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STYRELSEPROTOKOLL NR 6 2022 
 

 
Tid: 2022-08-25, kl. 18.00 – 18.30 

 

Plats: Kvidingebyggens kontor 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbeck (m) 

 Tony Wiklander (sd) 

 Stig Rune Thell (s), tjänstgörande ersättare 

  

 Ann Strand Fransson (s), ersättare 

 Marcus Möller (sd), ersättare  

 Rolf Lundqvist (sd), ersättare 

 Per-Erik Holmén (l), ersättare 

 

    

Övriga deltagande: VD Mikael Fors  
 Ekonom Helena Lindberg  

 Fastighetsingenjör Jonas Johansson 

               

 

              

Justering:  Joakim Sandberg 

  Tony Wiklander 

                     

Paragrafer:  26 - 28 

 

 

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Joakim Sandberg 

 

 

  

 Tony Wiklander 
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§ 26     VD informerar  

 

 VD informerar kring följande punkter: 

• Invigningen av Arena Åstorp som gick av stapeln 20/8 blev väldigt 

lyckad med god uppslutning både från föreningslivet och besökande. 

• Bolagen kommer att genomföra ett byte av serverhotell samt IT-stöd, 

detta för att få en lägre kostnadsbild samt ett tätare samarbete med IT-

konsult. 

• Kylanläggningar samt solskydd på fönster har installerats på samtliga av 

kommunens särskilda boenden. 

• Ändring av AB Kvidingebyggen och Björnekulla IT AB:s 

bolagsordningar har påbörjats i KS AU. 

• Detaljplanen av områden Skönbäck i Nyvång påbörjas i höst, i dagsläget 

finns en långsiktigt plan om att bolaget kommer bygga en förskola på 

området. 

• Länsstyrelsen har ännu inte tagit något beslut gällande makadammen, 

natur- och djurvårdsinventeringen pågår fortsatt. 

• VD och kommunens lokalstrateg ska under september presentera en 

analys av de fyra kvarvarande möjliga placeringarna av nytt kommunhus. 

Markprover, trafikutredningar och volymskisser har beställts för samtliga 

placeringar. 

• Under nästkommande år kommer bolaget att tillse att dörröga installeras 

på samtliga lägenhetsdörrar på kommunens trygghetsboenden, detta efter 

ett önskemål från det kommunala pensionärsrådet. 

• Bolagen kommer att delta med två lag i Helsingborgs maraton, på kvällen 

är all personal med familj inbjudna till en gemensam grillkväll. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 27    Ekonomisk information 

 

Ekonom Helena Lindberg redogör för delårsbokslut samt resultat- och 

balansuppföljning per 2022-07-31. 

 

 Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information.   
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§ 28  Pågående projekt 

 

Fastighetsingenjör Jonas Johansson redogör för status för byggnationer samt 

kring nedanstående punkter kopplade till befintliga eller kommande projekt: 

• Anbudsöppning gällande Haganässkolan har genomförts, sju anbud kom in 

och PEAB vann upphandlingen. Kontrakt är signerat, ett första startmöte har 

hållits och byggstart planeras till årsskiftet. Rivningen av de gamla lokalerna 

pågår och beräknas vara klar inom tre veckor. Efter omröstning på skolan och 

beslut i bildningsnämnden kommer skolan framgent att heta Bjärshögsskolan. 

• Då inte allt är helt klart och slutbesiktigat på Arena Åstorp har ett 

interimistiskt slutbesked utfärdats. En slutlig efterbesiktning kommer att 

genomföras 13/9. De moduler som har använts som provisoriska 

omklädningsrum till ishallen kommer att plockas bort under nästkommande 

vecka och då kan den sista etappen av asfaltering av parkeringen påbörjas. 

• Matsal och träningsskolans lokaler på Björnekullaskolan ska byggas om, 

projektet är upphandlat, tre anbud kom in och BAB vann upphandlingen. 

Projektering påbörjas om några veckor och rivning av befintliga lokaler 

påbörjas i oktober.   

• De Indus-moduler som är upphandlade till en förskola i Kvidinge kommer v. 

47 och förväntas tas i bruk vid årsskiftet. 

• Programhandlingar för ombyggnation av Tingdalsskolan och Nyvångsskolan 

håller på att tas fram. 

• En hel del underhållsinsatser har genomförts under sommaren, bland annat 

nytt värmesystem i Vita villan i Nyvång, takbyte Björnåsskolan, nya golv i 

korridorer på Rågenskolan och nytt kök på Balders hage. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 

 

 

____________________________________________ 


