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%51 Mötets öppnande
Ordförande  Johru'iy  Lundberg  hälsade  alla  välkomna  och  öppnade  därefter  mötet.

%52 Val av mötesordförande
Till  mötesordförande  valdes  Johnny  Lundberg.

%53 Val av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

%54 Val av justerare,  tid och plats
Till  att  justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Christer  Brincner,  att  justera  måndag  den

30/10,  kl. 15:30.

%55 Godkännande av dagordning
Upprättad  dagordning  godkänndes.

%56 Godkännande av föregående protokoll
Föregående  protokoll  godkändes.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  föregående  protokoll  till  handlingarna.

%57 Ekonomisk  rapport
Vd  föredrog  ekonomisk  rapport  per  30/9-17.  Resultatet  ligger  lite  under  budget,  men  pekar  på

ett helårsresultat  om  + - 0 kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.
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%58 Budget  2018
Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  budget  för  2018.

Vd  föreslår  en höjning  av taxan  för  hushållsavfall  med  128  kr/år  för  en villa  med  normalt

abonnemang.  När  det  gäller  slambrunnstömning  så är förslaget  en höjning  med  63 kr/brunn

inkl.  moms.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  til}  taxehöjning  med  128  kr/år  för

en villa  med  normalt  abonnemang,  och  för  slamtömning  med  63 krförunn.  Detta  gäller

för  2018.

Punkten  beslutades  omedelbart  justerad.

%59 Taxehöjning  övriga  taxor  och tjänster
Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  taxehöjning  av  bolagets  övriga  tjänster  med  6%.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  taxehöjning  med  6%  av  bolagets

övriga  tjänster.

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

I början  av  november  komrner  Post  Nord  att  dela  ut en broschyr  till  alla  hushållen  i Alvesta

Kornmun.  Den  kornmer  att  iru'iehålla  information  om  Optisk  sortering  av  hushållsavfall,

användning  av gröna  och  röda  soppåsar,  samt  information  om  Alvesta  Rerföållnings  AB.

Utdelning  av gröna  och  röda  soppåsar  kornmer  att  ske  under  november/december  2017,  för  att

sedan  köra  igång  själva  sopsorteringen  under  januari  2018.

Vd  redovisade  att  det  blir  Ljungby  kornrnun  som  efter  anbudsförfarande  får  ta emot  våra

gröna  och  röda  soppåsar  för  behandling  av hushållsavfallet.

Vd  redovisade  att  våra  och  Ljungby  kornmuns  soppåsar  kornrner  att  köpas  in  från  San  Sac

som  även  tillverkar  vanliga  sopsäckar.  Dessa  kommer  att  levereras  till  oss under  november

månad,  för  att sen  delas  ut  till  hushållen  under  november/december.
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%61 Förändring  av loggan, och uppmärkning  av våra fordon
Ordförande  tog  upp  frågan  om  bolaget  skulle  ändra  loggan  och  uppmärkningen  på bolagets

fordon  och  containers  från  förkortningen  ARAB  till  Alvesta  Renhållnings  AB.

Beslut:  En  helt  enig  styrelse  beslutade  att  loggan  och  uppmärkningen  på  fordon  och

containers  ska  vara  oförändrad.  Bolaget  ser  positivt  på  att  ha loggan  "En  del  av Alvesta

kommun"  på  sina  fordon,  och  det  bör  ske i samverkan  med  de övriga  kommunala

bolagen  i Alvesta  kommun.

%62 Övriga  frågor
Vd  föreslog  för  Arab's  styrelse  och  tjänstemän  att åka  på studiebesök  till  Norremarks

Återvinningscentral  iVäxjö,  där  de hållerpåmed  en utbyggnad  och  har  gjort  iordning  vid

trädgårdsavfallet  m.m.

Datum  för  studiebesöket  blir  den  30/1  l. Ola  Sjösten  Driftschef  på återvinningscentralema  i

Växjö  kommun  visar  oss deras  anläggning.

Planerat  är att vi  åker  från  Hjärterföolmsvägen,  kl. 13:30,  och  ska försöka  vara  hernma  till  kl.

16:30.

Ordinarie  styrelsemöte  utgår  denna  månad.

Ordförande  tog  upp  frågan  om  facklig  representant  ska  medverka  vid  ordinarie  styrelsemöte.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  avvakta  med  att  ta med  facklig  representant  vid  ordinarie

styre}semöte.

Datum  för  årsavslutnings  middag  för  Alvesta  Rerföållnings  AB's  styrelse  tillsarnmans  med  Vd

och  tjänstemän  blir  torsdagen  den 7:e december  efter  det sista  styrelsemötet  på Mandarin

Garden  i Alvesta.

%63 Nästa styrelsemöte,  tid och plats
Nästa  styrelsemöte  är planerat  till  torsdagen  den  7:e  december,  kl.  18.00,  OBS!  på

Mandarin  Garden  i Alvesta.

%64 Mötets avslutande
Ordförande  avslutade  öt
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tackade  samtidigt  för  bra  diskussioner  under  mötet!


