FöR

STYRELSEN
ALVESTA

Plats

RENHÅLLNINGS

Sammanträdesprotoko}1

AB

2019-09-11

Hjärtenholmsvägen

och tid

Linda

Beslutande

Jonny

Rolf

och plats

ord.
ord.

Sandgren

Marklund

Yvonne

tid

ord.

Skoglund

Sten-Åke

Justeringens

ord.

Almlöf

Anders

kl. 14.30-16.30
ordf.

Gustavsson

Nils-Gunnar

deltagare

Alvesta

Gustavsson

Rune

Övriga

14,

Carlsson
Erlandsson

Conny

Pettersson

Martin

Lindberg

Vd

ARAB

Tjänsteman

Alv

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande
Nils-Gunnar

Skoglund

Paragrafer

Jud;/

31-46.

ARAB

STYRELSEN
FOR
ALVESTA
RENHÅLLNINGS

Sammanträdesprotokoll

AB

2019-09-11

%31Mötets öppnande
Ordförande

Linda

Gustavsson

hälsade

alla välkomna

och öppnade

därefter

mötet.

%32Val av mötessekreterare
Till

mötessekreterare

valdes

Conny

Pettersson.

%33Val av justerare, tid och plats
Till

att justera

den I1/9,

protokollet

jämte

ordförande

valdes

Nils-Gunnar

Skoglund,

att justera

onsdag

kl. 17.00.

%34Godkännande av dagordning
Upprättad

dagordning

godkänndes.

%35Codk»nnqnrlp av föregående protokoll
Föregående
Beslut:

protokoll

Styrelsen

godkändes.

beslutar

att lägga

föregående

protokoll

till

handlingarna.

%36F,knnnmisk rspport
Vd föredrog

ekonomisk

ett helårsresultat
Beslut:

Styrelsen

rapport

per 31/8-19.

Resultatet

ligger

i nivå med budget

och pekar

på

om + 400 kkr.
beslutar

att lägga

resultatrapporten

till

handlingarna.

%37Redovisning delårsbokslut per 31 augusti 2019
Vd föredrog
hamnade

delårsbokslut

t.o.m.

på ett delårsresultat

31/8 -19. Resultatet

på + 1,l

miljon

ligger

kr. Det landar

lite högre

än budget

och resultatet

på nästan exakt samma resultat

som 2018-08-31.
Beslut:

Styrelsen

beslutar

att lägga

delårsbokslutet

till

handlingarna.

%38VD / Rapportinstruktion
Vd föredrog

upprättat

förslag

till "VD

/ Rapportinsöktion".

upprättat
förslag
Rapportin

"JuesXstle7n,gXrelsen
b,eJlJuta,r,at.tanta
till
"VD
/

STYRELSEN

FOR

ALVESTA

RENHÅLLNINGS

%39Arbetsordning
Vd föredrog
Beslut:

S'lInInaffli

AB

ulukOll

XdbJpi

2019-09-11

för styrelsen

upprättat

Styrelsen

förslag

beslutar

på "Arbetsordning
att anta

för styrelsen"

upprättat

förslag

på "Arbetsordning

för styrelsen"

%40Rutiner gällande inköp och upphandling
Vd föredrog
Beslut:

upprättat

Styrelsen

förslag

beslutar

till "Rutiner
att anta

gällande

upprättat

inköp

förslag

och upphandling".

till

==Rutiner

gällande

inköp

och

upphand1ing5'.

j41

Ny återvinningscentral

Vd informerade
Alvesta

Energi

och Alvesta

ett markornråde
Alvesta.

i Alvesta,

reserverat

Under

kornmun,

den här tiden

detaljplanen

och vilka

ändras

men det förutsätter

g42 Redovisning
Vd redovisade

fortlöpande,

gällande

fönitsättningarna
behövs.

gafflar,

förpackningar
blöjor

Optisksortering

från vår senaste plockanalys

samhällsinformation

av utbyggnad

förnyat

belysningen,

Justerin"g

Bolaget

i Alvesta

satt upp nya grindar

i

av en ny
behöver

av Alvesta

ett

Kommun,

är överens.

resultat

medan

mängd

Kornmun,

den 3/6, av vad som

med 1%, vi hamnar

resten, 14%,

på 86%

är den större

med annat som t.ex. la'iivar,

att fortsätta

med att skicka

hur man ska sortera

av Grimslöv

ut återvinningscentralen

och flak till

marken

som genomfördes

kommer

och upprustning

om att man har byggt

plats med några fler containers

parter

visar på ett förbättrat

m.m.

till hushållen

g43 Redovisning
Vd informerade

papper

att vi nu har

av hushållsavfallet

med mat i, och en mindre

och övrigt

Detta iru'iebär

5 år ute på Ilabäcksvägen

Om allt detta går i lås så upprättas

av vad som slängs i den gröna påsen är rent matavfall,
mängden

Renhållnings,

för exploateringen

och köper

och alla andra berörda

slängs i den gröna påsen. Resultatet

Alvesta

är rätt plats att ha en återvinningscentral,

som vi behöver

att politiken

resultatet

Energi

andra tillstånd

för det markområde

gällande

Sarnhäl1sbyggnadsnämnden.

ska vi utreda

om det verkligen

information

nu är påskrivet

för oss och Alvesta

återvinningscentral,
köpekontrakt

fortlöpande

att ett Markanvisningsavtal

återvinningsmaterial.

skedar

ut

sitt hushållsavfall.

ÅVC
i Grimslöv

så att bolaget

Man har samtidigt

och nytt staket runt återvinningscentralen.

får

asfalterat,

STYRELSEN
ALVESTÅ

FOR
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AB

2019-09-11

%44 Övriga frågor
Vd föreslog

för ARAB's

sorteringsan1äggning

styrelse

förbränningsanläggning
onsdagen

för avfall

den 13 november,

gemensam

avförd

en minibuss

Ordinarie

styrelsemöte

avyttrat

en gammal

Den nya sopbilen

g45 Nästa
Nästa
lilla

Datum

Bredemads

för studiebesöket

8:15 vid Hjärtenholmsvägen

14 i Alvesta

blir

för

pic-up

Bilservice

sopbil

den första

styrelsemöte,

styrelsemöte

och samtidigt

en Fiat Doblo

Maxi

och

AB.

340 med Norba
beräknas

22, och det blev

har upphandlat

en gamrnal

som går på biogas,

från 2003.

under vecka

om att Bolaget

blir

resa.

har köpt in en ny pic-up

bensindriven

att avyttra
nya sopbil

i Ljungby.

till

Energi's

utgår denna månad.

levererades

Det blev en Scania
Denna

för gemensam

från Alvesta

Vd informerade
kornmer

som också ligger

och vi samlas

om att Bolaget

Den nya pickupen
levererades

att åka på studiebesök

samt att titta på Ljungby

mot Ljungby.

Vd bokar

Vd informerade

och tjänstemän

för optisksortering

aggregat

biogas

levereras

en ny sopbil

som går på biogas

och samtidigt

från 2004.
och levereras

drivna

under

sopbilen

från Atteviks

lastvagnar

i Växjö.

i länet!

september

2019.

tid och plats

är planerat

konferensrurnmet,

till

onsdagen

Hjärtenholmsvägen

den 9:e oktober,

kl. 14.30,

på komrnunförrådet,

14 i Alvesta.

%46 Mötets avslutande
Ordförande
intressant

J

avslutade
styrelsemöte.

mötet

och tackade

ledamöterna

och ersättarna

för ett väl genomfört

och

