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Plats o tid Lokalen Spånen i kommunhuset Alvesta, 2021-11-11 kl 13.00 – 14.10 
  
  

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande 
 Per-Anders Nordahl, tjänstgörande suppleant 
 Ingemar Petersson 
 Veronika Kobak 
 Ulf Gustafsson 
 
Suppleant Bo Hasselquist 

 
 
 

Övriga närvarande  
  
 

 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 
 Marie Glanzén, ekonom 
 
 
 
  
Paragrafer 59 - 66 

 
 
 

Sekreterare …………………………………….. 
Kjell Rosenlöf 
 
 
 

Ordförande …………………………………….. 

Tomas Hedevik 
 
 
 

Justerare …………………………………….. 

 Veronika Kobak
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§ 59 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna. 
 
 

§ 60 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Veronika Kobak. 
 

§ 61 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns med komplettering av ett extra ärende, 
övertagande av lån från BIVA. 

 
 
§ 62 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 28 oktober 2021 anmäldes och lades till 
handlingarna.  
 
 

§ 63 köp av bolag med industrifastighet, Blädingevägen 32 
Alvesta Utveckling AB har blivit erbjuden att köpa bolaget Svensson & Bil Fastigheter AB, 
som enbart innehåller fastigheten Alvesta 12:9, med adress Blädingevägen 32 (f d 
”Alvedoor”). Byggnaden har relativt stora ytor för industriändamål men även utrymmen 
för kontor. Större delen av ytorna är uthyrda på kontrakt till två företag som sträcker sig 
något år framåt. Fastigheten har värderats av en oberoende värderare och kommit fram 
till en summa som är i nivå med försäljningspriset. Byggnaden har förutsättningar för att 
delar av ytorna kunna byggas om till arkivcentrum åt kommunalförbundet Sydarkivera. 
Förbundet har lämnat en begäran om att Alvesta kommun och bolaget Alvesta Utveckling 
AB ordnar och långsiktigt hyr ut lokaler till ett arkivcentrum med ytor för förvaring av 
pappersarkiv (”analogt arkiv”) samt ytor för digital förvaring och kontor. 
 
Information om ärendet har tidigare lämnats i vid styrelsesammanträdena 23 september 
och 28 oktober. 
 
Styrelsen beslutar att lämna förslag till ägaren Alvesta Kommunföretag AB att tillstyrka att 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att  
 
1. ställa sig positiv till och godkänna att Alvesta Utveckling AB förvärvar bolaget 

Svensson & Bil Fastigheter AB innehållande bolagets fastighet Alvesta 12:9, med 
adress Blädingevägen 32 

2. godkänna reviderad bolagsordning för bolaget och föreslå bolagsstämma och 
Bolagsverket att ändra namnet till Utvecklingsbolagets dotterbolag i Alvesta AB 

3. till styrelse för bolaget Utvecklingsbolagets dotterbolag i Alvesta AB för tiden fram till 
årsstämma våren 2023 utse xxxxxx (bör lämpligen vara personunion med Alvesta 
utveckling AB:s styrelse) 

4. till lekmannarevisor samt suppleant för denne i bolaget Utvecklingsbolagets 
dotterbolag i Alvesta AB för tiden fram till årsstämma våren 2023 utse xxxxxxx 
respektive yyyyyy (bör lämpligen vara samma som personer som i Alvesta utveckling 
AB) 
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5. fusionera in dotterbolaget Utvecklingsbolagets dotterbolag i Alvesta AB in i 
moderbolaget Alvesta utveckling AB 

6. kommunfullmäktiges beslut i oktober 2021 om borgenslimit till Alvesta utveckling 
från 2022 tidigareläggs med giltighet från dagens beslut. 

 
Styrelsen beslutar vidare, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan, att  
1. köpa bolaget Svensson & Bil Fastigheter AB innehållande bolagets fastighet Alvesta 

12:9, med adress Blädingevägen 32, för en indikativ köpesumma om 15,5 mkr (5,5 mkr 
för köp av aktier och resterande 10 mkr som skuld i bolaget) 

2. uppta ett eller två nya lån med kommunal borgen på totalt 15 mkr för finansiering av 
köpet av aktier och omfinansiering av befintligt lån i det nya bolaget 

3. uppdra till VD att upphandla lånet 
 
 

§ 64 Övertagande av lån från BIVA 
Alvesta Utveckling AB har enligt tidigare beslut köpt bolaget BIVA Bredband i Värend AB 
med syfte att fusionera in dotterbolaget in i Alvesta utveckling. Bolagsverket har bedömt 
att fusionen är helt klar den 17 december 2021.  
BIVA:s lån hos Kommuninvest på totalt 26 mkr fördelat på fem lån bör lämpligen övergå 
till Alvesta utveckling. Kommunfullmäktige har i beslut § 69/2021 beviljat BIVA en 
borgensram på 26 mkr och i beslut § 29/2021 sagt att BIVA ska fusioneras in i Alvesta 
utveckling. För 2022 har kommunfullmäktige beslutat i § 116/2021 om en borgensram på 
101 mkr till Alvesta utveckling, som ska inkludera tidigare upptaget lån av BIVA. 
 
Styrelsen beslutar att överta BIVA:s nuvarande fem lån på totalt 26 mkr hos 
Kommuninvest före 17 december 2021.  
 
 

§ 65 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 9 december 2021 kl 13.00. 

 
 
§ 66 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet. 



 

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof Rosenlöf
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2021-11-11 16:06:04
Transaktionsidentitet: 2d568433b9cc696ce31064f376f98bd2c3e7f51df30495aac91be7c54adea446

Veronika Kobak
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2021-11-11 22:35:58
Transaktionsidentitet: 0DF3C13AAA25BA8BA8DA5EB4CDC9AF88A0A4C76476

TOMAS HEDEVIK
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2021-11-12 12:47:12
Transaktionsidentitet: 28C334B62D0703303EC0B91B7E5E37510CE63385CA
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