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Hjärtenholmsvägen  14,  Alvesta  kl.  14.30-16.00
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%18 Mötets öppnande
Ordförande  Johnny  Lundberg  hälsade  alla  välkomna  och  öppnade  därefter  mötet.

%19 Val av mötesordförande
Till  mötesordförande  valdes  Johnny  Lundberg.

%20 Val av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

%21 Val av justerare,  tid och plats
Till att 3ustera protokollet 3amte ord'förande valdes Håkan Stigsson, att justera onsdag den
17/5,k1.  16.30.

%22 Godkännande av dagordning
Upprättad  dagordning  godkänndes.

%23 Godkännande av föregående protokoll
Föregående  protokoll  godkändes.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  föregående  protokoll  till  handlingarna.

%24 Ekonomisk  rapport
Vd  :föredrog  ekonomisk  rapport  per  15/5-17.  Resultatet  ligger  i nivå  med  budget  och  pekar  på

ett helårsresultat  om  + 100  kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.

%25 Redovisning från Bolagsstämman 25/4-17
Vd  redovisade  från  Bolagsstämrnan  den  25/4  -17,  för  verksarrföetsåret  2016,  och  delade

protokollet  från  Bolagsstämman.
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%26 Redovisning  av införandet  av Optisksortering  av hushållsavfa}let
Vd  redovisade  hur  införandet  av Optisksortering  av hushållsavfallet  ligger  till  tidsmässigt.

Under  maj  månad  så kornmer  det  att sättas  på ett klisterrnärke  på sopkärlen  som  påtalar  att

"allt  du slänger  ska ligga  i en väl  försluten  påse  med  dubbelknut".

Under  september/oktober  komrner  en broschyr  att delas  ut till  alla  hushållen  i Alvesta

Kommun.  Den  kornrner  att  innehålla  information  om  Optisk  sortering  av hushållsavfall,

användning  av gröna  och  röda  soppåsar,  samt  information  om  Alvesta  Rerföållnings  AB.

Utdelning  av gröna  och  röda  soppåsar  kormner  att ske  under  november/december  2017,  för  att

sedan  köra  igång  själva  sopsorteringen  under  december/januari  2017/2018.

Vd  redovisade  även  att upphandling  av gröna  och  röda  soppåsar  kormner  att ske tillsammans

med  Ljungby  Kommun  för  att  kumia  få ett  bra  pris  på soppåsarna.

%27 Ny Trafikansvarig  i Alvesta Renhållnings  ÅB
Vd  inforrnerade  att fr.o.m.  2017-07-01  är Vd  Comiy  Pettersson  Trafikansvarig  för  Alvesta

Renhållnings  AB.

Han  efterträder  Jan-Erik  Sundbom  som  går  i pension  den 30/6  -17.

%28 Firmateckning  i Alvesta Renhållnings  AB
Vd  informerade  att fr.o.m.  2017-05-15  ar Vd  Conny  Pettersson  tillsamrnans  med  styrelsen

firmatecknare  för  Alvesta  Rerföållnings  AB.  Tidigare  var  även  Jan-Erik  Sundbom

firrnatecknare.  Jan-Erik  Sundbom  går  ipension  den  30/6  -17.

%29 Avtackning  av Jan-Erik  och Eva-Lena
Alvesta  Rerföållmngs  styrelseordförande  Johmiy  Lundberg  tackade  av Jan-Erik  Sundbom  och

Eva-Lena  Christoffersson  för  lång  och  trogen  tjänst  med  ett presentkort  vardera  och  med  kaffe

och  tårta.  Båda  går  ipension  den 30/6-17.
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%30 Övriga frågor
Vd  informerade  att man  upphandlat  en ny  lastväxlare  av märke  Scania  med  Joab  påbyggnad,

leverantör  är Atteviks  i Växjö.

Vd  inforrnerade  om  att man  håller  på med  att lägga  asfalt  och  sätter  upp  betongblock  på ytan

till  trädgårdsavfall  vid  Vislanda  återvinningscentral.  Asfalten  har  Peab  lagt  och  betongblocken

har  handlats  in  från  C3C  blocksystem.  Det  kormner  även  att bli  lite  staketreparationer  som

Mark  och  Miljö  kormner  att åtgärda.

Bygglovsansökan är inskickad och godkänd av Alvesta Kormnun Bygg och Mi5ö.

g31 Nästa  styrelsemöte,  tid  och  plats

Nästa  styrelsemöte  är planerat  till  onsdagen  den  6 september,  kl. 14.30,  på

Hjärterföolmsvägen  i Alvesta.  OBS  nytt  datum!

%32Mötets avslutande
Ord'förande  avslutade  mötet  och  tackade  speciellt  Jan-Erik  och  Eva-Lena  för  gott  utfört

arbete!
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