
STYRELSEN  FOR

ALVESTA  RENHÅLLNINGS  AB

Sammanträdesprotokoll

2017-12-07

Plats  och  tid Mandarin  Garden,  Alvesta,  kl.  18:00-19:00

Beslutande

Övriga  deltagare

Johnny  Lundberg

Birgit  Andersson

Rune  Gustafsson

Christer  Brincner

Håkan  Stigsson

Conny  Pettersson

Martin  Lindberg

ordf.

ord.  Ej  närvarande.

ord.

ord.

ord.  Ej  närvarande.

Vd  ARAJ3.

tjänsteman

Justeringens  tid  och  plats
Ja-  7A  - i  7-

Alvesta..............;....................

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Conny  Pettersson /,

Johnn.y  Lundb«rg

Rune  Gffstafsson

Paragrafer  65-76.
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%65 Mötets öppnande
Ordförande  Jobnny  Lundberg  hälsade  alla  välkomna  och  öppnade  därefter  mötet.

%66 Val av mötesordförande
Till  mötesordförande  valdes  Johnny  Lundberg.

%67 Val av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

j68  Val  av  justerare,  tid  och  plats

Till  att justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Rune  Gustafsson,  att  justera  torsdag  den

7/12,  kl. 19:30.

%69 Godkännande  av dagordning
Upprättad  dagordning  godkänndes.

%70 Godkännande  av föregående  protokoll
Föregående  protokoll  godkändes.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  föregående  protoko}l  till  handlingarna.

%71 Ekonomisk  rapport
Vd  föredrog  ekonomisk  rapport  per  30/11-17.  Resultatet  ligger  under  budget,  och  pekar  på ett

helårsresultat  om  - 200  kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.
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%72 Sammanträdesdatum  2018
Vd  föredrog  förslag  på sammanträdesdatum  för  2018.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att anta upprättat  förs}ag  till  sammanträdesdatum  för  2018.

Mötestiden  är 14:30  till  ca. 16:30.  Mötesdagar  framgår  av sammanträdesplanen.

%73 Redovisning  av införandet  av Optisksortering  av hushållsavfallet
Vd redovisade  hur införandet  av Optisksortering  av hushållsavfallet  ligger  till  tidsmässigt.

Utdelning  av gröna  och  röda  soppåsar  kommer  att påbörjas  under  senare  delen  av december

2017,  för  att sedan  köra  igång  själva  sopsorteringen  under  januari  2018.

Soppåsarna  är nu  under  tryckning  hos SanSac  som  ska leverera  dessa  påsar  till  oss och

Ljungby  kommun.

Vd redovisade att Ljungby  kornrnun  nu har  satt  spaden  i marken  gällande  bygget  av den

optiska  anläggningen  som  ska  ta emot  våra  förgade  soppåsar.

%74 Övriga frågor
Vd informerade  om att de nu har fått en ny lastväxlare  fordon  (krokbil)  levererat  till  bolaget,

som ersätter ett äldre och uttjänt  fordon. Det är en Scania 450, med JOAB aggregat.  Fordonet

levererades  av Atteviks  lastvagnar  i Växjö.

Vd  informerade  om  att  upphandling  av en ny  sopbil  kornmer  att  påbörjas  under  januari-

februari  2018.  Vd  tar  hjälp  av Alvesta  kornmuns  inköpschef  Johan  Johansson  med

upphandlingen.

%75 Nästa styrelsemöte,  tid  och plats
Nästa  styrelsemöte  är planerat  till  onsdagen  den 14:e  mars  2018,  kl. 14.30,  på

Hjärterföolmsvägen  iAlvesta.

%76 Mötets  avslutande
Ordförande  avslutade  mötet  och  tackade  det  utförda  arbetet  under  det  gångna  året,  och

önskade  alla  en God  Jul  och  ett Gott  Nytt  År!

/ustering


