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VERKSAMHETEN 
 
Mål och Visioner 
Bostadsföreningen HSB Brf Friggagatan är ett privat bostadsföretag, som har till syfte att upplåta 
bostadsrätter åt sina medlemmar. Föreningen har sitt säte i Göteborg. 
Vår förening skall drivas, så att medlemmarnas intressen tas till vara på både kort och lång sikt. Vi 
som bor här skall tillförsäkras en så god miljö och boendestandard som de yttre förutsättningarna 
tillåter. Samtidigt skall fastigheten förvaltas, så att medlemmarnas investering i sitt boende 
behåller sitt värde långsiktigt. 
 
 
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
 

Fastigheten 
Föreningen äger och förvaltar två flerfamiljshus uppförda 1983 med fastighetsbeteckningen 
Stampen 13:31. Husen rymmer 202 lägenheter med en yta på totalt 15 535 m², sex affärslokaler 
samt en lokal för förskola. Till medlemmarnas förfogande finns dessutom ett gästrum, en 
samlingslokal och ett motionsrum med bastu. I ett garage under gårdsplanen finns 101 platser för 
personbilar och ett 10-tal platser för mc och moped. I källarplanet finns också medlemmarnas 
lägenhetsförråd, samt fyra tvättstugor. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. 
 
Under 2018 har 19 lägenheter överlåtits och 18 försäljningar av lägenheter genomförts till ett 
genomsnittsvärde av 48 069 kr per m² lägenhetsyta (- 10,5 %).( 2017 +19,6%) Vår fastighet tillhör 
de centrala delarna av Göteborg och staden har de senaste åren satsat betydande resurser på att 
rusta upp gator och trafikmiljö i området. Friggagatan och Odinsgatan har byggts om till enfiliga 
gator med breda trottoarer, cykelväg och trädplantering. Odinsplatsen har byggts om till en park 
med spegeldamm och parksoffor. Med 10 minuters promenadavstånd till centrum utgör vår 
fastighet idag en mycket attraktiv boendemiljö. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

Under året påbörjades ett utbyte av samtliga fönster och balkongdörrar i föreningen. De befintliga 
mörkbruna 1444 fönstren och 209 balkongdörrarna, som suttit sedan huset färdigställdes 1983, 
ersätts nu av 1045 nya vita fönster och 209 dörrar. Det minskade antalet fönster beror på att vissa 
dubbelfönster ersatts med större enkelfönster. Arbetet påbörjades i november och beräknas 
färdigt i maj 2019. Projektet har finansierats av föreningens, för ändamålet fonderade medel och 
påverkar inte medlemmarnas årsavgifter. 
 
Vid årsmötet i maj 2018 godkändes förslag till nya stadgar (Normalstadgar 2011 för HSB 
Bostadsrättsföreningar, version 5)) som således från och med 2018-05-17 nu är föreningens 
officiella stadgar. 
 
Förutom det normala underhållsarbetet kan följande åtgärder och händelser som genomförts 
2018 också nämnas: 
 

• Rengöring av fasad vid entréerna 
• Uppgradering av övervakningssystem i garaget 
• Digitalt kontrollsystem för systematiskt brandskyddsarbete inköpt 
• Grillplatsen har fått tillbyggnad av staket 
• Utbyte av viss belysning i källare och gård har påbörjats 
• Byte av städbolag till HSB fastighetsservice  
• Avtal med LPI gällande skötsel av planteringar på gården 
• Plantering av fler vårlökar, klippning av buskar och träd 
• Container för grovsopor har tillhandahållits våra medlemmar 3 gånger under året 
• Föreningen hade korvgrillning och loppis vid ett tillfälle under våren  
• Förenklad betalning (Swish) på expeditionen, för lokalhyra, har införts 
• Vårt medlemsblad FriggaInfo har utkommit 4 gånger under året 
• Föreningen hade en informell glöggkväll i december i Friggasalen 

 
 
MEDLEMSINFORMATION   
 
Ordinarie föreningsstämma 2018 avhölls den 17 maj på Nya Ullevi med 40 deltagare, varav 25 var 
röstberättigade medlemmar. 
 

Vid årets slut 2018 (2017) hade föreningen 282 (278) medlemmar. 
 

Föreningsexpeditionen har bemannats av vår förtroendeman Jan Olderin och varit öppen för 
besök på tisdagar mellan kl. 10 – 11 samt 18 – 19. Våra fastighetsskötare från GFS har under året 
ansvarat för den nödvändiga dagliga skötseln av fastighet och gård. 
 
Vårt gästrum har under året bokats 96 gånger och Friggasalen har varit uthyrd vid 129 tillfällen. 
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Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden och bestått av 
 

Annett Bawel   ordförande 
Agneta Sundman  vice ordförande, ekonomi 
Ulf Selstam   sekreterare/webmaster 
Ingemar Sjöstedt  ledamot 
Carl Bergström  ledamot 
Lars Nilsson   ledamot 
Arne Holgersson  ledamot 
Max Rasper   ledamot 
Kajsa von Oldenskiöld ledamot utsedd av HSB Göteborg 
 

Firmatecknare har varit Annett Bawel, Agneta Sundman, Ingemar Sjöstedt och Carl Bergström, 
två i förening. Vid ordinarie föreningsstämma 2019 går mandattiden ut för Max Rasper, Ulf 
Selstam, Lars Nilsson och Arne Holgersson. 
 

Föreningens revisorer har bestått av Jim Posio med Per Anders Berg som suppleant, samt en av 
HSB Riksförbund utsedd revisor. 
 

Valkommitté inför stämman 2019 har bestått av Jan Olderin och Terje Löberg. 
 

Föreningens representant i HSB Göteborgs fullmäktige har varit Annett Bawel med övriga i 
styrelsen som suppleanter. 
 
Ekonomi 
Styrelsen har ambitionen, att i enlighet med vår underhållsplan, succesivt reservera egna medel 
för kommande underhåll och renoveringar. För detta ändamål har vi bl.a. utnyttjat den nuvarande 
låga räntan och omförhandlat våra lån till fördelaktiga nivåer. Även det fina läget av våra 
butikslokaler har gett oss möjligheter till ökade inkomster genom omförhandlingar av hyror. Vår 
ekonomi är i gott skick och våra årsavgifter kan därför bibehållas oförändrade. 
 

 

FLERÅRSÖVERSIKT   
 

 
 
 

År 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning tkr 12 292 11 964 11 715 11 244 11 580

Resultat efter finansiella

poster tkr 705 3 537 2 584 1 372 1 747

Balansomslutning tkr 116 757 115 383 112 878 109 606 108 654

Årsavgift för lgh kr/ m² 600 600 600 600 600

Fond yttre underhåll tkr 11 304 8 018 5 911 4 648 2 924

Antal sålda lgh 18 12 10 15 16

Snittpris sålda lgh kr/m² 48 069 53 689 44 890 42 593 33 833

Soliditet i % 28 28 26 24 23
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 

 
 
 
 
RESULTATDISPOSITION 
 
Förslag till disposition av årets resultat 

Förslag till avsättning underhållsfond enligt nedan följer antagen underhållsplan. Förslag till 
disposition ur underhållsfond enligt nedan motsvarar under året utfört underhåll. 

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor 
 
Balanserat resultat     2 596 121  

Årets resultat        704 693 

       3 300 814 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Disposition ur underhållsfond        -3 517 258 

Avsättning till underhållsfond   2 900 000   

Extra avsättning till underhållsfond   1 000 000 

Balanserat resultat      2 918 072 

       3 300 814       

Belopp vid
årets 
ingång

Disposition av
föregående
års resultat
enl. stämmans 
beslut

Förändring
under året

Belopp vid
årets 
utgång

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 12 907 519 0 0 12 907 519
Upplåtelseavgifter 5 730 000 0 0 5 730 000
Fond för yttre underhåll 8 018 320 3 286 053 0 11 304 373
S:a bundet eget kapital 26 655 839 3 286 053 0 29 941 8 92

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 345 323 250 798 0 2 596 121
Årets resultat 3 536 851 -3 536 851 704 693 704 693
S:a ansamlad vinst/förlust 5 882 174 -3 286 053 704 693 3 300 814

S:a eget kapital 32 538 013 0 704 693 33 242 706


