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En stadsdel i förvandling
Verksamhetsberättelse
Fastighetsägare i Gamlestaden 2021
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Gamlestadsgalej genomfört under fyra lördagar i september på
Holländareplatsen, Gamlestadens Fabriker, Slakthusområdet och Kviberg.
Denna bild är från Slakthusområdet den 18 september.

Idén med Samarbetsavtalet BID Gamlestaden är att
samla de aktörer som tillsammans har ansvar för
stadsdelen och fungera som plattform för hållbar
stadsutveckling. Målen med avtalet är:
• Att inrätta stabila, effektiva och dynamiska samarbetsstrukturer mellan aktörer vilkas agerande
avgör kvaliteten i stadsdelsutvecklingen
• Att inrätta och utveckla arenor för idéutbyte,
kunskapsutbyte, formulering av gemensamma
visioner och höjd kvalitet på beslutsfattande
• Att stärka förutsättningarna för att hantera problem via gemensamma insatser.

Föreningen Fastighetsägare
i Gamlestaden år 2021
2021 var ett mycket händelserikt år för den lokala ideella fastighetsägarföreningen Fastighetsägare i Gamlestaden, och för stadsutvecklingsprocessen i stadsdelen. Det tre år gamla Samarbetsavtalet BID Gamlestaden utvärderades av konsultföretaget PWC
och utvärderingen visade att samtliga mål som satts upp i avtalet
hade uppnåtts. Ett talande citat i utvärderingen är ”BID Gamlestaden är en institution i Göteborg. I princip alla som arbetar med
dessa frågor känner till BID Gamlestaden”.
Utvärderingen spelade en viktig roll i omförhandlingen av det
nya avtal som undertecknades i juni 2021. Det nya avtalet är
undertecknat av Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening,
med drygt 50 medlemmar, av 11 förvaltningar och bolag inom
Göteborgs stad samt av Polismyndigheten LPO Storgöteborg
Nordost. Alla dessa parter har gemensamt ställt upp på den
vision som bär utvecklingsarbetet:
”Tillsammans vill vi förverkliga en levande, välkomnande,
trygg, väl fungerande och jämlik stadsdel. Gamlestaden ska
vara en stadsdel som hänger samman som en helhet, där äldre och nya delar stärker varandra, där människor, företag och
idéer växer och utvecklas, med det historiska arvet synligt.”

Sommarplats Holländareplatsen 2021 genom samarbete mellan
Trafikkontoret, Poseidon och Balder. Här berättar Magnus Alexandersson,
Poseidon och Johan Svedberg, Balder, om hur de samarbetar.

Flera viktiga utvecklingsprocesser rörde sig framåt på ett påtagligt sätt och fick ett tydligare fokus under 2021. Det centrala
är att vända utvecklingen i stadsdelen, och skapa en robust
grund för ett utvecklat samarbete mellan olika myndigheter och
aktörer. BID Gamlestadens arbetsmetod går ju ut på etablera
gemensamma lösningar på problem som inte en enskild aktör
ensam äger eller kan hantera.
Fastighetsägare i Gamlestaden är en ideell förening som har funnits i två decennier. Föreningen bildades som ett direkt svar på
omfattande kriminalitet, otrygghet och fysiskt förfall i stadsdelen
i slutet av 1900-talet. Det enda sättet att vända på utvecklingen
var att göra det tillsammans, och därför bildade ett antal fastighetsägare en lokal fastighetsägarförening med tydlig inspiration
av de BIDs (business improvement districts) som finns i många olika länder i världen. Föreningen har lagt mycket kraft på att rusta
upp platser, gator, parker och stråk och att förebygga brottslighet
och otrygghet. På köpet har Gamlestaden blivit till en stadsdel
med omfattande nybyggnation och en dubblerad befolkning.
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 därför in i ett samarbetsavtal med ett antal förvaltningar
och bolag inom Göteborgs Stad, ett avtal som alltså förnyades
år 2021. Syftet är att göra stadsdelen till en bra plats att bo på,
genom stabila samarbetsstrukturer och gemensam finansiering
kring vissa frågor. Detta gemensamma arbete kallas för BID
Gamlestaden. Allt som görs i vårt arbete har många olika bottnar, men i grunden handlar det alltid om att hitta bra lösningar
på gemensamma utmaningar för de som bor, arbetar, besöker
och driver verksamheter i stadsdelen.

År 2021 i korthet
Så vad har hänt i stadsutvecklingen i Gamlestaden under 2021?
Vad har Fastighetsägare i Gamlestaden gjort? Här är några
huvudaktiviteter ur verksamhetsberättelsen:
• Platsutveckling Centrala Gamlestaden tar form. Funktionella
nätverk mellan fastighetsägarna har kommit på plats. Sommarplats Holländareplatsen 2021 genom samarbete mellan
Trafikkontoret, Poseidon och Balder. Trafikkontoret initiativ
sommargågata 2022 på Brahegatan

3

VARFÖR BID GAMLESTADEN?
I en stadsdel finns och verkar olika aktörer med olika ansvarsområden, kompetenser, kunskaper och resurser. Det
territoriella ansvaret i ett geografiskt område delas mellan
å ena sidan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar,
som har ett förvaltningsansvar för den egna fastigheten
och angränsande ytor, och å den andra sidan kommunala
förvaltare av gator, offentliga platser, parker med mera.
Idén med BID Gamlestaden är att skapa förutsättningar för
att tillsammans hantera problem och förverkliga möjligheter i den långsiktiga stadsdelsutvecklingen.

Det är genom att arbeta tillsammans i en gemensam organisation som värden kan alstras som ingen aktör har förmåga
att frambringa på egen hand – till nytta och glädje främst
för de människor som bor i stadsdelen, men också för
besökare, arbetande, företag, fastighetsägare, Staden och
övriga samhället. Samarbetsavtalet BID Gamlestaden ska
utgöra en plattform för hållbar stadsutveckling med syfte
att uppnå visionen om ett Levande Gamlestaden.

• Myndighetssamverkan för att motverka osund konkurrens och
kriminella verksamheter konkretiseras inom projektet Levande
gatuplan
• Gamlestadsundersökningen 2021 – 400 Gamlestadsbor har
i en boendeenkät berättat vad de tycker om utvecklingen i
stadsdelen
• Gamlestadsgalej genomfört under fyra lördagar i september
på Holländareplatsen, Gamlestadens Fabriker, Slakthusområdet och Kviberg.
• Hållbar Mobilitet Gamlestaden - Vinnova-finansiering till RISE
för förstudie
• Trygghetsmöten, strategiseminarier, utomhusworkshops,
problemlösningsgrupper…. Stor delaktighet och ett mycket
brett deltagande i de många möten, fysiska och digitala, där
ansvariga aktörer, boende och sakkunniga mobiliseras och
möts i samtal, delaktighet och kunskapshöjande aktiviteter
med fokus på problem och möjligheter i stadsutvecklingen.
• Ordningsvakter patrullerar sedan 2018 i centrala Gamlestaden. Insatsen finansieras helt av lokala aktörer.
• Dagens Nyheter 20210612, tre helsidor, uppmärksammar
stadsutvecklingen i BID Gamlestaden
• Besök av bostadsminister Märta Stenevi i oktober. Flera andra
studiebesök.
• Stiliserad karta över Gamlestaden framtagen av lokala konstnären Eleonor Bäck
• Nya fasadskyltar för alla medlemmar i Fastighetsägare i Gamlestaden
• Fyra nya medlemmar i föreningen

serade av att ta del av information om det som händer.
Detta är det viktigaste som har hänt under 2021:

VERKSAMHET UNDER 2021

• Kvarteret Makrillen står färdig. Inflyttning i 112 hyresrätter är
slutförd, inflyttning i 137 nybyggda bostadsrätter pågår.
• Detaljplan Gamlestadens Fabriker vann laga kraft första
kvartalet 2021 efter beslut i kommunfullmäktige. Detaljplanen
möjliggör byggnation av ca 300 bostäder och ca 65 000 kvm
nytillkommen lokalyta.
• Programarbete för Slakthusområdet pågår.
• Detaljplanearbete för området runt Byfogdegatan påbörjades
under 2021.
• Detaljplanearbete för Hornsgatan (höghuset där SKF tidigare
hade sitt huvudkontor) pågår.
• Detaljplanearbete för Hornsgatans förlängning pågår, med
syfte att bygga en bro över Säveån.
• Revidering av detaljplan för kvarteret Gösen (där SKF tidigare
drev sin verksamhet) pågår. Detaljplanen prövar att göra det
möjligt att bygga uppemot ett tusental nya bostäder.
• Detaljplanearbete Gamlestads Torg, etapp 2, pågår. Området
omfattar ytan mellan Gamlestads Torg och befintliga landshövdingehuskvarter, viadukten samt kvarteret Sillen.
• Byggnation av kvarter A (kvarteret norr om Gamlestads Torg,
mot spårvagnsspåren) påbörjades i november. Här byggs
lokaler för främst kontor. Beräknad inflyttning 2024.
• I Kvibergs Park pågår byggnation av ny is- och sporthall. Beräknas stå färdig 2023.
• Detaljplanearbete pågår vid Gamlestadsvägen-Måns Bryntessonsgatan, nära Nylöse kyrka, för beslut tidigt 2022.
• Byggnation och inflyttning på Beväringsgatan i terrasshus i 5
till 16 våningar, ett hus som inrymmer 250 hyreslägenheter.

1. Stadsutveckling och nybyggnation

2. Levande Gamlestaden

I Gamlestaden byggs mycket nytt. På bara ett par decennier
fördubblas befolkningen i Gamlestaden och stadsdelen blir en
del av Göteborgs utökade innerstad, den plats där city och de
nordöstra stadsdelarna möts. Stadsdelen Gamlestaden förändras för alltid. Det är givetvis en förändring man kan tycka olika
om, men Gamlestadsundersökningen 2021 visar att 75% av
Gamlestadsborna är ”helt” eller ”övervägande” positiva till den
nybyggnation som pågår i stadsdelen och att de flesta är intres-

Visionen om ett Levande Gamlestaden, en vacker, trygg och
trivsam stadsdel som människor tycker om och känner sig fria
att röra sig och finnas i, är en övergripande vision för stadsdelsutvecklingen. Verksamheterna under rubriken Levande
Gamlestaden drivs dels med fokus på ”hårdvaran”, den fysiska
miljön, under rubriken Hållbar Platsutveckling. Dels med fokus
på ”mjukvaran”, innehållet i lokalerna och de gemensamma
koncepten, under rubriken Levande gatuplan.
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BID Gamlestadens verksamhetsområde.

Två utomhusworkshops har ägt rum under hösten, där fastighetsägare och
kommunala aktörer granskade stadsmiljön, lokalerna i gatuplan, skyltar,
uteserveringar. På bilden Malin Rosenqvist, BRF Gamlestadstorget, Mattias
Westblom, Stadsbyggnadskontoret, och Johan Svedberg, Balder.

Stiftelsen Drivhuset Göteborg har uppdraget som projektledare
för processen Levande gatuplan, och finansieras av Fastighetsägare i Gamlestaden med 300 tkr. Uppdraget handlar om att få
rätt näringsidkare till Gamlestaden, ge dem förutsättningar att
utvecklas och växa till, bygga community och att säkerställa att
näringsidkarna följer svensk lag. Under 2021 har nya arbetssätt
tillsammans med Miljöförvaltningen utvecklats med syfte att
förebygga kriminell verksamhet och osund konkurrens. Drivhuset driver en process med de lokala fastighetsägarna med
konceptutveckling (”Gamlestaden – en urban gemenskap där
mångfalden möts i det lokala, det kontinentala, det kulturella
& det industriella. Gamlestaden - det nya sedan 1473”) för att
fler aktörer ska ha en gemensam riktning för utvecklingen av
centrala Gamlestaden.

Föreningen finansierar ett kompetensstöd riktat mot bostadsrättsföreningarna med syfte att stödja ett arbete med datt
inrätta fungerande lokalhyreskontrakt samt strukturera upp
relationerna mellan hyresvärd och hyresgäst. Föreningens
säkerhetssamordnare är också delaktig i denna process och
har under 2021 genomfört åtta redlighetskontroller av enskilda
aktörer i detta område.

Vad gäller utvecklingen av den fysiska miljön utgör BID Gamlestaden plattform för samverkan primärt mellan Trafikkontoret
och de lokala fastighetsägarna. Konkreta aktiviteter under året
har varit Sommarplats Holländareplatsen 2021, med trevliga
umgängesmöbler, tillgång till sällskapsspel, fler blomkrukor och
växter, och vimplar över Hornsgatan, i samarbete mellan Trafikkontoret, Poseidon och Balder.
Trafikkontoret har tagit initiativ till inrättandet av en sommargågata på Brahegatan 2022, vilket har lett till en aktörsgemensam planeringsprocess och förankring med boende och lokala
näringsidkare.
Två utomhusworkshops har ägt rum under hösten, med syfte
att fastighetsägare och kommunala aktörer tillsammans ska se
stadsmiljön, lokalerna i gatuplan inklusive skyltar, uteserveringar
med mera och samspelet med den offentliga ytan. I september
på Nylösegatan tillsammans med SKFs BRF nr 9, och i oktober
på Brahegatan-Artillerigatan-Holländareplatsen tillsammans
med de flesta fastighetsägarna på platsen, Trafikkontoret, Drivhuset, säkerhetssamordnaren med flera.

Platsen Centrala Gamlestaden är dock fortsatt starkt eftersatt,
med brister i belysning, skyltning, utformning av uteserveringar
mm. Det finns en enskild fastighetsägare med centralt läge i
området som vägrar all kontakt. Det finns också en oro gällande
vissa enskilda näringsidkare och för förekomst av osund verksamhet i området.

3. Trygghet och förebyggande av brott
Kärnan inom detta verksamhetsområde är de trygghetsmöten
som BID Gamlestaden bjuder in till en gång per termin, med
syfte att dela information och upprätta gemensamma lägesbilder, mobilisera aktörer till att hantera problem de själva kan påverka samt underlätta för gemensam problemhantering. Under
2021 har mötena varit digitala med ett 40-tal medverkande aktörer, fler än någonsin tidigare. Kompetensstöd och processtöd
på området trygghet och säkerhet tillhandahålls av BID Gamlestadens säkerhetssamordnare Niclas Franklin, som arbetar 200
timmar per år i Gamlestaden och finansieras av föreningen.
Under våren 2021 har det varit två möten om Bellevue Industriområde – ett om trygghetsfrågorna och ett om marknaderna
där och i Kviberg. På grund av pandemin har den generella
problemnivån i områdena varit något lägre än vanligt, som följd
av en minskad tillströmning av besökare. Bellevue Marknad har
också stängt under året eftersom fastigheten är såld. Spontan
marknadsverksamhet på Stallmästargatan drevs i tämligen
stor skala i området under våren med omfattande problem för
omgivningen som följd. Polisen har hanterat frågan som en ordningsstörning, och företeelsen har minskat eller upphört.

5

SAMARBETSAVTAL BID GAMLESTADEN
Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening, har tillsammans med 11 förvaltningar
och bolag i Göteborgs Stad, samt Polismyndigheten Storgöteborg Nordost under 2021
förnyat Samarbetsavtalet BID Gamlestaden.
Arbetet i BID Gamlestaden leds av en gemensam styrgrupp som leds av Gitte Caous,
direktör för Socialförvaltning Nordost. Styrgruppen har mötts vid fyra tillfällen under
året för att bland annat bestämma över den
aktivitetsplan som styr arbetet. Från att det
nya samarbetsavtalet undertecknades såg
styrgruppen ut så här:

• Gitte Caous, Socialförvaltning Nordost, sammankallande
• Magnus Alexandersson, Poseidon, Fastighetsägare i Gamlestaden
• Mårten Bolmsjö, Sigillet, Fastighetsägare i Gamlestaden
• Magda Borg, BRF Gamlestadstorget, Fastighetsägare i Gamlestaden
• Erika Hallenbo, Lokalpolisområde Nordost
• Jan Johansson, BRF Löjtnantshjärtat, Fastighetsägare i Gamlestaden
• Hanna Kuschel, Trafikkontoret
• Anna Ledin, Miljöförvaltningen
• Ulf Merlander, Lokalpolisområde Nordost
• Lena Molund Tunborn, Förvaltnings AB Framtiden/Poseidon
• Susan Runsten, Business Region Göteborg
• Robert Woodbridge, Platzer, Fastighetsägare i Gamlestaden

Dagens Nyheter gjorde reportage under juni med tre helsidor
som uppmärksammade stadsutvecklingen i BID Gamlestaden.

Detaljplan för Gamlestadens Fabriker beslutades av Göteborgs kommunfullmäktige i början på 2021.
300 nya bostäder och stora ytor med verksamhetslokaler ska byggas i området under kommande år.

I juni invigdes Pilgrimsleden Göta Älv, som går igenom
Gamlestaden via Holländareplatsen och Nylöse kyrka
och vidare i skogarna norr om stadsdelen.
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Gamlestads torg har sedan öppningen 2018 varit en problematisk plats med narkotikahantering, öppet missbruk, ”häng” med
mera. Under våren drev säkerhetssamordnaren i brett samarbete en serie arbetsmöten med syfte att analysera problemen
på platsen. Flera fysiska åtgärder åtgärdades efter flera års
eftersläpning. Men det finns fortfarande ingen samordning av
tillsyn och olika väktarinsatser på platsen.
Under hösten framstod området längs med Säveån, nära SKFs
före detta parkering, som en tydlig problemplats. Platsen har
blivit en samlingspunkt för personer från hela staden med försäljning av droger och alkohol, våld och hotelser mot personer i
närheten, upprepande knivbrott och sexuella trakasserier. Läget
i området orsakar mycket oro, och kommer att kräva insatser under året som kommer. Säkerhetssamordnaren har sammankallat
till flera möten och har lett en trygghetvandring vilken ledde till
flera fysiska åtgärder.

4. Kultur, historia, evenemang och stärkt lokal
identitet
Gamlestaden är en stadsdel med en unik historia och identitet,
men ändå med en mycket anonym profil i den större berättelsen om Göteborg. Att stärka stoltheten över Gamlestaden och
stadsdelens varumärke är en utmaning som bara kan tas tag i
via den plattform som BID Gamlestaden utgör.

Fastighetsägare i Gamlestaden fungerar som samordnande
aktör av LOV3-insatsen i Centrala Gamlestaden. Ordningsvakterna finansieras sedan januari 2018 av sex lokala aktörer,
utan finansiering via kommunalskatten som är fallet på andra
platser i Göteborg. Säkerhetssamordnaren har påbörjat ett
arbete för att ansöka om ett större LOV3-område också vid
Gamlestads Torg, samt stärkt finansiering och samordning
av olika tillsynsinsatser vid Gamlestads Torg och Centrala
Gamlestaden.

Gamlestadsgalej har arrangerats sedan 2012 och finansieras av
Fastighetsägare i Gamlestaden. Detta år togs ett helt nytt grepp
genom att stadsdelsfesten firades under fyra lördagar på olika
platser i stadsdelen. De dagar med då vädret var bra var besökarna och engagemanget stort från både besökare och näringsidkare. Den 4 september firades det på Holländarplatsen med
second hand-försäljning och knattelopp. Den 11 september var
galej på plats i Gamlestadens fabriker med försäljning, skrattyoga och närvarande politiker. Den 18 september var det dags
för Slakthuset med hantverksmarknad och jazz. Arrangemanget avslutades den 26 september med ett uppblåsbart lekland
i Kviberg. Projektledarskapet delades mellan galejgeneralen
Martin Andersson och Drivhuset, som har upparbetat galej som
ett verktyg i arbetet med att stärka och mobilisera de lokala näringsidkarna i stadsdelens utveckling. Galej kommunicerades till
alla hushåll i Gamlestaden via brevlådorna, via en nya hemsida
(gamlestadsgalej.com) samt via stor aktivitet på sociala medier.
Hela Gamlestadsgalej var en del av Göteborgs 400 år jubileum.

Utöver aktiviteterna ovan står Socialförvaltning Nordost för ett
par olika forum med trygghetsfokus, forum som fungerar som
plattformar för möten och informationsutbyten mellan aktörer.
Flera fastighetsägare i Gamlestaden, samt BID-samordnarna,
deltar i dessa möten.

I juni invigdes Pilgrimsleden Göta Älv, som går igenom Gamlestaden via Holländareplatsen och Nylöse kyrka. Huvudman
för Pilgrimsleden är Västkuststiftelsen, och ledens dragning
skapar nya möjligheter att knyta an till Gamlestadens medeltida
historia.

MEDLEMMAR 2021
BOSTADSFASTIGHETSÄGARE SEDAN

HSB-Fastigheter i Kviberg AB

2004

Almgren Fastighets AB

2001

HSBs BRF Lödöse

2001

Bostads AB Poseidon

2001

IN Fastigheter AB

2021

BRF Bellevue Park

2020

BRF Gamlestaden 52:2

2001

BRF Gamlestads Brygga

2020

BRF Gamlestadstorget

2007

BRF Göteborgshus nr 7

2002

BRF Koljan

2007

BRF Kvibergs Entré

2017

BRF Lyrtorsken i Gamlestaden

2002

BRF Löjtnantshjärtat

2019

BRF Soldathemmet

2021

BRF Stenbiten nr 7

2004

BRF Vebe nr 10

2014

BRF Öringen

2014

Bygg-Göta AB

2002

Fastighets AB Balder

2005

Fastighets AB Fänriken

2017

HSB-Fastigheter i Gamlest. AB

2005

Klippans Båtsmansstation

2016

Kviberg 8:9, Anna Lewerth

2001

Nordin Fastigheter AB

2015

SGS Studentbostäder

2020

Sigillet Fastighets AB

2014

SKFs anställdas BRF nr 1

2002

SKFs anställdas BRF nr 8

2021

SKFs anställdas BRF nr 9

2014

SKFs anställdas BRF nr 13

2009

Västra Linden

2009

2002

Frälsningsarmén, Nylösegården

2003

Gbgs Kyrkliga Stadsmission ideell förening 2016
Gazi Tillo

2019

Götaholmsgatans Fastighets AB

2021

HIGAB

2015

Hökerum Bygg AB

2016

Jojjens Däckservice

2017

Corem Property Group (fd Klövern)

2015

L2 Sävenäs 747:209 AB

2016

Nylöse Pastorat

2005

Peab Bostads AB

2017

Platzer Fastigheter

2015

Samhällsbyggnadsbolaget2015

LOKALFASTIGHETSÄGARE,

Skand. insamlingsstiftelsen, ISC Centret

UTVECKLARE, BYGGARE, IDEELLA
AKTÖRER

Fastighetskontoret, Gbg Kommun

SEDAN

Bunkeberget AB

2018

Bygg-Göta AB

2002

Egnahemsbolaget2015

2009

SKF Sverige AB

2001

SKFs Verkstadsklubb

2005

Stena Fastigheter

2020
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Nya rödvita medlemskyltar i emalj ersätter nu de gamla
gulgröna som har suttit på fasaderna i Gamlestaden i 20 år.
Den 22 oktober kom bostadsminister Märta Stenevi och
Gunilla Grahn Hinnfors, Västsvenska Handelskammaren, för
att lära sig mer om arbetsformerna i Gamlestaden.

6. Digital stadsutveckling
Till sist har den lokala konstnären Eleonor Bäck tagit fram en fin
karta över Gamlestaden under året, en karta som kan användas
på många sätt framöver för att stärka stadsdelens identitet.
Arbetet är finansierat av Fastighetsägare i Gamlestaden.

5. Grön omställning och hållbar mobilitet
Omfattande stadsutveckling riskerar att leda till en trafikinfarkt i
Gamlestaden, samtidigt som bilar tar upp mycket värdefull plats
i stadsmiljön. Allt fler förstår att omställningen till eldrivna transporter och mer effektiva sätt att förflytta sig är en nödvändighet. Utifrån en analys att gränsöverskridande aktörsgemensamma strategier är en förutsättning för att kunna utveckla hållbara
mobilitetslösningar i en stadsdel, har statliga forskningsinstitutet RISE sedan ett par år tillbaka engagerat sig i BID Gamlestadens arbete med Hållbar Mobilitet. Genom att det finns en stor
vana vid att arbeta fram samarbetslösningar i Gamlestaden kan
stadsdelen bli en plattform för att utveckla mobilitetslösningar
som är bra för dem som bor och arbetar i stadsdelen och som
bidrar till stadsdelens attraktivitet, men som också kan fungera
på många andra håll.
Under året har en samordningsgrupp mötts fem gånger, med
deltagare från RISE, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret,
Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Framtidenkoncernen samt fastighetsaktörer och bostadsrättsföreningar i
Gamlestaden. Fastighetsägare i Gamlestaden har under året
finansierat en parkeringsutredning, genomförd av konsultbolaget Enkätfabriken. Dessutom har RISE och BID Gamlestaden
tillsammans genomfört en fastighetsägarenkät med bil- och
parkeringsfokus.
I september har RISE beviljats forskningsmedel från Vinnova
för en halvårs förstudie i Gamlestaden. Förstudien är tänkt att
följas av ett fullskaligt innovationsarbete i Gamlestaden, som
kan göra stadsdelen till en nationell förebild. RISE projektleder verksamheten, som förutsätter extern finansiering för fullt
genomförande.

Digitala verktyg spelar en alltmer naturlig roll i tillvaron, och
används på ett självklart sätt i stadsdelsutvecklingsprocessen
i Gamlestaden. Utvecklade digitala verktyg kan dels användas
av stadsutvecklingens aktörer, genom att tillgängliggöra och
visualisera data på ett sätt som höjer kvaliteten på analys och
beslutsfattande. Dels kan digitala verktyg riktas mot den enskilde, och fungera som plattform för marknadskommunikation för
lokala näringsidkare och för att upptäcka smultronställen och de
lokala berättelserna. För att kunna förstärka användningen av
digitala verktyg i Gamlestaden krävs antingen externa resurser
eller att digitaliseringen drivs framåt genom aktiviteter inom
andra verksamhetsområdet.

7. Nätverk och påverkan
Tidigt under 2021 la regeringen ett utredningsuppdrag på
Boverket för att tydliggöra hur platssamverkan kan stärkas och
användas på fler platser, samt om det finns några hinder i befintlig lagstiftning för nära samarbete mellan offentliga aktörer
och fastighetsaktörer i utvecklingsarbetet av en stadsdel.
BID Gamlestaden har arbetat tillsammans med andra med att
sammanställa kvalitetskriterier för fungerande platssamverkan.
Boverket har också intervjuat BID-samordnarna för att bidra till
deras kunskapsuppbyggnad. Boverkets rapport kom ut strax
efter årsskiftet.
I oktober besökte bostadsminister Märta Stenevi Gamlestaden
för att lära mer om arbetsformerna här. Flera andra studiebesök
har också gjorts till stadsdelen, bland annat ett större besök av
danska kommunala planerare i augusti. I oktober organiserade
Göteborgs Stads Brysselkontor ett digitalt side-event till European Week of Cities and Regions, där BID Gamlestaden lyftes
fram tillsammans med bid-verksamhet i Tyskland och Katalonien.
Under hösten 2021 genomfördes två strategidagar, med ett
brett deltagande. I september presenterade Ylva Norén Bretzer
resultaten av den genomförda boendeenkäten i ett digitalt
seminarium, I november en strategiworkshop på Medborgarhuset med fokus på flera av de komplexa problem i stadsmiljön
- nedskräpning, fel i folkbokföringen och olovlig andrahandsuthyrning, skyltningen i stadsmiljön, osund konkurrens, öppen
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narkotikahantering – som bland annat pekades ut som stora
problem i boendeenkäten. Ca 65 personer som bor och verkar
i Gamlestaden medverkade, tillsammans med ett stort antal
aktörer från Göteborg och Trollhättan.
I januari anordnades genom BID Gamlestaden ett välbesökt digitalt studiebesök till Malmö med fokus på myndighetssamverkan. BID-samordnaren har också varit bjuden till olika sammanhang för att berätta om utvecklingsprocessen i Gamlestaden.
I februari arbetade BID Gamlestaden tillsammans med Drivhuset, RISE, Arkdes med flera fram en ansökan till Tillväxtverket i
samband med en utlysning som fokuserade på Platsutveckling.
Ansökan beviljades inte, men innebar ett idéarbete som har
kommit till nytta i utvecklingsarbetet därefter.

8. Analys och forskning
Under våren 2021 genomförde konsultföretaget PWC en
utvärdering av det samarbetsavtal som arbetades fram 2018.
Utvärderingen visade att samtliga mål med samarbetet uppnås.
Tanken med utvärderingen var också att se om BID-strukturen
egentligen gör någon nytta med sitt fokus på samverkan. En
viktig slutsats är att BID Gamlestaden har inneburit att samarbetet har gått från prat till gemensamt agerande. Utvärderingen
finansierades av Socialförvaltning Nordost.
Under sommaren genomfördes en sjätte boendeenkät i Gamlestaden sedan 2001, som en del av Gamlestadsundersökningen 2021. Undersökningsledare är docent Ylva Norén Bretzer,
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Syftet var att ta
reda på hur befolkningen ser på livet, tryggheten och utvecklingen i stadsdelen. Ungefär hälften av alla som fick enkäten
valde att svara och följande saker blev tydliga:
• Människor som bor i stadsdelen trivs här
• De stora problem som de svarande pekar på är nedskräpningen samt problem kopplat till öppet missbruk och narkotikaförsäljning.
En fullständig rapport kommer att presenteras i början av 2022.
Huvudfinansiär till Gamlestadsundersökningen 2021 är Socialförvaltning Nordost. Bifinansiär är Fastighetsägare i Gamlestaden.
Ylva Norén Bretzer driver också ett nätverk mellan forskare och
praktiker, kallat URBX, Urbana utvecklingsområden, nätverk
mellan forskare och praktiker. Nätverket har haft tre digitala
möten under 2021.

9. Kommunikation och delaktighet
BID Gamlestaden uppmärksammades stort i en tresidors artikel
i Dagens Nyheter 20210612, med rubriken ”Efter lyftet – nu blir
Gamlestaden modell för andra områden.” Regeringens initiativ
i februari uppmärksammades också i Göteborgs-Posten, med
rubriken ”Så vill regeringen skapa tryggare bostadsområden.”
Delaktigheten i utvecklingsprocessen i Gamlestaden kommer
till uttryck genom de många och välbesökta möten, workshops
och seminarier som har ägt rum inom ramarna för BID Gamlestaden under 2021. Uppskattningsvis ett 20-30-tal möten med

8-80 deltagare har ägt rum, digitalt eller fysiskt, där ansvariga
aktörer, boende och sakkunniga mobiliseras och möts i dialog
och delaktighet om problem och möjligheter i stadsutvecklingen. Problem som aldrig annars hade uppmärksammats kommer
till ytan och diskuteras av boende och aktörer som annars inte
hade funnits med i någon form av organiserat utvecklingsarbete. Den breda delaktigheten stärks av de 400 Gamlestadsbor
som har gett sin input till processen genom att svara på boendeenkäten.
Kommunikation är en strategisk fråga i varje utvecklingsprocess.
Åtta medlemsbrev på e-post har skickats till alla medlemmar
i Fastighetsägare i Gamlestaden. 13 digitala nyhetsbrev har
skickats ut. En ny hemsida bidgamlestaden.se håller på att
utvecklas. Tryckt information om Gamlestadsgalej har förmedlats till alla stadsdelens hushåll. 250 inlägg på Facebook har
publicerats. Dessutom har nya fasadskyltar för alla medlemmar
i föreningen tagits fram. Dessa finansieras av Fastighetsägare i
Gamlestaden och börjar sättas upp i stadsmiljön som en manifestation av det gemensamma utvecklingsarbetet som pågår
sedan 20 år i Gamlestaden.

OM FASTIGHETSÄGARE I GAMLESTADEN,
IDEELL FÖRENING
Fastighetsägare i Gamlestaden är en ideell förening som är
öppen för alla fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och
byggare/utvecklare i Gamlestaden. Fastighetsägare i Gamlestaden är registrerad vid Bolagsverket med organisationsnummer
857209-5829, den bedriver näringsverksamhet, innehar F-skattsedel och är moms-registrerad. Den enskilde fastighetsägarens
och bostadsrättsföreningens väg att engagera sig i stadsdelsutvecklingen är att bli medlem i föreningen. Därmed blir man
också delaktig i arbetet under beteckningen BID Gamlestaden.
Fastighetsägare i Gamlestadens verksamhet finansieras av medlemmarnas medlems- och serviceavgifter. Dessa uppgick under
2021 till drygt 1,3 miljoner kronor. Anslutning till föreningen är
frivillig. Föreningen fick under 2021 fyra nya medlemmar vilket
innebär att föreningen nu har 53 fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggföretag som medlemmar.
Medlemsavgiften i föreningen är 500 kr/år/medlem, lika för alla.
Medlemsavgifter är inte momsbelagda men inte heller avdragsgilla i den enskilde medlemmens bokföring. Serviceavgiften i
föreningen är för bostadsfastighetsägare och bostadsrättsföreningar 4 kr/kvm bostadsyta/år. För lokalfastighetsägare, byggare och ägare av specialenheter är serviceavgiften en förhandlad avgift. Serviceavgifter är momsbelagda och avdragsgilla
kostnader. För förvaltare av bostadsfastigheter är dock momsen
en kostnad enligt gällande skatteregler.
Årsstämman 2021 genomfördes digitalt den 10 mars. Vid
årsstämman väljer föreningens medlemmar styrelse för det
kommande året, som består är nio ledamöter och tre ersättare. Styrelsen leds av ordförande Robert Woodbridge och vice
ordförande Jan Johansson. Styrelsen har träffats vid 7 styrelsemöten under året.
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Styrelsens ledamöter:
• Robert Woodbridge, ordförande, Platzer Fastigheter
• Jan Johansson, vice ordförande, BRF Löjtnantshjärtat
• Magnus Alexandersson, Poseidon
• Magda Borg, BRF Gamlestadstorget
• Rebecca Brorström, HSB-fastigheter
• Göran Joneskär, Corem Property Group (fd Klövern)
• Mårten Bolmsjö, Sigillet
• Johan Svedberg, Balder
• Per-Eric Trulsson, SKFs anställdas BRF nr 1
Under året har Johan Svedberg från Balder bytt arbetsuppgifter, och hans kollega Triumf Bala har blivit permanent adjungerad till styrelsen.
Dessutom finns tre valda ersättare som regelmässigt deltar i
styrelsens arbete.
• Annika Falmann, BRF Lyrtorsken
• Marie Ivarsson, Serneke Group
• Bodil Löfmark, Stena Fastigheter

Följande personer var under 2021 anlitade av föreningen för att
driva olika delar av verksamheten:
• Malin Rosenqvist, verksamhetssamordnare, Fastighetsägare i
Gamlestaden
• Mariah Ben Salem Dynehäll från Drivhuset Göteborg, projektledare Levande gatuplan
• Anette Fogelqvist från Drivhuset Göteborg, projektledare
Levande gatuplan
• Niclas Franklin är säkerhetssamordnare
• Martin Andersson är projektledare för Gamlestadsgalej
• Maria Bilén, Bilén Redovisning, sköter den löpande ekonomihanteringen
• Anders Wennerström, Spiro, är grafiker
• Helena Holmberg är BID-samordnare med anställning i Socialförvaltning Nordost, med ansvar för att hålla ihop och driva
verksamheten inom BID Gamlestaden
• Heidi Sandberg är BID-samordnare med anställning i Socialförvaltning Nordost, och Helenas ersättare

Vid årsstämman valdes också följande personer till revisorer för
föreningen:
• Peter Larsson, SKFs verkstadsklubb
• Wilhelm Lewerth, Kviberg 8:9 Anna Lewerth
• Revisorsersättare Jonas Forslind, BRF Kvibergs Entré
Deltar i styrelsens arbete gör också de som är anlitade av föreningen för att utföra olika uppgifter samt BID-samordnarna, som
är anställda i Göteborgs Stad Socialförvaltning Nordost.

Organisation
Föreningens kontor ligger på Lars Kaggsgatan 12.
400 Gamlestadsbor har i en boendeenkät under 2021 berättat vad
de tycker om utvecklingen i stadsdelen.
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ORGANISATION OCH KONTAKTER

Ekonomi
Årsbokslutet har upprättats av
Maria Bilén, Biléns Redovisning KB.
Inbetalda medlemsavgifter 2021 uppgick till 26,5 tkr (år 2020: 24 tkr).

Helena Holmberg
BID-samordnare,
Socialförvaltning Nordost

Heidi Sandberg
BID-samordnare,
Socialförvaltning Nordost

helena.holmberg@socialnordost.
goteborg.se

heidi.sandberg@socialnordost.
goteborg.se

Malin Rosenqvist
Verksamhetssamordnare
för Fastighetsägare i
Gamlestaden

Maria Bilén
Ekonomi och
verksamhetsassistent
maria@bidgamlestaden.se

malin@bidgamlestaden.se

Anette Fogelqvist
Projektledare
Levande Gatuplan

Niclas Franklin
Säkerhetssamordnare
sakerhet@bidgamlestaden.se

anette.fogelqvist@bidgamlestaden.se

Mariah Ben Salem Dynehäll
Projektledare
Levande Gatuplan

Martin Andersson
Projektledare
Gamlestadsgalej

mariah.bensalem@bidgamlestaden.se

martin@bidgamlestaden.se

Inbetalda serviceavgifter 2021 uppgick till 1 333 tkr (år 2020: 1 267 tkr)
Fastighetsägare i Gamlestaden,
ideell förening, har inget vinstsyfte,
ska inte bygga upp något kapital
och ska förbruka precis så mycket
resurser som betalas in till föreningen i form av medlemsavgifter och
serviceavgifter. Fastighetsägare i
Gamlestadens överskott per den 31
december 2021, när alla kostnader
dragits från intäkterna, behandlas
som ett förskott av medlemmarna
för år 2022. Detta för att föreningens överskott inte ska betraktas
som en vinst som ska beskattas.
Dessutom ska de överskjutande likvida medlen vid årsskiftet
2021/2022 täcka Fastighetsägare
i Gamlestadens kostnader fram till
dess att nya medlems- och serviceavgifter kommer in under våren
2022. Förfarandet 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 periodiserat
förskott från medlemmarna vid
2021 års slut måste tas i anspråk
med 206 tkr. Detta jämfört med
förskott från medlemmarna om
368 tkr vid 31 december 2020. När
dessa medel inte används ackumuleras de och kan användas för olika
insatser under kommande verksamhetsår.
I resultaträkning och balansräkning
görs jämförelser mellan verksamhetsåren 2021 och 2020 samt
styrelsens budget för 2021. Hanteringen av LOV3-området är ett
nollsummespel.

Anders Wennerström
Webb & Grafik
anders@spiro.se
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Resultaträkning

Balansräkning

INTÄKTER

20211231

20201231 Budget 2021

TILLGÅNGAR

Medlemsavgifter
Serviceavgifter
Fakturerat för LOV 3

26 500
1 333 237
1 932 000

24 000
1 267 204
1 927 000

0
1 300 000
1 930 000

Summa intäkter

3 291 737

3 218 204

3 230 000

Periodiserade intäkter
Redovisat resultat

206 000
-25 109

-368 000
-23 131

976 000
0

Bankmedel
Projektmedel, belastar ej BID
Momsfordran
Kundfordringar
Förutbet. kostn & upplupna int.
Skattekonto
Varulager

918 334 1 297 605
0
-17 420
62 007
117 411
201 250
1 750
236 549
399 092
5
0
0
0

Total summa intäkter

3 472 628

2 827 073

4 206 000

Summa omsättningstillgångar

1 418 145 1 798 438

KOSTNADER

20211231

Säkerhetssamordnare
-200 000
Områdesväktare LOV 3
-1 928 655
Verksamhetssamordning
-63 000
Levande Gamlestaden,
övergripande mm
-9 750
Arbetskläder mm
Gamlestadspatrull
0
Gamlestadsgalej
-313 393
Projektledning
Levande Gatuplan
-198 000
Kompetensstöd
lokalfast.förvaltn.
0
Övr. kostnader info,
beachflaggor
-16 300
Invånarenkät
-87 624
Parkeringsinventering
-47 000
Kommunikation (Spiro)
-166 430
Nya fasadskyltar
-171 665
Trycksaker, övriga kostnader
-31 547
IT, domäner
-10 372
Forskning
0
Övriga kostnader
-9 107
Projektkontor, städning
-85 169
Kostnader nytt kontor
-59 471
Styrelse + årsmöte
0
Ekonomi + admin
-50 000
Bredband, porto, bankavgift
-6 727
Arvode v.ordf.
0
Ej avdragsgill ingående moms -16 086
Räntekostnader
-2 322
Summa kostnader

-3 472 618

20201231 Budget 2021
-150 000
-1 926 660
-73 602

-200 000
-1 930 000
-100 000

-16 000

-100 000

0
-10 000

-30 000
-150 000

-298 500

-300 000

0

-50 000

0
0
0
-67 455
0
-34 523
-44 041
0
-5 513
-76 574
-44 572
-1 541
-51 000
-7 676
0
-15 809
-3 956

-80 000
-70 000
-47 000
-200 000
-200 000
-100 000
-6 000
-50 000
-20 000
-90 000
-60 000
10 000
-50 000
-6 000
-12 000
-16 000
0

-2 827 422

-3 877 000

20211231 20201231

Inventarier
Ack avskrivning inventarier

55 743
-21 148

12 500
-12 500

Summa anläggningstillgångar

34 595

0

SUMMA TILLGÅNGAR
Leverantörsskulder
Förutbetalda kostnader
Negativt skattekonto
Förskott från medlemmar
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa skulder och
eget kapital

1 452 740 1 798 438
-311 253
-5 000
0
-770 500
-340 878
-25 109

-476 060
-5 000
0
-976 500
-317 748
-23 131

-1 452 740 1 798 439

Gamlestaden den 7 mars 2022

Robert Woodbridge
Ordförande
Platzer Fastigheter

Jan Johansson
Vice ordförande
BRF Löjtnantshjärtat

Magnus Alexandersson
Bostads AB Poseidon

Magda Borg
BRF Gamlestadstorget

Rebecca Brorström
HSB Göteborg AB

Göran Joneskär
Fastighets AB Klövern

Mårten Bolmsjö
Sigillet Fastighets AB

Triumf Bala
Fastighets AB Balder,
ersatte Johan Svedberg, Balder,
under verksamhetsåret.

Per-Eric Trulsson
SKFs anställdas BRF nr 1

facebook.com/BIDGamlestaden

w

www.bidgamlestaden.se

Fastighetsägare i Gamlestaden
Box 13 020
402 51 Göteborg
e-post: info@bidgamlestaden.se
Kontor: Lars Kaggsgatan 12a
Organisationsnummer: 857209-5829

