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Plats o tid Kommunhuset, Alvesta 2016-03-10, kl 13.00 – 15.30 

  
  

Beslutande Roland Axelzon, ordförande 
 Per-Anders Nordahl 
 Peter Johansson 
 Matz Athley, tjänstgörande suppleant 

Isabel Barindelli, tjänstgörande suppleant 
 
 

Övriga närvarande 
 

 
Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare, ej § 21 
 Miriam Sjödén-Fransson, controller 
 
Övriga Magnus Wigren, bitr. förvaltningschef, § 16 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Paragrafer 13 - 22 
 
 
 

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

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

Justerare …………………………………….. 
Peter Johansson 
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§ 13 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter, tjänstgörande 
suppleanter och tjänstemän välkomna. 
 
 
§ 14 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Johansson. 
 
 
§ 15 Dagordning 
Förslag till dagordning godkänns.  
 
 
§ 16 Informationer 
Magnus Wigren, biträdande förvaltningschef vid kommunens förvaltning för 
samhällsplanering, informerar om aktuella planerings- och utvecklingsfrågor vad 
gäller 
 Fördjupad översiktsplan (”föp”) för Alvesta tätort med frågor om bl a alternativ 

dragning av väg 126 genom Alvesta centrum, områden för bostäder, områden 
för verksamheter, Trafikverkets åtgärdsvalstudie 

 Bostadsförsörjningsprogram 
 Höghastighetsbana 
 Gemensam översiktsplan med Växjö komun 
 Pågående arbeten med detaljplaner 
 
 
§ 17 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 15 januari 2016 anmäldes och 
lades till handlingarna.  
 
 
§ 18 Information från ordförande och VD 
Ordföranden lämnar information om följande 
 Vice ordföranden Stefan Johansson har avsagt sig och beviljats befrielse från 

uppdraget som ledamot och vice ordföranden i styrelsen. Någon ny ledamot är 
ännu inte vald 

 Ordföranden och VD har haft träff med företaget IP Only om arbetssätt med 
utbyggnad av bredband 

 Samråd och diskussion om utvecklingsbolagets uppdrag har skett 
moderbolagets nye VD  

 
VD rapporterar om 
 Kommunfullmäktige valde 1 mars Kent Mandorff till ny suppleant i styrelsen 

efter Fredrik Grengby 
 Program klart för aktiviteten 13 april om solceller och solfångare 
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 Företaget Svets & Mekano avslutar förhyrningen av sin lokal i Vislanda vid 
årsskiftet 2016-17.  

 Omlastningen av järnvägsvagnar vid omlastingsterminalen minskade kraftigt 
2015 jämfört med 2014 (2015: 167 st; 2014: 310 st; 2013:255 st). VD och 
ordföranden kommer att kontakta arrendatorn Alwex Intermodal AB för 
diskussion om åtgärder föra att få upp volymerna eller andra åtgärder för att 
förbättra ekonomin på anläggningen. 

 
 
§ 19 Årsredovisning 2015 
Förslag till årsredovisning för år 2015 redovisas vid styrelsemötet. Resultatet för 
året blev en vinst på 0,1 mkr (0,1 mkr år 2014).  
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 2015 redovisa ett plusresultat.  
På minussidan är att två stormskador, Egon i januari och Gorm i slutet av 
november, medfört skador och kostnader på omlastningsterminalen. En tydlig 
nedgång av antalet inkommande och lossade järnvägsvagnar på terminalen har 
dessutom kunnat konstateras. 
 
Styrelsen beslutade  
1. Godkänna årsredovisning 2015 
2. Föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 4 076 612 kr. 
3. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2015 stämmer med 

bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget 
 
 
§ 20 Nästa sammanträde 12 maj 
Nästa möte med styrelsen blir kl 10 – 16 den 12 maj på Hjortsbergagården. 
Samling 9.30 med kaffe. Styrelsemöte 10 – 12 och diskussioner om strategier och 
mål kl 13 – 16. 
 
 
§ 21 anställningsavtal med VD 
Ordföranden redovisar förslag till anställningsavtal med verkställande direktören 
(VD) i Alvesta Utveckling AB. Avtalet utgör ett tillägg till anställningsavtalet 
som utvecklingschef i Alvesta kommun. Detta nya anställningsavtal skrivs med 
anledning av att bolaget fått ett förnyat och bredare uppdrag i utvecklingsfrågor 
enligt nya ägardirektiv. 
 
Styrelsen beslutade godkänna det föreslagna anställningsavtalet med giltighet 
från 2016-01-15. 
 
 
§ 22 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet. 


