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@33 Mötets öppnande
Vice  ordförande  Birgit  Andersson  hälsade  alla  välkomna  och  öppnade  därefter  mötet.

j34  Val  av mötessekreterare

Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

j35  Val  av  justerare,  tid  och  plats

Till  att  justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Rune  Gustafsson,  att  justera  onsdag  den

IO/10,  kl. 16.30.

%36 Godkännande av dagordning
Upprättad  dagordning  godkänndes.

%37 Godkännande av föregående protokoll
Föregående  protokoll  godkändes.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  föregående  protokoll  till  handlingarna.

%38 Ekonomisk  rapport
Vd  föredrog  ekonomisk  rapport  per  30/9-18.  Resultatet  ligger  lite  högre  än budget  och  pekar

på  ett helårsresultat  om  + 500  kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.

g39 Budget  2019

Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  budget  för  2019.

Vd  föreslår  en höjning  av taxan  för  hushållsavfall  med  91 kr/år  inU.  moms  för  en villa  med

normalt  abonnemang.  När  det  gäller  slambrunnstömning  så är förslaget  en höjning  med  31

kr/brunn  inkl.  moms.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  taxehöjning  med  91 kr/år  inkl.

moms  för  en villa  med  normalt  abonnemang,  och  för  slamtömning  med  31 kr/brunn

inkl.  moms.  Detta  gäller  för  2019.

Justering
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%40 Taxehöjning  övriga taxor  och tjänster
Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  taxehöjning  av bolagets  övriga  tjänster  med  4%.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  taxehöjning  med  4%  av bolagets

övriga  tjänster.

%41 Redovisning, hur går det med den Optiska sorteringen  av hushållsavfallet
Vd  informerade  att  införandet  av Optisksortering  av hushållsavfallet  nu  har  varit  igång  sedan

årsskiftet,  och  resultatet  har  varit  över  förväntan.

Bolaget  har  även  tagit  fram  en större  grön  soppåse  som  ska  vara  till  olika  verksarnheter  som

t.ex.  äldreboenden,  skolor,  dagis  m.m.  så att  dessa  verksamheter  kan  lägga  avvattnat  matavfall

idessa  större  gröna  soppåsar.  Bolaget  kan  sedan  köra  dessa  påsar  tillsarnmans  med  övriga

soppåsar  till  sortering  i Ljungby.

Vd  informerade  om  att  regeringen  har  beslutat  om  förordningsändringar  om

producentansvaren  för  förpackningar  och  returpapper  samt  kommunernas  insamling  av

matavfall.  Detta  ska  leda  till  enklare,  mer  lättillgängliga  och  rationella  insamlingssystem  för

hushållen.

Regeringen  tydliggör  att  huvudregeln  för  insamlingen  av returpapper  och  förpackningsavfall

av de vanligaste  materialen  ska vara  att  dessa  samlas  in  bostadsnära  (fastighetsnära)  eller

kvartersnära.

Detta  är en stor  förändring  från  dagens  system  med  återvinningsstationer  som  huvudregel.  För

att aktörerna  ska få tid  att  anpassa  sig  så kornmer  servicen  på insamlingen  att  höjas  stegvis

2021  och  2025.

Det  är producenterna  av förpackningar  och  tidningspapper  som  ska  bekosta  insamlingen,  inte

kommuner  och  bostadsrättsföreningar.  Nu  förtydligas  att  det  fulla  ekonorniska  ansvaret  ska

tas av producenterna  genom  tillståndspliktiga  insamlingssystem

Regeringen  har  även  beslutat  att  kommunerna  får  krav  att  tillhandahålla  system  för  separat

insamling  av matavfall  från  hushållen  senast  2021,  vilket  bolaget  redan  har  infört  i Alvesta

Kornrnun.

Bolaget  väntar  nu  på ytterligare  besked  på hur  dessa  nya  beslut  komrner  att utformas  och  hur

ersättningarna  till  kornmunerna  kommer  att  bli  framöver.

Justering 6Å1
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%42 Övriga frågor
Vd  informerade  att FTI  (förpacknings  och  tidningssinsamlingen)  nu  har  ställt  in  deras  egna

containers  iru'ie  på  våra  återvinningscentra1er,  där  besökarna  ska sortera  sitt  papper-,  plast  och

metallförpackningar.  Tömning  av dessa  containers  sker  med  deras  egna  entreprenörer.

Vd  informerade  att  bolaget  tillsarnmans  med  Alvesta  Kornmuns  inköpschef  nu  har  upphandlat

en ny  entreprenör  som  ska sköta  slamtömning  av enskilda  slambrunnar  inom  Alvesta

kommun.  Avtalet  gäller  2019-01-01  till  2020-12-31  med  möjlighet  till  förlängning  till

ytterligare  två  år.

Vd  informerade  att  bolaget  nu  har  börjat  titta  på en ny  sopbil  som  dtivs  med  biogas,  detta

enligt den fordonspolicy som Kornmunfullmäktige beslutade 2017-12-19 FB 134.
Bolaget  har  varit  nere  vid  Ronneby  Renhållning  och  tittat  på deras  sopbilar  som  drivs  med

biogas.  Bolaget  kornmer  nu  gå vidare  och  kolla  och  diskutera  med  personalen  vilken

utrustning  sopbilen  ska  utformas  med,  för  att  sen ta hjälp  av Alvesta  Kornmuns  inköpschef

med  själva  upphandlingen.

Vd  föreslog  för  ARAB's  styrelse  och  tjänstemän  att  åka  på studiebesök  till  Bredemads

sorteringsanläggning  för  optisksortemg  som  ligger  i Ljungby.  Datum  för  studiebesöket  blir

torsdagen  den 15 november,  och  vi  samlas  9:30  vid  Hjärtenholmsvägen  i Alvesta  för

gemensam  avfärd  mot  Ljungby.

Ordinarie  styrelsemöte  utgår  denna  månad.

Datum  för  årsavslutnings  middag  för  Alvesta  Rerföållnings  AB's  styrelse  tillsarnmans  med  Vd

och  tjänstemän  blir  torsdagen  den 6:e december  efter  det  sista  styrelsemötet  på Rådrnannen  i

Alvesta.

%43 Nästa styrelsemöte, tid och plats
Nästa  styrelsemöte  ärplanerat  till  torsdagen  den  6:e december,  k1.18:00,  OBS!  på Rådmannen

iAlvesta.

%44 Mötets avslutande
Ordförande  avslutade  mötet  och  tackade  för  ett  bra  och  givande  styrelsemöte!

f!l A,I,
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