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Plats o tid Spånen, centrumhuset i Alvesta 2014-05-19, kl 16.00 – 17.00 

  
  

Beslutande Kajsa Sivertson, ordförande 
 Matz Athley 
 Per-Anders Nordahl 
 Lars-Thure Bünger, tjänstgörande suppleant 

Hagart Valtersson 
 
 

Övriga närvarande 
 

 
Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 
 Miriam Sjödén-Fransson, controller 
 
  
 
 

 
 

Paragrafer 7 - 12 
 
 
 

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

Ordförande …………………………………….. 
Kajsa Sivertson 
 
 
 

Justerare …………………………………….. 
Per-Anders Nordahl 
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§ 7 Dagordning 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och tjänstemän 
välkomna. Förslag till dagordning godkänns.  
 
 
§ 8 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Per-Anders Nordahl. 
 
 
§ 9 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 10 mars 2014 och årsstämma 
den 6 maj 2014, lades till handlingarna.  
 
 
§ 10 Ekonomisk rapport per mars 2014 
Miriam Sjödén redovisar ekonomisk rapport per mars 2014. Det ekonomiska 
resultatet för perioden januari till och med mars är -51 tkr. Under inledningen av 
året har vissa engångskostnader belastat verksamheten. Lokalerna är uthyrda 
och bolaget räknar med normal fastighetsdrift under året. Prognos för hela årets 
resultat är +46 tkr.  
 
 
§ 11 Strategi och process att sälja fastigheter och avveckla bolaget 
Styrelsen fortsätter diskussion och analys av uppdraget från ägaren att sälja 
fastigheter och avveckla bolaget. Vid dagens möte diskuteras bland annat 
följande faktorer: befintliga hyresavtal, bokförda värden, tidigare optioner, 
marknadsvärderingar, alternativa värderingar, hyresberäkning utifrån 
hyresgästens perspektiv.  
 
Styrelsen beslutade  
1. uppdra till VD att fortsätta förhandling med berörda hyresgäster utifrån dagens 

diskussion i styrelsen, 
2. rekommendera Auab:s ägare Alvesta Kommunföretag AB att för Auab:s 

fastigheter, med undantag av Lillsjön 3, i första hand sälja fastigheterna till 
berörd hyresgäst, i andra hand tillsvidare avstå från försäljning 

 
 
§ 12 Rapporter 
VD Kjell Rosenlöf informerar om 
• kontakter med hyresgäster i de fastigheter som avses säljas 
• uppföljning av antal inkommande järnvägsvagnar januari till och med april 

2014 till omlastningsterminalen och uthyrd yta i torrlager (fullt uthyrt). Antalet 
avlastade järnvägsvagnar har ökat i förhållande till 2013 och indikerar en tydlig 
ökning för hela året 2014 
 

 
 


