
ALVESTA UT\/ECKLING AB

Org.nr  556421-5639

Styrelseprotokoll  5/2021
2021-09-23

Plats o tid Möte  via video1änk  Teams,  Alvesta,  2021-09-23  kl 13.00  -  14.20

Beslutande

Suppleant

Tomas  Hedevik,  ordförande

Tobias  Johansson

Ingemar  Petersson

Veronika  Kobak

Ulf  Gustafsson

Per-Anders  Nordahl

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf,  VD, sekreterare

Marie  Glanzän,  ekonom

Paragrafer 36 - 47

Justerare .,:'-4":') p2.h h . f!A"../:'M7
Veronika  Kobak



2

ALVESTA  UT\/ECKLING  AB

Org.nr  556421-5639

Styrelseprotokoll  5/2021
2021-09-23

% 36 Sammanträdets  öppnande
Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och hälsar  samtliga  närvarande  välkomna.

% 37 Val av justerare

Till att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Veronika  Kobak.

E138 Dagordnin@

Utsänt  förslag  till  dagordning  godkänns  med  komplettering  av ärende  om  utbyte

av port  till  omIastningscentralen.

% 39 Föregående  protokoll
Protokoll  från  de senaste  styrelsesammanträdena  20 maj och 19  augusti  2021  anmäldes

och lades  till handlingarna.

% 40  Information  från ordförande  och VD

Ordföranden  informerar  om sonderingar  om köp av en fastighet  med syfte  att  bygga om

befintlig  byggnad  och hyra ut den långsiktigt.

VD informerar  vid styrelsemötet  om

a Vårens  ekonomirapport  för  bolaget,  som blev  försenad,  skickades  ut till  styrelsen  via

mail 15  juni

a Besked  har  lämnats  från  Lantmäteriet  att  fastigheten  med kombiterminalen  nu är

fastighetsreglerad  in i fastigheten  för  omIastningsterminalen  (Lillsjön  3)

s VD och ekonom  hade  22 sep ett  informationsmöte  med de nya aukt  revisorerna

n Köpet  av bolaget  BIVA genomfördes  18  augusti  och 10  650  tkr  betalades  till ägaren

Alvesta  elnät  AB

n Nyupptaget  lån på 13 mkr  hamnade  på en fast  ränta  på 0,26%  bundet  fram  till  2024-

11-29.  Lånet  avser  delfinansiering  av köpet  av BIVA, investering  i nya moduler  på

omlastningsterminalen  samt  köpet  av kombiterminalen

ffi Ansökan  om att  få genomföra  beslutad  fusionsplan  har  skickats  in till Bolagsverket

ffi LägetefterförhandlingmedAIwexlntermodaIomarrendeavgifter

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  rapporterna.

% 41 Utbyte  av port  till  omlastningsterminaIen
VD informerar  om de mångåriga  problem  det  varit  med de vindkänsliga  s k rullportarna

till omlastningsterminalen.  I årets  budget  finns  pengar  avsatta  för  utbyte  av en port.

Styrelsen  beslutade  att  uppdra  till  VD att  arbeta  för  att  verkställa  det  planerade  utbytet

av porten.
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{g 42 Reviderad bolagsordninH  för Alvesta Utvecklin@  AB
Ett ärende  är på väg till kommunfullmäktige  om att  godkänna  en reviderad  bolagsordning

för  Alvesta  utveckling  med anledning  av att  verksamheten  från  bolaget  BIVA införlivas  i

utvecklingsbolaget  efter  att  dotterbolaget  BIVA är fusionerat  in i utvecklingsbolaget.  Då

fusionen  är klar  ska den nya bolagsordningen  klubbas  på bolagsstämma  varefter

bolagsordningen  ska registreras  hos Bolagsverket.

Styrelsen  beslutade  notera  att  den har  tagit  del av informationen.

E) 43 Information  om  bredbandsläget

VD informerar  om läget  med utbyggt  bredband  i kommunen  och det  behov  som

framförallt  finns  på att  få större  täckning  på landsbygden.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  rapporten.

% 44 Delårsrapport  per au@usti  2021
Marie  Glanzfö,  ekonom,  informerar  om bolagets  delårsrapport.  Resultatet  per  sista

augusti  2021  är -0,3 mkr,  vilket  är lika med samma  period  förra  året.  Underskottet  på åtta

månader  orsakas  främst  av driftförlust  för  fastigheten  med omIastningsterminalen.  Det  är

dock  bättre  än den periodiserade  budgeten  som har  utgått  från  att  näringsbidraget  för

bredbandssatsning  skulle  betalats  ut snabbare.

Prognos  på årsresultat  är -0,7 mkr.  Minusresultatet  är knappt  O,2 mkr  bättre  än budget.

Största  delen  av underskottet  är hänförligt  till  fastigheten  med omlastningsterminal.  Att

det  trots  allt  är bättre  än budget  orsakas  av nya hyresintäkter  från  nya moduler  som hyrts

ut vid omIastningsterminaIen  samt  att  bidrag  till bredbandsutbyggnad  inte  betalats  ut

beroende  på att  utbyggnaden  går långsammare  än beräknat.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  delårsrapporten.

E) 45 Framtidsdag  2021

Styrelsen  harvid  tidigare  möten  diskuterat  Framtidsdag  2021  med temat  innovation.  VD

presenterar  vid dagens  sammanträde  det  färdiga  programmet  och inbjudan.

Arrangemanget  sker  torsdag  4 november  2021  kl 12  -  17  på hotell  Rådmannen  med

webb-sändning  för  de som vill vara med på distans.

Styrelsen  beslutade  att  de som i styrelsen  vill delta  på Framtidsdagen  anmäler  sig enligt

den länk  som finns  i inbjudan.

% 46 Kommande  sammanträde
Nästa möte  med styrelsen  blir  torsdag  den 28 oktober  2021  kl 13.00.

f3 47  Sammanträdet  avslutas
Ordföranden  avslutade  mötet.


