STYRELSEN
ALVESTA

Plats

FOR
RENHÅLLNINGS

Sammanträdesprotokoll

AB

2020-10-14

Hjärtenholmsvägen

och tid

Linda

Beslutande

Rune

Övriga

de}tagare

Justeringens

tid

och plats

ord.
ord.

Skoglund

ord.

Almlöf

Anders

Sandgren

Conny

Pettersson

Martin

Lindberg

kl. 14.30-16.15
ordf.

Gustavsson
Gustavsson

Nils-Gunnar
Jonny

14, Alvesta

ord.

Vd

ARAB

Tjänsteman

A.esta..j.'8,H.;.o..........

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande
Linda

Gustavsson

Justerande
Anders

Sandgre

Paragrafer

'ng O'!-[f;

45-56.

ARAB

STYRELSEN
ALVESTA

FOR

Sammanträdesprotokoll

RENHÅLLNINGS

AB

2020-10-14

%45Mötets öppnande
Ordförande

Linda

Gustavsson

j46

Val

Till

mötessekreterare

hälsade alla välkomna

och öppnade

därefter

mötet.

av mötessekreterare
valdes

Conny

Pettersson.

%47Val av justerare, tid och plats
Till

att justera

14/10,

protokollet

Upprättad

Anders

Sandgren,

att justera

onsdag

den

godkändes.

Godkännande

Beslut:

av föregående

protokoll

Styrelsen

Ekonoxrnisk

Vd föredrog

Beslut:

beslutar

Styrelsen

en höjning

abonnemang.
beslutat

ökat avfallsindex
Bolaget

protokoll

till

handlingarna.

per 30/9 - 20. Resultatet

ligger

inivå

med budget

och pekar

att lägga

resultatrapporten

til} handlingarna.

2021

Vd föreslår

utförts

rapport

beslutar

upprättat

regeringen

föregående

+ 400 kkr.

om

Vd föredrog
normalt

att lägga

rapport

ekonomisk

Budget

protokoll

godkändes.

på ett helårsresultat

j51

valdes

av dagordning

dagordning

Föregående

j50

ordförande

kl. 17.00.

%48Godkätinande

j49

jämte

måste

När det gäller

till budget

för 2021.

av taxan för hushållsavfall
Detta främst

beroende

och som fortsätter

med 75 kr/år inkl.

på den höjda

att höjas under

med ökade behandlingsavgifter
även kompensera

på bolagets

biogassopbil

förslag

sig för ökade

fyra återvinningscentra1er

och nya

containers

slambrunnstömning

skatten

moms

för en villa

på avfallsförbränning

2021, men även för löneökningar

gällande

hushållsavfall

avskrivningskostnader
i kommunen,

med
som
och

ocli slam.
för de investeringar

samt investering

som

av en ny

och flak.
så är förslaget

en höjning

med 35 kr/slambniru'i

inkl.

moms.

Beslut:

Styrelsen

moms

för en villa

inkl.

moms

Justering

Detta

beslutar

att anta

upprättat

med normalt

abonnemang,

gäller

2021-01-01.

fr.o.m.

förslag

på taxehöjning

och för slamtömning

med 75 kr/år

inkl.

med 35 kr/slambrunn

STYRELSEN
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Taxehöjning

Vd föredrog
Beslut:

övriga

upprättat

Styrelsen

övriga

taxor

förslag

Sammanträdesprotokol}

AB

2020-10-14

och tjänster
till taxehöjning

beslutar

att anta

av bolagets

upprättat

förslag

övriga
till

tjänster

med 3%.

taxehöjning

med 3%

av bolagets

tjänster.

%53Redovisning fortlöpande, Optisksortering av hushållsavfallet
Vd redovisade
den optiska
Ljungby.

att han har haft avstämning

sorteringen

Sorteringen

fortlöper

emot de gröna påsarna
kommer

fortsätta

ska sortera

med Ljungby

komrmin

av de gröna och röda soppåsarna

som den ska och inga större avvikelser

för att göra biogas

att skicka

angående

hade inte heller

rit samhällsinformation

hur det går med

på deras anläggning

Bredemad

har inträffat,

några större klagomål.

till hushållen

iAlvesta

i

de som tar
Bolaget

kommun,

hur man

sitt avfall.

%54Övriga frågor
Vd påminde

ARAB's

Norremarks

återvinningscentral

Alvesta

styrelse

för gemensam

Jennie Karlsson

avförd

förman

och tjänstemän
i Växjö,

att den 4:e november

det är samling

är det studiebesök

8:00 vid Hjärtenholmsvägen

till
14i

mot Växjö.

på Norremarks

återvinningscentral

i Växjö

komrmm

visar oss deras

anläggning.
Vd tillsammans
Ordinarie

med Jonny Almlöf

styrelsemöte

har bokat

en minibuss

Vd redovisade

hur det går med den utredningen

inte redovisats

några resultat

gällande

framåt,

Nästa

ut samrådshandlingar

där man kan tycka
Martin

Lindberg

styrelsemöte,

Nästa styrelsemöte
OBS!

gällande

om hur det fortlöper

om, och delade

Kommun,

Avdelningschef

j55

resa.

kornmunens

helägda

och några beslut

bolag,

det har

har inte tagits

detta.

Vd informerade
Alvesta

för gemensam

utgår denna månad

informerade

om personalläget

till

en ny avfallsplan

den 31 december
inom

för

2020.

bolaget.

tid och plats

är planerat

på Mandarin

och förslag

till om denna plan fram till

Garden

till

onsdagen

den 9:e december,

kl. 17.00,

i Alvesta.

%56Mötets avslutande
Ordförande

avslutade

'ng ')/')

mötet

och tackade

ledamöterna

för ett bra och givande

styrelsemöte.

