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Plats o tid

Möte

Beslutande

Tomas

Hedevik,

Tobias

Johansson

via videolänk

Ingemar

Teams,

ordförande

Petersson

Veronika

Kobak

Ulf Gustafsson

Suppleant

Övriga

Per-Anders

Nordahl

närvarande

Tjänstemän

Kjell Rosenlöf,
Marie

Paragrafer

Glanzån,

31- 41

Sekreterare

Ordförande
Tomas

Justerare

4/2020

2020-11-19

556421-5639

Hedevik

VD, sekreterare
ekonom

Alvesta,

2020-11-19,

kl 13.00

- 14.50
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E) 31 Sammanträdets
Ordföranden

öppnande

öppnar

styrelsemötet

och hälsar samtliga

välkomna.

%32 Val av justerare
Till att justera

dagens protokoll

utsågs Ulf Gustafsson.

E) 33 Dagordning
Förslag

till dagordning

godkänns.

%34 Förezående protokoll
Protokoll

från det senaste styreIsesammanträdet

23 september

2020 anmäldes

och lades

till handlingarna.

E) 35 Information

från

VD och ordföranden
a

Diskussion

och kombiterminaler
har förts

den obalans

som finns mellan

VD hade tillsammans
representant

i Alvesta

med Alwexlntermodal

(omIastningsterminaIen).
H

styrelsemötet

om

OrdförandenträffadeRegionensinfrastrukturbredningden4novemberförsamtalom
infrastruktur

a

VD och ordförande

informerarvid

intäkter

Uppföljande
med platschefen

för Göteborgs

och Älmhult.
AB den 19 november

om arrendeavtal

och kostnader

för fastigheten

möte kommer

att ske 14 januari

för Alwex

hamn om möjliga

Intermodal

utvecklade

och

Lillsjön 3

AB samråd
logistikflöden

2021
med
till sydöstra

Sverige via järnväg
ffl Kommunfullmäktige

beslutade

a

köp av kombiterminal.

Beslutsläge

gällande

09-15 965, att sälja fastigheten

20 oktober

om ramverk

Magasinet

3 (kombiterminalen)

på vissa villkor. Utvecklingsbolaget har tidigare
ordföranden
a

Rapport

ffl

Träffar

och VD att slutföra

om projektet

för s k samhäIIsinvesteringar

Beslut i samhällsbyggnadsnämnden
till Alvesta

i beslut g43/2019 uppdragit

2020utveckling
till

köpet

med luftburet

bredband

via Blädingebygdens

b redbandsförening

Styrelsen

med lokala arbetsgrupper
beslutade

% 36 Ekonomisk
Marie

Glanzån,

Resultatet
främst

att godkänna

ekonom,

aV driftförlust

bredbandssatsning

på landsbygden

rapporterna.

rapport
informerar

per sista oktober

den periodiserade

om fiberprojekt

för fastigheten
budgeten

om bolagets

ekonomiska

2020 är -0,6 mkr. Underskottet

per oktober.
orsakas

med omlastningsterminalen.

som har utgått

skulle betalats

uppföljning
på tio månader

från att näringsbidraget

ut snabbare.

Det är dock bättre
för

än
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Prognos på årsresultat
Styrelsen beslutade

är -1,O mkr. Minusresultatet

är knappt 1,O mkr bättre än budget.

att godkänna rapporten.

E)37 Behov

av ny byggnad

Arrendatorn

Alwex Intermodal

omlastningsterminalen,

på omlastningsterminaIen
AB har aviserat att de behöver en ny byggnad på

fastigheten

konferensrum/fikarum
utveckling

4/2020

Lillsjön 3, på 75 - 80 kvm för kontor,

m m. Vid senaste styrelsemötet

diskuterade

med frågan om att erbjuda Alwex en modullösning

på plats till affärsmässiga

Vid dagens sammanträde

redovisar VD och ordföranden

kalkyler samt diskussioner

som förts med Alwex enligt uppdraget

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD att driva projektet

dagens möte och träffa överenskommelse
innebärande bland inkomstklausul
investeringen är på ca 1 mkr.

E138 Framtidsdagen
Alvesta Utveckling
Framtidsdag

styrelsen hur Alvesta

kan medverka till en lösning för Alwex och uppdrog till VD att arbeta vidare

underlag från upphandling

och

från förra mötet.

vidare enligt redovisning

om hyresavtal

om ersättning

hyresvillkor.

vid

på affärsrnässiga villkor

om avtalet bryts efter fem samt att

2020
har under de tre senaste åren haft ett samarrangemang

för lokala näringslivet

och samhäIlsföreträdare.

Den 1 oktober

med en s k
genomfördes

dagen för fjärde året med temat platsvarurnärke.
Styrelsen summerar

intrycken från den 1 oktober

kommit från deltagarna
Styrelsen beslutade

att ställa sig positiv till en ny Framtidsdag

E)39 Verksamhetsplan
VD och ekonom
2021.

och budget

informerar

Styrelsen beslutade

och de reaktioner

och respons som

vid Framtidsdagen.
2021.

2021

om ett preliminärt

förslag till verksamhetsplan

att behandla verksamhetsplan

och budget 2021 som beslutsärende

vid nästa sammanträde.

E)40 Kommande

sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 10 december

E)41 Sammanträdet
Ordföranden

avslutas

avslutade mötet.

och budget

2020 kl 13.00.

