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%17Mötets öppnande
Ordförande

Linda

Gustavsson

hälsade

alla välkomna

och öppnade

därefter

mötet.

%18Val av mötessekreterare
Till

mötessekreterare

valdes

Conny

Pettersson.

%19Val av justerare, tid och plats
Till

att justera

protokollet

jämte

ordförande

valdes

Rune Gustavsson,

att justera

onsdag

den

22/5, kl. 17.00.

%20Godkännande av dagordning
Upprättad

dagordning

godkänndes.

%21Godkännande av föregående protokol}
Föregående
Beslut:

protokoll

Styrelsen

godkändes.

beslutar

att lägga

föregående

protokoll

till

handlingarna.

%22Ekonomisk rapport
Vd föredrog

ekonomisk

ett helårsresultat
Beslut:

rapport

per 30/4-19.

Resultatet

ligger

i nivå med budget

och pekar på

om + 400 kkr.

Styrelsen

beslutar

att lägga

resultatrapporten

till

handlingarna.

%23Vd presenterar Ålvesta Renhållnings AB
Vd presenterade
bolaget

för de nya styrelseledamöterna

är uppbyggt

med personal,

fordon

Alvesta

Renhållnings

och arbetsområden,

verksarnhet

och delade

samt hur

ut information

om

bolaget.

%24Redovisning från Bolagsstämman 25 april 2019
Vd redovisade
protokollet

från bolagsstän"unan

och lite siffror

/4it.
Justering

den 25/4 2019, för verksamhetsåret

och information

&t!-c

om Alvesta

Rerföållnings

2018, och delade ut
2018.
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%25Redovisning fortlöpande,
Vd redovisade
årsskiftet

att införandet

2017-2018,

AB

Optisksortering

den gröna påsen. Resultatet

har varit

hamnade

resten 15% är förpackningar

bakplåtar

m.m.

Här måste resultatet
till hushållen

Vd informerade

att Bolaget

genomfört

bli bättre

ut "Viktig

till vecka

Information,

det felar mest.

Insamling

i tidningarna

23, för att kunna

burkar,

av matavfall"

under vecka

se om resultatet

blivit

som

21.
bättre.

av ny Biogassopbil, information

att de handlat

35-36

upp en ny tre-axlad

sopbil.

Det är ett äldre fordon

Den nya sopbilen

beräknas

'från 2004

att levereras

2019.

%27Ny återvinningscentrali
förslag

diskuterades

om ett markområde

Energi

av vad som slängsi

runt 95%, och vi måste öka

vart någonstans

samt att det komrner

Vd föredrog
Alvesta

sedan

men att det som slängs i den
en plockanalys

så vi hamnar

lokalisera

som nu ska bytas ut mot en ny som går på Biogas.
under vecka

igång

med mat i, och annat som tex. bromsskiva,

har skickat

är inbokat

%26Upphandling
Vd informerade

över förväntan,

har varit

på 85% av vad som slängs i den gröna påsen är rent

samt försöka

gått ut som sarnhällsinformation,
En ny plockanalys

av hushållsavfallet

därav så har Bolaget

matavfall,

informationen

av hushållsavfallet

av Optisksortering

och resultatet

gröna påsen kan bli bättre,

2019-05-22

på framtida

Alvesta, förslag på placering
placering

är även intresserade

och flytt

på Ilabäcksvägen

av Alvesta
i Västra

av ett markområde

återvinningscentral.

Alvesta

som ligger

som skulle
intill

Det
vara intressant.

detta.

%28Övriga frågor
Vd informerade

om och delade ut Alvesta

Vd informerade

om och delade ut medgivande

Vd informerade

att de har tagit in en person

hjälper
fungerar

till på Alvesta
mycket

bra!

,/'}.(I
Justering

återvinningscentral

Renhållnings

blankett

från Alvesta

AB:s

till

Årsredovisning

styrelsens

Kommuns

för 2018.

ledamöter.

AMA

avdelning,

och även de andra återvinningscentralerna.

som
Det
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Fortsättning

Övriga

Vd informerade

j29

Nästa

Nästa

Sammanträdesprotokoll

konferensnirnmet,

2019-05-22

frågor

från Styrelse

styrelsemöte,

styrelsemöte

AB

utbildningen

den 8/5 -19, Folketshus

i Alvesta.

tid och plats

onsdagen

den I 1:e september,

Hjärterföolmsvägen

kl. 14.30,

på kommunförrådet,

lilla

i Alvesta.

%30 Mötets avslutande
Ordförande

Justeig

avslutade

mötet

och tackade

för ett informativt

och givande

styrelsemöte.

