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STYRELSEPROTOKOLL NR 1 2020 

 

 

 Tid:  2020-02-06, kl. 19:15 – 19:45 

 

 Plats:  Kvidingebyggens kontor, Åstorp 

 

 Närvarande:            Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Jacob Larsson (c)  

 Rolf Lundqvist (sd) 

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbeck (m) 

 

 Bengt-Olle Andersson (s), ersättare 

 Ann Strand Fransson (s), ersättare 

 Tony Wiklander (sd), ersättare 

 Marcus Möller (sd), ersättare 

             Ola Nilsson (l), ersättare 

   

Övriga deltagande:           VD Mikael Fors 

           Ekonom Helena Lindberg (§ 2-3) 

    

 Justering:  Janet Norbeck 

    

 

 Paragraf:  1- 6 

 

 

 Underskrift:  Protokollförare Mikael Fors 

 

 

 

   Ordförande  Lennart Fredriksson 

 

 

 

   Justering  Janet Norbeck 

 

      

 



   

2                     § 1  VD informerar 

 

                  VD informerar om bland annat följande: 

• Friställda lägenheter på Torggatan i Kvidinge där uthyrningen nu löper på 

med att vi lägger ut 3-4 st för uthyrning per tillfälle. Vid dagens samman-

träde återstår 16 av tidigare 22 friställda lägenheter att hyra ut.  

• Tidigare vattenläcka på Södra Järnvägsgatan i en avloppstam är åtgärdad, 

allt arbete med återställning beräknas klart under februari månad. 

• Hyresgästföreningens tidning Hem och Hyra avser att göra ett reportage 

kring vår förädling av fd Fritidsgården i Hyllinge till bostäder då detta pro-

jekt med ombyggnad av denna typ av hus är ovanlig och kanske inte bara in-

riktad på att skapa lägenheter utan att bevara med den charm som finns i 

gamla byggnader med bla högt till taket. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

      § 2 Ekonomisk information 

 

Bolagets ekonom redogör för preliminärt bokslut för 2019 i enlighet med bi-

laga till dagens protokoll. Resultatet efter skatt uppgår till 160 000:-, det för 

året låga resultatet motsvarar en stor del extra underhåll som enligt K3 regel-

verket har kunnat bokföras på resultatet, vidare har vi under året belastat resul-

tatet med en heltidstjänst som inte var möjlig att planera för. Revision kommer 

genomföras under februari månad varför bokslutet kommer behandlas i sin 

helhet vid ett kommande styrelsemöte. 

 

Information lämnas vidare kring omsättning av lån på 30 miljoner kronor vil-

ket kommer ske 2020-02-16. Kommande upplåning är upphandlad med ett 

påslag av 0,11% mot stibor, i bolagets räntekostnad ska också inräknas den 

borgensavgift som erläggs till Åstorps kommun om 0,23 %. 

 

Redogörs också för planerad nyupplåning under 2020 samt omsättning av in-

ternbankslån på knappa 60 miljoner, upplåning kommer nu ske direkt av bola-

get mot kommunal borgen. Planerad nyupplåning är godkänd av Kommunfull-

mäktige. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

§ 3 Nedskrivning/avskrivning utöver plan i bokslut 2019 

 

Ekonom redogör för tidigare utsänd skrivelse gällande rekommenderade ned-

skrivningar/avskrivningar utöver plan per 2019-12-31. Enligt förslaget från 

bolagets ekonom föreligger inget nedskrivningsbehov utöver plan i AB Kvi-

dingebyggen 

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna utsänt förslag om att ingen avskrivning utöver plan görs på boksluts-

dagen 2019-12-31. 
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§ 4  Slutredovisning rivning och sanering kvarteret Gladan 

  

VD redogör kring den slutredovisning av rivning och sanering av kvarteret 

Gladan som utsänts som bilaga med kallelsen till dagens styrelsemöte. 

 

Ur slutredovisningen kan man utläsa nedanstående sammandrag: 

Upphandlingen gjordes utan saneringskostnader och det arbete som kom att 

krävas för att hantera saneringen. 

Alla dessa är redovisade som Äta då det ju ligger utöver BTT s anbud. 

 

Totalt inkl. sanering har BTT fakturerat oss 28 502 000:- exkl moms. (avrun-

dade belopp). Av dessa är 23 471 000:- exkl. moms kostnader för 22 176 ton 

byggmaterial som fick omhändertas för sanering. 

 

Således har BTT fakturerar oss 5 030 000:- exkl moms för rivningsarbete samt 

sortering, material, maskiner mm som krävdes i saneringen. 

 

Anbudet var på ca 2 500 000:- vilket innebär Ätor för extra arbete, sortering, 

maskiner och arbete för att det byggmaterial som vi tvingades skicka till sane-

ring skulle hanteras uppgår således till ca 2 500 000:-. 

 

I vår rapport kring rivningen uppges att kostnaderna för rivning uppgår till 

5 600 000:-, skillnaden mellan dessa belopp på 600 000:- är tidigare kostnader 

där Areco var behjälpliga med att riva ut material i byggnaderna.   

 

Under rivningsarbetet togs (enligt plan) löpande prover på byggmaterialet 

vilka tyvärr för vår del visade på att stora mängder byggmaterial var nödvän-

diga att skicka för sanering. Utgångsläget hade varit att merparten av tex be-

tong skulle malas ner på plats och användas som fyllnadsmaterial i framtida 

exploatering av området. Då detta blev omöjligt till följd av dess kvalitet blev 

det nödvändigt att skicka iväg alla massor. 

Tråkigt i sig men nu vet vi i alla fall att vi har ett område som är helt ok att 

bygga bostäder på. 

 
Janet Norbeck lyfter frågan om vikten av att det vid kommande styrelsemöte skall 

redovisas hela projektets möjliga försäljningspriser per BTA i framtida byggpro-

jekt och vilka ekonomiska utfall av försäljningen som är aktuella för att klargöra 

hur projektet påverkar bolagets ekonomi.  

Denna fråga är prioritet för styrelsen att hantera under första halvåret 2020. 

 

 

Styrelsen beslutar 

   

att med godkännande lägga slutrapporten till handlingarna. 
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§ 5  Information – projekt  

 

• Stambytet och renoveringen av Torggatan är slutbesiktigad och åtgär-

der efter besiktningsanmärkningar pågår, viss fortsatt renovering kom-

mer fortgå i form av målning i trapphus samt utbyte av entrédörrar un-

der våren 2020. 

• Markprojektering pågår för byggnationen på Söderåsvägen och kom-

mer de närmsta dagarna översänds till husleverantören Götene Hus. 

Markarbetena beräknas påbörjas under hösten 2020 medan själva leve-

ransen av byggnaderna blir först i början av 2021, byggnadsleveransen 

påverkas av en stor efterfrågan varvid husleverantören ej har möjlighet 

till en tidigare leverans. 

• Planeras för en renovering även av Trädgårdsgatan 5 i Åstorp vilken i 

stort påminner om den som genomförts på Torggatan. Renoveringen 

är beräknad med en hyreshöjning till 1 050:- / kvm och år vilken kom-

mer förhandlas vid kommande ordinarie hyresförhandling. Arbetena 

planeras påbörjas under våren 2020.  

 

 

Styrelsen beslutar 

    

att notera lämnad information. 

 

 

§ 6  Övriga frågor 

  

Marcus Möller lyfter frågan och efterlyser åtgärder på fd. Mackatomten i Kvi-

dinge som under renoveringen av Torggatan fungerat som upplag och etable-

ringsområde för arbetsplatsen. 

 

VD redogör för beslutade åtgärder för aktuell tomt där rivningslov kommer 

sökas för kvarvarande byggnader varefter staketet kommer tas bort och mar-

ken besås med gräs för att ge ett gott intryck av en central del i Kvidinge sam-

hälle. Åtgärderna är planerade att genomföras under sommaren 2020. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera frågeställningen och av VD lämnad information. 

 

____________________________________ 


