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Vision, affärsidé och värderingar

Helhetssyn
Vi ser alltid kunderna, 
 byggnaderna och miljön i 
ett större sammanhang.

Vi förvaltar och utvecklar 
våra byggnader i pers-
pektivet dåtid, nutid och 
 framtid.

Engagemang
Vi intresserar oss för, sätter 
oss in i och skapar de bästa 
förutsättningarna för våra 
kunders verksamhet.

Vi är stolta över och genuint 
intresserade av det vi gör.

Samverkan
Vi tar initiativ till dialog och 
samarbete med kunder, 
 myndigheter och staden.

Tillsammans skapar vi de 
bästa förutsättningarna för 
varje kunds verksamhet.

Vision
Bäst på att utveckla och 
levandegöra byggnader 
som stärker Göteborgs 
 konkurrenskraft

Affärsidé
Långsiktigt äga, vårda 
och utveckla unika 
 fastigheter för offentliga 
verksamheter och mindre 
företag i Göteborg

VÅRA VÄRDERINGAR ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT VI SKA KUNNA FULLGÖRA VÅRT UPPDRAG
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Årets resultat efter fi nansiella poster uppgick till -21 Mkr (-75). I resultatet ingår nedskrivning och 
 reversering av fastigheter med -100 Mkr (-109 Mkr).

Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 4 Mkr (2). Checkräkningskredit med ram om 50 Mkr var nyttjad till 0 Mkr (0).

Den synliga soliditeten uppgick till 11 procent (12).

Fastighetsbeståndets bokförda värde, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick vid årsskiftet till 4 188 Mkr (4 177).

Uthyrningsbar yta uppgick vid årsskiftet till 632 521 m² (628 879). Vakansgraden uppgick vid årsskiftet till 
6,0 procent (7,4).

Året i sammandrag 

ÅRETS RESULTAT -21 MKR

LIKVIDA MEDEL 4 MKR

SYNLIG SOLIDITET 11%

BOKFÖRT VÄRDE 4 188 MKR

UTHYRNINGSGRAD 94%

Idrottshögskolan invigdes 2011. Detta var den andra nybyggnaden i Sverige som fi ck 
högsta bedömningen (Guld) enligt klassningssystemet Miljöbyggnad.
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Lagerhuset
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Strategiskt verktyg för Göteborgs utveckling
Higabgruppens verksamhet styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige. Genom att vara 

ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet ska vi bidra till stadens 

 utveckling. I uppdraget ingår också att vårda och utveckla stadens kulturfastigheter. 

Verksamheten ska vara lyhörd för de värden som kännetecknar Göteborg.

Kultur, idrott, utbildning, förvaltning och näringsliv
Higabgruppens kunder finns inom flera av de områden som bidrar till en positiv utveckling av 

Göteborg. Vi äger flera av Göteborgs mest kända kulturfastigheter samtidigt som vi erbjuder 

ändamålsenliga lokaler för främst små och medelstora företag. Drygt hälften av hyresintäkterna 

kommer från offentlig verksamhet. Det privata näringslivet svarar för övriga intäkter.

Tre kundinriktade förvaltningsområden
Higabgruppen arbetar med ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Förvaltningen är organiserad 

i tre olika områden, uppdelade efter kundkategori. Därmed skapas förutsättningar för en 

 förvaltning utifrån kundernas behov och önskemål samtidigt som effektiviteten ökar. 

Förvaltningsområdenas kundkategorier: 
Ω Livsmedel, hotell och restaurang
Ω Kultur, utbildning och idrott
Ω Hantverk och industri

Dessutom kan alla områden erbjuda kontorslokaler.

Kundanpassad fastighetsutveckling
Genom att anpassa lokaler efter kundernas behov bidrar vi till deras effektivitet och gör det 

 möjligt för dem att utvecklas och växa. Ett väl genomfört utvecklingsarbete gör också vår 

 förvaltning mer rationell och kostnadseffektiv. Fastighetsutvecklingen omfattar nybyggnation, 

ombyggnation och lokalanpassningar.

Goda finanser och stark ägare
Higabgruppen ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Kommunala 

Förvaltnings AB. Företaget ska vara en långsiktigt stabil aktör med god soliditet och lönsamhet.

Higabgruppen i korthet

Projekt

Kund

Projekt

Kund

Projekt

Göteborgs
Stad 

Higabgruppen

Higabgruppen är ett  strategiskt  verktyg för Göteborgs 
Stad inom  fastighetsområdet. Genom att äga,  förvalta 
och utveckla fastigheter i Göteborg bevarar och  skapar 
vi värden och bidrar till stadens utveckling
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Stora Teatern
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Higabgruppens uppdrag
Higabgruppens verksamhet styrs till stor del av de 
direktiv som ägaren, Göteborgs Stad, har ställt upp 
för bolaget genom beslut i Kommunfullmäktige. 
Av ägardirektivet framgår att Higabgruppen ska:

Ω Bidra till stadens utveckling

Ω Vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom 
fastighetsområdet

Ω Vara lyhörda för de värden som präglar Göteborg

Ω Vårda och utveckla Göteborgs Stads kulturfastigheter

Ω Vara en långsiktig, stabil aktör med god soliditet och 
lönsamhet

Ω Via förvaltning, utveckling, förvärv och avyttring 
säkerställa fastigheternas värde och brukbarhet

Ägardirektivet betonar framförallt uppgiften att vårda, 
utveckla och förvalta de fastigheter som vi äger och 
som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.

Ett annat direktiv är att aktivt främja och tillgodose 
intressen när det gäller lokaler, för i huvudsak mindre 
företag och organisationer. 

Ägaren anger även att verksamheten ska eftersträva 
en ekonomisk utveckling som säkerställer tillfreds-
ställande lönsamhet och soliditet. 

Utifrån ägardirektivet har Higabgruppen formulerat 
en vision och en affärsidé samt arbetat fram mål och 
strategier för att nå dessa.
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VD har ordet

Med helhetssyn, engagemang 
och samverkan i vardagen stärker 
vi Göteborg för framtiden

Uppdraget vi har från vår ägare Göteborgs 
Stad handlar om att bidra till stadens 
utveckling och konkurrenskraft. Det gör vi 
genom att erbjuda våra kunder effektiva 
och verksamhetsanpassade lokaler och 
god service. En annan del av uppdraget är 
att vårda och utveckla Göteborgs kultur-
fastigheter, vilket ytterst syftar till att 
befästa och öka ekonomiska, kulturella 
och sociala värden.

Affärsidé, vision och värderingar
I samband med varumärkesprocessen 
har vi omformulerat vår affärsidé, vår 
vision och våra värderingar. 

Vår affärsidé lyder nu ”Långsiktigt äga, 
vårda och utveckla unika fastigheter för 
offentliga verksamheter och mindre före-
tag i Göteborg.”

Visionen som driver oss är att bli  
”Bäst på att utveckla och levandegöra 
byggnader som stärker Göteborgs 
 konkurrenskraft”.

Värderingarna som vi bygger vårt sätt 
att bedriva vår verksamhet på är helhets-
syn, engagemang och samverkan.

Ökad samverkan
Betydelsen vi har för Göteborgs totala 
utveckling blir allt tydligare. Vi fortsätter 
därför att öka vår samverkan med stadens 
andra bolag och förvaltningar liksom med 

myndigheter, företag, föreningar och 
andra grupper.

Byggprocessen hos samtliga byggande 
enheter i Göteborgs Stad ska kvalitets-
säkras från och med 2013. I det sam-
verkansprojekt som pågår inför detta  deltar 
vi aktivt med den kunskap och erfarenhet 
vi har genom kvalitetssäkringen av vår 
egen byggprocess.

Vi betonar allt starkare helheten i våra 
miljöer och ökar vårt engagemang på de 
platser, torg och gator där våra hus fi nns. 
Den omfattande förbättringen av belys-
ningen på Götaplatsen, som vi tillsammans 
med Avenyföreningen, Trafi kkontoret och 

Trygg, vacker stad gjort under hösten, är ett 
exempel på det. Liksom vårt stöd till, eller 
deltagande i, en rad publika aktiviteter som 
Kulturkalaset, Julstaden, Kvibergsdagen 
och Reservatets Dag i Gathenhielmska 
kulturreservatet.

Ett annat samverkansprojekt vi är enga-
gerade i är utvecklingen av miljön längs 
Stora Hamnkanalen och närliggande 
 kvarter i Västra Nordstaden inför Göteborgs 
400-årsjubileum 2021. Där deltar vi till-
sammans med Länsstyrelsen, Göteborg 
& Co, Stadsmuseet, Innerstaden 
Göteborg, Park- och naturförvaltningen 
och andra fastighetsägare kring kanalen.

Ett år av analys och utveckling. Så kan man sammanfatta Higabgruppens verksamhet 2011. 
Genom den varumärkesprocess vi genomför ökar vi medvetenheten och stärker identiteten i 
vår organisation. Samtidigt skapar vi kraftfulla verktyg för att öka tydligheten på vår marknad 
och i vår övriga omvärld. Vi har också ytterligare förbättrat förutsättningarna för en fortsatt 
stark ekonomi. Vi har bland annat sänkt vakansgraden i vårt fastighetsbestånd till mycket låga 
siffror och nått långsiktiga hållbara nivåer för de hyresavtal som omförhandlats under året.

”Genom att sammanföra samtliga landerier, herrgårdar 
och äldre träbyggnader förvaltningsmässigt kan vi 
profi lera den här delen av vårt bestånd bättre.”

Kvibergsnäs Landeri
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Kvalitetssäkrad inköpsprocess
För att höja kvaliteten på inköpen och 
säkerställa en korrekt hantering av upp-
handlingsprocessen har vi fastställt en ny 
inköpspolicy i linje med Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och Göteborgs Stads 
inköps- och upphandlingspolicy. I sam-
band med detta har vi också anställt en 
inköpssamordnare och haft LOU-utbildning 
för alla medarbetare.

Utveckling och förbättring av våra 
stora arenor
Vid förra årsskiftet flyttades verksam-
hetsansvaret för Gamla Ullevi över från 
Higabgruppen till Got Event, som också 
driver Ullevi. Vi är dock fortfarande ägare 
och förvaltningsansvariga för arenorna. 

Under 2011 har vi fortsatt att finslipa 
lösningen av vibrationsproblemen på 
Gamla Ullevi. Systemet fungerar, men det 
krävs ytterligare justeringar. 

På Ullevi genomför vi en ombyggnad 
som ökar publikplatserna från 60 000 till 
75 000. Detta för att Ullevi i ett allt 

 hårdare konkurrensläge ska kunna behålla 
positionen som en av de största och 
 viktigaste konsertarenorna i Norden. 

Sund och stark ekonomi
Resultatmässigt belastas vi 2011 av den 
avsättning vi gjort för att möta investe-
ringen som krävs vid renovering av Stora 
Saluhallen. Detta borträknat går dock verk-
samheten med vinst. 

Genom nya hyresavtal för Stora Teatern 
och Rådhuset har vi sänkt vakansgraden 
till en mycket låg nivå. Under året har vi 
också nått långsiktiga hållbara nivåer för 
de hyresavtal som omförhandlats. 
Tillsammans med ett konkurrenskraftigt 
lokalutbud, nöjda kunder och en allt tydli-
gare marknadsposition gör detta att vi ser 
fram tiden an med tillförsikt.

Göteborg i februari 2012

Göran Sylvesten, VD

Levandegöra fastigheterna
Med våra unika hus och miljöer står vi för 
viktiga delar av Göteborgs identitet. Vi 
ökar nu våra insatser för att göra stadens 
profilbyggnader mer tillgängliga och 
levande. Levandegörandet av fastig-
heterna sker i samverkan med våra kunder. 
Sammansättningen av verksamheter och 
aktiviteter liksom arkitektoniska och 
 byggnadstekniska förbättringar påverkar. 
Också den breda kännedomen om 
Higabgruppen är väsentlig, vilket är en 
viktig del av vår varumärkesutveckling.

Organisationen av förvaltningen har 
också betydelse i vår strävan efter ökad 
kännedom och levande fastigheter. 
Genom att sammanföra samtliga landerier, 
 herrgårdar och andra äldre träbyggnader 
av vikt för Göteborgs historia, kan vi 
 profilera den här delen av vårt bestånd 
bättre och ge den en tydligare position på 
marknaden och i göteborgarnas med-
vetande. Sammanlagt rör det sig om ett 
30-tal mycket speciella fastigheter. 

VD har ordet

– Feskekôrka är ett bra exempel på hur vi långsiktigt äger, vårdar och utvecklar unika fastigheter för mindre företag, säger Göran Sylvesten.
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Mål och uppföljning

Higabgruppens övergripande mål är att vara en ansvarstagande, engagerad och drivande 
partner i fastighetsfrågor. Arbetet mot målet bedrivs inom områdena kund, medarbetare, 
fastighet och  ekonomi. Den tidigare målperioden 2008 – 2011 löpte ut under året.  
Efter en slutavstämning arbetar vi nu efter en ny målbild med långsiktiga mål 2016 och 
operativa mål som uppdateras varje år.

Klippans Kulturreservat Härlanda Park

Kund

Övergripande mål

Starkt varumärke. Nära kundsamverkan i affärsmässiga 
relationer. 

Detta gjorde vi 2011

Vi utvecklade en varumärkesplattform för att bredda 
och stärka kunskapen om vår verksamhet.

Genom en rad åtgärder fortsatte vi mot målet att öka 
kundernas nöjdhet med vår information och yttre sköt-
sel. Mätningar av resultaten sker under början av 2012.

Mål 2012

Kännedomen om Higabgruppen ska öka från sex 
 procent till åtta procent.

Bättre process för felanmälan, där våra kommunikations-
rutiner är en viktig del.

Kundernas nöjdhet med vår information ska öka till 
70 procent.

Medarbetare

Övergripande mål

Attrahera, engagera och utveckla medarbetarna. 

Detta gjorde vi 2011

Vi fortsatte att utveckla det stödjande medarbetar-
skapet för att kunna ge ännu bättre service åt våra 
kunder. 

Tio interna frukostdialoger hölls under året.  
Dialogerna är till för samtliga medarbetare och ett 
 tillfälle för ömsesidig information mellan ledning och 
medarbetare.

Mål 2012

Kvalitetssäkring av vår dokumenthantering.

Ökad kunskap hos alla om våra fastigheter och deras 
historia. 
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Målbilden för Higabgruppens verksamhetsutveckling 
är ett viktigt verktyg för våra medarbetare.

Fastighet

Övergripande mål

Hållbar utveckling och förvaltning utifrån helhetssyn. 

Detta gjorde vi 2011

Vi kvalitetssäkrade byggprocessen för rätt slut-
produkt. Samtliga byggprojekt följde systemet för 
Miljöklassad Byggnad. 

Långsiktiga utvecklingsplaner togs fram för sex 
 strategiska fastigheter. 

Affärsmodell för energieffektivisering skapades.

Mål 2012

Infria 2012 års mål i hållbarhetsplanen. Ta fram lång-
siktiga utvecklingsplaner för tre fastigheter. 

Implementera affärsmodell för energieffektivisering 
hos två nyckelkunder. 

Mål och uppföljning

Biotech Center Barken Viking

Ekonomi

Övergripande mål

Långsiktig lönsamhet. 

Detta gjorde vi 2011

Vi nådde marknadsmässiga hyror för de avtal som 
omförhandlades under året. 

Vi fastställde en ny inköpspolicy i linje med Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) och Göteborgs Stads 
inköps- och upphandlingspolicy.

Mål 2012

Kvalitetssäkra inköpsprocessen. 

Kvalitetssäkra uthyrningsprocessen.

Långsiktigt hållbar hyressättning på uppsägningsbara 
avtal 2012.
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Stor-Göteborg är en av de största kontors-
marknaderna i Norden. Den totala kontors-
ytan är drygt 3,2 miljoner m². Av dessa 
finns cirka 900 000 m² i centrala Göteborg. 

Under 2011 fortsatte den stabilisering 
av vakansläget som inleddes 2010 med 
en vakansgrad runt cirka 8,5 procent. 
I de centrala lägena såg man sjunkande 
vakanser. På Norra Älvstranden ökade 
de dock.

Det betydande hyresfallet under finans-

krisen har nu återhämtats på de flesta 
delmarknader i Göteborg. 

Snabbväxande region
I Göteborgsregionens 13 kommuner bor 
mer än 900 000 personer. Göteborgs 
Stad har cirka 510 000 invånare. 
Regionen är en av de med snabbast 
befolkningstillväxt i Europa. Öknings-
takten förväntas under det närmaste 
 årtiondet vara cirka 8 000 personer per år.

I den långsiktiga strategin för hållbar 
tillväxt finns målet att bli en integrerad 
pendlingsregion och regional marknad 
med 1,5 miljoner invånare år 2020.

Ledande logistikläge
I Göteborg och närområdet i Västsverige 
finns många av landets största industrier. 
Här pågår en stark och innovationsrik ut -
veck ling inom en rad branscher. Regionen 
ligger långt framme inom forskning och 

Starkt år för Göteborgs regionen
– färre vakanser och högre hyror

Marknad
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”Under 2011
tillfördes cirka 
40 000 m2 
kontorsyta.”

utveckling. Utbildningsnivån är hög. 
Göteborg har vidare landets ledande 

logistikläge. Här fi nns Nordens största 
hamn, Landvetters fl ygplats, fl era motor-
vägar och järnvägslinjer samt närhet till de 
andra större städerna i Norden.

Ett populärt läge, goda utbildnings-
möjligheter, ett rikt kulturliv och en bra 
miljö är viktiga tillgångar när man vill öka 
befolkningen och säkra kompetens-
försörj ningen. Göteborg hamnar 

 regel mässigt i toppskiktet av landets 
popu läraste orter bland svenskarna.

Förtätningen av regionkärnan, 
ökningen av antalet arbetsplatser och 
befolkningsökningen ger en snabbväxande 
marknad för tjänster, kontor och handel.

Ny kontorsyta
Under 2011 tillfördes cirka 40 000 m² 
 kontorsyta. Skanskas projekt Gårda 
 svarade för 17 000 m² och Bygg-Götas 

ombyggnad av Pagoden på Gullbergsvass 
för 12 000 m². 

2012 beräknas nytillskottet bli drygt 
30 000 m². Gullbergsvass (Skanska) och 
Gårda Företagshus (KB Blåregnet med 
fl era) är de större projekten.

Åren 2013 till 2015 planeras ny 
 kontorsyta på 130 000 m² i Göteborg. 
Av dessa svarar Stenas fastighet på 
Södra Älvstranden för cirka 40 000 m².

Lejontrappan med bl a Rådhuset, Wenngrenska huset, Stadshuset och Börsen i bakgrunden
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Fokus på information och yttre skötsel

Yttre skötsel
Ett annat område som vi ser genom våra 
kundundersökningar är hur viktigt det 
 första intrycket är av fastigheten som 
man driver verksamhet i eller besöker. 
Därför har vi under fl era år fokuserat på 
yttre skötsel. 

Under den tiden har vi gjort nya upp-
handlingar av markentreprenörer för hela 
förvaltningen, vilket innebär att vi har nya 

Information
Information är en viktig del av den  
direkta servicen till kunderna. Men också 
samhällsutvecklingen i stort har ökat 
behovet av tydlighet omkring oss. Arbetet 
med att förbättra vår information gäller 
såväl utskick till många om större för-
ändringar som återkoppling till kunden 
efter ett möte. 

Vi tycker att det är viktigt med kommu-
nikation i samband med felanmälningar 
där kunden behöver bli uppdaterad 
 kontinuerligt om statusen på det anmälda 
ärendet. För att styra verksamheten mot 
ett ökat informationsfokus har vi listat 
situationer där vi ska meddela kunden. 
Listan omfattar både i förväg kända 
 händelser och oförutsedda.

Higabgruppen får genomgående bra betyg i de kundundersökningar som genomförs. 
Undersökningarna ger oss också besked om vad vi kan bli ännu bättre på. Två sådana 
områden där vi nu ökar våra insatser är information och yttre fastighetsskötsel.

Kundrelationer

entreprenörer på många områden i 
 staden. Vi inspekterar regelbundet 
 fastigheterna och följer upp entrepre-
nörernas arbete.

Kundnöjdhet
I januari 2012 gjordes den senaste 
 mätningen av kundnöjdheten, vilken 
mäter 2011 års resultat. Resultaten 
 sammanställs under våren 2012.

Mediehuset

 Kundnöjdhet (NKI) 2006 2007 2008 2009 2010

 Total kundnöjdhet  79 75 *79 81 77

 Yttre skötsel   46 51 54 54 61

 Information  53 53 - 61 59

 *En mindre undersökning genomfördes där alla frågor inte var med.
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Kundrelationer

Uthyrningsbar area (m2)

Totalt uthyrd area 595 054 (582 645)

Outhyrd area 37 467 (46 234)

Totalt uthyrningsbar area 632 521 (628 879)

π Kultur 18,7

π Utbildning 18,1

π Kontor 16,8

π Hantverk och industri 13,9 

π Idrott 9,2 

π Omsorg 7,3 

π Hotell och restaurang 6,0 

π Livsmedel 4,7 

π Lager 2,7 

π Detaljhandel 2,1 

π Bostad 0,5 

Totalt uthyrd lokalarea (%)

π Kommunala nämnder,
 bolag och förvaltningar 39,0

π Staten 15,7

π Västra Götalands-
 regionen 8,6

π Övriga hyresgäster 36,7 

Kundfördelning (%) 

Vakansgrad (%)
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”Arbetet med att förbättra vår information gäller såväl 
utskick till många om större förändringar som återkoppling 
till kunden direkt efter ett möte.”

Förra mätningen gjordes i maj 2010 och 
gav ett NKI 77 på total kundnöjdhet. 

Stabil och låg vakansgrad
Vår vakansgrad har inte varierat så mycket 
de senaste åren. Den är jäm förelsevis låg 
och ligger bortsett från 2010 under sex 
procent. Ökningen 2010 orsakades av  
att både Rådhuset och Stora Teatern  
blev tomma. 

För 2011 är vakansgraden 5,9 procent. 
Lediga lokaler för uthyrning fi nns mest i 
Gårda, Stampen och de yttre områdena.

Kundfördelning
Fördelning av kunder mellan privat, stat, 
region, kommun är tämligen oförändrad 
över åren. Detta gäller även den typ av 
verksamhet som bedrivs i fastigheterna.

Brew House
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Higabgruppen har ett stort antal 
unika, äldre fastigheter som 
genom ett fortlöpande förnyelse-
arbete vårdas och utvecklas efter 
dagens behov och krav.

Stora Saluhallen vid Kungstorget är ett av 
många exempel. Den genomgripande 
modernisering och upprustning som 
inleddes 2010 fortsätter. Första etappen 
var klar 2011. Nu tas nästa steg.

Stora Saluhallen
Första etappen i upprustningen av Stora 
Saluhallen blev klar i april och berörda 
hyresgäster kunde fl ytta tillbaka och 
bedriva årets påskhandel på sina vanliga 
platser. Under byggtiden disponerade de 

lokaler i en temporär saluhallspaviljong 
som Higabgruppen uppfört på 
Kungstorget.

Handlarna är över lag nöjda med för-
nyelsen av hallen och de förbättringar av 
försäljningsytor, förvaring och bered-
ningsrum som gjorts. 

Kommande etapp är betydligt större 
och där har man istället kommit överens 
med berörda handlare om ekonomisk 
kompensation för stillestånd samt hjälp 
med fl ytt och magasinering. Etapp 2 

Levande hus med rötter i 
gamla Göteborg

Förvaltningsområde 
Livsmedel, hotell och restaurang

Våra förvaltnings områden
Higabgruppens fastighetsförvaltning 
är uppdelad i tre områden:

• Livsmedel, hotell och restaurang

• Kultur, utbildning och idrott

• Hantverk och industri

Stora Saluhallen
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 gäller två tredjedelar av hallen med 
 upprustning från källare till tak. Med alla 
 aktuella ytor utrymda kan det omfattande 
byggarbetet bedrivas på effektivast 
 möjliga sätt.

Under 2011 har etapp 2 projekterats 
klart och ingående entreprenader har 
upphandlats. Ambitionen är att starta 
arbetena i början av 2012 när julhandeln 
och storhelgerna är över för att sedan 
vara klar lagom till julhandeln 2012. 

 
Odontologen
Higabgruppen har byggt om en barn-  
och en vuxenklinik i Odontologen på 
Medicinareberget. Det rör sig om en stor 
upprustning och modernisering av en 
miljö med många tekniska speciallös-
ningar. För att störa verksamheten så lite 
som möjligt utfördes arbetena under 
sommaren.

 
Lagerhuset
Lagerhuset på Heurlins plats vid Rosen-
lunds kanalen sjuder av liv efter den stora 
ombyggnaden 2010. En av de nya hyres-
gästerna Pusterviksteatern, be  driver en rad 
olika aktiviteter i sina lokaler. Under 2011 
har det varit såväl utställningar och före-
ställningar som andra arrangemang där.

Nytt kioskliv
Den välkända korvkiosken i hörnet 
Avenyn-Engelbrektsgatan från 1953 rivs 
för att återuppföras i ny, fräsch gestalt. 
Higabgruppen samarbetar med Trafi k-
kontoret om miljön kring kiosken med 
syfte att förbättra stadsrummet på 
 platsen. Verksamheten drivs vidare av 
samma näringsidkare som tidigare. 
Bygget startade vid årsskiftet.

Sjömagasinet 
i ny regi 

Anrika Sjömagasinet drivs nu av Ulf 
Wagner och Gustav Trädgårdh.
Efter några månaders renovering och 
upprustning kunde de traktera sina 
 första matgäster den 1 april 2011.

Både när det gäller mat och interiör 
har det skett stora förändringar från 
Leif Mannerströms tid. Den hög-
klassiga profilen finns kvar och 
utvecklas. Men hela restaurangen är 
nu mycket ljusare med vita golv och 
andra ljusa material och färger. Också 
möbler och andra detaljer följer en 
lättare och modernare färgskala.

– Vi breddar basen för menyn och 
förändrar den i grunden, säger Ulf 
Wagner. Gustav står för det moderna 
svenska köket med färska råvaror 
från havet. Själv representerar jag 
det klassiska köket.

Ombyggnaden och anpassningen 
av lokalerna efter de nya krögarnas 
önskemål har skett på ett mycket bra 
sätt, tycker Ulf Wagner.

– Higabgruppens medarbetare är 
otroligt kunniga och tillmötesgående. 
Man får snabb respons när man vill 
ha hjälp med något. Det känns och 
syns att man verkligen satsar på oss. 
Som restaurang är vi en lite speciell 
hyresgäst med många krav, både 
från oss som hyresgäster men även 
från myndigheter. Higabgruppen svarar 
verkligen upp mot samtliga krav på ett 
föredömligt och professionellt sätt.

Ulf Wagner
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π Omsorg 25,0 

π Hotell och restaurang 20,2 

π Livsmedel 19,2 

π Hantverk och industri 12,5 

π Kontor 10,3

π Kultur 5,6

π Lager 4,1 

π Detaljhandel 2,6 

π Bostad 0,2

π Utbildning 0,2

π Idrott 0,1 

Uthyrd lokalarea 
inom förvaltningområdet (%)

Förvaltningsområdets 
största kunder (m2)
Tandvården i Göteborg 32 000

Räddningstjänsten Storgöteborg 15 573 

Arken Konferenscenter 12 500 

Jakobsdals Charkuteri Intressenter AB 5 492

CC Casino Restaurang AB 5 363

Uthyrd area 139 242 (134 986)

Outhyrd area 2 744 (4 674)

Uthyrningbar area inom
förvaltningsområdet 141 986 (139 660)

Livsmedel, hotell och 
 restaurang

I förvaltningsområdet ingår fl era av 
Göteborgs mest kända fastigheter 
inom livsmedel hotell och restaurang 
samt specialfastigheter och vissa 
äldre kulturfastigheter.

Här fi nns bland annat Feskekôrka, 
delar av Fiskhamnen, Slakthuset, 
Kronans Bryggeri, Arken och 
Huvudbrandstationen i Gårda.

”Odontologens 
om byggnad innebar en 
stor upprustning och 
modernisering av en 
miljö med många tekniska 
speciallösningar.”

Odontologen
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Ett framträdande drag i 
Higabgruppens verksamhet 2011 
är arbetet med att levandegöra 
våra unika byggnader. Nya publika 
verksamheter på Stora Teatern, 
hyresavtal med Göteborgs Stad 
för Rådhuset och kraftigt förbättrad 
och förändrad belysning vid 
Götaplatsen, är några exempel.

Stora Teatern
Nu blir det liv och rörelse på Stora Teatern 
igen. Higabgruppens nya kunder i huset 
är Göteborgs Stads Kulturförvaltning och 
Stureplansgruppen.

Pusterviksteatern stänger under 2011 
men dess verksamhet kommer att fl ytta 
över till Stora Teatern där den byggs på 
med mycket annat. En betoning på kultur 
för unga är central. Stureplansgruppen 
svarar för driften av restaurangen i huset 
vilket innebär att de även kommer att 
driva uteserveringen sommartid.

Teaterbyggnaden har med sin  
historia och sitt läge en viktig roll i den 
 göteborgska stadsbilden. Teatern stod 
klar 1859. Det var en för tiden hyper-
modern teater med den senaste scen-

tekniken inklusive sofi stikerat gasljus.
Higabgruppen har lagt stor omsorg på 

att hitta rätt verksamhet för byggnaden 
och bland annat hållit idé- och samråds-
möten med personer verksamma inom 
olika delar av kultursfären, näringslivet 
och politiken. Det har även funnits möjlig-
het för allmänheten att komma med idéer 
och synpunkter. Uthyrning gjordes 
genom anbudsförfarande där det var 
öppet för alla att komma med anbud.

Rådhuset
Under 2011 tecknades hyresavtal med 
Göteborgs Stad för Rådhuset. Byggnaden 
har stått tom sedan Tingsrätten fl yttat till 
det nya rättscentret på Ullevigatan. 
Sommaren 2012 planeras ombygg-

Mer liv och vackrare ljus i anrika Göteborgsmiljöer

Förvaltningsområde 
Kultur, utbildning och idrott

Kronhuskvarteret
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nationen och anpassningen av lokalerna 
att börja och huset beräknas vara infl ytt-
ningsklart under 2013. 

Byggnaden blir arbetsplats för stadens 
politiska ledning och delar av Stadsled-
nings kontoret. 

Det ursprungliga Rådhuset är från 1672. 
På 1930-talet byggdes den upp märk -
sammade  tillbyggnaden, ritad av arkitekt 
Gunnar Asplund. Tillbyggnaden betecknas 
som ett av den svenska modernismens 
 viktigaste verk och är en ikonbyggnad i 
Göteborg. På grund av Rådhusets kultur-
historiska värde kommer anpassnings-
arbetena att ske med särskild varsamhet 
och i nära sam arbete med antikvariskt 
sakkunniga.

Götaplatsen
Higabgruppen, Avenyföreningen, Trafi k-
kontoret och Trygg, vacker stad har tagit 
ett gemensamt grepp för att förbättra 
belysningen vid Götaplatsen.

Vi äger och förvaltar fastigheterna kring 
platsen och ser den nya belysningen som 
en viktig faktor för trivsel, trygghet och 
upplevelse av hela miljön.

De omfattande belysningsarbetena var 
klara till höstmörkret och lyfter nu fram 
byggnader, trappor, entréer, avsatser, 
bänkar och murar på ett tydligare och mer 
inbjudande sätt. Genom att anpassa 
 placering, ljusstyrka och färgtemperatur 
har vi fått en spännande dynamik som gör 
platsens skönhet och betydelse rättvisa.

Gamla Ullevi
Arbetet med att dämpa vibrationerna som 
uppstår när stora publikgrupper hoppar i 
takt på arenan har varit framgångsrikt, även 
om vi ännu inte nått ända fram. Åtgärderna 
fortsätter med kalibrering och injustering.

Verksamhetsansvaret för Gamla Ullevi 

AB fl yttades vid årsskiftet över från 
Higabgruppen till Got Event. Ägandet 
och förvaltningsansvaret behålls dock av 
Higabgruppen. Förändringen är en 
del i renodlingen av vårt uppdrag som 
fastighetsägare. 

π Kultur 32,0

π Utbildning 31,4

π Idrott 16,9

π Kontor 16,8 

π Hotell och restaurang 1,0 

π Detaljhandel 0,7 

π Omsorg 0,7 

π Lager 0,3 

π Hantverk och industri 0,2

Uthyrd lokalarea 
inom förvaltningområdet (%)

Förvaltningsområdets 
största kunder (m2)

Göteborgs universitet 84 825

Göteborgs Stad Kulturförvaltningen 44 590

Got Event AB 32 744

Göteborgs Stadsteater AB  15 100

Västra Götalandsregionen  9 668

Uthyrd area 266 401 (267 244)

Outhyrd area 9 224 (17 043)

Uthyrningbar area inom
förvaltningsområdet 275 625 (284 287)

Kultur, utbildning och idrott

Förvaltningsområdet omfattar fl era av 
de stora kända kulturbyggnaderna i 
Göteborg, fastigheter för kultur, utbild-
ning och idrott samt olika publika 
byggnader. Bland annat Stadsteatern, 
Konstmuseet, Stadsbiblioteket, 
Konserthuset, Gamla Ullevi och bygg-
naderna runt Gustaf Adolfs Torg.

Hasselblad på plats 
för konstpubliken

Kamerageniet Victor Hasselblad har 
varit död i många år nu. Men namnet 
Hasselblad lever vidare på flera plan. 

Den unika kameran från Göteborg, 
som blev favoriten för många av 
 världens toppfotografer och första 
kameran på månen, fortsätter att till-
verkas av nya ägare. Samtidigt bidrar 
Hasselbladstiftelsen till fotografins 
idé- och bildmässiga utveckling på 
en rad sätt. Stiftelsen, som är helt 
oberoende och utan vinstsyfte, har 
skapats med Victor och Erna 
Hasselblads förmögenhet.

Stiftelsen delar varje år ut sitt 
internationella Hasselbladspris i 
 fotografi på en miljon kronor och 
 stipendier till fotografer och forskare. 
För forskningsändamål har man 
bland annat en stor samling bilder av 
världsklass och ett unikt bibliotek 
med fotolitteratur. I Konstmuseet på 
Götaplatsen har stiftelsen egna 
utställningslokaler, Hasselblad 
Center, med fotoutställningar, före-
läsningar och seminarier.

– Läget mitt i stans kulturcentrum 
är helt rätt för oss och vår växande 
publik, säger Hasselbladstiftelsens 
VD Bo Myhrman. Intresset för foto 
växer starkt och konstpubliken 
 vänder sig allt oftare mot fotografin.

– Förnyelsen av Götaplatsen, som 
vi hoppas kunna medverka till, är 
spännande och vi ser vilka möjligheter 
som ett medvetet levandegörande 
öppnar. Det känns bra med en avtals-
partner som ser helheten och enga-
gerar sig så i utvecklingen av den 
totala miljön som Higabgruppen gör.

Bo Myhrman
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”Den nya belysningen 
på Götaplatsen är en 
 viktig faktor för trivsel, 
trygghet och upplevelse 
av hela miljön”

Konstmuseet
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Higabgruppen äger och förvaltar 
ett större antal landerier, herrgårdar 
och andra äldre träbyggnader. För 
en effektivare och ännu mer ända-
målsenlig förvaltning har samtliga 
dessa byggnader nu samlats inom 
förvaltningsområdet Hantverk och 
industri. Totalt rör det sig om cirka 
30 fastigheter av den här typen.

Landerier
Ur göteborgsk synvinkel är landerierna 
särskilt intressanta. De knyter an till 
Gustav II Adolf och grundandet av Göteborg. 

Landerierna var ursprungligen jord-
bruksmark utanför stadsmuren som 
ägdes av staden och som arrenderades 
ut för att försörja stadsbefolkningen med 
mat. De första landerierna fanns i 
Härlanda, Kviberg och Gamlestaden, längs 
Fattighusån och utmed Södra Vägen.

Under Gustav II Adolfs tid arrenderade 
man främst ut till holländare för att de 
med sina specialkunskaper skulle 
utveckla jordbruket. 

Landerierna blev senare också en löne-
förmån för stadens styresmän, som i sin 
tur tog in arrendatorer för driften. På 

1700-talet byggdes pampiga hus på 
 marken som ägarna till stor del använde 
som sommarnöjen. 

Johanneberg, Kvibergsnäs och Stora 
Katrinelund är tre av landerierna i 
Higabgruppens bestånd.

På Johannebergs landeri vid Korsvägen 
började man driva jordbruk i slutet av 
1700-talet. Det som fi nns kvar i dag är 
huvudbyggnaden, som fi ck sitt utseende 
under 1800-talets senare del. Stadsdelen 
Johanneberg har fått sitt namn från 
 landeriet. I dag används byggnaden som 
kontor.

Kvibergsnäs landeri är det enda som 
fortfarande har kvar sina gamla ekonomi-
byggnader. Det är från 1790.

Stora Katrinelund mittemot Ullevi 

Samlat grepp om Higabgruppens 
landerier och herrgårdar

Förvaltningsområde 
Hantverk och industri

Ängås Gård
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används nu av August Kobbs gymnasium, 
en skola med utbildning inom naturbruk, 
djur och trädgård. Byggnaden från år 
1700 har under året fått fasad och fönster 
renoverade. 

Historiska gårdar
Higabgruppens många herrgårdar och 
gårdar har djupa historiska rötter. Så kan 
exempelvis Lärjeholms Gård genom ett 
bevarat köpebrev spåras tillbaka till 1400-
talet. På 1600-talet härjades Lärjeholm av 
danskarna upprepade gånger och 1645 
brändes byggnaderna ner. 

Den nuvarande huvudbyggnaden vid 
Lärjeåns utlopp i Göta älv är från slutet av 
1700-talet då det dåvarande säteriet ägdes 
av amiralen Klas Adam Wachtmeister. 
Byggnaden är välbevarad och ser i stort 
sett ut som den gjorde på Wachtmeisters 
tid. I dag används gården för vårdverk-
samhet.

Barken Viking
Det gamla skolfartyget från 1907 fi ck 
under 2011 ge sig ut på en sällsynt tur. 
Från sin fasta plats vid Lilla Bommen till 
varvet på andra sidan älven för reparation 
och sedan tillbaka igen. Under tiden på 
varvet blästrades och målades skrovet och 
för första gången byttes fartygets rigg.

Barken Viking används i dag som hotell. 
Båten är en av tio bevarade fyrmastade 
barkar i världen. 

Grimmereds Industriby
Grimmereds Industriby uppfördes 1974 
och innehåller en mångfasetterad verk-
samhet med företag i en rad branscher. 
Under 2011 har samtliga byggnader 
målats om. Området har också försetts 
med ett nytt överskådligt skyltsystem.
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π Hantverk och industri 34,2
π Kontor 21,4 
π Utbildning 12,6
π Kultur 9,8
π Lager 5,1 
π Idrott 5,0 
π Detaljhandel 3,6 
π Omsorg 3,6 
π Hotell och restaurang 2,5 
π Bostad 1,5 
π Livsmedel 0,7

Uthyrd lokalarea 
inom förvaltningområdet (%)

Förvaltningsområdets 
största kunder (m2)

Göteborgs Spårvägar AB 28 900

Göteborgs Stad Idrotts- och 
föreningsförvaltningen  8 437

Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda 7 262

ABF Göteborg Vuxenutbildning AB  5 614

Göteborgs Stad Lokalförvaltningen  4 915

Uthyrd area 189 411 (180 321)

Outhyrd area 25 499 (24 517)

Uthyrningbar area inom
förvaltningsområdet 214 910 (204 838)

Hantverk och industri
I förvaltningsområdet fi nns ett stort 
utbud av olika lokaltyper för hantverk 
och industri som exempelvis 
Angereds och Grimmereds industri-
byar och Hantverkshuset Stampen. 
Här fi nns också landerier, herrgårdar 
och äldre träbyggnader. Bland annat 
Gathenhielmska Reservatet, Billdals 
Gård och Johannebergs Landeri.

Rätt läge för 
Bilprovningen

I oktober 2011 kontrollbe-
siktigades de första bilarna i 
Bilprovningens nya anläggning i 
Grimmered. Läget för den väl-
etablerade industribyn i syd-
västra Göteborg passar väl in i 
det förtätningsarbete som 
 bolaget nu driver.

– Området kring Västra 
Frölunda har varit en vit fl äck för 
oss och den täcker vi alltså nu, 
säger Andreas Lindh, Bilprov-
ningens chef för anläggning och 
utrustning.

– Stationen i Grimmered är av 
den nya, mindre typen. På allt 
fl er orter väljer vi nu att etablera 
oss i mindre besiktningsanlägg-
ningar för att komma närmare 
kunderna. På så sätt förbättrar  
vi vår service och tillgänglighet 
samtidigt som vi minskar miljö-
belastningen.

Higabgruppen har anpassat 
 lokalerna för den nya verksam-
heten.

– Vi har fått det helt efter våra 
önskemål, säger Andreas Lindh. 
Processen med planering, hyres-
offert och ombyggnad har gått 
mycket smidigt. Det är en  erfaren 
hyresvärd som vet hur sam spelet 
med kunden ska skötas.
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”Grimmereds Industriby 
har målats om och fått 
ett nytt överskådligt 
skyltsystem.”

Grimmereds Industriby

Anders Lindh
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Byggprocessen
En byggprocess består av en rad delar där 
olika intressenter, tekniker och specialister 
är engagerade. Det handlar ofta om stora 
och tidskrävande projekt med en komplex 
och omfattande kostnadsbild. En genom-
arbetad och konsekvent genomförd 
kvalitets säkring ger en total överblick 
över hela projektet och minskar risken 
för förseningar, kvalitetsbrister och 
 kostnadsökningar.

Inom Göteborgs stad ska från och med 
2013 alla byggande enheter obligatoriskt 
följa en kvalitetssäkrad byggprocess. 
Representanter för samtliga förvaltningar 
och bolag som berörs deltar i arbetet med 
att utforma processen. Higabgruppen är 
representerad i såväl styrgrupp som 
arbetsgrupper. 

Stora Hamnkanalen och 
Västra Nordstaden
Med sikte på Göteborgs 400-årsjubileum 
2021 planeras nu för en utveckling av miljön 
längs Stora Hamnkanalen och närliggande 
gator och kvarter i Västra Nordstaden. 
Området, som sträcker sig från Göta Älv 
till Brunnsparken, har ett betydande 
 identitetsvärde för Göteborg. 

Planeringen sker i en samverkansgrupp 
med representanter från Länsstyrelsen, 
Göteborg & Co, Stadsmuseet, Innerstaden 
Göteborg, Park- och naturförvaltningen 

För att optimera kvalitetssäkring och kostnadskontroll i alla delar 
av byggprocessen har Higabgruppen sedan fl era år utvecklat 
detaljerade rutiner. 

Vi medverkar nu också i det samverkansprojekt som startat för 
att kvalitetssäkra byggprocessen inom Göteborgs Stad.

och fastighetsägare kring kanalen.
Syftet är att göra området mer levande 

och inbjudande och skapa en naturlig 
anslutning till de andra citystråken. 
 Ljus arrangemang, båtar, publika verksam-
heter, kulturaktiviteter och ett levande 
Kronhuskvarter fi nns bland idéerna som  
i mångt och mycket ligger i linje med 
 projektet ”Trygg, vacker stad” samt 
Higabgruppens satsning på att levande-
göra viktiga miljöer.

Ullevi
Ullevi är en av de största och viktigaste 
konsertarenorna i Norden. Sedan 1980-

talet har en lång rad världsartister mött 
publiken där. För att behålla sin position 
byggs nu Ullevi om för fl er konsertplatser 
– från nuvarande 60 000 till 75 000. 
Higabgruppen som äger och förvaltar 
 arenan utför ombyggnaden för verksam-
hetsansvariga Got Event. I maj 2012 
beräknas arbetena vara slutförda.

Rambergsvallen
På Kommunstyrelsens uppdrag har 
Higabgruppen genomfört en förstudie för 
att analysera vilka byggåtgärder som 
krävs för att Rambergsvallen ska uppfylla 
arenakraven för allsvensk fotboll.

Samverkan för kvalitetssäkrad 
byggprocess

Fastighetsutveckling

Ullevi

Allégården, f d Dicksonska Folkbiblioteket i Haga 
har byggnadsminnesförklarats av Länsstyrelsen.



Higabgruppens årsredovisning 2011    23

Fastighetsutveckling

Kundbehov
Idé –
behovs-
studie

För-
studie

Besluts-
läge ByggskedetProjektering

Anbud
och upp-
handling

Inflytt-
ning

Förvalt-
ning

Genom att tydligare kommunicera byggprocessens olika steg ökar vi kundens möjligheter att påverka projektet i positiv riktning
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 önskemål kommer att avskilt kunna byta 
om och nyttja olika badenheter. Det blir 
också möjligt att visuellt skärma av olika 
avsnitt av badet.

Alla delar i anläggningen ska kunna 
nås av funktionshindrade. Det innebär 
bland annat tillgänglighet till de olika 
 bassängerna och särskilda omklädnings-
rum för rörelsehindrade med personlig 
assistent. 

Partneringprojektet
Bad- och isanläggningen är ett av  
de största partneringprojekt som 
Higabgruppen deltagit i. Det betyder  
att ansvaret delas i ett nära och öppet 
 samarbete mellan olika partners.

Vår partner är i det här fallet PEAB 
Sverige AB. De är upphandlade som 
generalentreprenör och ansvarar till-
sammans med sina underentreprenörer 
för samtliga arbeten. Det var Erséus 
Arkitekter AB som vann arkitekttävlingen 
om anläggningens utformning. 

Higabgruppen har avtal med dem och 
övriga konsulter som tagit fram handlingar 
i form av ritningar och beskrivningar.

 Den färdiga anläggningen kommer  
att ägas och förvaltas av Higabgruppen. 
Verksamheten drivs av Idrotts- och 
 föreningsförvaltningen.

Det här fi nns i anläggningen 
• Aktivitetsbad med barnpooler och 

 tonårspooler
• 25 meters tränings- och motions-

bassäng
• Undervisnings- och rehabbassäng
• Relaxavdelning
• Gym
• Aktivitetssalar
• Aktivitetstorg
• Ishall med fullmåttsrink för ishockey, 

konståkning samt sport och 
 allmänhetens fria åkning

• Café

Nu pågår bygget av den nya bad- och 
isanläggningen i Angered centrum. 

Färdigställande och invigning sker under 
våren 2013. 

Angered centrum är kulturellt och 
kommersiellt nav för omgivande stads-
delar. Gunnared, Lärjedalen, Kortedala 
och Bergsjön har sammanlagt cirka 
87 000 invånare. 

Anläggningen byggs vid Angereds-
gymnasiet och i direkt anslutning till 
Angereds sporthall. Den kommer att bli 
en viktig mötesplats öppen för alla och 
en viktig bas för friskvård och förenings-
liv. Idrottsutövare och motionärer i alla 
åldrar ska känna sig välkomna. 

Här skapas möjligheter för stimulerande 
upplevelser i form av bad, lek, vatten-
aktiviteter, simskola, ishockey, allmän-
hetens åkning, konståkning, hälsogrupper, 
gruppträning, styrke- och konditions-
träning, handboll, spontanidrott, sjuk-
gymnastik och rehabilitering/friskvård.

Grupper med särskilda behov och 

Nya bad- och isanläggningen i Angered

Nu byggs det för invigning 2013
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Varumärket hör till de viktigaste tillgång-
arna hos ett företag. I varumärket sam-
manfattas de värden och den kvalitet 
företaget står för och de förväntningar 
som olika intressenter har på företaget.

Ett starkt varumärke är en kraftfull 
resurs för företagets hela verksamhet och 
dess utveckling och resultat.

Varumärket effektiviserar företagets 
relationer. Med ett starkt varumärke är 
man redan positionerad och presenterad i 
kontakten med nya kunder, leverantörer 
och samarbetspartners.

Ökar konkurrenskraften
Ett välutvecklat varumärke med hög 
 trovärdighet ökar konkurrenskraften.  
De värden man signalerar uppfattas som 
grundade på faktiska kvaliteter. Med en 
ökad tydlighet blir man mer valbar, mer 
attraktiv. 

Detta gäller inte bara kunder utan även 
leverantörer, partners, ägare, myndig-
heter och medier. 

En annan viktig målgrupp är de egna 
medarbetarna. I den egna organisationen 
är varumärket en avgörande identitets-
skapare och ett sammanhållande 
 riktmärke. Vid rekrytering av nya med-
arbetare är ett starkt varumärke en allt 
viktigare resurs, inte minst vid rekrytering 
av nyckelpersoner.

Avgörande förankring
Ska ett varumärkesarbete lyckas måste 
det börja inne i den egna organisationen. 
Det måste få en fast förankring i hela 
företaget och aktivt engagera alla med-
arbetare. På så sätt skapar man ett bär-
kraftigt fundament byggt på medarbet-
arnas förståelse för varumärkets betydelse 
och deras kunskaper och erfarenheter.

Framme i implementeringsfasen 
 kommer samtliga medarbetare att vara 
delaktiga i processen, vilket har en 
av görande betydelse för hela varumärkes-
arbetets framgång.

Ett starkt varumärke tydliggör vår identitet 
och stärker positionen på marknaden 

higab

Fram till 1991

higab-gruppen

1991

Tema varumärkesarbete

Vår logotyp har genomgått 
flera förändringar sedan 
 starten 1966.

Higabgruppen har 
under året genomfört 
en omfattande varu-
märkesprocess. 
Syftet är att stärka 
identiteten hos vår 
organisation och på 
ett tydligare sätt 
möta marknadens 
olika aktörer och 
övrig omvärld.

Visionen som driver 
vårt arbete är att vi 
ska vara den som är 
bäst på att utveckla 
och levande göra 
 byggnader som 
stärker Göteborgs 
 konkurrenskraft.

Varumärkets betydelse och roller
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Tema varumärkesarbete

2005 20061992

”Vi förvaltar våra 
byggnader i 
 perspektivet dåtid, 
nutid och framtid.”

Efter beslut av Göteborgs kommunfull-
mäktige bildades Higab 1966 för att 
erbjuda hantverkare och småindustrier 
ändamålsenliga lokaler. Det är mer än  
45 år sedan. Vår verksamhet har med 
tiden genomgått en kraftig expansion och 
förändring, vilket ställer nya krav på en 
sammanhållande identitet samt ett varu-
märke som tydligt visar vilka vi är och vad 
vi står för i dag.

Marknadsanpassning
Genom förvärv av andra typer av fastig-
heter och tillkomsten av nya uppdrag har 
vi vidgat våra kundgrupper och utökat 
vårt ansvarsområde. 

Vi har genomfört en genomgripande 
marknadsanpassning med ökade krav på 
prestation och resultat samt inte minst en 
stark betoning på konkurrens och tydliga 
relationer leverantör – kund.

För att möta teknikutveckling, hållbar-
hetskrav och ett allt hårdare ekonomiskt 
klimat har vi förändrat vår organisation 
och tillfört ny kompetens.

Kunderna och göteborgarna
För kunderna ska Higabgruppen vara en 
så bra hyresvärd som möjligt. Det innebär 
hög standard på fastigheter och förvalt-
ning kryddad med de mervärden som 
våra i många fall unika miljöer ger.

För göteborgarna ska vi förvalta de 
fastigheter de äger genom oss. Vi ska 
vårda och utveckla de värden som finns i 
beståndet. Både funktionellt, kulturellt 
och historiskt. 

Genom att leverera det vi lovar stärker 
vi Göteborgs konkurrenskraft. 

 

Kraftig expansion och stora förändringar ställer nya krav 
på en sammanhållande identitet
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Tema varumärkesarbete

Vision och affärsidé
Under varumärkesprocessen har vi sett 
över och utvecklat vår vision och 
 affärsidé.
 
Affärsidé
Långsiktigt äga, vårda och utveckla unika 
fastigheter för offentliga verksamheter 
och mindre företag i Göteborg.

Vision
Bäst på att utveckla och levandegöra 
byggnader som stärker Göteborgs 
 konkurrenskraft.

Utvecklade värderingar
Värderingarna som vi verkar utifrån och 
som vårt varumärke vilar på är: 
Helhetssyn – Engagemang – Samverkan.

Helhetssyn innebär att vi alltid ser 
 kunder, fastigheter och miljö i ett större 
sammanhang. Att vi förvaltar och 
ut vecklar våra byggnader i perspektivet 
dåtid, nutid och framtid.

Engagemang handlar om att vi förstår 
och intresserar oss för våra kunders verk-
samhet och skapar de bästa lösningarna 

för dem. Vi är stolta över och genuint 
intresserade av det vi gör.
 
Samverkan betyder att vi tar initiativ till 
dialog och samarbete med kunder, 
 staden och andra aktörer. Vi samverkar 
för att skapa de bästa förutsättningarna 
för varje kunds verksamhet.

Detta ska varumärket stå för
Den positionering vi siktar mot samman-
fattar de olika delarna av vår verksamhet, 
vårt uppdrag och våra målgrupper. 

Vi vill vara ett fastighetsbolag som har 
ett starkt engagemang för våra kunders 
verksamhet och som kan erbjuda många 
av Göteborgs intressanta kulturmiljöer.

Konsekvens ger framgång
Allt vi gör, alla relationer och all 
kommunika tion ska genomsyras av 
 värderingarna i vårt varumärke. 
Konsekvens och uthållighet är nycklarna 
till framgång. Förankringen av varumärket 
är en ständigt pågående process med 
obevekliga krav på trohet. En process 
som i och med det stora arbetet under 
2011 nu fått en kraftfull start. 

Processen med varumärkesutvecklingen har pågått under hela 2011. 
Resultatet är en varumärkesplattform som beskriver vårt varumärke, 
dess roll och funktion samt hur vi på bästa sätt ska kommunicera det 
till vår omvärld. En plattform som genom sättet den tagits fram bygger 
på en solid grund.

En solid varumärkesplattform

Vision

Varu-
märke

Affärsidé

Värderingar
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Tema varumärkesarbete

identitet

utvecklas

kompetens

helhetssyn

bygga relationer

st
ar

k unika
tydliga 

trovärdiga

samarbetspartner 

samordna 

lojalitet

långsiktiga

affärsidé

varumärkeslöfte

yrkesskicklighet

erbjudanden

samverkan

positionering

associationer
sä

rs
ki

lja

färdriktning

vi
si

on
värderingar

mervärden

levandegöra

mervärden
kulturarv

affärsmässighet

kundupplevelse

konkurrenskraft

kvalitet

ledande

affärspartner

engagemang

vå
rd

a

enhetligt

bu
ds

ka
p

kärnvärden

målgrupper

förtroende



28    Higabgruppens årsredovisning 2011

styrelsemötena och information från 
externa gäster från bland annat Göteborgs 
Stad var några av inslagen 2011.

59 anställda
I december 2011 hade vi 59 anställda, 
 vilket är en minskning med tre personer 
jämfört med året före. Minskningen beror 
bl a på avyttringen av Gamla Ullevi AB.

Jämställdheten fortsätter att öka
Andelen kvinnor i Higabgruppen ska öka 
enligt vår jämställdhetsplan. De senaste 
åren har också kvinnodelen ökat bland de 
nyanställda. Av de sex nya medarbetare 
som anställdes 2011 är fem kvinnor. En 
av de nya kvinnorna har chefsbefattning 
och ingår i företagsledningen.

Varje medarbetare har ägnat sammanlagt 
två heldagar åt varumärkesprocessen; två 
halvdagsdialoger med grupparbeten samt 
en heldag under en medarbetarkonferens.

Arbetet med varumärkesutvecklingen 
har letts av en styrgrupp bestående av 
företagsledningen, en referensgrupp med 
representanter för flertalet avdelningar 
samt en arbetsgrupp med medarbetare 
från Higabgruppen och de konsultföretag 
som varit engagerade.

Värderingar och mål
I samband med skrivningen av vår nya affärs-
idé och vision har våra värderingar omfor-
mulerats under året. De nya värderingarna är 
helhetssyn, engagemang och samverkan. 

Att stödja varandra i alla delar i vår verk-

samhet ska löpa som en röd tråd i den 
dagliga verksamheten. Vi betonar ett 
engagerat och personligt ledarskap, 
 delaktighet och medansvar, respekt för 
varandra och öppenhet. 

Med utgångspunkt från Higabgruppens 
mål har varje medarbetare personliga 
mål, vilka följs upp ett par gånger per år.

Information och dialog
Gemensamma frukostdialoger för alla 
medarbetare är ett återkommande forum 
för information och dialog. Dialogerna 
syftar till att öka kunskapen om varandras 
arbetsområden, fånga upp idéer och stärka 
känslan för Higabgruppens verksamhet.

Varje år hålls ett tiotal frukostdialoger. 
Varumärkesprocessen, VD-rapporter från 

Utvecklingen av vårt varumärke har 
 engagerat hela organisationen

Medarbetare

Samtliga medarbetare i Higabgruppen har under 2011 medverkat i det pågående 
 arbetet med varumärkesutveckling. Genom ett aktivt engagemang i hela 
 organisationen tillförs varumärkesprocessen kunskaper och erfarenheter sam tidigt 
som medvetenheten om varumärkets betydelse ökar.

”Representanter för 
f ertalet avdelningar 
har arbetat med varu-
märkesutvecklingen.”
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Utbildning
Flera personalutbildningar genomfördes 
2011. Bland annat om Lagen om offentlig 
upphandling (LOU), arbetsmiljö och 
grundläggande miljöutbildning till nya 
medarbetare. 

Framstegsstipendier
För att uppmuntra till utbildningar inom 
hantverksyrken delar vi årligen ut fram-
stegsstipendier till två elever på 
Angeredsgymnasiet och två elever på 
Bräckegymnasiet. Goda studieresultat 
och gott föredöme premieras. Detta var 
femte året stipendierna delades ut.

Gesällstipendier
Higabgruppen bidrog med sammanlagt 

sju yrkesstipendier till bl a målare och 
plåtslagare vid årets gesäll- och mästar-
brevsutdelning i Göteborg.

Kulturkalaset
Higabgruppen deltar varje år i Göteborgs 
Kulturkalas. Många av våra medarbetare 
är delaktiga i arrangemanget. Kalaset är 
ett bra tillfälle att komma i kontakt med 
göteborgarna och presentera våra fastig-
heter och vår verksamhet. Vi fanns på 
plats med ett informationstält i 
Bältesspännarparken och arrangerade 
guidade visningar av Stora Teatern och 
Rådhuset. Intresset för visningarna var så 
stort att vi ordnade extra visningar under 
hösten.

Medarbetare

Yrkeskategorier 2007 2008 2009 2010 2011

Projektledare 8 8 8 8 8

Stödfunktioner 2 2 2 4 4

Administration  11 12 13 11 11

Marknadsförare 0 3 3 3 0

Kundansvariga 9 9 8 8 9

Företagsledning 8 8 7 7 8

Fastighetstekniker 14 14 16 16 17

Fastighetsskötare 2 2 2 2 2

Servicetekniker 4 4 4 3 0

Summa 58 62 63 62 59

2007 2008 2009 2010 2011

Projektledare 8 8 8 8 8

Stödfunktioner 2 2 2 4 4

Administration  11 12 13 11 11

Marknadsförare 0 3 3 3 0

Kundansvariga 9 9 8 8 9

Företagsledning 8 8 7 7 8

Fastighetstekniker 14 14 16 16 17

Fastighetsskötare 2 2 2 2 2

Servicetekniker 4 4 4 3 0

Summa 58 62 63 62 59

 Ålderfördelning  2007 2008 2009 2010 2011

 18 – 29 år  1 2 2 2 0

 30 – 39 år   18 14 15 13 10

 40 – 55 år  20 29 32 35 38

 56 – år  19 17 14 12 11

”Med utgångspunkt från Higabgruppens mål har varje medarbetare 
personliga mål, vilka följs upp ett par gånger per år.”
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Higabgruppens miljöråd har under 
2011 arbetat fram en långsiktig plan 
för bolagets miljöarbete. Planen 
har fått namnet Higab gruppens 
hållbarhetsplan och täcker in alla 
hållbarhetsinriktade åtgärder fram 
till 2016.

 
Higabgruppens hållbarhetsplan är en viktig 
 milstolpe i bolagets hållbarhetsarbete. 
Allt som behöver göras är planerat och 
tidssatt. Dessutom har de olika miljö-

frågorna hamnat på de avdelningar och i 
de processer där de logiskt hör hemma. 
Detta gör att miljöfrågorna blir en naturlig 
del av allt vi gör.

Hållbarhetsplanen innehåller detaljerade 
huvudmål och delmål inom bolagets 
samtliga övergripande miljömål. För varje 
mål fi nns en ansvarig person samt tids-
satta aktiviteter för att nå målet. 

Tanken med att kalla planen för håll bar-
hetsplan istället för miljöplan eller miljö-
program är att vi i framtiden kommer att 
väva in även de sociala och ekonomiska 
dimensionerna och fullt ut arbeta för 
 hållbar utveckling.

Hållbarhetsplanen har arbetats in som 
en del i företagets övergripande målbild. 
Det barriärbrytande målet för 2016 är att 
samtliga huvudmål i planen ska vara upp-
fyllda. De mål som ska uppfyllas varje år 

blir automatiskt gällande som operativa 
mål i Higabgruppens målbild.

Hållbarhetsplanen kommer att gås 
 igenom och, vid behov, revideras en gång 
per år. Dessutom kommer mål och 
 aktiviteter för sociala och ekonomiska 
dimensionerna successivt att tillföras. 

Idrottshögskolan
Den 17 mars 2011 invigdes Idrottshög-
skolan under högtidliga former av Prins 
Daniel. Skolan har byggts enligt miljö-
klassningssystemet Miljöbyggnad och 
blev den andra nybyggnaden i Sverige 
som fi ck bedömningen Guld, det vill säga 
bästa möjliga.

Idrottshögskolan var ett pilotprojekt  
för Higabgruppen när det gäller miljö-
anpassat bygg ande. Därefter har vi 
 arbetat på liknande sätt med Angereds 

Ny plan viktig milstolpe i 
Higabgruppens hållbarhetsarbete

Miljöarbete

Prins Daniel inviger Idrottshögskolan
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Miljöarbete

Higabgruppen köper el och fjärrvärme enligt Bra Miljöval, klimatkompenserar genom ett Gold Standard-certifi erat 
CDM-projekt och utför från och med 2011 samtliga byggprojekt enligt systemet Miljöbyggnad.

Skändla Gård Esperantoplatsen

Bad- och isanläggning samt ombyggnad 
av Stadsbiblioteket. Efter att ha lyckats 
med Idrottshögskolan beslutade Higab-
gruppen att alla projekt från och med 
2011 ska utföras i enlighet med  systemet 
Miljöbyggnad. 

CO2-målet uppfyllt 
Ett av de barriärbrytande målen i Higab-
gruppens målbild för 2008 till 2011 är att 
halvera bolagets utsläpp av fossil koldioxid. 
Det målet är nu nått med mycket god 
 marginal.

Utsläppen av koldioxid uppgick 2006 till 
4 887 ton. De orsakades till övervägande 
del av vår användning av energi, i form av 
fjärrvärme, för uppvärmning av byggnader 
och varmvatten. Övriga utsläpp orsakades 
av övrig energianvändning, resor i tjänsten 
samt medarbetarnas resor till och från 
arbetsplatsen.

Strategin för att minska koldioxid-
utsläppen är att effektivisera resandet, 
minska energianvändningen samt att 
använda förnybar energi.

För 2010 uppgick utsläppen av  koldioxid 

till totalt 389 ton och det barriärbrytande 
målet för 2011 var 2 443 ton. Den stora 
minskningen mellan 2009 och 2010 är ett 
resultat av att vi endast köpte fjärrvärme 
märkt med Svenska Naturskydds-
föreningens Bra Miljöval. Denna fjärr-
värme produceras i huvudsak i Sävenäs 
kraftvärmeverk med träfl is som bränsle 
och har en emissionsfaktor på 1 g/kWh. 
Detta ska jämföras med emissionsfaktorn 
för den ”vanliga” fjärrvärmen i Göteborg 
som för 2010 uppgick till 94 g/kWh.

 Utsläpp koldioxid (ton/år)

 2007 2008 2009 2010 2011

 5 959 4 647 3 665 389 235

De utsläpp av koldioxid som vi fort-
farande orsakar fortsätter vi att kompen-
sera för. Sedan 2008 köper vi utsläpps-
krediter genom ett CDM-projekt i södra 
Indien. CDM-projektet är dessutom 
certifi erat enligt Gold Standard vilket 
säkerställer att det främjar en hållbar 
utveckling.

Hållbart hyresavtal 
Som ett led i vårt arbete att ta fram en affärs-
modell för energieffektivisering har vi under 
året tecknat avsiktsförklaringar om ”Hållbart 
Hyresavtal” med några av våra större 
 kunder. Tillsammans tar vi fram arbetssätt 
och avtalsmodeller som gör att vi på ett 
affärsmässigt sätt kan genomföra inves-
teringar i energieffektiviserande åtgärder. 

Med detta som underlag är målsätt-
ningen att vi sedan tecknar ”Hållbart 
Hyresavtal” för ett antal utvalda fastig-
heter. Avtal som sedan ska ligga till grund 
för fortsatt miljö- och energiarbete på 
 resterande delar av beståndet. 

Avsiktsförklaringarna innefattar 
 aktiviteter som bland annat inventering   
av energianvändning och miljöpåverkan, 
identifi ering och genomförande av lön-
samma energiåtgärder, kvalitetssäkring 
av använda energislag, möjligheter till 
lokal energiproduktion, vidareutbildning 
av personal inom energi- och miljöområdet 
samt kretsloppsanpassning av fastig-
heternas avfallshanteringssystem.
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Miljöarbete

Energianvändning och 
 miljöbelastning
Higabgruppens miljöbelastning under 2011, till följd av uppvärmning av 
byggnader och varmvatten samt kylning med fjärrkyla, redovisas 
nedan som emissioner av koldioxid, kväveoxider och svavel. 

Higabgruppen använder enbart fjärrvärme märkt med Svenska 
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Koldioxid: 235 (252) ton 0,37 (0,40) kg/m2

Kväveoxider: 10 105 (12 279) kg 16,0 (19,5) g/m2

Svavel: 127 (209) kg 0,20 (0,33) g/m2

Yta:  632 521 (628 879) m2 

Källor: Värden för olja och naturgas är hämtade från Naturvårdsverket. 
Värden för fjärrvärme och fjärrkyla är energileverantören Göteborg Energi AB 
 redovisade siffror för 2011.

Miljöpolicy för Higabgruppen
– framtagen inom ramen för Göteborgs Stads  miljöpolicy

Higabgruppen ska bidra till hållbar utveckling genom att bedriva 
 verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi ska sträva 
efter att medverka till att de 16 svenska miljökvalitetsmålen nås.

Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet, oavsett om 
 verksamheten bedrivs av våra egna  medarbetare, leverantörer eller 
sam arbetspartners. Vi ska uppmuntra och skapa förutsättningar för 
våra kunder och brukare att följa vår miljöpolicy.

Higabgruppen ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhets-
syn, som en av förutsättningarna för att nå företagets mål. Vi betraktar 
samhällets krav enligt lagar och  förordningar som minimikrav.

Miljöpolicyn ska förverkligas genom ett miljöprogram som ska  följas 
upp årligen.

Higabgruppen köper 
både fjärrvärme och el 
märkt med Bra Miljöval

Valhallabadet
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Milstolpar i 
Higabgruppens  utveckling

1966 Moderbolaget Higab bildas efter beslut i 
Kommunfullmäktige.

1970 Första projektet, Hantverkshuset Stampen vid 
Svingeln, står klart.

1987 De fastigheter som tidigare förvaltats av 
Göteborgs Saluhallsförvaltning, bland annat 
Feskekôrka, Stora Saluhallen och Partihalls- 
och Slakthusområdet förvärvas.

1990 Kommunfullmäktige beslutar att sälja ett stort 
antal kulturfastigheter till Higab. Dotterbolaget 
Kulturfastigheter i Göteborg AB bildas för att 
förvalta fastigheterna, däribland Röhsska 
Museet, Rådhuset och Ostindiska huset. 
Samma år förvärvas även Fiskhamnen och 
Saluhall Briggen.

1994 Higabruppen förvärvar samtliga aktier i AB 
Långedrag, vilket innebär att fastighetsbeståndet 
utökas med bland annat Sjömagasinet och ett 
stort markområde vid Långedragsudden.

1995 Förvärv av mark och fl era byggnader i 
Kvibergsområdet. 

1998 Restaurang Trädgår´n återuppförs efter brand. 
Barken Viking och Härlanda fängelse förvärvas.

2003 Biotech Center på Medicinarberget invigs.

2004 Brew House står färdigt efter ombyggnad. 

2006 Pedagogen, Higabgruppens största projekt 
 hittills, invigs. 

2007 Mediehuset i Annedal och Kretsloppsparken 
Alelyckan invigs.

2009 Gamla Ullevi invigs. Higabgruppen förvärvar 
Fastighets AB Rantorget och tar därmed över 
ägande och förvaltning av Vagnhallen i Gårda.

2011 Idrottshögskolan på Skånegatan invigs av 
 Prins Daniel.
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Styrelsen och verkställande direktören 

för Hantverks- och Industrihus i 

Göteborg AB, Higab, (organisations-

nummer 556104-8587) avger härmed 

årsredovisning och koncernredovisning 

för verksamhetsåret 2011. 

Allmänt om Higabgruppen 
Higabgruppens uppdrag är att aktivt 

 medverka i utvecklingen av Göteborgs Stad 

genom att vara ett av stadens strategiska 

verktyg inom fastighetsområdet. I upp-

draget ligger också att bolaget ska tillvarata 

och vara lyhörd för de värden som präglar 

 göteborgssamhället. Higabgruppen äger 

och förvaltar fastigheter med en uthyrningsbar 

yta om totalt 632 521 m² (628 879 m²). Fastig-

hetsbeståndet består i huvudsak av lokaler.

Higabgruppens affärsidé är formulerad 

direkt utifrån uppdraget från ägaren: 

Långsiktigt äga, vårda och utveckla unika 

fastighter för offentliga verksamheter och 

mindre företag i Göteborg.

Vidare arbetar Higabgruppen utifrån en 

målbild som syftar till att infria fyra över-

gripande mål för år 2011. Målen ligger inom 

områdena Kund, Medarbetare, Fastighet 

och Ekonomi. Måluppfyllelse ska nås genom 

ständig förbättring av verksamheten.

Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Göteborgs 

Kommunala Förvaltnings AB, GKF, (organisa-

tionsnummer 556537-0888 med säte i 

Göteborg) som ägs av Göteborgs Stad.

Koncernstruktur
Higab, är moderbolag i Higabgruppen. Inom 

bolagsgruppen finns fyra helägda dotter bolag. 

Dessa är Kulturfastigheter i Göteborg AB, 

AB Långedrag, Fastighets AB Rantorget 

samt Fastighets AB Parkgatan.

Väsentliga händelser 
Under året har dotterbolaget Gamla Ullevi 

AB avyttrats till Got Event AB och dotter-

dotterbolaget Trafik AB Göteborg-Särö har 

likviderats.

Året som gått har varit händelserikt och 

inleddes med varvsbesök och omfattande 

renovering av Barken Viking. 

I mars invigdes Idrottshögskolan på 

Skånegatan. Huset är byggt enligt systemet 

Miljöbyggnad och blev den andra nybygg-

naden i Sverige som erhöll slutbetyget Guld, 

vilket är det högsta betyget i systemet.

Projektportföljen innehåller för närvarande 

några större projekt såsom Bad- och 

isanläggningen i Angered, ombyggnaden av 

Rådhuset samt ombyggnad av Ullevi.

I slutet av mars togs det första spadtaget 

för Bad- och isanläggningen i Angered. 

Arbetet löper enligt plan och för närvarande 

pågår bland annat gjutningar av bassänger 

och montering av läktare i ishallsdelen. 

Anläggningen beräknas vara färdigställd 

under våren 2013.

I början av april tog kommunstyrelsen 

beslut om att flytta lokaliseringen av den 

egna verksamheten från kvarteret Högvakten 

till Rådhuset. Projekteringen för ombygg-

naden pågår och Rådhuset, det nya 

Stadshuset, beräknas vara klart för inflytt-

ning under sommar/höst 2013. I samband 

med detta beslut fick Higabgruppen även i 

uppdrag att påbörja en förstudie av kvarteret 

Högvakten med syfte att anpassa dessa 

lokaler för stadsledningskontoret.

För att möta framtidens krav på Göteborg 

som evenemangsstad påbörjades i september 

en ombyggnad av Ullevi. Ombyggnationen 

gör att arenan efter färdigställande kommer 

att ha en publikkapacitet på 75 000 besökare 

och därmed stärka Ullevis position som en 

av Nordens största konsertarenor.

Under året har även ett intensivt arbete 

genomförts för att finna ny verksamhet till 

Stora Teatern efter att SAMI lämnat fastig-

heten föregående år. I början av sommaren 

tecknades hyresavtal med Kulturförvalt-

ningen och Stureplansgruppen som vid 

 årsskiftet 2011/2012 började bedriva verk-

samhet i fastigheten. Den tvist som Higab 

sedan 2006 haft med SAMI fick sitt slut vid 

årsskiftet då parterna lyckades nå en över-

enskommelse. Uppgörelsen mellan Higab 

och SAMI innebär att hyrestvisten nu kan 

läggas till handlingarna, vilket båda parter är 

mycket nöjda med.

Fastigheternas värde
Koncernens fastighetsbestånd internvärderas 

årligen. Detta görs enligt en värderingsmetod 

som utgår från direktavkastningen för varje 

fastighet. Syftet med värderingen är att 

säkerställa att de enskilda fastigheternas 

 bokförda värde ej överstiger verkligt värde. 

Vid beräkningen används individuellt fram-

tagna direktavkastningskrav per fastighet. 

Utgångspunkterna i värderingen har varit:

•	Förväntade	hyresintäkter	och	drifts

kostnader för det kommande året.

•	I	driftskostnaderna	ingår	eventuella	

 tomträttsavgälder samt interna 

 administrationskostnader med 25 kr/m².

•	Underhållskostnaderna	som	legat	till	grund	

för beräkningen har schabloniserats till;
 – 100 kr/m² där ansvaret och kostnaden 

för såväl yttre som inre underhåll åvilar 

Higabgruppen.
 – 60 kr/m² där enbart ansvaret för det yttre 

underhållet ligger på Higabgruppen.

•	Avkastningskravet	som	använts	vid	beräk-

ning av fastighetsvärde har differentierats 

beroende på fastighetens läge och 

 kategori. Dessa avkastningskrav varierar 

mellan 5,5 till 10,5 procent. Avkastnings-

kraven är inhämtade från extern värderare.

För fastigheter som vid värderingstillfället 

har ett högre bokfört värde än det aktuella 

bedömda verkliga värdet görs en individuell 

prövning. Nedskrivningar görs efter denna 

prövning med erforderligt belopp.

Individuella prövningar har medfört 

 nedskrivning av fastigheter i koncernen till 

Förvaltningsberättelse
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ett belopp om 1,6 Mkr (9,1 Mkr). I moder-

bolaget har nedskrivning av en fastighet 

gjorts med ett belopp om 0,3 Mkr (9,1 Mkr). 

Därutöver har moderbolaget gjort en avsätt-

ning för att möta framtida nedskrivnings-

behov i projekt med ett belopp på 123,0 Mkr 

(100,0 Mkr).

Tidigare gjorda nedskrivningar prövas vid 

varje bokslutstillfälle. Om det visar sig att 

en fastighet som varit föremål för nedskriv-

ning, på ett varaktigt sätt kan bedömas till 

viss del eller helt, ha återfått sitt värde, 

återförs tidigare nedskrivningar med mot-

svarande del över resultaträkningen. Efter 

genomförd analys har i koncernen tidigare 

gjorda nedskrivningar reverserats till ett 

belopp om 24,4 Mkr (0,0 Mkr). Motsvarande  

reverseringar i moderbolaget uppgick till 

17,1 Mkr (0,0 Mkr).

Miljöredovisning
Inom Higabgruppen pågår löpande arbete 

med att minimera vår inverkan på miljön. 

Under året har en ny håll  barhetsplan 

 arbetats fram vilken innebär att: 

Higabgruppen ska bidra till hållbar 

utveckling genom att bedriva verksam-

heten med minsta möjliga påverkan på 

 miljön. Higabgruppen ska sträva efter att 

medverka till att de sexton svenska miljö-

kvalitetsmålen nås.

Hållbarhetsplanen avser hela företagets 

verksamhet, oavsett om verksamheten 

bedrivs av egna medarbetare, leverantörer 

eller samarbetspartners. Vidare ska 

Higabgruppen uppmuntra och skapa för-

utsättningar för koncernens kunder och 

brukare att efterleva planen.

Higabgruppen ser miljöarbetet, präglat av 

långsiktighet och helhetssyn, som en av 

förutsättningarna för att nå företagets mål. 

Samhällets krav enligt lagar och förordningar 

betraktas som minimikrav. 

I koncernens målbild för 2011 finns det 

ett fastslaget barriärbrytande mål för 2011 

där koncernens CO2-utsläpp ska halveras 

utifrån 2006 års nivå. Koncernen har från 

2006 till 2011 minskat CO2-utsläppen från 

cirka 6 000 ton/år till drygt 250 ton/år. 

Arbetet fortsätter de kommande åren genom 

att ta fram hållbara hyresavtal och att hitta 

affärsmodeller för energieffektiviseringar.

Dotterbolaget AB Långedrag arrenderar 

ut ett mindre markområde som nyttjas till 

bensinstation. I arrendeavtalet finns en 

klausul om att hyresgästen ska svara för 

kostnaderna för återställande av marken vid 

avflyttning. Dock föreligger en risk att kost-

naden för återställandet kan komma att 

drabba bolaget om hyresgästen inte klarar 

sina miljöåtaganden.

Vid förvärvet av Fastighets AB Rantorget 

så reglerades miljöåtaganden avseende 

eventuella markföroreningar som kan finnas 

i bolagets bestånd. Enligt avtalet står 

 säljaren för de kostnader som kan komma 

att uppstå vid en framtida sanering.

Några avsättningar för eventuella miljö-

åtaganden finns ej i koncernens eller 

 bolagens redovisning.

Personal
De flesta av koncernens anställda finns i 

moderbolaget. I koncernen finns det en av 

styrelsen fastslagen jämställdhetsplan, 

 vilken revideras årligen. Alla anställda ska 

under året ha ett utvecklingssamtal med 

närmsta chef samt ett uppföljningsmöte 

avseende satta mål i utvecklingssamtalet.

Sjukfrånvaron i koncernen har för året 

minskat något och uppgår till 2,4% (2,6%). 

Bolaget arbetar aktivt med att minska sjuk-

frånvaron. Bland annat erbjuds alla anställda 

aktivitetsstöd för regelbunden motion.

Väsentliga risker och 
 osäkerhetsfaktorer
Koncernens vakanta ytor är fortfarande 

 relativt små i förhållande till marknaden, 

cirka 6% (7%). Motsvarande siffra för 

moderbolaget är cirka 5% (6%). De flesta 

vakanta ytorna i finns på Sankt Sigfridsgatan 

85, Kvibergsområdet och på Rådhuset. Av 

de uthyrda ytorna hyrs cirka 63% (62%) ut 

till hyresgäster som kommun, landsting och 

stat, resterande avser privata hyresgäster. 

Motsvarande siffra för moderbolaget är 57% 

(57%). Koncernens hyreskontrakt har en för-

delning avseende förfallodag där 19% (36%) 

förfaller inom ett år, 78% (61%) inom två till 

fem år och 3% (3%) om fem år eller mer. 

Motsvarande för moderbolaget är 16% 

(36%) inom ett år, 81% (61%) inom två till 

fem år och 3% (3%) om fem år eller mer.

Eventuella kostnadsökningar avseende 

drift som belastar företaget transporteras 

över till hyresgäst. Hur detta sker beror på 

vilken avtalskonstruktion som finns.

Förvaltningsberättelse (forts)

KTB Kurs- och Tidningsbiblioteket
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Koncernen utsätts genom sin verksamhet 

för olika finansiella risker, som effekterna av 

förändringar på priser och räntesatser på 

ränte- och kapitalmarknaden. Styrelsen har 

fastslagit en finanspolicy, vilken eftersträvar 

att minimera potentiella ogynnsamma effekter 

för koncernens finansiella resultat. I policyn 

framgår bland annat att den genomsnittliga 

räntebindningstiden på låneportföljen, lång-

siktigt ska matchas mot den genomsnittliga 

löptiden på bolagets hyresavtal, det vill säga 

3,0 år. En avvikelse från denna får dock 

göras på ± 1 år. Styrelsen har också fast-

slagit en kreditpolicy, vilken inriktar sig på att 

säkra inkomster från uthyrningen.

Koncernen har även mandat att göra 

transaktioner med derivatinstrument, såsom 

ränteswappar och räntetak, vilka använts 

Förvaltningsberättelse

under året. Det är dock endast moderbolaget 

som äger rätt att göra sådana transaktioner.

Förväntad framtida utveckling
Koncernens och moderbolagets förvänt-

ningar på 2012 är att bibehålla den höga 

uthyrningsgraden samt ytterligare förstärka 

den i de fastigheter som är under ombyggnad 

och upprustning. Resultatutvecklingen för 

koncernen bedöms hamna på en högre nivå 

än för 2011 då någon ytterligare avsättning 

för att möta framtida nedskrivningsbehov i 

projekt ej föreligger i dagsläget. För moder-

bolaget bedöms resultatet bli bättre än 

årets nivå då någon ytterligare avsättning 

för att möta framtida nedskrivningsbehov i 

projekt ej föreligger i dagsläget.

Förslag till vinstdisposition

Moderbolaget

Till årsstämmans förfogande (kr):

Balanserade vinstmedel  288 375 442

Nettoeffekt av koncernbidrag efter skatt/

aktieägartillskott -20 566 694

Årets resultat -26 013 683

Summa 241 795 065

Styrelsen föreslår att vinstmedlen 

disponeras på följande sätt:

- till ny räkning överförs 241 795 065

Summa 241 795 065

Koncernbidrag har lämnats till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB  
med 49 900 tkr (7 600 tkr).
 

Koncernbidrag har erhållits från dotterbolagen (tkr): 

Fastighets AB Parkgatan 693

Fastighets AB Rantorget 12 614

Koncernbidrag har lämnats till dotterbolagen (tkr): 

Kulturfastigheter i Göteborg AB -3 339

AB Långedrag -3 034

Summa 6 934

Förutom ovan lämnas ett aktieägartillskott till Fastighets AB Parkgatan 
med 12 tkr (0 tkr).

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
finansiella rapporter. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (tkr) där ej 
annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Så läser du 
 siffrorna

Resultaträkningen

Resultaträkningen ska visa före-

tagets resultat för räkenskapsåret 

samt redogöra för hur det har 

 upp kommit. Den utgör ett under-

lag för bedömning av  företagets 

lönsamhet och är ett viktigt 

instrument för att analysera 

företagets framtid. Resultat-

räkningen är en uppställning av ett 

företags intäkter och kostnader. 

Skillnaden däremellan utgör 

före tagets vinst eller förlust.

Balansräkningen

Balansräkningens syfte är att 

beskriva företagets finansiella 

ställning vid en viss tidpunkt. 

Balansräkningen be skriver 

 bolagets tillgångar, eget kapital 

och skulder. På balansräkningens 

”tillgångssida” redovisas de till-

gångar företaget har. Det är dessa 

som ska generera företagets 

resultat. På balansräkningens 

”skuldsida” redo  visas hur till-

gångarna finansierats.

Kassaflödesanalysen

Kassaflödesanalysen visar 

 skillnaden mellan bolagets 

 kontanta in- och utbetalningar. 

Kassaflöden visar om företagets 

verksamhet medför  kapital- 

  behov eller ger kapitalöverskott. 

Kassaflödesanalysen redo visar 

hur kassaflödena sett ut för den 

löpande verksamheten (bland 

annat hyres intäkter och drifts-

kost nader), investeringsverk-

samheten (bland annat investe-

ringar och försäljningar av 

byggnader och mark) samt 

finansieringsverksamheten 

(bland annat upp  tagna lån och 

 amortering av  skulder).
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Förvaltningsberättelse

     Koncernen     Moderbolag

Tkr Not 2011 2010 2011 2010

Rörelsens intäkter 

Hyresintäkter 2 636 162 595 383 398 632 382 952

Övriga intäkter 3 13 634 26 099 825 10 029

Summa intäkter  649 796 621 482 399 457 392 981

Rörelsens kostnader

Driftskostnader  -175 788 -215 560 -95 485 -107 933

Underhållskostnader  -144 209 -130 684 -71 912 -74 338

Avskrivningar, nedskrivningar och reverseringar 9 -214 420 -220 768 -187 390 -187 294

Summa kostnader för fastighetsförvaltning  -534 417 -567 012 -354 787 -369 565

Bruttoresultat  115 379 54 470 44 670 23 416

Försäljnings- och administrationskostnader  -26 887 -26 957 -26 887 -26 957

Övriga rörelsekostnader 4 - -4 800 - -4 800

Rörelseresultat 5, 6 88 492 22 713 17 783 -8 341

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 22 630 205 56 616 56 237

Räntekostnader  -109 909 -97 866 -110 234 -99 177

Finansnetto  -109 279 -97 661 -53 618 -42 940

Resultat efter finansiella poster  -20 787 -74 948 -35 835 -51 281 

Bokslutsdispositioner 7 - - 526 526

Resultat före skatt  -20 787 -74 948 -35 309 -50 755

Skatt på årets resultat 8 5 718 19 341 9 296 13 037

Årets resultat  -15 069 -55 607 -26 013 -37 718

Resultaträkningar



Higabgruppens årsredovisning 2011    39

Förvaltningsberättelse

Kommentarer till Resultaträkningarna i koncernen

Förändringar i fastighetsbeståndet 

Under året har en andel i BRF Gullholmsbaden 

sålts till SEKO Väst.

Resultat 

Higabgruppens bruttoresultat uppgick till 

115,4 Mkr (54,5 Mkr). Resultatförändringen 

beror framförallt på Gamla Ullevi AB som 

belastar resultatet för 2010. Hyres-

intäkterna har under året förbättrats med 

40,8 Mkr, vilket beror på högre intäkter för 

självkostnadsavtal samt indexregleringar.

Bland rörelsens kostnader uppgick drifts-

kostnaderna till 175,8 Mkr (215,6 Mkr). 

Förändringen beror på minskade snöröj-

ningskostnader samt minskad uppvärm-

ningskostnad på grund av den mildare 

 vintern. Vidare förbättras posten positivt 

genom uppgörelsen med SAMI.

Under året har koncernen gjort nedskriv-

ningar på fastigheter med 1,6 Mkr (9,1 Mkr). 

Samtidigt har reverseringar av tidigare 

 gjorda nedskrivningar gjorts till ett belopp 

om 24,4 Mkr (0,0 Mkr). Avsättning har 

gjorts för att möta framtida nedskrivnings-

behov på projekt om 123,0 Mkr (100,0 Mkr).

Finansnettot för året uppgick till -109,3 Mkr 

(-97,7 Mkr). Förändringen beror på ökade 

räntenivåer på omförhandlade lån under 2011 

då ränteläget var mer gynnsamt under 2010.

Intäkter och vakanser

Higabgruppens hyresintäkter uppgick för 

året till 636,2 Mkr (595,4 Mkr) vilket är en 

ökning med 40,8 Mkr i jämförelse med 

föregående år. Hyresintäktsökningen beror 

på högre hyresintäkter på självkostnads-

avtal, men även indexreglering på befintliga 

hyror. Hyresrabatter och vakanser har under 

året ökat med 1,8 Mkr (6,6 Mkr). Orsaken 

beror på ökade rabatter. Vakansgraden för 

Higabgruppens lokaler var vid årsskiftet 

5,9% (7,4%) vilket motsvarar en yta om 

37 467 m2 (46 234 m2). Vakansgraden finns 

framförallt på Kvibergsområdet, Sankt 

Sigfridsgatan 85, Biotech Center och 

Rådhuset. Higabgruppens totala förvalt-

ningsyta uppgick till 632 521 m2 

(628 879 m2) vid årsskiftet. 

Driftskostnader

Driftskostnaderna uppgick till 175,8 Mkr 

(215,6 Mkr) vilket är en minskning med  

39,8 Mkr. Per m2 uppgick driftskostnaderna 

till 295 kr (343 kr). Minskningen beror på lägre 

uppvärmningskostnader samt att dotter-

bolaget Gamla Ullevi ej belastar årets resultat.

Kronor per m2 2011 2010

Fastighetsskötsel 55 57

El 34 32

Värme 
(fjärrvärme, gas och olja) 60 74

VA 10 9

Renhållning 10 9

Övriga taxebundna kostnader 4 2

Riskkostnader 18 21

Fastighetsskatt 24 25

Övrigt 80 114

Summa drift 295 343

Underhåll

Underhållskostnaderna uppgick till 144,2 Mkr 

(130,7 Mkr) vilket motsvarar 229 kr/m2 

(208 kr/m2). Av detta är 44 kr/m2 (46 kr/m2) 

löpande underhåll, planerat underhåll uppgick 

till 126 kr/m2 (98 kr/m2). Under året har några 

större periodiska underhåll genomförts, 

bland annat Barken Vikings varvsbesök med 

omfattande renovering. Koncernens fastig-

hetsbestånd består till stor del av gamla 

f astigheter med stort kulturvärde. Många av 

dessa fastigheter har därför restriktioner i 

form av bland annat bevarandekrav. Detta 

medför att koncernens underhållskostnader 

brukar ligga något högre än fastighetsmark-

naden i övrigt. Koncernen arbetar dock lång-

siktigt med sitt planerade underhåll och 

 försöker i största mån att samordna inköp 

avseende underhållet under olika perioder 

beroende på åtgärd, för att kunna vara mer 

kostnadseffektiva. Lokalanpassningar för 

hyresgäster uppgick till 59 kr/m2 (64 kr/m2), 

vilket är i nivå med tidigare prognos. Några av 

de större lokalanpassningarna har skett på 

fastigheterna Annedals seminariet, 

Pedagogen och Valands Konsthögskola.

 

Avskrivningar och nedskrivningar

De planenliga avskrivningarna i fastighets-

förvaltningen uppgick till 113,2 Mkr 

(110,1 Mkr). Avskrivningarna har ökat 

 beroende på färdigställda projekt som 

tagits i bruk, till exempel färdigställandet av 

Idrottshögskolan. Under året har nedskriv-

ningar i fastighetsförvaltningen gjorts, 

 vilken uppgick till 1,6 Mkr (9,1 Mkr). Delar 

av de tidigare gjorda nedskrivningarna har 

reverserats till ett belopp om 24,4 Mkr 

(0,0 Mkr). Avsättning har gjorts för att möta 

framtida nedskrivningsbehov på projekt om 

123,0 Mkr (100,0 Mkr). Avskrivningar på 

inventarier uppgick till 1,1 Mkr (1,6 Mkr).

Försäljnings- och administrations-

kostnader

Försäljnings- och administrationskostnader 

uppgick till 26,9 Mkr (26,9 Mkr), vilket är i 

nivå med föregående år.

Finansnetto

Higabgruppens finansnetto uppgick till 

-109,9 Mkr (-97,7 Mkr) vid årsskiftet. 

 För änd ringen beror på ökade räntenivåer på 

omförhandlade lån under 2011. Higab-

gruppens genomsnittliga upplåningsränta 

uppgår vid årsskiftet till 3,06% (2,15%). Av 

koncernens räntekostnader har under året 

2,7 Mkr (2,1 Mkr) aktiverats som materiella 

anläggningstillgångar.

Skatt

Higabgruppen redovisar för 2011 en skatte-

intäkt på 5,7 Mkr (19,3 Mkr) varav -13,1 Mkr 

(-2,2 Mkr) utgör aktuell skatt och 18,8 Mkr 

(21,5 Mkr) utgör förändring i uppskjuten 

skatt. Higabgruppen har under 2011 lämnat 

49,9 Mkr (7,6 Mkr) i koncernbidrag till 

moderbolaget GKF.
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Förändringar i fastighetsbeståndet

Under året har en andel av BRF 

Gullholmsbaden sålts till SEKO Väst.

Resultat

Higabs bruttoresultat har förbättrats och 

uppgick till 44,7 Mkr (23,4 Mkr). Hyres-

intäkterna har ökat med 15,6 Mkr och upp-

gick till 398,6 Mkr (383,0 Mkr). Förbättringen 

härrör sig till ökade intäkter på självkost-

nadsavtal samt ibruktagandet av Idrotts-

högskolan. Kostnaderna i fastighetsförvalt-

ningen har minskat med 14,8 Mkr till 354,8 

Mkr (369,6 Mkr). Förbättringen härrör sig till 

driftskostnaderna som minskat till 95,5 Mkr 

från 107,9 Mkr.

Bolagets finansnetto har försämrats till 

-53,6 Mkr (-42,9 Mkr). Förändringen beror på 

ökade räntenivåer på omförhandlade lån 

under 2011. Under 2010 var ränteläget mer 

gynnsamt än under 2011. Bolaget räknar 

med att finansnettot kommer att försämras 

ytter ligare under 2012.

Intäkter och vakanser

Bolagets hyresintäkter uppgick för året till 

398,6 Mkr (383,0 Mkr) vilket är en ökning 

med 15,6 Mkr i jämförelse med föregående 

år. Hyresrabatter och vakanser har under 

året minskat med 6,2 Mkr (-2,6 Mkr). 

Vakansgraden för bolagets lokaler var vid 

årsskiftet 5,1% (6,3%) vilket motsvarar en 

yta om 18 539 m2 (22 702 m2). Vakanser 

finns bland annat på fastigheter såsom 

Sankt Sigfridsgatan 85 och Biotech Center. 

Bolagets totala förvaltningsyta uppgick till 

360 415 m2 (357 043 m2) vid årsskiftet. 

 

Driftskostnader

Driftskostnaderna uppgick till 95,5 Mkr 

(107,9 Mkr) vilket är en minskning med 

12,4 Mkr. Per m2 uppgick driftskostnaderna 

till 266 kr (302 kr). Driftskostnaderna har 

minskat i förhållande till föregående år fram-

förallt inom posterna Värme och Övrigt.

Kronor per m2 2011 2010

Fastighetsskötsel 40 44

El 45 45

Värme 
(fjärrvärme, gas och olja) 65 76

VA 9 10

Renhållning 11 11

Övriga taxebundna kostnader 1 2

Riskkostnader 17 17

Fastighetsskatt 25 26

Övrigt 53 71

Summa drift 266 302

Underhåll

Underhållskostnaderna uppgick till 71,9 Mkr 

(74,3 Mkr) vilket motsvarar 199 kr/m2 

(208 kr/m2). Av detta är 40 kr/m2 (38 kr/m2) 

löpande underhåll, planerat underhåll upp-

gick till 89 kr/m2 (87 kr/m2). Under året har 

några större periodiska underhåll genom-

förts såsom renovering och målning av 

 fönster på Sockerbruket. Moderbolagets 

fastighetsbestånd består till viss del av 

gamla fastigheter med stort kulturvärde. 

Många av dessa fastigheter har därför 

 restriktioner i form av bland annat bevarande-

 krav. Detta medför att moderbolagets 

underhållskostnader brukar ligga något 

högre generellt än fastighetsmarknaden i 

övrigt. Moderbolaget arbetar dock lång-

siktigt med sitt planerade underhåll och 

 försöker i största mån att samordna inköp 

avseende underhållet under olika perioder 

beroende på åtgärd, för att kunna vara mer 

kostnadseffektiva. Lokalanpassningar för 

hyresgäster uppgick till 70 kr/m2 (83 kr/m2), 

vilket i stort ligger på förväntad nivå för 

moderbolaget. Större lokalanpassningar 

som genomförts under året är bland annat 

på Åvägen 17 och Pedagogen.

Avskrivningar och nedskrivningar

De planenliga avskrivningarna i fastighets-

förvaltningen uppgick till 80,1 Mkr (77,0 Mkr). 

Nedskrivning har gjorts på en fastighet om 

Kommentarer till Resultaträkningarna i moderbolaget

0,3 Mkr (9,1 Mkr). Reverseringar av  tidigare 

gjorda nedskrivningar har skett till ett belopp 

om 17,1 Mkr (0,0). Avsättning har gjorts för 

att möta framtida nedskrivnings behov på 

projekt om 123,0 Mkr (100,0 Mkr). 

Avskrivningar på inventarier uppgick till 

1,1 Mkr (1,2 Mkr).

Försäljnings- och administrations-

kostnader

Försäljnings- och administrationskostnader 

uppgick till 26,9 Mkr (26,9 Mkr), vilket är i 

nivå med föregående år.

Finansnetto

Bolagets finansnetto uppgick till -53,6 Mkr 

(-42,9 Mkr). Förändringen beror på ökade 

räntenivåer på omförhandlade lån under 

2011. Av bolagets ränteintäkter är 58,7 Mkr 

(54,1 Mkr) koncerninterna. Räntekostnader 

har under året aktiverats med 2,3 Mkr 

(2,0 Mkr) i materiella anläggningstillgångar.

Skatt

Bolaget redovisar för 2011 en skatteintäkt 

på 9,3 Mkr (13,0 Mkr) varav -11,3 Mkr 

(-8,7 Mkr) utgör aktuell skatt och 20,6 Mkr 

(21,7 Mkr) utgör förändring i uppskjuten 

skatt. 
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Annedal – Mediehuset



42    Higabgruppens årsredovisning 2011

Förvaltningsberättelse

 Koncernen Moderbolag

Tkr Not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar  9

Byggnader  3 703 130 3 659 444 2 586 321 2 517 614

Markanläggningar  25 018 26 652 24 364 25 939

Mark  359 604 358 178 199 054 198 115

Maskiner och inventarier  2 583 6 005 2 579 3 667

Pågående ny- och ombyggnad  100 607 132 684 70 047 120 135

Summa materiella anläggningstillgångar  4 190 942 4 182 963 2 882 365 2 865 470

Finansiella anläggningstillgångar 21

Andelar i koncernföretag 11 - - 278 171 287 169

Fordringar hos bolag inom Higabkoncernen  - - 893 000 893 000

Långfristiga fordringar 10 1 736 1 100 1 736 1 100

Uppskjuten skattefordran 8 65 498 46 657 63 050 42 434

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 2 249 2 249

Summa finansiella anläggningstillgångar  67 236 48 006 1 235 959 1 223 952

Summa anläggningstillgångar  4 258 178 4 230 969 4 118 324 4 089 422

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 21, 22

Kundfordringar  25 918 12 210 22 119 6 435

Koncernkontofordran hos Göteborgs Stad 17 44 263 187 597 44 263 187 597

Fordringar hos bolag inom Higabkoncernen  - - 27 676 31 084

Fordringar hos moderbolag, GKF  11 349 512 11 349 252

Övriga fordringar  50 905 21 327 38 938 11 674

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  12 25 282 15 571 4 430 10 381

Summa kortfristiga fordringar  157 717 237 217 148 775 247 423

Kassa och bank  4 170 2 498 4 170 2 450

Summa omsättningstillgångar  161 887 239 715 152 945 249 873

SUMMA TILLGÅNGAR  4 420 065 4 470 684 4 271 269 4 339 295

Balansräkningar
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 Koncernen Moderbolag

Tkr Not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital  98 000 98 000 98 000 98 000

Reservfond  - - 19 600 19 600

Bundna reserver  130 734 131 194 - -

Övrigt bundet kapital  - - 99 000 99 000

Fria reserver  272 575 360 885 -  -

Balanserat resultat  - - 267 808 332 893

Årets resultat  -15 069 -55 607 -26 013 -37 718

Summa eget kapital  486 240 534 472 458 395 511 775

Obeskattade reserver 13 - - 13 538 14 064

Minoritetsintresse  - 1 025 - -

Avsättningar 

Avsatt till pensioner 14 7 173 7 465 - 989

Övriga avsättningar 15 125 017 103 235 124 643 102 161

Summa avsättningar  132 190 110 700 124 643 103 150

Långfristiga skulder 16, 21

Mottagna deponeringar  836 333 800 296

Övriga skulder  2 060 000 1 625 000 1 890 000 1 625 000

Summa långfristiga skulder  2 060 836 1 625 333 1 890 800 1 625 296

Kortfristiga skulder 16, 21, 22

Leverantörsskulder  61 206 50 440 44 367 30 705

Skatteskuld  2 553 - 984 -

Skulder till bolag inom Higabkoncernen  - - 123 899 141 709

Kortfristiga skulder till moderbolag, GKF  1 495 900 1 913 600 1 495 900 1 743 600

Övriga kortfristiga skulder  1 384 27 478 1 378 27 266

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 179 756 207 636 117 365 141 730

Summa kortfristiga skulder  1 740 799 2 199 154 1 783 893 2 085 010

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 420 065 4 470 684 4 271 269 4 339 295

Poster inom linjen 19

Ställda säkerheter  68 770 205 270 68 770 197 270

Ansvarsförbindelser  503 600 503 501

Balansräkningar
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    Bundna Fria Summa eget
Tkr  Aktiekapital reserver reserver kapital

Eget kapital 31 december 2009  98 000 131 477 382 921 612 398

Förskjutning mellan fritt och bundet kapital   -283 285 2

Årets resultat    -55 607 -55 607

Lämnat koncernbidrag    -7 600 -7 600

Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag    1 999 1 999

Utdelning till GKF      -16 720 -16 720

Eget kapital 31 december 2010  98 000 131 194 305 278 534 472

Förskjutning mellan fritt och bundet kapital   -460 460 -

Förändring i koncernens bolagssammansättning*    -686 -686

Årets resultat    -15 069 -15 069

Lämnat koncernbidrag    -49 900 -49 900

Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag    13 123 13 123

Erhållet aktieägartillskott    11 100 11 100

Utdelning till GKF      -6 800 -6 800

Eget kapital 31 december 2011  98 000 130 734 257 506 486 240

Aktiekapitalet består av 98 000 aktier. Koncernens bundna reserver består av reservfond på 19,8 Mkr, överkursfond 99,0 Mkr samt 
egna kapitaldel av obeskattade reserver om 11,9 Mkr.  
*) Under året har Gamla Ullevi AB sålts till Got Event AB och Trafik AB Göteborg-Särö likviderats.

Koncernens förändringar i eget kapital

   Reserv- Överkurs- Fritt eget Summa eget
Tkr Aktiekapital fond fond kapital kapital

Eget kapital 31 december 2009 98 000 19 400 99 000 373 624 590 024

Årets resultat    -37 718 -37 718

Lämnade koncernbidrag    -41 482 -41 482

Erhållet koncernbidrag    9 175 9 175

Skatteeffekt av koncernbidrag    8 496 8 496

Omklassificering  200  -200 -

Utdelning    -16 720 -16 720

Eget kapital 31 december 2010 98 000 19 600 99 000 295 175 511 775

Årets resultat    -26 013 -26 013

Lämnade koncernbidrag    -56 274 -56 274

Erhållet koncernbidrag    13 307 13 307

Skatteeffekt av koncernbidrag    11 300 11 300

Erhållet aktieägartillskott    11 100 11 100

Utdelning    -6 800 -6 800

Eget kapital 31 december 2011 98 000 19 600 99 000 241 795 458 395

Aktiekapitalet består av 98 000 aktier.

Moderbolagets förändringar i eget kapital
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Kommentarer till Balansräkningarna i koncernen

Anläggningstillgångar 

Det bokförda värdet på anläggningstillgång-

arna uppgick per årsskiftet till 4 258,2 Mkr 

(4 231,0 Mkr), vilket är högre än föregående 

år. Koncernen räknar med att anläggnings-

till gångarna kommer att öka under de 

 kom  mande åren med anledning av några 

större projekt. Exempel på detta är upp-

förandet av Bad- och isanläggningen i 

Angered samt om- och tillbyggnationen av 

Stadsbiblioteket.

Materiella anläggningstillgångar

Det bokförda värdet för fastigheterna upp-

gick till 4 087,8 Mkr (4 044,3 Mkr). Ökningen 

beror framförallt på färdigställandet av 

Idrottshögskolan. Avskrivningar har under 

året gjorts med 113,2 Mkr (110,1 Mkr). 

Nedskrivning har under året gjorts med 

1,6 Mkr (9,1 Mkr) och reverseringar med 

24,4 Mkr (0,0 Mkr). Under året har 133,5 Mkr 

(128,4 Mkr) omklassificerats från pågående 

projekt till byggnader och mark, där bland 

annat nybyggnationen av Idrottshögskolan  

ingår. Årets inköp (direktinvestering) i fastig-

heter har uppgått till 0,6 Mkr (1,7 Mkr).

Finansiella anläggningstillgångar

De långfristiga fordringarna har under året 

haft en nettoförändring om 0,6 Mkr (-0,2 Mkr), 

och uppgick till 1,7 Mkr (1,1 Mkr). Higab-

gruppen redovisar en uppskjuten skatte-

fordran om 65,5 Mkr (46,7 Mkr). Den största 

orsaken till den uppskjutna skattefordran är 

hänförlig till gjorda nedskrivningar inom 

fastighetsbeståndet samt avsättning för att 

möta framtida nedskrivningsbehov på 

 projekt. På sikt kommer den uppskjutna 

skattefordran att minska då fastighets-

beståndet skrivs av snabbare skattemässigt 

än redovisningsmässigt samt att koncernen 

för närvarande inte ser några ytterligare 

behov av nedskrivningar.

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar uppgick till 157,7 Mkr 

(237,2 Mkr), vilka till stor del utgörs av 

 kon  c ernkontofordran hos Göteborgs Stad, 

ej ännu reglerade kundfordringar samt 

momsfordran.

Kassa och bank

Likvida medel uppgick vid årets slut till 4,2 Mkr 

(2,5 Mkr). Higabgruppen har en checkkredit 

om 50,0 Mkr (50,0 Mkr) vilken vid årets slut 

utnyttjats till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Koncernens 

strategi är att ha en så liten kassa som 

 möjligt och överskjutande medel används 

till största delen för finansiering av projekt 

och återbetalning av lån.

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut 

till 486,2 Mkr (534,5 Mkr), och den syn liga 

soliditeten till 11,0% (12,0%). Försäm ringen 

av soliditeten beror i huvudsak på avsättning 

för att möta framtida nedskriv ningsbehov på 

projekt. Koncernen har som mål att soliditeten 

ska uppgå till minst 10%. För de kommande 

åren beräknas soliditeten minska på grund 

av bland annat investeringar, såsom ombygg-

nationen av Stora Saluhallen, uppförandet 

av Bad- och isanläggningen i Angered samt 

ombyggnationen av Stadsbiblioteket.

Avsättningar

Den större delen av övriga avsättningar utgör 

framtida nedskrivningsbehov på projekt.

Långfristiga skulder

Koncernens långfristiga skulder uppgick vid 

årsskiftet till 2 060,8 Mkr (1 625,3 Mkr). 

Ökningen beror på att koncernen bundit 

befintliga lån på längre tid än ett år. Den 

genomsnittliga räntebindningstiden för 

 koncernens samtliga lån uppgår till 3,85 år 

(3,36 år) och den genomsnittliga räntenivån 

ligger på 3,06% (2,15%). Koncernen har en 

av styrelsen fastslagen policy där det bland 

annat fastslås att koncernens lån ska ha en 

genomsnittlig bindningstid motsvarande 

koncernens genomsnittliga bindningstid på 

hyresavtal, det vill säga 3,0 år och med en 

tillåten avvikelse med ±1 år.

Kortfristiga skulder

De kortfristiga skulderna uppgick vid års-

skiftet till 1 740,8 Mkr (2 199,2 Mkr) och 

avser till största delen långfristiga lån som 

förfaller inom 12 månader. Dessa kommer 

att omförhandlas under kommande år till 

långfristiga lån. I de kortfristiga skulderna 

ingår även interimsskulder om 179,8 Mkr 

(207,6 Mkr), vilka till större del avser 

 förskottsbetalda hyresintäkter.

Gegerfeltska Villan med Pedagogen till vänster
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Kommentarer till Balansräkningarna i moderbolaget

Anläggningstillgångar 

Det bokförda värdet på anläggningstill-

gångarna uppgick per årsskiftet till 4 118,3 Mkr 

(4 089,4 Mkr), vilket är en ökning med 

28,9 Mkr. Huvuddelen av ökningen beror på 

pågående projekt för ny- och ombyggnad.

Materiella anläggningstillgångar

Det bokförda värdet för fastigheterna 

 uppgick till 2 809,7 Mkr (2 741,7 Mkr). 

Avskrivningar har under året gjorts med 

80,1 Mkr (77,0 Mkr). Under året har 

 nedskrivning skett om 0,3 Mkr (9,1 Mkr). 

Reverseringar av tidigare gjorda nedskriv-

ningar har skett till ett belopp om 17,1 Mkr 

(0,0 Mkr). De upparbetade kostnaderna för 

pågående projekt uppgår till 70,0 Mkr 

(120,1 Mkr). Större delen av dessa avser 

produktionen av den nya Bad- och 

isanläggningen i Angered.

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran har under året 

ökat med 20,7 Mkr till 63,1 Mkr (42,4 Mkr). 

Den största orsaken till uppskjuten skatte-

fordran är hänförlig till gjorda nedskrivningar 

inom fastighetsbeståndet samt avsättning 

för att möta framtida nedskrivningsbehov på 

projekt. På sikt kommer den uppskjutna 

skattefordran att minska då fastighets-

beståndet skrivs av snabbare skattemässigt 

än redovisningsmässigt.

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar exklusive interims-

fordringar uppgick till 144,3 Mkr (237,0 Mkr), 

vilket till stor del utgörs av koncernkonto-

fordran på Göteborgs Stad samt fordringar 

hos dotterbolag.

Kassa och bank

Likvida medel uppgick vid årets slut till 

4,2 Mkr (2,5 Mkr). Bolaget har en check-

kredit om 50,0 Mkr (50,0 Mkr) vilken vid 

årets slut utnyttjats till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). 

Bolagets strategi är att ha en så liten kassa 

som möjligt och att överskjutande medel 

används till största delen för finansiering av 

projekt och avbetalning av lån.

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens 

slut till 458,4 Mkr (511,8 Mkr), och den 

 synliga soliditeten till 10,7% (11,8%). För-

sämringen av soliditeten beror i huvudsak 

på avsättning för att möta framtida ned- 

     skriv ningsbehov på projekt. För de  kommande 

åren beräknas soliditeten minska något på 

grund av investeringar såsom  uppförandet 

av Bad- och isanläggningen i Angered.

Obeskattade reserver

Vid årsskiftet uppgick de obeskattade reser-

verna till 13,5 Mkr (14,1 Mkr), vilka till största 

delen utgjordes av avsättning till periodise-

ringsfond med ett belopp om 9,1 Mkr.

Avsättningar

Avsättningarna utgör till största del avsätt-

ning för att möta framtida nedskrivnings-

behov på projekt om 123,0 Mkr (100,0 Mkr).

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder uppgick vid 

 årsskiftet till 1 890,8 Mkr (1 625,3 Mkr). 

Ökningen beror dels på att större delen av 

föregående års kortfristiga lån under året 

omklassificerats till långfristiga lån på grund 

nyupplåning. Den genomsnittliga räntebind-

ningstiden för bolagets samtliga lån uppgår 

till 3,85 år (3,36 år) och den genomsnittliga 

räntenivån ligger på 3,06% (2,15%). 

Moderbolaget har en av styrelsen fastslagen 

policy där det bland annat fastslås att 

 koncernens lån ska ha en genomsnittlig 

bindningstid motsvarande koncernens 

genomsnittliga bindningstid på hyresavtal, 

det vill säga 3,0 år och med en tillåten 

 avvikelse med ±1 år.

Kortfristiga skulder

De kortfristiga skulderna uppgick vid årsskiftet 

till 1 783,9 Mkr (2 085,0 Mkr) och avser till 

största delen långfristiga lån som förfaller 

inom 12 månader. Dessa kommer bolaget 

att omförhandla under kommande år till 

långfristiga lån. I de kortfristiga skulderna 

ingår även interimsskulder om 117,4 Mkr 

(141,7 Mkr), vilka till större del avser 

 förskottsbetalda hyresintäkter.

Feskekôrka
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        Koncernen       Moderbolag

Tkr Not 2011 2010 2011 2010

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat  88 492 22 713 17 783 -8 341

Erhållen ränta  630 205 56 616 56 237

Erlagd ränta  -101 679 -109 771 -103 660 -111 082

Betald skatt  159 -208 122 -209

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 20 214 495 213 603 185 709 180 490

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital  202 097 126 542 156 570 117 095

Förändringar av rörelsekapital:    

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar  90 849 -102 783 114 129 -32 656

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder   -49 045 30 819 -32 637 -24 268

Förändring avsättningar  -2 224 -3 598 -1 102 -2 060

Kassaflöde från den löpande verksamheten  241 677 50 980 236 960 58 111

Investeringsverksamheten

Investeringar i byggnader och mark  -201 968 -180 015 -181 506 -170 931

Investeringar i maskiner och inventarier  - -469 - -44

Investeringar i markanläggningar  - -325 - -

Förändring i övriga finansiella anläggningstillgångar  364 200 364 200

Försäljningar av byggnader och mark  495 89 510 495 88 000

Försäljning av aktier i dotterbolag  - - 9 010 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -201 109 -91 099 -171 637 -82 775

Finansieringsverksamheten

Lämnat koncernbidrag  -7 600 - -41 482 -22 998

Erhållet koncernbidrag  - 6 600 9 175 24 801

Utdelning till GKF  -6 800 -16 720 -6 800 -16 720

Förändring lån  -25 000 50 034 -25 000 50 000

Förändring av deponering  504 34 504 -

Förändring utlåning till dotterbolag  - - - -10 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -38 896 39 914 -63 603 25 083

Förändring av likvida medel  1 672 -205 1 720 419

Likvida medel vid årets början  2 498 2 703 2 450 2 031

Likvida medel vid årets slut  4 170 2 498 4 170 2 450

Outnyttjad checkkredit 17 50 000 50 000 50 000 50 000

Disponibla likvida medel  54 170 52 498 54 170 52 450

Kassaflödesanalyser
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Kommentarer till Kassafl ödesanalyserna i koncernen

Den löpande verksamheten

Kassafl ödet från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital förbättrades 

med 75,6 Mkr till 202,1 Mkr (126,5 Mkr). 

Förändringen härrör sig till ett förbättrat 

resultat jämfört med 2010. Rörelseresultatet, 

justerat för poster som inte ingår i kassa-

fl ödet, förbättrades med 66,7 Mkr och upp-

gick till 303,0 Mkr (236,3 Mkr). Kassafl ödet 

inklusive förändringar av rörelsekapitalet har 

förbättrats med 190,7 Mkr och uppgick till 

241,7 Mkr (51,0 Mkr).

Investeringsverksamheten

Koncernens investeringar har ökat jämfört 

med 2010, vilket inneburit att kassafl ödet 

från investeringsverksamheten har för-

sämrats med 110,0 Mkr och uppgick till 

-201,1 Mkr (-91,1 Mkr). Detta beror i huvud-

sak på att under 2010 genomfördes en större 

fastighetsförsäljning. Koncernen räknar för 

nästkommande år med att man kommer att 

ha en något högre investeringsnivå än för 

2011. Under 2011 investerades totalt 

202,0 Mkr (180,0 Mkr) i direktinvestering, 

nyproduktion och ombyggnation.

Finansieringsverksamheten

Kassafl ödet från fi nansieringsverksam-

heten har försämrats med 78,8 Mkr och 

uppgår till -38,9 Mkr (39,9 Mkr). De ränte-

bärande långfristiga skulderna har minskat 

med -25,0 Mkr (50,0 Mkr). Nettoeffekten 

av koncernbidrag samt utdelning uppgick till 

-14,4 Mkr (-10,1 Mkr). Outnyttjat belopp 

på checkkredit uppgick vid årsskiftet till 

50,0 Mkr (50,0 Mkr).

Kommentarer till Kassafl ödesanalyserna i moderbolaget

Den löpande verksamheten

Kassafl ödet från den löpande verksam-

heten före förändringar av rörelsekapital 

 förbättrades med 39,5 Mkr till 156,6 Mkr 

(117,1 Mkr). Förändringen härrör sig till ett 

förbättrat resultat. Rörelseresultatet, 

j usterat för poster som inte ingår i kassa-

fl ödet, har förbättrats med 31,4 Mkr och 

uppgick till 203,5 Mkr (172,1 Mkr). Kassa-

fl ödet inklusive förändringar av rörelse-

kapitalet har förbättrats med 178,9 Mkr och 

uppgick till 237,0 Mkr (58,1 Mkr).

  

Investeringsverksamheten

Bolagets investeringar 2011 har ökat 

 jämfört med 2010, vilket inneburit att kassa-

fl ödet från investeringsverksamheten har 

försämrats med 88,8 Mkr och uppgick till 

-171,6 Mkr (-82,8 Mkr). Detta framförallt 

beroende på föregående års fastighets-

försäljning. Under kommande år räknar 

bolaget med att investeringsnivån kommer 

att ligga på en högre nivå än innevarande år 

beroende på projekt som Bad- och 

isanläggningen i Angered. Under 2011 

investerades totalt 181,5 Mkr (170,9 Mkr) i 

nyproduktion och ombyggnation.

Finansieringsverksamheten

Kassafl ödet från fi nansieringsverksam-

heten har förändrats med 88,7 Mkr och 

uppgick till -63,6 Mkr (25,1 Mkr). De ränte-

bärande långfristiga skulderna har minskat 

med -25,0 Mkr (50,0 Mkr). Nettoeffekten 

av koncernbidrag och utdelning uppgick till 

-39,1 Mkr (-14,9 Mkr). Checkkrediten har 

utnyttjats under året med 0,0 Mkr (0,0 Mkr). 

Outnyttjat belopp på checkkredit uppgick 

vid årsskiftet till 50,0 Mkr (50,0 Mkr).

Arbetarinstitutet
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Noter (Belopp i tkr om inget annat anges)

Redovisnings- och värderingsprinciper 

 överensstämmer med Årsredovisnings-

lagen och Bokföringsnämndens uttalanden.

Utöver Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens uttalanden följer 

 bolaget följande rekommendationer från 

Redovisningsrådet:

• RR 1:00 Koncernredovisning

• RR 7 Redovisning av kassaflöden

• RR 9 Inkomstskatter

• RR 11 Intäkter

• RR 12 Materiella anläggningstillgångar

• RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser 

och eventualtillgångar

• RR 17 Nedskrivningar

• RR 21 Lånekostnader

• RR 23 Upplysning om närstående

• RR 26 Händelser efter balansdagen

• RR 27 Finansiella instrument: 

Upplysningar och klassificering

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget 

och samtliga dotterbolag i vilka moderbolaget 

direkt eller indirekt innehar mer än 50 

 procent av aktiernas röstvärde.

Koncernens bokslut är upprättat enligt för-

värvsmetoden. Detta innebär att den del av 

dotterbolagens egna kapital som tillkommit 

före den tidpunkt bolagen inkorporerades i kon-

cernen, inte ingår i koncernens egna kapital. 

Enbart vinstmedel intjänade efter förvärvstid-

punkten inkluderas i koncernens eget kapital.

Koncernredovisningen är upprättad enligt 

Redovisningsrådets rekommendation RR 

1:00. Denna innebär bland annat att obe-

skattade reserver fördelas mellan uppskjuten 

skatteskuld, beräknad på en skattesats på 

26,3%, och bundet eget kapital i koncern-

redovisningen.

Internvinster inom koncernen elimineras i 

sin helhet.

Intäkter

Hyresintäkterna aviseras i förskott och 

 periodisering av hyror sker därför så att 

endast den del av hyrorna som belöper på 

perioden redovisas som intäkter. Förut-

betalda intäkter redovisas i balansräkningen 

endast till den del de är betalda. Fastighets-

försäljningar redovisas i samband med att 

risker och förmåner som förknippas med 

äganderätten övergår till köparen, vilket 

 normalt sker på kontraktsdagen. Realisations-

vinster redovisas bland övriga intäkter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas 

till anskaffningsvärde minskat med avskriv-

ningar enligt plan och eventuella nedskriv-

ningar. Utgifter för förbättringar av materiella 

anläggningstillgångars prestanda, utöver 

ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade 

värde och aktiveras med nedlagda utgifter. 

Utgifter för reparation och underhåll redo-

visas som kostnader.

Principer för nedskrivning och 

 reverseringar

I samband med bokslut görs en intern 

 värdering per fastighet, för att utröna om 

det kan finnas undervärden i fastighets-

beståndet. Värderingen bygger på en 

 diskontering av beräknade betalnings-

strömmar och beaktar fastigheternas 

 hyresnivå, läge, uthyrningsgrad med mera. 

Verkliga underhållskostnader har ersatts av 

normaliserade kostnader för respektive 

fastighetstyp.

För fastigheter som vid värderingstillfället 

har ett högre bokfört värde än det aktuella 

bedömda verkliga värdet görs en individuell 

prövning. Nedskrivningar görs efter denna 

prövning med erforderligt belopp.

Pågående ny- och ombyggnationer redo-

visas med hittills nedlagda kostnader. Där 

det finns ett nedskrivningsbehov, görs en 

nedskrivning direkt till det förväntade 

 värdet enligt värderingsmodellen.

Reverseringar av tidigare verkställda 

 nedskrivningar görs när marknadsvärdet för 

en tidigare nedskriven fastighet överstiger 

bokfört värde och behovet av nedskrivningen 

som tidigare gjorts ej längre bedöms 

 erforderlig och redovisas i resultaträkningen 

enligt rekommendation RR 17, Nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan baseras på 

ursprungligt anskaffningsvärde och skrivs 

av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

Anläggningstillgångarna skrivs planmässigt  
av enligt följande procentsatser:

Maskiner och inventarier 12,5 – 33%

Byggnader 1 – 7%

Markanläggning införskaffad 
till och med 1990-06-30 
(På 75% av anskaffningsvärdet) 5%

Markanläggning införskaffad
från och med 1990-07-01 5%

Fordringar och skulder

Fordringar är upptagna till det belopp 

 varmed de beräknas inflyta. Skulder upptas 

till nominellt belopp. Periodisering av 

inkomster och utgifter sker enligt god 

 redovisningssed.

Redovisning av inkomstskatter

Inkomstskatter redovisas i enlighet med 

Redovisningsrådets rekommendation RR 9, 

Inkomstskatter. Med inkomstskatter avses 

skatt som baserats på företagets resultat. 

Skattepliktigt resultat är det över- eller under-

skott för en period som ska ligga till grund 

för beräkning av periodens aktuella skatt 

enligt gällande lagstiftning. Periodens skatte-

kostnad eller skatteintäkt består av aktuell 

skatt och uppskjuten skatt. Upp skjuten 

skatt är skatt som hänför sig till skattepliktiga 

eller avdragsgilla temporära skillnader som 

medför eller reducerar skatt i framtiden. 

En uppskjuten skattefordran redovisas 

endast i den utsträckning det är sannolikt 

att skattemässiga underskott kan avräknas 

mot framtida skattemässiga överskott.

Finansiella derivatinstrument

Resultateffekten av stängda derivatkontrakt, 

vars syfte är att säkra framtida räntenivåer, 

periodiseras över samma löptid som de 

underliggande instrumenten, alternativt 

över återstående löptid för respektive derivat  -

kontrakt. Resultateffekten som uppstår vid 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper (forts)

förtidsinlösen av lån, periodiseras över samma 

löptid som de ursprungliga lånen. Premier 

för räntetak periodiseras över instrumentets 

löptid. Verkligt värde på finansiella derivat-

instrument framgår av not 21.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Koncernbidrag och aktieägartillskott  redovisas 

enligt ekonomisk innebörd. Skatte effekten 

av koncernbidraget redovisas enligt RR 9 

Inkomstskatter direkt mot fritt eget kapital. 

Lämnade aktieägartillskott redovisas mot 

anskaff ningsvärdet av aktierna i dotter-

företaget.

Kassaflödesanalyser

Kassaflödesanalyser är upprättade enligt 

Redovisningsrådets rekommendation RR 7. 

Den indirekta metoden har använts för att 

redovisa kassaflöden från den löpande 

verksamheten. Förutom kassa och bank 

hänförs till likvida medel tillgodohavande på 

koncernkonto hos Göteborgs Stad.

Affärsområde och geografiska områden

Koncernen bedriver sin verksamhet inom 

Göteborg med kunder inom samma geo-

grafiska område. Verksamheten omfattar 

uthyrning och förvaltning av fastigheter.

Pensioner

Alla pensionsutfästelser som inte övertagits 

av försäkringsbolag eller på annat sätt 

säkerställts genom fondering hos extern 

part skuldförs i balansräkningen.

Avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen när 

företaget har ett formellt eller informellt åta-

gande som en följd av en inträffad händelse 

och det är troligt att ett utflöde av resurser 

krävs för att reglera åtagandet och en till-

förlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Avsättningar görs framförallt för att möta 

framtida nedskrivningsbehov i projekt.

Noter

Not 2  Hyresintäkter Koncernen Moderbolag

     2011 2010 2011 2010

Lokaler   613 206 578 672 387 149 371 839

Bostäder   2 313 2 289 51 28

Övriga hyresintäkter   20 643 14 422 11 432 11 085

Summa   636 162 595 383 398 632 382 952

 
Av koncernens kontraktsportfölj per 2011-12-31 förfaller 18,6% (36,2%) inom 1 år, 78,2% (60,7%) senare än 1 år men inom 5 år och 
3,2% (3,1%) senare än 5 år. Av moderbolagets kontraktsportfölj per 2011-12-31 förfaller 16,6% (36,1%) inom 1 år, 80,6% (61,1%) 
senare än 1 år men inom 5 år och 2,8% (2,8%) senare än 5 år. 

Av koncernens och moderbolagets övriga hyresintäkter avser största delen uthyrning av parkeringsplatser samt arrenden.

Not 3  Övriga intäkter     Koncernen       Moderbolag

     2011 2010 2011 2010

Reavinster vid försäljning av byggnader och mark   274 8 391 274 8 285

Övriga intäkter   13 360 17 708 551 1 744

Summa   13 634 26 099 825 10 029

 
Av koncernens övriga intäkter avser största delen ersättning från SAMI gällande hyrestvisten för Stora Teatern.

Not 4  Övriga rörelsekostnader     Koncernen       Moderbolag

     2011 2010 2011 2010

Upplöst skadeståndsanspråk mot försäkringsbolag Försäkrings AB Göta Lejon - -4 800 - -4 800

Summa   - -4 800 - -4 800
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Noter

Not 5  Personal     Moderbolag        Dotterbolag

Löner och andra ersättningar     2011 2010 2011 2010

Styrelse, VD och vVD   2 411 2 297 - -

Övriga ledande befattningshavare   3 934 3 922 - -

Övriga anställda   20 170 18 311 437 3 390

Totalt   26 515 24 530 437 3 390

 

Personalkostnader totalt     2011 2010 2011 2010

Löner och andra ersättningar   26 515 24 530 437 3 390

Sociala kostnader   14 338 14 068 1 433 4 822

Totalt   40 853 38 598 1 870 8 212

Av de sociala kostnaderna är för moderbolaget 3 187 tkr (3 578 tkr) pensionskostnader, motsvarande kostnader avseende koncernen är 
4 355 tkr (4 502 tkr). Av moderbolagets pensionskostnader avser 950 tkr (1 049 tkr) pensionskostnad för styrelse, VD och vVD.

Pensioner
VD äger rätt till en premiebestämd tjänstepension på 30% av ordinarie lön.
Övriga ledande befattningshavare, inklusive vVD, följer ITP-planen.

Avgångsvederlag
Sker uppsägning av VD från bolagets sida utgår utöver lön under uppsägningstiden ett avgångsvederlag på 18 månadslöner i enlighet 
med Göteborg Stads generella anställningsavtal för verkställande direktörer. Storleken på vederlaget baseras på VD:s senaste 
månadslön. Övriga ledande befattningshavare, 7 st, inom bolaget har avtalade uppsägningstider på mellan tre och 18 månader.

Bonus
Något bonussystem inom Higabgruppen finns ej.

Not 6  Arvode för revision och annan granskning

Arvode har utgått för revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen. Under 2011 och 2010 har Deloitte AB ansvarat för 
 revision och granskning.

     2011 2010

Koncernen, revisionsarvode     245 279

Koncernen, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget    78 70

Koncernen, skatterådgivning      194 56

Koncernen, konsultarvode     5 84

Summa koncernen:     522 489

Beräkning av uppskjuten skatt: 

Moderbolag, revisionsarvode     245 279

Moderbolag, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget    78 70

Moderbolag, skatterådgivning      194 56

Moderbolag, konsultarvode      5 84

Summa koncernen:     522 489

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
 förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 
av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Revisionsverksamhet utöver revisions-
uppdraget avser delårsbokslut och löpande granskning.  Utöver ovanstående arvode till valt revisionsbolag har arvode utgått för 
 lekmannarevision med 205 tkr (131 tkr).
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Not 7  Bokslutsdispositioner     Moderbolag

    2011 2010

Upplösen av direktavskrivning byggnader      526 526

Summa    526 526

Not 8  Skatter   Koncernen    Moderbolag

Skatt på årets resultat:    2011 2010 2011 2010

Aktuell skatt  -13 123 -2 210 -11 320 -8 705

Uppskjuten skatt hänförlig till förändring av temporära skillnader 18 841 21 551 20 616 21 742

Summa skatt på årets resultat   5 718 19 341 9 296 13 037

I aktuell skatt ingår skatteeffekt på koncernbidrag för koncernen med 
-13 124 tkr (-1 999 tkr) och för moderbolaget med -11 301 tkr (-8 496 tkr).

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad på 
gällande skattesats består av följande komponenter :

Redovisat resultat före skatt  -20 787 -74 948 -35 309 -50 755

Skatt enligt gällande skattesats 26,3%  5 467 19 711 9 286 13 349

Ej avdragsgilla kostnader  -159 -169 -119 -110

Ej skattepliktiga intäkter  251 7 7 7

Justering av tidigare års skattekostnad  159 -208 122 -209

Summa redovisad skattekostnad  5 718 19 341 9 296 13 037

Beräkning av uppskjuten skatt: 

Uppskjuten skattefordran IB  46 657 25 106 42 434 20 692

Uppskjuten skatteförändring hänförlig till byggnad och mark -13 508 -4 749 -11 733 -4 558

Uppskjuten skatteförändring hänförlig till projektinvesteringar 32 349 26 300 32 349 26 300

Uppskjuten skattefordran UB  65 498 46 657 63 050 42 434

Skatt avseende poster som redovisats direkt 
mot eget kapital: 

Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag  13 124 1 999 14 800 10 910

Skatteeffekt av erhållet koncernbidrag  - - -3 499 -2 414

Summa  13 124 1 999 11 301 8 496
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Not 9  Materiella anläggningstillgångar

     Pågående Maskiner
   Mark-  ny-, om- och  och 
Koncernen  Byggnader anläggningar Mark tillbyggnader inventarier

Ingående anskaffningsvärden  5 055 624 35 614 364 507 132 684 12 687

Investering  10 - 515 201 443 -

Försäljning  -315 - - - -2 886

Utrangering  - - - - -442

Omklassificering  132 609 - 911 -133 520 -

Utgående anskaffningsvärden  5 187 928 35 614 365 933 200 607 9 359

Ingående ack avskrivningar  -1 109 132 -8 962 - - -6 682

Försäljning  94 - - - 552

Utrangering  - - - - 428

Omklass, återförd upplösn ing nedskrivning  -5 230 - - - -

Årets avskrivning  -111 586 -1 634 - - -1 074

Utgående ack avskrivningar  -1 225 854 -10 596 - - -6 776

Ingående ack nedskrivningar  -287 048 - -6 329 - -

Återförd nedskrivning  29 669 - - - -

Årets nedskrivning  -1 565 - - - -

Omklassificering  - - - -100 000 -

Utgående ack avskrivningar  -258 944 - -6 329 -100 000 -

Utgående planenligt restvärde  3 703 130 25 018 359 604 100 607 2 583

Taxeringsvärde  1 281 186 - 441 047 - -

Avskrivningar, nedskrivningar samt 
reverseringar frg år  -117 483 -1 674 - - -1 611

I årets avskrivningar och nedskrivningar i resultaträkningen har utöver ovanstående av- och nedskrivningar redovisats avsättningar 
som gjorts för att möta framtida nödvändiga nedskrivningar på projekt om 123,0 Mkr (100,0 Mkr). Av föregående års avsättning för 
att möta framtida nedskrivningsbehov om 100,0 Mkr, har 100,0 Mkr omklassificerats till nedskrivning på pågående projekt.

Noter
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Not 9  Materiella anläggningstillgångar (forts)

     Pågående Maskiner
   Mark-  ny-, om- och  och 
Moderbolag  Byggnader anläggningar Mark tillbyggnader inventarier

Ingående anskaffningsvärden  3 562 292 33 149 198 115 120 135 8 828
Investering  - - 28 181 478 -
Försäljning  -315 - - - -
Utrangering  - - - - -442
Omklassificering  130 655 - 911 -131 566 -
Utgående anskaffningsvärden  3 692 632 33 149 199 054 170 047 8 386

Ingående ack avskrivningar  -842 483 -7 210 - - -5 161
Försäljning  94 - - - -
Utrangering  - - - - 428
Omklass, återförd upplösn nedskrivning  -4 169 - - - -
Årets avskrivning  -78 508 -1 575 - - -1 074
Utgående ack avskrivningar  -925 066 -8 785 - - -5 807

Ingående ack nedskrivningar  -202 195 - - - -
Återförd nedskrivning  21 291 - - - -
Årets nedskrivning  -341 - - - -
Omklassificering  - - - -100 000 -
Utgående ack nedskrivningar  -181 245 - - -100 000 -

Utgående planenligt restvärde  2 586 321 24 364 199 054 70 047 2 579

Taxeringsvärde  794 892 - 250 597 - -

Avskrivningar, nedskrivningar samt 

reverseringar frg år  -84 506 -1 575 - - -1 213

I årets avskrivningar och nedskrivningar i resultaträkningen har utöver ovanstående av- och nedskrivningar redovisats avsättningar 
som gjorts för att möta framtida nödvändiga nedskrivningar på projekt om 123,0 Mkr (100,0 Mkr). Av föregående års avsättning för 
att möta framtida nedskrivningsbehov om 100,0 Mkr, har 100,0 Mkr omklassificerats till nedskrivning på pågående projekt.

Aktiverad ränta Koncernen      Moderbolag

   2011 2010 2011 2010

I materiella anläggningstillgångars anskaffningsvärden ingår 
aktiverad ränta enligt följande:
Byggnader   40 021 38 414 35 232 33 625
Pågående projekt   3 859 2 743 3 046 2 353
Summa   43 880 41 157 38 278 35 978

Varav årets aktiverade räntekostnad   2 723 2 114 2 300 1 988

Räntesats som belöpt på kreditkonton uppgick till 3% (2%).
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Not 10  Finansiella anläggningstillgångar                                               Koncernen                                   Moderbolag

Långfristiga fordringar   2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde   1 100 1 300 1 100 1 300
Tillkommande fordringar   1 000 - 1 000 -
Omklassificering av kortfristig del   -364 -200 -364 -200
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   1 736 1 100 1 736 1 100

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde   249 501 249 501
Tillkommande inköp   2 - 2 -
Omklassificering av kortfristig del   -249 -252 -249 -252
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   2 249 2 249

Not 11  Aktier i koncernföretag

Moderbolag   Antal  Nom Bokf
(kr) Organisationsnr. Andel aktier à värde värde

Kulturfastigheter i Göteborg AB 556409-3689 100% 1 000 1 000 1 000 000 1 000 000

AB Långedrag 556005-3075 100% 600 1 000 600 000 43 100 000

Fastighets AB Parkgatan 556713-9562 100% 100 1 000 100 000 112 000

Fastighets AB Rantorget 556772-3654 100% 1 000 100 100 000 233 958 752

      278 170 752

Årets bokförda värden på andelar i koncernföretag motsvarar föregående års bokförda värden. Under året har Fastighets Parkgatan AB 
erhållit ett aktieägartillskott om 12 tkr (0 tkr).

Samtliga dotterbolag har sitt säte i Göteborg. Under året har Gamla Ullevi AB sålts till Got Event AB och Trafik AB Göteborg-Särö likviderats.

Not 12  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                Koncernen                                   Moderbolag

    2011 2010 2011 2010

Upplupen hyresintäkt   2 000 5 119 1 712 3 766

Upplupen parkeringsintäkt   1 940 1 539 1 417 1 184

Upplupen mediaintäkt   81 - 81 -

Övrigt   21 261 8 913 1 220 5 431

Summa   25 282 15 571 4 430 10 381

I koncernen består större delen av posten Övrigt, ersättning från SAMI gällande hyrestvisten för Stora Teatern.

Not 13  Obeskattade reserver                                                                                                         Moderbolag

      2011 2010

Direktavskrivning byggnader     13 152 13 152

Upplösning direktavskrivning byggnader     -8 721 -8 195

Periodiseringsfond 2007 års taxering     9 107 9 107

Summa     13 538 14 064
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Not 14  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Koncernen   Moderbolag

    2011 2010 2011 2010

Avsättning vid periodens ingång   7 465 8 703 989 2 307

Periodens avsättningar   1 099 400 - -

Periodens utbetalningar   -1 391 -1 638 -989 -1 318

Avsättning vid periodens utgång   7 173 7 465 - 989

Not 15  Övriga avsättningar Koncernen   Moderbolag

    2011 2010 2011 2010

Avsättning vid periodens ingång   103 235 4 369 102 161 1 422

Periodens avsättningar   123 090 101 970 123 070 101 970

Periodens utbetalningar   -833 -1 960 -113 -742

Periodens återföringar   -475 -1 144 -475 -489

Omklass. till pågående projekt   -100 000 - -100 000 -

Avsättning vid periodens utgång   125 017 103 235 124 643 102 161

Not 16  Skuldernas förfallotider

   Inom Senare än 1 år Senare än
Koncernen   1 år men inom 5 år 5 år

Låneskulder

Räntebärande skulder till Göteborgs Stads Koncernbank   1 446 000  1 185 000 875 000

Övriga räntebärande skulder   -  836 -

Summa   1 446 000  1 185 836 875 000

Rörelseskulder

Leverantörsskulder   61 206  - -

Kortfristiga skulder till moderbolag GKF   49 900  - -

Övriga rörelseskulder   3 937  - -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   179 756    - -

Summa   294 799  - -

Summa Skulder   1 740 799  1 185 836 875 000

Alla belopp redovisas till nominella belopp.

Noter
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Not 16  Skuldernas förfallotider (forts)

   Inom Senare än 1 år Senare än
Moderbolag   1 år men inom 5 år 5 år

Låneskulder

Räntebärande skulder till Göteborgs Stads Koncernbank   1 446 000  1 015 000 875 000

Övriga räntebärande skulder   -  800 -

Summa   1 446 000  1 015 800 875 000

Rörelseskulder

Leverantörsskulder   44 367  - -

Skulder till bolag inom Higabkoncernen   123 899  - -

Kortfristiga skulder till moderbolag GKF   49 900  - -

Övriga rörelseskulder   2 362  - -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   117 365  - -

Summa   337 893  - -

Summa Skulder   1 783 893  1 015 800 875 000

Alla belopp redovisas till nominella belopp.

Not 17  Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen och moderbolaget till 50 000 tkr (50 000 tkr) varav 0 tkr (0 tkr) 
utnyttjats per den 31 december 2011.

Not 18  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      Koncernen      Moderbolag

    2011 2010 2011 2010

Förskottsbetald hyra   129 364 153 910 77 403 98 507

Upplupna kostnadsräntor   29 942 21 711 27 832 21 259

Semesterlöner   1 532 1 609 1 456 1 341

Sociala avgifter   685 498 651 414

Övrigt   18 233 29 908 10 023 20 209

Summa   179 756 207 636 117 365 141 730

Not 19 Poster inom linjen      Koncernen      Moderbolag

Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut    2011 2010 2011 2010

Fastighetsinteckningar   62 270 197 270 62 270 197 270

Tomträttsinteckningar   6 500 8 000 6 500 -

Summa   68 770 205 270 68 770 197 270

Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser   503 600 503 501

Noter



Higabgruppens årsredovisning 2011    59

Förvaltningsberättelse

Noter

Not 20  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   Koncernen     Moderbolag

    2011 2010 2011 2010

Realisationsvinst vid försäljning av byggnader och mark   -274 -8 392 -274 -8 285

Förändringar i koncernens bolagssammansättning   -1 711 - - -

Utrangering av inventarier   2 348 - 14 -

Förändringar avsättningar   122 712 101 226 121 998 101 481

Avskrivningar, nedskrivningar och reverseringar   91 420 120 769 63 971 87 294

Summa   214 495 213 603 185 709 180 490

Bolag i koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett antal 

olika finansiella risker, inkluderande effekter av förändringar i 

priser och räntesatser på ränte- och kapitalmarknad. 

Styrelsen har fastslagit en finanspolicy, vilken eftersträvar att 

minimera ogynnsamma effekter på koncernens finansiella 

resultat. Styrelsen har också fastslagit en kreditpolicy vilken 

inriktar sig på att säkra inkomster från uthyrningsverksamheten.

Riskhanteringen sköts av en central finansfunktion inom 

företaget enligt de principer som fastslagits av styrelsen i 

finanspolicyn. I finanspolicyn framgår principer såväl för den 

övergripande riskhanteringen som för specifika områden, 

såsom ränterisker, användning av derivatinstrument och 

 placering av likviditet. Finansfunktionen skall identifiera, 

utvärdera och säkra finansiella risker i enlighet med finans-

policyn.

Valutarisker

Enligt fastslagen finanspolicy får bolag i koncernen ej ta några 

valutarisker.

Ränterisker

Koncernens nettolåneskuld är i väsentlig grad påverkad av 

 förändringar i de räntenivåer som noteras på kapitalmarknaden. 

I koncernen finns inga väsentliga räntebärande tillgångar, 

 förutom vissa hyresavtal där en del av hyran avser ränta på 

fastighetens bokförda restvärde. Dessa behandlas som en 

finansiell tillgång vid beräkning av företagets nettolåneskuld. 

Koncernens policy är att den genomsnittliga räntebindnings-

tiden på låneportföljen långsiktigt ska matchas mot den 

genomsnittliga löptiden på bolagets hyresavtal. I policyn 

framgår att i år räknat ska riktvärdet vara 3,0 år för den 

genomsnittliga räntebindningstiden. En avvikelse från denna 

får dock göras på ± 1 år. Huvuddelen av koncernens lån tas 

upp med rörlig ränta. För att uppnå önskad ränterisk används 

sedan ränteswappar och räntetak som säkringar av framtida 

räntebetalningar. Ränteswappar används för att konvertera 

upplåning från rörliga till fasta räntor eller tvärtom. Räntetak 

används för att begränsa ett underliggande låns räntekostnad. 

Ett köpt räntetak innebär att om räntan övergår nivån på 

den avtalade räntetaksnivån utgår en ersättning från mot-

parten på motsvarande belopp, baserat på underliggande 

lånevolym och ränteskillnad.

Kreditrisker

Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. 

Fastställda riktlinjer finns för att säkra inkomster för 

 uthyrning, vilket sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. 

För kortfristiga fordringar som förfallit för mer än 90 dagar 

sedan görs erforderlig reservation som befarad förlust.

Likviditetsrisk

Hantering av likviditetsrisk sker med försiktighet som 

utgångspunkt, vilket innebär att bibehålla likvida medel och 

tillgänglig finansering genom tillräckliga kreditmöjligheter 

samt möjligheten att stänga marknadspositioner. På grund av 

den föränderliga beskaffenheten i den underliggande rörelsen 

strävar finansavdelningen mot att bibehålla flexibiliteten i 

finansieringen genom att upprätta avtal om lyftningsbara 

 krediter.

På balansdagen fanns en beviljad checkkredit på 50 Mkr, 

varav 0 Mkr (0 Mkr) utnyttjats i koncernen och moderbolaget.

Per den 31 december uppgår den genomsnittliga ränte-

bindningstiden för samtliga lån till 3,85 år (3,36 år) samt den 

genomsnittliga räntenivån till 3,06% (2,15%).

Not 21  Finansiell riskhantering
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Not 22  Transaktioner med närstående

Moderbolag där Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB är dotterbolag, är Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, 
 organisationsnummer 556537-0888, med säte i Göteborg. Bolaget står under bestämmande inflytande från moderbolaget 
samt från moderbolagets ägare Göteborgs Stad, alla med säte i Göteborg.

Transaktioner med andra bolag där nyckelpersoner och ledande befattningshavare har inflytande över, har uppgått till följande:

Inköp i förhållande till totalt inköp (%)     Koncernen      Moderbolag

  2011 2010 2011 2010

FP Glasmagasinet, orgnr 556077-0090   < 1% < 1% < 1% < 1%

Intäkter inom koncernen (%)

Andra koncernbolag samt bolag och nämnder inom Göteborgs Stad  34% 34% 23% 24%

Kostnader inom koncernen (%)

Andra koncernbolag samt bolag och nämnder inom Göteborgs Stad  20% 27% 17% 22%

Vid köp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. 
Köp och försäljning av fastigheter samt andra anläggningstillgångar mellan koncernföretag, sker till skattemässig värde.
Av moderbolagets ränteintäkter avser 58 654 tkr (54 113 tkr) dotterbolag inom Higabgruppen.

Noter

Derivatinstrument

Det är endast moderbolaget som gör transaktioner med 

 derivatinstrument i koncernen.

Ränteswappar

De nominella beloppen på moderbolagets ränteswappar per 

31 december uppgick till 2 720 Mkr (2 550 Mkr).

Räntetak

Per den 31 december har moderbolaget en förutbetald premie 

på 249 tkr (501 tkr) vilken periodiseras över återstående löptid.

Verkligt värde finansiella instrument

Beräkningen av verkligt värde för de finansiella instrumenten 

och lånen baseras på marknadsmässiga noteringar. 

Kreditportföljen marknadsvärderas genom diskontering av 

framtida kassaflöden till ett nuvärde med utgångspunkt i den 

svenska stibor- respektive swapräntan på värderingsdagen 

med tillägg av en generell, genomsnittlig kreditmarginal. Vid 

beräkning av kreditportföljens nettovärde inräknas som till-

gång summan av de tillgångar som motsvarar fastighetens 

bokförda restvärde, på de hyresavtal som avser självkostnad. 

Kreditportföljens marknadsvärde inklusive derivat och under-

liggande lånevolym för självkostnadsavtal i koncernen var per 

den 31 december 2011 1 595 Mkr (1 264 Mkr) enligt denna 

värderingsmetod, vilket ska ställas i relation till portföljens 

nominella belopp på 1 553 Mkr (1 284 Mkr). Motsvarande 

marknadsvärde för moderbolaget var 1 595 Mkr (1 264 Mkr) 

och portföljens nominella belopp var 1 553 Mkr (1 284 Mkr). 

Ränteswappar värderas genom att framtida kassaflöden 

 diskonteras till ett nuvärde baserat på noterade marknads-

räntor för aktuell löptid. Resultateffekten som skulle uppstå 

om de finansiella instrumenten stängs per balansdagen skulle 

ge en negativ resultateffekt om 42,0 Mkr.

Not 21  Finansiell riskhantering (forts)
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Not 22  Transaktioner med närstående (forts)

Fördelning av fordringar och skulder samt interimer inom koncernen (tkr):

      Koncernen      Moderbolag

Fordringar   2011 2010 2011 2010

Inom Higabkoncernen   - - 27 676 31 084

Tillgodohavande på checkkredit på koncernkonto   44 263 187 597 44 263 187 597

Fordringar hos moderbolag, GKF   11 349 512 11 349 252

Andra bolag och nämnder inom Göteborgs Stad   1 391 1 865 198 241

Externa   75 432 31 672 60 859 17 868

Summa   132 435 221 646 144 345 237 042

Interimsfordringar

Andra bolag och nämnder inom Göteborgs Stad   1 956 2 793 1 433 1 574

Externa   23 326 12 778 2 997 8 807

Summa   25 282 15 571 4 430 10 381

Summa fordringar   157 717 237 217 148 775 247 423

Skulder

Inom Higabkoncernen   - - 123 899 141 709

Kortfristiga skulder till moderbolag, GKF   1 495 900 1 913 600 1 495 900 1 743 600

Andra bolag och nämnder inom Göteborgs Stad   8 615 15 620 4 480 12 216

Externa   56 528 62 298 42 249 45 755

Summa   1 561 043 1 991 518 1 666 528 1 943 280

Interimsskulder

Hos moderbolag, GKF   29 942 22 525 27 832 13 182

Andra bolag och nämnder inom Göteborgs Stad   38 439 57 867 16 543 34 817

Externa   111 375 127 244 72 990 93 731

Summa   179 756 207 636 117 365 141 730

Summa skulder   1 740 799 2 199 154 1 783 893 2 085 010
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Not 23  Medelantalet anställda

Medelantal anställda   2011 2011 2010 2010

    Medelantal Varav Medelantal Varav
   anställda män anställda män

Moderbolag   57 61% 55 71%

Dotterbolag   2 100% 7 71%

Koncernen totalt   59 63% 62 71%

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

    Antal på Varav Antal på Varav
Koncernen   balansdagen män balansdagen män

Styrelseledamöter och suppleanter   13 38% 13 54%

VD och andra ledande befattningshavare   8 63% 7 71%

Moderbolag

Styrelseledamöter och suppleanter   13 38% 13 54%

VD och andra ledande befattningshavare   8 63% 8* 75%

* Varav en är inhyrd konsult.

  Koncernen      Moderbolag

   2011–01–01 2010–01–01 2011–01–01 2010–01–01
Sjukfrånvaro   –2011–12–31 –2010–12–31 –2011–12–31 –2010–12–31

Total sjukfrånvaro   2,4% 2,6% 1,4% 2,7%

- långtidssjukfrånvaro   - - - -

- sjukfrånvaro för män   2,6% 1,3% 1,0% 1,3%

- sjukfrånvaro för kvinnor   2,2% 5,9% 2,2% 6,5%

- anställda - 29 år   - - - -

- anställda 30 - 49 år   1,1% 2,8% 1,1% 2,8%

- anställda 50 år -   5,2% 2,1% 2,0% 2,0%

Om antalet anställda i de olika kategorierna är färre än 10 stycken, redovisas dessa ej.

Not 24  Uppgifter om Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB har sitt säte i Göteborg i Sverige och adressen till företagets huvudkontor är:

Åvägen 17 F, Box 5104, 402 23 Göteborg.
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Förvaltningsberättelse

Noter

Not 25  Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser utöver ordinarie verksamhet har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Göteborg den 9 februari 2012

Ingela Bergendahl Margita Björklund  Mats Arnsmar

Lisbeth Grönfeldt Bergman Åse-Lill Törnqvist  Agneta Lindblom

Virpi Ring Staffan Blixt

Göran Sylvesten
VD

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den 9 februari 2012.
Deloitte AB  

Hans Warén Harald Jagner
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 9 februari 2012.

Lars Svensson Sven Andersson
Av kommunfullmäktige  Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor
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Förvaltningsberättelse

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB. Organisationsnummer 556104-8587

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB för räkenskapsåret 
2011-01-01 – 2011-12-31. Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 35-63.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
 årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredo-
visning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
 rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden  för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB för 
 räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för-
valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
 åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om  
någon styrelseledamot  eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-
ordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och 
 ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
 verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 9 februari 2012
Deloitte AB 

Hans Warén Harald Jagner
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse

Konsthallen
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Förvaltningsberättelse

Göta Källare med Hotel Eggers till vänster
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Granskningsrapport

Till årsstämman i Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB

Org.nr. 556104-8587

Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom

Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Hantverks- och 

Industrihus i Göteborg AB:s verksamhet under 2011. 

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 

kontroll har varit tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisions-

reglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut 

 kommunfullmäktige och årsstämman fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning 

och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för en bedömning.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning har överlämnats till bolagets styrelse och 

verkställande direktör. 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamåls-

enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har 

varit tillräcklig.

Göteborg 2012-02-09

Lars Svensson    Sven Andersson

av kommunfullmäktige    av kommunfullmäktige

utsedd lekmannarevisor   utsedd lekmannarevisor

Förvaltningsberättelse
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Flerårsöversikt
  2011 2010 2009 2008 2007

Resultatposter, Mkr
Hyresintäkter  636 595 583 556 522
Driftskostnader  -176 -216 -204 -163 -148
- varav fastighetsskatt  -15 -16 -14 -13 -14
Underhållskostnader  -144 -131 -132 -124 -119
Avskrivningar i fastighetsförvaltningen  -113 -110 -104 -88 -79
Bruttoresultat  115 54 168 181 195
Finansnetto  -109 -98 -114 -120 -114
Resultat efter finansiella poster  -21 -75 29 39 51
Årets resultat efter skatt  -15 -56 22 26 36

Balansposter, Mkr
Bokfört värde fastigheter  4 188 4 177 4 197 3 776 3 503
- varav pågående projekt  101 133 82 275 44
Övriga anläggningstillgångar  70 54 34 40 49
Omsättningstillgångar  162 240 143 68 133
- varav likvida medel inklusive kortfristiga placeringar  4 2 3 5 6
Eget kapital  486 534 612 596 548
Avsättningar  132 111 13 10 14
Räntebärande skulder   3 506 3 557 3 507 3 106 2 836
Ej räntebärande skulder   338 267 241 171 286

Kassaflödesanalys, Mkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten  242 55 140 60 145
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -201 -91 -528 -365 -456
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -39 36 386 303 313
Ökning / minskning av likvida medel  2 -1 -2 -2 2
Likvida medel vid årets början  2 3 5 7 5
Likvida medel vid årets slut  4 2 3 5 7

Fastigheterna
Taxeringsvärde, Mkr  1 722 1 755 1 642 1 576 1 575
Antal lokaler  1 126 1 128 1 064 1 057 1 049
Förvaltad yta, m2  632 521 628 879 632 776 603 037 602 325
Fastighetsinvesteringar, Mkr  202 180 561 361 552

Förvaltning 
Medelhyra lokaler, kr/m²  1 010 945 945 924 888
Driftskostnader, kr/m²  -279 -281 -263 -272 -252
Underhållskostnader och lokalanpassningar, kr/m²  -228 -208 -215 -207 -203
Driftnetto, kr/m²  501 427 429 444 432
Vakansgrad lokaler brutto, %  5,9% 7,4% 5,4% 5,3% 5,6%

Finansiering
Soliditet, %  11,0% 11,9% 14,0% 15,3% 14,9%
Räntetäckningsgrad, ggr  2,8 2,5 2,4 2,8 3,3
Skuldsättningssgrad, ggr  7,2 6,7 5,7 5,2 5,2
Genomsnittlig låneränta för nettolåneskulden, 
vid årets utgång, %  3,1% 2,2% 3,4% 4,1% 4,0%
Genomsnittlig räntebindningstid år för nettolåneskulden, 
vid årets utgång  3,9 3,4 2,8 3,0 2,7
Kassaflöde från löpande verksamheten före     
förändring av rörelsekapital, Mkr  202 127 139 130 116

Lönsamhet
Bruttovinstmarginal, %  46,6% 39,0% 44,2% 44,4% 52,2%
Fastigheternas direktavkastning, %  7,8% 6,6% 7,0% 7,7% 7,8%
Avkastning på totalt kapital, %  2,0% 0,5% 3,5% 4,2% 4,7%
Avkastning på eget kapital, %  -4,1% -13,1% 4,9% 6,8% 11,5%

Medarbetare
Medelantal anställda  59 62 63 62 58



Higabgruppens årsredovisning 2011    69

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder inklusive den delen 
som redovisas som kortfristig del under 
kortfristiga skulder

Ej räntebärande skulder
Kortfristiga skulder exklusive kortfristig 
del av långfristiga skulder

Antal lokaler
Antalet uthyrda och/eller vakanta lokaler 
vid årets slut

Förvaltad yta, m²
Innehavd yta vid räkenskapsperiodens slut

Fastighetsinvesteringar, Mkr
Årets sammanlagda investeringar i 
 byggnader, mark och markanläggningar

Medelhyra lokaler, kr/m²
Hyresintäkter på lokaler i förhållande till 
årets genomsnittligt innehavda lokalytor

Driftnetto, kr/m²
Summa hyresintäkter reducerat med   
drift- och underhållskostnader samt
fastighetsskatt i förhållande till årets 
genomsnittligt innehavda ytor

Vakansgrad lokaler brutto, %
Ledig yta i förhållande till total yta

Soliditet, %
Eget kapital i relation till balansomslutningen

Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter fi nansnetto plus ränte-
kostnader exklusive av- och ned-
skrivningar samt reverseringar och 
 jämförelsestörande  poster i förhållande 
till räntekostnader

Skuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder i förhållande till 
redovisat eget kapital

Genomsnittlig låneränta för netto-
låneskulden, vid årets utgång, %
Den genomsnittliga räntan beräknad 
 utifrån de olika räntornas relativa andel
av totala räntor, för nettolåneskulden vid 
årets utgång

Genomsnittlig räntebindningstid 
år för nettolåneskulden, vid årets 
utgång
Den genomsnittliga räntebindningstiden 
beräknad utifrån olika tillgångars/skulders
relativa andel av nettolåneskulden, vid 
årets utgång

Bruttovinstmarginal, %
Rörelseresultat med återläggande av av-, 
och nedskrivningar, reverseringar och 
jämförelsestörande poster i förhållande 
till totala rörelseintäkter

Fastigheternas direktavkastning, %
Driftnetto i förhållande till fastigheternas 
genomsnittligt bokförda värde (exklusive 
värdet av pågående projekt)

Avkastning på totalt kapital, %
Resultat efter fi nansnetto plus ränte-
kostnader exklusive jämförelsestörande 
poster i förhållande till genomsnittlig 
balansomslutning

Avkastning på eget kapital, %
Resultat efter fi nansiella poster exklusive 
jämförelsestörande poster, i förhållande 
till genomsnittligt eget kapital

Defi nitioner

Åvägen 17FWernerska VillanHälsovetarbacken
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Riskerna som Higabgruppen 
 exponeras för är främst omvärlds-
risker, rörelserelaterade risker och 
finansiella risker.

Omvärldsrelaterade risker
Konjunkturläget har en stark påverkan på 
efterfrågan på lokaler. Hyresnivå och 
vakansgrad är tydliga indikatorer. Under 
2011 var vakansgraden för lokaler i 
Göteborg cirka 8,5 procent. Higabgruppens 
vakansgrad var 5,9 procent. 

Året har framförallt kommit att präglats 
av en stor oro och turbulens på världens 
finansmarknader med anledning av skuld-
sättningsproblem inom Euroområdet och 
då framförallt i Grekland. Detta har fått till 
följd att räntorna i de mer utsatta länderna 
har stigit till rekordnivåer medan säkrare 
länder som exempelvis Sverige har fått se 
sina långa räntor sjunka till de lägsta nivåer 
som noterats för de tio senaste åren. 

Upplåningskostnaden för företag och 
privatpersoner har dock inte minskat på 
samma sätt då upplåningsmarginalerna 
parallellt har stigit för samtliga låntagare 
förutom staten. Sveriges Riksbank har 
därför också sänkt sina prognoser för sin 
planerade höjning av reporäntan, sam-
tidigt som marknaden förväntar sig sänkt 
ränta. Fortfarande finns dock inga starka 
signaler om minskning av efterfrågan i 
marknaden, till skillnad från konjunktur-
nedgången 2008 då industrin gick från 
full produktion till nära noll på bara några 
månader. 

Genom en balanserad kundmix kan 
Higabgruppen till viss del balansera 
svängningar i ekonomin. Med hyres-
gäster från såväl den privata som offent-
liga sektorn och en spridning mellan 
 branscher med olika placering i konjunk-
turcykeln, skapar vi förutsättningar för en 
jämn och låg vakansgrad.

Rörelserelaterade risker
De rörelserelaterade risker som 
Higabgruppen exponeras för är fram-
förallt vakans-, kredit-, kostnads- och 
investeringsrisk.

Vakansrisken 
Vakansgraden har stor påverkan på 
Higabgruppens resultat.

Risken att stå med outhyrda lokaler är 
en del av fastighetsbranschens verklighet. 
I samband med ombyggnationer och 
renoveringsarbeten är det i många fall nöd-
vändigt att lokalerna är tomma. Vakanser 
kan även uppstå vid byte av hyresgäster. 

Higabgruppen minskar vakansrisken 
genom att sträva efter att vara en 
 attraktiv hyresvärd. Med väl underhållna 
fastigheter i attraktiva områden och ett 
professionellt bemötande av hyres-
gästerna är vi en  tilltalande hyresvärd för 
kunder inom en rad skilda områden. Varje 
år omförhandlas cirka 10 procent av 

Risk- och känslighetsanalys

Naturhistoriska Museet
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Risk- och känslighetsanalys

hyresavtalen vilka i genomsnitt löper över 
3 till 5 år. 

Vi har också väl upparbetade rutiner för 
marknadsföring och uthyrning då en lokal 
blir ledig.

 
Kreditrisken 
Den kreditrisk som Higabgruppen 
 exponeras för är de fall då hyresgästen 
inte klarar sina ekonomiska åtaganden 
gentemot oss. 

Vi har en väl spridd kundstruktur och en 
stor del av kunderna är kommunala bolag 
och förvaltningar med stabil ekonomi. Då 
de största kunderna fi nns inom den offent-
liga sektorn och den största privata kunden 
enbart står för drygt 1 procent av hyres-
intäkterna, bedömer vi kreditrisken som 
relativt begränsad.

Kostnadsrisken
Higabgruppens drifts- och underhålls-
kostnader består av en rad av varandra 
oberoende faktorer. 

Driftskostnaderna styrs, förutom av 
den direkta kostnaden för tjänsten eller 
varan som vi köper, av vår förbrukning. 
Inom dessa områden arbetar vi aktivt 
med effektiviseringar.

Underhållskostnaderna, vilka svarar för 
omkring 20 procent av våra totala fastig-
hetskostnader, kan vi dock minimera 
genom ett planerat och kontinuerligt 
underhåll vilket begränsar kostnadsrisken.

Investeringsrisken 
Higabgruppen gör varje år stora investe-
ringar i olika typer av fastighetsprojekt.
Ny- eller ombyggnation medför alltid en 
investeringsrisk. Framtida uthyrnings-
möjligheter kan minska. Hyresbetal ning arna 
kan visa sig otillräckliga för att täcka 
k ostnaden för de gjorda investeringarna.

Egen personal med stor kompetens 
och erfarenhet av både upphandling och 
projektledning minskar risken för för-
dyringar i investeringen. Risken minskas 
även då avtal mot både kunden och 
 entreprenören oftast är utformade så att 
Higabgruppens ansvar begränsas.  = Liten = Medel = Stor

Förändring  Sanno- Påverkan på
av risk likhet Higabgruppen

Konjunkturrisk

Kreditrisk

Kostnadsrisk

Investeringsrisk

Ränterisk

Refi nansieringsrisk

En överhettad byggkonjunktur kan dock 
medföra en snabb förändring i kostnads-
bilden, vilket är den del av investerings-
risken som är svårast att påverka. En 
investering som är anpassad specifi kt för 
kunden säkras i de allra fl esta fall upp 
genom avtal som garanterar återbetalning 
av investeringen

Finansiella risker Se sidorna 59-60.

Känslighetsanalys
I tabellen nedan visas hur stor påverkan på 
Higabgruppens resultat de olika riskerna har.

Värdena speglar effekter på helårsbasis 
av en förändring beräknad på utgående 
siffror för 2011. I fl era fall innebär för-
ändringar av riskfaktorerna även en 
 påverkan på värdet av Higabgruppens 
fastighetstillgångar.

 Förändring Effekt,
Parameter  +/-  Mkr +/-

Hyra lokaler, resultat-
förändring inom 12 mån 25 kr/m2 3,9

Hyra lokaler, över tiden 25 kr/m2 15,7

Vakansgrad lokaler 1% 6,3

Underhåll 5% 7,2

Värme 5% 1,0

El 5% 0,9

Renhållning 5% 0,3

Fastighetsskatt 5% 0,1

Räntekostnader, resultat-
förändring inom 12 mån 1% 3,1

Räntekostnader, över tiden 1% 15,5

Slottsskogens vattentorn
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Ägardirektiv
Higabgruppens verksamhet regleras av 
ett ägardirektiv antaget av kommunfull-
mäktige. Enligt detta ska Higabgruppen 
bland annat ”aktivt medverka i utveck-
lingen av Göteborgs Stad genom att vara 
ett av stadens strategiska verktyg inom 
fastighetsområdet”. Ägardirektivet 
 betonar också Higabgruppens dubbla 
uppgifter att dels tillhandahålla lokaler för 
stadens egna verksamheter, dels aktivt 
främja och tillgodose intressen för i 
huvudsak mindre företag och organisa-
tioner. Därtill har Higabgruppen ett 
 särskilt uppdrag att vårda och förvalta de 
fastigheter i staden som bedöms ha ett 
kulturhistoriskt värde.

Finansiellt ska Higabgruppen efter-
sträva en ekonomisk utveckling som 
säkerställer en tillfredsställande soliditet 
och en långsiktig lönsamhet.

Utöver ägardirektivet styrs Higabgruppens 
verksamhet även av insyns- och styrnings-
ärendet (GKH 105/01), ett generellt 
ägardirektiv, bolags ordning, anvisningar 
till delårsbokslut och årsbokslut. Aktie-
bolagslagen gäller i sin helhet med tilläg-
get att ägaren har krav att verksamheten 
ska bidra till Göteborgs Stads utveckling.

Kommunfullmäktige
Utöver vad som redan nämnts utser 
 kommunfullmäktige styrelse och 
 revisorer samt fastställer bolagsordning. 
Kommunfullmäktige utser också en 
representant att föra ägarens talan vid 
årsstämman.

Årsstämma
Årsstämman är det högsta beslutande 
organet inom Higabgruppen och det 
forum genom vilket ägarna utövar sitt 
direkta inflytande över bolaget. 
Årsstämmans uppgifter regleras av 
 aktiebolagslagen och bolagsordningen. 
Senaste årsstämman hölls den 7 mars 
2011. Då närvarade styrelsen, företags-
ledningen, den fackliga representanten 
samt Roland Rydin, som av kommunfull-
mäktige utsetts till ägarrepresentant. 
Årsstämman fastställde bl a resultat- och 
balansräkningar samt valde ny styrelse.

Styrelsen
Sammansättningen i Higabgruppens 
 styrelse motsvarar mandatfördelningen i 
kommunfullmäktige. Representant för 
medarbetarna deltar i styrelsemötena 
utan att ingå i styrelsen. I moderbolaget 
Higabs styrelse tillsätter Företagarna i 
Göteborg en ordinarie representant och 
en suppleant. Styrelsearbetet regleras av 
den arbetsordning som arbetats fram av 
styrelsens presidie efter riktlinjer från 
Göteborgs Stad och som årligen  revideras. 
Arbetsordningen reglerar även arbets-
fördelning och ansvar mellan styrelse, 
dess ordförande och VD. Vid strategi-
konferensen går styrelsen även igenom 
den interna kontrollplanen som finns upp-
rättad. Styrelsen har det yttersta ansvaret 
för att ägardirektivet uppfylls, samt för 
bolagets organisation och förvaltning. 
Därtill ska styrelsen utöva tillsyn av VD 
samt granska att bolagets ekonomiska 
förhållanden kontrolleras på ett betryg-
gande sätt. Styrelsen ska även fastställa 

Ägarstyrning 

Higabgruppen är ett av Göteborgs Stad, helägt fastighetsbolag. Det ställer särskilda 
krav på genomlysningen av bolaget, inte minst gällande hur Higabgruppen styrs, 
vem som ansvarar för vad och hur uppdraget efterlevs. Higabgruppen ägs formellt 
av Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Det reella inflytandet utövas dock av 
kommunfullmäktige.

Gustaf Adolfs Torg med Rådhuset i bakgrunden
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fullfölja uppdraget. Därutöver ska 
 ordföranden leda styrelsens arbete. 
Ordförande och vice ordförande utgör också 
presidie, vilket bland annat har till uppgift 
att förbereda styrelse sammanträden.

VD och företagsledning
Den dagliga verksamheten leds av VD. 
VD ansvarar även för att ta fram informa-
tions- och beslutsunderlag inför styrelse-
mötena samt vara föredragande vid 
dessa möten. Till sin hjälp har VD framför 
allt företagsledningen som består av 
Mikael Blom, Johan Carlsson, Lena 
Erlandsson, Ann-Christin Håkansson, 
Stefan Lundqvist, Annette Möller fr o m 
april 2011 och Fredrik Setterberg.

Företagsledningen sammanträder en 
gång i månaden. Mötena leds av VD, som 
fattar beslut efter samråd med dess 
 medlemmar.

Revisorer
Granskningen av räkenskaperna samt 
 styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning har utförts av Deloitte AB med 
Hans Warén och Harald Jagner som 
 revisorer. Revisorerna utses av årsstämman 
för en tid på 4 år. Nuvarande mandat-
period inleddes 2011 där omval skedde av 
nuvarande revisorer. Upphandlingen av 
revisionstjänster görs av Stadsrevisionen 
i en gemensam upphandling för kommu-
nens samtliga bolag och nämnder. 
Lekmannarevisionen syftar till att bedöma 
om bolagets verksamhet är ändamålsenlig 
och att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Revisionens uppdrag och arbetsformer 
regleras genom kommunallagen, aktie-
bolagslagen och Göteborgs Stads revi-
sionsreglemente. Lekmannarevisorerna 
utses av kommunfullmäktige.

Lekmannarevisorernas arbete utmynnar 
i en granskningsrapport och en gransk-
ningsredogörelse som behandlar bola-
gets verksamhet och interna kontroll. 
Granskningen redovisas till kommunfull-
mäktige genom rapportsammandrag och 

kortrapporter, vilka även finns att tillgå på 
www.stadsrevisionen.goteborg.se.

Under 2011 har granskningen utförts 
av Lars Svensson och Sven Andersson. 
Suppleant har varit Bengt Eriksson och 
Jan Lindblom.

Ersättningar till styrelse och 
 lekmannarevisor
Till de av årsstämman valda styrelseleda-
möterna utgår ett arvode, vilket fastställs 
och regleras av kommunfullmäktige. 
Ersättningsnivåerna för styrelseleda-
möterna framgår av tabellen nedan. 
Ersättning till lekmannarevisorerna har 
under året utgått med 5 650 kronor.

Ordförande  47 820 kronor

Vice ordförande  32 920 kronor

Ledamot 18 110 kronor

Suppleant  9 020 kronor

Viktiga policyer
Higabgruppen har ett antal företags-
specifika policyer, till dessa hör:

• Arbetsmiljöpolicy

• Finanspolicy (reviderad 2011)

• Inköpspolicy (reviderad 2011)

• Klotterpolicy

• Kommunikationspolicy

• Kreditpolicy

• Kvalitetspolicy

• Medarbetarpolicy

• Miljöpolicy

• Säkerhetspolicy

• Tillgänglighetspolicy

verksamhetsplan och policydokument. 
Styrelsen har under 2011 haft 9 samman-
träden fram till upprättandet av denna 
 årsredovisning. Vid dessa styrelsemöten 
har styrelsen behandlat de frågor som 
anges i bolagsordningen.

Huvudpunkterna på styrelsens 
möten under året:

10 februari Årsbokslut

7 mars  Konstituerande 
 styrelsemöte

7 mars Investeringsmöte 

28 april Delårsbokslut

30-31 maj  Strategikonferens inkl
 styrelsemöte

1 september Investeringsmöte

3 oktober Delårsbokslut

31 oktober Affärsplan

29 november Investeringsmöte

På styrelsesammanträdenas dagordning 

finns alltid följande punkter.

• VD:s lägesrapport

• Ekonomisk rapport

• Finansiell rapport

• Rapport om uthyrningsläget

• Personalrapport

• Beslutsärenden

Stefan Lundqvist och Nora O´Dowd 
Nyman har under året verkat som styrel-
sens sekreterare.

Ordföranden
Vid konstituerande möte valdes Ingela 
Bergendahl som styrelsens ordförande 
med Margita Björklund som vice ord-
förande. Nuvarande ordförande och vice 
ordförande har haft posterna sedan mars 
2011. Styrelseordföranden ska genom 
kontakter med VD följa bolagets utveck-
ling mellan styrelsemötena samt svara för 
att styrelsens ledamöter fortlöpande får 
den information som krävs för att kunna 

Ägarstyrning
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Styrelse
Ingela Bergendahl Ordförande (S)

Född 1949, invald i styrelsen 2011

Övriga uppdrag: Ordförande Göteborgs Gatu AB, 

ledamot Göteborg Energi AB och Partille Energi AB

Mats Arnsmar Ledamot (S)

Född 1963, invald i styrelsen 2009

Ersättare Kommunstyrelsen

Övriga uppdrag: Ordförande Byggnadsnämnden och 

ledamot Dicksonska Stiftelsen

Lisbeth Grönfeldt Bergman Ledamot (M)

Född 1948, invald i styrelsen 2011

Syokonsulent 

Övriga uppdrag: Inga

Åse-Lill Törnqvist Ledamot (MP)

Född 1973, invald i styrelsen 2008

Bebyggelseantikvarie

Övriga uppdrag: Andre vice ordförande 

Park- och naturförvaltningen

Agneta Lindblom Ledamot (M)

Född 1945, invald i styrelsen 2003

Pensionär

Övriga uppdrag: Nämndeman Göteborgs Tingsrätt

Virpi Ring Ledamot (S)

Född 1967, invald i styrelsen 2011

Customer service rep

Övriga uppdrag: Inga

Margita Björklund Vice ordförande (FP)

Född 1945, invald i styrelsen 2011

Konsult

Övriga uppdrag: Ordförande Gréen Brobergs Museistiftelse, 

Kulturminnesföreningen Otterhällan, Vice ordförande Göteborgs 

universitets Jubileumsfond, ledamot Stampen AB, Frisk Service 

Göteborg AB, Björn Hus AB, Stiftelsen B M Hellerstedts Minne, 

Göteborgs Konstförening och IF Friskis & Svettis

Ingela Bergendahl

Margita Björklund

Mats Arnsmar

Lisbeth Grönfeldt Bergman

Åse-Lill Törnqvist

Agneta Lindblom

Virpi Ring
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Staffan Blixt Ledamot (Representant från  

Företagarna i Göteborg)

Född 1949, invald i styrelsen 2006

VD för Hisingens sotningsdistrikt AB

Övriga uppdrag: Ledamot Företagarna Göteborg, 

Företagarnas branschförbunds representationsskap, 

Företagarnas riksstyrelse och Sveriges 

Skorstensfejaremästares riksförbunds 6:e krets

Roland Myrenius Suppleant (S)

Född 1940, invald i styrelsen 1989

Pensionär

Övriga uppdrag: Inga

Arne Heldtander Suppleant (M)

Född 1943, invald i styrelsen 2011

Civilekonom

Övriga uppdrag: Inga

Marie Lindén Suppleant (V)

Född 1962, invald i styrelsen 2011

Partiombudsman

Övriga uppdrag: 2:e vice ordf. Byggnadsnämnden, 

 ordförande Boplats, ledamot Kommunfullmäktige och 

suppleant SABO

Anna Sjöstrand Suppleant (M)

Född 1966, invald i styrelsen 2011

Verksjurist

Övriga uppdrag: Ledamot Göta Älvs Vattenvårdsförbund 

och suppleant Parkeringsbolaget

Eive Nilsson Suppleant (Representant från Företagarna

i Göteborg)

Född 1971, invald i styrelsen 2007

Försäljning/kalkyl FO Peterson Snickeri

Övriga uppdrag: Ledamot Företagarna i Göteborg

Morgan Johansson Personalrepresentant

Född 1966

Fo
to

: P
on

tu
s 

Jo
ha

ns
so

n

Roland Myrenius 

Staffan Blixt

Arne Heldtander 

Marie Lindén

Anna Sjöstrand 

Eive Nilsson 

Morgan Johansson
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Företagsledning

Mikael Blom

Fastighetsutvecklingschef

Född 1966, Gymnasieingenjör

Anställd sedan 1996

Tidigare erfarenheter från konsult- och 

 entreprenadbranschen

Johan Carlsson

Förvaltningschef

Född 1973, Högskoleingenjör CTH

Anställd sedan 2007

Tidigare erfarenhet från konsult- och 

entreprenadbranschen samt fastighetsförvaltning

Lena Erlandsson

Personalchef

Född 1969, Personalvetare 

Anställd sedan 1988

Ann-Christin Håkansson

Förvaltningschef

Född 1963, Civilingenjör

Anställd sedan 2005

Tidigare erfarenheter från fastighetsbolag
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Från vänster: 

Stefan Lundqvist

Lena Erlandsson

Johan Carlsson

Göran Sylvesten

Ann-Christin Håkansson

Annette Möller

Mikael Blom 

Fredrik Setterberg

Stefan Lundqvist

Vice VD, Finanschef 

Född 1962, Civilekonom

Anställd sedan 2000

Tidigare erfarenheter från bank-/fi nansverksamhet 

samt fastighetsbolag

Annette Möller

Förvaltningschef 

Född 1972, Jur kand

Anställd sedan 2011

Tidigare erfarenheter från fastighetsbolag

Fredrik Setterberg

Ekonomichef

Född 1973, Civilekonom

Anställd sedan 2000

Göran Sylvesten

VD

Född 1954, Civilingenjör

Anställd sedan 2010

Tidigare erfarenheter från 

fastighetsbolag och statlig verksamhet

Bilden är tagen på Idrottshögskolan den 12 december 2011

Fo
to

: P
o

n
tu

s 
Jo

h
an

ss
o

n



78    Higabgruppens årsredovisning 2011

Alelyckegatan 1-7 Alelyckegatan 1-7A-D 4 1920 679 0 679

Allégården Södra Allégatan 4 1 1897 1 671 0 1 671

Angereds Bussdepå Spadegatan 22 1 2007 339 0 339

Angereds Företagsby Spadegatan 6-8 2 1989 1 882 0 1 882

Angereds Industriby Spadegatan 1-11 6 1978 13 597 0 13 597

Annedal - Seminariet Seminariegatan 1A-F 5 1910, 2007 10 772 0 10 772

Annedalspojkars Hus Brunnsgatan 14 2 1876 335 0 335

Arbetarinstitutet Magasinsgatan 23 2 1882 1 625 0 1 625

Arken Nordatlanten 100 1 1973 12 500 0 12 500

Bagaregårdens Landeri Bagaregårdsgatan 2 1 1650-talet 640 0 640

Barken Viking Lilla Bommens Torg 10 1 1906 2 300 0 2 300

Bergums Kyrkskola Bergums Källegårdsväg 1 2 1848 164 0 164

Billdals Gård Billdals Park 1 1860 1 085 0 1 085

Biotech Center Arvid Wallgrens Backe 20 1 2003 8 749 0 8 749

Biskopsvillan Alelundsgatan 4 1 1815 476 0 476

Blomstergatan 5 Blomstergatan 5 1 1966 5 081 0 5 081

Brew House Åvägen 24 5 1935 5 926 0 5 926

Bö Herrgård Herrgårdsgatan 15 4 1790 1 380 70 1 450

Daghem Apotekaregatan Apotekaregatan 4 1 1900 430 0 430

Daghem Falkgatan Falkgatan 3-5 1 1913 442 0 442

Daghem Folke Bernadottes Gata Folke Bernadottes gata 4 1 1881 500 0 500

Daghem Rosengatan Rosengatan 6 1 1955 389 0 389

Dicksonska Palatset Parkgatan 2 2 1862 1 892 0 1 892

Esperantoplatsen 7-9 Esperantoplatsen 7-9 1 1849 1 143 0 1 143

Exercishuset Parkgatan 35 3 1867 1 820 0 1 820

Feskekôrka Fisktorget 3-4 1 1874 500 0 500

Fiskhamnen - Fiskhall C Fiskhamnsgatan 31 1 1910 1 754 0 1 754

Fiskhamnen - Fiskhall F Fiskhamnen 17-19 1 1910 3 172 0 3 172

Fiskhamnen - Pirhus 1-2 Fiskhamnspiren 1-3 2 1995 2 169 0 2 169

Fritidshus Sälen Bårdvägen 3 1 1987 0 54 54

Första Långgatan 10 Första Långgatan 10A-B 1 1905 2 100 0 2 100

Gamla Ullevi Parkgatan 53-57 1 2008 3 816 0 3 816

Gathenhielmska Reservatet Allm. Vägen, Pölg., Stigbergst. 16 1700-talet 1 665 1 410 3 075

Gegerfeltska Villan Arkitektgatan 3 1 1874 635 0 635

Grimmereds Industriby Klangfärgsgatan 8-16 5 1974-77 19 508 0 19 508

Gullbergsbrohemmet Garverigatan 2 2 1741 1 453 0 1 453

Gårdavägen 2 Gårdavägen 2-4 1 1987 6 377 0 6 377

Göta Källare Hotellplatsen 2 1 1812 2 361 0 2 361

Hagabadet Södra Allégatan 3 1 1876, 1905 3 850 0 3 850

Hagapojkarnas Hus Frigångsgatan 19 1 1790 35 35 70

Hallegatan 4B Hallegatan 4B 1 1910 442 0 442

Hantverkshuset Stampen Norra Ågatan 10 1 1970 11 125 0 11 125

Hasselblads Center Ekmansgatan 8 1 1995 1 952 0 1 952

HDK Högskolan för Design och 

Konsthantverk Kristinelundsgatan 6 1 1904 8 707 0 8 707

Hotel Eggers Drottningtorget 2-4 1 1876, 1894 3 542 0 3 542

Huvudbrandstation Åvägen 2 1 1988 15 573 0 15 573

  Antal  Lokaler Bostäder Summa
Fastighet Adress byggnader Byggnadsår m2 m2 m2

Fastighetsförteckning

Visste du att Feskekôrka ursprungligen 
hette Fiskhallen? 

Den byggdes 1874 och var fram till Fiskhamnen 
anlades vid Majnabbe 1910 platsen för 
Göteborgs fiskauktion. Sedan blev det fisk-
handel och restaurangverksamhet i byggnaden.
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Fastighetsförteckning

Hälsovetarbacken Arvid Wallgrens Backe 2A-B 7 1908-1919 12 232 0 12 232

Härlanda Park Kålltorpsgatan 2 11 1907 8 854 169 9 023

Idrottshögskolan Skånegatan 14B 1 2011 3 532 0 3 532

Johannebergs Landeri Södra Vägen 61 2 1850 1 195 42 1 237

Kajskjul 46 Fiskhamnsgatan 41-43 1 1952 4 133 0 4 133

Kallebäcks Källa Gamla Boråsvägen 2-4 3 1881 200 70 270

Kiosk Kungsportsavenyen 39A Kungsportsavenyen 39A 1 1953 34 0 34

Kiosk Linnéplatsen Linnéplatsen 1 1960 176 0 176

Klippans Kulturreservat Klippan 4-6, 5-7, 11-13 7 1700-talet 2 058 332 2 390

Konserthuset Götaplatsen 8 1 1935 9 180 0 9 180

Konsthallen Götaplatsen 7 1 1923 795 0 795

Konsthögskolan Valand Vasagatan 50 1 1865 12 485 0 12 485

Konstmuseet Götaplatsen 5-6 1 1923 6 650 0 6 650

Kretsloppsparken Alelyckan Lärjeågatan 12 7 2007 2 600 0 2 600

Kronans Bryggeri Karl Johansgatan 23-25 1 1892 4 215 0 4 215

Kronhusbodarna Postgatan 6-8 3 1755, 1760-talet 1 890 0 1 890

Kronhuset Kronhusgatan 1D 1 1642-54 1 500 0 1 500

KTB Kurs- och Tidningsbiblioteket Vasagatan 2A 1 1900 5 141 0 5 141

Kvarteret Högvakten Östra Hamngatan 21 4 1746, 1844-49 8 045 0 8 045

Kviberg Luftvärnsvägen 33 1895 41 327 0 41 327

Kviberg - Tygförråd Tyghusvägen 4 1 1930 1 084 0 1 084

Kvibergsnäs Landeri Kvibergsnäs Allé 20-24 3 1690 681 196 877

Lagerhuset Heurlins Plats 1 1 1921 5 133 0 5 133

Landala Högreservoar Övre Besvärsgatan 1 1892 28 0 28

Landala Pumphus Södra Viktoriagatan 44 1 1869 198 0 198

Letsegårdsvägen 81 Letsegårdsvägen 81 1 1866 300 0 300

Lilla Änggården Thorild Wulffsgatan 75 1 1780 651 0 651

Lindholmsskolan Verkmästaregatan 7 2 1886 2 355 0 2 355

Lorensbergsteatern Berzeliigatan 4 1 1916 2 865 0 2 865

Lärje Östergård Lärje Östergård 10 3 1700-talet 417 134 551

Lärjeholms Gård Lärjeholmsvägen 10-14 6 1790-talet 2 001 0 2 001

Majnabbe - Fahlströmska Huset Taubegatan 7 1 1907 350 0 350

Majnabbe - Inspektorbostad Taubegatan 5 1 1792 0 200 200

Majnabbe - Kusthuset Taubegatan 9A-D 2 1780-talet 490 0 490

Majnabbe - Villa Majviken Taubegatan 2 1 1800 0 349 349

Margretebergsgatan 2 Margretebergsgatan 2 1 1953 1 360 0 1 360

Mariagården Stampgatan 1A-C 2 1767 1 200 0 1 200

Musikens Hus Djurgårdsgatan 13 1 1888 2 795 0 2 795

Naturhistoriska Museet Slottsskogen 1 1916 7 800 0 7 800

Nilssons Hus Hammarbergs Backe 10 1 1800-talet 100 0 100

Norra Hamngatan 8-10 Norra Hamngatan 8-10 1 1650 4 057 0 4 057

Observatoriet Björn Hedvalls Stig 4 1 1985 400 0 400

Odinslundsgatan 33 Odinslundsgatan 33 1 1930 335 0 335

Odontologen Medicinaregatan 12A-G 1 1965 32 000 0 32 000

Ostindiska Huset Norra Hamngatan 12 1 1750 8 750 0 8 750

Otterhällegatan 5/Stora Badhusgatan 6 Stora Badhusgatan 6 1 1994 8 070 0 8 070

Partihallarna - Torghallen Blomstergatan 11 1 1967 3 306 0 3 306

  Antal  Lokaler Bostäder Summa
Fastighet Adress byggnader Byggnadsår m2 m2 m2

Visste du att Konsthögskolan Valand haft inte mindre än sju adresser 
innan den 1996 flyttade in i nuvarande byggnaden på Vasagatan 50? 

Första stället för den ursprungliga ”Göteborgs Musei Ritskola”, grundad 
1865, var Ostindiska Huset, där numera Göteborgs stadsmuseum finns. 
Huset på Vasagatan byggdes 1865 och var tidigare plats för Slöjdskolan och 
Polhemsgymnasiet.
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Fastighetsförteckning

Pedagogen Västra Hamngatan 25 3 1855, 1862, 2006 30 920 0 30 920

Postgatan 10 Postgatan 10-14 1 1900 6 180 0 6 180

Postgatan 16 Postgatan 16 1 1902 1 231 0 1 231

Postgatan 4 Postgatan 4 1 1760-talet 408 0 408

Påvelundstorpet Påvelundsgatan 24 1 1770 65 0 65

Redbergsskolan Örngatan 6 2 1880 2 381 0 2 381

Remfabriken Åvägen 15 3 1891 2 045 0 2 045

Restaurang Trädgår´n Nya Allén 11 1 1998 2 420 0 2 420

Rådhuset Gustaf Adolfs Torg 1 1 1672 6 220 0 6 220

Röhsska Museet Vasagatan 39 1 1916 8 400 0 8 400

Sahlgrenska Huset Norra Hamngatan 14 1 1753 3 851 0 3 851

Saluhall Briggen Nordhemsgatan 28 1 1891 2 884 0 2 884

Sankt Eriksgatan 4 Sankt Eriksgatan 4 1 1810, 1871 1 490 0 1 490

Sankt Sigfridsgatan 85 Sankt Sigfridsgatan 85 1 1968 8 900 0 8 900

Sjömagasinet Adolf Edelsvärds gata 5 1 1775 1 040 0 1 040

Sjömanshuset Stigbergsliden 10 1 1831 705 0 705

Sjömanstornet Gamla Varvsgatan 1 1933 20 0 20

Skansen Kronan - Soldattorpet Skansen Kronan 1 1700-talet 40 0 40

Skansen Kronan - Vaktmästarbostaden Leijonsparres Väg 10A-B 1 1904 66 55 121

Skårs Gård Skårs Allé 11A-B 1 1700-talet 100 164 264

Skändla Gård Skändla Sörgårdsväg 2 4 1800-talet 634 0 634

Slakthuset Slakthuset 17 1905 19 951 115 20 066

Smålandsstugan - Vattentornet Slottsskogen 2 1700-talet 150 0 150

Sockerbruket Sockerbruket 1-36, 40-44 8 1850-1901 17 725 0 17 725

Stadsbiblioteket Götaplatsen 3 1 1967 9 394 0 9 394

Stadsteatern Götaplatsen 4 1 1934 15 100 0 15 100

Stora Katrinelund Levgrensvägen 7 3 1700-talet 860 0 860

Stora Saluhallen Kungstorget 15-18 1 1888 2 542 0 2 542

Stora Teatern Kungsparken 1 1 1856-59 6 350 0 6 350

Stora Tullhuset Packhusplatsen 7 4 1867 8 164 0 8 164

Talattagatan 16-22 Talattagatan 16-22 3 1868 791 0 791

Talattagatan 1A Talattagatan 1A 1 1950 461 111 572

Ullevi Ullevigatan 21 1 1958 9 000 0 9 000

Vagnhallen Gårda Rantorget 4 1 1985 28 900 0 28 900

Valhalla Idrottsplats Valhallagatan 1 1963 1 000 0 1 000

Valhallabadet/Valhalla Sport Valhallagatan 3 3 1956, 1967 30 140 0 30 140

Wernerska Villan Parkgatan 25 1 1886 1 278 95 1 373

Vidkärrs Herrgård Helleforsgatan 1A-C 3 1800 660 0 660

Villa Belparc A O Elliots Väg 10 1 1936 1 207 0 1 207

Åvägen 17 Åvägen 17A-K 6 1896 14 831 0 14 831

Ängås Gård Korsåsgatan 2 2 1880-talet 395 0 395

Östra Skärvallsgatan 1 Östra Skärvallsgatan 1 1 1925 500 0 500

Totalt Higabgruppen  311  628 920 3 601 632 521

  Antal  Lokaler Bostäder Summa
Fastighet Adress byggnader Byggnadsår m2 m2 m2

Visste du att det var Astrid Lindgren som invigde 
Stadsbiblioteket vid Götaplatsen 1967? 

I sitt tal sa hon bland annat ”Människans behov av böcker 
är evigt och oföränderligt. Att läsa är lika nödvändigt som 
bröd och salt. Det är en välsignelse att leva i ett land,  
som bygger så här vackra hem för böcker.”





Postadress Box 5104, 402 23 Göteborg

Besöksadress Åvägen 17 F, Göteborg

Telefon 031-368 53 00 · Fax 031-368 53 53

E-post info@higabgruppen.se · Hemsida www.higabgruppen.se

Higabgruppen ingår i koncernen Göteborgs Stad
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Ostindiska Huset


