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Plats
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Sammanträdesprotokoll

AB

Digitalt

och tid

Linda

Beslutande

Rune

2021-05-26

styrelsemöte

Övriga

deltagare

Justeringens

tid

och plats

Teams

kl. 14.30-16.00
ordf.

Gustavsson

ord.

Gustavsson

Nils-Gunnar
Jonny

via

ord.

Skoglund

ord.

Almlöf

Anders

Sandgren

Conny

Pettersson

Martin

Lindberg

ej näiyarande.

Vd
Tjänsteman

Alv

Underskrifter
Sekreterare
Copy

Pöttersson

Ordförande
Linda

Gustaväso

Jonny

Almlöf

Justerande

Paragrafer

Justering

18-32.

ARAB
ARAB

STYRELSEN
FöR
ALVESTA
RENHÅLLNINGS

Sammanträdesprotokoll

AB

2021-05-26

%18Mötets öppnande
Ordförande

Linda

Gustavsson

hälsade

alla varmt

välkomna

och öppnade

därefter

mötet.

%19Val av mötessekreterare
Till

mötessekreterare

valdes

Conny

Pettersson.

%20Val av justerare, tid och plats
Till

att justera

protokollet

jämte

ordförande

valdes

Jonny

Almlöf,

att justera

torsdag

den 27/5,

kl. 10:15.

j21

Godkännande

Upprättad

av dagordning

dagordning

godkändes.

%22Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående
Beslut:

mötesprotokoll

Styrelsen

godkändes.

beslutar

att lägga

föregående

mötesprotokoll

till

handlingarna.

@23Ekonomisk rapport
Vd föredrog

ekonomisk

ett helårsresultat
Beslut:

rapport

per 30/4-21.

Resultatet

ligger

inivå

med budget

och pekar

om + 300 kkr.

Styrelsen

beslutar

att lägga

resultatrapporten

till

handlingarna.

%24Redovisning från Bolagsstämman den 22 april 2021
Vd redovisade

från bolagsstämman

den 22/4 2021,

för verksamhetsåret

2020.

Styrelsen

och

Vd bevi5ades ansvarsfrihet för räkenskapsåret2020. Protokollet hade Vd mejlat ut till
styrelsen

sedan tidigare.

%25Leverans av ny biogassopbil, information
Vd informerade
under juni

månad

Det är en Scania
Denna

nya sopbil

två pickuper

Justering

om att bolaget

har upphandlat

en ny biogassopbil

som kommer

att levereras

2021.
340 med Norba
drivs på biogas

som drivs på biogas

aggregat

och levereras

och det blir
och fordonen

bolagets
tankas

från Atteviks

lastvagnar

andra biogassopbil,
vid Alvesta

i Växjö.

bolaget

biogasanläggning.

har även

på

STYRELSEN

FOR

ALVESTA

Sammanträdesprotokoll

RENHÅLLNINGS

%26Upphandling

AB

2021-05-26

av ett nytt lastväx}arfordon,

information

Vd informerade

om att bolaget

planerar

lastväxlarfordon

och samtidigt

byta in en äldre containertörnmande

lastväxlare

ska även kuru'ia tömma

och containertömmande

lastbil.

att containeruthyrningen

minskar

lO år garnmal.
Alvesta

containrar,

Bolaget

Upphandlingen

Kornrnuns

att under hösten

samtidigt,

upphandlingschef

så detta fordon

har märkt

är planerad

2021 börja upphandla
lastbil.

ett nytt

Denna

blir en kombinerad

att uthynningen

nya
lastväxlare

av lastväxlarflak

därav byte. Den befintliga

ökar samt

containerlastbilen

att sätta igång efter semestern

tillsammans

är
med

Johan Johansson.

%27Redovisning av dagsläget gällande fortsatt samarbete med Ljungby Kommun och
med

optisk

sortering

Ordföranden
tillsamrnans

med tjänstemän

samarbete

med optisk

Arbetsgnippen
Ljungby

komrner

om hur det går med den arbetsgnipp

från renhållningen

sortering

redovisade

resultatet

månad

av hushållsavfallet.

och Vd redovisade

i Ljungby

den 24/5 inför

av vad arbetsgnippen

att testa en soppåse

politiken
har kommit

biomaterial,
till

fram till,

fortsatt

raps, kalciumkarbonat

i Alvesta

samt att bolaget

som är helt nedbrytningsbar

De påsar som vi har nu är tillverkade

Bolaget

gällande

och kornmuncheferna

(komposterbart
nedbrytningsbara

Komrnun

av avfallet.

graders

värme.

som man har bildat

under juni

och tillverkad

och socker)

som börjar

av återvunnen

och

av bioplast

nerbrytas

vid 40

plast och

80%.

har även fått fram en påse där man kan sortera rit glasförpackningar

till den optiska

sorteringen.
Politiken
skulle

och kommuncheferna

komplettera

tog till

den rapport

att sedan kuru'ia ta beslut

sig av redovisningen

och beslutade

som de tagit fram och återrapportera

på hur fortsättningen

framtida

om hur det går med planeringen

ny återvinningscentral

avdelningschefen

Martin

För att bestärnma
kompletteras

vilken

påverkar
finns

även vilken

fråga är vilket

vanliga

samt hur många
vägstandard

och genom

ny återvinningscentral

till

för att kunna

l>

Komrnuns

kunna

lokalstrateg

för att bygga

vara aktuell

i

komrner

räkna

ska återvinningscentra1en

fordon

ut hur många

en

genererar

som krävs.
täcka.

detta
En aru'ian

Sammanfattat

så

igång.

som besöker

besökare

Magnusson

återvinningscentralen,

och från återvinningscentralen

få fram hur många

Mikael

en ny återvinningscentral

och transporter
det till

med nu är arbetet

för en

med

måste behovsanalysen

av Samhällsbyggnadsförva1tningen

en på våren och en på hösten.

Justering

ett nytt markområde

Vd har tillsarnmans

resp. tunga fordon

att besvara

detta också kunna

tätort.

och behövs

besökare

upptagningsornråde

har redan nu tagit hjälp

trafikräknare
varav

plats som skulle

det ännu många frågor

Bolaget

och Alvesta

vad som krävs

med hur många

återvinningscentral

att få fram

norr om Alvesta

Lindberg

fram en behovsanalys,

viktig

för

tätort.

Vd redovisade

tagit

att arbetsgnupperna
den 16:e juni,

ska bli.

%28Redovisning av dagsläget gällande område för framtida
Alvesta

innan

med att sätta upp en
Alvesta

återvinningscentral

man har där under

två veckor,
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j29

Redovisning

j30

Martin

Lindberg

nyanställningar,

Övriga

AB

av personalläget

Avdelningschef
gällande

Sammanträdesprotokoll

inom

bolaget

redovisade

sjukfrånvaro

om hur personalläget

inom

bolaget

ligger

till,

och semestervikarier.

frågor

Vd föreslog

att styrelsen

studiebesök

på andra återvinningscentraler

tillsarnmans

och tips på återvinningscentraler
hösten

2021-05-26

då vi hoppas

med vd och avdelningschefen

som fungerar

att pandemin

borde

i våra grannkornmuner,

göra några

för att få lite bra uppslag

bra och är prisvärda.

Detta borde

har lagt sig och att vi är välkomna

ske under

på besök.

Vd informerade att han och en tjänsteman från Alvesta kornmuns Bygg och Mi5ö har haft
tillsyn

och genomgång

anmärkningar

av bolagets

utan de fick beröm

Vd informerade

om att ordförande,

lelanannarevisionen

alla fyra återvinningscentraler,
att vara organiserade,
vice ordförande

välskötta

det uppkom

inga allvarliga

och uppdaterade.

och Vd ska ha ett digitalt

möte med

den 4 juni.

%31Nästa styrelsemöte, tid och plats
Nästa styrelsemöte

onsdagen

den 8:e september,

kl. 14.30,

på Hjärtenholmsvägen

%32Mötets avslutande
Ordförande

Justenng

avslutade

mötet

och önskade

personalen

och styrelsen

en skön sommar.

iAlvesta.

