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VD har ordet
Det går bra för Kungälv! Under 2016 sålde vi 90 000 kvm mark vilket
var rekord. Trenden har fortsatt under 2017 med 25 000 kvm som innebär att
i stort sett all Bokabägd och detaljplanelagd verksamhetsmark är såld. Genom
att starta ett pilotprojekt 2016 med ett nytt sätt att ta fram detaljplaner, så kallad
byggherredriven plan, ser vi framför oss att kunna erbjuda ca 100 000 kvm mark i Rollsbo
Västerhöjd under 2019. Metoden innebär att byggherren tar ett större ansvar för framtagande av planen och kommunen fokuserar på myndighetsutövningen. På illustrationsplanen
ser vi 50 företag med uppskattningsvis 1 500 arbetstillfällen som över tid kommer att etablera sig.
Här stärker vi Kungälvs kommuns varumärke och Rollsbos betydelse för näringslivets utveckling.
På bostadssidan har vi erbjudit villatomtkön 36 villatomter i Tega Västergård. När vi nu summerar
kan vi konstatera att 34 blev sålda till förväntansfulla familjer. Arbetet med infrastrukturen, vägar,
vatten och avlopp har fortlöpt och kommer att vara färdigställt under våren 2018. Nu kan dessa familjer
förverkliga sina ”husdrömmar” och kanske kommer Gerth Wingård på besök!? Försäljningen av projektet
Tega Ängar med 14 villatomter startade i slutet av året med 115 anmälda intresserade ur villatomtkön.
Enekullsprojektet, ett flerbostadsområde med 136 lägenheter, har snart fått en ny detaljplan.
Ett fantastiskt arbete som skett i samverkan med politikerna, tjänstemännen och byggherrarna där
tiden från start till färdig detaljplan har tagit ett år. Det är ”världsrekord” i handläggningstid för oss.
Byggnationen kommer att starta i mitten av 2018 och ge ett efterlängtat tillskott av små lägenheter.
Genom leverans av färdiga projekt och en marknad som efterfrågar och köper, har vi fått intensifiera vår
strategiska planering för framtida projekt. Bland annat har vi förstärkt vårt team med en ny medarbetare
med 22 års erfarenhet som mäklare, Claes Hellström. Genom denna värvning har arbetet med att
analysera och värdera nya tänkbara områden stärkts, vilket lett till spännande markförvärv.
Under året har vi arbetat med att få förverkliga ambitionerna i våra nya ägardirektiv genom att öppna ett
nytt affärsområde: ”Fastighetsutveckling av byggnader”. Den 22 december 2017 köpte vi fyra bebyggda
fastigheter av Kungälvs kommun, totalt ca 7 000 kvm. Det är byggnader som av olika skäl inte passar in
i kommunens fastighetsstrategi men väl in i Bokabs ägardirektiv som ett utvecklingsbolag. Byggnaderna
ligger alla i absoluta centrum med stora möjligheter att bidraga till en förädling av innerstaden.
Vi står inte stilla, och det gör verkligen inte kommunen heller. Man ser byggkranar överallt.
Det byggs bostäder, en jättegalleria med 100 butiker, restauranger och hälsocenter.
Sjukhuset bygger ut med nya operationssalar, fler vårdplatser, utökning
av sjukhusköket m.m. för över en miljard.
Till detta vill vi på Bokab, med vilja, kraft, kreativitet och en
stor portion ödmjukhet, bidra med våra projekt.
Följ oss på vår hemsida www.bokab.nu.
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Hänt under 2017!
Vi på Bokab har sannerligen inte legat på latsidan under det gångna
året vad gäller aktiviteter och kommunikation, då vi fortsatt på
temat från 2016 – det vill säga Samverkan i alla dess olika former.
Genom att vara tydliga och konsekventa tror vi oss uppnå syftet
att långsiktigt bidra till utvecklingen och den gemensamma
samhällsnyttan i Kungälvs kommun. På detta uppslag hittar
du ett axplock av vad vi hittat på rent kommunikativt.

Hemsidan
Vår hemsida är navet i vår kommunikation.
Här sker kontinuerlig uppdatering
med nyheter, aktiviteter och pågående/
kommande projekt med mera.

FAKTA ALEHALL & KEMPE
PROJEKTUTVECKLING AB
Ägare: Christian Alehall
och Anders Kempe.
Grundat: 2015.
Antal anställda: 4 st.
Omsättning:

FAKTA GOKA
RTCENTRALEN
Grundat: 2010
.
Ägare: Mart
in Svendsen
.
Antal anställda
: 6 heltid
och 5 extra.

Ca 23 MSEK.

Omsättning:

9,5 MSEK.

Skyltar Åseberget och Arntorp
På Åseberget kommer en ny skylt med budskapet om
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Annonsering i Kungälvs-Posten
Vi har under året fortsatt vår kampanj att lyfta fram goda exempel
på företag som etablerat sig i Kungälv. Några av dessa aktörer ser du
här intill. Vi har också hunnit med att presentera vår nye
medarbetare och annonserat om att vi köper mark, vilket visar att
vi går på offensiven.
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Skyltar Rollsbo
Vid infarterna till Rollsbo Industriområde har vi tagit fram två stora skyltar
med flygfoton (drönarfoton) över
området och med inlagda gatunamn
för att hitta rätt. Mycket snygga – om
vi får säga det själva – och såväl pedagogiska som tydliga…
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Välko
till Te mmen he
m
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gar!
ANM

ÄL A N

Honungsburkar som gåva
Vi har även under 2017 stöttat Södra Inlands Biodlarförening med en bikupa. Som tack har vi erhållit ett antal
honungsburkar som vi vid passande tillfällen frikostigt
delar med oss av till våra kunder, leverantörer och
samarbetspartner – detta för att stärka våra relationer.
En uppskattad gåva som förenar nytta med nöje.

Vi köper mark!

– Har du något att sälja?

Vykort x 2
För att öka vårt tillskott vad gäller etableringsmark har vi fortsatt vår kampanj under rubriken ”Vi köper mark” med utskick
av vykort till utvalda markägare. Likaså har vi skickat ut en uppmaning till intresseanmälan för nybyggnation på Tega Ängar.

Artiklar i Kungälvs-Posten
Under året har vi fått mycket uppmärksamhet i Kungälvs-Posten genom
redaktionella artiklar. Det är frukten av en närmare dialog med pressen,
och framför allt – vi får ut viktig och samhällsintressant information.

Årsredovisning Bokab 2017
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Uppvuxna med bussar
– NU FÅR DE VINGA BUS ATT VÄXA
Vid årsskiftet 2014/2015 flyttade Vinga Bus Partner AB från Göteborg för att sätta ner sina bopålar
på Rattgatan i Rollsbo industriområde. Två år senare har man mer eller mindre vuxit ur kostymen
och för att säkra en framtida expansion förvärvade man ytterligare mark av Bokab under 2017.
Kortfattat kan man säga att Vinga Bus verk-

– Vi kommer alla från Orust, och Kungälv

har man under 2017 investerat i ytterligare en

samhet består av handel med fordon för

ligger ju onekligen bra till rent strategiskt med

tomt om 11 000 kvadratmeter på Växelgatan,

kollektivtrafik – nya och begagnade bussar

såväl E6:an som 45:an strax utanför dörren.

ett stenkast bort från dagens verksamhet.

samt specialanpassade minibussar utifrån ett

Vi blev mycket väl mottagna av Bokab så vi

– Vi har inget akut behov men med tanke på

specifikt kundbehov. Bland annat är man åter-

köpte en tomt på 15 000 kvadratmeter på

vår positiva utveckling under senare tid skulle

försäljare av Scania bussar. Kunderna består

Rattgatan 43, berättar Martin.

jag inte bli förvånad om det snart är dags att

till övervägande delen av buss- och taxibolag
runt om i landet.
Vinga Bus grundades i Göteborg 2009 av
Orustborna och kusinerna Simon Larsson och

Exploatering skedde per omgående och

bebygga även den nya tomten.

i dag består anläggningen av kontor, utställ-

Vinga Bus sysselsätter i dagsläget ett tiotal

ning/showroom, tvätt- och rekondhall, verk-

personer och omsätter ca 85 MSEK på årsba-

stad och uppställningsplatser för bussar.

sis. Terminal G å sin sida omsätter ca 40 MSEK

Albert Johannesson. Med på vagnen fanns

– Vi har faktiskt en verksamhet till, som

och engagerar även de ett tiotal personer plus

också Simons far Martin Göransson med ett

går under namnet Terminal G, där affärsidén

cirka 15 underleverantörer för städ och sköt-

långt förflutet inom bussbranschen.

går ut på att erbjuda uppställningsplatser och

sel etcetera. Företaget har även verksamhet i

– Man kan säga att killarna vuxit upp i och

kontorshotell för tyngre fordon. Här kan man

Partille, Stenungsund och på tre ställen i Göte-

omkring någon form av buss, säger Martin och

dels ställa upp sitt fordon och få hjälp med

borg utöver i Kungälv.

skrattar. Själv är han delaktig i verksamheten

tvätt, service och bränsle, dels få en kontors-

Och med tanke på miljön och den trend som

som säljare och support till ägarna.

plats eller vilorum för sina chaufförer, förkla-

allt mer styr mot ett kollektivt åkande – inte

rar Martin.

minst i storstadsregionerna – blir nog ingen

För drygt två år sedan blev man för trångbodda i Göteborg och det var svårt att hitta

Och det är denna verksamhet man nu förbe-

förvånad om såväl Vinga Bus som syster-

mark till ett överkomligt pris, varför Kungälv

reder för en eventuell expansion på en intillig-

företaget Terminal G fortsätter sina respekti-

blev ett alternativ.

gande tomt i framtiden. För detta ändamål

ve expansioner framöver…

Martin, Albert och Simon.
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Ordning
och reda
– SIGNUM FÖR GOD
MARKANLÄGGNING
De träffades av en händelse i en företagsbutik.
Fann varandra – och en kvart senare var de
överens om att starta ett företag tillsammans.
Två år har gått och nu ligger omsättningen
på 23 MSEK. Två personer har anställts och
man planerar nu för egen byggnation och
flytt till Arntorp i Kungälv under 2018.
Det handlar om Christian Alehall och Anders Kempe och företaget
Alehall & Kempe Projektutveckling AB som har sitt absoluta fokus på
mark- och anläggningsarbete av högsta kvalitet.
Vän av ordning frågar sig då hur man vågar starta ett företag tillsammans efter bara en kvart?
– Den gemensamma nämnaren var ”aldrig mer diesel”, säger båda
och skrattar.
Och förklaringen till det står att finna i att båda tidigare varit ägare till dieselslukande och därmed kostnadskrävande anläggningsmaskiner. Till saken hör också att man kände varandra lite redan innan
träffen.
– Vi ville båda slippa den press och stress som detta innebar och
i stället svara för en övergripande projektledning av mark- och anlägg-

Christian och Anders.

ningsarbeten, förklarar Christian.
Till grund för detta ligger en lång erfarenhet från branschen och en
gedigen kunskap inom grundförstärkning, energiborrning, VA-anläggningar, infrastrukturarbeten och betongentreprenader. Kompetenser

så att vi kan dra nytta av varandra vad gäller reception och gemen-

som kommer väl till pass i deras erbjudande.

samhetsutrymmen. Industrifacken har vi förhoppningar om att hyra

– Vår affärsidé bygger på låga omkostnader, tuffa kalkyler, nära
kundrelationer och ett personligt engagemang i alla projekt. Vi vill
vara bäst i alla led och i alla aktiviteter, säger Anders med eftertryck.
Ytterligare en poäng i sammanhanget är deras gemensamma sinne
för struktur.
– Ordning och reda är A och O i ett projekt. Genom att hålla på detta i
alla moment vinns många fördelar – och deadlines kan hållas, vilket är
oerhört viktigt inom byggbranschen, förtydligar Christian.

ut till någon eller några olika verksamheter som har nytta av exempelvis höglager, säger Christian.
– Det ska bli en snygg och stilren byggnad med en tilltalande utemiljö. Det är viktigt, tillägger Anders.
Investeringen i fråga uppgår till 13,5 MSEK och om allt går som man
hoppas så sätts spaden i backen redan till hösten och vi flyttar in ett
år senare.
Varför blev det just Kungälv för nyetableringen?

Än så länge huserar Alehall och Kempe i egna lokaler i Ale längs

– Kungälv ligger bra till rent geografiskt, marknaden är expansiv

med E45. Fastigheten i fråga har dock just sålts och planeringen för en

och vi kände från början att vi blev väl omhändertagna av Bokab,

flytt till Arntorp i Kungälv pågår för fullt.

varför det känns roligt, säger Christian.

– Vi har köpt en tomt om 4 000 kvadratmeter på Arntorp och tanken

Och hur ser ni på er egen framtid några år framåt i tiden?

är att uppföra en fastighet i tre plan med fyra industrifack om vardera

– Vi är kanske några till och vi fortsätter att göra bra jobb som ge-

230 kvadratmeter och en kontorsdel om drygt 330 kvadratmeter i tre

nererar såväl återkommande som nya kunder. Vår drivkraft är att se

plan. I kontorsdelen ska vi själva sitta och vi hoppas hitta ”likasinnade”

nöjda kunder som får det resultat man förväntar sig, avslutar Anders.

Årsredovisning Bokab 2017
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Unikt koncept med
bilar, båtar och verkstad
Anders

Martin

– I EN HELT NY ANLÄGGNING PÅ ARNTORP
I början av november skedde den officiella invigningen av en helt ny bil-, båt- och
verkstadsanläggning på Arntorp. Därmed finns nu företagen Tjänstebilsexperten,
Båtexperten och MECA Bilverkstad på plats under ett och samma tak.
Bakom konceptet står Martin Wackfelt och

jektledning tillsammans med Conny Benja-

Anders Millberg – båda med mångårig erfa-

minsson.

Båtexperten å sin sida handlar med bättre
begagnade båtar av populära märken som

renhet inom bil- och båtbranschen. Med sig på

– För att Kungälv är en expansiv kommun

Ryds, Flipper, Yamarin, Uttern och Finnmas-

vagnen har man också fått den rikstäckande

och läget är strategiskt längs med motor-

ter. Man erbjuder även en rad tjänster för att

bilverkstadskedjan MECA som står för service

vägen. Vi fick ett bra bemötande av Bokab och

serva, finansiera, förvara och försäkra båten.

och reparationer av bilar.

de kommunala instanserna har varit resona-

Dessutom är man under-återförsäljare av

bla, säger Bruno.

finska Grandezza som är ett premiummärke i

Och allt har gått med en rasande fart. Tomten förvärvades av Bokab våren 2016, strax
därefter sattes spaden i jorden och på sen-

– Vi hade andra alternativ, men valet föll efter noga övervägande på Kungälv och Bokab.

båtbranschen.
Trots att verksamheten inte varit i gång så
länge så tror ledningen på en kraftig tillväxt

sommaren 2017 stod allting färdigt att tas

Tjänstebilsexpertens affärsidé går ut på att

i bruk – efter en investering på i runda tal 15

hitta smidiga lösningar till vagnparker för sto-

miljoner kronor. Totalt omfattar fastigheten

ra och små företag. I samarbete med syster-

– Mottagandet har varit mycket gott. Vid

lite drygt 3 700 kvadratmeter, varav själva

bolaget Frölunda Bilfinans erbjuds också en

vår officiella invigning, två dagar i november,

huskroppen är på 1 200 kvadratmeter.

förmånlig finansiering och via den intilliggande

bjöd vi in alla näringsidkare i Kungälv och totalt

MECA-verkstaden tillhandahålls serviceavtal

kom över 300 personer för att beskåda vår

och reparationer jämte försäljning av begag-

anläggning samt för att hälsa oss välkomna
till Kungälv, säger Anders och Martin.

Varför blev det då Kungälv och Arntorp?,
frågar sig vän av ordning.
Frågan går till Bruno Wackfelt som finns

nade transport- och tjänstebilar. I den nya an-

med på ett hörn med bolaget Sea Grass som

läggningen finns ett showroom för såväl nya

äger själva fastigheten och som stått för pro-

som begagnade bilar.
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under de kommande åren.

– Med detta i ryggen tror vi på en positiv utveckling framöver.

Entreprenör
   som siktar
högt
– MÅLMEDVETEN
OCH VETGIRIG

Joakim
Håkan

Den 27-årige Kungälvssonen Joakim Svensson räds i princip ingenting när det kommer till
företagande. På drygt åtta år har han byggt upp ett mindre företagsimperium bestående av
åtta olika bolag – alla verksamma inom markentreprenad, bostäder och samhällsutveckling.
Därav den sammanhållande företagsförkortningen MBS.
– Jag drivs av framgång – inte pengar. Mitt mål är att bli störst inom

– Vi kommer att hyra ut merparten till andra företag och om det

markentreprenad i Kungälv och att på sikt bygga det högsta huset i

finns plats för oss kommer vi själva att etablera oss där också. Annars

kommunen, säger Joakim och ler.

hittar vi någon annan plats, säger Joakim.

Och den som känner unge herr Svensson vet att han menar allvar.

Just nu sitter man inhyrda hos Kungälvsbyggen på Arntorpsgatan 3.

Joakim grundade sitt första företag redan som 18-åring 2009.

Vad är då nyckeln till framgången?

– Jag hade då jobbat som svetsare sedan jag var 15 år och kom på att
jag ville köra grävmaskin.
Sagt och gjort. En billig kinesisk grävmaskin köptes in och ihop med
svetstjänsten körde han igång sitt eget företag.
– Det var den vintern det snöade så mycket. Jag ringde då kommu-

– Mycket handlar om hårt arbete, tillfälligheter och chansningar.
Sedan ska man inte sticka under stol med att jag är lite av en informationsknarkare. Blir jag intresserad av något eller får ett tips så tar jag
reda på allt. Sedan är jag rätt så slängd i käften också…
Hur ser du då på framtiden?

nen och frågade om de behövde någon som skottade tak. Det var man

– Det finns egentligen inga begränsningar. Jag vill utveckla vårt

intresserade av och jag fick ett 20-tal arbetslösa kompisar till min

markentreprenaderbjudande, bygga/förvärva bostäder och vara del-

hjälp, säger Joakim och skrattar.

aktig i den övergripande samhällsutvecklingen. På bostadssidan brin-

Och sedan har det rullat på. I dag består koncernen av åtta bolag

ner jag för att bygga hyresrätter i framtiden. Alla ska bygga bostads-

varav två Tempo matvarubutiker i Kareby och Diseröd – allt samlat

rätter nu för tiden för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Sådan

under moderbolaget MBS Utveckling AB och med en total omsättning

är inte jag – jag vill i stället bidra till den gemensamma samhällsnyttan

på cirka 70 miljoner kronor. Ett av bolagen – MBS Markentreprenad AB

genom att bygga just hyresrätter.

– håller till på Arntorp och nyligen köpte man en tomt av Bokab för att

– Sedan har jag förstås min dröm – att bygga Kungälvs högsta hus.

bygga en industri- och kontorsfastighet om 1 500–2 000 kvadratme-

Något bestående som sätter avtryck, det skulle vara kul. Jag vill helt

ter med planerad byggstart våren 2018. Totalt är fastigheten på drygt

enkelt bli stor!

6 200 kvadratmeter.
Årsredovisning Bokab 2017
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KUNGÄLV
– MITT I VÄSTSVERIGES TILLVÄXTREGION
Kungälv är en förhållandevis liten men snabbt
växande kommun i Göteborgsregionen. Kommunens strategiska läge längs med E6:an
mot Oslo och närheten till Göteborgs hamn
och Landvetter flygplats har gjort att många
företag valt att etablera sig här. Kungälv är
även en attraktiv ort att bosätta sig på med
tanke på närheten till havet och skärgården.
Men också den vackra landsbygden och en
storslagen natur. Ett rikt kultur- och
föreningsliv i kombination med
småstadens alla fördelar
när det gäller skolor,
vård och omsorg
står också till buds.
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Förvaltningsberättelse 2017
Styrelsen och verkställande direktören för Bokab får härmed avge årsredovisning för år 2017.
Alla belopp redovisas i tusental kronor (tkr) om inget annat angivits.

Bolagets uppdrag

storlek. Området är beläget på berg och ger förutsättningar för stabi-

2016 tog kommunfullmäktige ett viktigt steg i ambitionen att utveckla

la och kostnadseffektiva grundläggningar. Något som efterfrågas då

Bokab som bolag. Vi fick nya ägardirektiv som ger oss en betydligt stör-

man vill bygga kompakta anläggningar och lagra på höjden. Detaljpla-

re spelplan för att skapa nytta för kommunen och dess medborgare.

nen färdigställs troligen under 2018 varefter infrastrukturbygget med

Bolaget skall inom ramen för av kommunen givna direktiv skapa
förutsättningar för etablering och byggnation enligt av kommunfullmäktige antagna mål. Bolaget skall bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål.

sprängning och byggnation av gator, VA och el sker under 2019. Vår
förhoppning är att kunna starta försäljningen i senare delen av 2019.
Översiktsplanen för Kungälv är från 2010 och indikerar var staden
skall växa fram. Vi har analyserat och värderat utpekade områden och

Bolaget skall bedriva markexploatering och därtill hörande mark-

ser behovet av att ta nästa steg i planeringen. Ett naturligt steg är att

förvaltning i kommunen. Bolaget skall som exploateringsbolag bidra

kommunen ser över planen och blickar fram emot 2030–2060. Under

till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla,

tiden för vi förhandlingar med markägare för att kunna initiera förslag

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

till nya detaljplaner och områden för både verksamheter, handel och

veckling och exploatering. Bolaget skall aktivt driva exploatering och

bostäder.

etablering i kommunen och verka som ett utvecklingsbolag.
Vår vision bygger på att bolaget skall vara ett av de bästa alterna-

Etableringsmark för bostäder

tiven vid etablering av företag och bostäder inom Göteborgsregionen,

I Tega Västergård har vi under året sålt 34 av 36 villatomter till perso-

där vi kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av etableringsmark.

ner som står i den kommunala tomtkön. Infrastruktur med gator, VA

Alla Bokabs kunder – stora som små – ska ges samma höga service-

och el kommer att vara färdigställda i början av 2018 och vi kommer

grad.

att se familjer som flyttar in i sina ”husdrömmar”.

Etableringsmark för verksamheter

till villatomtkön. 115 har anmält intresse och vi kontaktar dem i tur och

Under året har vi sålt cirka 25 000 kvadratmeter verksamhetsmark.

ordning för att erbjuda köp. Enekullsvägen, cirka 8 000 kvadratmeter,

Det innebär att Arntorp nu är slutsålt och att vi nu ändrar budskapet

har en detaljplan som är på väg att antagas. Här kommer fyra punkthus

på skylten vid E6 med marknadsföring av Rollsbo Västerhöjd, Bokabs

med 5–6 våningar och 136 lägenheter att produceras under 2018.

Försäljningen av 14 tomter på Tega Ängar har startat genom utskick

nästa verksamhetsområde med cirka 100 000 kvadratmeter mark.

Framtida utveckling
Framtida utveckling

Kommunen har en ambitiös plan för att öka densiteten i de centrala

Etableringstakten i Kungälv är på topp. Förklaringen är självklart kon-

delarna av staden, med uteslutande flerbostadshus. Här ser vi på Bo-

junkturen med ett lågt ränteläge, men också Kungälvs strategiska läge i

kab behovet av det mark- och naturnära boendet. Både med villabebyg-

Västra Götaland. Dels femton minuter med allmänna kommunikationer

gelse och med yteffektiva fyrbohus, radhus och kedjehus. I kommunen

till Göteborg. Dels Europaväg 6 som ger en fantastiskt fin exponering

finns ju också fantastiskt fina kustnära lägen som många efterfrågar.

av våra verksamhetsområden men också en tillgänglighet med tydliga

Här tror vi på Kungsbackas framgångsrecept att använda dessa lä-

avfarter både söderifrån och för trafiken ifrån Oslo. Vi ligger dessutom

gen. Tyvärr är infrastrukturen inte så utvecklad i dessa lägen, förutom

nära Landvetter flygplats och Göteborgs hamn. Rollsbo är också en

i och till Marstrand. Kanske kan det vara på sin plats att skapa ett nytt

”dragare” i sig, med över 350 företag och cirka 4 000 arbetstillfällen.

Marstrand i ett nytt läge. Här finns det oanade möjligheter om man

Om vi blickar lite fram i tiden kan vi konstatera att Göteborg står

samverkar och tar rejäla grepp. Just i denna typ av lägen för vi diskus-

inför gigantiska ombyggnationer i och med Västlänken. Vi ser redan

sioner internt och externt för att köpa mark och skapa samarbete med

i dag företag som valt att flytta utanför vägtullarna och till Kungälv.

andra aktörer för att få ett bredare intresse och utbud. Vi kan också

Detta kommer att fortsätta under många år.

på detta sätt bidra till utbyggnaden av VA i kustzon som kräver ett un-

Glädjande är då att vi är långt framme med en ny detaljplan för ett

derlag av fastigheter som vill ansluta sig. Här kan vi skapa en win-win-

nytt verksamhetsområde: Rollsbo Västerhöjd. Ett område på cirka

situation genom en samplanering av detaljplaner och VA-utbyggnad

350 000 kvadratmeter och plats för minst 50 företag av varierande

som hela samhället tjänar på.

Årsredovisning Bokab 2017

11

Ekonomi

Styrelsen

Resultatavräkningsprincip som bolaget tillämpar sedan 1996 innebär

Under året har styrelsen bestått av fem ledamöter.

att årets försäljningsintäkter i huvudsak består av positiv resultatpåverkan efter försäljningar i verksamhetsområdet Arntorp samt villa-

Resultat

tomtförsäljningarna på Tega Västergård. Bolaget har dock fortfarande

Årets resultat efter skatt visar ett positivt resultat på lite drygt

kvarstående avtalade exploateringsåtaganden såsom toppbeläggning

1,5 miljon kronor vilket överträffar budget med cirka 1,2 miljoner kro-

av gator, byggande av GC-stråk, avstyckningar med mera avseende

nor. Årets försäljningar är givetvis ett resultat av detta. Vi har också

bolagets aktiverade exploateringsområden, samtidigt som ett stort

genomfört ett antal investeringar för att minska våra långfristiga

innehav av tomtmark finns.

skulder. Det är tillkommande exploateringskostnader som gång- och
cykelvägar i Rollsbo.

Personal

Förklaringen till Bokabs långfristiga skulder är att kommunen fatta-

Under året har vi varit tre heltidsanställda och heltidsanställt ytterli-

de beslutet att Bokab skulle betala för byggnationen av hela Rollsbo-

gare en person i september månad, samt en person som arbetar två

motet med anledning av exploateringen av Rollsbo. En stolt investering

dagar i veckan (40 %).

av Bokab för lokalsamhället på cirka 14 miljoner kronor.

BOLAGETS UTVECKLING DE SENASTE FEM ÅREN

2013

Nettoomsättning
Resultatredovisade exploateringsintäkter
Resultat efter finansiella poster

Soliditet (Not 10)

2015

2016

2017

241

408

478

501

975

10 779

15 474

9 537

34 215

50 616

-898

491

385

1 821

2 128

518

1 376

1 053

1 066

1 566

77 105

71 411

65 381

68 155

158 952

37 %

40 %

44 %

44 %

20 %

3

3

3

3

4

Årets resultat
Balansomslutning

2014

Medelantal anställda

Förändring av eget kapital
AKTIEKAPITAL

RESERVFOND

FEK

4 000

340

24 049

Belopp vid årets ingång

Utdelning			-217
Årets resultat			
Belopp vid årets utgång

4 000

340

1 566
25 398

Bolagets soliditet uppgår till 20 % efter föreslagen utdelning.
Styrelsens 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).

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst
Årets resultat
Totalt

23 831 528 kr
1 566 414 kr
25 397 942 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Utdelning till aktieägaren

*217 000 kr

Balanseras i ny räkning

25 180 942 kr

Totalt

25 397 942 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.
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Resultaträkning				
NOT

17-12-31

16-12-31

2

51 591

34 716

1 695

1 382

53 286

36 098

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Summa rörelseintäkter

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader

3

-47 533

-30 921

Personalkostnader

4

-3 639

-3 370

-51 172

-34 291

2 114

1 807

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

24

22

Räntekostnader och liknande resultatposter

-10

-8

14

14

2 128

1 821

-115

-450

2 013

1 371

-447

-305

1 566

1 066

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

FINANSIELLA POSTER

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

5
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Balansräkning
Tillgångar

NOT

17-12-31

16-12-31

6

61 700

0

61 700

0

39 755

40 696

39 755

40 696

56 204

23 531

1 156

3 600

88

264

0

17

47

47

57 495

27 459

2

0

97 252

68 155

158 952

68 155

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Övriga lagertillgångar
Summa varulager

7

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Fordran koncernföretag
Skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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17-12-31

16-12-31

4 000

4 000

340

340

4 340

4 340

23 832

22 982

1 566

1 066

Summa fritt eget kapital

25 398

24 048

Summa eget kapital

29 738

28 388

2 215

2 100

41 915

17 366

41 915

17 366

Eget kapital & skulder

NOT

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (20.000 aktier à nominellt 200 kr)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

FRITT EGET KAPITAL
Balanserat resultat
Årets resultat

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfonder

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder

8

Summa långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder

391

2 601

82 227

17 274

915

72

1 551

354

Summa kortfristiga skulder

85 084

20 301

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER

158 952

68 155

Skuld, koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9
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Noter
1. Redovisnings- och värderingsprinciper

5. Bokslutsdispositioner

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre bolag (K2).
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt.

17-12-31

16-12-31

Periodiseringsfond 2012 (tax 13)

0

560

Periodiseringsfond 2014 (tax 15)

610

610

Periodiseringsfond 2015 (tax 16)

480

480

Periodiseringsfond 2016 (tax 17)

450

450

Periodiseringsfond 2017 (tax 18)

675

0

2 215

2 100

17-12-31

16-12-31

0

0

Varulager

6. Byggnader och mark

Varulagret i form av råmark och exploateringsfastigheter
har upptagits med ej resultatavräknade, nedlagda kostnader
fram till balansdagen. Årlig vinstavräkning sker av objekt

Ingående anskaffningsvärde

som ej avslutats i sin helhet. I anskaffningsvärdet för

Årets investeringar

61 700

0

råmark och exploateringsfastigheter ingår även direkt lön

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

61 700

0

och sociala avgifter samt skälig andel av indirekta kostnader.
Anläggningstillgångar

7. Varulager – exploateringsfastigheter

Anläggningstillgångar skrivs av planenligt över den
bedömda ekonomiska livslängden.

Nedlagda exploateringskostnader

Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Inventarier 5 år.

Avgår, resultatavräknad del/
förlustreservation
Avgår: Förskottsbetalning

2. Nettoomsättning
17-12-31

Arrenden, tomtkö, arvoden m.m.
Resultatavräknade exploateringsområden
Total nettoomsättning

16-12-31

975

501

50 616

34 215

51 591

34 716

Totalt nedlagda oavräknade expl.kostnader

17-12-31

16-12-31

Resultatavräknade kostnader expl.områden -44 474

-29 439

Övriga externa kostnader
Totalt

-3 059

-1 482

-47 533

-30 921

17-12-31

16-12-31

KVINNOR

MÄN

TOTALT

KVINNOR

Medelantal anställda

1

3

4

1

2

3

Könsfördelning i
styrelse och ledning

1

5

6

1

5

6

Löner och andra ersättningar samt
sociala kostnader inkl. pensionskostnader
Styrelse & VD

17-12-31

MÄN TOTALT

16-12-31

985

921

1 488

1 324

Pensionskostnader, VD

298

293

Pensionskostnader, övriga

155

98

Övriga

Övriga sociala kostnader
Totala löner och andra ersättningar m.m.

713

734

3 639

3 370

Avtal om avgångsvederlag
Enligt VD:s anställningavtal utgår vid uppsägning
från bolagets sida ett avgångsvederlag.
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-183 720

-164 413

-1 178

-1 200

39 755

40 696

17-12-31

16-12-31

41 915

  17 366

Totalt tillkommande exploateringskostnader 41 915

17 366

9. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
17-12-31

16-12-31

Semesterlöneskuld

181

169

Sociala avgifter

80

58

  116

94

Övriga upplupna kostnader

4. Personal

16-12-31

206 309

8. Övriga långfristiga skulder
Tillkommande exploateringskostnader

3. Övriga externa kostnader

17-12-31

224 653

Förutbetalda intäkter

1 174

33

Totalt

1 551

354

10. Definitioner – Soliditet
Det egna kapitalet samt obeskattade reserver exkl. latent
skatteskuld i procent av summan av totala tillgångar.

Roberth
Österman
Lennart
Kristiansson
Tomas
Emanuelsson

Anna
McLaren
Fredrik
Gullbrantz

Styrelsen 2017

Kungälv den 22 februari 2018

Anna McLaren, Styrelsens ordförande

Tomas Emanuelsson

Fredrik Gullbrantz

Lennart Kristiansson

Roberth Österman

Peter Jakobson, Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 februari 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Vår granskningsberättelse har avgivits den 26 februari 2018

Peter Sjöberg, Auktoriserad revisor

Christina Carlsson

Björn Brogren
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Bokab utökar med
nytt affärsområde
– OCH TAR ETT STEG TILL I FÖRÄDLINGSKEDJAN
Vi kan med glädje konstatera att Bokab genom köp av fyra bebyggda fastigheter tar ett
rejält kliv in i ägardirektivens utökade uppdrag.
Upprinnelsen är att kommunen inventerat sitt fastighetsinnehav och identifierat sådana
byggnader som av olika skäl inte passar in i den fastighetsstrategi som kommunfullmäktige
beslutat om. Vi har då analyserat fastigheterna och i samråd med kommunen beslutat om
köp av Bagaregatan 2–4, Båtmansgårdens äldreboende. En fastighet som har en totalarea
på 4  390 kvadratmeter och som ligger i centrala Kungälv ett stenkast från Nordre älv.
Granne med denna fastighet ligger Trädgårdsgatan 9 – en byggnad på 430 kvadratmeter
innehållande föreningslokaler. Kanske det nya kontoret för Bokab?
Även nästa hus i raden ingår i vårt köp, Bagaregatan 6, benämnt som Liljeborg. Huset
innehåller kontorslokaler och socialmedicinsk mottagning och är på 815 kvadratmeter.
Det sista huset vi köpt är Fontinvägen 38, som har Montessoriskolan Älvkullen
som hyresgäst. Denna fastighet ligger i anslutning till Stadshuset i Kungälvs
absoluta centrum och är på 1 530 kvadratmeter.
Vi är mycket glada över att få förvärva dessa centralt belägna fastigheter
och ser fram emot att få utveckla dem tillsammans med hyresgästerna
och i samklang med kommunens långsiktiga strategiska mål.
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PROJEKT

ARNTORP – SLUTSÅLT

Detaljplanen på det 350 000 kvadratmeter stora området går ut på samråd i

Det 150 000 kvadratmeter stora området

april 2018. Försäljning beräknas påbörjas i slutet av 2019. Här äger Bokab cirka

med verksamhetsmark är nu helt slutsålt.

100 000 kvm.

ARNTORP/SOLBRÄCKE
– GÅNG- OCH CYKELVÄG

ROLLSBO
– GÅNG- OCH CYKELVÄG

Under året har 200 meter gång- och cykel-

I Rollsbo byggde vi en cirka 300 meter lång gång- och cykelbana

väg färdigställts som nu förbinder Arntorp

längs med Bultgatan från Arvid Nilsson fram till korsningen vid

och Solbräcke verksamhetsområde. En

Ahlsells. Toppbeläggning slutfördes även för gatan i dess helhet.

trumma lades ned i bäcken som överfart

Signalgatan i Rollsbo Ryr toppbelades och i samverkan med kommu-

och lekgrus tillfördes för att underlätta för

nen byggdes även en gång- och cykelväg längs hela gatan.

vandrande fisk i bäcken. På Solbräcke industriområde slutfördes toppbeläggningen av
gatan samt sista delen gång- och cykelväg.
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ROLLSBO VÄSTERHÖJD – FÖRSÄLJNING VERKSAMHETSMARK

Årsredovisning Bokab 2017

ENEKULLEN – FRAMTIDA BOSTÄDER
Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnationen av 136 lägenheter i 4 hus kommer
att påbörjas under 2018.

TEGA ÄNGAR – VILLATOMTER
Försäljning till villatomtkön av 14 villatomter
pågår under våren 2018. Det har varit ett stort
intresse och de flesta tomter är redan bokade.

TEGA VÄSTERGÅRD – FÖRSÄLJNING OCH MARKARBETEN
Försäljning av tomterna påbörjades i mars 2017 och under året skrevs det kontrakt på 34 av de 36 tomterna.
Arbetena med infrastruktur, gator samt vatten och avlopp, har fortlöpt under året och kommunen har aviserat
en tid för färdigställande i maj 2018. Därefter kan tillträde till tomterna ske och husbyggnationen i området påbörjas.
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De hjälper dig hitta hem
– I KUNGÄLVS HEMTREVLIGASTE KONTOR
En villa alldeles vid vägen. Med en ständig och strid ström trafik. Mitt i ett industriområde.
För Håkan Engsfelt på A-hus var läget perfekt. Han har nämligen inte byggt ett hus för
sin egen skull, utan för alla som åker förbi – tomten har ett fantastiskt skyltläge för ett visningshus!
En öppen och inbjudande planlösning möter

tjänster och konfiguratorer, men inget slår att

upp vid dörren och lockar vidare in i vardags-

rent konkret gå runt och känna på huset.

rum, matsal och kök. Det blommar för fullt i

– Ett visningshus ger fantastiska möjlighe-

såväl krukor som på tapeter och en grön sam-

ter att visa och uppleva detaljer och material,

metssoffa tävlar med glasverandan om att se

olika typer av dörrar, fönster och rumsstorle-

mest välkomnande ut.

kar, säger Nina Berg, säljare på A-hus.

Förutom Kungälv ingår Ale, Tjörn och Stenungsund i säljområdet. Kruxet är dock att hitta lämplig mark. Men Håkan verkar ha näsa för
att vaska fram de tomter som behövs.
– Helst skulle jag vilja få möjlighet att köpa
ett område, stort nog för uppåt 15 hus.

Det är lätt att missa detaljerna – miniräk-

Hon förklarar att A-hus erbjuder såväl fär-

Han hoppas också få expandera med fler

naren, katalogen och info-bladen på bordet,

diga koncept som husmodeller där fler val

kontorsfastigheter och lagerbyggnader samt

ställningen med foldrar eller etiketten i hör-

och justeringar kan göras. Totalt finns cirka

ett A-hus till, där hans framtida nyanställda

net på filten i soffan: ”A-hus”. Detaljer som ger

40–50 villor att välja på. Den här heter Villa

säljare kan husera.

ledtrådar om att det här inte är någons hem

Vaxholm och rymmer kontor åt både Nina,

utan en arbetsplats.

Håkan och två byggledare.

Att tomten vid vägen var en fullträff råder
det ingen tvekan om.

Håkan Engsfelt är auktoriserad trähusför-

A-hus är en del av Derome-gruppen och

– Vi får spontana kundbesök varje vecka. Och

säljare och har drivit A-hus i Kungälv, som

många kunder värdesätter att det finns en

inte bara av dem som kommer med bil – även

franchisetagare, i sju år. Han berättar att tan-

stark ägare i bakgrunden. Något annat som

folk som promenerar eller cyklar förbi tittar in!

ken på ett kombinerat kontor/visningshus fun-

uppskattas är att man erbjuder totalentrepre-

nits med länge och att han spanat på just den

nad med egna byggledare.

här tomten från det tidigare kontoret tvärs
över vägen här i Arntorp.
– Jag tyckte det var värt att satsa tid och
pengar i stället för att sitta och betala hyra.
Så jag kontaktade Bokab om tomten och sedan
gick allt väldigt fort och smidigt.
Uttrycket att få gästerna att känna sig som
hemma får en djupare innebörd här. Poängen

Ett tredje skäl är den höga kvalitén tror Håkan och Nina. Båda betonar att det är en stor
sak att planera ett hus men att resan ska kännas trygg, enkel och rolig.
– Det är kul att få vara med kunden på den
resan – från tom tomt till ett hem att flytta in i.
Och försäljningen går bra – under senare år
har man byggt ett 100-tal hus,

är inte bara att mötet ska bli avslappnat; här

– Kungälv är en tillväxtkommun med hög in-

är hemtrevligheten ett självändamål – besö-

flyttning, säger Håkan. Det är fina miljöer och

karna ska kunna känna hur det vore om detta

nära till havet, det har blivit ett riktigt köpcen-

var hemma.

trum och dessutom är det nästan halva priset

A-hus må ligga i framkant vad gäller online-
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på tomter jämfört med i Göteborgsregionen.

Nina och Håkan
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Tel: 0303-23 80 00
Org nr: 556069-9539
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