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Bokabs historia sträcker sig så långt tillbaka som till 1959. 

Bokab var då en sammanslagning av flera små kommuner 

och Bohuslandstinget. 1986 tog Kungälvs kommun över 

Bokab och man flyttade kontoret till Kungälv. Ytterby kom-

mun (senare Kungälvs kommun) var den part i Bokab som 

var mest aktiv i det tidiga skedet och man köpte in mycket av 

den mark som sedermera har blivit Rollsbo. Bokab har ett 

långsiktigt åtagande gentemot Kungälvs kommun och dess 

invånare att skapa industrimark för företag samt mark 

som gör det möjligt för privatpersoner att bygga sitt eget 

boende på en egen tomt. Bokab har kunnat erbjuda Kung-

älvs företagare inte mindre än 1,8 miljoner kvm industri-

mark (ca 275 fotbollsplaner), vilket ger enormt många ar-

betstillfällen till Kungälvs invånare.  

Rollsbo, Arntorp samt Solbräcke 

är Bokabs förtjänst. Man har även 

genom åren lyckats ta fram mark 

för boende, såsom villatomter och 

mark för lägenheter, i många olika 

kommundelar såsom Klockarebo-

let, Tega, Gamla och nya Grinden, 

Diseröd och Myren i Marstrand 

för att nämna några platser. Se-

nast förra året togs ytterligare 36 

villatomter fram i Tega, vilka nu är sålda och håller på att 

bebyggas. Bokab har snart klart med ytterligare cirka 110 

000 kvm verksamhetsmark till företag i Rollsbo vilket det 

är stor efterfrågan på. Fler arbetstillfällen i Kungälv bety-

der mer underlag till bostäder. 

Hela västra regionen behöver mark för verksamheter och 

vi har företag från hela Sverige som vill etablera sig hos 

oss. Vi har ytterligare några områden på gång – men det 

dröjer några år. Det känns mycket stimulerande att få vara 

med och utveckla de behov och önskemål som Kungälv har. 

Bokab innehar ett eget markbestånd och vi är mycket akti-

va när det gäller att både köpa in mer mark samt förädla 

den vi har för näringsliv och bostäder. Vi har i nuläget mer 

än tio nya möjliga utbyggnadsområden, fördelade på verk-

samhetsmark och mark för bostadsändamål. Egna såväl 

som i samarbete med privata aktörer. Våra ägardirektiv är 

mycket välskrivna och ger bolaget möjlighet att utvecklas. 

Bokab skall vara en part som driver på Kungälvs kommuns 

utveckling för industri på ett bredare och mer integrerat 

sätt ihop med kommunen än tidigare.

Genom åren har Bokab sålt mycket mark till näringsliv och 

privata villatomtköpare så att vi numera har ett läge där 

vi inte kan erbjuda mark i den omfattning som skulle öns-

kas. Vi arbetar stenhårt med att få fram ny detaljplanelagd 

mark för att möta marknadens behov. Vi hoppas och tror 

att vi skall kunna öka antalet tomterbjudanden i framtiden. 

Ett led i detta är att vi skall utveckla våra färdigheter avse-

ende byggherredrivna detaljplaner. På det sättet avlastas 

kommunens tjänstemän avsevärt och planerna blir till fullo  

finansierade av byggherrarna. Att sälja 

mark för industri- samt villabebyggelse är 

också en intäkt för kommunen som kommer 

kommuninvånarna till godo i form av bättre  

infrastruktur såsom vatten och avlopp, 

vägar samt cykelbanor – utan att därför  

behöva belasta kommunkassan. Mycket 

viktigt då man idag behöver öka på intäk-

terna samt minska utgifterna i kommunen.

Åseberget är ett fantastiskt projekt som 

Bokab tagit fram ihop med sex andra  

företag för att skapa en helt ny stadsdel i Kungälv. Ni kom-

mer snart att få höra talas om Åseberget om ni inte redan  

gjort det...

På senare tid har ett nytt spännande område för villatom-

ter mellan Ullstorp och Olseröd seglat upp som en stark 

aspirant till förverkligandet av nästa stora projekt. Kanske 

kan så många som 200 tomter i en fantastisk terräng bli 

verklighet inom en inte alltför avlägsen framtid. Vår tomt-

kö växer hela tiden och det är ett stort tryck på att vi skall ta 

fram mer mark för eget byggande. Vi kämpar på allt vad vi 

kan. Ni kan snart läsa mer om det i samband med våra pro-

jekt på hemsidan. Projektet kommer att heta ”Villatomter  

Östra Ullstorp”. Bokab och Kungälv mot nya utmaningar 

2019 – nu kör vi!

Följ oss gärna på vår hemsida www.bokab.nu

Lars Pettersson, VD Bokab

Bokab har kunnat 
erbjuda Kungälvs 

företagare  
inte mindre än  

1,8 miljoner kvm 
industrimark.
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Hänt under 2018!
Det har hänt mycket på Bokab under 2018. Nedan följer 

ett litet axplock av vad vi företagit oss under året.

Annonsering i Kungälvs-Posten
Likt föregående år har vi även under 2018 marknadsfört oss i 

Kungälvs-Posten genom att lyfta fram goda kundcase och ett 

gott samarbete under rubriken Samverkan!

Kampanj för Tega Västergård
Under 2018 såldes de sista tomterna på Tega Västergård. 

Bland annat med hjälp av en enklare vykortskampanj.

En tomt kvar 
i Tega Västergård!

INTRESSEANMÄLAN

En tomt kvar 
i Tega Västergård!

INTRESSEANMÄLAN

En tomt kvar 
i Tega Västergård!

INTRESSEANMÄLAN

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

För ett par år sedan fl yttade Vinga Bus Partner AB från 

Göteborg till Kungälv och Rollsbo. Nu har man mer eller mindre 

vuxit ur kostymen där och för att säkra en framtida expansion 

förvärvade man ytterligare mark av Bokab under 2017. 
Vinga Bus verksamhet består av handel

med fordon för kollektivtrafi k – nya och
begagnade bussar samt specialanpass-

ade minibussar.
Företaget grundades 2009 av Simon 

Larsson och Albert Johannesson. Med 
på vagnen fanns också Simons far Martin 

Göransson som har ett långt förfl utet 
inom branschen. För drygt två år sedan 

blev man för trångbodda i Göteborg, 
varför Kungälv blev ett alternativ.– Kungälv ligger bra till strategiskt 

med såväl E6:an som 45:an strax utanför 
dörren. Vi blev också mycket väl mot-

tagna av Bokab, så vi köpte en tomt om 
15 000 kvm på Rattgatan, säger Martin.

Exploatering skedde per omgående 
och i dag består anläggningen av kontor, 

utställning, tvätt- och rekondhall, verk-
stad och uppställningsplatser för bussar.

Koncernen består av ytterligare ett fö-
retag som går under namnet Terminal G 

och här erbjuds uppställningsplatser och 
kontorshotell för tyngre fordon.Det är denna verksamhet man nu för-

bereder för en framtida eventuell expan-
sion på en intilliggande tomt . För detta 

ändamål har man under 2017 investerat 
i en tomt om 11 000 kvm på Växelgatan, 

bara ett stenkast bort från dagens verk-
samhet.

SAMVERKAN för möjlighet till ytterligare expansion

Martin, Albert och Simon.

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

I höstas invigdes en helt ny bil-, båt- och verkstadsanläggning på Arntorp. Det handlar om företagen Tjänstebilsexperten, Båtexperten och MECA Bilverkstad.
Bakom satsningen står Martin Wack-felt och Anders Millberg – båda med mångårig erfarenhet inom bil- och båt-branschen.

Projektet inleddes våren 2016 då man förvärvade en tomt av Bokab och strax därefter sattes spaden i jorden. Som-maren 2017 stod så anläggningen helt färdigt – en investering på ca 15 miljoner. Totalt omfattar fastigheten 3 700 kvm, varav själva huskroppen upptar 1 200.– Vi valde Kungälv för att det är en expansiv kommun med strategiskt läge. Vi fi ck också ett bra bemötande av Bokab och de kommunala instanserna har dess-utom varit resonabla, säger Martin. 

Tjänstebilsexpertens affärsidé går ut på att hitta smidiga lösningar till vagn-parker för företag. MECA-verkstaden svarar också för serviceavtal och repa-rationer jämte försäljning av begagnade transport- och tjänstebilar. I den nya an-läggningen fi nns även  ett showroom för såväl nya som begagnade bilar.
Båtexperten å sin sida handlar med bättre begagnade båtar av de fl esta populära märkena på marknaden. Man erbjuder även en rad tjänster för att serva, fi nansiera, förvara och försäkra båten. Dessutom är man under-återför-säljare av fi nska Grandezza som är ett premiummärke i båtbranschen.  

SAMVERKAN för koncept med bilar, båtar och verkstad

Anders

Martin

Rutiner för försäljning av villatomter 
Som allmänt känt sköter vi på Bokab den kommunala tomtkön med förmedling av 

villatomter för Bokabs och Kungälvs kommuns räkning. För att tydliggöra  

våra rutiner har vi under året tagit fram en processkarta med alla olika steg  

från anmälan till överlämnandet av tomten till den nya ägaren.

Bokab administrerar Kungälvs kommuns tomtkö och förmedlar 
samtliga villatomter för Bokabs och Kungälvs kommuns räkning. 

För att bli erbjuden en villatomt behöver du anmäla dig till villatomtkön 
och erlägga en avgift på 250 kr per kalenderår. Detta görs på vår 
hemsida – www.bokab.nu. 

Kontraktsförslag skickas 
ut till intressenterna i 
fråga, vilka även får tid på 
sig att återkomma med frågor 
kring bland annat kontraktsinnehållet 
och ev finansiering.

Möte bokas där vi tillsammans går igenom 
kontraktet och påskrift sker. Vid mötet finns 
även tid avsatt för genomgång av andra 
frågeställningar som kan ha uppstått. 

Handpenning 
faktureras.

Tillträde sker när sökt bygglov 
uppvisats och resterande köpe-
skilling är betald.  

Köpebrevet och övriga handlingar 
överlämnas vid tillträdet för att in-
tressenten skall kunna söka lagfart.

Du är nu 
ägare av en tomt i 
Kungälvs kommun och 
vi önskar dig lycka till!

Information om tomter 
och områden samt 
förutsättningar för 
tomtköpen läggs kontinuerligt 
ut på Bokabs hemsida.

När ett område är till försäljning skickas 
information ut till intressenterna i tomtkön. 
Här finns med en länk till hemsidan och 
kontaktinformation för intresseanmälan. 
Intressenter som vill ha informationen i pappersform 
får givetvis detta om man så önskar. 

Inkomna svar om intresse för ett 
speciellt område sorteras efter 
köplats i villatomtkön.

En tomtanmälan skickas ut 
till dem som visat intresse 
och där väljer man inom en 
utsatt tid själv önskad tomt.

Önskade tomter sorteras 
sedan beroende på köplats 
i villatomtkön.

Bokabs rutiner för försäljning av villatomter
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Den 27-årige Kungälvssonen Joakim Svensson räds i princip 

ingenting när det gäller företagande. På drygt åtta år har han 

byggt upp ett mindre företagsimperium bestående av åtta olika 

bolag – alla verksamma inom markentreprenad, bostäder och 

samhällsutveckling. 

– Jag drivs av framgång – inte pengar. 

Mitt mål är att bli störst i Kungälv inom 

markentreprenad och på sikt bygga det 

högsta huset i kommunen, säger Joakim.

Redan som 18-åring 2009 grundade 

Joakim sitt första företag. I dag består 

koncernen av åtta bolag, varav två Tempo

matvarubutiker i Kareby och Diseröd, 

alla samlade under moderbolaget MBS 

Utveckling AB och med en total omsätt-

ning på i runda tal 7 0 miljoner kronor. 

Ett av bolagen – MBS Markentreprenad 

AB – håller till ute på Arntorp och nyligen 

köpte man en tomt av Bokab för att byg-

ga en industri- och kontorsfastighet med 

planerad byggstart våren 2018.

Hur ser du då på framtiden?

– Det fi nns egentligen inga begräns-

ningar. Jag vill utveckla vårt marken-

treprenaderbjudande – bygga/förvärva 

bostäder och vara delaktig i den över-

gripande samhällsutvecklingen. 

– På bostadssidan brinner jag för att 

bygga hyresrätter för att bidra till den 

gemensamma samhällsnyttan.

– Sedan har jag förstås min dröm – att 

bygga Kungälvs högsta hus! Något bestå-

ende som sätter avtryck, det skulle vara 

kul. Jag vill helt enkelt bli stor…

SAMVERKAN 
för entreprenörskap 
som siktar högt

Joakim Svensson  (till höger)

med kollegan Håkan Rahbe.

Information på hemsidan
Hemsidan är navet i vår kommu-

nikation. Här sker kontinuerlig 

uppdatering med nyheter, aktivi-

teter och pågående/kommande 

projekt med mera.
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Uppförandekod
Under året har vi på Bokab tagit fram en uppförandekod. Tanken 

med dokumentet är att påvisa riktlinjerna för hur vi på Bokab ska 

bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömäs-

sigt riktigt sätt. För oss är det viktigt att man som intressent/part 

till Bokab ska kunna försäkra sig om att vårt arbete sker på ett 

schysst sätt när det gäller nedanstående punkter. 

Skylt Åseberget
Under 2018 sattes en stor skylt upp 

längs med Marstrandsvägen för att 

promota Åseberget. 

Kungälvsmässan
Under Kungälvsmässan i början av september deltog vi på Bokab 

med en uppmärksammad monter med klättervägg. Allt för att 

saluföra Kungälvs nya stadsdel – Åseberget. Nyfikenheten och 

intresset var mycket stort.

www.bokab.nu

F Ö R K L A R I N G
Denna uppförandekod ska påvisa de riktlinjer för hur vi på Bokab ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, 

socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt. Koden har inte status av lag, förordning eller myndighetsföreskrift, 

utan är ett frivilligt åtagande från vår sida. Vår ambition är dock att alltid följa fastslagna regelverk inom 

de olika områden där vi verkar.
För oss är det viktigt att man som intressent/part till Bokab ska kunna försäkra sig om att vårt arbete sker 

på ett schysst sätt när det gäller nedanstående punkter. Dokumentet är på intet sätt heltäckande, utan högst 

levande, och påfyllnad sker allt eftersom det framkommer frågeställningar/områden som vi – eller våra 

partner – tycker bör förtydligas.

     Beslutsordning
Beslutsordningen i Bokab följer de av styrelsen fastställda direktiven som framkommer i VD-instruktionerna 

och bolagsordningen.

     Kommunikation/information/kontaktBokab lägger kontinuerligt ut relevant information på hemsidan (www.bokab.nu). Där går även att hitta 

kontaktuppgifter till berörda personer. Vid alla former av kontakt med Bokab ska vår återkoppling ske 
skyndsamt. På grund av bolagets relativa litenhet vill vi reservera oss vid eventuell sjukdom eller under 

semesterperioder då handläggningstiden kan bli något längre.

     Jäv
Eventuella jävsförhållanden följer i allt väsentligt reglerna i arbetsordningen för styrelsen. När/om 
eventuella oklarheter uppkommer rapporterar anställda till VD, som i sin tur stämmer av med styrelsen 

hur frågan ska tolkas.

     Gåvor/representation
För gåvor och representation gäller Skatteverkets regler på området.

     Upphandling
Vid eventuella upphandlingar följer Bokab lagen om offentlig upphandling (LOU).

     Miljö
Bokab rättar sig efter de lagar och regler som gäller på miljöområdet beroende på typ av frågeställning. 

I görligaste mån vill Bokab efterleva Kungälvs kommuns lokala miljömål.

     Arbetsmiljö
Bokab vill värna en god arbetsmiljö. För detta syfte har en personalhandbok tagits fram där riktlinjer 
på en rad områden är fastställda.

     Integritetspolicy
Den personliga integriteten är viktig för oss på Bokab och vi ansvarar för den personliga information som 

våra kunder förser oss med genom en integritetspolicy. Policyn beskriver hur Bokab behandlar, lagrar och 

hanterar personuppgifter. Integritetspolicyn fi nns i sin helhet publicerad på vår hemsida (www.bokab.nu).

Vår uppförandekod

Markköp för framtida behov
Under 2018 har Bokab köpt in 30 hektar mark för 

framtida exploatering av industri och villor i kom-

munen. Markförvärven har skett i Ullstorp, Åseby 

och två olika områden i Kareby.

Bättre kundvårdshantering
För att öka servicen och effektivisera handlägg-

ningen vad gäller i första hand villatomtkön har 

Bokab under 2018 förenklat hanteringen av alla 

inkommande kunduppgifter och registreringen av 

dessa i systemet VITEC. En process för att möta 

kraven på en ökad digitalisering.
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FAKTA
LARS PETTERSSON

Aktuell som: Ny VD för Bokab sedan  

1 september 2018.

Kommer från: En tjänst som VD för Tjörns 

Bostads AB och Tjörns Hamnar AB.

Ålder: 55 år.

Familj: Hustrun Marie-Louise och vuxna 

utflugna barn.

Bor i: Romelanda på en hästgård. 

Intressen: Segling, jakt, sommarstugan  

i Hunnebostrand och inte minst  

arbete på gården och i skogen.Lars vill bidra  
– TILL UTVECKLINGEN AV KUNGÄLVS KOMMUN

När tjänsten som ny VD för Bokab efter Peter Jakobson  
utlystes under 2018 var inte Lars Pettersson sen att nappa.
– Jag har sneglat på Bokab och deras verksamhet under flera år och tilltalats av bolagets 
uppgift och vad man har gjort för kommunen. Kommunen står inför en stor utveckling och 
då mitt hjärta verkligen klappar för Kungälv var det inte mycket att tveka om...

Sagt och gjort. In med ansökan och några  

månader senare var han installerad som 

ny VD för Bokab. Och att det är rätt man för 

jobbet behöver man inte tvivla på med tanke  

på Lars bakgrund och erfarenhet. Utbildad  

byggnadsingenjör och -konstruktör i botten,  

jobbat på fastighetssidan inom Kungälvs kom-

mun ett tiotal år samt senast verksam som 

VD för Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar 

AB under fyra år.

– I min senaste befattning har jag jobbat 

med mark- och exploateringsfrågor, bo-

stadsbyggande, förvaltning av alla kommu-

nala fastigheter och lägenheter samt färje- 

trafiken, säger Lars.

Vad var det då som triggade dig med Bokab 

och Kungälv som kommun?

– Dels är jag Kungälvsbo sedan tidigt 1990-

tal, dels gillar jag att jobba med de uppgifter 

som Bokab är satta att göra. Mitt hjärta klap-

par för Kungälv och det finns en enorm ut-

vecklingspotential här. Inte minst med tanke 

på att marknaden skriker efter exploaterbar 

mark. Det gör att Kungälv har framtiden för sig.

Kan du utveckla det?

– Det byggs som aldrig förr i Kungälv och 

det finns en stark framtidsoptimism här bland 

såväl politiker och tjänstemän som näringsid-

kare och privatpersoner. Här vill man bo och 

verka. Det märks väl inte minst med tanke på 

utbyggnaden av Kongahälla Center och det 

nya Resecentrumet – samt Åseberget som en 

helt ny framtida stadsdel. Tänk att få knyta 

samman dessa enheter med en framtida gon-

dolbana som en del av kollektivtrafiken. Det 

ihop med en miljösatsning på den nya stads-

delen vore någonting det, säger Lars med 

glimten i ögat.

– Lägg därtill möjligheterna för företags- 

etableringar av industrier och verksamheter 

på Rollsbo Industriområde. Kan vi på Bokab bi-

dra och göra detta på ett ekonomiskt bra sätt 

så är alla vinnare. Inte minst kommuninne-

vånarna eftersom överskottet kan plöjas ner 

i kommunens olika infrastrukturer för ytterli-

gare utveckling över tid – och det utan någon 

kostnad för kommunen…

Enligt Lars finns det en stark politisk vilja i 

kommunen – och även tjänstemännen är med 

på tåget.

– Vi har under senare tid upprättat olika fo-

rum för att kontinuerligt träffas och diskutera 

stora som små frågor för kommunens bästa. 

Ett oerhört bra sätt att samverka då vi alla 

har samma agenda och målbild framför oss, 

säger Lars.

Och hur trivs du då på Bokab?

– Fantastiskt bra måste jag säga. Vi är ett 

litet och tajt gäng med hög kompetens inom 

många områden och med högt satta mål som 

vi alla vill vara med och genomföra.

Vad gör du när du ska koppla av?

– Det finns alltid saker att göra på gården 

och det ihop med skogsarbete rensar hjärnan 

på andra saker. På sommaren blir det mycket  

båt och sommarstuga vilket verkligen ger  

avkoppling. 
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– Vi har alltid närt en dröm om att få bygga 

vårt eget hus, säger Patrik och får medhåll av 

sin fru Louise.

Huset i fråga är en arkitektritad villa från 

HM-hus – helt enligt familjens önskemål.  

Villan är på 180 kvm varav ena delen är i två 

plan och den andra i ett plan med högt till nock.

– Tillsammans med HM-hus har vi fått sätta 

vår egen prägel på huset, vilket gör det unikt i 

sig, säger Louise.

Paret bosatte sig i Ytterby 1994 och har 

under årens lopp rotat sig i området genom 

barnens uppväxt och skolgång samt ett hel-

hjärtat engagemang i Friskis & Svettis av både 

Patrik och Louise, varför man väldigt gärna 

ville bli kvar på ort och ställe.

– Ytterby ligger bra till rent strategiskt och 

vi har skaffat många goda vänner här. Så när 

Tega Västergård salufördes av Bokab 2011 

som ett kommande projekt blev vi genast  

intresserade, berättar Patrik.

Genom närheten till området var familjen 

ofta på plats för att hitta den bästa tomten 

sett till läge och ljus.

– Av områdets totalt 36 tomter listade vi  

11 stycken som vi kunde tänka oss och till slut 

fick vi vårt andrahandsval.

Men processen har inte varit helt problem-

fri. Dels tog det hela sex år innan kontrakt  

kunde tecknas på grund av att man bland an-

nat hittade fornlämningar på området, dels 

att den infrastrukturella utbyggnaden tog 

längre tid än man förväntat sig.

– Ingen skugga ska dock falla på Bokab – vi 

förstår att den här typen av komplikationer 

kan inträffa i ett sådant här stort projekt.  

Bokab har svarat för god service. De har varit  

lätta att komma i kontakt med och snabba 

med att skicka underlag som man efterfrågat 

inför husvalet. Likaså har de varit tydliga och 

noggranna vid själva kontraktsskrivningen 

och de kollade verkligen av att vi hade förstått 

allting, säger Patrik.

Efter tillträdet, som skedde i augusti 2018, 

har allt gått med en rasande fart. I samma 

månad startade markarbetet och i mitten av 

september göts så bottenplattan. För tillfället 

pågår stomresning och i april 2019 beräknas 

kåken vara färdig för inflyttning.

– Det ska bli helt fantastiskt, säger de båda 

unisont.

– Tänk att någon gång i livet få bygga sitt 

eget hus, precis så som man vill ha det, säger 

Louise och skrattar.

För tillfället pågår byggnationen av familjen Nilssons nya hus på Tega Västergård i västra Ytterby. 
Här uppför man nu sitt drömhus efter mer än sju års väntan i den kommunala tomtkön.

Husdrömmen blir verklighet 
på Tega Västergård

Patrik, Louise och hunden Maja med Claes Hellström.
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Gokartcentralen köpte den aktuella marken 

på Arntorp av Bokab 2017 och tillsammans 

har man skapat de rätta förutsättningarna för 

verksamheten. 

Det är en mycket glad ägare, Martin Svend-

sen, som visar runt på den nybyggda gokar-

tanläggningen på Arntorp. Utöver en 450  

meter lång inomhusbana för elgokarts bjuder 

den toppmoderna anläggningen även på en 

lounge med restaurang med fullständiga rät-

tigheter, shuffelboard och biljard samt konfe-

rensrum för upp till 60 personer.

Mottagandet har varit över förväntan – och 

det innan Martin och kompani egentligen hun-

nit med att marknadsföra sig i någon större 

omfattning.

– En 8x4 meter stor ledskylt längs med 

E6:an gör ju givetvis sitt till då många på så 

sätt fått upp ögonen för verksamheten och 

kommit in av ren nyfikenhet, säger Martin.

Hans tankar om att etablera en gokart-

verksamhet i Kungälv föddes redan för tre år  

sedan och hänger ihop med en redan fram-

gångsrik anläggning i centrala Göteborg 

samt det faktum att han är bosatt i Kode och  

därmed passerar Kungälv varje dag.

– Jag fick tidigt upp ögonen för Arntorp som 

etableringsområde och såg potentialen med 

en dylik verksamhet även här. Genom kontak-

ter och ett gott samarbete med Bokab fick jag 

så möjlighet att förvärva 1,5 hektar mark och 

efter några intensiva år står nu den nya an-

läggningen helt färdig att ta emot alla racing- 

intresserade i regionen. 

Till förfogande står ett 20-tal eldrivna  

gokartsbilar av senaste modell samt en bil 

med dubbelsäte för funktionshindrade och 

barn över 90 cm. Framåt sommaren kommer 

konceptet att kryddas lite extra då tanken är 

att öppna upp mot en utomhusbana som är 

kopplad till inomhusdelen via två stora portar. 

Den totala banlängden blir då över 900 meter. 

Enligt Martin landar den totala investerings-

kostnaden för den nya anläggningen på i runda 

tal 35 miljoner kronor och med en förväntad 

omsättning på i runda tal 8–10 miljoner kronor 

per år. Antal sysselsättningstillfällen uppgår 

till cirka halvdussinet så här i initialskedet.

Ytterligare en rolig poäng i sammanhanget 

är att anläggningens tak är försett med 190 

solpaneler, vilket motsvarar 62 kilowatt, som 

därmed kommer att bidra till den löpande  

driften – smart och miljövänligt.

Vem är då målgruppen för racingen?

– Alla, skulle jag säga. Enda kravet är att 

man är över 135 cm lång för att kunna garan-

tera säkerheten. Av erfarenhet vet jag att det 

är en mycket uppskattad aktivitet för familjer, 

företag, kompisgäng etc. Alla kan tävla mot 

varandra och alla tycker att det är lika roligt.

Vilka förkunskaper krävs?

– Inga. Det är bara att trycka på knappen 

– gasa, styra, bromsa och hålla tungan rätt i 

mun. Busenkelt, helt enkelt!

I december 2018 var det dags för smygpremiär för Gokartcentralen i Kungälv. 
Man öppnade då upp portarna till sin nya anläggning på Arntorp – och Kungälv 
som kommun blev därmed ännu en attraktion rikare...

Grönt ljus
– FÖR GOKARTCENTRALEN I KUNGÄLV

Martin Svendsen i ett heat mot Bokabs Claes Hellström.
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– Vi har sedan 2015 varit på jakt efter nya och bättre anpassade loka-

ler för att kunna möta marknadens framtida krav och på samma gång 

öka vår möjlighet till ytterligare tillväxt. 

Det säger företagets VD och ägare Mikael Nykvist som är andra 

generationen i familjeföretaget Indus. Ett företag som grundades 

av Mikaels föräldrar Bjarne och Maj-Lis i mitten av 1970-talet. Initialt 

handlade det mest om uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 

innan det snabbt blev fokus på byggnation och uthyrning av bodar 

och vagnar. Något som under resans gång renodlats till att idag bara 

handla om uthyrning av moduler för i första hand förskolor, skolor 

och kontorsverksamhet. Företaget ingår i en koncern som består av 

sex företag. Totalt äger Indus ca 150 000 kvm för uthyrning och man 

har ambition att växa.

– Vi köper in standardmoduler som skräddarsys efter användnings-

område. Vi erbjuder moduler med låg energiförbrukning, bra ventila-

tion, god akustik och energisnål ledbelysning. Kort sagt, toppmoderna 

byggnader som uppfyller alla myndighetskrav, säger Fredrik Hagman, 

vice VD på Indus.

Utöver verksamheten i Stenungsund, där huvudkontoret idag huse-

rar med ett 40-tal personer, finns Indus även i Stockholm och Oslo. 

Totalt omsätter koncernen ca 250 MSEK på årsbasis.

Men som nämnts så lämnar Indus nu Stenungsund för att flytta in i 

en helt ny anläggning i Arntorp.

– Lokalerna i Stenungsund var inte längre ändamålsenliga då verk-

samheten har ändrats de senaste åren. Då blev Kungälv ett bra val, 

säger Mikael Nykvist och fortsätter:

Indus AB etablerar 
sig i Kungälv
I oktober 2019 välkomnar vi Indus till Kungälv. För det idag Stenung- 
sundsbaserade företaget har nämligen valt att slå ner sina bopålar med en helt ny anläggning  
på Arntorps verksamhetsområde. I skrivande stund pågår byggnationen för fullt.

– Skälen till det är flera – det fanns ingen lämplig mark att tillgå i 

Stenungsund, vilket det däremot fanns i Kungälv. Likaså ligger Kungälv 

och Arntorp väldigt bra till rent strategiskt längs med E6:an. Dess-

utom fick vi ett snabbt och bra bemötande av Bokab, vilket avgjorde 

saken, säger Fredrik.

Kontrakt på den nya marken om 42 000 kvm tecknades i februari  

2016. I augusti 2018 inleddes så markarbete och stomresning för 

det nya kontoret med verkstadshall på 2 255 kvm, intill det ett lager  

på 1 130 kvm. Den stora byggnaden kommer att vara i två plan och 

innefatta såväl kontor och verkstad som matsal, relax och omkläd-

ningsrum.

– Vi är övertygade om att vi med de nya lokalerna kan utveckla 

vårt ledarskap och vår kommunikation och därmed skapa en bättre  

gemenskap med alla anställda. Vi tror också att nysatsningen kommer 

att öka vår attraktivitet när det gäller rekrytering av nya medarbeta-

re, säger Mikael.

Enligt Mikael har all personal varit delaktig i processen för att få till 

stånd så optimala och funktionella lokaler som möjligt.

Byggnaden i fråga kommer att certifieras som Miljöbyggnad Guld, 

vilket innebär att den har den högsta klassificeringen inom miljöbygg-

nad i Sverige. Bland annat är byggnaden försedd med solceller och 

driften sköts delvis med en egen solkraftsanläggning. Just ett uttalat 

miljötänk ligger Indus varmt om hjärtat.

Ett vinnande koncept som nu får ny chans att växa i Kungälv…

FAKTA INDUS SVERIGE AB  
(I DAGLIGT TAL INDUS)

Grundat: 1974.

VD/ägare: Mikael Nykvist.

Antal anställda: Ca 50 st.

Omsättning: Drygt 250 MSEK på 

årsbasis.

Verksamhet: Uthyrning av flyttbara 

moduler.

Geografisk placering: Stenungsund, 

Stockholm och Oslo.

Modulytor till uthyrning: Ca 150 000 

kvm (5.000 st).

Certifierade enligt: ISO 9001 och  

14001 samt 18001.

Mikael Nykvist, VD och  
Fredrik Hagman, vice VD Indus tillsam-
mans med Lars Pettersson, VD Bokab.
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Olá på Förbo klättrar mot nya höjder.
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ÅSE:BERGET
      PROUDLY PRESENTS:

ÅSEBERGET ÄR ETT UNIKT STADSDELSUTVECKLINGSPROJEKT SOM SKA FYLLA BERGET OVANFÖR KUNGÄLVS CENTRUM   
 MED LIV, RÖRELSE, BOSTÄDER OCH VARDAGSÄVENTYR. ÅSEBERGET BLIR EN LÄNK MELLAN YTTERBY OCH CENTRUM DÄR 
STORSLAGNA VYER FRÅN TOPPEN BLANDAS MED FANTASIFULL ARKITEKTUR OCH AKTIVITETER FÖR OLIKA ÅLDRAR, PREFE-

RENSER OCH ÅRSTIDER. EN SPÄNNANDE SKÅDEPLATS I DUBBEL BEMÄRKELSE FÖR OLIKA MÄNNISKOR. VÄLKOMMEN UPP!

PRODUCENTER:  BOKAB  |  FÖRBO  |  HSB  |  PEAB  |  TORNSTADEN  |  YTTERBYGG  |  WÄSTBYGG

BO. SE. UPPLEV.

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA OSS I MONTER D406 PÅ KUNGÄLVSMÄSSAN 6-7-8 SEPTEMBER 2018.
BLIR DET DU SOM KLÄTTRAR HÖGST PÅ VÅR KLÄTTERVÄGG? 

Projektet rullade igång redan 2016 då Bokab tecknade ett unikt samver-

kansavtal med Peab, Tornstaden, Förbo, Ytterbygg, Wästbygg och HSB. 

Tillsammans bestämde man sig för att fylla berget ovanför Kungälvs cen-

trum med bostäder, liv och rörelse. Tanken är att Åseberget ska bli en länk 

mellan Ytterby och centrum, där storslagna vyer från toppen blandas med 

fantasifull arkitektur och aktiviteter för alla åldrar, preferenser och årstider.

Det som gör projektet i fråga lite extra unikt är själva processen som skil-

jer sig markant från ett traditionellt tillvägagångssätt. Istället för att inleda 

med ett planarbete så har intresserade exploatörer innan dess bjudits in för 

att kunna ta del av varandras synpunkter, idéer och tankar.

– Ett tillvägagångssätt som verkligen berikat projektet genom att alla 

har fått komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter, säger Lars 

Pettersson, VD på Bokab.

Vilka ska bo på Åseberget och vilka mervärden står att finna just där?

– Vi vet att Kungälv är en mycket attraktiv plats att bo och verka på 

och närheten till Göteborg gör kommunen extra intressant. Den blandade 

byggnationen gör dessutom att vi får en bra mix av gamla och unga och 

inte minst många barnfamiljer. Det nya köpcentret behöver också ett stör-

re underlag och om vi kan bidra med kanske 4000 fler människor skulle 

det innebära ytterligare en garanti för att affärsidkare och restauranger 

får ett tillräckligt kundunderlag.

 När vi kommer till andra mervärden så tror jag att, utöver de blandade 

boendeformerna, naturen, utsikten och närheten till de centrala de-

larna av Kungälv är tilltalande. 

I samband med Kungälvsmässan i september 2018 manifesterades  

det nya projektet med en spektakulär monter som bland annat innehöll 

en klättervägg och en visionär tanke om en linbana upp till området.

– Vi tog tillfället i akt att för Kungälvsborna presentera våra tankar 

och idéer om det framtida området på ett lite mer spektakulärt sätt, 

berättar Anna Olá, fastighetsutvecklingschef på Förbo, som är en av 

intressenterna bakom projektet.

– Vår ambition var att förmedla en positiv känsla och vad vi egentligen 

vill med platsen och jag tyckte att projektet mottogs med stort intresse 

av mässbesökarna. Många var nyfikna och ville veta mer.

Vad händer framöver?

– Vi jobbar på i oförminskad takt tillsammans med kommunen, och 

förhoppningsvis kan vi starta ett planprogram under våren 2019.  

Sedan får projektet ta den tid som behövs för att få till en helt ny och 

spännande stadsdel som ytterligare kommer att bidra till den gemen-

samma samhällsnyttan och göra Kungälv till en än mer attraktiv kom-

mun att bo och verka i, säger Lars Pettersson avslutningsvis.

Så vi lär säkert få höra talas om projektet än mer framöver.

Mer information om projektet går att få på www.åseberget.se. Där 

kan man även anmäla sitt intresse.

Bo. Se. Upplev.
Under den rubriken saluförs nu Kungälvs kanske 
mest spännande utvecklingsprojekt i modern tid  
– den nya stadsdelen Åseberget. Uppe på berget, 
med en fantastisk utsikt över hela Kungälv med  
omnejd, planeras det nämligen för byggnation av upp 
till 2 000 bostäder i olika boendeformer med blan-
dad arkitektur. Bakom projektet står Bokab och sex  
bostadsutvecklingsbolag.

FAKTA OM ÅSEBERGSPROJEKTET
• Ca 300 000 kvm, varav kommunägda Bokab  

äger ca 95 procent.

• En bergsplatå, vid infarten till Kungälvs centrum, 

som sträcker sig från motorvägen i öster till Rollsbo 

industriområde i väster. Utsikt mot Komarken och älven.

• Ca 1500–2000 bostäder.

• Blandad bebyggelse med friliggande villor, 

radhus, två- och trevånings flerbostadshus och ett 

antal punkthus med upp till åtta våningar i såväl 

bostadsrätts- som hyresrättsform.

• Exploatörer: Förbo AB, HSB Göteborg, Ytterbygg AB, 

AB Tornstaden, Wästbygg Projektutveckling Sverige AB,  

och Peab Bostad AB samt Bokab.
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Vi sponsrar Södra Inlands Biodlarförening med en bikupa.
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Förvaltningsberättelse 2018

Bolagets uppdrag
Våra ägardirektiv är väl skrivna och som ger oss i Bokab en stor spel-

plan för att skapa nytta för kommunen och dess medborgare. Bolaget 

skall inom ramen för av kommunen givna direktiv skapa förutsätt-

ningar för etablering och byggnation enligt av kommunfullmäktige 

antagna mål. Bolaget skall bidra till att förverkliga kommunfullmäk-

tiges 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 

utveckling 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.

Väsentliga händelser 2018
För industriändamål har Bokab köpt in drygt 150 000 kvm mark  

fördelade på två olika fastigheter. Bokab har även köpt in knappt  

130 000 kvm mark mellan Ullstorp och Ulvegärde där bolaget vill  

exploatera upp till 200 villatomter ihop med kommunen som äger  

markområdet intill. Det har arbetats mycket hårt med att få fram 

ytterligare 110 000 kvm industrimark i Rollsbo i pågående byggher-

redrivna detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd.

Bolaget har sålt mark till ett privat företag som skall uppföra fyra 

bostadshus med sammanlagt ca 136 lägenheter i Enekullen och bidrar 

i stor utsträckning till årets positiva resultat.

Bolaget har medverkat i Kungälvsmässan med huvudinriktning 

på Åseberget där vi vann första pris för bästa monter. Över 2 000  

personer besökte vår monter och vi fick verkligen ut vår affärsidé till 

allmänheten och politiken.

Peter Jakobsson slutade sin tjänst som vd den 31 augusti på grund  

av pensionsavgång på egen begäran då även Bengt-Göran Björk,  

tidigare vd, avslutade sin deltidsanställning. Ny vd, Lars Pettersson, 

anställdes den 1 september.

Riksbyggen har anlitats som driftsbolag för bolagets fastigheter  

och har löpt på väl under året.

Ägarförhållande
Bokab (Bohusläns Kommunala Exploatering AB – 556069-9539) är  

ett helägt kommunalt bolag som ägs av Kungälvs kommun.

Styrelsens säte
Bolaget har sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

Etableringsmark för verksamheter & framtida utveckling
All vår detaljplanelagda mark är nu slutsåld. Bokabs nästa verksam-

hetsområde med ca 110 000 kvm mark har försenats och planeras nu 

vara tillgängligt för försäljning i slutet av 2019. 

Önskan om att etablera i Kungälv är fortfarande på topp. 

Förklaringen är fortsatt konjunkturen med ett lågt ränteläge, men 

också Kungälvs strategiska läge i Västra Götaland. Femton minuter 

till Göteborg och Europaväg 6 som ger en fantastisk fin exponering 

av våra verksamhetsområden. Göteborg står inför gigantiska ny- och 

ombyggnationer, inte minst Västlänken. Man såg förra året företag 

som valt att flytta utanför vägtullarna och till Kungälv. Detta kommer 

att fortsätta under många år. Vi hoppas då stort på vår nya detaljplan 

för ett nytt verksamhetsområde, Rollsbo Västerhöjd. Ett område 

på totalt ca 350 000 kvm och plats för minst 50 företag av varie-

rande storlek. Området är beläget på berg och ger förutsättningar 

för stabila och kostnadseffektiva grundläggningar. Något som efter-

frågas då man vill bygga kompakta anläggningar och lagra på höjden. 

Detaljplanen färdigställs troligen under 2019, varefter infrastruktur-

bygget med sprängning och byggnation av gator, va och el sker med 

start under 2020. Vår förhoppning är att kunna starta försäljningen 

under senare delen av 2019 eller tidigt 2020. 

Översiktsplanen för Kungälv är från 2010 och indikerar var staden 

skall växa fram. Vi har tidigare analyserat och värderat utpekade 

områden och ser behovet av att ta nästa steg i planeringen. Ett natur-

ligt steg är att kommunen ser över planen och blickar fram emot 

2030–2060. Under tiden för vi förhandlingar med markägare för att 

kunna initiera förslag till nya detaljplaner och områden för både verk-

samheter, handel och bostäder.

Etableringsmark för bostäder & framtida utveckling
I Tega Västergård har vi under året sålt klart de 36 villatomterna 

till personer som står i den kommunala tomtkön. Försäljningen av 

14 tomter på Tega Ängar har också sålts klart till villatomtkön. På 

Enekullsvägen, ca 8 000 kvm, har vi sålt mark till en privat entre-

prenör för uppförande av 136 lägenheter i fyra punkthus med 5-6 

våningar att produceras under 2019 -2020.

Kommunen har ambitiösa planer för att öka byggandet i de centrala 

delarna av staden. Det är uteslutande flerbostadshus. Här ser vi på 

Bokab behovet av det mark- och naturnära boendet. Både med villabe-

byggelse men också med yteffektiva fyrbohus, radhus och kedjehus. 

Villabebyggelse letar vi med ljus och lykta efter och har lokaliserat  

ett utmärkt läge som vi vill ta fram ihop med kommunen för ytterli-

gare upp till 200 villatomter. 

I kommunen finns ju också fantastiskt fina kustnära lägen som 

många efterfrågar. Här tror vi på Kungsbackas framgångsrecept att 

använda dessa lägen. Tyvärr är infrastrukturen inte så utvecklad i 

dessa lägen, förutom i och till Marstrand. Det finns oanade möjligheter 

Styrelsen och verkställande direktören för Bokab får härmed avge årsredovisning för år 2018. Alla belopp 

redovisas i tusental kronor (tkr) om inget annat angivits.
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Förändring av eget kapital 
 AKTIEKAPITAL RESERVFOND BALANSERAD VINST ÅRETS RESULTAT  S:A FRITT EGET KAPITAL 

Belopp vid årets ingång enligt 
 fastställd balansräkning 4 000 340 23 832 1 566 25 398

Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 (K3) 2018-01-01.

Justerade belopp vid årets ingång  4 000 340 23 832 1 566 25 398

Resultatdisp. enlig beslut av årsstämma  1 566 -1 566 0

Utdelning till aktieägare   -217  -217

Årets vinst    3 073 3 073 

Belopp vid årets utgång   4 000 340             25 181 3 073                 28 254

om man samverkar och tar rejäla grepp. Just i denna typ av lägen 

för vi diskussioner internt och externt för att köpa mark och skapa 

samarbete med andra aktörer för att få ett bredare intresse och 

utbud. Vi kan också på detta sätt bidra till utbyggnaden av VA i kustzon 

som kräver ett underlag av fastigheter som vill ansluta sig. Här kan vi 

skapa en vinn-vinn-situation genom en samplanering av detaljplaner 

och VA-utbyggnad som hela samhället tjänar på.

Ekonomi
Resultatavräkningsprincip som bolaget tillämpar sedan 1996 innebär 

att årets försäljningsintäkter i huvudsak består av positiv resultat-

påverkan efter försäljningen av Enekullen, de sista två tomterna på 

Tega Västergård och för detaljplanen i Arntorp (Brukshundsklubben). 

Bolaget har dock fortfarande kvarstående avtalade exploaterings-

åtaganden såsom toppbeläggning av gator, byggande av GC-stråk, 

avstyckningar m.m. avseende bolagets aktiverade exploateringsom-

råden, samtidigt som ett stort innehav av tomtmark finns. Vi räknar 

med mycket stora investeringskostnader för att markbereda nya 

industriområdet i Rollsbo Västerhöjd.

Personal
Under året har vi varit fyra heltidsanställda, samt en person som 

arbetat två dagar i veckan fram till mars månad (40 %).

Styrelsen
 Under året har styrelsen bestått av fem ledamöter. 

Resultat
Årets resultat efter skatt visar ett positivt resultat på ca 3 miljoner 

kronor, vilket överträffar budget med ca 2,8 miljoner kronor. Årets 

försäljningar bidrar i stor grad till detta. Vi har genomfört ett antal 

investeringar som gång- och cykelvägar i Rollsbo för att minska våra 

långfristiga skulder. Förklaringen till Bokabs långfristiga skulder är 

att kommunen fattade beslutet att Bokab skulle betala för bygg-

nationen av hela Rollsbomotet med anledning av exploateringen av 

Rollsbo. En stor och stolt investering av Bokab för lokalsamhället på 

dryga 14 miljoner kronor.

BOLAGETS UTVECKLING DE SENASTE FEM ÅREN 2014 2015 2016 2017 2018

Hyresintäkter, arrenden, tomtkön, arvoden m.m. 408 478 501 975 7 667

Resultatredovisade exploateringsintäkter 15 474 9 537 34 215 50 616 15 257

Resultat efter finansiella poster 491 385 1 821 2 128 5 424

Årets resultat 1 376 1 053 1 066 1 566 3 073

Balansomslutning 71 411 65 381 68 155 158 952 157 606

Soliditet (Not 10) 40 % 44 % 44 % 20 % 22 %

Medelantal anställda 3 3 3 4 4

Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst 25 180 942 kr

Årets resultat 3 072 534 kr 

Totalt 28 253 476 kr 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägaren *217 000 kr

Balanseras i ny räkning 28 036 476 kr

Totalt 28 253 476 kr

 

* Den föreslagna utdelningen överensstämmer med kom-
munfullmäktiges beslut 1999-10-25 om årlig utdelning ur 
företagets disponibla vinstmedel/årets vinst motsvarande  
5% av bundet eget kapital. Bolagets soliditet uppgår till 22 % 
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).
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Resultaträkning
NOT 18-12-31 17-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 2 22 924 51 591

Aktiverat arbete för egen räkning 2 071 1 695

Summa rörelseintäkter 24 995 53 286

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader 3 -14 080 -47 533

Personalkostnader 4 -4 177 -3 639

Avskrivningar -1 636 0

Summa rörelsekostnader -19 893 -51 172

Rörelseresultat 5 102 2 114

FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 633 24

Räntekostnader och liknande resultatposter -310 -10

Summa finansiella poster 323 14

Resultat efter finansiella poster 5 425 2 128

Bokslutsdispositioner 5 -1 415 -115

Resultat före skatt 4 010 2 013

Skatt på årets resultat -937 -447

ÅRETS RESULTAT 3 073 1 566
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Tillgångar NOT 18-12-31 17-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 62 474 61 700

Summa anläggningstillgångar 62 474 61 700

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar 1 350 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 350 0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 63 824 61 700

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Övriga lagertillgångar 7 57 605 39 755

Summa varulager 57 605 39 755

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 5 612 56 204

Fordran koncernföretag 0 1 156

Skattefordran 0 88

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 227 47

Summa kortfristiga fordringar 5 839 57 495

Kassa och bank 30 338 2

Summa omsättningstillgångar 93 782 97 252

SUMMA TILLGÅNGAR 157 606 158 952

Balansräkning
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Eget kapital & skulder NOT 18-12-31 17-12-31

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 25 181 23 832

Årets resultat 3 073 1 566

Summa fritt eget kapital 28 254 25 398

Summa eget kapital 32 594 29 738

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfonder 5 3 630 2 215

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skuld till koncernföretag 70 000 0

Övriga skulder 8 48 460 41 915

Summa långfristiga skulder 118 460 41 915

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 499 391

Skuld till koncernföretag 132 82 227

Skatteskulder 773 0

Övriga skulder 139 915

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 1 379 1 551

Summa kortfristiga skulder 2 922 85 084

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 157 606 158 952
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1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen (1955:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett 

några ändrade redovisningsprinciper utöver komponentavskrivning 

som tillämpas för första gången innevarande räkenskapsår. Ingen 

omräkning har gjorts av jämförelsetalen eller flerårsöversikten med 

stöd av 3 kap. 5§ fjärde stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden 

om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits 

eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten 

till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida 

medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Försäljning av mark

Vid markförsäljning bokas köpeskillingen upp som en intäkt i samband  

med att köpekontrakt har upprättats. Vanligtvis erläggs en handpen-

ning i samband med försäljningen. Slutbetalningen sker i samband 

med tillträdet då även köpebrev upprättas och överlämnas till köpa-

re. I samband med att köpekontrakt skrivs har företaget överfört de 

väsentliga risker och fördelar med markens ägande till köparen.

I övrigt gäller följande:

Företaget behåller inte något sådant engagemang i den löpande 

förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och företaget 

utövar inte heller någon reell kontroll över den sålda marken.

Inkomsten kan beräknas på tillförlitligt sätt.

Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med 

transaktionen kommer att tillfalla företaget. 

De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd 

av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

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 anskaff- 

ningsvärdet för råmark och exploateringsfastigheter ingår även direkt 

lön och sociala avgifter samt skälig andel av indirekta kostnader.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 

med avdrag för ackumulerade avskrivningar och ev. nedskrivningar. 

Komponentavskrivning tillämpas avseende bolagets byggnader som 

utgör specialenheter. Väsentliga komponenter skrivs av linjärt över 

komponentens bedömda nyttjandeperiod, förutom mark som inte 

skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande 

nyttjandeperioder tillämpas på respektive komponent:

     ANTAL ÅR

Stomme och grund  75

Värme och sanitet  25

El  30

Ytskikt och vitvaror  10

Fasad och Fönster  25

Yttertak  20

Köksinredning  10

Ventilation, hissar och styr-/övervakningsanordningar  10

Övriga komponenter  20

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som 

avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räken-

skapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 

värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skat-

teregler som gäller på balansdagen. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende 

framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär 

skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld 

skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader 

beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, 

filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra 

tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte 

är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras 

inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första 

redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en 

tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett 

rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör 

inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 

framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 

överskott.

Företaget har inga väsentliga temporära skillnader förutom de 

som återspeglas i obeskattade reserver.

Uppskjutna skatteskulder som är hänförliga till obeskattade 

reserver särredovisas inte, obeskattade reserver redovisas med 

bruttobeloppet i balansräkningen.

Ersättning till anställda

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbe-

stämda, viket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

Noter
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2. Nettoomsättning
 18-12-31 17-12-31

Hyresintäkter, arrenden, tomtkö, arvoden m.m 7 667 975

Resultatavräknade exploateringsområden 15 257 50 616

Total nettoomsättning 22 924 51 591

3. Övriga externa kostnader
 18-12-31 17-12-31

Resultatavräknade kostnader expl.områden -8 851 -44 474

Övriga externa kostnader -5 229 -3 059

Totalt -14 080 -47 533

4. Personal 
 18-12-31 17-12-31
 KVINNOR MÄN TOTALT KVINNOR MÄN TOTALT

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          18-12-31 17-12-31

Styrelse & VD 1 004 985

Övriga 1 752 1 488

Pensionskostnader, VD 396 298

Pensionskostnader, övriga 260 155

Övriga sociala kostnader 765 713

Totala löner och andra ersättningar m.m. 4 177 3 639

Avtal om avgångsvederlag

Enligt VD:s anställningavtal utgår vid uppsägning  

från bolagets sida ett avgångsvederlag.

5. Bokslutsdispositioner
 18-12-31 17-12-31

Periodiseringsfond 2014 (tax 15) 610 610

Periodiseringsfond 2015 (tax 16) 480 480

Periodiseringsfond 2016 (tax 17) 450 450

Periodiseringsfond 2017 (tax 18) 675 675

Periodiseringsfond 2018 (tax 19) 1 415 0

 3 630 2 215

6. Byggnader och mark
 18-12-31 17-12-31

Ingående anskaffningsvärde 61 700 0

Årets investeringar 2 410 61 700

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 64 110 61 700

Ingående ackumelerade avskrivningar 0 0 

Årets avskrivningar -1 636 0 

Utgående ackumelerade avskrivningar -1 636 0

Redovisat värde byggnader och mark 62 474 61 700

7. Varulager – exploateringsfastigheter 
 18-12-31 17-12-31

Nedlagda exploateringskostnader 241 453 224 653

Avgår, resultatavräknad del/

förlustreservation -183 666 -183 720

Avgår: Förskottsbetalning -182 -1 178

Totalt nedlagda oavräknade expl.kostnader 57 605 39 755

8. Övriga långfristiga skulder
                                                                                     18-12-31 17-12-31

Tillkommande exploateringskostnader 48 460   41 915

Totalt tillkommande exploateringskostnader 48 460 41 915

9. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
                                                                                    18-12-31 17-12-31

Semesterlöneskuld 157 181

Sociala avgifter 0 80

Övriga upplupna kostnader 0 116

Förutbetalda intäkter 1 222 1 174

Totalt 1 379 1 551

10. Definitioner – Soliditet
Det egna kapitalet samt obeskattade reserver exkl. latent  

skatteskuld i procent av summan av totala tillgångar. 

11. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

12. Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor): 

Balanserad vinst                     25 180 942 kr  

Årets resultat                           3 072 534 kr 

Totalt                                        28 253 476 kr 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: 

Utdelning till aktieägaren         *  217 000 kr  

Balanseras i ny räkning          28 036 476 kr 

Totalt                                        28 253 476  kr 
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Första året med de 
nya fastigheterna

Trädgårdsgatan 9

Bagaregatan 2–4

Fontinvägen 38

Bagaregatan 6

Bagaregatan 2–4, Båtmansgårdens äldreboende. Bygg-

naden har en totalarea på 4 390 kvm och ligger i centrala 

Kungälv, ett stenkast från Nordre älv.

Trädgårdsgatan 9, Länkens hus. En byggnad på 430 kvm 

innehållande föreningslokaler. Kanske det nya kontoret 

för Bokab?

Bagaregatan 6, Liljeborg. Huset innehåller kontorslokaler 

och socialmedicinsk mottagning och är på 815 kvm.

Fontinvägen 38, gamla Nedre Fontinskolan som har Montes-

soriskolan Älvkullen som hyresgäst. Denna fastighet ligger i 

backen upp mot Fontin och skolan är på 1 530 kvm.

Första året med våra fastigheter är nu till ända. När vi summerar året så har det fungerat ungefär som vi 

räknat med. Vi har sedan i augusti nyupphandlat fastighetsskötseln. Det blev Riksbyggen som vann upphand-

lingen. Fastighetsskötarna har gjort ett kanonjobb för att övergången till ny fastighetsskötsel skulle gå så 

smidigt som möjligt. Lite inkörningsproblem har vi dock haft, men saker och ting kommer på plats efterhand. 

Vi håller även på att tillsammans med Riksbyggen ta fram en långsiktig underhållsplan för fastigheterna.
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PROJEKT

TEGA VÄSTERGÅRD 
De två sista tomterna av totalt 36 såldes under 2018. Majoriteten  

av köparna har tillträtt sina tomter och påbörjat/slutfört husbygg-

nationen. Arbetena med gator, vatten och avlopp är slutbesiktigade 

av kommunen. Toppbeläggning av gator och justeringsarbeten 

kommer att utföras under 2019.

ROLLSBO VÄSTERHÖJD 
Detaljplanen över det 350 000 kvm stora området har varit 

ute på samråd och en samrådsredogörelse har färdigställts. 

Arbetet med granskningshandlingar har pågått löpande under 

2018 och planen bedöms gå ut på granskning i början av 2019. 

Försäljning beräknas påbörjas i slutet av 2019.  

Bokab äger cirka 110 000 kvm i området.

TEGA ÄNGAR
Under 2018 såldes 14 villatomter på Tega Ängar via villa-

tomtkön. Villatomterna i området är därmed slutsålda.

ENEKULLEN
Byggnation av 136 lägenheter i fyra olika hus påbörjades i 

november 2018. Färdigställandet beräknas till juli 2020.

PROJEKT
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För att tillmötesgå önskemål från befintliga verksamheter 

inom Rollsbo, gjorde Bokab en förfrågan hos kommunen 

om tillskapande av ny industrimark genom förtätning i 

Rollsbo. Och genom samverkan mellan kommunen och 

Bokab framtogs så ett detaljplaneprogram, ”Förslag till 

verksamhetsområden i Rollsbo”, daterat 2012-02-20.

Med planprogrammet som grund togs sedan detalj- 

planen ”Rollsbo Östergård Verksamhetsområde” fram, 

vilken vann laga kraft 2014-11-05. 

Det snillrika med både planprogrammet och detaljpla-

nen var att man valde att förtäta genom att göra om 

tidigare allmän platsmark till verksamhetsmark, och 

genom detta kunde verksamheterna växa på plats, detta 

i stället för att inte kunna växa alls eller i värsta fall 

tvingas flytta. 

Utfallet av dessa planer blev att åren 2017–2018 har 

flertalet verksamheter köpt till mark och påbörjat bygg-

nation på ort och ställe i stället för att flytta och växa 

någon annanstans. 

Detta är ett utmärkt exempel på hur lyckade förtät-

ningar kan ske i befintliga verksamhetsområden och ett 

sätt som Bokab tillsammans med kommunen vill fortsätta 

att jobba vidare på. 

Nytt planprogram  
för Rollsbo 

FÖRSLAG TILL NYA VERKSAMHETSOMRÅDEN I ROLLSBO

Detaljplaneprogram för del av 
fastigheten Rollsbo 1:32 m.fl ., 
Kungälvs kommun.

Kommunstyrelsen har beslutat att ett detaljpla-
neprogram ska göras för området. Detaljpla-
neprogrammet har varit ute på samråd under 
perioden 11 november - 23 december 2011. 
Det reviderade programmet har godkänts av 
Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-02. Pro-
gramsamråd är första skedet i planarbetet med 
att pröva ett områdes lämplighet för byggnation.

Rollsbo verksamhetsområde ligger ca 3 km 
nordväst om centrala Kungälv. Planområdet av-
gränsas i nordost av E6:an och i väster av järn-
vägen. Öster om planområdet ligger Åseberget 
som är ett framtida utvecklingsområde som inte 
ingår i detta planprogram.

Syfte
Syftet med detaljplaneprogrammet är att pröva 
möjligheten att skapa mer ytor för verksamheter 
inom Rollsbo och samtidigt bevara verksam-
hetsområdets gröna karaktär.

Bakgrund
Bokab har inkommit med en förfrågan om 
tillskapande av ny industrimark i Rollsbo. Om-
rådena ligger både inom och utanför gällande 
detaljplaner, och till största delen inom Bokabs 
fastighet Rollsbo 1:32. Flera privata företag har 
även lämnat in ansökan om planändring för ut-
ökning av be ntliga verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-10 att på-
börja planarbete för Rollsbo 1:32 med normalt 
planförfarande och basera detaljplanen på pro-
gram.

2011-02-23 beslutade kommunstyrelsen att på-
börja planarbete för fastigheterna Brytaren 2, 
Tändkabeln 1, Startmotorn 1 och Stiftet 16.  

Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-27 att för-
frågan om planändring för Tändkabeln 1 prövas 
i samband med planprogram för hela Rollsbo. 

Preliminär tidsplan
Planprogramområdet kommer delas upp i  era 
detaljplaner där område B-C-D ska prioriteras 
eftersom det rör be ntliga företag som vill ut-
öka verksamheten. Hela norra Rollsbo studeras 
i ett sammanhang med vissa gemensamma ut-
redningar.

Området idag
Rollsbo är det största verksamhetsområdet i  
Kungälvs kommun och ligger i anslutning till 
E6:an. Efterfrågan på mark för verksamheter 
är mycket stor. I förslaget till ny översiktsplan, 
ÖP 2010, föreslås verksamhetsytor framförallt 
tillkomma genom förtätning av be ntliga verk-
samhetsområden som Rollsbo. Även en utvidg-
ning av Rollsbo norrut föreslås. 

De områden som nu är aktuella för planlägg-
ning är i dag till stor del redan detaljplanelagda 
och berör Rollsbo Företagspark, Rollsbo-Ryr, 
Industriområde Rollsbo I, Industriområde 

Rollsbo II, Rollsbo II Norra delen och In-
dustriområde Rollsbo III. Intentionerna i 
planerna i norra Rollsbo har varit att ta till-
vara de topogra ska och natursköna vegeta-
tions- och bergspartierna samt att varsamt 
placera in byggnadskropparna i terrängen. 
En översiktlig stabilitetskartering har gjorts 
för hela Rollsbo. Stabiliteten varierar i pla-
nområdet och en geoteknisk undersökning 
behöver göras.  

Natur
En stor kvalité i Rollsbo är närheten till na-
turen vilket också ger en speciell karaktär till Sparad trädridå

området. Naturen medverkar till en vacker land-
skapsbild och att ge vackra utblickar från bygg-
naderna. Då Rollsbo delvis är en visuell entré 
till Kungälv har landskapsbilden stor betydelse. 
Naturområdena ger även möjlighet till avkopp-
ling och rekreation för de anställda i området. 
De fungerar också som luftrenare och luft lter. 
En utökad exploatering i Rollsbo måste ta hän-
syn till dessa värden och byggnadskropparna 
placeras in varsamt. Det är bra om natur sparas 
inom industrifastigheterna men naturområden 
måste även bevaras mellan dessa för att säker-
ställa att marken inte blir hårdgjord. 

Landskapsanalys
En landskapsanalys från 2010 tar upp visuella 
värden, landskapsbilden, naturvärden, kultur-
värden och rekreationsvärden för Rollsbo. Här 
beskrivs de områden som bör sparas vid exploa-
tering och gestaltningsprinciper för hela områ-
det. Landskapsanalysen bör i stor utsträckning 
följas med nedanstående gestaltningsprinciper. 

1. Generellt bör kilar med be ntlig vegetation,  
på 5 - 10 meter, sparas mellan varje ny tomt.
2. Skifta mellan täta och glesa ridåer så att verk-
samheter i ett annat kvarter går att skymta. 
Dessa är ca 20 meter breda på de glesa partierna.
3. Öppna upp entréer till några skogspartier så 
att dessa tillgängliggörs.
4. Spara  na exemplar av tallar, ekar och sten-
gärdesgårdar.
5. Nyexploaterade delar får gärna behålla den 
småskaliga, intima känslan. 
6. Spara portar som bildas av sprängt berg, detta 
ger förtydligade entréer.
7. Spara tillgängliga promenadstråk.

Nya verksamhetsområden
Område A: Utred var exploatering kan ske i 
kommande planarbete med landskapsanalysen 
som grund. Området är beläget mellan Rolls-
bo Park och be ntliga högspänningsledningar. 
Området är delvis planlagt och då som natur. 
Bågskytteföreningen samt en Jeep-klubb använ-
der idag en del av området. En bred skogsridå 
mot Rollsbo Park bör sparas. Området avses 
tra k- och VA -matas från Rattgatan. En fast 
fornlämning (stensättning)  nns i området och 
en arkeologisk utredning ska göras. 

Område B: Be ntliga tomter kan utökas något 
mot sydost men en bred ridå av naturmark ska 
bevaras mot nästa verksamhetsområde. Utred 
möjligheten för expansion av verksamheter 
längs med hela grönstråket bakom verksamhe-
terna på Signalgatan.

Område C: Utred var exploatering kan ske i 
kommande planarbete med landskapsanalysen 
som grund. Området ligger mellan två verk-
samhetsområden och är planlagt som natur. 
Här  nns utbyggd infrastruktur i form av gator 
och VA. Kompletteringar kan behövas. I land-
skapsanalysen pekas två grönområden ut som 
viktiga att bevara vilket motsäger en alltför stor 
exploatering i området. De utbyggda delarna av 
Rollsbo-Ryr har begränsad grönska inom fastig-
heterna vilket ger naturområdet utanför en stor 
betydelse. En vacker gestaltning och grönska är 
även viktigt för att ge ett bra intryck från E6:an. 

Område D: Naturområde vid korsningen mellan 
Bilgatan och Rollsbovägen. ”Bigården” föreslås 
ligga kvar och att två mindre verksamhetstomter 
skapas öster om denna längs med gatan. Möj-
lighet  nns även för ytterligare verksamhetsytor 
väster om Bigården (se förslagsskiss). Området 
är dock bergigt och kan vara svårexploaterat. Ett 
fornminne  nns i området och behöver utredas. 
Vegetationskilar mellan tomterna och trädridåer 
bör sparas. Området avses tra k- och VA-matas 
från Bilgatan. Släpp mellan tomterna ska göras 
för gångstråk. Utred var exploatering kan ske i 
kommande planarbete med landskapsanalysen 
som grund. 

Område E: UTGÅR i det fortsatta planarbetet.
Området är en del av ett närströvområde med 
motionsslinga och gångväg till bostadsområ-
det. Det fungerar även som en grön buffertzon 
mellan industrierna och bostadsområdet. Detta 
minskar risken för störningar från buller, avga-
ser, utsläpp av farliga ämnen vid olyckor m.m. 

En stor del av område E, F och G är planlagt 
som vägreservat för Marstrandsvägen. Vägre-
servatet ersätts av en ny framtida vägdragning 
vid Kareby i förslaget till ny översiktsplan.

Område F: Marken ägs av Bokab och hyrs ut 
till Ytterby IS som använder området som fot-
bollsplan. Området föreslås utredas vidare i 
kommande planarbete tillsammans med områ-
det längs med Marstrandsvägen. Idrottsplatsen 
föreslås planläggas för idrottsändamål. Avsikten 
är att idrottsföreningen ska behålla den areal de 
har idag men eventuellt med annan placering av 
fotbollsplanen i område F. Ifall område F be-
byggs bör bebyggelsen hållas låg för att bibehål-
la den öppna känslan, enligt landskapsanalysen. 
Den föreslår även nya ridåer av ek och tall mot 
idrottsplatsen och att den be ntliga stengärdes-
gården sparas. Nya verksamheter här innebär 
att utblickarna mot öppet landskap minskar. I 
närheten av området  nns några privata villor.
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FÖRSLAG TILL NYA VERKSAMHETSOMRÅDEN I ROLLSBO

Detaljplaneprogram för del av 
fastigheten Rollsbo 1:32 m.fl ., 
Kungälvs kommun.

Kommunstyrelsen har beslutat att ett detaljpla-
neprogram ska göras för området. Detaljpla-
neprogrammet har varit ute på samråd under 
perioden 11 november - 23 december 2011. 
Det reviderade programmet har godkänts av 
Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-02. Pro-
gramsamråd är första skedet i planarbetet med 
att pröva ett områdes lämplighet för byggnation.

Rollsbo verksamhetsområde ligger ca 3 km 
nordväst om centrala Kungälv. Planområdet av-
gränsas i nordost av E6:an och i väster av järn-
vägen. Öster om planområdet ligger Åseberget 
som är ett framtida utvecklingsområde som inte 
ingår i detta planprogram.

Syfte
Syftet med detaljplaneprogrammet är att pröva 
möjligheten att skapa mer ytor för verksamheter 
inom Rollsbo och samtidigt bevara verksam-
hetsområdets gröna karaktär.

Bakgrund
Bokab har inkommit med en förfrågan om 
tillskapande av ny industrimark i Rollsbo. Om-
rådena ligger både inom och utanför gällande 
detaljplaner, och till största delen inom Bokabs 
fastighet Rollsbo 1:32. Flera privata företag har 
även lämnat in ansökan om planändring för ut-
ökning av be ntliga verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-10 att på-
börja planarbete för Rollsbo 1:32 med normalt 
planförfarande och basera detaljplanen på pro-
gram.

2011-02-23 beslutade kommunstyrelsen att på-
börja planarbete för fastigheterna Brytaren 2, 
Tändkabeln 1, Startmotorn 1 och Stiftet 16.  

Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-27 att för-
frågan om planändring för Tändkabeln 1 prövas 
i samband med planprogram för hela Rollsbo. 

Preliminär tidsplan
Planprogramområdet kommer delas upp i  era 
detaljplaner där område B-C-D ska prioriteras 
eftersom det rör be ntliga företag som vill ut-
öka verksamheten. Hela norra Rollsbo studeras 
i ett sammanhang med vissa gemensamma ut-
redningar.

Området idag
Rollsbo är det största verksamhetsområdet i  
Kungälvs kommun och ligger i anslutning till 
E6:an. Efterfrågan på mark för verksamheter 
är mycket stor. I förslaget till ny översiktsplan, 
ÖP 2010, föreslås verksamhetsytor framförallt 
tillkomma genom förtätning av be ntliga verk-
samhetsområden som Rollsbo. Även en utvidg-
ning av Rollsbo norrut föreslås. 

De områden som nu är aktuella för planlägg-
ning är i dag till stor del redan detaljplanelagda 
och berör Rollsbo Företagspark, Rollsbo-Ryr, 
Industriområde Rollsbo I, Industriområde 

Rollsbo II, Rollsbo II Norra delen och In-
dustriområde Rollsbo III. Intentionerna i 
planerna i norra Rollsbo har varit att ta till-
vara de topogra ska och natursköna vegeta-
tions- och bergspartierna samt att varsamt 
placera in byggnadskropparna i terrängen. 
En översiktlig stabilitetskartering har gjorts 
för hela Rollsbo. Stabiliteten varierar i pla-
nområdet och en geoteknisk undersökning 
behöver göras.  

Natur
En stor kvalité i Rollsbo är närheten till na-
turen vilket också ger en speciell karaktär till Sparad trädridå

området. Naturen medverkar till en vacker land-
skapsbild och att ge vackra utblickar från bygg-
naderna. Då Rollsbo delvis är en visuell entré 
till Kungälv har landskapsbilden stor betydelse. 
Naturområdena ger även möjlighet till avkopp-
ling och rekreation för de anställda i området. 
De fungerar också som luftrenare och luft lter. 
En utökad exploatering i Rollsbo måste ta hän-
syn till dessa värden och byggnadskropparna 
placeras in varsamt. Det är bra om natur sparas 
inom industrifastigheterna men naturområden 
måste även bevaras mellan dessa för att säker-
ställa att marken inte blir hårdgjord. 

Landskapsanalys
En landskapsanalys från 2010 tar upp visuella 
värden, landskapsbilden, naturvärden, kultur-
värden och rekreationsvärden för Rollsbo. Här 
beskrivs de områden som bör sparas vid exploa-
tering och gestaltningsprinciper för hela områ-
det. Landskapsanalysen bör i stor utsträckning 
följas med nedanstående gestaltningsprinciper. 

1. Generellt bör kilar med be ntlig vegetation,  
på 5 - 10 meter, sparas mellan varje ny tomt.
2. Skifta mellan täta och glesa ridåer så att verk-
samheter i ett annat kvarter går att skymta. 
Dessa är ca 20 meter breda på de glesa partierna.
3. Öppna upp entréer till några skogspartier så 
att dessa tillgängliggörs.
4. Spara  na exemplar av tallar, ekar och sten-
gärdesgårdar.
5. Nyexploaterade delar får gärna behålla den 
småskaliga, intima känslan. 
6. Spara portar som bildas av sprängt berg, detta 
ger förtydligade entréer.
7. Spara tillgängliga promenadstråk.

Nya verksamhetsområden
Område A: Utred var exploatering kan ske i 
kommande planarbete med landskapsanalysen 
som grund. Området är beläget mellan Rolls-
bo Park och be ntliga högspänningsledningar. 
Området är delvis planlagt och då som natur. 
Bågskytteföreningen samt en Jeep-klubb använ-
der idag en del av området. En bred skogsridå 
mot Rollsbo Park bör sparas. Området avses 
tra k- och VA -matas från Rattgatan. En fast 
fornlämning (stensättning)  nns i området och 
en arkeologisk utredning ska göras. 

Område B: Be ntliga tomter kan utökas något 
mot sydost men en bred ridå av naturmark ska 
bevaras mot nästa verksamhetsområde. Utred 
möjligheten för expansion av verksamheter 
längs med hela grönstråket bakom verksamhe-
terna på Signalgatan.

Område C: Utred var exploatering kan ske i 
kommande planarbete med landskapsanalysen 
som grund. Området ligger mellan två verk-
samhetsområden och är planlagt som natur. 
Här  nns utbyggd infrastruktur i form av gator 
och VA. Kompletteringar kan behövas. I land-
skapsanalysen pekas två grönområden ut som 
viktiga att bevara vilket motsäger en alltför stor 
exploatering i området. De utbyggda delarna av 
Rollsbo-Ryr har begränsad grönska inom fastig-
heterna vilket ger naturområdet utanför en stor 
betydelse. En vacker gestaltning och grönska är 
även viktigt för att ge ett bra intryck från E6:an. 

Område D: Naturområde vid korsningen mellan 
Bilgatan och Rollsbovägen. ”Bigården” föreslås 
ligga kvar och att två mindre verksamhetstomter 
skapas öster om denna längs med gatan. Möj-
lighet  nns även för ytterligare verksamhetsytor 
väster om Bigården (se förslagsskiss). Området 
är dock bergigt och kan vara svårexploaterat. Ett 
fornminne  nns i området och behöver utredas. 
Vegetationskilar mellan tomterna och trädridåer 
bör sparas. Området avses tra k- och VA-matas 
från Bilgatan. Släpp mellan tomterna ska göras 
för gångstråk. Utred var exploatering kan ske i 
kommande planarbete med landskapsanalysen 
som grund. 

Område E: UTGÅR i det fortsatta planarbetet.
Området är en del av ett närströvområde med 
motionsslinga och gångväg till bostadsområ-
det. Det fungerar även som en grön buffertzon 
mellan industrierna och bostadsområdet. Detta 
minskar risken för störningar från buller, avga-
ser, utsläpp av farliga ämnen vid olyckor m.m. 

En stor del av område E, F och G är planlagt 
som vägreservat för Marstrandsvägen. Vägre-
servatet ersätts av en ny framtida vägdragning 
vid Kareby i förslaget till ny översiktsplan.

Område F: Marken ägs av Bokab och hyrs ut 
till Ytterby IS som använder området som fot-
bollsplan. Området föreslås utredas vidare i 
kommande planarbete tillsammans med områ-
det längs med Marstrandsvägen. Idrottsplatsen 
föreslås planläggas för idrottsändamål. Avsikten 
är att idrottsföreningen ska behålla den areal de 
har idag men eventuellt med annan placering av 
fotbollsplanen i område F. Ifall område F be-
byggs bör bebyggelsen hållas låg för att bibehål-
la den öppna känslan, enligt landskapsanalysen. 
Den föreslår även nya ridåer av ek och tall mot 
idrottsplatsen och att den be ntliga stengärdes-
gården sparas. Nya verksamheter här innebär 
att utblickarna mot öppet landskap minskar. I 
närheten av området  nns några privata villor.
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FÖRSLAG TILL NYA VERKSAMHETSOMRÅDEN I ROLLSBO

Detaljplaneprogram för del av 
fastigheten Rollsbo 1:32 m.fl ., 
Kungälvs kommun.

Kommunstyrelsen har beslutat att ett detaljpla-
neprogram ska göras för området. Detaljpla-
neprogrammet har varit ute på samråd under 
perioden 11 november - 23 december 2011. 
Det reviderade programmet har godkänts av 
Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-02. Pro-
gramsamråd är första skedet i planarbetet med 
att pröva ett områdes lämplighet för byggnation.

Rollsbo verksamhetsområde ligger ca 3 km 
nordväst om centrala Kungälv. Planområdet av-
gränsas i nordost av E6:an och i väster av järn-
vägen. Öster om planområdet ligger Åseberget 
som är ett framtida utvecklingsområde som inte 
ingår i detta planprogram.

Syfte
Syftet med detaljplaneprogrammet är att pröva 
möjligheten att skapa mer ytor för verksamheter 
inom Rollsbo och samtidigt bevara verksam-
hetsområdets gröna karaktär.

Bakgrund
Bokab har inkommit med en förfrågan om 
tillskapande av ny industrimark i Rollsbo. Om-
rådena ligger både inom och utanför gällande 
detaljplaner, och till största delen inom Bokabs 
fastighet Rollsbo 1:32. Flera privata företag har 
även lämnat in ansökan om planändring för ut-
ökning av be ntliga verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-10 att på-
börja planarbete för Rollsbo 1:32 med normalt 
planförfarande och basera detaljplanen på pro-
gram.

2011-02-23 beslutade kommunstyrelsen att på-
börja planarbete för fastigheterna Brytaren 2, 
Tändkabeln 1, Startmotorn 1 och Stiftet 16.  

Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-27 att för-
frågan om planändring för Tändkabeln 1 prövas 
i samband med planprogram för hela Rollsbo. 

Preliminär tidsplan
Planprogramområdet kommer delas upp i  era 
detaljplaner där område B-C-D ska prioriteras 
eftersom det rör be ntliga företag som vill ut-
öka verksamheten. Hela norra Rollsbo studeras 
i ett sammanhang med vissa gemensamma ut-
redningar.

Området idag
Rollsbo är det största verksamhetsområdet i  
Kungälvs kommun och ligger i anslutning till 
E6:an. Efterfrågan på mark för verksamheter 
är mycket stor. I förslaget till ny översiktsplan, 
ÖP 2010, föreslås verksamhetsytor framförallt 
tillkomma genom förtätning av be ntliga verk-
samhetsområden som Rollsbo. Även en utvidg-
ning av Rollsbo norrut föreslås. 

De områden som nu är aktuella för planlägg-
ning är i dag till stor del redan detaljplanelagda 
och berör Rollsbo Företagspark, Rollsbo-Ryr, 
Industriområde Rollsbo I, Industriområde 

Rollsbo II, Rollsbo II Norra delen och In-
dustriområde Rollsbo III. Intentionerna i 
planerna i norra Rollsbo har varit att ta till-
vara de topogra ska och natursköna vegeta-
tions- och bergspartierna samt att varsamt 
placera in byggnadskropparna i terrängen. 
En översiktlig stabilitetskartering har gjorts 
för hela Rollsbo. Stabiliteten varierar i pla-
nområdet och en geoteknisk undersökning 
behöver göras.  

Natur
En stor kvalité i Rollsbo är närheten till na-
turen vilket också ger en speciell karaktär till Sparad trädridå

området. Naturen medverkar till en vacker land-
skapsbild och att ge vackra utblickar från bygg-
naderna. Då Rollsbo delvis är en visuell entré 
till Kungälv har landskapsbilden stor betydelse. 
Naturområdena ger även möjlighet till avkopp-
ling och rekreation för de anställda i området. 
De fungerar också som luftrenare och luft lter. 
En utökad exploatering i Rollsbo måste ta hän-
syn till dessa värden och byggnadskropparna 
placeras in varsamt. Det är bra om natur sparas 
inom industrifastigheterna men naturområden 
måste även bevaras mellan dessa för att säker-
ställa att marken inte blir hårdgjord. 

Landskapsanalys
En landskapsanalys från 2010 tar upp visuella 
värden, landskapsbilden, naturvärden, kultur-
värden och rekreationsvärden för Rollsbo. Här 
beskrivs de områden som bör sparas vid exploa-
tering och gestaltningsprinciper för hela områ-
det. Landskapsanalysen bör i stor utsträckning 
följas med nedanstående gestaltningsprinciper. 

1. Generellt bör kilar med be ntlig vegetation,  
på 5 - 10 meter, sparas mellan varje ny tomt.
2. Skifta mellan täta och glesa ridåer så att verk-
samheter i ett annat kvarter går att skymta. 
Dessa är ca 20 meter breda på de glesa partierna.
3. Öppna upp entréer till några skogspartier så 
att dessa tillgängliggörs.
4. Spara  na exemplar av tallar, ekar och sten-
gärdesgårdar.
5. Nyexploaterade delar får gärna behålla den 
småskaliga, intima känslan. 
6. Spara portar som bildas av sprängt berg, detta 
ger förtydligade entréer.
7. Spara tillgängliga promenadstråk.

Nya verksamhetsområden
Område A: Utred var exploatering kan ske i 
kommande planarbete med landskapsanalysen 
som grund. Området är beläget mellan Rolls-
bo Park och be ntliga högspänningsledningar. 
Området är delvis planlagt och då som natur. 
Bågskytteföreningen samt en Jeep-klubb använ-
der idag en del av området. En bred skogsridå 
mot Rollsbo Park bör sparas. Området avses 
tra k- och VA -matas från Rattgatan. En fast 
fornlämning (stensättning)  nns i området och 
en arkeologisk utredning ska göras. 

Område B: Be ntliga tomter kan utökas något 
mot sydost men en bred ridå av naturmark ska 
bevaras mot nästa verksamhetsområde. Utred 
möjligheten för expansion av verksamheter 
längs med hela grönstråket bakom verksamhe-
terna på Signalgatan.

Område C: Utred var exploatering kan ske i 
kommande planarbete med landskapsanalysen 
som grund. Området ligger mellan två verk-
samhetsområden och är planlagt som natur. 
Här  nns utbyggd infrastruktur i form av gator 
och VA. Kompletteringar kan behövas. I land-
skapsanalysen pekas två grönområden ut som 
viktiga att bevara vilket motsäger en alltför stor 
exploatering i området. De utbyggda delarna av 
Rollsbo-Ryr har begränsad grönska inom fastig-
heterna vilket ger naturområdet utanför en stor 
betydelse. En vacker gestaltning och grönska är 
även viktigt för att ge ett bra intryck från E6:an. 

Område D: Naturområde vid korsningen mellan 
Bilgatan och Rollsbovägen. ”Bigården” föreslås 
ligga kvar och att två mindre verksamhetstomter 
skapas öster om denna längs med gatan. Möj-
lighet  nns även för ytterligare verksamhetsytor 
väster om Bigården (se förslagsskiss). Området 
är dock bergigt och kan vara svårexploaterat. Ett 
fornminne  nns i området och behöver utredas. 
Vegetationskilar mellan tomterna och trädridåer 
bör sparas. Området avses tra k- och VA-matas 
från Bilgatan. Släpp mellan tomterna ska göras 
för gångstråk. Utred var exploatering kan ske i 
kommande planarbete med landskapsanalysen 
som grund. 

Område E: UTGÅR i det fortsatta planarbetet.
Området är en del av ett närströvområde med 
motionsslinga och gångväg till bostadsområ-
det. Det fungerar även som en grön buffertzon 
mellan industrierna och bostadsområdet. Detta 
minskar risken för störningar från buller, avga-
ser, utsläpp av farliga ämnen vid olyckor m.m. 

En stor del av område E, F och G är planlagt 
som vägreservat för Marstrandsvägen. Vägre-
servatet ersätts av en ny framtida vägdragning 
vid Kareby i förslaget till ny översiktsplan.

Område F: Marken ägs av Bokab och hyrs ut 
till Ytterby IS som använder området som fot-
bollsplan. Området föreslås utredas vidare i 
kommande planarbete tillsammans med områ-
det längs med Marstrandsvägen. Idrottsplatsen 
föreslås planläggas för idrottsändamål. Avsikten 
är att idrottsföreningen ska behålla den areal de 
har idag men eventuellt med annan placering av 
fotbollsplanen i område F. Ifall område F be-
byggs bör bebyggelsen hållas låg för att bibehål-
la den öppna känslan, enligt landskapsanalysen. 
Den föreslår även nya ridåer av ek och tall mot 
idrottsplatsen och att den be ntliga stengärdes-
gården sparas. Nya verksamheter här innebär 
att utblickarna mot öppet landskap minskar. I 
närheten av området  nns några privata villor.
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