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STYRELSEPROTOKOLL NR 4 2020 

 

 

 Tid:  2020-06-04, kl. 19:00 – 20:15 

 

 Plats:  Björnekullasalen - kommunhuset, Åstorp 

 

 Närvarande:  Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Jacob Larsson (c) 

 Rolf Lundqvist (sd) 

   Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbäck (m) 

  

  

 Marcus Möller (sd), ersättare 

 Tony Wiklander (sd), ersättare 

 Ola Nilsson (l), ersättare 

 

 

   

Övriga deltagande: VD Mikael Fors 

  

    

 Justering:  Joakim Sandberg 

    

 

 Paragraf:  14-17  

 

 

 Underskrift:  Protokollförare Mikael Fors 

 

 

 

   Ordförande  Lennart Fredriksson 

 

 

 

   Justering  Joakim Sandberg 
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                    § 14  VD informerar 

 

                  VD informerar om bland annat följande: 

• Akuta stamåtgärder S. Järnvägsgatan vilka genomförts hösten 2019 samt vå-

ren 2020. Planeringen för övriga delar på Södra Järnvägsgatan pågår för fullt 

och till följd av dess akuta behov kommer upphandling av relining ske via så 

kallad förenklad direktupphandling där offerter inhämtas från tre möjliga le-

verantörer. Diskuteras inom styrelsen de olika metoder som finns för re-

lining och vilken metod som är mest lämplig.  

• Sveriges Allmännytta har i dagarna presenterat nya Kombohus i två former 

nämligen punkthus och lamellhus. Tre leverantörer är antagna och husen 

kommer gå att få mellan två till sex våningar. 

• Vakansen är fortsatt noll medan tidigare friställda lägenheter i Kvidinge nu 

efter renovering på nytt är uthyrda, endast tre friställda lägenheter i Åstorp 

återstår.  

 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

  

 

 

      § 15 Genomförda och framtida hyresförhandlingar 

 

VD har genomfört årets hyresförhandlingar vilket resulterade i en hyreshöj-

ning med 1,62 % eller drygt 15: - per kvadratmeter och år. Förhandlingssituat-

ionen är inte den bästa då Hyresgästföreningen endast ser till sin statistik och 

direktiv kring deras accepterade procentuella hyresförändringar. Upplevelsen 

av detta och svårigheterna att se just det enskilda företagets situation har de se-

nare åren ökat allt mer. 

Hyresgästföreningen vill också införa digitala förhandlingar genom förhand-

larportalen där hyresvärdarna i så fall ska lägga in sina yrkande. Detta skulle 

ytterligare försämra situationen och möjligheterna för den enskilde hyresvär-

den att framföra sin situation vid förhandlingen. Modellen har också avvisats 

av Sveriges Allmännytta.  

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera informationen krig årets och framtida förutsättningar i hyresförhandling-

arna 
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 § 16 Björnekulla Ås – Hur går vi vidare 

   

AB Kvidingebyggen har under 2019 slutfört rivningsarbeten och återställt 

marken på före detta Björnekulla Fruktindustris område numera benämnt 

Björnekulla Ås. 

 

Eftersom detaljplanen snart kan komma upp för beslut är det aktuellt att klar-

göra den kommande hanteringen av området och den försäljning som kom-

mer bli aktuell. 

 

Området har ett bokfört värde exklusive kvarvarande villa på cirka 46 miljo-

ner kronor vilka framledes ska täcks in genom försäljning enligt den modell 

som AB Kvidingebyggen kommer välja. 

 

AB Kvidingebyggen har att staka ut vägen hur vi ska gå vidare för att skapa 

ett framtida bostadsområde i Åstorps tätort. Som underlag för denna diskuss-

ion har VD inför dagens sammanträde utsänt ett diskussionsunderlag med 

diverse fakta för att möjliggöra en inriktning av kommande arbete. 

 

Vid dagens styrelsemöte diskuteras bland annat försäljningspriser, samarbete 

med exploatörer och fastighetsutvecklare, inbjudan av möjliga intressenter, 

diverse möjligheter till tävlingar samt vikten av att vi klargör kraven och styr 

upp möjligheterna för att få att bygga i området. Vidare diskuterades kring 

marknadsföring och resursbehov för hantering av området och dess försälj-

ning. 

 

Styrelsen beslutar  

 

att med hänvisning till frågans komplexitet och vikten av en optimal hantering ta 

med sig frågan för vidare hantering på styrelsens sammanträde i augusti månad 

samt 

 

att sammanträdet i augusti utökas till ett halvdagssammanträde för att tid ska ges 

till grundliga diskussioner 

 

 

§ 17 Ekonomisk information 

 

VD redogör för ekonomisk uppföljning till och med 2020-05-31 vilken över-

lämnas till ledamöterna på sammanträdet. 

Bolaget uppvisar ett fortsatt lågt resultat jämför med budget men vi ser en 

fortsatt återhämtning till följd av ett minskat hyresbortfall vad gäller friställda 

lägenheter för renovering. Som redovisats under VD info är nu alla lägenheter 

på Torggatan i Kvidinge på nytt uthyrda och vi har endast 3 friställda lägen-

heter i Åstorp.  

Posten pågående ny- och ombyggnader består i huvudsak av projekten med 

stambyte på Torggatan i Kvidinge, Trädgårdsgatan i Åstorp samt Björnekulla 

Ås  

 

Styrelsen beslutar  

 

att notera lämnad ekonomisk information 

____________________________________ 


