
 

__________________________________________________________________________________________

_______ 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr   

265 80  ÅSTORP Storgatan 3       042-400 89 10   042-400 89 30 556482-1766  

  Åstorp   Innehar F-skattebevis 

1 

 

 

 

 

STYRELSEPROTOKOLL NR 1 2021 
 

 
Tid                                           2021-04-07, kl. 17.00 – 17.35 

 

Plats:                                        Digitalt möte 

 

Närvarande:          Lennart Fredriksson (S), ordförande 

           Jacob Larsson (C), ledamot 

 Marcus Möller (SD), ledamot 

  Rolf Lundqvist (SD), ledamot 

    Henrik Danielson (M), ledamot 

 

Övriga deltagande:          Kerstin Lindecrantz Noreson (S), ersättare 

         Barbro Nielsen (KD), ersättare 

 

         Mikael Fors, VD 

          

          

   Justering:                                Jacob Larsson 

            Rolf Lundqvist  

            

            

  Paragrafer:           1 – 3 

 

      

                      

  Underskrift:          Protokollförare Mikael Fors 

 

 

 

         Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

 

            Justering Jacob Larsson 

 

 

 

  Rolf Lundqvist 
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§ 1  VD informerar 

 

VD informerar om bland annat följande: 

• Känd status för Detaljplanearbetet och Naturvårdsinventering 

• Tankar och idéer för bolagets framtid bland annat möjligheter till att 

nyttja bolaget för framtida utbyggnad av laddinfrastruktur och då främst 

för lokaler och bostäder inom den egna koncernen. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 

 

 

§ 2  Bokslut 2020 

 

VD föredrar årsbokslut och tidigare utsänd årsredovisning gällande 2020, revis-

ion av årsbokslutet har genomförts av Ernst & Young.   

 

Styrelsen beslutar 

   

att fastställa upprättat bokslut att framläggas för bolagsstämman samt att underteckna 

detsamma. 

 

 

§ 3  Övriga frågor 

 

Henrik Danielsson lyfter med hänvisning till punkten framtida utveckling och 

risker att bolaget borde läggas vilande under innevarande år eller i alla fall tills 

vi har slutliga besked från Länsstyrelsen eller en godkänd detaljplan för  

Makadam området. 

 

Jacob Larsson framhåller vikten av att tiden fram till ett godkännande eller  

avslag gällande detaljplanen skulle kunna utnyttjas som förberedelsetid i  

styrelsen gällande framtidsplanerna och de förändringar som kan behövas i  

området. 

 

VD klargör att inga direkta förvaltningskostnader från moderbolag eller syster- 

bolag har bokförts under innevarande år utan endast bankkostnader är bokförda. 

 

Vidare lämnar ordförande dörren öppen för ett uppsamlingsheat med styrelsen  

under innevarande år för att alla ska ha tillgång till den information som  

av tidigare styrelser. 

 

              Styrelsen beslutar 

 

              att notera diskussionen vilken bör hanteras av moderbolaget Björnekulla Fastighets 

              AB före slutligt ställningstagande. 


