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En stadsdel i förvandling

Verksamhetsberättelse  
BID Gamlestaden 2022

bidgamlestaden.se



Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden
Fastighetsägare i Gamlestaden är en ideell förening som har fun-
nits i två decennier. Föreningen bildades som ett direkt svar på 
omfattande kriminalitet, otrygghet och fysiskt förfall i stadsdelen 
i slutet av 1900-talet. Att vända på utvecklingen krävde att man 
började göra det tillsammans. Ett antal fastighetsägare bildade 
därför 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 brottslig-
het och otrygghet. På köpet har Gamlestaden blivit till en stads-
del med omfattande nybyggnation och en dubblerad befolkning.

Föreningen har en vald styrelse med nio representanter plus tre 
ersättare från stadsdelens fastighetsägare och bostadsrättsför-
eningar. Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten. Arbe-
tet har letts av ordförande Robert Woodbridge (Platzer) som vid 
halvårsskiftet gick på föräldraledighet och ersattes av Magnus 
Alexandersson (Poseidon). Föreningen har ca 55 medlemmar 
– där Castellum, Västsvenska Hem och BRF Banérsgatan 14 är 
nya för året. Föreningens årsstämma hölls den 7 mars 2022. Då 
delades priset Hela Gamlestaden ut till Ingela Adler (2021) och 
Maria Brandt (2020).

År 2022 i korthet
Så vad har hänt i stadsutvecklingen i Gamlestaden under 2022? 
Vad har aktörerna i BID Gamlestaden och föreningen Fastig-
hetsägare i Gamlestaden gjort? Här är några huvudaktiviteter ur 
verksamhetsberättelsen: 

Kunskapskonferens. 9 maj genomfördes en nationell konfe-
rens med 150 deltagare på Kronhuset, Göteborg, på temat 
bid, stadsutveckling och platssamverkan. Konferensen samfi-
nansierades och samarrangerades av Göteborgs Stad genom 
Socialförvaltning Nordost och Business Region Göteborg, Fast-
ighetsägarna GFR, Stena Fastigheter, Polismyndigheten samt 
Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening.

Gamlestadsgalej. 2-4 september genomfördes för tionde året 
i rad ett framgångsrikt Gamlestadsgalej med mängder av aktivi-
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Verksamhetsberättelsen är skriven så att det ska gå lätt att 
förstå den generella utveckling och de insatser som är genom-
förda i Gamlestaden, men också vilka specifika insatser som är 
möjliggjorda genom finansiering som härrör från medlemmarna 
i Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening.

Denna skrift utgör också verksamhetsberättelse för Fastighets-
ägare i Gamlestaden, ideell förening. Föreningens ekonomiska 
berättelse för 2022 finns längst bak i skiften.

BID Gamlestaden
I en stadsdel finns och verkar olika aktörer med olika ansvars-
områden, kompetenser, kunskaper och resurser. Det territoriella 
ansvaret i ett geografiskt område delas primärt 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 Gamlesta-
den är att skapa förutsättningar för att tillsammans hantera 
problem och förverkliga möjligheter i den långsiktiga stadsdels-
utvecklingen. Verksamheten styrs av en gemensam styrgrupp 
med representation från Göteborgs Stad, Fastighetsägare i 
Gamlestaden samt Polismyndigheten. Sammankallande för 
styrgruppen är direktören för Socialförvaltning Nordost. Under 
året har den tidigare direktören Gitte Caous ersatts av Fredrik 
Johansson. Styrgruppen för BID Gamlestaden har under året 
haft fem möten.
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Besök bidgamlestaden.se för nyheter, 
fakta, rapporter, dokument som 
handlar om stadsutvecklingsprocessen 
i Gamlestaden, BID Gamlestaden samt 
Fastighetsägare i Gamlestaden.

Samarbetsavtal BID 
Gamlestaden

Idén med Samarbetsavtalet BID Gam-
lestaden är att samla de aktörer som 
tillsammans har ansvar för stadsdelen. 
BID Gamlestaden ska fungera som 
en gemensam plattform för hållbar 
stadsutveckling. 
Målen med samarbetsavtalet är:

• Att inrätta stabila, effektiva och dynamiska samarbetsstruktu-
rer mellan aktörer vilkas agerande avgör kvaliteten i stads-
delsutvecklingen.

• Att inrätta och utveckla arenor för idéutbyte, kunskaps-
utbyte, formulering av gemensamma visioner och höjd 
kvalitet på beslutsfattande.

• Att stärka förutsättningarna för att hantera problem via 
gemensamma insatser.

”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.”
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teter och många besökare på fyra platser runt om i stadsdelen. 
Gamlestadens stadsdelsfest finansieras av Fastighetsägare i 
Gamlestaden, men var 2022 för första gången en del av Göte-
borgs Stads Kulturkalas. 

Sommargågata Brahegatan genomfördes under fem månader 
av Trafikkontoret. Sommargågatan fungerar också som en driv-
kraft för de lokala aktörerna att ta tag i problem och möjligheter 
på en eftersatt gata centralt i Gamlestaden.

Gamlestaden Platsutveckling. Med utgångspunkt i en pro-
blematisk situation på Brahegatan har ett flertal verktyg och 
processer arbetats fram för en sammanhållen platsutveckling 
som ska ge effekt över tid och fungera i komplexa, problematis-
ka stadsmiljöer: Gemensam Gamlestadsbilaga till lokalhyreskon-
trakten, riktat stöd till mindre fastighetsägare, myndighetstillsyn 
i samarbete, gemensam policy och genomförandestöd för 
skyltning och uteserveringar, gemensam papperskorg, stöd och 
communitybuildinginsatser riktat mot näringsidkarna, med mera.

Gamlestadspatrullen är i gång sedan i juni – personer som står 
långt från arbetsmarknaden får arbetsträna genom att utföra 
städuppgifter, rapportera klotter, mm i stadsmiljön.

Gamlestaden Mobilitet. Stadsdelsövergripande mobilitetssys-
tem, SÖMS, är ett utvecklingsprojekt som drivs av forskningsin-
stitutet RISE med BID Gamlestaden som plattform och som 
efter flera års förberedelsearbete har tagit form under 2022. 
SÖMS finanserias av Vinnova. Syftet är att göra det möjligt att 
bo och arbeta i Gamlestaden utan att äga egen bil, snabba 
upp elektrifieringen och att bilar på sikt ska ta mindre plats i 
stadsmiljön.

Gamlestaden – det nya sedan 1473. 17 oktober genomförde 
BID Gamlestaden en mycket dynamisk workshop med ca 70 
deltagare på temat hur vi kan bygga stad på en stadsdels histo-
ria, kultur och lokala identitet. Workshopen ledde till ett flertal 
nya nätverk och samarbeten, men genererade också en rapport 
med ett stort antal idéer som går att arbeta vidare med framåt. 

Forskningsrapporten Gamlestaden 2021. En medborgar-
undersökning i Gamlestaden, Göteborg, ligger färdig. Under-

sökningsledare och rapportförfattare är Ylva Norén Bretzer, 
Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet.

bidgamlestaden.se Under året har BID Gamlestaden arbetat 
intensivt på kommunikationsfrågor – vilket inneburit en ny hem-
sida, 15 korta filmer om vad ett BID kan innebära, och deltagan-
de i två stadsutvecklings- och bostadspolitiska podcasts.

VERKSAMHET UNDER 2022

1. Stadsutveckling och nybyggnation

1.1 Utveckling av detaljplaner, byggnation av nya stadsmiljö-
er och förtätning.
I Gamlestaden byggs mycket nytt. På bara ett par decennier 
fördubblas befolkningen och stadsdelen blir en del av Göteborgs 
utvidgade innerstad, den plats där city och de nordöstra delarna 
av Göteborg möts. Stadsdelen Gamlestaden förändras för alltid. 
Detta är det viktigaste som har hänt under 2022 på området:

• Byggnation av kvarter A, kvarteret norr om Gamlestads Torg, 
mot spårvagnsspåren, pågår. Här byggs lokaler för främst 
kontor. Beräknad inflyttning 2024.

• Detaljplanearbete Gamlestads Torg, etapp 2, pågår. Området 
omfattar ytan mellan Gamlestads Torg och befintliga lands-
hövdingehuskvarter, viadukten samt kvarteret Sillen. Förvän-
tat antagande 2025.

• Byggnation av ett större bostadskvarter inom Gamlestadens 
Fabriker har påbörjats. När kvarteret är uppfört kommer det 
att inrymma ca 300 lägenheter.

• I Kvibergs Park pågår byggnation av ny is- och sporthall. Be-
räknas stå färdig 2023.

• Byggnation av ca 60 lägenheter pågår vid Gamlestadsvä-
gen-Måns Bryntessonsgatan, nära Nylöse kyrka. 

• Programarbete för Slakthusområdet har under 2022 pausats 
i ett år. Arbetet beräknas återupptas igen under senhösten 
2023.

• Detaljplanearbete för området runt Byfogdegatan har under 
2022 pausats i ett år. Arbetet beräknas återupptas igen under 
senhösten 2023.

Styrgrupp Samarbetsavtal
Samarbetsavtalet är undertecknat av Fastighetsägare i Gam-
lestaden, ideell förening, elva förvaltningar och bolag i Gö-
teborgs Stad, samt Polismyndigheten Storgöteborg Nordost. 
Arbetet i BID Gamlestaden leds av en gemensam styrgrupp 
som har mötts vid fyra tillfällen under året för att bland annat 
bestämma över den aktivitetsplan som styr arbetet. 
Styrgruppen består av följande personer:
• Fredrik Johansson, Socialförvaltning Nordost, sammankallande
• Magnus Alexandersson, Poseidon, Fastighetsägare i  

Gamlestaden
• Magda Borg, BRF Gamlestadstorget, Fastighetsägare i  

Gamlestaden

• Robert Woodbridge, Platzer, Fastighetsägare i Gamlestaden, 
ersatt av Karin Frisk under Roberts föräldraledighet

• Erika Hallenbo, Lokalpolisområde Nordost
• Fredrik Lennartsson, Lokalpolisområde Nordost
• Emelie Lindström, Sigillet, Fastighetsägare i Gamlestaden
• Susann Runsten, Business Region Göteborg – under året 

ersatt av Linda Högbacka, BRG
• Jan Johansson, BRF Löjtnantshjärtat, Fastighetsägare i  

Gamlestaden
• Hanna Kuschel, Trafikkontoret
• Anna Ledin, Miljöförvaltningen
• Lena Molund Tunborn, Förvaltnings AB Framtiden/Poseidon



• Detaljplanearbete för blandstad Hornsgatan (innefattar hög-
huset där SKF tidigare hade sitt huvudkontor) pågår. Planen 
förväntas antas under 2023.

• Detaljplanearbete för Hornsgatans förlängning pågår, med 
syfte att möjliggöra bygget av ny bro över Säveån. Planen 
förväntas antas under 2023.

• Revidering av detaljplan för kvarteret Gösen (området där 
SKF tidigare drev sin verksamhet, ”de gamla kullagerfabriker-
na”) pågår. Detaljplanen prövar att göra det möjligt att bygga 
uppemot ett tusental nya bostäder. 

1.2 Idrotts- och aktivitetsområde Kvibergs park
Under året invigdes den temalekplats som Idrott och förenings-
förvaltningen byggt upp inom aktivitetsområdet Kvibergs Park. 
Lekplatsen lägger fokus på lokalhistoria och inspireras av allt 
från Kvibergs kaserner till slott och borgar så långt tillbaka som 
1300-talet. I området byggs en ny is- och sporthall som tillskott 
till befintlig Prioritet Serneke Arena.

1.3 Stråket längs med Säveån
Längs med Säveån planerar Göteborgs Stad tillsammans med 
fastighetsaktörerna på platsen för ett sammanhängande stråk 
för vistelse, promenad, löpning och cykel, inklusive anläggning-
en av en lättillgänglig stadsdelspark vid den så kallade SKF-par-
keringen. Förverkligandet av det gröna levande stråket ligger 
ännu i framtiden. Under 2022 har istället platsen vid Säveån 
orsakat andra former av uppmärksamhet. Grupper av personer 
i olika former av utanförskap samlas på, med otillräcklig tillsyn, 
vilket har orsakat konflikter, hot och våld samt trakasserier som 
främst drabbar individerna i de aktuella grupperna, men också 
de personer som har sina arbetsplatser i anslutning till platsen. 
Platsen har varit föremål för insatser under flera års tid, men 
under 2022 specifikt har Socialförvaltning Nordost gjort en 
kartläggning och tagit fram en rapport om möjliga lösningar, po-
lisen har gjort en särskild insats i området, ordningsvakterna har 
tillsyn på platsen under de tider då de arbetar i området, med 
mera. Under 2023 finns behov av ytterligare insatser av ett flertal 
aktörer riktad mot platsen och de människor som vistas där. 

1.4 Initiativ till namnbyte av adressen och platsen Gam-
lestadstorget till Nylösetorget
Under våren har ett initiativ tagits till att förmå Kulturnämn-
den att ta upp frågan om att etablera ett nytt namn för det 
kommande torget som ska byggas inom Gamlestads Torg 
Detaljplan 2, för att tydliggöra platsen och underlätta arbe-
tet med platsutvecklingen. Två brev har skrivits – ett från BID 
Gamlestaden och ett från Fastighetsägare i Gamlestaden. Initia-
tivet väckte uppmärksamhet lokalt. Kulturnämnden ansåg det 
inte möjligt att fatta beslut om namn på det nya torget innan 
detaljplanen för området är antagen, men signalerar öppenhet 
för att ta namnet Nylösetorget, alternativt Nylöse Torg, under 
övervägande i ett senare skede. 

2. Levande Gamlestaden

2.1 Levande gatuplan: gemensamma koncept och verktyg 
Med syfte att stärka lokalt näringsliv, öka kvaliteten i lokalför-
valtningen och få till stånd levande gatuplan har Fastighets-
ägare i Gamlestaden sedan 2018 anlitat Drivhuset Göteborg 
för att driva en del processer. Utvecklingsarbetet innefattar 
hela Gamlestaden, men området Centrala Gamlestaden är det 
område med störst problem bland annat kopplat till den stora 
komplexiteten i fastighetsägandet och förvaltningsansvaret. 
Drivhuset har formulerat den gemensamma strategin nya-lyf-
ta-byta läge-avlägsna samt arbetat med gemensamma koncept, 
eko-reko, som ska fungera för hela stadsdelen. 

Under 2022 har Fastighetsägare i Gamlestaden också knutit 
till sig David Eriksson, jurist på Fastighetsägarna GFR, som har 
besökt ett par av stadsdelens bostadsrättsföreningar för att un-
dersöka deras behov av stöd i lokaluthyrning och -förvaltning. 
David har under hösten hållit i pennan i arbetet med en gemen-
sam Gamlestadsbilaga som alla lokalfastighetägare i stadsdelen 
ska kunna foga till sina lokalhyreskontrakt. Gamlestadsbilagan 
fastställdes av föreningens styrelse i januari 2023. 
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Det finns för få papperskorgar i Gamlestaden. Nedskräpningen i stadsmiljön är 
ett stort problem. Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden har därför tagit 
fram en Gamlestaden-papperskorg

BID Gamlestadens verksamhetsområde.
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Brahegatan som sommargågata bedöms av övriga aktörer som mycket betydelsefullt i den 
övergripande platsutvecklingsstrategin för centrala Gamlestaden. Stadsmiljöförvaltningen, som 
ansvarig förvaltning numera heter, har beslutat att upprepa initiativet 2023.

Under 2022 har Pilgrimsleden skyltats upp längs 
sträckningen genom Gamlestaden. 

BID Gamlestadens verksamhetsområde i 
trevlig illustration av Eleonor Bäck,



2.2 Platsutveckling Centrala Gamlestaden 
Centrala Gamlestaden är en mycket komplex stadsmiljö och 
den fysiska miljön är påtagligt eftersatt. Ett kvalitetslyft förut-
sätter sammanhållna insatser av ett flertal aktörer, fastighets-
ägare, bostadsrättsföreningar och kommunala förvaltningar. 
Under 2022 har Fastighetsägare i Gamlestaden anlitat Johan 
Sabel som projektledare och pådrivare i den fysiska platsut-
vecklingen. Olika insatser och ansvariga aktörer har identifierats 
och insatser har tidsatts ännu tydligare än tidigare. En del lokala 
fastighetsaktörer har varit svåra att nå, och ett mobiliserings-
arbete har gjorts. Processen för att lyfta stadsmiljön i Centrala 
Gamlestaden tar lång tid och kräver uthålliga insatser, men 
processen har trots allt rört sig framåt under 2022.

2.3 Sommargågata Brahegatan
Trafikkontoret har initierat och genomfört en sommargågata på 
Brahegatan i maj-september 2022 som ett led i arbetet med 
tillfälligt platsskapande. Initiativet stötte på en del inledande 
praktiska problem, som exempel bröt ett stort antal bilförare 
mot förbudet mot genomgående trafik. Trots de inledande 
problemen visar den utvärdering som har genomförts på Trafik-
kontorets uppdrag på övervägande positiva resultat. Primärt de 
boende samt besökare var positiva till satsningen på sommargå-
gata på Brahegatan, medan verksamheterna var mer negativa. 
Sommargågatan bedöms av övriga aktörer som mycket betydel-
sefullt i den övergripande platsutvecklingsstrategin för centrala 
Gamlestaden. Stadsmiljöförvaltningen, som ansvarig förvaltning 
numera heter, har beslutat att upprepa initiativet 2023.

2.4 Belysning Centrala Gamlestaden
Trafikkontoret tog under 2016 fram ett väl genomarbetat För-
slag till Belysningsprogram för Gamlestaden. Under året har 
Fastighetsägare i Gamlestadens styrelse arbetat med att identi-

fiera vilka delar som behöver prioriteras i de centralaste delarna 
av Gamlestaden och ansvarsfördelat dessa. Johan Sabel pro-
jektleder processen och har knutit till Liljewalls Arkitekter som 
stöd till arbetet. 

2.5 Skyltning lokalerna i gatuplan; prio  
centrala Gamlestaden
Tidigt under 2022 fattade Fastighetsägare i Gamlestaden 
beslut om en gemensam skyltpolicy för verksamheter, en policy 
som ligger i linje med Göteborgs Stads policy från 2021. Under 
året har det blivit påtagligt att det finns ett behov av ett tydligt 
stöd i form av en checklista för enskilda lokalförvaltare och 
verksamheter för vad som gäller och för hur de söker bygglov 
för nya skyltar med mera. Arbetet med detta stöd har bedrivits 
under hösten och ett underlag är färdigt i början på 2023. Pro-
cessansvar: Johan Sabel

2.6 Generösa uteserveringar och offentliga utemöbler
Under året har även ett arbete gjorts med en gemensam policy 
för uteserveringar, och ett stöd för hur fastighetsägare och nä-
ringsidkare kan samverka om detta har arbetats fram. Process-
ansvar: Johan Sabel

2.7 Gemensam papperskorg i Gamlestaden
Under hösten har en gemensam Gamlestadspapperskorg arbe-
tats fram av Fastighetsägare i Gamlestaden. Olika fastighets-
ägare ska kunna beställa, betala för och sköta en papperskorg 
som bidrar till en gemensam identitet i stadsdelen. Processan-
svar: Malin Rosenqvist

2.8 Orienteringsskyltar
I slutet av 2022 initierades arbetet med att få till stånd orien-
teringsskyltar på utvalda platser i Gamlestaden. Ett antal 
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BOSTADSFASTIGHETSÄGARE SEDAN
Almgren Fastighets AB 2001
Bostads AB Poseidon 2001
BRF Banérsgatan 14 2022
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
Bygg-Göta AB 2002
Fastighets AB Balder 2005
Fastighets AB Fänriken 2017
HSB-Fastigheter i Gamlestaden AB 2005
HSB-Fastigheter i Kviberg AB 2004

MEDLEMMAR 2022

Fastighetskontoret, Göteborgs Kommun 2002
GKS Ideell förening 2016
Gazi Tillo 2019
Götaholmsgatans Fastighets AB 2021
HIGAB 2015
Hökerum 2016
Jojjens Däckservice 2017
L2 Fastigheter AB 2016
Nylöse Pastorat 2005
Peab Bostads AB 2017
Platzer 2015
SBB Gamlestaden Fastighets AB 2015
Skandinaviska insamlingsstiftelsen,  
ISC Centret 2009
SKF Sverige AB 2001
SKFs Verkstadsklubb 2005
Stena Fastigheter 2020

IN Fastigheter AB 2021
Klippans Båtsmansstation 2016
Kviberg 8:9, Anna Lewerth 2001
Nordin Bostad 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
Västsvenska Hem 2022

LOKALFASTIGHETSÄGARE,  
UTVECKLARE, BYGGARE, IDEELLA 
AKTÖRER SEDAN
Bunkeberget AB 2018
Bygg-Göta AB 2002
Castellum AB 2022
Corem Property Group AB 2015



knäckfrågor är identifierade, såsom finansiering, målgrupp(er), 
platser, tillstånd mm. Johan Sabel processleder.

2.11 Platsutveckling Gamlestadens fabriker
Under året har Platzers långsiktiga arbete för att utveckla Gam-
lestadens Fabriker tagit stora steg. I mitten av juni bjöd de in 
till en uppskattad kick-off på temat Born again för att visa vad 
som är på gång och vilka aktörer som finns i området. Under 
sommaren påbörjades nybyggnation av ett bostadskvarter med 
300 lägenheter i området. 

2.12 Platsutveckling Slakthuset
Fastighetsägarna i Slakthuset, Corem och Higab, fortsätter att 
utveckla området som en destination för mat, dryck och konst-
hantverk. I början av hösten fattade Kulturnämnden beslut om 
att Göteborgs Konsthall, idag lokaliserad vid Götaplatsen, om 
ett antal år ska kunna flytta till Slakthusområdet. 

Följande punkter fanns med i aktivitetsplanen för 2022 utan att 
några aktiviteter genomförts: 
• 2.9 Elskåp och transformatoranläggningar i stadsmiljön
• 2.10 Platsutveckling Bellevue

3. Trygghet och förebyggande av brott

3.1 Trygghetsmöten Gamlestaden
Två gånger under året har öppna trygghetsmöten genomförts 
med strax över 40 deltagare från Staden, polisen, fastighets-
ägare, bostadsrättsföreningar, sjukvården, skolorna, företag, 
Västtrafik med flera. Narkotikabrott och skadegörelse rappor-
terades som stora frågor vid första mötet, och vid det andra 
indikerades en ökande våldsfrekvens, alkohol och droger runt 
samlingsplatsen vid Säveån. Socialförvaltning Nordost har 
under året inrättat en ny organisation för Trygghetssamord-
ning inom stadsområdet. I juni har Socialnämnd Sydväst fattat 
beslut om att förlägga ett Alma-boende till Gamlestaden – ett 
akutboende för utsatta kvinnor. Frågan om hur tryggheten kan 
säkras för de aktuella kvinnorna och för kringboende i en redan 
besvärlig situation i Gamlestaden har därför blivit en viktig fråga 
att hantera. Trygghetsmötena arrangeras av BID-samordnarna 

tillsammans med Fastighetsägare i Gamlestadens säkerhets-
samordnare Niclas Franklin. 

 3.2 Övergripande perspektiv:  
motverka narkotikahanteringen
Narkotikahanteringen är ett problem i Gamlestaden, och i ett 
flertal av genomförda aktiviteter under året har narkotikahante-
ringen funnits med som ett underliggande tema. I stadsdelen 
finns en problematik kopplat till grupper med missbruksproble-
matik, primärt med koppling till platsen vid Säveån. Personer 
som arbetar i anslutning till platsen upplever trakasserier och 
hotfulla situationer. Polisen har under senhösten gjort en sär-
skild insats på platsen vid Säveån för att minska problemnivån 
där. Socialförvaltning Nordost har arbetat med frågan särskilt 
under hösten.

3.3 Levande Gatuplan – myndighetstillsyn i samarbete för att 
säkra lokala näringsidkare och motverka osund konkurrens
Sedan ett antal år tillbaka samarbetar olika relevanta myndig-
heter i syfte att motverka osund konkurrens samt kriminellt 
inflytande över lokala näringsidkare. Verktyget som används 
är de olika myndigheternas tillsynsuppdrag inom olika lagstift-
ningar, som brottsbalken, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, 
alkohollagstiftningen och tobakslagstiftningen. Lokalhyresvär-
dar har en nyckelroll i att upprätthålla väl fungerande och sunda 
verksamheter i sina lokaler. Om det har gått så långt så att 
en verksamhet bryter mot lagen eller bedrivs under kriminellt 
inflytande så är det lokalhyresvärden som kan flytta bort verk-
samheten genom att avsluta lokalhyreskontraktet. Utmaningen 
i Gamlestaden är den stora mångfalden fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar med lokaler i gatuplan. Erfarenheten 
är att sårbarheten är stor för alla typer av lokalfastighetsägare, 
men alldeles särskilt för mindre fastighetsägare och bostads-
rättsföreningar som inte har tillgång till egen säkerhetskom-
petens. Fastighetsägare i Gamlestadens säkerhetssamordnare 
har därför getts rollen som länk och informationsbärare mellan 
fastighetsägare och tillsynsmyndigheter samt som rådgivare 
gentemot de enskilda fastighetsägarna. I de fall det kan bli 
aktuellt att säga upp en lokalhyresgäst med grund i osund 
konkurrens, kriminell verksamhet eller andra oegentligheter har 
lokalhyresvärden två månader på sig att agera, antingen efter 
att ha fått vetskap om oegentligheterna, alternativt efter en 
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En enig kulturnämnd ställde sig under 2022 bakom beslutet 
om flytt av Konsthallen till Slakthusområdet. 
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I år firar Gamlestaden i 550 år, något som ska 
uppmärksammas under Göteborgs stads 400-årsjubileum.
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laga kraftvunnen dom eller ett fastställt föreläggande. Utveck-
lingsarbetet under 2022 har drivits gemensamt av Fastighetsä-
gare i Gamlestadens säkerhetssamordnare, miljöförvaltningen 
och polisen.

3.4 Samling runt tryggheten Centrala Gamlestaden,  
inklusive LOV3 gemensam ordningsvaktsupphandling
Under våren genomfördes ett flertal möten och en analys 
gjordes med anledning av signaler om en ökad förekomst av 
narkotikaförsäljning på vissa platser i centrala Gamlestaden. Ett 
flertal aktörer bidrog till lägesbilden. I centrala Gamlestaden 
finns en omfattande ordningsvaktsinsats, kopplad till LOV3. 
Under hösten 2022 har det blivit tydligt att det finns behov att 
förändra och utöka schemaläggningen av ordningsvakterna. 
Arbetet med att utöka finansieringen pågår. Ordningsvaktsin-
satsen samordnas av Fastighetsägare i Gamlestadens säker-
hetssamordnare Niclas Franklin, och ordningsvaktsinsatsen i sig 
finansieras av Samhällsbyggnadsbolaget, SKF, Systembolaget, 
Coop, Poseidon och Fastighetskontoret, Göteborgs Stad. SBBs 
bestånd övertogs i november av Aspelin Ramm. 

3.5 Samling runt tryggheten Gamlestads Torg
Gamlestads Torg är ett område med återkommande problem 
med öppen narkotikahantering, öppet missbruk, samt hot och 
våldssituationer, och lokala aktörer möts när behov uppstår. 
Regelmässigt sammankallas sådana möten av säkerhetssamord-
naren. Under året har säkerhetssamordnaren på Fastighetsäga-
re i Gamlestadens styrelses uppdrag arbetat fram en ansökan 
om ett nytt LOV3-område för Gamlestads Torg. Ansökan blev 
beviljad under senhösten. Återstår att arbeta fram en gemen-
sam finansiering av en ordningsvaktsinsats.

3.6 Samling om Bellevue Industriområde
Under året har två möten i Bellevue industriområde genom-
förts. Det har blivit tydligt att en hel del problem inom området 
minskade när fastigheten Kviberg 3:5 bytte ägare och markna-
den upphörde. En del problem med trafiken kvarstår, men vid 
höstens möte framkom att detaljplaneringen och den framtida 
utvecklingen av kvarteret Gösen, ”de gamla kullagerfabrikerna”, 
också öppnar nya möjligheter till att hantera trafikproblemen i 
Bellevue Industriområde. Vid ett tillfälle under hösten förekom 
grovt antisemitiskt klotter i området, vilket har polisanmälts.

3.7 Samling runt tryggheten Kviberg. 
Vid behov sammankallas till aktörsgemensamma möten om situ-
ationen i Kviberg. Sammankallande till dessa möten är Trygg-
hetssamordningen, Socialförvaltning Nordost.

3.8 Initiativ: Vem bor var?
Inom Socialförvaltning Nordost har under året bedrivits ett 
utvecklingsarbete för att säkra att uppgifterna folkbokförings-
registret stämmer överens med verkligheten, med syfte att 
förebygga felaktiga bidragsutbetalningar samt olovlig andra-
handsuthyrning. Fastighetsägare kan agera för att minska fel i 
folkbokföringen, men små fastighetsägare samt bostadsrätts-
föreningar behöver ökad kunskap och tillgång till verktyg för 
att kunna göra sin del i det arbetet. Dessa verktyg behöver 
fortfarande arbetas fram.

3.9 Gamlestadspatrull – för bättre renhållning, ökad trygg-
het samt arbetstillfällen och nya kontakter för människor 
som står långt från arbetsmarknaden
Under sommaren har Gamlestadspatrull äntligen kommit till 
stånd – där två personer som står långt från arbetsmarknaden 
får till arbetsuppgift att bidra till städningen och en vänlig 
stämning i stadsdelen. Arbetstränarna får betalt av ArbVux, får 
kläder och arbetsmaterial av Fastighetsägare i Gamlestaden 
och arbetsleds av Poseidon. 

3.10 Initiativ: Samlat förvaltningsområde i Gamlestaden
Genom att Gamlestadspatrullen nu är på plats minskar beho-
vet av att arbeta fram gemensamma lösningar på städning och 
annan förvaltning. Initiativ på detta område prioriteras därmed 
ner. Undantag är inom området klottersanering, där behovet 
av någon form av gemensam upphandling främst för privata 
aktörer kvarstår.

3.11 Ideella sociala insatser för människor i utsatthet
Den ideella organisation med stor närvaro i Gamlestaden som 
under lång tid har arbetat med människor i utsatthet och med 
en missbruksproblematik är Svenska Kyrkan. Nylöse Församling 
har bytt en del personer på nyckelpositioner under senare tid. 
När ideella organisationer med lokal förankring har kraft att 
utveckla ett arbete riktat mot dessa grupper ska sådana initiativ 
möta ett stöd från samarbetsparter inom BID Gamlestaden.

3.12 Familjecentral i Gamlestaden
Satsningen på en familjecentral i Gamlestaden har avblåsts 
under 2022, genom att Västra Götalandsregionen har klivit ur 
samarbetsprojektet med Göteborgs Stad. Lokalen i Medbor-
garhuset står därmed fortfarande tom. Förhoppningsvis kan 
lokalen fyllas med annan meningsfull verksamhet under 2023.

4. Kultur, historia, evenemang och stärkt lokal 
identitet
4.1 …. Med det historiska arvet synligt
Den 17 oktober genomfördes en workshop med ett 70-tal 
deltagare kring frågorna om hur vi kan bygga stad med historia, 
kultur och en stärkt lokal identitet. Rader av idéer kopplade till 
Göteborgs stads 400-årsjubileum under 2023, och Gamlesta-
den som mat och kulturdestination lyftes fram och har samman-
ställts i en rapport som finns att hämta hem på bidgamlestaden.
se/dokument. Workshopen ledde också till att personer lärde 
känna varandra och utökade sina nätverk samt att flera ome-
delbara initiativ tog form – samarbeten mellan lokala entre-
prenörer, platsutvecklingsinitiativ, kulturinitiativ med mera. 
Workshopen arrangerades genom BID Gamlestaden. 

4.2 Gamlestadsgalej 2022
Under 3 dagar i september genomfördes stadsdelsfesten Gam-
lestadsgalej över hela Gamlestaden, med mänger av besökare, 
framträdanden, kulturinslag och events. Den 2 september låg 
fokus på Gamlestadens fabriker med fokus på design, musik, 
mat och entreprenörskap. Den 3 september ägde festen rum 
först på Holländareplatsen och Brahegatan – med second hand, 
barnloppet, familj och loppis. På eftermiddag/kväll flyttades 
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festen över till Slakthuset där fokus låg på hantverk, mat & 
dryck, musikuppträdanden, växter och odling. Den 4 septem-
ber var galej i Kviberg med aktiviteter med inriktning mot fritid, 
hälsa och familj. Gamlestadsgalej finansierades för tionde året 
av Fastighetsägare i Gamlestaden. Genomförande och projekt-
ledning stod Sara Hult och Victoria Lines från Drivhuset Göte-
borg för, i samarbete med Martin Andersson och ett stort antal 
aktörer på respektive plats. Gamlestadsgalej 2022 var för första 
gången en del av Göteborgs Stads Kulturkalas.

 4.3 Gamlestadsgalej 2023. 
Under hösten har beslutet fattats att Gamlestadsgalej ska 
genomföras även under 2023, och då vara en del av finalhelgen 
för Göteborgs Stads 400-årsjubileum. Arrangemanget kommer 
därmed äga rum 1-3 september, vara en del av Göteborgs 
Stads Kulturkalas, och finansieras av Fastighetsägare i Gam-
lestaden. Projektledning Drivhuset.

4.4 Pilgrimsleden Göta Älv
Under 2022 har Pilgrimsleden äntligen skyltats upp längs sträck-
ningen genom Gamlestaden. Kommunikationen om leden ut-
vecklas liksom samarbetet med olika aktörer. Pilgrimsleden är en 
verksamhet inom Västkuststiftelsen, Västra Götalandsregionen.

5. Grön omställning och hållbar mobilitet

5.1 Samordningsmöten Hållbar mobilitet i Gamlestaden
Under tre år har i BID Gamlestadens regi anordnats breda 
aktörssammansatta möten på temat Hållbar mobilitet, med 
syfte att få till stånd ett stadsdelsövergripande mobilitetsom-
ställningsarbete för att förebygga en framväxande trafikinfarkt 
i stadsdelen. RISE har varit en av de deltagande aktörerna, och 
RISE roll i mobilitetsarbetet i Gamlestaden har stärkts i och med 
att en förstudie fick Vinnova-finansiering under 2021. Under 

2022 har två lite större möten arrangerats, dels en workshop 
i mars, dels ett uppstartsmöte i september i nära samarbete 
mellan RISE och BID Gamlestaden.

5.2 Testbädd Hållbar Mobilitet Gamlestaden
RISE fick under 2021 Vinnova-finansiering till en halvårs förstudie 
om ett stadsdelsövergripande mobilitetsprojekt i Gamlestaden, 
vilket ledde till att Vinnova under 2022 godkände en ansökan 
från RISE om finansiering av projektet SÖMS, Stadsdelsöver-
gripande Mobilitetssystem, som ska drivas fram under två år. 
Medaktörer i projektet är fastighetsägarna Poseidon och Platzer, 
samt mobilitetsaktörerna Mobility 46, Mabi, Move About och Pe-
dallink. Projektet har under 2022 tagit form och håller på att leda 
till helt nya samarbetsformer mellan konkurrerande aktörer.

Sara Hult, projektledare för Gamlestadsgalej, var en av alla de som fyllde 
Brahegatan och Holländareplatsen med liv och rörelse under galejlördagen.

Den 9 maj var BID i allmänhet, och BID Gamlestaden i 
synnerhet, huvudämne för en mycket välbesökt konferens 
i Kronhuset Göteborg. Med hjälp av ett stort antal aktörer 
fick 150 deltagare inspireras av flera goda exempel.

RISE startade under 2022 projektet SÖMS, 
Stadsdelsövergripande Mobilitetssystem i Gamlestaden.

Hur bygger vi vidare på Gamlestadens historiska tyngd med 
hjälp av kulturen och den starka lokala identiteten? Välbesökt 
workshop på Medborgarhuset i Gamlestaden togtag i frågan.



6. Digital stadsutveckling
 
6.1 Digitala verktyg som skapar nytta i stadsutvecklingen
6.2 Digitala verktyg riktade mot boende, besökare, arbetan-
de och näringsidkare
 
Dialog förs om hur digitala verktyg kan utvecklas och komma till 
nytta i stadsutvecklingen. Den nya hemsidan bidgamlestaden.
se används för att publicera lättöverskådliga illustrationer över 
demografi och andra relevanta faktorer i stadsutvecklingen. Det 
finns också behov av verktyg för gemensam marknadskommu-
nikation för lokala näringsidkare och digitala verktyg kan också 
vara de bästa verktygen för att visualisera utbud och möjlighe-
ter i stadsdelen. 

7. Nätverk och påverkan

7.1 Gamlestaden – nationellt exempel på hållbar stads och 
platsutveckling med målbild 2023
Under året har utvecklingsarbetet i Gamlestaden fått en hel del 
uppmärksamhet, både nationellt och internationellt. Helena 
Holmberg har inbjudits att medverka i två internationella sam-
manhang, en internationell stadsbyggnadsworkshop i Bilbao i 
slutet på mars på temat ”Collaborative governance models for 
city district governance” samt en tysk-internationell konferens 
med BID-tema i Berlin i maj. Helena har också medverkat på 
flera konferenser och varit inbjuden talare i andra sammanhang i 
olika delar av Sverige, på länk och med fysisk närvaro.

7.2 Kunskapskonferens om bid, stads- och platsutveckling 
med fokus bland annat på organisation och utveckling i 
Gamlestaden
9 maj genomfördes en nationell konferens med 150 deltagare 
på Kronhuset, Göteborg, på temat bid, stadsutveckling och 
platssamverkan. Konferensen samfinansierades och samarrang-
erades av Göteborgs Stad genom Socialförvaltning Nordost 
och Business Region Göteborg, Fastighetsägarna GFR, Stena 
Fastigheter, Polismyndigheten samt Fastighetsägare i Gamlesta-
den, ideell förening.

7.3. Europeiskt samarbete
I Aktivitetsplanen för 2022 lyftes Sveriges ordförandeskap i EU 
under första halvåret 2022 fram som en möjlighet till att utveckla 
europeiska BID-nätverk för lärande och utveckling. Under året 
har istället förnyats ett nätverksinitiativ från tyska samarbets-
partners och Helena Holmberg är aktiv med att bjuda med 
svenska och danska kolleger in i nätverket. Under året har flera 
möten på länk med erfarenhetsutbyten med kolleger från Tysk-
land, Spanien, Belgien, Danmark och Storbritannien ägt rum. 
Sammankallande är Tine Fuchs, Berlin. 

7.4 Initiativ: Kunskapscentrum för BID, stadsutveckling och 
platssamverkan
I Göteborg finns i allt fler stadsdelar en BID-organisering mellan 
fastighetsägare, Staden och polisen. Det finns behov av nät-
verk och ömsesidigt lärande, och därför har under hösten ett 
nytt nätverk börjat ta form. Behovet av samarbete för läran-
de, erfarenhetsutbyte, arbete med begrepp och definitioner, 

formulering av utvecklingsfrågor och ytterligare forskning växer 
sannolikt framöver, behovet är nationellt och initiativet är fort-
satt aktuellt.

7.5 Inkommande studiebesök
BID Gamlestaden har haft flera besök under året från olika håll 
– både inom och utom Sverige. Till exempel besökte en stor 
grupp danska stadsutvecklare Gamlestaden i september.

8. Analys och forskning

8.1 Gamlestaden 2021 – en medborgarundersökning
Under 2021 genomfördes en bred medborgarenkät i Gamlesta-
den - för sjätte gången sedan 2001. Genom mätserien går det 
att följa gamlestadsbornas attityder till sin stadsdel på ett unikt 
sätt. I november 2022 hade resultaten analyserats och samman-
ställts i en tryckt rapport. Undersökningsledare och rapportför-
fattare är Ylva Norén Bretzer, docent på Förvaltningshögskolan, 
Göteborgs Universitet. Undersökningen finansierades av Fast-
ighetsägare i Gamlestaden samt av Socialförvaltning Nordost. 
Rapporten går att hitta i sin helhet på bidgamlestaden.se/doku-
ment

8.2 Testbädd Hållbar Mobilitet Gamlestaden  
som forskningsprojekt
Projektet Stadsdelsövergripande Mobilitetssystem är också ett 
forskningsprojekt, som syftar till att generera ny kunskap kring 
juridik, ekonomi, organisation och tekniska lösningar som ska 
gå att implementera i komplexa stadsmiljöer. Projektet drivs av 
RISE och finansieras av Vinnova tillsammans med projektpart-
ners Poseidon, Platzer samt mobilitetsaktörerna Mobility 46, 
Mabi, Move About och Pedallink

8.3 Visualisering och analys av områdesdata och lägesbilder
Under 2022 har en förnyad hemsida bidgamlestaden.se lanse-
rats. På den nya hemsidan publiceras bland mycket annat kartor 
och visualiseringar av områdesdata och lägesbilder, som ska 
vara lättillgängliga för alla intresserade. 

8.4 Ytterligare forskningsinsatser om BID, stads- och  
platsutveckling
BID Gamlestaden ingår i nätverk med forskare vid olika universi-
tet och forskningsinstitut, och intresset för att forska ytterligare 
kring frågorna är stort. Men utöver det som gåtts igenom ovan 
har inga ytterligare konkreta forskningsprojekt som direkt byg-
ger på BID Gamlestaden initierats under året.

9. Kommunikation och delaktighet

9.1 Delaktighet, nätverk och påverkansmöjligheter
BID Gamlestaden har ett arbetssätt där prioriteringar, idégene-
rering, formulering av lägesbilder och beslutsfattande påverkas 
av ett brett deltagande, en lokal förankring och processer där 
många får utrymme att uttrycka sina åsikter och bli delaktiga. 
Med BID Gamlestaden som plattform har under 2022 arrang-
erats rader av möten där en stor mängd företrädare för olika 
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aktörer och enskilda individer bjuds in, deltar och yttrar sig. 
Ytterligare tillfällen för boende att uttrycka sina uppfattningar är 
de olika dialoginsatserna som äger rum under Gamlestadsgalej. 
Genom de olika kommunikativa plattformarna finns också goda 
möjligheter för den som är intresserad att ta del av uppdaterad 
information om det som händer i Gamlestaden. 

9.2 Stadsbyggnationsmöten Gamlestaden
Stadsbyggnadskontoret har under flera år sammankallat 
regelbundna möten med aktörer som är relevanta för nybygg-
nationen i Gamlestaden för informationsutbyte och utveckling 
av nätverk. Efter ett uppehåll under pandemin bjöd stads-
byggnadskontoret in till ett nytt sådant möte under sen höst 
2022 med ett 30-tal deltagare från Stadens olika förvaltningar, 
byggföretag och fastighetsutvecklare.

9.3 Nyhetsbladet Gamlestaden
Den mest effektiva kommunikationsmetoden gentemot de 
boende är tryckt kommunikation som delas ut i hushållens 
brevlådor. Alla hushåll i stadsdelen fick information om Gam-
lestadsgalej via tryckt information i brevlådorna i augusti. Ett 
nyhetsbladblad kommer att vara färdigt för distribution under 
våren 2023. Tryck och distribution av nyhetsblad finansieras av 
Fastighetsägare i Gamlestaden. 

9.4 Digitala kommunikationskanaler, sociala medier, med-
lemsbrev, ny hemsida
Vi arbetar mycket med kommunikation på olika sätt. En ny hem-
sida lanserades under sommaren, och statistiken visar att besö-
karna har fyrdubblats sedan dess. Ungefär 50% av besökarna 
kommer via sökmotorer. BID Gamlestaden har sedan många 
år en facebook-sida som 817 personer följer. Fastighetsägare 
i Gamlestaden har ett digitalt medlemsbrev sedan december 
2020. Under året har 6 nummer av brevet utkommit, vilket har 
lästs av mellan 50-64% av mottagarna. Under året har också ett 
digitalt nyhetsbrev gått ut 10 gånger till personer som anmäler 
sig via hemsidan. I samband med den stora konferensen i april 
producerades också 16 korta filmer om de olika insatser som 
görs i BID Gamlestaden. Dessa filmer ligger på hemsidan och 
några av dem har också kommunicerats via Facebook. Innehåll 
produceras regelmässigt av BID-samordnarna, medan tryck, 
layout med mera finansieras av Fastighetsägare i Gamlestaden.

9.5 Massmediakommunikation
I oktober väckte oron kring Socialförvaltning Sydvästs beslut 
att flytta ett Alma-boende till Gamlestaden uppmärksamhet, 
vilket genererade en artikel i Göteborgs-Posten med Helena 
Holmberg och Magnus Alexandersson som medverkande. 
Samordningsansvarig Helena Holmberg har under senhösten 
medverkat i två olika podcasts – Stadsbyggnadskontorets Göte-
pod avsnitt 21, tillsammans med stadsarkitekt Björn Siesjö och 
Mattias Westblom, samt bostadspolitik.se’s podcast Bopolpod-
den nr 162.
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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 Gamlesta-
den är registrerad vid Bolagsverket, har organisationsnummer 
857209-5829, bedriver näringsverksamhet, innehar F-skattsedel 
och är moms-registrerad. Den enskilde fastighetsägarens och 
bostadsrättsföreningens väg att engagera sig i stadsdelsutveck-
lingen är att bli medlem i föreningen. Därmed blir man också 
delaktig i arbetet under beteckningen BID Gamlestaden. 

Fastighetsägare i Gamlestadens verksamhet finansieras av med-
lemmarnas medlems- och serviceavgifter. Dessa uppgick under 
2022 till drygt 1,3 miljoner kronor. Anslutning till föreningen är 
frivillig. Föreningen fick under 2022 tre nya medlemmar och har 
tappat fyra medlemmar. Föreningen har ca 55 fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar och byggföretag som medlemmar.

Årsstämman 2022 genomfördes den 7 mars. Vid årsstämman 
väljer föreningens medlemmar styrelse för det kommande året. 
Styrelsen 2022 har bestått av nio ledamöter och tre ersättare. Sty-
relsen har letts av ordf. Robert Woodbridge och vice ordför. Jan 
Johansson. Styrelsen har träffats vid 5 styrelsemöten under året.

Styrelsens ledamöter: 
• Robert Woodbridge, ordförande, Platzer Fastigheter. Andra 

halvåret tog Magnus Alexandersson över som tillförordnad 
ordförande under Roberts föräldraledighet

• Jan Johansson, vice ordförande, BRF Löjtnantshjärtat
• Magnus Alexandersson, Bostads AB Poseidon
• Triumf Bala, Balder
• Magda Borg, BRF Gamlestadstorget
• Göran Joneskär, Corem Property Group (fd Klövern)
• Emelie Lindström, Sigillet
• Bodil Löfmark, Stena Fastigheter
• Per-Eric Trulsson, SKFs anställdas BRF nr 1

Styrelsens ersättare deltar regelmässigt i styrelsens arbete. 
• Annika Falmann, BRF Lyrtorsken
• Lars Grundberg, BRF Gamlestads brygga
• Alvina Miller, BRF Göteborgshus nr 7

Vid årsstämman valdes följande personer till revisorer för 
föreningen:  
• Peter Larsson, SKFs verkstadsklubb
• Anita Jonsson, BRF Göteborgshus nr 7
• Ersättare Jonas Forslind, BRF Kvibergs Entré

Deltar i styrelsens arbete gör också de som är anlitade av fören-
ingen för att utföra olika uppgifter samt BID-samordnarna, som 
är anställda i Göteborgs Stad Socialförvaltning Nordost. 
• Helena Holmberg är BID-samordnare med anställning i Soci-

alförvaltning Nordost, med ansvar för att hålla ihop och driva 
verksamheten inom BID Gamlestaden

• Heidi Sandberg är BID-samordnare med anställning i Social-
förvaltning Nordost, och Helenas ersättare

Organisation
Föreningens kontor ligger på Lars Kaggsgatan 12. 
Följande personer var under 2021 anlitade av föreningen för att 
driva olika delar av verksamheten:
• Malin Rosenqvist, verksamhetssamordnare, Fastighetsägare i 

Gamlestaden
• Niclas Franklin, Primesafe AB, säkerhetssamordnare
• Johan Sabel, JHS Projektledning, projektled. Platsutveckling
• Mariah Ben Salem Dynehäll, Drivhuset Göteborg,  

projektledare Levande Gatuplan
• Anette Fogelqvist, Drivhuset Göteborg, projektledare  

Levande Gatuplan
• Sara Hult, Drivhuset Göteborg, projektledare Gamlestadsgalej
• Victoria Lines, Drivhuset Göteborg, kommunikatör  

Gamlestadsgalej
• Martin Andersson, MartinEvent, produktion, Gamlestadsgalej
• David Eriksson, Fastighetsägarna GFR, kompetensstöd lokal-

förvaltning
• Maria Bilén, Braheg. Redovisnings KB, ekonomi och redovisning
• Anders Wennerström, Spiro, webb och grafik
• Tor Skoglund, RISE, hållbar mobilitet
• Hans Arby, RISE, hållbar mobilitet
• Helena Holmberg, Socialförvaltning Nordost, Göteborgs Stad, 

ansvarig samordning 
• Heidi Sandberg, Socialförvaltning Nordost, Göteborgs Stad, 

biträdande ansvarig samordning
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Ekonomi
Årsbokslutet har upprättats av Maria Bilén, Brahega-
tans Redovisnings KB.

Inbetalda medlemsavgifter 2022 uppgick till 25,5 tkr  
(år 2021: 26,5 tkr).
Inbetalda serviceavgifter 2022 uppgick till 1 327 tkr  
(år 2021: 1 333 tkr)

Medlemsavgiften i föreningen är 500 kr/år/medlem, 
lika för alla. Medlemsavgifter är inte momsbelagda 
men inte heller avdragsgilla i den enskilde medlem-
mens bokföring. Serviceavgiften i föreningen är för 
bostadsfastighetsägare och bostadsrättsföreningar 4 
kr/kvm bostadsyta/år. För lokalfastighetsägare, byg-
gare och ägare av specialenheter är serviceavgiften 
en förhandlad avgift. Serviceavgifter är momsbelagda 
och avdragsgilla kostnader. För förvaltare av bostads-
fastigheter är dock momsen en kostnad.

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 service-
avgifter. Fastighetsägare i Gamlestadens överskott per 
den 31 december 2022, när alla kostnader dragits från 
intäkterna, behandlas som ett förskott av medlemmar-
na för år 2023. Detta för att föreningens överskott inte 
ska betraktas som en vinst som ska beskattas. Dessut-
om ska de överskjutande likvida medlen vid årsskiftet 
2022/2023 täcka Fastighetsägare i Gamlestadens 
kostnader fram till dess att nya medlems- och service-
avgifter kommer in under våren 2023. 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 med-
lemmarna vid 2022 års slut måste tas i anspråk med 40 
tkr. Detta jämfört med förskott från medlemmarna om 
206 tkr vid 31 december 2021. När dessa medel inte 
används ackumuleras de och kan användas för olika 
insatser under kommande verksamhetsår.

I resultaträkning och balansräkning görs jämförelser 
mellan verksamhetsåren 2022 och 2021 samt styrel-
sens budget för 2022. 

Fastighetsägare i Gamlestaden hanteringen ekono-
min för ordningsvaktinsatsen i Centrala Gamlestaden. 
Intäkterna från de sex finansiärerna och kostnaderna 
för insatsen som faktureras till föreningen av Securitas 
går jämnt upp över året. Under 2022 har dessutom 
föreningen hanterat ekonomin för kunskapskonferen-
sen om bid, stadsutveckling och platssamverkan på 
Kronhuset, Göteborg, den 9 maj 2022. 

Resultaträkning 

INTÄKTER 20221231 20211231 Budget 2022

Medlemsavgifter 25 500 26 500 0
Serviceavgifter 1 326 876 1 333 237 1 400 000
Intäkter Gamlestadsgalej 10 125 0 0
Fakturerat för LOV 3 1 932 000 1 932 000 1 930 000
Intäkter BID-konferens 117 500 0 0

Summa intäkter  3 412 001 3 291 737 3 330 000

Periodiserade intäkter 40 000 206 000 770 000
Redovisat resultat -24 378 -25 109 0

Total summa intäkter 3 427 623 3 472 628 4 100 000

KOSTNADER 20221231 20211231 Budget 2022

Säkerhetssamordnare -200 000 -200 000 -200 000
Områdesväktare LOV 3 -1 927 530 -1 928 655 -1 930 000
Verksamhetssamordning -59 500 -63 000 -70 000
Levande Gamlestaden,  
övergripande mm 0 -9 750 -50 000
Arbetskläder mm  
Gamlestadspatrull -6 461 0 -30 000
Gamlestadsgalej -446 242 -313 393 -230 000
Projektledning  
Levande Gatuplan (Drivhuset) -83 000 -198 000 -300 000
Kompetensstöd  
lokalfast.förvaltn. -30 000 0 -30 000
Projektledning Platsutveckling -92 450 0 -200 000
Övr. kostnader (papperskorgar) -59 200 -16 300 0
BID-konferens -112 607 0 -50 000
Invånarenkät 0 -87 624 0
Parkeringsinventering 0 -47 000 0
Kommunikation (Spiro) -129 050 -166 430 -200 000
Nya fasadskyltar -11 000 -171 665 0
Trycksaker, övriga kostnader -45 622 -31 547 0
IT, domäner -6 000 -10 372 -12 000
Forskning 0 0 0
Övriga kostnader -13 502 -9 107 0
Projektkontor, städning -80 866 -85 169 -90 000
Kostnader kontoret -14 044 -59 471 -15 000
Avskrivning kontorsinventarier -8 648 0 -8 000
Styrelse + årsmöte -800 0 -10 000
Ekonomi + admin -50 000 -50 000 -50 000
Bredband, porto, bankavgift -18 638 -6 727 -20 000
Arvode v.ordf. -11 021 0 -12 000
Ej avdragsgill ingående moms -16 005 -16 086 -16 000
Räntekostnader -5 436 -2 322 0

Summa kostnader -3 427 623 -3 472 618 -3 643 000
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 20221231 20211231

Bankmedel 872 898 918 334
Projektmedel, belastar ej BID 0 0
Momsfordran 49 648 62 007
Kundfordringar 206 250 201 250
Förutbet. kostn & upplupna int. 242 889 236 549
Skattekonto 0 5
Varulager 0 0
Summa tillgångar 1 371 685 1 418 145

Inventarier 55 743 55 743
Ack avskrivning inventarier -29 796 -21 148
Summa inventarier 25 947 34 595

Summa tillgångar 1 397 632 1 452 740

SKULDER 20221231 20211231

Leverantörsskulder -274 224 -311 253
Förutbetalda kostnader -5 000 -5 000
Tillkommande moms 2 559 0
Negativt skattekonto -102 0
Förskott från medlemmar -730 500 -770 500
Balanserat resultat -365 987 -340 878
Årets resultat -24 378 -25 109

Summa skulder och 
eget kapital 1 397 632 -1 452 740

Styrelsen för Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening
Gamlestaden den 8 mars 2023

Magda Borg
BRF Gamlestadstorget

Robert Woodbridge
Ordförande

Platzer Fastigheter

Jan Johansson
Vice ordförande

BRF Löjtnantshjärtat

Tillförordnad ordförande
 Magnus Alexandersson

Bostads AB Poseidon

Göran Joneskär
Corem Property Group

Per-Eric Trulsson
SKFs anställdas BRF nr 1

Triumf Bala
Fastighets AB Balder

Emelie Lindström
Sigillet Fastighets AB

Fastighetsägare i Gamlestaden
Box 13 020, 402 51 Göteborg
Kontor: Lars Kaggsgatan 12a

info@bidgamlestaden.se
Organisationsnummer: 857209-5829

    facebook.com/BIDGamlestaden

Bodil Löfmark
Stena Fastigheter


