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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 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 2016 har 12 lägenheter överlåtits och 10 försäljningar genomförts till ett genomsnittsvärde 
av 44 890 kr per kvadratmeter lägenhetsyta (+ 5 % jmf 2015, då ökningen var 26 %). 
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 
 
Väsentliga händelser under 2016 
Under 2016 startade tre nya hyresgäster upp sina verksamheter i våra hyreslokaler. I Barekos f.d. 
butikslokal öppnade Fornello  upp sin italienska restaurang, efter en omfattande ombyggnad. 
Tempo avslutade under året sin verksamhet och sade upp båda sina lokaler. Av dessa byggdes 
lagerdelen om till ett kontorshotell för FCTRY AB. Tempos butiksdel renoverades och blev en butik 
för elcyklar för BATBIKE AB. Alla tre lokalerna var i stort behov av renoveringar. 
Det fina affärsläget, som de har efter Odinsplatsens och Friggagatans uppfräschning motiverade 
en rejäl upprustning, vilket genomfördes i samarbete med de nya hyresgästerna. 
Genom våra investeringar har de årliga hyresintäkterna kunnat höjas med ca 70 %. 
 

Förutom det normala underhållsarbetet kan följande åtgärder och händelser också nämnas: 
 

�  Fortsatt med justering och kontroll av ventilationen. I detta arbete ingår också kontroll av 
felaktiga fläktar i lägenheterna. 6 felaktiga fläktar har bytts ut. 

 
�  En brandskyddsinspektion av fastigheten har genomförts. 

 
�  Ny ventilation i Friggasalen, expeditionen, gästrummet 

 
�  Friggasalen ommålad, trälist insatt 

 
�  Ny ventilation anskaffad till lokal 1003. 

 
�  Hyreshöjningar genom 3 stycken omförhandlade avtal (Låsinväst – Viragecom – Maridentes) 

 
�  Byte och genomgång av belysning i garage och källarutrymmen- påbörjad övergång till LED-

ljus. 
 
�  Container för grovsopor har tillhandahållits våra medlemmar 3 gånger under året. 
 
�  Vårt medlemsblad FriggaInfo har utkommit 3 gånger under året. 

 
�  Informell träff för medlemmarna i form av glöggkväll i Friggasalen. 

 
�  Spolning av avloppssystemen genomförd. 
 
�  Råttsanering genomförd och pågående. 

 
�  Yttertaket delvis ommålat. 
 
�  Källargångar grundtvättade. 

 
�  Ny tvättmaskin, Friggagatan 5a. 

 
�  Ny torktumlare, Friggagatan 3b. 
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MEDLEMSINFORMATION   
 

Ordinarie föreningsstämma 2016 avhölls den 25 maj på Norges hus med ett 40-tal medlemmars 
medverkan. 
 

Vid årets slut 2016 (2015) hade föreningen 275 (275) 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 115 nätter och Friggasalen har varit uthyrd 60 dagar. 
 

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 
Lars Windisch  ledamot 
Mikael Lind   ledamot utsedd av HSB Göteborg 
 
 

Firmatecknare har varit Annett Bawel, Agneta Sundman, Ingemar Sjöstedt och Carl Bergström, två 
i förening. Vid ordinarie föreningsstämma 2017 går mandattiden ut för Arne Holgersson, Lars 
Windisch,Ulf Selstam och Lars Nilsson. 
 

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

Valkommitté inför stämman 2016 har bestått av Jan Olderin och Terje Löberg. 
 

Föreningens representant i HSB Göteborgs fullmäktige har varit Annett Bawel. 
 

 

Ekonomi 
Föreningen har byggt upp en ansenlig underhållsfond, vilket gjort att vi kunnat genomföra stora 
investeringar och finansierat detta med egna medel. Vi har lagt om 3 lån och våra lån är placerade 
till fördelaktig ränta. Dessutom har vi genomfört hyreshöjningar i våra affärslokaler. 
Årsavgifterna bibehålls oförändrade. 
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FLERÅRSÖVERSIKT 
 
      

År  2016 2015 2014 2013 2012 

Nettoomsättning tkr  11 715 11 244 11 580 11 261 10 753 

Resultat efter finansiella 
poster tkr 

2 584 1 372 1 747 −6 887 −2 245 

Balansomslutning tkr  112 878 109 606 108 654 102 221 109 713 

Årsavgift för lgh kr/ m²  600 600 600 600 561 

Fond yttre underhåll tkr  5 911 4 648 2 924 9 413 11 021 

Antal sålda lgh  10 15 16 13 8 

Snittpris sålda lgh kr/m²  44 890 42 593 33 833 31 156 29 309 

Soliditet i %  26 24 23 17 22 

      

 
 
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 
Under året har eget kapital förändrats enligt följande (se även not 19) 

Eget kapital IB    26 417 333  

Årets förändring      2 583 829 

Eget kapital UB    29 001 162  

 

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    1 868 724  

Årets resultat    2 583 829 

     4 452 553  

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Disposition ur underhållsfond                     -1 197 770 

Avsättning till underhållsfond   2 305 000   

Extra avsättning till underhållsfond   1 000 000 

Balanserat resultat    2 345 323 

     4 452 553        


