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VD har ordet
Med stor glädje kan vi konstatera att vi sålt rekord, över 

90 000 kvm verksamhetsmark. Vi får gå 27 år tillbaka i tiden för att 

slå den siffran! Nu är det ju inte antalet kvadratmeter som räknas utan de 

arbetstillfällen som skapas. Genom dessa kommande etableringar får Kungälv 

ett tillskott på över 100 arbetstillfällen. Fantastiskt kul! 

Baksidan på myntet är att vi nu bara har ca 40 000 kvm detaljplanelagd mark till

 försäljning. Det sporrar oss att genom så kallad byggherredriven detaljplaneprocess, 

som vi fick uppdrag av kommunstyrelsen att samordna tre stycken nya detaljplaner och på 

så sätt ta ett större ansvar för processen. Det första, Vegstorp, ett område alldeles norr om 

Rollsbo med över 300 000 kvm möjlig etableringsmark är snart klar att gå ut på samråd. På 

bostadssidan samordnar vi två projekt, ”Entré Ytterby” med ca 90 bostäder och 3 500 kvm loka-

ler med huvudman i Saltholmgruppen och ”Kareby-Rishammar” med ca 250 bostäder, lägenheter, 

radhus, kedje-hus och friliggande villor där Bonava är projektägare. Dessa tre projekt representerar 

investeringar i Kungälv på över en miljard kronor, och kan på sikt generera över 1 000 fasta arbets-

tillfällen. - ”Vi sträcker på ryggen!”.

Vårt ”flaggskepp” på bostadssidan är Åseberget, 300 000 kvm, med en kilometer till det nya 

Resecentrum som nu skall byggas. Under året har vi intervjuat 16 stycken tänkbara partners för 

detta projekt. Innan vi gick på sommarsemester tecknade vi ett samarbetsavtal med sex stycken 

fastighetsexploatörer som alla kommer att bidra till att skapa ett tryggt och attraktivt område 

för boende och livet utanför bostaden på #seberget. Vi förstår också att projektet är betydligt 

större än ett ordinärt bostadsområde. I stället ser vi #seberget som en väsentlig del av 

stadskärnan – ett stadsutvecklingsprojekt, med allt vad det kan innebära. - ”Spännande!”.

I närtid kommer vi att leverera 36 stycken villatomter i Tega Västergård, Ytterby 

till den kommunala villatomtkön. Infrastrukturbygget, vägar, vatten och avlopp m.m. 

kommer att färdigställas under 2017 och förhoppningsvis ser vi nya familjer som flyttar 

in i sitt drömhus under 2018. Vi är med och gör skillnad, men inte ensamma, utan i ett tätt 

vävt nätverk av tjänstemän, politiker och näringsliv och inte minst ni som bor i Kungälv. 

Gå gärna in på vår hemsida www.bokab.nu för att se hur!

Daniel Åhman, 
mark- & 
exploaterings-
ingenjör

Bengt-Göran Björk, 
säljansvarig 

etableringsmark
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Peter Jakobson
VD

Pia-Marie Parkrud
ekonomi & administration

Daniel Åhman, 
mark- & 
exploaterings-
ingenjör
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AllHyr i Kärna AB hyr ut och säljer hoppborgar, hinderbanor 
och sumodräkter till privatpersoner, företag och föreningar. 
Det hela började som ren hobbyverksamhet men i takt med ökad efterfrågan har det övergått till en affärsmässig 

rörelse med stor potential – inte minst när man nu etablerat 
sig på Arntorp.

AllHyr är ett renodlat uthyrnings- och eventbolag som sätter servicen i för-sta hand. 
– Vi vill att man som kund ska känna att eventet är i trygga händer hos oss. Oavsett om man hämtar och monte-rar alla prylar själv eller om vi kom-mer ut och ger fullservice på plats. Att vi sedan är billigast i Sverige gör ju inte saken sämre, säger Martin och skrattar.

Ett skratt som han för övrigt har mycket nära till. Och det är väl kanske det som gör att han passar så bra i branschen.

– Jag är en ganska lekfull person som gillar att bjuda på mig själv. Fråga bara kineserna när jag besöker dem i och för mina inköp och själv testar hoppborgar och sumodräkter – till deras stora förvåning och förtjusning.Tack vare de nya lokalerna på 1300 kvm, innehållande lager- och kontors-hall, och exponeringsmöjligheterna utmed en av Sveriges mest trafikera-de vägar har tillströmningen av kun-der ökat markant.
– Det har blivit kanon! Tack till Bo-kab som hjälpt mig med tomten. De har varit skitbra!

SAMVERKAN för roligare fritid

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

FAKTA ALLHYR I KÄRNA ABGrundat: 2007.
Ägare: Martin Ottosson.Antal anställda: Två vintertid och sex under 

högsäsong.
Omsättning: 
3,5 MSEK.

SAMVERKAN 
för ökad byggnation

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

FAKTA KUNGÄLVSBYGGEN
Grundat: 2010.
Ägare: Bröderna Jonas 
och Joakim Karlsson.
Antal anställda: 10 personer.
Omsättning: 19 MSEK.

1 december 2015 fl yttade Kungälvsbyggen in i nybyggda 
lokaler på Arntorp. Och allt sedan dess har det gått med 
rasande fart. Omsättningen har mer än fördubblats och 
antalet anställda har gått från sex till tio. Lägg därtill att 
man också fått fyra hyresgäster i sitt nybygge.

Kungälvsbyggen AB är ett relativt 
ungt företag som grundades 2010 av 
bröderna Jonas och Joakim Karlsson. 
Man har i första hand specialiserat sig 
på nybyggnation och renovering av vil-
lor, vilket med tanke på den byggboom 
som rått under senare tid varit en 
klok satsning. Snart hade man vuxit ur 
sina befi ntliga lokaler på Skälebräck-
en, varför det 2015 var dags att hitta 
något ”eget”. Via Bokab fann man en 
passande tomt på 3100 kvm på Arn-
torp och snabbt fanns skisser framme 
på en 525 kvm stor fastighet, inrym-
mande lager, kontor och snickeri – en 
investering på i runda tal 4-5 MSEK. I 
december förra året var det så dags 

för infl yttning. Och med sig på resan 
fi ck man tre nya hyresgäster – MBS 
Entreprenad, Kareby Byggplåt och 
Skärströms Måleri – vilka hyr var sitt 
fack, samt A-hus som har sitt försälj-
ningskontor och showroom i anslut-
ning till Kungälvsbyggen.

– En perfekt kombination då vi byg-
ger många villor åt A-hus, säger Jonas 
Karlsson.

Satsningen på Arntorp har gett brö-
derna mersmak, varför man nu även 
inriktat sig på byggnation av fl erfa-
miljshus och kommersiella fastigheter.

Onekligen bra jobbat av de unga Ka-
rebybröderna. 

FAKTA KUNGÄLVSBYGGENFAKTA KUNGÄLVSBYGGEN
Grundat: 2010.2010.
Ägare: Bröderna Jonas Bröderna Jonas 
och Joakim Karlsson.och Joakim Karlsson.
Antal anställda: 10 personer.10 personer.
Omsättning: 19 MSEK.19 MSEK.

Om du söker en pålitlig partner inom strömförsörjning så är 

UPS-Teknik i Väst AB ett bra alternativ. Företaget ägs och drivs 

av makarna Helena och Gunnar Vidal och man har sedan star-

ten 2002 vuxit med en person per år. Och nu står man inför en 

utbyggnad av befi ntliga lokaler och ett nytt spännande affärs-

område att utveckla, vilket förhoppningsvis ökar takten 

i nyanställningar ytterligare…

Enkelt förklarat kan man säga att 

företagets kärnverksamhet handlar 

om att tillhandahålla produkter och 

servicetjänster inom UPS- och reserv-

kraftsanläggningar. Kunderna står 

framför allt att fi nna inom kommuner 

och landsting, sjöfarten och processin-

dustrin där man är i stort behov av en 

säker strömförsörjning.

– Vi köper in produkter i form av 

UPS-system, likriktare, batterier och 

reservkraftverk och anpassar dessa 

efter kundernas olika behov, säger 

Gunnar Vidal.

– Lägg därtill våra servicetjänster 

när det gäller idriftsättning, service 

och underhåll, övervakning och sup-

port och man förstår att vi är heltäck-

ande på området, tillägger Gunnar.

Under 2015 har man även lanserat 

ett nytt koncept i ett separat bolag 

för försäljning av kompletta solcells-

anläggningar till företag och privat-

personer.

– Just därför kommer vår utbyggnad 

om 750 kvm med lager, kontor och ett 

p-däck väl till pass. Tack till Bokab för 

smidig hantering vid markköpet.

SAMVERKAN 
för säkrare 
strömförsörjning

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

FAKTA UPS-TEKNIK

Grundat: 2002.

Ägare: Helena och Gunnar Vidal.

Antal anställda: 16 personer.

Omsättning: 26 MSEK.

FAKTA UPS-TEKNIK
FAKTA UPS-TEKNIK

Grundat: 2002.2002.

Ägare: Helena och Gunnar Vidal.
Helena och Gunnar Vidal.

Antal anställda: 16 personer.16 personer.

Omsättning: 26 MSEK.26 MSEK.

Rollsbo är nästintill ”helig” mark för bröderna Mats och Henric 

Berntsson som numera tagit över ägarskapet efter pappa Alf 

som startade Ytterbygg AB 1973. För länge sedan hade nämligen 

brödernas farfar en bondgård här. Men numera är Rollsbo ett 

viktigt industriområde och navet i Ytterbyggs verksamhet.

Ytterbygg AB ägnar sig företrädesvis 

åt att köpa in mark och i enlighet med 

sina kunders önskningar och behov upp- 

föra butiker, kontor och lager för privat 

och offentlig verksamhet. Totalt för-

fogar man över ett fastighetsbestånd

på 150 000 kvm och ytterligare uppe-

mot 50 000 kvm exploaterbar mark. 

Verksamhet bedrivs i Storgöteborg och 

i dagsläget har man cirka 350 hyres-

gäster bland vilka kan nämnas Bygg-

Max, Jysk, Ahlsell och Michelin jämte 

mer ”udda” verksamheter såsom Friskis 

& Svettis, ett djursjukhus, en chokladfa-

brik och en ambulansstation.

Under årens lopp har man haft ett 

mycket nära och bra samarbete med 

Bokab för att kunna tillfredsställa de 

olika intressenternas behov.

– Ibland är det vi som har mark och 

ibland är det Bokab. Vissa kunder vill 

hyra – andra köpa, varför det förs en 

nära dialog med Bokab för att locka nya 

hyresgäster till Kungälv i och för eta-

blering, säger Mats.

SAMVERKAN 

för anpassade lokaler

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

FAKTA YTTERBYGG

Grundat: 1973 av Alf Berntsson.

Ägare: Mats (VD) och Henric   

            
 Berntsson – båda söner 

            
 till Alf.

Antal anställda: Ca 30 st.

Omsättning: 122 MSEK.

SAMVERKAN
Mats Berntsson, 

VD, Ytterbygg.

FAKTA YTTERBYGG

FAKTA YTTERBYGG

Grundat: 1973 av Alf Berntsson.

1973 av Alf Berntsson.

Ägare: Mats (VD) och Henric   

Mats (VD) och Henric   

            
 Berntsson – båda söner 

            
 Berntsson – båda söner 

            
 till Alf.

            
 till Alf.

Antal anställda: Ca 30 st.
Ca 30 st.

Omsättning: 122 MSEK.
122 MSEK.

Mats Berntsson, 

VD, Ytterbygg.

Det hela började hemma i källaren i Kode då far och son, 

Denis och Elon Carlsson, 1965 lade grunden till L
ecor Stål-

teknik AB. Idag ägs man av BE Group som är ett av Sveriges 

ledande handels- och serviceföretag i stålbranschen. Fort-

farande aktiva i företaget är tvenne Carlsson – nämligen 

tredje generationen i form av Tennce såsom marknads- och 

försäljningsansvarig och brodern Tony som logistikansvarig. 

Ny VD sedan 2016 är Mats Clementz.

Det är onekligen en imponerande 

byggnad – enligt egen utsago Sveriges 

modernaste produktionsanläggning 

– man möts av när man besöker fö-

retaget på Växelgatan i Rollsbo. Här 

förfogar man över 6 700 kvm pro-

duktionsyta och byggnaden inrymmer 

även kontor med en funktionell och 

modern konstruktionsberedning. 

Årligen levereras det omkring 3 000 

ton stålkonstruktioner från anlägg-

ningen. Det är i huvudsak stålkon-

struktioner till v
äg- och järnvägsbroar 

men också industribyggnader, arenor, 

offshore- och hamnanläggningar runt 

om i Sverige.

Under 2015 köpte man, genom Bo-

kabs försorg, ytterligare ca 5 000 

kvm mark i anslutning till 
fastigheten.

– Allt 
för framtida expansions-

möjligheter, säger Tennce Carlsson.

SAMVERKAN 

för för smidigare 

stålkonstruktioner

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

FAKTA LECOR STÅLTEKNIK AB

Grundat: 1965.

Ägare: BE Group.

Antal anställda: 40 personer.

Omsättning: 130 MSEK.

Tennc
e

SAMVERKAN 

för säkrare sjöfart

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, H
ANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

Företaget Sea IT System AB har en lika enkel som genial affä
r-

sidé som går ut på att s
kapa bättre

 och mer stabila IT-lösningar 

för den globala skeppsindustrin
. En mycket fr

amgångsrik verk-

samhet som nu slår ner sina bopålar på Arntorp i Kungälv.

Bakom företaget Sea IT står Skärhamns-

sonen Mattia
s Patriksson som, tro

ts att 

han kommer från en riktig ”shipping-

familj”, 
valt a

tt h
ålla sig på land och däri-

från fjä
rrstyra skepp över hela världen. 

Martin grundade 2002 Sea IT som har 

som bärande idé att l
everera en fu

nk-

tion – en helhet in
om olika IT-lösningar 

för skeppen ute på världens alla hav.

– Man kan säga att v
i ta

r to
talansvar 

för ett s
kepps IT-behov i fo

rm av satellit-

kommunikation, te
lefoni, s

jökortsupp-

datering, administration och IT-under-

håll e
tc.

Idag har m
an kontrakt m

ed ett 2
0-tal 

redare m
ed en ansenlig m

ängd fa
rtyg

i respektive fl otta
. Sea IT erbjuder 

”24/7-service” världen över, och före-

tagets tio
 servicetekniker är alltid

 stand 

by att r
ycka ut fö

r service och underhåll. 

Dessemellan fjä
rrstyrs IT-systemen via

satellit 
frå

n land. En av dessa landbase-

rade enheter kommer under 2017 att 

uppföras på Arntorp, där man genom 

Bokabs försorg hitta
t en tomt som ska 

bebyggas m
ed ett l

ager o
m 850 kvm 

och en kontorsdel om 600 kvm i två 

plan. Totalt k
ommer ca 20 personer att 

ha sin hemvist här.

– Med denna etablering har vi i så 

fall tre
 enheter – en i Kungälv, en i 

Centralamerika och så huvudkontoret i 

Skärhamn, säger M
attia

s och skratta
r.

Därmed hälsas ännu ett 
nytt 

och 

spännande företag välkommet till 

Kungälv!

FAKTA SEA IT SYSTEM AB

Grundat: 2002.

Ägare: Mattia
s Patriksson.

Antal anställda: Ca 20 personer.

Omsättn
ing: 40   M

SEK.

Affä
rsidé: Bättre och 

mer stabil IT
 för 

skeppsindustrin 

world wide.

FAKTA SEA IT SYSTEM AB

FAKTA SEA IT SYSTEM AB

Grundat: 2002.
2002.

Ägare: Mattia
s Patriksson.

Mattia
s Patriksson.

Antal anställda: Ca 20 personer.

Ca 20 personer.

Omsättn
ing: 40   M

SEK.

40   M
SEK.

Affä
rsidé: Bättre och 

Bättre och 

mer stabil IT
 för 

mer stabil IT
 för 

skeppsindustrin 

skeppsindustrin 

world wide.

world wide.

Hänt under 2016!
2016 var ett mycket händelserikt år för oss på Bokab rent 

generellt. På denna sida presenteras delar av vad vi åstad-

kommit på den marknadskommunikativa fronten för att 

ytterligare flytta fram våra positioner som en proaktiv 

aktör vad gäller verksamhetsmark, villatomter och nyetab-

lering samt lite olika projekt och aktiviteter försedda med 

Bokabs ”gröna” prägel. Allt under temat ”Samverkan” som 

hade till syfte att långsiktigt bidra till utvecklingen och 

den gemensamma samhällsnyttan i Kungälvs kommun. 

Annonskampanj i Kungälvs-Posten
Genom ett tiotal annonser av varierande storlek har vi under 2016 profilerat oss

i Kungälvs-Posten ihop med våra kunder. Allt under rubriken Samverkan. I annon-

serna har vi, utöver att presentera det aktuella företaget

i sig, även lyft fram vår lyckade samverkansmodell 

för att etableringen över-

huvudtaget skulle 

komma till 

stånd.

Byggbod Tega Västergård
Under senhösten färdigställdes en Bokabprofilerad bod som är

tänkt att placeras i Tega Västergård och att användas som någon 

form av mötesplats när nu försäljningen av de 36 villatomterna

rullar igång under 2017.

Hemsidan
Vår hemsida är kanske vår absolut viktigaste kommunikationskanal,

varför vi under året fortsatt att fylla den med nyheter och relevant 

information. Här kan man hitta det mesta om och kring Bokab och vad 

vi sysslar med och erbjuder.



5Årsredovisning Bokab 2016

1

w

FÖ R SL AG KOM MUN IK AT I ONSS T R ATEG I 
KU N G ÄLV  1 3  J U N I  20 16 

– samverkan för företags-, handels- och bostadsetablering

 

Områdesskyltar
Vi fortsatte vår satsning på att synas bättre i de olika verksamhets-

områdena runt om i kommunen. Och det genom stora skyltar med 

olika budskap beroende på områdets förutsättningar i sig. Så visst 

syns vi nu…

Vykort x 2
Hitta hem i Tega Västergård!

Med den uppmaningen ville vi göra intressenterna i den kommunala tomtkön uppmärksamma

på vår satsning med 36 villatomter i Tega Västergård. Intressenterna fick såväl ett vykort 

hem i brevlådan som ett mail med samma budskap. 

Vi köper mark!

– Har du något att sälja?

Under den rubriken gick vi på offensiven i en kampanj med start under våren. En 

kampanj som både innehöll ett digitalt och ett postalt utskick samt ett upprop på 

Kungälvsmässan för att hitta ny exploaterbar mark. Vi har även annonserat vårt 

behov i Kungälvs-Posten.

Kommunikationsstrategi
Under våren presenterades en ny kom-

munikationsstrategi för vår styrelse. 

En strategi som slog fast när, vad, hur, 

var och mot vem vi skulle kommuni-

cera under 2016. Ett mycket viktigt 

styrdokument som guidat oss rätt 

under hela året.

Kungälvsmässan
Bokab deltog med egen monter på Kungälvsmässan 15-17 september. 

Här presenterades bland annat projektet Tega Västergård om 36 

villatomter, att vi hade ca 50 000 kvm verksamhetsmark till försälj-

ning och vår satsning på att köpa mark. Inför mässan producerade 

vi också ett helt uppslag i mässtidningen där vi utöver Tega-projektet 

slog ett slag för kommunens kommande satsningar i stadskärnan

och det nya resecentret. I tidningen belyste vi också det faktum att vi

 var på väg mot ett nytt försäljningsrekord för 2000-talet vad gäller

verksamhetsmark. Slutsumman vid årets utgång landade på 90 000 

kvm försåld verksamhetsmark för företagsetablering. Den bästa 

siffran på 27 år!

Bikupa
Under året var vi med och sponsrade en Bokab-profilerad 

bikupa i samarbete med Södra Inlands Biodlarförening. Som 

motprestation fick vi ett antal honungsburkar som vi med egen

etikett och under temat ”Låt dig väl smaka” använde som 

giveaways i allehanda sammanhang. En uppskattad gåva och 

ett bevis på att god samverkan ger en härlig biprodukt.

Hitta hem 
i Tega Västergård!

INTRESSEANMÄLAN

Vi köper mark!
– Har du något att sälja?
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FAKTA SEA IT AB

Grundat: 2002.

Ägare: Mattias Patriksson.

Omsättning: 40 MSEK.
Antal anställda: Ca 20 personer.

Affärsidé: Bättre och mer stabil 

IT för skeppsindustrin world wide.

Sjösjuk kaptenson 
söker fast mark i Kungälv
– FÖR ATT FJÄRRSTYRA SKEPP ÖVER HELA VÄRLDEN

Företaget Sea IT System AB har en lika enkel som genial affärsidé som går ut på 

att skapa bättre och mer stabila IT-lösningar för den globala skeppsindustrin. En 

mycket framgångsrik verksamhet som nu slår ner sina bopålar på Arntorp i Kungälv.

– Jag kommer dock att behålla vårt huvudkon-

tor på hemmaplan i Skärhamn, säger ägaren 

och grundaren Mattias Patriksson och skrattar.
Mattias kommer från en riktig ”shipping-

familj” och fick redan vid tidig ålder bekänna 

färg genom att knacka rost och måla skrov på 

fartyg på haven runt om i Europa.

– Men jag var tvungen att vara uppe på 

däck – annars blev jag sjösjuk…

En inte alltför bra egenskap om man ville 

axla faderns roll som sjökapten.

– Jag fick bli landkrabba istället 

och ”pella” med datorer och knacka 

in data.

Intresset för, och vikten av, datorer 

och de möjligheter som där stod till buds 

gjorde att Mattias påbörjade en utbildade 

till dataingenjör i Kalmar på 1990-talet.

– Efter avslutad utbildning fick jag in en fot i 

driftsbolaget BN där det handlade om att vara 

behjälplig med driften av farty-

gen. Datorer och olika 

IT-lösningar pratades det inte så mycket om 

då, varför jag såg en potential inom detta. 

Och 2002 grundade Mattias företaget Sea 

IT som har som bärande idé att leverera en 

funktion, en helhet inom olika IT-lösningar för 

skeppen ute på världens alla hav.

– Man kan säga att vi tar totalansvar för ett 

skepps IT-behov i form av satellitkommunika-

tion, telefoni, sjökortsuppdatering, adminis-

tration och IT-underhåll etc.

Upplägget gillades och idag har man kon-

trakt med ett 20-tal redare med en ansenlig 

mängd fartyg i respektive flotta. Sea IT er-

bjuder ”24/7-service” världen över och fö-

retagets tio servicetekniker står alltid stand 

by att rycka ut till de olika fartygen för ser-

vice och underhåll. Och väl på plats har man 

ett hamnuppehåll på sig att lösa sin uppgift. 

Dessemellan fjärrstyrs IT-systemen via sa-

tellit från hemmabasen som i skrivande stund 

ligger på Backastrand på Hisingen.

– Vi har dock blivit för trångbodda där, var-

för Kungälv dök upp som ett bra alternativ 

för etablering. Dels för att det ligger strate-

giskt bra till med närheten till Göteborg där de 

flesta anställda bor, dels för att jag själv bor i 

och vi har vårt huvudkontor i Skärhamn, varför 

jag får närmare till besluten, förklarar Mattias.

Genom Bokabs försorg hittades en lämplig 

tomt på Arntorp om 4 200 kvm, och om allt 

går som det ska sätts spaden i jorden i mars 

2017. Då ska det uppföras ett lager om 850 

kvm och en kontorsdel om 600 kvm i två plan, 

innehållande även gym, relax, omklädning och  

vilorum för natt- och jourservice. Totalt kom-

mer ca 20 personer att ha sin hemvist här.

– Med denna etablering har vi i så fall tre 

enheter – en i Kungälv, en i Centralamerika och 

huvudkontoret i Skärhamn, där även ”ekono-

min” sitter. Nu hoppas jag bara att Kungälvs 

kommun är lika snabba och lätta att ha att 

göra med som Bokab när det gäller bygglov 

och liknande så att vi kan flytta in i nya lokaler 

under första kvartalet 2018.

Därmed hälsas ännu ett nytt och spännan-

de företag välkommet till Kungälv!
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Bakom projektet står entreprenören och mo-

tornörden Martin Svendsen som sedan 2010 

äger och driver den framgångsrika verksam-

heten Gokartcentralen mitt i centrala Göte-

borg. En inomhushall om 4 500 kvm med en 

halv kilometer lång bana och ett 20-tal bilar 

som drivs med el. I hallen finns även restau-

rangverksamhet med fullständiga rättigheter, 

shuffleboard, raceroom, biljard med mera.

– Elbilarna i fråga är våra egna innovatio-

ner som vi tagit fram i samarbete med Caroli 

Motor i Bjuv och Adigo Drives i Mölndal. Förde-

len med elbilarna är att de är tysta, miljövän-

liga och minst lika snabba som traditionella 

bensindrivna gokarts, säger Martin Svendsen 

som själv har en lång racingbakgrund med 

bland annat två SM-tecken på CV:et.

Det framgångsrika racingkonceptet hoppas 

nu Martin kunna ”exportera” till grannkommu-

nen Kungälv – närmare bestämt till Arntorp 

där han förvärvat 1,5 hektar mark genom ett 

nära samarbete med Bokab.

– Min förhoppning är byggstart efter som-

maren 2017 och invigning lagom till årsskiftet. 

Då ska en inomhushall om 4 500 kvm med 

21 elbilar – och i övrigt samma utbud som i 

Göteborg – stå färdig. På sikt planerar Martin 

även för en utomhusdel med öppningsbara 

portar, vilket gör att man kan köra både inne 

och ute.

På frågan om varför just Kungälv blev aktu-

ellt som etableringsort är Martin tydlig:

– Bland annat bor jag i kommunen och gillar 

det jag ser vad gäller företagsetablering, och 

dessutom är läget precis längs med E6 bra 

rent exponeringsmässigt.

För Martin handlar det om en investering på 

i runda tal 30 miljoner kronor och om allt blir 

verklighet innebär det 5-10 arbetstillfällen.

– Det ska bli jättekul. Jag vet av erfaren-

het att det är en mycket uppskattad aktivitet 

som vänder sig till alla som är minimum 135 

cm långa och upp till 80-90 år. Det enda man 

behöver göra är att gasa, bromsa och styra. 

Oavsett ålder och kön – hornen i pannan växer 

alltid när man väl satt sig i sätet och spänt fast 

fyrpunktsbältet, säger Martin och skrattar.

Tyst, snabb 
och miljö-
vänlig racing
– PÅ VÄG ATT ETABLERA SIG PÅ ARNTORP

Om alla pusselbitar faller på plats kommer Kungälv att ha en egen gokartbana i början 

av 2018. Det är företaget Gokartcentralen, med säte i Göteborg, som planerar för en 

etablering på Arntorp och en 450 meter lång inomhusbana med el-gokartbilar.

FAKTA GOKARTCENTRALEN

Grundat: 2010.
Ägare: Martin Svendsen.

Antal anställda: 6 heltid 

och 5 extra.

Omsättning: 9,5 MSEK.
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FAKTA YTTERBYGG

Grundat: 1973 av Alf Berntsson.

Ägare: Mats och Henric Berntsson 

(söner till Alf).

VD: Mats Berntsson sedan 1995.

Antal anställda: Ca 30 st.

Omsättning: 122 MSEK.

Marknadsområde: Storgöteborg.

Verksamhet: Lokaler anpassade till 

företag, butiker, kontor med mera.

Fastighetsbestånd: ca 150 000 kvm.

Ytterbygg AB ägnar sig företrädesvis åt att 

köpa in verksamhetsmark och bebygga den 

enligt sina kunders önskningar och behov vad 

gäller butik, kontor, lager, tillverkning och an-

nan privat och offentlig verksamhet. Totalt 

förfogar man över ett fastighetsbestånd på 

150 000 kvm och ytterligare uppemot 50 000 

kvm exploaterbar mark. Verksamhet bedrivs 

i Storgöteborg – med ca 40 procent i Kungälv, 

40 procent på Hisingen och övriga 20 procent 

i kommuner som Mölndal, Stenungsund, Troll-

hättan och Älvängen. I dagsläget har man cirka 

350 hyresgäster och bland dessa kan nämnas 

rikskända aktörer som ByggMax, Jysk, Ahlsell 

och Michelin jämte mer ”udda” verksamheter 

såsom Friskis & Svettis, ett djursjukhus, en 

chokladfabrik och en ambulansstation.

– Det är kanske det som är kryddan i varda-

gen – att kundanpassa lokalerna för att passa 

respektive kunds verksamhet på bästa sätt, 

säger Mats Berntsson som tog över som VD 

1995. Då förfogade man över ett bestånd på 

25 000 kvm – något som sexfaldigats sedan 

dess. Onekligen bra jobbat.

ETT BRETT ERBJUDANDE

Ytterbygg omsätter ca 122 miljoner kronor 

på årsbasis och har 31 anställda bestående av 

administrativt folk, byggare och fastighets-

tekniker.

Genom många års erfarenhet har man till-

ägnat sig ett rationellt sätt att bygga utan att 

för den skull ge avkall på hyresgästens behov. 

Man erbjuder även kringtjänster i de aktuella 

industriområdena. Exempel på sådana kan 

vara återvinning, truck- och tryckluftslösning-

ar, snöskottning med mera. I fokus står också 

ett medvetet miljöarbete med energieffektiva 

lösningar. Bland annat förvärvade man ett 

vindkraftverk i Varberg för ett antal år se-

dan. Ett kraftverk som årligen producerar 5 

miljoner kilowattimmar, vilket faktiskt täcker 

energibehovet för hela Ytterbyggs fastighets-

bestånd.

EN WIN-WIN-SITUATION

Genom åren har man haft ett mycket nära och 

bra samarbete med Bokab för att tillfreds-

ställa olika intressenters behov.

– Ibland är det vi som har mark och ibland är 

det Bokab. Vissa kunder vill hyra, andra köpa, 

varför det förs en nära dialog med Bokab för 

att locka nya hyresgäster till Kungälv i och för 

etablering, säger Mats.

Ett bra exempel är tyska Lohman, tillverka-

re av teknisk avancerad tejp, som flyttar sin 

verksamhet till Kungälv från Lilla Edet. För 

tillfället pågår byggnation av en 1 800 kvm 

stor lokal för kontor, lager och tillverkning. 

Lohman sysselsätter 20 personer och det 

finns redan planer om expansion. Inflyttning i 

det nya ”huset” sker i januari 2017.

Ett annat spännande projekt som sker i nära 

samarbete med Bokab är exploateringen av 

Åseberget där det planeras mellan 1 000 och 

1 500 bostäder. Ytterbygg är med som en liten 

lokal aktör bland fem stora byggbolag, efter-

som man äger viss mark i området och fram-

för allt är intresserade av att bygga offentliga 

lokaler, butiker med mera i området.

Hur ser då Mats på framtiden?

– För tillfället är det en hög investeringsvil-

ja och jag ser ingen avmattning på kort sikt. 

Vår ambition är inte att bli jättestora, men vi 

är organiserade för tillväxt och då gäller det 

framför allt att bredda oss rent geografiskt – 

men alltid med Kungälv som bas. Sedan tror 

jag marknaden kommer att kräva allt mer 

sofistikerade kundanpassade lösningar och 

på det området vill jag säga att vi har det väl 

förspänt, avslutar Mats Berntsson.

Hyr ut 
anpassade 

lokaler
– I KUNGÄLV OCH ÖVRIGA 

STORGÖTEBORG

Vi träffas på Ytterbyggs huvudkontor i Rollsbo Industriområde – 

företagets VD Mats Berntsson och jag. Rollsbo är nästintill ”helig” 

mark för Mats och brorsan Henric som numera tagit över ägarska-

pet efter pappa Alf som startade företaget 1973. För länge sedan 

hade nämligen brödernas farfar bondgård här. Numera är Rollsbo 

ett viktigt industriområde och navet i Ytterbyggs verksamhet.
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– Ja, så är det faktiskt, säger Thomas och 

skrattar när han tar emot i den nya fina anlägg-

ningen om 3 800 kvm på Bilgatan 15 i Rollsbo 

Industriområde. Här huserar man alltsedan 

1 april 2016 med kontor, tillverkning, teknik, 

produktutveckling, lager med mera. En inves-

tering i sig på uppemot 40 MSEK.

Åter till uppkomsten av företaget…

– Jag var på väg hem efter en skidresa i 

alperna i min ungdom när jag av en händelse 

stötte på lampan i fråga som varnade vid ett 

vägbygge. Min nyfikenhet tog överhand och 

jag såg att den var av amerikanskt ursprung 

och skrev till dem och frågade om de behövde 

någon i Sverige som sålde dylika lampor. Jag 

fick ett positivt svar och hade vid mitt första 

säljbesök en förhoppning om att sälja ett tiotal 

stycken. Men efter demonstration av lampan 

gick jag hem med en order på 200 stycken 

och på den vägen är det… Jag var fast och 

företaget Berlex såg dagens ljus. Idag består 

sortimentet av över 5 000 produkter med in-

riktning mot trafiksäkerhet. Vi pratar om bul-

lerskydd, barriärer, ljuspiltavlor, digitala skyl-

tar, fordonsutmärkning, trafiksignaler, staket/

stängsel, lampor och lyktor samt hinder och 

skydd med mera. I många fall helt kundunika.

– Det är det som är vår styrka. Vi är prisvär-

da, snabba och flexibla och ligger i framkant 

vad gäller tekniska innovationer på området, 

säger VD:n och tillika 

ägaren Thomas

Bergendahl som 

trots sina 72 år 

fortfarande är 

i allra högsta 

grad aktiv inom

företaget.

– Men nästa

generation i form

av min son och 

mina två döt-

trar också

med, vilket 

känns både 

stimulerande och tryggt.

Utöver på huvudkon-

toret i Kungälv finns man även på plats i Stock-

holm och Göteborg för att bistå med försälj-

ning, trafikplanering och utbildning.

När det kommer till frågan om hur han ser 

på framtiden så blir han entusiastisk.

– Med vårt koncept har vi alla möjligheter 

att växa. Trafiken ökar, graden av tekniska lös-

ningar blir alltmer avancerade och ”säkerhets-

tänket” skruvas hela tiden upp. Och även om 

Sverige är vår huvudmarknad så vill vi på sikt 

in i våra nordiska grannländer också. Något vi 

nu har möjlighet till genom vår nyetablering 

på Rollsbo där vi förfogar över ytterligare 

20 000 kvm mark för framtida behov, säger 

”trafiksäkerhetsnörden” Thomas Bergendahl.

Bokab hälsar välkommen till Bilgatan och 

ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Det började i de schweiziska alperna i 

början av 1970-talet med upptäckten av 

en nästintill okrossbar varningslampa av 

amerikanskt märke – för att så småningom 

landa på den svenska marknaden som det 

ledande företaget när det gäller special-

anpassade trafiksäkerhetsprodukter och 

vägmärken. Historien går under namnet 

Thomas Bergendahl – eller kort och 

gott Berlex.

FAKTA BERLEX AB

Grundat: 1970.

Ägare: Thomas Bergendahl.

Antal anställda: Ca 30 personer.

Omsättning: 60 MSEK.

Varna, vägleda 
och värna
– SÅ BIDRAR BERLEX 
TILL EN SÄKER TRAFIKMILJÖ
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Förvaltningsberättelse 2016

Bolagets uppdrag
2016-02-25 tog kommunfullmäktige ett viktigt steg i ambitionen att 

utveckla Bokab som bolag. Vi fick nya ägardirektiv som ger oss en 

betydligt större spelplan för att skapa nytta för kommunen och dess 

medborgare. 

Bolaget skall inom ramen för av kommunen givna direktiv skapa 

förutsättningar för etablering och byggnation enligt av kommunfull-

mäktige antagna mål. Bolaget skall bidra till att förverkliga kommun-

fullmäktiges strategiska mål.

Bolaget skall bedriva markexploatering och därtill hörande mark-

förvaltning i kommunen. Bolaget skall som exploateringsbolag bidra 

till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, 

förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för ut-

veckling och exploatering. Bolaget skall aktivt driva exploatering och 

etablering i kommunen och verka som ett utvecklingsbolag.

Vår vision bygger på att bolaget skall vara ett av de bästa alterna-

tiven vid etablering av företag och bostäder inom Göteborgsregionen, 

där vi kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av etableringsmark. 

Alla Bokabs kunder - stora som små - ska ges samma höga servicenivå.

Etableringsmark för verksamheter
Bokab har en lång och framgångsrik historia där vi sålt i snitt ca 30 000 

kvm per år. Under året har vi glädjande sålt över 90 000 kvm. Sannolikt 

en effekt av den låga räntan, men också ett tecken på en fungerande 

marknad med en stabil efterfrågan och konsumtionsnivå. Vi ser också 

en förskjutning i företag som etablerar sig. Från ren tillverkning till för-

ädlande återförsäljare, till upplevelseindustrin. En spännande utveck-

ling som breddar utbudet och närvaron i våra verksamhetsområden 

men gör också att vi måste tänka annorlunda och nytt. En utmaning!

Baksidan på det myntet är att vi nu börjar sälja slut på vår detaljpla-

nelagda mark. Redan 2014 såg vi tendenser och startade ett utveck-

lingsarbete för att i högre utsträckning än tidigare ta initiativet i de-

taljplaneprocessen. I en samverkan med kommunens tjänstemän och 

stöttning av politiker fick vi i början av 2016 ett samordningsuppdrag 

för ett antal så kallade byggherredrivna detaljplaner. För kommunens 

del är det en plan som kommer att ge ca 250 000 kvm verksamhets-

mark precis norr om Rollsbo. Bokab äger här ca 100 000 kvm och två 

privata intressenter den resterande marken. Vi räknar med att gå ut på 

samråd första kvartalet 2017.

Parallellt med att vi dels säljer detaljplanelagd mark och dels pro-

cessar fram detaljplaner måste vi också köpa in ny mark. Här har vi 

gjort en grundläggande analys av strategiska markområden och ef-

ter samråd med kommunen vidtar nu bearbetning. Som en delmängd 

har vi tagit fram ett vykort där vi uppmanar potentiella säljare att 

kontakta oss. Den absolut mest framgångsrika vägen är dock fort-

farande det personliga mötet där vi nästa år kommer att gå ut och 

annonsera efter en ny medarbetare som skall fokusera på att köpa 

och sälja mark.

En viktig fråga för kommunen är hur man ställer sig till att explo-

atera jordbruksmark i strategiskt viktiga lägen som entréerna till 

Kungälv. Vi har här en ambition att föra en intelligent dialog kring posi-

tiva och negativa konsekvenser på kort och lång sikt.

Etableringsmark för bostäder
Efterfrågan på bostäder är stor i Kungälv och i hela Sverige. Under året 

har vi sålt fyra villatomter i Tega Västergård till kommunen där bostäder 

med särskild service skall byggas. En ytterligare tomt i Hareslätt har 

också sålts till personer ur den kommunala tomtkön.

Tega Västergård en plan med 40 villatomter vann laga kraft under 

året. Här har vi tecknat avtal med kommunen som upphandlar och 

driver entreprenaden för vägar, el och va för Bokabs räkning. Skogs-

avverkningen har startat och allt arbete beräknas vara avslutat under 

nästa år. Erbjudande om köp av villatomt har gått ut till kön som idag 

har över 700 personer. 118 stycken har anmält sitt intresse för områ-

det och framtagande av slutlig exploateringskalkyl med framräknade 

tomtpriser avslutas under året. Under 2017 får vi det stora nöjet att 

erbjuda 36 villatomter till spekulanter.

På flerbostadssidan har vi arbetat vidare med de intressenter 

som kontaktat oss med anledning av vår skylt – ”Mark till salu” på 

Enekullsvägen. Det mest intressanta projektet är en exploatör som 

vill bygga 140 permanenta hyreslägenheter med 30 % integrations-

boende och 70 % för den vanliga lägenhetskön. Tanken är att pröva 

kommunens planmonopol genom att gå direkt på bygglovsansökan. 

Huvudmannen har för avsikt att lämna in ansökan under första kvar-

talet 2017. Ett angeläget projekt som kanske öppnar nya vägar och 

utvecklar synsätt.

Arbetet med Bokabs genom tidernas största bostadsprojekt, Åseber-

get progresserar. Efter en urvalsprocess i början av året baserad på de 

16 exploatörer som anmält intresse att delta i utvecklingen av Åseber-

get valde vi att teckna avtal med 6 stycken. Alla med ett driv att skapa 

ett tryggt och attraktivt område för boende och livet utanför bostaden. 

Genom att vi intervjuat över 20 personer -tjänstemän, politiker, företag, 

mäklare och ungdomar har vi blivit medvetna om att omgivningens för-

väntningar på projektet är betydligt större än ett ordinärt bostadsom-

råde. Istället ser man Åseberget som en väsentlig del av stadskärnan 

- ett stads-utvecklingsprojekt, med allt vad det kan innebära. 

Vi har också etablerat ett arbetsnamn på Åsebergsprojektet ”#se-

berget”. Symboliskt då berget ger fantastiska möjligheter att expone-

ra Kungälv mot E6 och visuellt knyta Kungälvs centrum med Ytterby 

och erhålla en sammanhållen stadsstruktur. Vi lever i en tid då många 

projekt vill medverka till att lösa bristen på bostäder, det gör att 

kommunens resurser på plansidan är hårt ansträngda. Vi vill därför 

utveckla det mandat vi erhållit i samordningen av byggherredrivna 

detaljplaner och föreslå en planeringsmodell som gör det möjligt att 

framdriva planarbetet för Åseberget genom dels, en engagerad och 

kompetent byggherredriven process men också med en målbild att 

bygga en förenklad struktur för den färdiga detaljplanen där detaljer-

na fastläggs i de kommande byggloven.

Styrelsen och verkställande direktören för Bokab får härmed avge årsredovisning för år 2016.

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat angivits.
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Ekonomi
Med den resultatavräkningsprincip som bolaget tillämpar sedan 1996 

innebär årets försäljningsintäkter från, i huvudsak, verksamhetsområ-

det Arntorp en direkt positiv resultatpåverkan. Dock skall noteras att 

bolaget fortfarande har kvarstående avtalade exploaterings åtagand-

en såsom byggande av gator, GC-stråk, avstyckning m.m. (motsvaran-

de ca 17 miljoner, exkl. bolagets egen administration) avseende bola-

gets samtliga aktiverade exploateringsområden, samtidigt som ett 

stort innehav av byggklar tomtmark finns.

Personal
Under året har vi varit tre heltidsanställda samt en person som arbe-

tar två dagar i veckan (40 %).

Styrelsen
Under året har styrelsen bestått av 5 ledamöter. 

Resultat
Årets resultat efter skatt visar ett positivt resultat på lite drygt 1 mil-

jon kronor vilket överträffar budget med 700 000 kronor. Ett resultat 

som naturligtvis speglar den goda försäljningen som varit under året. 

Vi har dock genomfört ett antal investeringar för att minska våra 

långfristiga skulder. Det är tillkommande exploateringskostnader 

som gång- och cykelvägar i Solbräcke – Arntorp samt toppbelägg-

ning av Solbräckegatan där företagarna är klara med byggnationen 

av sina verksamhetslokaler. Vi har också betalat 700 000 kronor till 

kommunen som en medfinansiering av ”utveckling avseende, när-

strövområde vid Nya Grinden”. Förklaringen till Bokabs långfristiga 

skulder är att kommunen fattade beslutet att Bokab skulle betala för 

byggnationen av hela Rollsbomotet med anledning av exploateringen 

av Rollsbo. En stolt investering av Bokab för lokalsamhället på ca 14 

miljoner kronor.

BOLAGETS UTVECKLING DE SENASTE FEM ÅREN 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoomsättning 500 241 408 478 501

Resultatredovisade expl. intäkter 13 355 10 779 15 474 9 537 34 215

Resultat efter finansiella poster 1 497 -898 491 385 1 821

Årets resultat 1 196 518 1 376 1 053 1 066

Balansomslutning 81 900 77 105 71 411 65 381 68 155

Soliditet (Not 12) 36 % 37 % 40 % 44 % 44 %

Medelantal anställda 3 3 3 3 3

Förändring av eget kapital 
 AKTIEKAPITAL RESERVFOND  FEK

Belopp vid årets ingång 4 000 340 23 199

Utdelning   -217

Årets resultat   1 066

Belopp vid årets utgång 4 000 340 24 048

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst 22 982 305 kr

Årets resultat 1 066 223 kr

Totalt 24 048 528 kr

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägaren *217 000 kr

Balanseras i ny räkning 23 831 528 kr

Totalt 24 048 528 kr

* Den föreslagna utdelningen överensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut 1999-10-25 om årlig utdelning ur företagets disponibla vinstmedel/
årets vinst motsvarande 5 % av bundet eget kapital.

 

Bolagets soliditet uppgår till 44 % efter föreslagen utdelning. Styrel-

sens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget 

från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att 

fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan 

därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 

(försiktighetsregeln).
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Resultaträkning    
 

NOT 16-12-31 15-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 2 34 716 10 015

Aktiverat arbete för egen räkning 1 382 1 071

Summa rörelseintäkter 36 098 11 086

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader 3 -30 921 -7 408

Personalkostnader 4 -3 370 -3 258

Avskrivningar 0 0

Summa rörelsekostnader -34 291 -10 666

Rörelseresultat 1 807 420

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter - kortfristig utlåning 23 0

Räntekostnader 0 0

Koncernkonto Kungälvs kommun - kortfristig upplåning -1 -28

Övrigt - finansiella kostnader -8 -7

Summa finansiella poster 14 -35

Resultat efter finansiella poster 1 821 385

Bokslutsdispositioner 5 -450 1 020

Resultat före skatt 1 371 1 405

Skatt på årets resultat -305 -319

Korrigering av beräknad skatt 2014 0 -33

ÅRETS RESULTAT 1 066 1 053
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Tillgångar NOT 16-12-31 15-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 6

Anskaffningsvärde 170 170

Ack. avskrivningar -170 -170

Summa anläggningstillgångar 0 0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Övriga lagertillgångar 7 40 696 61 006

Summa varulager 40 696 61 006

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 23 531 3 735

Fordran koncernföretag 3 600 356

Skattefordran 8 264 134

Övriga kortfristiga fordringar 17 113

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 47 36

Summa kortfristiga fordringar 27 459 4 374

Kassa 0 1

Summa omsättningstillgångar 68 155 65 381

SUMMA TILLGÅNGAR 68 155 65 381

Balansräkning
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Eget kapital & skulder NOT 16-12-31 15-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital (20.000 aktier à nominellt 200 kr) 4 000 4 000

Reservfond 340 340

Summa bundet eget kapital 4 340 4 340

FRITT EGET KAPITAL

Balanserat resultat 22 982 22 146

Årets resultat 1 066 1 053

Summa fritt eget kapital 24 048 23 199

Summa eget kapital 28 388 27 539

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfonder 2 100 1 650

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder 9 17 366 21 758

Summa långfristiga skulder 17 366 21 758

KORTFRISTIGA SKULDER

Checkräkningskredit 10 17 240 12 621

Leverantörsskulder 2 601 1 417

Skuld, koncernföretag 34 40

Övriga skulder 72 71

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 354 285

Summa kortfristiga skulder 20 301 14 434

S:A EGET KAPITAL & SKULDER 68 155 65 381



16 Årsredovisning Bokab 2016

Noter
1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen i en-

lighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning 

i mindre bolag (K2). 

FORDRINGAR 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 

beräknas bli betalt.

VARULAGER

Varulagret i form av råmark och exploateringsfastigheter har 

upptagits med ej resultatavräknade nedlagda kostnader fram till 

balansdagen.

Årlig vinstavräkning sker av objekt som ej avslutats i sin helhet.

I anskaffningsvärdet för råmark och exploateringsfastigheter ingår 

även direkt lön och sociala avgifter samt skälig andel av indirekta 

kostnader.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar skrivs av planenligt över den bedömda ekono-

miska livslängden. 

Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Inventarier 5 år

 

2. Nettoomsättning 
 16-12-31 15-12-31

Arrenden, tomtkö, arvoden m.m. 501 478

Resultatavräknade exploateringsområden 34 215 9 537

Total nettoomsättning 34 716 10 015

3. Övriga externa kostnader 
 16-12-31 15-12-31

Resultatavräknade kostnader expl.områden -29 439 -6 194

Övriga externa kostnader -1 482 -1 214

Totalt -30 921 -7 408

4. Personal 
 16-12-31 15-12-31

 KVINNOR MÄN TOTALT KVINNOR MÄN TOTALT

MEDELANTAL ANSTÄLLDA 1 2 3 1 2 3

 KVINNOR MÄN TOTALT KVINNOR MÄN TOTALT

KÖNSFÖRDELNING I 

STYRELSE OCH LEDNING 1 5 6 1 5 6

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA KOSTNADER 

INKL. PENSIONSKOSTNADER 16-12-31 15-12-31

Styrelse & VD 921 890

Övriga 1 324 1 410

Pensionskostnader, VD 293 285

Pensionskostnader, övriga 98 61

Övriga sociala kostnader 734 612

Totala löner och andra ersättningar m.m. 3 370 3 258

AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG

 Enligt VD:s anställningavtal utgår vid uppsägning från bolagets sida 

ett avgångsvederlag.

5. Bokslutsdispositioner
 16-12-31 15-12-31

Periodiseringsfond 2012 (tax 13) 560 560

Periodiseringsfond 2014 (tax 15) 610 610

Periodiseringsfond 2015 (tax 16) 480 480

Periodiseringsfond 2016 (tax 17) 450 0

 2 100 1 650

6. Materiella anläggningstillgångar
INVENTARIER 16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärde 170 170

Inköp, försäljningar och utrangering 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningar 170 170

Ingående avskrivningar -170 -170

Inköp, försäljningar och utrangering 0 0

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -170 -170

Utgående planenligt restvärde 0 0

7. Varulager – exploateringsfastigheter 
 16-12-31 15-12-31

Nedlagda exploateringskostnader 206 309 217 518

Avgår, resultatavräknad del/

förlustreservation -164 413 -156 512

Avgår: Förskottsbetalning -1 200 0

Totalt nedlagda oavräknade expl.kostnader 40 696 61 006

8. Skattefordran
Skillnad mellan inbetald preliminärskatt och beräknad slutlig skatt.
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Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 mars 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg, Auktoriserad revisor 

Kungälv den 2 mars 2017

Anna McLaren, Styrelsens ordförande 

Fredrik Gullbrantz

Tomas Emanuelsson

Roberth Österman 

Lennart Kristiansson

Peter Jakobson, Verkställande direktör

Vår granskningsberättelse har avgivits den 3 mars 2017

Christina Carlsson 

  

 

Björn Brogren

9. Övriga långfristiga skulder
 16-12-31 15-12-31

Tillkommande exploateringskostnader 17 366 21 758

Totalt tillkommande exploateringskostnader 17 366 21 758

10. Checkräkningskredit, Kungälvs kommun
 Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncern-

kontosystem. I detta system ingår  samtliga helägda dotterbolag. 

Mellan kommunen och dess dotterbolag har interna kreditvolymer  

avtalats. Skuld på koncernkontot per 2016-12-31 redovisas som kort-

fristig skuld till Kungälvs kommun. Den koncerninterna kreditlimiten 

för Bokab uppgår till 35 Mkr.

11. Upplupna kostnader och förutbet. intäkter 
 16-12-31 15-12-31

Semesterlöneskuld 169 115

Sociala avgifter 58 54

Övriga upplupna kostnader 127 116

Totalt 354 285

12. Definitioner – Soliditet:
Det egna kapitalet samt obeskattade reserver exkl. latent skatte- 

skuld i procent av summan av totala tillgångar. 

Anna

Fredrik

Tomas

Roberth Lennart

Bokabs styrelse. 
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SKISSFÖRSLAG 1:  ETT ORDINÄRT BOSTADSOMRÅDE
Avser ett traditionellt bostadsområde, som 

det brukar utformas numera, när ett berg be-

byggs. Området får en eller två tillfartsvägar 

som sedan går i olika slingor på berget. Runt 

dessa byggs villor, radhus och flerfamiljs-

hus av olika typer. Man bevarar ofta ganska 

mycket natur runt och i området. Målgrup-

pen är oftast barnfamiljer och familjer/par/

ensamma som vill bo i lugn och ro, lite avskilt 

från stadens brus. Ett bra bostadsområde 

med minimal service – förutom lekplatser, 

motionsslinga och i bästa fall en servicebutik 

och/eller ”pizzeria”. Dagis kan förekomma om 

det finns underlag, vilket i detta fall är troligt 

med uppemot 1000 lägenheter. Det blir lite av 

ett ”gated community” eftersom det nästan 

bara är de som bor där som har anledning att 

vistas i området och som kommer att förflyt-

ta sig med bil och cykel eller gående. Troligen, 

och i bästa fall, finns det även en buss till och 

från området. Eftersom vi även i detta fall 

tryckte på sammanhanget med Komarken och 

stadskärnan så borde det vara självklart med 

minst en matarbuss/beställningstrafik och 

ett bra gång- och cykelstråk till Kongahälla, 

Komarken, stadskärnan och resecentrum.

PROJEKT #SEBERGET

Under hösten 2016 tecknades ett unikt samarbetsavtal 

mellan Bokab och sex bostadsutvecklingsbolag för att 

exploatera Åseberget. Om allt går som planerat hoppas 

intressenterna att spaden sätts i jorden redan 2018.

Samverkan för 1000-1500 
nya bostäder i Kungälv
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SKISSFÖRSLAG 2:  EN DEL AV STADSKÄRNAN
Nu pratar vi om något helt annat – om en 

stadsdel som har betydligt fler funktioner/

roller att fylla. Något som syns både visuellt 

och tack vare innehåll. Här bor man inte bara, 

utan även andra ska lockas att besöka områ-

det. Hela berget bebyggs. Det finns en stads-

miljö – som givetvis inte bara omfattar hus 

och gator – utan här ska det även finnas plats 

för villor, radhus, gröna områden och aktivite-

ter. Till staden hör också verksamheter, var-

för det finns utrymme för detta mot Rollsbo, 

E6 och Marstrandsvägen. Det är inget ”gated 

community”, utan här måste alla ta ansvar så 

att man kan leva ihop och dela på olika funktio-

ner, dvs det socialt hållbara blir en utmaning.

Området har också funktionen att knyta 

Rollsbo (stadens största arbetsplats) närma-

re stadskärnan, liksom att knyta ihop Ytterby 

med stadskärnan genom att Marstrandsvä-

gen görs om till en stadsboulevard.

Man måste lägga stor kraft och engage-

mang kring olika mötesplatser, service och 

hur nyttja gaturummet mera än i ett ordinärt 

bostadsområde. Det moderna livet och om-

fattningen gör att området/livet utanför bo-

staden blir viktigare än vanligt.

Tanken är att uppföra mellan 1000 och 1500 

bostäder och bebyggelsen kommer att utgöra 

en ny stadsdel i Kungälv med varierande be-

byggelsestruktur och upplåtelseform, bero-

ende på val av inriktning. Exploatörerna i fråga 

är Förbo AB, HSB Göteborg, Peab Bostad AB, 

AB Tornstaden, Wästbygg Projektutveckling 

Sverige AB och Ytterbygg AB samt Bokab.

Bokab äger marken och står som initiativta-

gare till projektet. Intresset för exploatering-

en är dessutom mycket stort och mottagand-

et har varit fantastiskt enligt Peter Jakobson.

– Uniciteten i projektet är dels platsen i sig 

med sin fantastiska natur och sitt läge med en 

vidunderlig utsikt över Komarken och älven, 

dels själva processen som skiljer sig markant 

från ett traditionellt tillvägagångssätt, säger 

Peter Jakobson.

Normalt sett görs nämligen detaljplanear-

betet innan eventuella exploatörer tillfrågas. 

Här har Bokab vänt på ordningen och istället 

bjudit in exploatörerna, innan detaljplanear-

betet påbörjas, för att höra deras synpunk-

ter, tankar och idéer. På så sätt säkerställs 

att intressenterna verkligen vill vara med och 

bygga när planarbetet är klart. En process 

och ett arbetssätt som berikat projektet ge-

nom att alla fått komma till tals och dela med 

sig av sina erfarenheter. Under resans gång 

har projektet dessutom ändrat arbetsnamn 

till #seberget. Symboliskt då berget ger fan-

tastiska möjligheter att exponera Kungälv 

mot E6 och visuellt knyta ihop Kungälvs cen-

trum med Ytterby och på så sätt erhålla en 

sammanhållen stadsstruktur.

ÅSEBERGET
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VERKSAMHETSMARK

PÅGÅENDE VERKSAMHETSOMRÅDEN: ARNTORP

På sikt finns det över 100 nya arbetstillfällen i Arntorp!

• Ca 10 000 m2 till försäljning     • Ca 90 000 m2 sålda under 2016
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KOMMANDE VERKSAMHETSOMRÅDEN: VEGESTORP

PlanområdesgränsPlanområdesgräns

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00

Mätningschef
Kenth Olsson

Koordinatsystem i höjd: RH 00

Mätklass: II

Västra Götalands län

Detaljplan för   

Kungälvs kommun

Upprättad Oktober  2016, Glantz Arkitektstudio

Grundkartan är upprättad 2016 av

Kart- och mätenheten

Kenneth Fondén 

- planbeskrivning

- illustrationskarta

- plankarta med bestämmelser

- geoteknik

- fastighetsförteckning

- VA-utredning

- arkeologisk utredning

- miljökonsekvensbeskrivning

- gestaltningsprogram

- behovsbedömning

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Rollsbo del av 1:32, 6:12 

100 200M20 0

samt del av ytterby Ryr 1:1

Blivande bebygelse

Befintlig bebygelse

NATUR Naturmark

Blivande trädplantering

I  Vegestorp kan ca 40 företag etablera sig, vilket kan generera över 1 000 jobb!

• Ca 350 000 m2 till försäljning     • Över 1 000 arbetstillfällen
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Pågående villatomter

• 36 villatomter

VILLATOMTER

PÅGÅENDE VILLATOMTSOMRÅDEN: TEGA VÄSTERGÅRD
• 36 villatomter till försäljning i Ytterby. Förmedling av tomterna startade hösten 2016.

	  

Det har varit rusning efter tomterna i Tega 
Västergård :-)
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Pågående villatomter

KOMMANDE VILLATOMTSOMRÅDEN: TEGA ÄNGAR (VENA 1:3)
• 14 villatomter i Ytterby. Förmedling av tomterna kommer att starta under 2017.  

Tega Ängar 

kommer att börja säljas  

under 2017.



SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

Uddevallavägen 1 
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Tel: 0303-23 80 00
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bokab.nu


