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Plats  och  tid Hjärtenholmsvägen  14,  Alvesta  kl.  14.30-16.30

Beslutande

Övriga  deltagare
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Sekreterare

Ordförande

Justerande

Birgit

Paragrafer  33-50.



STYRELSEN  FOR

ALVESTA  RENHÅLLNINGS  AB
Sammanträdesprotokoll

2017-09-14

%33 Mötets  öppnande
Ordförande  Johnny  Lundberg  hälsade  alla  välkomna  och  öppnade  därefter  mötet.

j34  Val  av mötesordförande

Till  mötesordförande  valdes  Johru'iy  Lundberg.

%35 Val  av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

j36  Val  av  justerare,  tid  och  plats

Till  att  justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Birgit  Andersson,  att  justera  torsdag  den
14/9,  kl. 16.30.

437 Godkännande  av dagordning
Upprättad  dagordning  godkänndes.

j38  Godkännande  av föregående  protokoll
Föregående  protokoll  godkändes.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  föregående  protokoll  till  hand}ingarna.

%39 Ekonomisk  rapport
Vd  föredrog  ekonomisk  rapport  per  31/8-17.  Resultatet  ligger  lite  under  budget,  men  pekar  på
ett helårsresultat  om  + 100  kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.

g40 Redovisning  delårsbokslut  per  31 augusti  2017
Vd  föredrog  delårsbokslut  t.o.m.  31/8  -17.  Resultatet  ligger  lite  under  budget  och  hamnade  på
ett delårsresultat  på - 276  kkr.  Detta  beror  främst  på ökade  kostnader  vid  nyrekryteringar  efter
två  pensionsavgångar.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  delårsbokslutet  till  handlingarna.

//l/)  X'X
Justering



STYRELSEN  FOR
ALVESTA  RENHÅLLNINGS  AB

Sammanträdesprotokoll

2017-09-14

%41 Redovisning  av införandet  av Optisksortering  av hushållsavfallet
Vd  redovisade  hur  införandet  av Optisksortering  av hushållsavfallet  ligger  till  tidsmässigt.

Det  har  varit  positiva  komrnentarer  gällande  klistermärket  som  påtalar  att "allt  du slänger  ska
ligga  i en väl  försluten  påse  med  dubbelknut".  Det  har  väckt  en tanke  hos hushållen  att det är
något  på  gång.

Under  månadsskiftet  september/oktober  komrner  Post  Nord  att  dela  ut  en broschyr  till  alla
hushållen  iAlvesta  Kommun.  Den  kornrner  att innehålla  information  om  Optisk  sortering  av
hushållsavfall,  användning  av gröna  och  röda  soppåsar,  samt  information  om  Alvesta
Renhållnings  AB.

Utdelning  av gröna  och  röda  soppåsar  kornmer  att ske under  november/december  2017,  för  att
sedan  köra  igång  själva  sopsorteringen  under  december/januari  201  7/2018.

Vd  redovisade  att upphandling  av gröna  och  röda  soppåsar  sker  tillsarnmans  med  Ljungby
Kommun  för  att kunna  få ett  bra  pris  på soppåsarna.

Vd  redovisade  att Förfrågningsunderlag  gällande  mottagning  och  behandling  av hushållsavfall
med  Optisksortering  är ute  för  anbudsräkning.

j42  Vd  instruktion  för  2018

Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  "Vd  instruktion  för  2018".

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  "Vd  instruktion  för  2018".

g43 Arbetsordning  för  styrelsen  2018
Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  "Arbetsordning  för  styrelsen  2018".

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  "Arbetsordning  för  styrelsen
2018".

@44 Rutiner  gällande  inköp  och upphandling
Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  "Rutiner  gällande  inköp  och  upphandling.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  "Rutiner  gällande  inköp  och
upphandling".
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g45 Taxehöjning  gällande  hämtning  av återvinningsglas
Vd  föredrog  upprättat  förslag  på taxehöjning  gällande  hämtning  av återvinningsglas.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  på  taxehöjning  till  400  kr  per  färg
och  gång,  gällande  hämtning  av återvinningsglas.

%46 Inlösen av lån
Vd  föredrog  att  Alvesta  Renhållnings  lån  på en miljon  kronor  ska förnyas  eller  lösas  in  senast
den  sista  september  2017.  Vd  föreslår  för  styrelsen  att Alvesta  Renhållnings  löser  in  lånet.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  }ösa in befintligt  lån  på en miljon  kronor.

%47 Redovisning  av anläggning  av asfalt, betongbloek  och reparation  av staket till  ÅVC  i
Vislanda  och  Alvesta

Vd  informerade  om att  man  har  lagt  asfalt,  satt  upp  betongblock  och  reparerat  staketet  vid
ytan  till  trädgårdsavfall  vid  ÅVC iVislanda.  Asfalten  har  Peab lagt,  och  betongblocken  har
handlats  in från  C3C  blocksystem  från  Växjö.  Staketet  är det  Mark  och  Miljö  Ljungby  som
reparerat.

%48 Övriga  frågor
Vd  informerade  om att  han  håller  på att ta fram  information  om  textilinsamling  för
återviru'iingscentralerna  i Alvesta  kornrnun,  det  kan  bli  aktuellt  framöver.

Vd  fick  en fråga  om  Alvesta  Rerföållnings  kan  erbjuda  månadsfaktura  och  autogiro.
Vd  informerade  att det  går  att få  månadsfaktura  mot  en avgift  på 14  kr/mån.  Aven  autogiro
erbjuder  Alvesta  Renhållnings.

Vd  informerade  om  vad  Ronneby  Miljöteknik  (rerföållning)  har  för  drivmedel  till  deras
fordon,  med  biogas  kontra  HVO  diesel,  de har  upphandlat  3 st biogas  sopbilar  och  3 st HVO
diesel  sopbilar,  Vd  kornmer  att följa  hur  det  går  med  deras  nya  sopbilar.

%49 Nästa styrelsemöte,  tid och plats
Nästa  styrelsemöte  är planerat  till  torsdagen  den  26 oktober,  kl.  14.00,  OBS!  på  ÅVCi
Moheda,  för  ett  litet  studiebesök  där.

%50 Mötets avslutande
Ordförande  avslutade  mötet  och  tackade  för  ett givande  och  bra  möte!

Justering


