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Plats o tid Torsgården, Lönashult 2017-03-17, kl 13.00 – 15.30 

  
  

Beslutande Roland Axelzon, ordförande 

 Per-Anders Nordahl 

 Peter Johansson 

 Anders Sandgren 

  

 

 

 
Övriga närvarande 
 

 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 

 Pernilla Risberg, enhetschef, § 16 

 Marita Lorentzon, miljösamordnare, § 18 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Paragrafer 12 - 23 
 
 
 

Sekreterare …………………………………….. 

Kjell Rosenlöf 

 

 
 

Ordförande …………………………………….. 

Roland Axelzon 

 

 
 

Justerare …………………………………….. 

 Anders Sandgren
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§ 12 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter och tjänstemän 

välkomna. 

 

 

§ 13 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Sandgren. 

 

 

§ 14 Dagordning 
Förslag till dagordning godkänns.  

 

 

§ 15 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 17 januari 2016 anmäldes och 

lades till handlingarna.  

 

 

§ 16 Information om äldreboendet Torsgården 
Enhetschef Pernilla Risberg ger en orientering om kommunens äldreboende 

Torsgården, Lönashult. Torsgården har 33 boenden för närvarande och 48 

anställda.  

 

 

§ 17 Information från ordförande och VD 
Ordföranden lämnar information om följande 

 2.2 arbetsmöte med vice ordföranden och VD om möjligheter och risker med 

bolagets fastigheter 

 Möten med VD för planering av framtidsdagen 18.4 och dagens styrelsemöte 

 

VD rapporterar om 

 Förfrågningar om kallförråd på fastigheten Kvarnabacken 4:1, som är ledigt 

från 1 juni 2017. 

 Läget med försäljning alternativt uthyrning av fastigheten Brånan 1:43 i 

Vislanda. Dessutom fråga om värdering, besiktning och alternativ användning. 

 

 

§ 18 Startpaket solenergi 
Som en fortsättning på de framgångsrika informationstillfällena våren 2016 om 

solenergi då över 100 personer deltog, har en idé förts fram att erbjuda någon 

form av startpaket för de som är intresserade att skaffa sig solfångare eller 

solceller. Bakom idén står bland annat ordföranden i Energikontor Sydost, Robert 

Olesen. 

Kommunens energi- och klimatrådgivare är positiv och kommer att ta fram 

informationsmaterial för ett startpaket. Vid dagens möte presenterar Marita 

Lorentzon en preliminär version av ett informationsmaterial. 
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Styrelsen beslutade att ta del av materialet och planera för att kunna presentera 

det vid bolagets framtidsdag den 18 april. 

 

 

§ 19 Årsredovisning 2016 

Förslag till årsredovisning för år 2016 redovisas vid styrelsemötet. Resultatet för 

året blev en vinst på 40 tkr (110 tkr år 2015).  

De fyra industrifastigheter som bolaget äger har varit uthyrda och det har varit en 

normal fastighetsdrift både fastighetstekniskt och ekonomiskt. Alvesta Utveckling 

kan därför för 2016 redovisa ett plusresultat. Ökat underhåll har genomförts 2016 

på en av fastigheterna jämfört med 2015. 

Budget och prognos för 2017 är tydligt på minussidan pga outhyrda lokaler. 

 

Styrelsen beslutade  

1. Godkänna årsredovisning 2016 

2. Föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 4 117 331 kr. 

3. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2016 stämmer med 

bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget 

 

 

§ 20 Framtidsdag 
Information om den pågående planeringen för framtidsdagen lämnas. Datum är 

fastlagt till den 18 april. Vid sidan av Alvesta Utveckling kommer fler parter att 

vara medarrangörer och bidra till finansiering. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och att planering med framtidsdagen 

fortsätter. 

 

 

§ 21 Reglering VD-ersättning 
Ordföranden informerar om diskussion och reglering av VD-ersättning för 

uppdraget i Alvesta Utveckling. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna ordförandens rapport. 

 

 

§ 22 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir onsdag den 10 maj kl 13.00. Plats preliminärt lokal 

Spånen i kommunhuset. 

 

 

§ 23 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 


