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Resumé 2006

Vi avslutar �006; ett år som också var Förbos fyrtionde
1966 funderade ett antal småkommuner runt storstaden Göteborg 
på hur man skulle leva upp till riksdagens bostadspolitik. Lösningen 
för bl.a. Lerum, Råda och Ytterby blev att slå sig samman och bilda 
ett gemensamt bolag. Den lösningen är fortfarande unik. Det finns 
bara ett interkommunalt (av flera kommuner samägt) bostadsbolag 
i Sverige och det är Förbo. Eftersom samarbetet avvek från regel-
verket kring allmännyttiga bostadsföretag fick man söka dispens 
för att bilda bolaget. 

Fram växte ett nytt bostadsbolag och ett flertal byggprojekt började 
att ta form i ägarkommunerna. Det första var Höjden i Lerum 
med 96 lägenheter byggda i två plan. Låga hus mitt i naturen i 
utkanten av Lerums samhälle. Idag renoveras husen och får moderna 
material och färger. Det kommer också en förtätning med nya två-
våningshus med arkitektur från 2000-talet i området. Alla föränd-
ringar till trots är Höjden samma trivsamma område med stora 
gröna ytor, och upplevs idag som ett av Lerums mest centrala 
bostadsområden.

1971, efter kommunreformen och kommunsammanslagningar, 
uppstod dagens ägarkonstellation: Härryda, Mölndal, Lerum och 
Kungälv.

Förbos själ; ett småskaligt boende nära naturen
Om Förbos ledning redan på sextiotalet kunde förutse baksidan 
med miljonprogrammets storskalighet eller om Förbos koncept 
att bygga litet och marknära var ett slumpartat lyckokast får bli 
osagt. Hur det nu än var så har vi fortsatt att bygga i liten skala 
nära naturen. Under 2006 har vi erbjudit drygt 100 nya familjer 
möjlighet att flytta in hos Förbo i Balltorp (Mölndal), på Råda Torg 
(Mölnlycke) och i Önneröd (Landvetter). 

�006; ett år med stor framgång
Vi har arbetat under de bästa förutsättningarna. Vi driver verk-
samhet i Sveriges mest expansiva region. Vi har långsiktiga ägare, 
stabila kommuner att verka i och inte minst en kunnig och erfaren 
personal. Vi är mitt i en period av intensiv nybyggnation. Vi fort-
sätter att bygga i Ytterby, Hindås, Lerum, Lindome, Landvetter. 
Samtidigt renoverar vi våra hus i en takt som aldrig förr och det 
tänker vi fortsätta med. Vi har startat ett omfattande program för 
att förbättra miljön med särskild inriktning på energianvändning. 
Vi har inventerat alla våra fastigheters energiförbrukning och energi-
slag för att hitta alternativa lösningar.  

I Förbo har vi idag många energislag; fjärrvärme, olja, direktverk-
ande el, elpannor och bergvärme. En del är bra, en del måste bort. 
Under 2007 blir ”bort med oljan” vårt måtto för att uppnå en 
bättre miljö.
 
Vi blickar framåt
Varsågod! Ta del av ett framgångsrikt Förbo-år genom ett axplock 
av bilder och artiklar. Vi blickar framåt och tänker fortsätta ut-
veckla hyresrätten på vårt sätt. 

Ulla Hamnlund-Eriksson
Verkställande direktör

Ulla Hamnlund-Eriksson.



6 7

Två bränder 

upptäcktes i tid!

Barnvänligt  
en självklarhet!

Modern design!!
Tillgänglighet är viktigt 

för oss.

B
o-k

var-k
on

ceptet! 
Vilk

en
 try

gg idé!



� 9

3D-bild av lägenheterna 
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Förbo AB med organisationsnummer 556109-8350 ägs av kom-
munerna Härryda (42,0%), Mölndal (27,6%), Lerum (21,4%) 
och Kungälv (9,0%). Förbo bedriver fastighetsförvaltning inom 
de fyra ägarkommunerna. Fastighetsbeståndet utgörs till närmare 
100% av bostäder och specialbostäder.

Sammanfattning
Under året färdigställdes nybyggnationen av 39 lägenheter i 
Balltorp samt om- och tillbyggnaden av Höghuset på Råda Torg, 
med 38 lägenheter, i Mölnlycke. 

Ett flertal nybyggnadsprojekt har startats under verksamhetsåret 
vilka beräknas färdigställas under 2007. I Önneröd, Landvetter, 
byggs fem så kallade BoKlok hus, ett koncept utvecklat av IKEA 
och Skanska. I Lerum bebyggs området Hallsås i samarbete med 
Lerums kommun, HSB och Derome. I området Fågelsten i 
Lindome uppförs ett bestånd av mindre hyreshus och i Hindås 
byggs två punkthus.

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 23,8 Mkr (25,4) 
vilket var i nivå med verksamhetsplanen för året. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten har under året upp-
gått till 30,9 Mkr (61,5) vilket huvudsakligen har använts till 
investeringar i materiella anläggningstillgångar 123,8 Mkr (49,2).

föRvaltnIngs- 
beRättelse

Hyresintäkter
Nyproduktion av lägenheter i Balltorp och Mölnlycke har medfört 
att hyresintäkterna för bostäder har ökat. Förhandlingar med 
hyresgästföreningen resulterade i oförändrade hyror för 2006. 
Hyresnivån för bostadslägenheter under 2006 uppgick i genom-
snitt till 836 kr/kvm (827 kr/kvm). 

Förbos lokaler hyrs till drygt 90 % av de fyra ägarkommunerna 
och av andra offentliga hyresgäster. Dessa lokaler är specialanpas-
sade och uthyrs nästan uteslutande till olika former av äldreboende 
eller vårdinrättningar. Vid årsskiftet uppgick lokalhyreskontraktens 
genomsnittliga hyrestid till 7,8 år (8,4). Hyresnivån under 2006 
uppgick till i genomsnitt 880 kr/kvm (878).  

Uthyrningsgraden totalt har under året varit 99,7% (99,8%).
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* Varav 97% återinvesteras i bolaget. Resten delas ut till ägarna.
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Nöjd kund mätningar
Förbo mäter varje år hur hyresgästerna upplever sitt boende genom 
att skicka ut en kundenkät, Nöjd kund. Efter att Förbo i flera år 
genomfört Nöjd kund-undersökningar själv genomfördes under-
sökningen 2006 av Statistikkonsulterna AB. Genom en metod som 
mäter Nöjd kund-index (NKI) blir resultatet lättare att jämföra 
med andra i branschen. Mätmetoden gör det också möjligt att se 
i vilken grad olika faktorer påverkar resultatet.
 
Frågorna är utformade så att hyresgästerna får ta ställning och på 
en tiogradig skala markera huruvida ett antal påstående stämmer. 
Frågorna omfattar trivsel i lägenheten och bostadsområdet, trygghet, 
yttre miljö, information, tillgänglighet och bemötande. Svaren 
räknas om till en hundragradig skala och resultaten visar i vilken 
grad våra hyresgäster är nöjda med Förbo som hyresvärd, (NFKI). 
På samma sätt mäts även Nöjd boende-index (NBI), det vill säga 
i vilken grad Förbos hyresgäster är nöjda med sitt boende.
 
Ett NFKI på 62,4 och ett NBI på 67,3 blev resultatet för Förbo 
2006. Undersökningen visade att Förbo bör fokusera mer på 
underhåll av fastigheter och lägenheter samtidigt som de senaste 
årens satsning på att bli mer serviceinriktade har gett resultat. En-
käten skickades till 1 200 hyresgäster; svarsfrekvensen var på 65 %. 
Undersökningen genomfördes under augusti och september.

Utblick mot �007
Förbos resultat efter finansiella poster för 2007 förväntas uppgå 
till ca 17 Mkr pga fortsatt höga kostnader för underhåll, ökade 
taxebundna kostnader samt högre räntekostnader på grund av 
planerad nybyggnation. Uthyrningsgraden förväntas bli fortsatt 
hög och stabil. 

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Balanserade vinstmedel ��6 0�1 595 kronor

Årets vinst �3 615 �3� kronor

Totalt	 329	637	029	kronor	

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp 
disponeras enligt följande:

Utdelas till aktieägarna ��� 03� kronor

Balanseras i ny räkning 3�� 75� 997 kronor

Totalt	 329	637	029	kronor

bygger på marknadsmässiga direktavkastningskrav vilka på sikt 
troligen kommer att höjas. En känslighetsanalys visar att en ökning 
av direktavkastningskraven med 1% minskar värdet på fastighet-
erna med ca 600 Mkr och den justerade soliditeten skulle då upp-
gå till 50%.

Personal
Under 2006 lades ”nöjda medarbetare” till Förbos långsiktiga mål, 
de övriga målsättningarna är: att synas, god ekonomi och nöjda 
kunder. För att kunna mäta hur personalen uppfattar sin situation 
hos Förbo planeras att införa en årligt återkommande undersökning,      
 ”nöjd medarbetar index”, med start 2007.

Antalet verksamma i företaget ökade under året från 42 till 45 
stycken. Nyanställningarna gjordes primärt för att stödja den 
växande nyproduktionen samt för att skapa förutsättningar för 
än bättre kundservice och underhållshantering. 

Antal chefer var vid årets slut 6 (6). Antalet långtidsfrånvarande 
uppgick till 5,0% (4,2%). Genomsnittsåldern i bolaget var 45,5 
(46,5) år. Samtliga anställda har personliga handlingsplaner som 
upprättas årligen. För ytterligare information om personalen se not 3.

Miljö
Förbo bedriver ett systematiskt miljöarbete och är miljödiplome-
rade sedan ett flertal år. Grunden för miljöarbetet är miljöplanen 
där mål och riktlinjer sätts avseende energi, vatten, avlopp, sop-
hantering, utvändig miljö, om- och nybyggnation, våra kontor, 
transporter och kemikalier. Åtgärder som genomförts under 2006 
är bland annat fortsatt inventering av fastigheter med fokus på 
energiåtgärder. Utifrån den inventering som genomfördes under 
2005 har ett åtgärdsprogram påbörjats där en rad oljeuppvärmda 
fastigheter har konverterats till bergvärme eller fjärrvärme. För år 
2007 har 5 miljoner öronmärkts för fortsatt konvertering av Förbos 
oljeeldade hus, samt andra energibesparande åtgärder. Målsätt-
ningen är att helt avveckla Förbos oljeberoende under 2007. Vidare 
finns lokala handlingsplaner i varje förbovärdsområde, uppföljning 
av energi- och vattenförbrukning i våra fastigheter och miljöpro-
gram i samband med större om- och nybyggnationer.

Kostnader
Drift- och underhållskostnaderna har ökat med ca 0,7% jämfört 
med föregående år vilket beror på ökade uppvärmningskostnader. 
Drifts- och underhållskostnader uppgick till:

 2006	 2005	 2006	 2005

Driftskostnader Mkr Mkr kr/kvm kr/kvm

Fastighetsskötsel 36,8 37,0 93 94 

Uppvärmning, el 47,� 43,4 ��9 ��0

Vatten och renhållning 20,8 20,6 53 52

Övriga driftskostnader �0,8 �0,8 27 28

Summa	 115,5	 111,8	 292	 284

Underhållskostnader	 2006	 2005	 2006	 2005

Planerat underhåll 36,� �0,9 9� 105

Övrigt underhåll ��,9 �0,� 10� 10�

Summa	 79,3	 81,7	 200	 209

Försäljnings- och administrationskostnader har under året upp-
gått till 23,9 Mkr (22,7). Ökning beror främst på högre kostnader 
för planering av nybyggnation samt utökning av personalstyrkan. 
Bland försäljnings- och administrationskostnaderna ingår kostnader 
för företagsledning, stabsfunktioner, ekonomiavdelning, marknads-
avdelning och planering av nybyggnation.

Finansiella poster
Förbos ägarkommuner har beslutat att avveckla den kommunala 
borgen. Med anledning av detta har under året pantbrev tagits ut 
i fastigheterna för omläggning av säkerheterna från kommunal 
borgen till pantbrev. Den kommunala borgen ska vara avvecklad 
under 2009. Räntenettot har under året försämrats med 2,5 Mkr 
vilket beror på att uttag av pantbrev ingår i räntenettot med 5,0 
Mkr. Från och med 2003 utgår en borgensavgift om 0,25%, totalt 
1,5 Mkr (2,1) till ägarkommunerna. Erhållna räntebidrag uppgick 
under 2006 till 0,8 Mkr (0,9). Den genomsnittliga låneräntan 
har under året varit 4,3%.

Finanspolicy
De övergripande riktlinjerna för finansverksamheten har fastställts 
av Förbos styrelse i en finanspolicy. Denna policy innehåller i stora 
drag följande punkter:

• Finansieringsrisken säkerställs genom långsiktiga finansierings-
avtal och/eller kreditlöften med flera långivare, där ingen enskild 
långivare står för mer än 50 % av låneportföljen.

• Ränterisken begränsas genom att högst 75 % av låneportföljen 
binds på kortare tid än två år.

• Derivatinstrument används endast för att minska bolagets 
ränterisker och är alltid kopplade till en underliggande finansiering.

• Bolagets likviditet säkerställs vid varje tillfälle genom bindande 
kreditlöften och genom likvida medel. 

Ränteförfallostruktur
Lånens ränteförfallostruktur framgår av nedanstående tabell.

Förfalloår	 Lånebelopp,	Mkr	 Andel,	%	 Ränta,	%

�007 ��9,0 3� 3,3

�00� - - -

�009 100,0 9 �,1

�010  �50,0 �� �,1

�011 och senare 350,0 31 3,9

Summa	 1	129,0	 100	 3,5

Vid årsskiftet hade Förbo ingått derivatkontrakt om 750 Mkr 
(600) vilka förlänger låneportföljens genomsnittliga räntebind-
ningstid från 2 månader till 29 månader. Kontrakten består av 
ränteswapar.

Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick vid årets slut 
till 29 månader (28) och den genomsnittliga lånebindningstiden 
till 34 månader (34).

Känslighetsanalys 
Förbos resultat påverkas av ett flertal faktorer såsom hyresnivå, 
uthyrningsgrad, kostnadsnivå och finansiella kostnader. En 
känslighetsanalys av resultatet framgår av nedanstående tabell.
	 	 	 Resultateffekt,
Resultatpost	 	 Förändring		 Mkr

Hyresnivå, bostäder + / -  1% 3,0

Hyresnivå, lokaler + / -  50 kr/kvm 1,6

Uthyrningsgrad + / -  1% 3,�

Drift, underhåll och

administrationskostnader + / - 10 kr/kvm �,0

Räntenivå vid upplåning  + / -  1% �,�

Fastighetsvärdering
Under året har en ny värdering av Förbos fastighetsbestånd genom-
förts. Värderingen är utförd internt och har kvalitetssäkrats av ett 
externt värderingsinstitut. Fastigheternas värde vid 2006 års utgång 
har bedömts uppgå till 3 900 Mkr. Något nedskrivningsbehov 
föreligger inte vid en jämförelse fastighet för fastighet mellan 
marknadsvärdet och det bokförda värdet. 

Förbos justerade substansvärde uppgick vid årsskiftet till 2 100 Mkr 
(1 120) efter beaktande av uppskjuten skatt om 28% för övervärde 
i fastigheter samt obeskattade reserver. Den justerade soliditeten 
uppgick till ca 53 % (44).

Direktavkastningskravet är av avgörande betydelse för fastighets-
beståndets beräknade värde. Den utförda fastighetsvärderingen 
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Belopp i Mkr

	 2006	 2005	 2004	 2003	 2002
Resultaträkningar
Hyresintäkter  3�0,3 336,1 330,6 319,7 313,� 
Drift-och underhållskostnader -19�,� -193,5 -1�3,9 -15�,5 -139,3
Fastighetsskatt -11,3 -11,6 -11,� -10,� -11,1
Avskrivningar enligt plan -3�,9 -37,� -35,5 -35,3 -35,3
Bruttoresultat 95,3 93,2	 99,8	 119,1	 127,5

Försäljnings-och
administrationskostnader -�3,9 -��,7 -�1,7 -�3,5 -�0,7

Rörelseresultat	 71,4	 70,5	 78,1	 95,6	 106,8
Räntebidrag 0,� 0,9 0,5 0,5 0,5
Ränteintäkter och räntekostnader -��,� -�6,0 -�5,0 -�9,6 -5�,0
Resultat	efter	finansiella	poster 23,8 25,4	 33,6	 46,5	 55,3

Skatter och bokslutsdispositioner 19,� ��,� -13,9 -19,9 -�5,�
Årets	vinst 43,6 47,8	 19,7	 26,6	 29,9 

Balansräkningar
Byggnader och mark 1 616,6 1 531,� 1 5�6,3 1 ��0,� 1 50�,1
Övriga anläggningstillgångar �3,� 1�,6 7,0 6,5 6,7
Omsättningstillgångar 1�,� 5,9 11,9 5,� 3,5
Kassa och bank 0,6 0,7 0,� �0,7 0,7
Summa	tillgångar 1	659,2 1	550,6	 1	545,6	 1	513,2	 1	513,0

Eget	kapital ��7,� 3�5,0 33�,� 319,5 �9�,�
Obeskattade reserver 1,5 19,6 6�,1 5�,5 �3,7
Räntebärande skulder 1 1��,� 1 051,� 1 06�,� 1 076,1 1 113,0
Övriga skulder �5,1 9�,6 ��,9 63,1 61,9
Summa	eget	kapital	och	skulder 1	659,2 1	550,6	 1	545,6	 1	513,2	 1	513,0 

Kassaflödesanalyser
Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,9 61,5 77,� 71,9 9�,0
Nettoinvesteringar (-) -1��,� -50,� -�3,� -15,0 -10,1
Finansieringsbehov (-) -93,5 11,3 -6,6 56,9 �3,9
Förändring av räntebärande skulder, minskning (-) 93,� -11,0 -13,7 -36,9 -�3,3
Årets	kassaflöde -0,1 0,3	 -20,3	 20,0	 0,6

Nyckeltal
Förvaltad yta,tkvm 395,7 39�,9 393,0 3�7,� 3�7,7
Antal lägenheter 5 1�6 5 1�� 5 1�3 5 1�� 5 130
Uthyrningsgrad,% 99,7 99,� 99,� 99,7 99,6
Direktavkastning på bokfört värde,% 7,5 7,3 �,3 �,7 9,5
Genomsnittlig ränta på räntebärande skulder,% �,3 �,3 �,� �,� �,7
Synlig soliditet,% �5,� �5,7 ��,� �3,7 �1,5

Belopp i Mkr

  2006 �005 �00�

Hyresintäkter not � 3�0,3 336,1 330,6

Driftskostnader not 3 -115,5 -111,� -107,9

Underhållskostnader  -79,3 -�1,7 -76,0

Fastighetsskatt  -11,3 -11,6 -11,�

Avskrivningar enligt plan not � -3�,9 -37,� -35,5

Bruttoresultat	  95,3 93,2	 99,8

Försäljnings-och administrationskostnader not 3,�,5,� -�3,9 -��,7 -�1,7

Rörelseresultat		 	 71,4	 70,5	 78,1

Räntebidrag  0,� 0,9 0,5

Ränteintäkter  0,� 0,3 0,�

Räntekostnader  -��,6 -�6,3 -�5,�

Resultat	efter	finansiella	poster  23,8 25,4	 33,6

Förändring periodiseringsfond  1�,� �3,5 -7,�

Överavskrivningar inventarier  0,0 -1,0 -0,�

Skattekostnad not 6 1,6 -�0,1 -6,3

Årets	vinst  43,6 47,8	 19,7

Kassaflödesanalyser

Belopp i Mkr

  2006 �005 �00�

Löpande	verksamhet

Hyresintäkter och övriga rörelseintäkter  3�0,3 336,1 330,6

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar  -��9,3 -��7,1 -�16,3

Finansiella intäkter och kostnader  -�7,6 -�5,1 -��,5

Betald skatt  -1�,� -6,5 -�,6

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten		

före	förändring	av	rörelsekapital  45,0 57,4	 61,2

Förändring av kortfristiga fordringar  -1�,� 1,9 -3,�

Förändring av ej räntebärande skulder  -1,9 �,� 19,�

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten  30,9 61,5	 77,2

Investeringar

Investering i materiella anläggningstillgångar  -1�3,� -�9,� -��,�

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0,� - -

Finansieringsbehov	(–),	överskott	(+)  -92,7 12,3	 -5,6

Finansiering

Utdelning till aktieägare  -0,� -1,0 -1,0

Förändring av räntebärande skulder  93,� -11,0 -13,7

Årets	kassaflöde  -0,1 0,3	 -20,3

Likvida medel vid årets ingång  0,7 0,� �0,7

Likvida	medel	vid	årets	utgång  0,6 0,7	 0,4
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Belopp i Mkr

Tillgångar
  2006 �005 �00�

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar not 7

Byggnader och mark  1 5�7,� 1 ���,7 1 ��9,6

Inventarier  �,1 9,3 3,7

Pågående nyanläggningar  69,� ��,7 36,7

Summa	materiella	anläggningstillgångar	  1	624,7 1	540,7	 1	530,0

Finansiella	anläggningstillgångar

Aktier och andelar  0,3 0,3 0,3

Uppskjuten skattefordran not 1 15,� 3,0 3,0

Summa	finansiella	anläggningstillgångar  15,7 3,3	 3,3

Summa	anläggningstillgångar	 	 1	640,4	 1	544,0	 1	533,3

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar  

- Hyresfordringar  0,6 1,1 0,�

- Skattefordringar   - - �,�

- Övriga kortfristiga fordringar  �,� - 1,7

- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not 9 13,� �,� 5,� 

Kassa och bank  0,6 0,7 0,�

Summa	omsättningstillgångar  18,8 6,6	 12,3

Summa	tillgångar  1	659,2 1	550,6	 1	545,6

Eget kapital och skulder
  2006 �005 �00�

Eget	kapital	 	 	 	 not 10

Bundet eget kapital 

- Aktiekapital, 191 330 aktier  19,1 19,1 19,1

-  Reservfond  79,1 79,1 79,1

Fritt eget kapital

- Balanserad vinst  ��6,0 �39,0 ��0,3

- Årets vinst  �3,6 �7,� 19,7

Summa	eget	kapital  427,8 385,0	 338,2

Obeskattade	reserver

Periodiseringsfond tax �000  - - 11,7

Periodiseringsfond tax �001  - - �,�

Periodiseringsfond tax �00�  - - 10,5

Periodiseringsfond tax �003  - - 1�,9

Periodiseringsfond tax �00�  - 10,7 10,7

Periodiseringsfond tax �005  - 7,� 7,�

Ackumulerade överavskrivningar inventarier  1,5 1,5 0,5

Summa	obeskattade	reserver  1,5 19,6	 62,1

Räntebärande	skulder

Banklån  not 1� 1 1�9,0 1 03�,5 1 050,3

Checkräkningskredit, limit 50,0   15,� 1�,9 1�,1

Summa	räntebärande	skulder  1	144,8 1	051,4	 1	062,4

Ej	räntebärande	skulder

Leverantörskulder  33,5 33,0 30,0

Skatteskulder  1,� 9,� -

Övriga skulder  1,7 �,0 0,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not 11 ��,1 50,� 5�,3

Summa	ej	räntebärande	skulder  85,1 94,6	 82,9

Summa	eget	kapital	och	skulder  1	659,2 1	550,6	 1	545,6

Ställda	panter

Fastighetsinteckningar  609,� 300,� �7�,�

Ansvarsförbindelser

Garantiförbindelser  0,3 0,3 0,�

Antal lägenheter fördelat på storlek

1 RoK eller mindre
�00 st

� RoK eller större 
6�5 st

� RoK �0�� st

3 RoK �073 st

Investeringar i materiella tillgångar

   �006 �005 �00� �003 �00�

0

�0

�0

60

�0

100

1�0

1�0
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Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oför-
ändrade i jämförelse med tidigare år om inget annat anges.

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.

Anläggningstillgångar
Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för even-
tuella värdehöjande förbättringsarbeten och uppskrivningar och med 
avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar på byggnader görs enligt plan med 2 procent per 
år på byggnadens anskaffningsvärde och eventuell uppskrivning. 
Avskrivningar på inventarier beräknas på anskaffningsvärdet och 
baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar 
på inventarier har skett med 20 procent per år. 

Samtliga fastigheter värderades internt vid årsskiftet 2006/2007, 
ett externt värderingsinstitut har kvalitetssäkrat värderingen. En 
individuell bedömning görs av samtliga fastigheters bokförda värde 
i förhållande till marknadsvärdet. Fastigheter vars bokförda värde 
överstiger marknadsvärdet med mer än 15 procent skrivs ned. Inga 
nedskrivningar har gjorts under 2006.

Ränta under byggnationen för pågående nyanläggning kostnadsförs.

Fordringar
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Skatter
Inkomstskatter redovisas i enlighet med BFNAR 2001:1. Med in-
komstskatter avses skatt som baseras på företagets resultat. Skatte-
mässigt värde för en tillgång eller skuld är det värde som tillgången 
eller skulden har för skatteändamål. Skillnaden mellan detta värde 
och bokfört värde är en s k temporär skillnad. Uppskjuten skatte-
skuld eller uppskjuten skattefordran är skatt som hänför sig till 
skattepliktiga eller avdragsgilla temporära skillnader och som med-

för eller reducerar skatt i framtiden. En uppskjuten skattefordran 
redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att skatte-
mässiga underskott kan avräknas mot skattemässiga överskott. 

På anläggningstillgångar görs skattemässigt maximala avskrivning-
ar. För fastigheter har temporära skillnader beräknats genom att 
jämföra bokfört värde med skattemässigt kvarvarande avskrivnings-
bara värde. Beräkningen visar att Förbo har en uppskjuten skatte-
fordran om 15,4 Mkr vilken har upptagits i balansräkningen under 
finansiella anläggningstillgångar. En jämförelse av bokfört värde 
med skattemässigt kvarvarande avdragsgilla värde vid en tilltänkt 
försäljning beräknas ge upphov till en uppskjuten skattefordran 
om 43 Mkr p g a särskilda övergångsregler.
  
Övriga tillgångar och skulder
Värdering har skett till anskaffningsvärdet eller nominellt värde om 
ej annat specifikt anges nedan.

Underhållskostnader
Underhållskostnaderna består av såväl periodiska som löpande 
åtgärder för att bibehålla fastighetens standard och tekniska nivå. 
Mindre reparationer redovisas som driftskostnad. Förbo kost-
nadsför i huvudsak samtliga utgifter för underhåll förutsatt att 
skattelagstiftningen så tillåter. Dock, görs prövning av alla större 
renoverings- och underhållsprojekt om aktivering av kostnader är 
tillämpligt. Dessa projekt analyseras med avseende på om bygg-
nadens livslängd förlängs, funktionen förbättras eller om drifts-
nettot förbättras. Om något av dessa kriterier uppfylls samt att 
bokfört värde på fastigheten ej överstiger verkligt värde, aktiveras 
de komponenter vilka höjer fastighetens värde. Bolaget gör en 
särskild bedömning av avskrivningstiden på dessa komponenter.

Räntor
Kostnader för derivat nettoredovisas under räntekostnader och 
periodiseras över löptiden. Resultateffekten av så kallade stängda 
derivatkontrakt vars syfte varit att säkra framtida räntebetalningar, 
periodiseras över ursprunglig löptid för respektive derivatkontrakt. 

Pantbrevskostnader
Bolaget kostnadsför uttag av pantbrev på befintliga fastigheter.

Not �. Hyresintäkternas fördelning
Belopp i Mkr   2006 �005 �00�
Per	objektstyp
Bostäder   301,7 �9�,7 �95,�
Lokaler   �9,� �9,� �6,7
Övrigt    10,� 9,3 9,3
Hyresbortfall    -1,0 -1,1 -0,�
Summa   340,3 336,1	 330,6

Per	geografiskt	område
Härryda   1��,1 1�3,6 1�3,3
Kungälv   39,7 39,6 3�,7
Lerum   ��,0 �3,3 �0,7
Mölndal   9�,5 �9,6 �7,9
Summa   340,3 336,1	 330,6

Not 3. Personal
Belopp i Mkr   2006 �005 �00�
Medelantalet	anställda
Antal män   �5 �3 �1
Antal kvinnor   �0 19 19
Summa   45 42	 40

Löner	och	andra	ersättningar
Styrelse och verkställande direktör   1,� 1,1 1,0
Övriga anställda   15,9 1�,0 13,1
Summa   17,1 15,1	 14,1

Vid uppsägning från bolagets sida äger verkställande direktören rätt till lön i tjugofyra månader.

Sociala	kostnader
Styrelse och verkställande direktör   0,� 0,� 0,3
Övriga anställda   5,5 �,9 �,9
Summa   5,9 5,3	 5,2

Pensionskostnader
Styrelse och verkställande direktör   0,3 0,3 0,3
Övriga anställda   1,3 1,� 1,�
Summa   1,6 1,7	 1,5

Sjukfrånvaro	 	 	 2006	 �005 �00�
Total sjukfrånvaro   5,9% 5,3% 3,�%
Långtidssjukfrånvaro   5,0% �,�% 1,5%
Sjukfrånvaro män   6,1% 5,0% �,9%
Sjukfrånvaro kvinnor   5,7% 5,�% 1,6%
Anställda 30-�9 år   �,0% 5,�% �,6%
Anställda 50 år-   9,1% 5,�% �,5%

Uppgift kan inte lämnas för anställda -�9 år pga av att den kan hänföras till en enskild individ.

Könsfördelning	inom	företagsledning
Inkl. arbetstagarrepresentanter  
Styrelse	 	 	 2006	 �005 �00�
Antal män   7 7 6
Antal kvinnor   � � 3
Summa   9 9	 9

Företagsledning 
Antal män   � � �
Antal kvinnor   � � �
Summa   6 6	 6



�0 2�

Mölndal, den �� februari �007

Jan Gustafsson, Ordförande
Bengt Hedberg, Vice Ordförande
Morgan Hedman
Ewa Lövgren
Björn Björneberg

Finn Söderpalm
Lisbeth Årgårdh
Ulla Hamnlund-Eriksson, Verkställande direktör
Lennart Köhlberg, Arbetstagarrepresentant
Tommy Andersson, Arbetstagarrepresentant
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Not �. Avskrivningar enligt plan
Belopp i Mkr   2006 �005 �00�

Byggnader   36,� 36,1 3�,9

Inventarier   �,� �,3 1,3

Summa   39,6 38,4	 36,2

Varav inventarier redovisade under rubriken
försäljnings-och administrationskostnader.   0,7 0,6 0,7

Not 5. Ersättning till revisionsbolag
Under året har ersättning till bolagsstämmovald revisor utgått med 0,3 Mkr (0,3) varav 0,1 Mkr (0,1) avser ersättning för konsultationer.

Not 6. Skattekostnad
Belopp i Mkr   2006 �005 �00�

Betald skatt   10,9 �0,1 6,3 

Uppskjuten skatt   -1�,5 - -

Summa   -1,6 20,1	 6,3

Not 7. Materiella anläggningstillgångar
Belopp i Mkr  Byggnader Mark Inventarier Pågående
     nyanläggningar

Anskaffningsvärde �006-01-01  1 �99,3 116,1 ��,9 ��,7

Inköp under året  - - 1,� 1��,1

Försäljningar och utrangeringar  - - -1,6 -

Omklassificeringar   91,3 �,1 - -95,�

Anskaffningsvärde	2006-12-31  1	990,6	 120,2	 23,1	 69,4

Ackumulerade avskrivningar �006-01-01  -519,� - -13,6 -

Årets avskrivningar  -33,� - -�,� -

Försäljningar och utrangeringar  - - 1,� -

Ackumulerade	avskrivningar	2006-12-31  -553,0	 -	 -15,0	 -

Ingående uppskrivningar �006-01-01  1�9,� - - -

Försäljning  - - - -

Årets avskrivningar  -3,6 - - -

Utgående	uppskrivningar	2006-12-31  145,8	 -	 -	 -

Ingående nedskrivningar �006-01-01  -156,�  - - -

Försäljningar  -    - - -

Utgående	nedskrivningar	2006-12-31  -156,4	 -	 -	 -

Ingående värde �006-01-01  1 37�,6 116,1 9,3 ��,7

Utgående värde �006-1�-31  1 ��7,0 1�0,� �,1 69,�

Taxeringsvärde  1 �0�,7 576,5

Pågående nyanläggning avser främst om- och påbyggnad av Ytterby C, samt nybyggnation i Önneröd, Hindås och Hallsås.

Not �. Operationella leasingavtal
Belopp i Mkr   2006 �005 �00�

�00�   - - 1,�

�005   - 1,� 1,�

�006   - 1,� 1,3

�007   1,� 1,� -

�00� eller senare   0,3 - -

Summa   1,5	 4,0	 4,1

Operationella leasingavtal avser i huvudsak lokalhyresavtal.

Not 9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Belopp i Mkr   2006 �005 �00�

Upplupna bidrag   7,� - -

Förutbetalda driftskostnader   �,6 �,1 �,6

Upplupna hyror och ersättningar   1,6 0,7 0,6

Övrigt   1,� - -

Summa   13,2 4,8	 5,2

Not 10. Förändring av eget kapital
Belopp i Mkr  Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa

Belopp vid årets ingång  19,1 79,1 ��6,� 3�5,0

Utdelning  - - -0,� -0,�

Årets resultat  - - �3,6 �3,6

Belopp	vid	årets	utgång  19,1	 79,1	 329,6	 427,8

Not 11. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Belopp i Mkr   2006 �005 �00�

Löner och sociala kostnader   3,0 �,6 �,�

Räntekostnader   6,� 3,7 5,5

Hyresintäkter   19,1 �3,7 �3,�

Derivatkontrakt   6,� �,7 10,1

Övrigt   1�,� 15,5 10,5

Summa   48,1 50,2	 52,3

Not 1� Förfallotid skulder
Belopp i Mkr   Förfaller till betalning

  Skuld per  inom ett år ett till fem år senare än fem år

Skuld  �006-1�-31   

Skulder till kreditinstitut  1 1�9,0  11�,� 1 010,� 0
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RevIsIonsbeRättelse

Att värna om miljön 

är en självklarhet 

för oss.

Utemiljön är en viktig del av boendet.

borås tidning tisdagen den 12  december 2006 9

. . .

BOLLEBYGD

För medlemmarna i Ap-
stoll MC är hösten en tid 
att lappa ihop både ho-
jen och kroppen. Att vara 
stuntintresserad motor-
cykeltjej är inte bara säll-
synt – det gör ont.

BOLLEBYGD. Bakom ett ga-
rage i Forssa Företagscenter 
lurar Apstoll MC, en motor-
cykelklubb för racing- och 
stuntintresserade tjejer. Sed-
an i somras har deras speci-
albyggda hojar bränt upp 
spår av gummi i Bollebygds 
asfalt.

– Vad jag vet fi nns det inte 
någon annan MC-förening i 
Sverige för tjejer med vår in-
riktning, säger den nygrun-
dade klubbens president Ca-
roline Andersson.

Just nu råder lätt höst-
depression i Apstoll MC: s 
verkstad, tillika klubblo-
kal. Motorsäsongen är över, 

och tiden har kommit för att 
plåstra ihop såren – på såväl 
medlemmar som motorcyk-
lar.

”Hojen gick i två delar”
– Min hoj fungerar inte så bra 
efter min senaste krasch, be-
rättar Caroline. Jag skul-
le lära en annan tjej åka på 
bakhjulet, och låg med fram-
däcket rätt upp i luften när 
jag vurpade. Hojen gick i två 
delar, men eftersom jag re-
dan var nära marken klara-
de jag mig bra.

Dramatiska smällar är en 
del av livet som stuntåkare, 
och det var inte ren och skär 
tur som räddade Caroline 
Andersson från allvarliga 
skador. Att kränga på sig en 
body armor, Gore-tex brallor 
med insydda skydd, stövlar 
och handskar tar sin tid – sär-
skilt som utrustningen är då-
ligt utformad efter kvinno-
kroppen.

Även utbudet av MC-klub-
bar är klent anpassat för 
kvinnliga spänningssökare. 
Det var därför Caroline och 
kompisen Malin Kirjonen för 
ett halvår sedan beslutade att 
starta en egen.

– De befi ntliga klubbar-
na är så tråkiga, och dåligt 
öppna för allmänheten. De 
består mest av organisera-
de pensionärer med glidar-
hojar och skinnvästar med 
fransar.

Trots att Apstoll MC nisch-
at sig exklusivt för tjejer, är 
Caroline inte totalt främ-
mande för att släppa in en 
eller annan stuntintresse-
rad man i lokalen.

– Men han kommer inte 
att ha någonting att säga till 
om, ler hon. Här är tjejernas 
ord lag. µ

Rikard Ljungqvist
rikard.ljungqvist@bt.se

033-7000703

†Apstoll MC

µ Grundades: Sommaren 2006
µ Antal medlemmar: Cirka 20
µ Beslutsorgan: Styrelse på 6 medlemmar samt allmänt gruppsty-
re i de fl esta frågor.
µ Krav för fullt medlemsskap: Våghalsighet, kvinnokön och intres-
se av motorcyklar.
µ Bra att ha: Lekhoj man inte är rädd om.
µ MC-intresserad tjej? Kontakt kan inom kort ske genom sajten ap-
stollmc.com.

I Bollebygd startades en motorcykelklubb bara för brudar under sommaren. ”Inget för kärringar – vi är extremåkare.” FOTO JAN PETTERSSON

Bara för hårda brudar
Apstolls MC i Bollebygd är klubben för MC- och stuntintresserade tjejer

Nu fi nns det möjlig-
het för unga i Rävlanda, 
Hindås och Hällingsjö att 
visa upp sig med kultur 
i alla former. Det hand-
lar om UKM, ung kultur 
möts, i Härryda kom-
mun.

MÖLNLYCKE. 23 – 24 febr-
uari är det UKM-festival i 
Mölnlycke. I år är den för 
första gången uppdelad på 
två dagar. På fredagen är det 
rockscen i EkdalaAulan. För 
annan musik gäller Kultur-
huset på lördagen. I Nemes-
hallen är det utställningar av 
teckningar, foton, skulpturer 
och annat konstnärligt.

En jury fi nns på plats för 
att utse vilka som går vida-
re till regionmöte. Därifrån 
kan deltagare gå vidare till 
riksfi nal.

UKM handlar om att samla 
och synliggöra olika kultur-
former. Anmälan till UKM i 
Härryda ska vara inne 28 ja-
nuari. Kultur och fritid Härr-
yda ordnar festivalen ihop 
med Musikföreningen. µ

Ingemar Brink

Ut med olja, in med berg-
värme och fjärrvärme. 
Det är vad som gäller för 
Förbos fastigheter i Räv-
landa.

RÄVLANDA.Förbos lägenhe-
ter på mejerivägen i Rävlan-
da får bergvärme istället för 
olja. Arbetet är i full gång.

När det gäller Förbos fast-
igheter på Boråsvägen är det 
ännu inte klart vilken lösning 
som väljs. Ett alternativ är att 
ansluta till den värmecentra-
len för förnyelsebart bränsle 
vid brandstationen.

– Vi har fått en offert och 
kommer att diskutera det-
ta inom kort, säger Krister 
Lundgren, miljöchef på För-
bo.

De nya lägenheter som 
Förbo bygger i Hindås 
kommer att få sin värme 
från den nya värmecentra-
len vid skolan, som ock-
så eldas förnyelsebart. µ

Ingemar Brink

Kulturfest
för unga

Förbo får
bergvärme

Adress: .....Kungsbackavägen 1, 517 34 Bollebygd 
E-post: ..................................... bollebygd@bt.se

Tel redaktion: ...... 033-28 44 56
Ingemar Brink: .... 070-977 87 21

Om tidningen uteblir
Ring: ..........033-700 09 10

Lucia Sofi a Brorsson, Morjhult, med sina tärnor Malin Larsson, Hindås, Evelina Augustinsson, Tubbared, Erika Andersson, Spjuthult (Töllsjö), Leonore Virag-
Nilsson, Bollebygd, Linda Svensson, Bollebygd och Tina Karlsson, Töllsjö. FOTO INGEMAR BRINK  

Källare
vattenfylldes

BOLLEBYGD. Räddnings-
tjänsten i Bollebygd fi ck 
strax efter kl 16 på mån-
dagseftermiddagen larm 
om att en källare hade vat-
tenfyllts i ett bostadshus på 
Töllsjösvägen.

Det hade kommit in rejält 
med vatten från stora vat-
tenansamlingar kring hu-
set. Pumpar sattes in för att 
tömma källaren. µ

Ingemar Brink 
ingemar.brink@bt.se

033-22 44 56

†Fullt upp för Bollebygds lucia

Töllsjö kan sträcka på sig extra 
i årets Luciatid. Den nordliga 
kommundelen är nämligen 
mycket välrepresenterad i 

tåget, med Sofi a Brorsson från 
Morjhult i spetsen.
Lillemor Timour och Håkan 
Alfredsson leder luciaverksam-

heten i Bollebygd. De är båda 
verksamma i Lions. och Lucia är 
en viktig del i deras insamlings-
verksamhet.

Höjdpunkten för Lucia är krö-
ningen i Bollebygds kyrka på 
tisdag kväll. I samband med det 
avslöjas och hyllas också den 

person som har blivit utnämnd 
till att bli ny Bollebygdsambas-
sadör efter Dan Waern. µ

Till årsstämman i Förbo AB organisationsnummer 556109-8350. 
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning i Förbo AB för räkenskaps-
året 2006. Bolagets årsredovisning framgår av detta dokument på 
sidorna 11-22. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och 
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredo-
visningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision.
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. 
Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med 
hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
 
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem, att bedöma de be-
tydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direk-

tören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för 
mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings-
skyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser 
att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
 
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg, den 28 februari 2007

Björn Grundvall
Auktoriserad revisor
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Krister tillsammans 
med några goa & 
glada hyresgäster!

Här bygger vi för fullt  

i Ytterby.

Vackert som en tavla!

Grönbacka är en 

liten idyll! De snygga husen  

i Balltorp.
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Härryda
Mölnlycke
Hulebäck 1:5�6, 1:57�, 1:603 Skolvägen, Centralvägen 1950/57/06 97 5 �77 ��9 5 706 �6,3 6,1
Hönekulla 1:�61, Hulebäck 1:76� Lingonvägen 196� 139 9 031 - 9 031 �1,5 �,0
Hönekulla 1:�97 Stationsvägen  1977 6� � �1� �7� � �90 1�,9 3,�
Hönekulla 1:5�5, 1:5�6 Flädervägen, Videvägen 19�� 59 � �53 16 � �69 �3,6 3,0
Hönekulla 1:67 Skogsgläntan 19�1 170 13 6�7 �16 1� �63 69,� 11,7
Hönekulla 1:605, 1:606 Mandelkremlan, Fårtickan,  
 Trattskivlingen, Björksoppen 199� 97 7 577 517 � 09� 5�,� 7,�
Kullbäckstorp 1:130 Båtsmansvägen 1991 73 6 ��� 5 6 �33 �7,1 5,7
Råda 1:7,1:�, Kindbogården 1:95 Tallgården, Aspgården m fl  1969/9� 731 50 151 3 351 53 50� �33,� �5,5
Solsten 1:105, 1:106 Solstensgärdet 19�� 66 � 731 1 070 5 �01 35,0 5,1
 Delsumma	 	 1	500	 105	507	 6	282	 111	789		 547,2	 96,1

Landvetter	 	 	 	 	 	 	 	
Landvetter �:70, �:71, �:51, �:3�,   
6:�95, 6:�96, 6:506, 6:�70,  
Salmered 1:79, 1:�0 Södra och Norra Stommen 1969 16� 10 560 - 10 560 �7,0 �,9
Landvetter �:�5 Idrottsvägen �00� - - � ��0 � ��0 17,� �,�
Landvetter �:9 Brattåsvägen 1977 �1 6 0�6 �9 6 115 ��,1 5,3
Landvetter �:1�, �:79, �:�� Byvägen 19�3/�� �1 � 75� 1 016 3 77� ��,3 3,3
Landvetter 6:657, 6:65� Ledsängsvägen 1993 30 � �3� �77 � 715 13,� �,�
 Delsumma	 	 316	 21	582	 4	002	 25	584	 128,6	 22,7
Hindås,	Hällingsjö,	Rävlanda	 	 	 	 	 	 	 	
Hindås 1:�51, 1:�5�, 1:�53 Stationsvägen 1979/�6 5� 3 �69 �5� � 1�1 17,� 3,5
Hällingsjö 1:61, 1:6� Frökullen 19�9/9� 1� 9�6 - 9�6 �,3 0,7
Rävlanda �:95, 5:30, 5:3� Boråsvägen, Mejerivägen 195�/71 6� 3 60� 170 3 77� 15,1 3,1
 Delsumma  130	 8	423	 422	 8	845	 37,2	 7,3
Totalt	Härryda   1	946	 135	512	 10	706	 146	218	 713,0	 126,1

       

Kungälv
Ytterby
Baljan 1,�,3, Kastellegården 1:379,  
Ytterby-Tunge �:�9 Hällebergsgatan 1970 337 �� ��� ��9 �5 071 10�,1 �0,0
Grokareby 3:�5 Hagenvägen 199� �6 � 335 - � 335 11,1 1,�
Vidkärr 1, Portmaden 3,6 Skolvägen, Runängsgatan 19�9/57/69 105 6 ��9 �9 6 57� 31,3 5,�
Ytterby-Tunge �:65, Kärna 6:1, 39:1, 60:1 Häradsvägen, Kärnavägen m fl 196�/�6 35 1 960 3�� � 3�� 9,� 1,�
 Delsumma	 	 503	 35	026	 1	302	 36	328	 154,3	 29,4
Marstrand
Marstrand �6:�0, ��:3, ��:�, Bohusgatan,  
��:5, 6:�5 Körsbärsgatan, Myren 195�/�3/93 100 6 �7� 7� 6 5�� �3,1 5,7
Marstrand 17:6, �3:1�, �3:15,  Hamngatan, Långgatan,  
�7:1, 57:9, 77:�, �3:3 Hospitalsgatan m fl  1950/65/��/�� 3� � �00 1 709 � 509 30,5 3,7
 Delsumma	 	 138	 9	274	 1	783	 11	057	 73,6	 9,4

Kungälv
Kabbelekan � Tvetgatan 199� �0 1 1�6 - 1 1�6 9,0 1,0
 Delsumma	 	 20	 1	126	 -	 1	126	 9,0	 1,0
Totalt	Kungälv   661	 45	426	 3	085	 48	511	 236,9	 39,8
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Lerum        

Lerum,	Stenkullen	
Hallsås �:�1� Kring Alles väg 19�� �� 1 695 - 1 695 9,9 1,6
Hulan 1:33�, �:1, 3:1 Bentzels väg 1971 �97 �0 15� 179 �0 337 90,0 17,9
Lerum 1:69, 1:71 Kullgårdsvägen 1967/9� 96 6 13� 5 057 11 1�9 ��,� 9,5
Almekärr 3:3�0 Ekeredsvägen 1990 5� � �9� - � �9� 36,7 3,6
Ölslanda 1:�65 Ölslanda Gärde, Hällebergsvägen,  
 Ölslanda Lycka 199� 1�� 10 910 - 10 910 65,5 9,9
Torp �:95 Brogårdsvägen 19�6 �3 � 960 - � 960 19,0 �,�
 Delsumma	 	 656	 46	153	 5	236	 51	389	 249,3	 45,3

Floda	
Drängsered 1:117, 1:193 Rödhakev., Drängseredsv. mfl  1960/�� 7� 5 7�6 �5 5 �11 3�,7 �,�
Floda �0:57 Mårdvägen 1991 3� � 67� - � 67� 17,6 �,�
Heden 1:�� Nya Nordåsvägen 19�9 �6 3 57� - 3 57� �3,3 3,0
Tollered �:67, �:73, �:97, �:9�, �:99 Volrath Bergs väg, Dalalyckan mfl  1975/�� 65 � 6�5 �0 � 665 �3,0 3,7
Uddared �:� Havrevägen 1979 70 5 �09 1�5 5 59� �7,1 �,�
 Delsumma	 	 287	 22	072	 250	 22	322	 123,7	 17,7
        
Gråbo	 	 	 	 	 	 	 	
Hjällsnäs �:�7, �:��, 75:5 Segerstadsvägen 1966/�� 1�0 9 �6� 736 10 �0� �0,5 �,7
Hjällsnäs 3:7, 36:1, 36:16 Lundbyvägen, Hjällsnäsvägen 19�6/90 - - 6 �7� 6 �7� - �,�
Moledet  �:�7, �:3� Småhöga, Grönbacka 19�7 70 5 �5� 15 5 �69 �7,� �,�
Kålkulla 1:9, del av Gråbovägen �00� - - � 550 � 550 - 1,5
 Delsumma	 	 210	 14	922	 9	575	 24	497	 67,9	 19,2
Totalt	Lerum   1	153	 83	147	 15	061	 98	208	 440,9	 82,2

Mölndal        

Lindome
Annestorp ��:3, ��:� Dotegården, Almåsgången m fl. 197� 3�� �1 �35 �0� �1 ��3 109,6 19,0
Annestorp 5:116 Konditorivägen 19�� 30 1 ��� - 1 ��� 11,� 1,�
Lindome 17:� Tåbrovägen 196� 1�0 � 33� 76 � �1� �0,� 7,7
Lindome 3:�9 Drottninghögsvägen 19�7 - - 559 559 - 0,6
Lindome �:�3, �:��, �:�5, �:�6, �:�7 Mattias väg, Kyrkängsv., Viktors väg 19�3 ��6 17 1�� - 17 1�� 11�,0 16,0
 Delsumma	 	 740	 48	779	 1	043	 49	822	 279,8	 45,1

Balltorp	
Ekriskan � Gundefjällsgatan 1991 50 3 9�� - 3 9�� 3�,1 �,�
Grönriskan 1 Gundas Gata 1990 6� 5 37� - 5 37� ��,� 3,6
Jättetickan 1, Brödtickan 1,  
Balltorp 1:1�� Pepparedsängen, Peppareds Torg 19�1/�7 �3� 17 6�7 1 517 19 1�� 107,3 15,7
Mandelriskan 1, Vintertickan 1 Gundefjällsgatan, Ålegårdsgatan 19�5 309 �� 0�7 �0 �� 107 117,5 ��,1
 Delsumma	 	 659	 48	972	 1	597	 50	569	 299,1	 45,6

Kållered	 	 	 	 	 	 	 	
Våmmedal 3:1�0, 3:3� Streteredsvägen, Brattåsvägen 1990/9� �7 1 6�� 765 � �13 9,6 �,�
 Delsumma  27	 1	648	 765	 2	413	 9,6	 2,8
Totalt	Mölndal   1	426	 99	399	 3	405	 102	804	 588,5	 93,5

Totalt	Förbo   5	186	 363	484	 32	257	 395	741	 1	979,3	 341,6
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vd, styRelse  
och RevIsoReR

Revisorer

Björn Grundvall, ordinarie, 

auktoriserad revisor, Ernst & Young

Gunilla Andersson, suppleant, 

auktoriserad revisor, Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Olle Björnström, Kungälvs kommun

Thomas Svensson, Mölndals stad

Roy Olsson, Lerums kommun

Ulf-Göran Willén, Härryda kommun

Arbetstagarrepresentanter

Tommy Andersson, SIF, ordinarie

Lennart Köhlberg, Fastighets, ordinarie

Ragna Dahlström, SIF, suppleant

Sven Olsson, Fastighets, suppleant

Styrelse, VD

�.  Lisbeth Årgårdh, 

 (s) Mölndals stad, invald �999

2.  Morgan Hedman, 

 (s) Kungälvs kommun, invald 2003

3.  Jan Gustafsson, Ordförande  

 (s) Härryda kommun, invald 2005

4.  Björn Björneberg, 

 (fp) Härryda kommun, invald �989

5.  Ewa Lövgren, 

 (s) Lerums kommun, invald �999 

6.  Bengt Hedberg, Vice ordförande,  

 (m) Mölndals stad, invald �992

7.  Ulla Hamnlund-Eriksson, 

 Verkställande direktör, anställd �996

8.  Finn Söderpalm, 

 (m) Lerums kommun, invald 2004

Suppleanter

Iréne Brodd 

(fp) Mölndals stad, invald �995

Ann-Christin Håkansson 

(kd) Kungälvs kommun, invald 200�

Gunnar Häggström 

(m) Härryda kommun, invald �999

Patrik Linde 

(s) Härryda kommun, invald 2003

Folke Lindstedt

(fp) Lerums kommun, invald 2003

Ingela Rossi 

(s) Kungälvs kommun, invald 2003

Lennart Wallensäter

(s) Mölndals stad, invald 2005

Morgan Hedman och 
Bengt Hedberg.

Björn Björneberg och

Lisbeth Årgårdh.

Finn Söderpalm och  
Ulla Hamnlund-Eriksson.

Ewa Lövgren och  

Jan Gustafsson.
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Form och produktion av Innovaform och Förbo. Inlagan är tryckt på Silverblade Silk 170 gram och omslaget på Silverblade Silk �50 gram. 
Tryck: Responstryck. Foton: Förbo och Dan Holmqvist.
Pressklipp: Härryda-Posten sid. 5, 7, �5. Borås Tidning sid. 6, �, �3. Lerums Tidning sid. �, 3, 7, �, ��. Kungälvs-Posten sid. 30. Göteborgs-Posten sid. 9, �3, �5.

40-års-festen var en rolig 

dag för alla barn.  

Stora som små.

Roligt att det kom så mycket folk!

Här är Ulla med och 
lägger grunden.

Alla ville ha en del 
av kakan.

Vi satsar på modern design 
på våra nybyggen. 
Visst syns det?

Några bilder till från vårt 

40-årsjubileum!
O

ch än
n

u m
er om

 våra 

by
ggprojekt.


