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Plats o tid Spånen, kommunhuset, Alvesta, 2022-03-10 kl 13.00 – 14.50 
  
  

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande 
 Tobias Johansson 
 Veronika Kobak 
 Ingemar Petersson 
 Ulf Gustafsson 
 
Suppleant Per-Anders Nordahl, suppleant 

 
 
 

Övriga närvarande  
  
 

 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 
 Marie Glanzén, controller 
 Anita Lindstedt, vice ordförande i Wexnet AB § 23 - 26 
 
 
 
 
  
Paragrafer 23 - 33 

 
 
 

Sekreterare …………………………………….. 
Kjell Rosenlöf 
 
 
 

Ordförande …………………………………….. 

Tomas Hedevik 
 
 
 

Justerare …………………………………….. 

 Tobias Johansson
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§ 23 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna. 
 
 

§ 24 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Tobias Johansson. 
 
 

§ 25 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns med tillägg för ärendet ”Framtidsdag 2022”. 

 
 
§ 26 Information från Wexnet 
Vice ordföranden i Wexnet AB:s styrelse Anita Lindstedt, informerar om verksamhet och 
ekonomi i det regionala bredbandsbolaget Wexnet, som utvecklingsbolaget är delägare i. 
Wexnet bildades 1999, år 2013 tillkom utöver Växjö som ägare Alvesta, Tingsryds och 
Lessebo kommuner. 
Bolaget omsätter 190 mkr, investerade förra året 63 mkr och genererade ett resultat på 
40 mkr. Ca 38 000 kunder är anslutna med bredband. 
 

 
§ 27 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 17 februari 2021 anmäldes och lades till 
handlingarna.  
 
 

§ 28 Information från ordförande och VD 
Ordföranden informerar om läget med planering för lokaler i projektet arkivcentrum. En 
specialfråga som är aktuell för närvarande är diskussion om lämplig form för upphandling 
av byggnation av arkivcentrum. 
 
VD informerar om 
 Genomförd nyupplåning på 10 mkr 
 Läge med köp av fastigheter för arkivcentrum 
 Möte med företag om behov av nya lokaler 
 Alwex behov av lagerytor 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna. 
 
 

§ 29 Beslut om årsredovisning 2021 
Förslag till årsredovisning för år 2021 redovisas vid styrelsemötet. Controller Marie 
Glanzén informerar om arbetet med årsredovisningen och resultat 2021. Driftresultatet 
är en förlust på 626 tkr (-948 tkr år 2020) innan bokslutsdispositioner och skatt. Eget 
kapital ökade dock med närmare 3,9 mkr tack vare positiv s k fusionsdifferens i samband 
med att dotterbolaget BIVA Bredband i Värend AB fusionerades in i Alvesta utveckling i 
slutet av 2021.  
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Styrelsen beslutade  
1. Godkänna årsredovisning 2021 
2. Föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 12 065 009 kr. 
3. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2021 stämmer med bolagets 
ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget. 
 
 

§ 30 Remissvar – energi- och klimatplan för Alvesta kommun 2022 - 2030 
Bolaget har fått rubricerade plan på remiss för att kunna lämna synpunkter senast 12 
april 2022. VD redogör för två synpunkter bolaget kan lämna som remissvar. 
 
Styrelsen beslutade att uppdra till VD att lämna remissvar på planen baserat på 
redovisade synpunkter vid dagens möte samt återrapportera det till styrelsen vid nästa 
sammanträde 19 maj. 
 
 

§ 31 Framtidsdag 2022 
Styrelsen för en diskussion om lämpliga teman vid en Framtidsdag 2022. Diskussionen 
landar i att något inom ämnet infrastruktur/järnväg/hållbarhet vore intressant att 
bearbeta. 
 
Styrelsen beslutade att bolaget jobbar vidare med föreslaget tema på en Framtidsdag 
hösten 2022. 
 
 

§ 32 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 19 maj 2022 kl 13.00. 

 
 
§ 33 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden tackar för engagerande diskussioner varefter mötet avslutas. 
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