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STYRELSEPROTOKOLL NR 5 2020 

 

 

 Tid:  2020-08-27, kl. 15:00 – 16:30 

 

 Plats:  Lydinge Resort, Hyllinge 

 

 Närvarande:  Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Rolf Lundqvist (sd) 

   Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbäck (m) 

 Tony Wiklander (sd), tjänstgörande ersättare 

  

 Marcus Möller (sd), ersättare 

 Ola Nilsson (l), ersättare 

 

 

 Övriga deltagande: VD Mikael Fors 

 Ekonom Helena Lindberg 

  

   

 Justering:  Tony Wiklander 

    

 

 Paragraf:  18-20 

 

 

 Underskrift:  Protokollförare Helena Lindberg 

 

 

 

   Ordförande  Lennart Fredriksson 

 

 

 

   Justering  Tony Wiklander 
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                    § 18  VD informerar 

 

                  VD informerar om bland annat följande: 

• Renovering och stambyte på Trädgårdsgatan 5 kommer att vara klart må-

nadsskiftet oktober/november. 

• Ett byte av värmepumpar har genomförts på Södra Järnvägsgatan i Kvidinge 

med mycket gott resultat. 

• Tre offerter har inkommit gällande relining av stammar på Södra Järnvägs-

gatan. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

  

      § 19 Ekonomisk information 

 

Ekonom redogör för tidigare utsänt delårsbokslut per 2020-06-30 samt resul-

tat- och balansuppföljning per 2020-07-31. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

 § 20 Björnekulla Ås  

   

VD presenterar framtagna skisser och förslag på indelning av området base-

rat på typ av byggnation samt olika förslag på prissättning av marken. Ge-

mensamt kommer man fram till att den bästa lösningen gällande prissättning 

är att ha olika priser på de olika sektionerna inom området då förutsättning-

arna för dessa är olika. 

 

Styrelsen är enig i vikten av att skapa en differentiering, både gällande boen-

deformer och vilka som bosätter sig i området. Vidare är det av stor vikt att 

det innan försäljning finns en tydlig plan för gestaltning av området – hur 

vill vi att det ska se ut gällande byggnadstyper, material etc. Kommunens 

vision samt närheten till naturen kan vara ledord i arbetet. Lennart påpekar 

att det i försäljningskontrakt även bör tas med en tidsram på när köparen sen-

ast måste ha påbörjat byggnation på marken. 

 

Gällande ev. byggnation av KvB uppkommer förslag om att samtliga hyres-

rätter som planeras på området bör byggas av bolaget och att externa aktörer 

står för övriga boendeformer. Janet tar upp möjligheten för KvB att bygga 

mot investeringsbidrag.  

 

Styrelsen beslutar  

 

att ge VD i uppdrag att till kommande styrelsemöten ta fram en specifikation kring 

önskad byggnation, gestaltning samt prisbild för de olika områden som Björne-

kulla Ås delats in i.  


