer innehålla kontor och verksamheter. 

2. Gamlestads torg område nr 2 är en mycket omfattande och 
komplex detaljplan, som bland annat kommer att medföra att 
viadukten så småningom kommer att kunna rivas och ersättas av 
ett helt nytt gatu- och trafiksystem. Arbetet med planen pågår, 
men ett flertal nya utredningar behöver göras och många pro-
blem behöver lösas. Förslaget till detaljplan har varit ute på en 
första remissomgång, men den andra remissomgången dröjer 
sannolikt till första kvartalet 2022.

3. Gamlestadens Fabriker. Detaljplan beslutas av kommun-
fullmäktige tidigt 2021. Området i sin helhet ägs och utvecklas 
av Platzer, men bostadsrättskvarteret med 250 lägenheter som 
ska byggas mitt i området ska byggas av JM. Byggstart troligen 
under 2022.

4. Detaljplanearbete för att göra möjligt att bygga ny bro över 
Säveån i Hornsgatans förlängning  pågår.

5. Inflyttning i hyresrättslägenheterna i kvarteret Makrillen 
är klar, samtidigt som bostadsrätter och förskola färdigställs. 
Hyresbostäderna byggs och förvaltas av Poseidon.

6. Omarbetning av detaljplan i SKFs gamla fabriksområde 
(kvarteret Gösen) pågår. De tidigare planerna på att bygga ett 
stort köpcentrum har avbrutits. Fastighetsutvecklaren Stena 
Fastigheter arbetar istället med att bevara och utveckla de 
gamla fabriksmiljöerna samt bygga i storleksordningen 1000 
nya lägenheter samt ca 25 000 kvm lokaler för kontor, handel 
och ev andra verksamheter.

7. Detaljplan pågår för bygge av bostäder för personer i behov 
av särskild service (BmSS) vid Varnhemsgatan.

8. Detaljplan för nybyggnation av ca 60 bostäder nära Nylöse 
kyrka. Bostäderna ska byggas och förvaltas av Poseidon.

9. Vid Brettegatan planeras nybyggnation av nya bostäder, 
men detaljplanearbetet har satts på paus på grund av ett antal 
problem behöver hanteras.

10. Planarbete för att göra det möjligt att bygga en förskola vid 
Varnhemsgatan pågår.
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Inom ramen för ”Levande Gamlestaden” har vi genomfört workshops. Bland annat ett utvecklingsprojekt 

inriktat på det lokala näringslivet. Här var ett av resultaten att vid Old Corner vore det intressant att 

öppna upp verandan och entrén – att förstärka kontakten mellan inne och ute.

Idéskisser
workshop
19 sept

...och vid Bellevue vore det roligt att skapa en boulevard med träd och grönska, blandade verksamheter, fin belysning och fin gatubeläggning. Båda Illustrationer av Elin Annebäck från Afry.



11. Planarbete för utveckling och nybyggnation vid Byfogdega-
tan är påbörjat under 2020.

12. Planarbete för utveckling av det höghus som tills nyligen in-
hyste SKFs huvudkontor vid Hornsgatan är påbörjat under 2020.

13. Ett nytt motorvägsmot, kallat Slakthusmotet, har varit un-
der arbete under många år. Arbetet med detaljplan och vägplan 
är dock pausat. 

14. Programarbete för Slakthusområdet pågår. Programarbetet 
ska göra det möjligt att bygga nytt i området, men fram till att 
det kan ske utvecklar fastighetsägarna Higab och Klövern inne-
hållet i befintliga hus i området.

Utanför kartan ligger alla de områden i Kviberg som är under 
utveckling och nybyggnation. På Beväringsgatan beräknas 
inflyttning vara klar under 2022 i de ca 250 lägenheterna i Nya 
Kvibergshuset, byggda av Poseidon. Det stora området Kvi-
bergs ängar är också under färdigställande.

Levande Gamlestaden
Platsutveckling handlar om att göra enskilda platser så attrak-
tiva och trevliga att uppehålla sig på så att lokala näringsidka-
re, restauranger och butiker kan öka sin möjlighet att försörja 
sig. Göteborgs stad har i sin budget tydliggjort att BIDs är ett 
viktigt verktyg för platsutveckling och politiken uppmuntrar 
olika offentliga verksamheter att gå in i sådana samarbeten. BID 
Gamlestadens arbetssätt med platsutveckling handlar om att in-
tegrera alla relevanta aktörer och hela kedjan – de näringsidkare 
som driver verksamhet i lokalerna på gatuplan, de fastighetsä-

gare och bostadsrättsföreningar som äger och förvaltar lokaler-
na på gatuplan och som delar ansvaret för platsens utveckling 
och förvaltning med kommunala förvaltningar och bolag, som 
har det övergripande ansvaret för den offentliga miljön.

I Gamlestaden bedrivs det arbete som handlar om levande 
platser, ett konkurrenskraftigt näringsliv vacker och omsorgsfullt 
skötta stadsmiljöer under rubriken Levande Gamlestaden. Un-
der året har två workshopar med fokus på platsutveckling och 
stadsmiljölyft ägt rum, en i mars och en utomhus i september. 
ArkDes - Sveriges nationella centrum för arkitektur och design – 
har medverkat vida båda tillfällena, liksom stadsarkitekten Björn 
Siesjö, ansvariga tjänstepersoner från övriga förvaltningar inom 
Staden och lokala fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. 
Sammanlagt deltog mellan 60 och 70 personer. 

Platsutveckling Centrala Gamlestaden har påbörjats under 
året på allvar, med Poseidon, Balder och BRF Koljan som pådri-
vande aktörer. Centrala Gamlestaden är området runt Brahe-
gatan, Holländareplatsen med flera gator och platser. Ett första 
fokus är arbetet med Mötesplats Holländareplatsen, eftersom 
den platsen redan är upprustad och fastighetsägarna själva 
äger många av de frågor som krävs för att göra den platsen till 
en fungerande mötesplats. Studenter från Chalmers har hjälpt 
Poseidon och Balder att ta fram utvecklingsidéer för Hollända-
replatsen.

Platsutveckling Slakthuset är en av Gamlestadens mest hög-
profilerade pågående platsutvecklingsprocess, med Higab och 
Klövern som agerande fastighetsaktörer. Slakthusområdet håller 
på att fyllas med ett flertal spännande och viktiga verksamhe-
ter med anknytning till mat, dryck, konsthantverk med mera. 
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Almgren Fastighets AB
Balder 
Bostads AB Poseidon
BRF Gamlestaden 52:2
BRG Gamlestads Brygga
BRF Gamlestadstorget
BRF Göteborgshus nr 7
BRF Koljan
BRF Kvibergs Entré
BRF Lyrtorsken i Gamlestaden
BRF Löjtnantshjärtat
BRF Stenbiten nr 7
BRF Vebe nr 10
BRF Öringen
Bunkeberget AB
Bygg-Göta AB

Medlemmar 2020

L2 Fastigheter AB
Nordin Fastigheter
PEAB Bostad AB
Platzer Fastigheter
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB)
Serneke Group AB
Sigillet
SKF Sverige AB
SKFs anställdas BRF nr 1
SKFs anställdas BRF nr 9
SKFs anställdas BRF nr 13
SKFs verkstadsklubb
Stena Fastigheter AB
Stiftelsens Göteborgs Studentbostäder
Svenska kyrkan, Nylöse Församling
Västra Linden

Fastighets AB Fänriken
Fastighetskontoret
Frälsningsarmén
Gazi Tillo
GKS Ideell Förening – Stadsmissionen
Göteborgs Egnahems
HIGAB Kviberg
HSB-fastigheter i Gamlestaden AB
HSB-fastigheter i Kviberg AB
HSBs BRF Lödöse
Hökerum Fastigheter AB
Islamiska Sunni Centret
Jojjens Däckservice
Klippans Båtmansstation AB
Klövern AB
Kviberg 8:9. Anna Lewerth



Platsutveckling Gamlestadens Fabriker drivs av fastighetsäga-
ren Platzer sedan många år tillbaka. Platsutveckling Bellevue 
(Lars Kaggsgatan 30-47) är en påbörjad process, med Sigillet, 
HSB-fastigheter och SKFs BRF nr 1 som pådrivande aktörer.

Levande gatuplan
En trygg, trivsam och attraktiv stadsmiljö med levande platser 
förutsätter att lokalerna i gatuplan förvaltas på ett kompetent 
sätt, vilket inte alltid är så enkelt för bostadsrättsföreningar och 
små fastighetsägare som är inriktade på bostadsförvaltning. 
Det förutsätter också att lokala näringsidkare arbetar med 
fungerande affärsmodeller som gör det möjligt för dem att leva 
på sitt företagande. Det arbete som har bedrivits under senare 
år i Gamlestaden visar att många företagare i stadsdelen brister 
i grundläggande företagarkompetens, brister i svenskakun-
skaper, misstror myndigheter och den egna hyresvärden samt 
har ett icke-fungerande samarbete med andra småföretagare i 
stadsdelen. Ovanpå det har Covid-pandemin under 2020 ryckt 
undan mattan för många av stadsdelens företagare.

Under 2020 har följande insatser gjorts.
• Drivhuset har i workshops tillsammans med fastighetsägare 

och bostadsrättsföreningar i Centrala Gamlestaden arbetat 
fram konceptet Eko-reko, som önskvärd profil för nya verk-
samheter som etablerar sig i stadsdelen och utveckling av 
befintliga verksamheters affärsmodeller. Det handlar om mat 
och möten, återbruk, reparation, tjänster och annat som bru-
kar gå under beteckningen cirkulära affärsmodeller. 

• Pilotarbetet med Mötesplats Holländareplatsen, övriga plats-
utvecklingsprocesser samt de två workshops om stadsmiljön 
i Gamlestaden som genomfördes i mars och september 2020 

är integrerade i arbetet med Levande gatuplan.
• ERUF-finansierade förstudien Business Community Develop-

ment, som visar på behovet hos de lokala näringsidkarna att 
utveckla community för ömsesidigt stöd och hjälp.

• Som en del av förstudien har Drivhuset arbetat fram guidlines 
för företagare i Gamlestaden på flera språk.

• Uppsökande kontaktarbete mot näringsidkarna med fokus på 
att få dem att engagera sig i och använda Gamlestadsgalej 
som marknadsföringstillfälle. Ett 25-tal näringsidkare var på, 
men galej tvingades ställas in på grund av pandemin.

• Istället tog Drivhuset fram den film om ett tiotal av Gamlesta-
dens näringsidkare fram och har fått god spridning. Filmen 
finns på youtube och går att hitta på bidgamlestaden.se. 

• Uppsökande coachning mot näringsidkarna har fortsatt. Be-
hovet har varit stort pga pandemin.

Arbetet med perspektivet säkra kommer att utvecklas vidare 
under 2021, med säkerhetssamordnaren Niclas Franklin som 
kompetensstöd. Ett tillfälle att utveckla arbetssättet uppstod i 
slutet av 2020 när BRF Koljan plötsligt stod inför att en lokalhy-
resgäst plötsligt skulle byta ägare och på kort varsel ville teckna 
om hyreskontraktet. BRF Koljan fick då hjälp med att genomföra 
en vandelskontroll av den nya lokalhyresgästen. Arbetsmetoden 
för att stärka upp lokalhyresvärdarnas kompetens och med att 
förebygga kriminalitet kommer att utvecklas under 2021. 

Hållbar Mobilitet
Under 2020 har ett utvecklingsarbete under namnet Hållbar mo-
bilitet påbörjats inom BID Gamlestaden, med föreningen Fastig-
hetsägare i Gamlestaden och ett antal enskilda fastighetsägare 
och bostadsrättsföreningar som pådrivande aktörer. Det finns 
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Vill du ha koll på vad 
som händer i stadsdelen?  
Få vårt nyhetsbrev

bidgamlestaden.se
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ett behov och en vilja hos många boende att kunna ladda elbi-
lar. Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar lägger 
stora pengar på parkeringar på egen tomtmark. Bilar tar mycket 
stor plats i det offentliga stadsrummet. Den omfattande inflytt-
ningen och pågående nybyggnation i och runt Gamlestaden 
håller på att leda till en ohållbar trafiksituation, en trafikinfarkt. 
Samtidigt är kollektivtrafiken överbelastad och många boende 
bor långt från hållplatserna. Det finns också utmaningar med 
leveranser till företagen och med nyttotrafik som sopbilarna.

Att ställa om vårt sätt att röra oss, bort med fossila bränslen, 
in med el, utveckling av mobilitetshubbar och ett minskat antal 
bilar i stadsmiljön, är utmaningar som är högaktuella i hela 
Europa. Ofta jobbar man mycket innovativt med sådana frågor 
när man bygger helt nya stadsdelar, men utmaningarna är som 
viktigast att hantera i befintlig stad, i områden där människor 
bor sedan länge. BID Gamlestaden har arbetat fram ett initiativ 
till att göra Gamlestaden till ett försöksområde för att utveckla 
Hållbar Mobilitet. Flera aktörer bedömer att förutsättningarna 
för att arbeta med Gamlestaden som ett försöksområde är 
unika, i och med de stabila och långsiktiga samarbetsstrukturer 
som finns i stadsdelen. Business Region Göteborg, Trafikkon-
toret, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Energi, Parkerings-
bolaget och det statliga forskningsinstitutet RISE har arbetat 
tillsammans med BID Gamlestaden och ett antal fastighetsäga-
re och bostadsrättsföreningar under 2020 för att utveckla detta 
arbetsområde. Bland annat genomfördes en digital workshop 
under ledning av RISE och med ett stort antal fastighetsägare 
och byggföretag i juni 2020. Tanken är att försöka söka extern 
finansiering för att kunna genomföra detta utvecklingsarbete.

Det första steget i arbetet är att arbeta fram ett robust kun-
skapsunderlag. 
• Fastighetsägare i Gamlestaden finansierade därför under 

2020 en kartläggning av stadsdelens parkeringar. Denna 
genomförs tidigt 2021 av företaget Enkätfabriken.

• Fastighetsägare i Gamlestaden har också skickat ut en enkät 
till alla fastighetsägare i stadsdelen, med fokus på parkerings-
ekonomi. 

• Den boendeenkät som genomförs 2021 kan också användas 
till att kartlägga boendes behov på det här området.

Digitala verktyg i stadsutvecklingen
Fastighetsägare i Gamlestaden har under flera år haft som 
ambition att utveckla digitala verktyg i stadsutvecklingen. Detta 
kan dels handla om att utveckla tillgång till öppna data för hjälp 
och stöd i planering för alla aktörer. Det kan också handla om 
att utveckla digitala verktyg som hjälper lokalt näringsliv att 
komma i kontakt med sina kunder och som stimulerar människor 
att upptäcka historien och de spännande miljöerna som finns 
i Gamlestaden. På grund av avsaknad av finansiering har inga 
större insatser gjorts på detta område. I början av 2021 dök 
en möjlighet upp genom en potentiell projektfinansiering upp, 
men denna finansieringsväg är i skrivande stund fortsatt osäker.

Kultur & Evenemang
Flera av de arrangemang och kulturupplevelser som planera-
des för året blev på grund av pandemin inställda eller sena-
relagda. Fastighetsägare i Gamlestadens årliga evenemang 
Gamlestadsgalej blev tyvärr omöjligt att genomföra, vilket var 
mycket synd eftersom ett 25-tal lokala näringsidkare visat in-
tresse av att delta i evenemanget – efter det svala intresse som 
lokala näringsidkare visat för evenemanget under tidigare år. 
Istället gjorde Drivhuset en film för att uppmärksamma stads-
delens duktiga näringsidkare och deras drivkrafter. Under 2020 
genomfördes andra kulturevenemang i stadsdelen som var väl 
värd uppmärksamheten som riktades mot dem, såsom musik vid 
äldreboenden och en utställning om viktiga föreningsaktörer på 
Brahegatan. 
 

Ekonomi

Årsbokslutet har upprättats av Maria Bilén, Biléns Redovisning KB.

Inbetalda medlemsavgifter 2020: 24 tkr (år 2019: 24 tkr).
Inbetalda serviceavgifter 2020: 1 267 tkr (år 2019: 1 202 tkr)

Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening, har inget vinst-
syfte, ska inte bygga upp något kapital och ska förbruka precis 
så mycket resurser som betalas in till föreningen i form av med-
lemsavgifter och serviceavgifter. Fastighetsägare i Gamlesta-
dens överskott per den 31 december 2020, när alla kostnader 
dragits från intäkterna, behandlas som ett förskott av medlem-
marna för år 2020. Detta för att föreningens överskott inte ska 
betraktas som en vinst som ska beskattas. Dessutom ska de 
överskjutande likvida medlen vid årsskiftet 2020/2021 täcka 
Fastighetsägare i Gamlestadens kostnader fram till dess att nya 
medlems- och serviceavgifter kommer in under våren 2021. För-
farandet har använts av Fastighetsägare i Gamlestaden under 
hela dess verksamhetstid sedan 2001 och har granskats och 
godkänts av Skatteverket (besked per brev från Skatteverket 
daterat 2013-10-10).  

Årsbokslutet visar att detta förskott från medlemmarna vid 2020 
års slut uppgår till 368 tkr. Detta jämfört med 312 tkr vid 31 
december 2019. När dessa medel inte används ackumuleras de 
och kan användas för olika insatser under kommande verksam-
hetsår.

I resultaträkning och balansräkning görs jämförelser mellan 
verksamhetsåren 2019 och 2020 samt styrelsens budget för 
2020. Hanteringen av LOV3-området är ett nollsummespel.



Balansräkning 

TILLGÅNGAR 20201231 20191231

Bankmedel 1 297 605 593 757
Momsfordran 117 411 57 246
Kundfordringar 1 750  365 850
Förutbet. kostn 
& upplupna int. 399 092  321 110
Skattekonto 0 0
Varulager 0 0

Summa tillgångar 1 798 438 1 337 963

SKULDER

Leverantörsskulder -476 060 -327 776
Förutbetalda kostnader -5 000 5 000
Arbetsgivaravgifter 0 345
Negativt skattekonto 0 -78 939
Förskott från medlemmar -976 500 -608 500
Balanserat resultat -317 748 -294 444
Årets resultat -23 131 -23 303

Summa skulder och 
eget kapital -1 798 438 -1 337 962

Resultaträkning 

INTÄKTER 20201231  20191231 Budget 20

Medlemsavgifter 24 000 24 000 0
Serviceavgifter 1 267 204 1 202 448 1 200 000
Intäkter Gamlestadsgalej 0 41 400 0
Fakturerat för LOV 3 1 927 000 1 931 280 1 900 000
Intäkter BIDkonferens 0 134 232 0

Summa intäkter  3 218 204 3 333 360 0
Periodiserade intäkter -368 000 -312 000 0
Redovisat resultat -23 303 -23 303 0

Total summa intäkter 2 827 073 2 998 057 3 200 000

KOSTNADER 20201231 20191231

Säkerhetssamordnare -150 000 -157 000 150 000
Områdesväktare LOV 3 -1 926 660 -1 927 360 1 900 000
Verksamhetssamordning -73 602  -41 500 200 000
Levande Gamlestaden,  
övergripande -16 000 0 50 000
Gamlestadsgalej -10 000 -144 583 150 000
Coachning näringsidkare -298 500 -290 500 300 000
Stöd till mötesplats 
fd missbrukare 0 0 30 000
Kostnader BIDkonferens 0 -135 032 0
Forskning 0 0 100 000
Kommunikation + 
Hela Gamlestaden -137 318 -137 615 100 000
Övriga kostnader -3 971 -8 918 0
Projektkontor 76 574 89 916 90 000
Kostnader maa kontorsflytt -44 572 -0 100 000
Styrelse + årsmöte -1 541 -3 049 20 000
Ekonomi + admin -51 000 -28 000 30 000
Bredband, porto, bankavgift -17 570 -14 901 26 000
Arvode v.ordf. 0 -2 890 12 000
Ej avdragsgill ingående moms -15 809 -11 048 6 000
Räntekostnader -3 956 -2 185 0

Summa kostnader  -2 827 073 -2 994 497 3 294 000
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