
ALVESTA  UTVECKLING  AB

Org.nr  556421-5639

Styrelseprotokoll  2/2018
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Plats  o tid Sörnsen  Grimslöv  AB,  Grimslöv,  2018-03-14,  kl 13.00-15.40

Beslutande Roland  Axelzon,  ordförande

Per-Anders  Nordahl

Peter  Johansson

Anders  Sandgren

Övriga  närvarande

Tjänstemän Kjell  Rosenlöf,  VD,  sekreterare

Miriam  Sjöd6n-Fransson,  controller

Karina Åkesson, platschef  Sörnsen Grimslöv  AB, fl 16

ParagraTer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

12 - 22

Kje'll  Rosenlöf

Anders  Sandgren
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@ 12 Sammanträdets öppnande
Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och hälsar  styrelseledamöter  och  tjänstemän
välkomna.

@ 13 Val av justerare
Till  att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Anders  Sandgren.

@ 14 Daqordning
Förslag  till  dagordning  godkänns.

@ 15 Föreqående protokoll
Protokoll  från  det senaste styrelsesammanträdet  16 januari  2018  anmäldes  och

lades till  handlingarna.

@ 16 Information från företaqet Sörnsen Grimslöv AB
Styrelsen  besöker  Sörnsen  Grimslöv  AB  och fär  information  av platschefen

Karina  Åkesson  om bakgnund  och läge med  det tyskägda  bolaget.

Företaget  som är specialiserat  på att tillverka  bygglister  av ädelträ,  främst  ek, har

för  närvarande  33 personer  anställda.  Företaget  är privatägt  tillsammans  med  sex

andra  likartade  bolag  av en familj  från  Tyskland.  Grimslövsföretaget  omsätter  lOO

mkr  under  ett år. 95 procent  av den importerade  eken  kommer  firån norra  USA  och

försäljningen  av bygglister  sker till  byggkedjor,  främst  Bauhaus.  Vad  gäller

försäljning  till  andra  länder  är Norge  en  viktig  kund.

För  utveckling  av verksamheten  i Grimslöv  finns  det enligt  Karina  Åkesson  några

flaskhalsar:  svårigheten  att få tag på kompetent  personal,  transportvägen  med  visst

buller  till  anläggningen  genom  bostadsområde,  eventuella  planer  på fler  bostäder
närmare  anläggningen.

Efter  informationen  av platschefen  sker en rundvandring  på anläggningen.

fi 161nformation från ordförande och VD
Ordföranden  lämnar  information  om följande

a 24.1 bredbandsinformation  IPOnly,  Blädingegården

a 26.1möteomomlastningscentralernamedVD

a 28.1 PTS bredbandsskola,  Kosta

a 13.3 dialogmöte  med  ägaren  Kommunföretag

VD  rapporterar  om

a 15.2medverkanpåKommunföretagstyrelsemöteförinformationomförstudie
samhällsmaster

N 15.2  Fg 8 Kommunföretag  beslutade  ge Utvecklingsbolaget  i uppdrag  att bistå

förvaltningen  för  samhällsplanering  att utreda  förutsättningar  för  bevarande
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och  vård  av lokalhistoriskt  intressanta  byggnader  inom  Klosterornrådet,

Alvesta

a 27.2 fl 17 kornmunstyrelsen har godkänt förslag från Region Kronoberg om
gemensam  avsiktsförklaring  för  bredbandsutbyggnad

H En arbetsgnupp  har  fått  i uppdrag  att se över  riktlinjer  och  rutiner  för

ekonomisk  styrning  ikommun  och  helägda  bolag  inklusive  ägardirektiv  till

bolagen

a Kornmunfiillmäktige  godkände  den 13 mars  Kajsa  Sivertssons  avsägelse  från

uppdraget  som  styrelseledamot  och  vice  ordförande  i bolaget.  Fullmäktige

utsåg  Claudia  Crowley  Sörensson  till  ny  ledamot  och  vice  ordförande.

@ 17 Årsredovisninq  2017
Förslag  till  årsredovisning  för  år 2017  redovisas  vid  styrelsemötet.  Driftresultatet

är en förlust  på 2 205 tkr,  vilket  till  stor  del  beror  på reaförlust  på 1,6  mkr  vid

försäljning  av fastigheten  Brånan  1:43.  Tyvärr  låg  marknadsvärdet  lägre  än det

bokförda  värdet.  Årets  resultat  blev  dock  plus  4 708 tkr  på gnind  av mottaget

koncernbidrag  som  motsvaras  av tidigare  års förluster.

Styrelsen  beslutade

1.  Godkänna  årsredovisning  2017

2. Föreslå  årsstämman  att  i ny  räkning  överföra  8 825 758  kr.

3. GodkännaintygtillAlvestakommunattverksarnheten20l7stämmermed

bolagets  ändamål  och  är inom  ramen  för  befogenheter  för  bolaget

@ 18 Ekonomisk  uppföljninq  2018
Ekonomisk  uppföljning  för  perioden  januari  till  och  med  februari  redovisas.

Alvesta  Utveckling  AB  har  ett  minusresultat  på 91 tkr  för  de två  första

månadema.  Samtliga  lokaler  var  uthyrda  under  perioden.

Årsbudgeten  ärpå  -  618 tkr.  Utfallet  ibörjan  av 2018  indikerar  ett  resultat  något

bättre  än budget.  Negativt  resultat  beror  i huvudsak  på underskott  för  fastigheten

Lillsjön  3.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  rapporten.

519  Fastiqheteri  Vislanda
En  förfrågan  har  ställts  till  VD  om  bolaget  är intresserad  av att sälja

industrifastigheten  Kvarnbacken  4:1i  Vislanda.  Frågan  diskuteras  i styrelsen  och

bedömningen  är att  en försäljning  kan  bli  aktuell  om  det  blir  goda  villkor  och  att

det  intilliggande  markområdet,  som  är en egen  fastighet  med  beteckningen  Brånan

1:1l,  kommer  med  i en försäljning.

Styrelsen  beslutade  att  uppdra  till  VD  att  arbeta  vidare  med  frågan  för  en

eventuell  försäljning  av fastigheterna.
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9 20 Framtidsdaq 24 april 2018
Ordföranden  och VD  informerar  läget  i planeringen  för  Framtidsdagen  24 april.

Prograrnmet  blir  under  en halv  dag, k112-16.30.  Flera  från  styrelsen  komrner  att
delta  på Framtidsdagen.

Styrelsen  beslutade  att godkänna  informationen.

@ 21 Kommande sammanträde
Nästa  möte  med  styrelsen  blir  onsdag  den 16 maj kl 13.00

9 22 Sammanträdet avslutas
Ordföranden  avslutade  mötet.

i,ao ,  aaa7E\,


