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STYRELSEPROTOKOLL NR 3 2022 
 

 
Tid: 2022-03-31, kl. 18.00 – 19.30 

 

Plats: Kvidingebyggens kontor 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Stig Rune Thell (s), tj ersättare 

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbeck (m) 

 Tony Wiklander (sd) 

  

 Ann Strand Fransson (s), ersättare 

 Marcus Möller (sd), ersättare  

 Rolf Lunddqvist (sd), ersättare 

 Per-Erik Holmén (l), ersättare 

 

    

Övriga deltagande: VD Mikael Fors   
 Fastighetsingenjör Jonas Johansson 

              Ekonom Helena Lindberg (§ 10) 

 

              

Justering:  Stig-Rune Thell 

  Janet Norbeck 

                     

Paragrafer:  14 - 18 

 

 

Underskrift: Protokollförare Mikael Fors 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Stig-Rune Thell 

 

 

  

 Janet Norbeck 

 

 

 

 

 



   

2 § 14     VD informerar  

 VD informerar kring följande punkter: 

• Personalförändringar med tillsättande av en kombinerad tjänst som 

administratör och förvaltare under en tid av ett år. Vidare kommer en tjänst 

omvandlas till att täcka behovet med tekniker för kommande ansvar och 

installationer vad gäller accesspunkter och fastighetsnät åt Åstorps kommun. 

Denna tidigare tjänst som även jobbat med reparation och service kommer 

omvandlas till en arbetsledartjänst för Annedal. 

• Sommarpersonal 2022 

• Semesterstängning vecka 28-31 enligt samma modell som tidigare år 

• Info kring Makadamen och status gällande detaljplan samt beställd 

kompletterande inventering kring natur och eventuell förekomst av rödlistade 

arter i brottet.  

• Beräkningar kring drift och byggnation av en skidtunnel i Makadambrottet som 

ett underlag att presentera för möjliga investerare. 

• Besiktning av samtliga skyddsrum i koncernens fastighetsbestånd är beställd till 

ett a-pris om 7 500: - vilket ger en total kostnad av 120 000:-. Vidare informeras 

kring fast reservkraft, handskar för anslutning av portabla kraftverk samt lagd 

beställning av tre portabla reservkraftverk av vilka BFAB står kostnaden för ett 

medan Åstorps kommun står kostnaden för två. BFAB s investering kommer 

uppgå till 500 000: -. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 15    Ekonomi Bokslut 2021 

Ekonom Helena Lindberg redogör för Bokslut enligt tidigare utsänd handling. 

Inför styrelsens behandling har det inkommit frågor från Janet Norbäck gällande 

den uppskjutna skatteskulden och kring pågående om och tillbyggnader vilka 

besvaras av Ekonom Helena Lindberg i enlighet med bilaga 1 till dagens 

protokoll. Redogörs vidare för avvikelser i slutligt bokslut och tidigare 

prognoser. 

 

 Styrelsen beslutar 

   

att fastställa bokslutet och underteckna detsamma att framläggas för bolagsstämman 

den 28 april.  

 

 

§ 16    Val av representant vid dotterbolagens bolagsstämmor 

Ordförande föreslår Jacob Larsson att företräda ägaren Björnekulla Fastighets 

AB vid dotterbolagen AB Kvidingebyggen, Björnekulla IT AB samt 

Björnekulla Utvecklings AB:s bolagsstämmor för perioden 2022-04-01 – 

2023-04-30.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att fastställa ordförandes förslag om Jacob Larsson som ägarrepresentant vid 

dotterbolagens bolagsstämmor under perioden 2022-04-01 – 2023-04-30. 
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§ 17  Pågående projekt 

Fastighetsingenjör Jonas Johansson redogör för status för byggnationer samt 

kring nedanstående punkter kopplade till befintliga eller kommande projekt. 
 

• Pågående granskning av handlingar för upphandling av byggnation av 

Hagnässkolan för vilken ambitionen är att upphandlingen ska kunna komma 

ut under vecka 15.  

Under denna punkt förs diskussion inom styrelsen gällande prisbild, indexering 

mm och alternativ hantering av upphandlingen. 

• Hyllinge förskola där markarbete för undercentral med anslutning av 

jordvärme påbörjas under vecka 14, arbetena för produktion av förskolan 

beräknas kunna påbörjas i slutet av april. Bildningsförvaltningen har erbjudits 

att hantera första spadtaget till förskolan. 

• Arbetet med Arena Åstorps flyter på och tidigare planerad besiktning under 

vecka 27 kvarstår. 

• Konstruktör håller på att titta på förutsättningarna för placering av nytt 

ventilationsaggregat på Balders Hage ett arbete som tillsammans med 

uppgradering av mottagningsköket planeras genomföras under sommaren. 

• Underlag för upphandling av ombyggnad av mottagningskök, matsal och 

lokaler för särskolan håller på att tas fram för en upphandling med ambitionen 

påbörjas under vecka 20 

• I kommunhuset pågår arbeten med ett byte av ventilationsaggregat samt nytt 

avlopp i källaren. 
 

Styrelsen genom Joakim Sandberg framför och diskuterar vikten av att 

riskbedömningar kommer krävas i allt större utsträckning då marknaden och 

prisbilderna för närvarande är oerhört osäkra vilket indikerar att det kommer bli 

färre anbudsgivare och anbud som troligen är intecknade med marginaler. 
  
Hela branschen lever för närvaranande under stor osäkerhet. BFAB s 

riskbedömningar måste också kanaliseras in till Åstorps kommun med förståelse 

men också med att försöka få till snabbare beslutsvägar och också värdera 

byggnationerna om de ska ske till höga kostnader eller man kanske ska avvakta 

att marknaden stabiliseras på en kommande nivå. Detta då orderböckerna 

troligen efter pandemin är fulltecknade hos entreprenörsledet.  
 

Projekten kommer helt enkelt att behöva säkras upp vilket blir en ny infallsvinkel 

som måste tillkomma i bolagets dagliga verksamhet och omfattar även det 

löpande underhållet som beställs från entreprenörer detta kan leda till att vi 

eventuellt inte kan genomföra planerat underhåll fullt ut. 
 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information samt 
 

att uppmana ledning och förvaltning för koncernen BFAB att vidtaga riskbedömande 

åtgärder i alla underhållsprojekt och byggnationer före slutligt ställningstagande. 

 

§ 18  Övriga frågor 

Ordföranden diskuterar efter att VD och Fastighetsingenjör lämnat mötet 

kommande löneförändring och eventuell avvecklingsplan av nuvarande VD vid 

framtida pensionsavgång. 
 

Styrelsen beslutar 
 

att fundera kring eventuell avveckling och att ordföranden genomför nödvändig 

dialog med VD 

______________________________________________ 


