ALVESTA
Org.nr

Plats

KOMMUNFöRETAG

AB

och tid

Beslutande

Styrelseprotokoll

3/2018

2018-05-22

556696-1602

Kornmurföuset,

Per Ribacke,

Salen

Haraldsson

Thomas

Johnsson

Lars-Olof

Suppleanter

Frida

Tjänstemän

Stefan

kl. 13:00

- 14:30

ordförande

Thomas

Rose-Marie

2018-05-22,

Larsson
Franz6n

Christensen

Karlsson,

VD,

(sekreterare)

Kjell Rosenlöf, VD Alvesta Utveckling AB (5 24)

Paragrafer

19 - 26

Sekreterare

Ordförande

-T-homas

Johnsson

ALVESTA
KOMMUNFöRET
Org.nr 556696-'1602

Ordföranden
Förslag

AG AB

öppnar

till

Styrelseprotokoll
2018-05-22

styrelsemötet

dagordning

3/2018

och hälsar ledamöter

och VD välkomna.

godkänns.

fl 20 Val av justerare
Till

att justera

dagens protokoll

21 Uppföljninq
VD

föredrog

Styrelsen

utsågs Thomas

av styrelseprotokoll

föregående

beslutade

Johnsson.

2018-04-03

styrelseprotokoll.

att godta informationen.

9 22 Ekonomisk rapport
VD

föredrog

Styrelsen

ekonomisk

beslutade

23 Beqäran
Styrelsen

rapport.

att godkänna

från

styrelsen

för AllboHus

om åtgärd

Styrelsen

Styrelsen

för AllboHus

beslutade

ärendet

Fastighets

till

styrelsen

anses vara av principiell

beskaffenhet.

ska rivas i enlighet

AB:s

beslut,

för området,

samt att uppdra
eventuellt

frågan

för AllboHus

Styrelsen

föreslår

med nämnden

lämnat

hyrda

att byggnaderna

Fastighets

för beslut

AB:s

då ärendet

Kornrnunfiillmäktige

med styrelsen

åt Kommunstyrelsen

i samarbete

ställningstagande

vidare.

Kommunfullmäktige

besluta

att byggnaderna

moderbolagets

AB har föreslagit

ska handlägga

vidare

AB

efter att Migrationsverket

att ställa sig bakom

och att lämna

Fastighets

AB har begärt

i kv. Röru'iedal

ska rivas och att moderbolaget

beslut

rapport

för AllboHus

Fastighets

för bostadshus

lägerföeter.

ekonomisk

för AllboHus

att

Fastighets

att ta fram en utvecklingsplan
för Samhällsplanering.

9 24 Utvecklinqsprojekt för luffburet bredband tillsammans med
Blädingebygdens
Utvecklinq
VD
till

bredbandsföreninq.
Utveckling

bredbandsutbyggnad

bredbandsförening
beslutade

utvecklingsprojektet
Alvesta

av VD för Alvesta

AB.

för Alvesta

Styrelsen

Föredragninq

Utveckling

informerade
mellan

enligt

bilaga

Alvesta

AB

(bilaga

till

AB och Blädingebygdens

överenskommelse

om stöd

l.

att godta att uppdra
i enlighet

om förslag
Utveckling

åt Alvesta

med skrivelse

Utveckling

AB

från Styrelseordförande

att genomföra
och VD för

1).

25 Rapporter

';0es3?,5
a

ALVESTA
Org.nr

KOMMUNFöRET

AG AB

Styrelseprotokoll

556696-1602

VD

rapporterade

att IT-chefen

bredbandsans1utningar
bedöms

3/2018

2018-05-22

kuru'ia

till

avlämnas

påbörjat

kommunala
under

en översyn
anläggningar.

av kornmunens
Rapport

till

avgifter

för

styrelsen

hösten

% 26 Övriqa frågor
Inga

övriga

frågor

förelåg

L.
f"y»

a

Datum

AlVeSta

Utveckling

2018-06-14

AB

Överenskommelse
Överenskommelse
Utveckling

om villkor

AB

Bakgninden

om stöd

till bredbandsutbyggnad

för stöd till bredbandsutbyggnad

(Bolaget)

och Blädingebygdens

stödet till

föreningen

till

l

Bilaga

mellan

Bredbandsförening

Alvesta

(Föreningen).

och denna överenskommelse

är ett beslut

i

styrelsen för Alvesta utveckling AB 2018-06-14 Ffixx. Föreningen och Bolaget är
överens

om att genomföra

radiolänk

bredband

Blädingebygdens
följande

ett gemensamt

till hushåll

Bredbandsförening

villkor

gäller

utvecklingsprojekt

och företag.

och Alvesta

har till

luftburet

bredband

via radiolänksteknik,

bredband

med fiber,

i område

område

för projektet

utbyggnad.

Aktuellt

projektplan

för genomförandet.

Föreningen

ska hålla Bolaget
likviditet,

ekonomi

vad gäller

Iru'ian stöd betalas
Bolagets
1345

Bolagets

egendom

ornråde
ska verka

och finansiering

ska hälften

betalas

till

har tecknats

utveckling

verksamhet

samt

o.dyl.

en ekonomisk

förening

och kringkostnader

är på

till Bolaget

får inte överlåtas

tillhandahålla

till tredje

part utan

framtida

masterna
kapacitet

anslutningar

inom

det

avses att täcka.

på masterna.

Av de inkomster

Bolaget.

och säkerställa

vad gäller kapaciteter,

2 framgår

m.m.

som de subventionerade

ska samråda

till

för kornrnersiell

Föreningens

efter redovisning

intäkter

för att hyra ut ledig

till

av master

av bidraget

om villkor,

av att etablera

1. Av bilaga

firmatecla'iing

ha ombildats

finansierat

som erhålls

Alvesta

om att

och alternativ

av bilaga

om och redovisa

i etapper

Föreningen

Överenskornmelsen

framgår

styrelsebeslut,

ska efter bästa förmåga

geografiska

som ett komplement

och utbetalas

godkännande

Föreningen

lösningar

är överens

erfarenheter

med för- och efterkalkyler,

ut ska Föreningen

stöd till projektet

Föreningen

AB

via

ett antal villkor.

som har en svag marknad

informerad

registrering,

tkr exkl moms

Föreningens

utveckling

syfte att visa på konkreta

nedgrävt

formalia

stöd gäller

för stödet:

Utvecklingsprojektet

vad gäller

för luftburet

För att erhålla

att rätt kompetens

överföringssträckor,
i två exemplar,

vardera

inhämtas

tillgänglighet,
parten

om tekniska
säkerhet

tar varsitt

m.m.

exemplar.

2018-
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