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Plats o tid Huseby Bruk, slottet, Huseby 2017-09-19, kl 13.00 – 16.00 

  
  

Beslutande Roland Axelzon, ordförande 

 Per-Anders Nordahl 

 Peter Johansson 

 Anders Sandgren 

  

 

 

 

  

 
Övriga närvarande 
 

 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 

 Miriam Sjödén-Fransson, controller 

 Sofie Magnusson, VD Huseby Bruk AB, § 43 

 Marcus Brunskog, projektledare Mot nya höjder, § 43 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Paragrafer 39 - 51 
 
 
 

Sekreterare …………………………………….. 

Kjell Rosenlöf 

 

 
 

Ordförande …………………………………….. 

Roland Axelzon 

 

 
 

Justerare …………………………………….. 

 Anders Sandgren
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§ 39 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter och tjänstemän 

välkomna. 

 

§ 40 Val av protokolljusterare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Sandgren. 

 

 

§ 41 Dagordning 
Förslag till dagordning godkänns.  

 

 

§ 42 Föregående protokoll 
Protokoll från de senaste styrelsesammanträdena 15 maj och 7 augusti 2017 

anmäldes och lades till handlingarna.  

 

 

§ 43 Information om Huseby Bruk och utställningen I’m Alive 
VD Sofie Magnusson informerar om bolaget som Alvesta kommun äger till 70 

procent och Växjö kommun till 30 procent, Huseby Bruk AB. Under ett år har 

Huseby 120 000 besökare varav 40 000 besöker den kända julmarknaden. 

För närvarade pågår en intressant utställning om nyanländas användning av digital 

teknik vid resa från Asien och Afrika till Europa, I’m Alive. Utställningen är ett 

samarbete med Projektet Mot nya höjder och Tekniska muséet. Projektledare 

Marcus Brunskog orienterar oss om projektet och hur det används i 

skolundervisning för att öka intresset för vetenskap och teknik. 

 

 

§ 44 Information från ordförande och VD 
Ordföranden lämnar information om följande 

▪ Deltagande vid Energimässa i maj inom C där även kommunen medverkade 

▪ 24.5 Tillväxtverkets seminarium Digitalisering och tillväxt, Alvesta 

▪ 7.6 Kontraktsskrivning försäljning Brånan 1:43, Växjö 

▪ 8.7 Informationsmöte i Växjö om WiFi4EU 

▪ 29.8 Näringslivsträff om trygghet och säkerhet, Polisen medverkade 

▪ 5.9 Skype-möte om bredbandskartläggning för länet med Region Kronoberg och 

Sweco 

 

VD rapporterar om 

▪ Information om stamnät m m 

▪ Synpunkter och önskemål om fastigheten Brånan 1:11 i Vislanda 

▪ Förfrågan om förhyrning av lagerlokal i fastigheten Kvarnabacken 4:1 i 

Vislanda 

▪ Fiberanslutning till Modellen 4 i Alvesta samt byte brandluckor 

▪ Läge efter förstudie om passivhus/plusenergihus 

▪ Förtydligat krav om säkerhetssystem för järnväg 

▪ Översyn av ägardirektiv för Alvesta Utveckling 

▪ Medborgarundersökning i Alvesta kommun 
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§ 45 Försäljning av fastigheten Brånan 1:43 
Vid sammanträdet i maj informerade VD och ordföranden om ett förslag till 

försäljning av fastigheten Brånan 1:43 i Vislanda. Uppgifter om 

försäljningsprocess, värden på fastigheten, försäljningspris, köpare m m 

redovisades. 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och uppdra till ordföranden att 

godkänna avtal om försäljning av fastigheten Brånan 1:43 baserat på redovisade 

riktlinjer. 

VD redovisar vid dagens sammanträde slutfasen av försäljningsprocessen, 

ekonomiskt resultat av affären och reaktioner från olika intressenter. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 

 

 

§ 46 Ekonomisk uppföljning 2017 

Miriam Sjödén Fransson redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari till 

och med augusti samt prognos för hela årets utfall. Alvesta Utveckling AB har ett 

minusresultat på 1,8 mkr på åtta månader, vilket framförallt beror på reaförlust vid 

försäljning av en industrifastighet i Vislanda, Brånan 1:43. En fristående 

fastighetsvärderare gjorde en värdering av fastigheten och den såldes till 

marknadspris, vilket tyvärr var lägre än det bokförda värdet, därav förlusten. 

 

Prognos på årsresultat är -2,0 mkr. Minusresultatet och avvikelsen från budget 

beror till största delen på försäljningen av fastigheten Brånan 1:43 i Vislanda. 

Arbetet med översyn av bolagets situation har påbörjats för att få balans i 

ekonomin. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 

 

 

§ 47 Delrapport; framtidspaning kombiterminal och omlastningsterminal 
Kjell Rosenlöf föredrar den delrapport och PM som tagits fram i frågor om 

godslogistik med bäring på kombiterminalen och omlastningsterminalen i 

Alvesta. Utredningen berör godsterminalernas utveckling i Alvesta med 

dokumentation av historik, aktuellt läge och generella omvärlds- och 

framtidsförutsättningar. Nästa steg är att göra analyser för vägval av terminalernas 

utveckling inklusive konsekvensbeskrivningar. 

 

 

§ 48 Framtidsdag 
Vid förra styrelsemötet rapporterade ordföranden och VD från den genomförda 

Framtidsdagen 18 april. Arrangemanget var lyckat med drygt 50 deltagare och 

flera positiva omdömen har lämnats. Vid dagens möte redovisas svar från en 

utvärdering med frågor till deltagarna. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och uppdra till ordföranden och VD 

att planera för en ny framtidsdag 2018. 
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§ 49 Övriga frågor 
Peter Johansson tog upp frågan om det finns någon service till medborgarna kring 

bredbandsutvecklingen. 

 

 

§ 50 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 26 oktober kl 13.00. Plats preliminärt 

lokal Spånen i kommunhuset. 

 

 

§ 51 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 


