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Justeringens  tid  och  plats
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Sekreterare
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Conny  Pettersson

Martin  Lindberg
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:Tohnny  Lundberg
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%45 Mötets öppnande
Ordförande  Joy  Lundberg  hälsade  alla  välkomna  och  öppnade  därefter  mötet.

%46 Val av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

%47 Val av justerare,  tid och plats
Till  att  justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Birgit  Andersson,  att  justera  fredag  den

7/12,  kl.  os.oo.

%48 Godkännande  av dagordning
Upprättad  dagordning  godkänndes.

j49  Godkännande  av föregående  protokoll

Föregående  protokoll  godkändes.

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

%50 Ekonomisk  rapport
Vd  föredrog  ekonomisk  rapport  per  30/11-18.  Resultatet  ligger  lite  högre  än budget  och  pekar

på ett  helårsresultat  om  + 500  kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.

g51 Sammanträdesdatum  2019

Vd  föredrog  förslag  på sarnmanträdesdatum  för  2019.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  sammanträdesdatum  för  2019.

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

Justering
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%52 Redovisning,  granskning  av inköpsverksamheten  i bolaget
Vd  redovisade  bolagets  inköpsverksamhet  som  varit  under  2018.  Vd  redovisade  att  bolagets

rutiner  och  riktlinjer  för  inköp  har  följts  samt  att det  finns  dolcumentation  för  inköpen.  Vd

redovisade  även  att upphandlade  avtal  följs  samt  att  man  följer  LOU.  Vd  informerade  att

bolaget  utnyttjar  och  följer  Alvesta  kornmuns  ramavtal,  samt  vid  större  upphandlingar  så tar

man  hjälp  av Alvesta  Kornmuns  inköpsavdelning  för  att få den  bästa  hjälpen.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  redovisningen  till  handlingarna.

%53 Redovisning,  från  "Avfall  Sveriges "  höstmöte.
Vd  informerade  från  "Avfall  Sveriges"  höstmöte.

Mötet  handlade  om  återvinningscentra1er,  från  planering,  till  byggande  och  användning,  samt

om  återbruksverksamhet  och  resurshantering.  Aven  den  ekonomiska  delen  togs  upp,  att det

måste  få kosta  att driva  en modern  återvinningscentral.  Vd  samrnanfattade  det  hela  med  att  det

hade  varit  ett givande  och  intressant  möte.

j54  Övriga  frågor

Vd  informerade  att  han  tagit  fram  en SkiSS på hur  en omlastningsramp  på Alvesta

återvinningscentral  skulle  kunna  se ut, där  sopbilen  backar  upp  för  en ramp,  och  sen tippas  de

gröna  och  rödasoppåsarna  i stora  lastväxlarflak  på ca. 40 kbm.,  för  att  sedan  köra  dom  vidare

till  den  optiska  sorteringen  i Ljungby.

Med  denna  omlastningsramp  så skulle  vi  slippa  köra  sopbilarna  till  Häringetorp  för

omlastning  samt  att  vi  slipper  momentet  att lasta  upp  påsarna  med  hjullastare,  här  tippas  de

direkt  i flaket,  vilket  effektiviserar  hela  arbetet.

Vd informerade  att  han  har  för  avsikt  att  bredda  ytan  på Grimslövs  återvinningscentral  med  ca

8 meter  till  vänster  om  den  befintliga  rampen  där  man  kör  upp  och  lämnar  sitt  sorterade  avfall.

Detta  för  att kunna  ställa  dit  några  flak/containers  till  att lägga  sorterat  avfall  i. Vd

infornnerade  att det  är lite  trångt  på den  befintliga  ytan  och  det  behövs  några  flak/containers

till  för  att  täcka  behovet.  Vd  har  haft  kontakt  med  Alvesta  Kornmuns  Byggnadsinspektör

angående  detta,  och  ansökan  är inskickad  och  godkänd.

Vd  informerade  att  Kornmunfullmäktige  har  beslutat  att anta  förslaget  på taxehöjningen

gällande  renhållningstaxan,  vilket  innebär  91 kr/år  inkl.  moms  för  ett  normalt  abonnemang,

och  31 kr/slambrunn  inkl.  moms.

Justering
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Ledamot  Rune  Gustafsson  kom  med  ett förslag  att  Alvesta  Renhållnings  styrelse  bjuder

samtliga  anställda  inom  bolaget  på kaffe  och  tårta  som  tack  för  ett  gott  utfört  arbete  under

året.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  ge Vd  i uppdrag  att  köpa  in  tårta  för  att  kunna  bjuda

samtliga  anställda  på  kaffe  och  tårta  innan  julhelgen,  och  att  styre}sen  står  för

kostnaderna.

j55  Nästa  styrelsemöte,  tid  och  plats

Nästa  styrelsemöte  är planerat  till  onsdagen  den 13:e  mars  2019,  k1.14:30,  Hjärtenholmsvägen

14  i Alvesta.

j56  Mötets  avslutande

Ordförande  avslutade  mötet  och  tackade  för  det  utförda  arbetet  under  det  gångna  året,  och

önskade  samtidigt  alla  en God  Jul  och  ett  Gott  Nytt  År.

,,/Å
Justering,[


