
ALVESTA UTVECKLING AB Styrelseprotokoll 3/2016
Org.nr 556421-5639 2016-05-12

Plats o tid Hjortsbergagården, Hjortsberga 2016-05-12, kl 10.00 – 16.00

Beslutande Roland Axelzon, ordförande
Kajsa Sivertsson, § 33 och 34
Per-Anders Nordahl
Peter Johansson
Anders Sandgren
Kent Mandorff, tjänstgörande suppleant, dock ej tjänstgörande § 33 och 34

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Miriam Sjödén-Fransson, controller, från § 28

Övriga Ola Agermark, näringslivsanvarig, § 26

Paragrafer 23 - 34

Sekreterare ……………………………………..
Kjell Rosenlöf

Ordförande ……………………………………..
Roland Axelzon

Justerare ……………………………………..
Per-Anders Nordahl
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§ 23 Sammanträdets öppnande
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter, tjänstgörande 
suppleant och tjänstemän välkomna.

§ 24 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utsågs Per-Anders Nordahl.

§ 25 Dagordning
Förslag till dagordning godkänns. 

§ 26 Informationer
Kommunens näringslivsanvarige, Ola Agermark, informerar om arbetet med 
näringslivsfrågor i kommunen. Frågor i området att bevaka och ta initiativ i 
spänner över ett brett fält, bland annat följande
 Företagsbesök, där även politisk kommunledning deltar
 Frukostträffar för näringslivet
 Digitalt nyhetsbrev till företag – vad är aktuellt i kommunen
 Information och marknadsföring
 Utvecklingsgrupp Huseby Bruk
 Ung företagsamhet (UF) för nyanlända

§ 27 Föregående protokoll
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 10 mars 2016 anmäldes och lades
till handlingarna. 

§ 28 Information från ordförande och VD
Ordföranden lämnar information om följande
 Årsstämma är genomförd enligt plan med bland annat beviljande av ansvarsfrihet.

En extrastämma kommer dock att behöva genomföras så att vice ordföranden 
Kajsa Sivertsson anmäls på stämman som ny ledamot och vice ordförande

 Ordföranden och VD har haft träffar i frågor om bredband (ex från 
Norrköpings kommun med utbyggnad på glesbygd samt kommunens 
landsbygdshandläggare)

 Seminariet om solenergi 13 april; över 110 deltagare vid två tillfällen

VD rapporterar om
 Aktuella frågor/problem med fastigheterna (brandskydd, portar, 

omklädningsrum)
 Tidigare förfrågningar om lokaler; vad blev det
 Möte med Green Cargo och fortsatt arbete med att undersöka mer möjligheter 

med gods på järnväg
 Eventuell överföring av kommunens kombiteminal till bolaget
 Omsättning av lån
 Information från möte med Wexnet
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§ 29 Ekonomisk uppföljning 2016
Ekonomisk uppföljning för perioden januari till och med april samt prognos för 
hela årets utfall redovisas. Alvesta Utveckling AB har ett plusresultat på 77 tkr för
de fyra första månaderna. Samtliga lokaler är uthyrda och bolaget räknar med 
normal fastighetsdrift under året. 

Prognos på årsresultat är 75 tkr Det är högre än ägardirektivet krav på lägst 50 tkr.
Trots att bolaget har gått med vinst de senaste åren så behöver bolaget se över 
kort- och långsiktiga innehav av fastigheter samt fastigheternas risker och värden. 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 30 Brånan 1:43 i Vislanda
Vid förra styrelsemötet informerades om att företaget Svets & Mekano avslutar 
förhyrningen av sin lokal i Vislanda vid årsskiftet 2016/17. Fastigheten/lokalerna 
är utannonserad på kommunens hemsida samt i registret över lediga lokaler. 
VD rapporterar om kontakter som tagits för att finna någon lämplig mäklare 
motsvarande för den aktuella typen av industrilokal. Ett företag har lämnat en 
offert, vilken diskuteras vid styrelsemötet.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att anlita mäklare utifrån diskussion i 
styrelsen.

§ 31 Nästa sammanträde 22 september
Nästa möte med styrelsen blir kl 13.00 den 22 september, preliminärt med start på
omlastningscentralen med kort guidning/visning, därefter möte i kommunhuset. 

§ 32 Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade den formella delen av mötet.

§ 33 Styrelseutbildning och diskussioner
Efter det formella mötet har styrelsen under eftermiddagen
 Genomgång/repetition/diskussion om styrdokument för bolaget
 Arbete med en s k SWOT-analys av bolaget
 Diskussion och fördjupning i aktuella utvecklingsfrågor enligt ägardirektiv

§ 34 Brev om lokal bredbandsstrategi
Ordföranden redovisar förslag om uppdrag till bolaget att arbeta fram en så kallad 
lokal bredbandsstrategi. Det föreslagna uppdraget baseras på ägardirektivets 
”bevaka bredbandsutbyggnaden i hela kommunen”.

Styrelsen beslutade att godkänna skrivelse om lokal bredbandsstrategi till 
Alvesta Kommunföretag AB.
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