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STYRELSEPROTOKOLL NR 1 2022 

 

 

 Tid:  2022-02-03 kl. 19.00 – 19.45 

 

 Plats:  Digitalt möte via Teams 

 

 Närvarande:  Lennart Fredriksson (s), ordförande 

    Rolf Lundqvist (sd)   

 Joakim Sandberg (m) 

    Janet Norbeck (m)    

   Stig Rune Thell (s), tjänstgörande ersättare 

 

 Ann Strand Fransson (s), ersättare 

 Marcus Möller (sd), ersättare 

  

  

   

 

 Övriga deltagande: VD Mikael Fors 

    Ekonom Helena Lindberg 

   Fastighetsingenjör Jonas Johansson 

 

   

 Justering:  Janet Norbeck 

    

 

 Paragraf:  1 - 2 

 

 

 Underskrift:  Protokollförare Helena Lindberg 

 

 

 

   Ordförande  Lennart Fredriksson 

 

 

 

   Justering  Janet Norbeck 
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§ 1    VD informerar  

  

• Bolaget har tyvärr drabbats av en brand med dödlig utgång i en lägen-

het på Målaregatan. Övriga lägenheter i längan har klarat sig relativt 

bra men det återstår att se om det uppkommer några vattenskador. 

Räddningstjänsten påbörjar sin undersökning av brandorsak på mån-

dag. Bolaget kommer framöver att gå ut med information ang. brand-

varnare samt köpa in en ny brandvarnare till samtliga lägenheter i be-

ståndet.  

• Exploateringen på Björnekulla Ås pågår, VA för området är projekte-

rat och i nästa vecka påbörjas projektering av el. Markprojektering och 

belysningsprojektering ska vara klar inom två veckor och anläggning 

av fjärrvärme påbörjas i mars. VD redogör för nuvarande prisbild, de 

intressenter som finns för vardera område samt framtaget avtal. 

• Inflyttning i de nybyggda radhusen på Söderåsvägen kommer ske i 

maj. De kostnadsökningarna som entreprenören begärt har ännu inte 

verkställts. Bolaget har ställt frågor gällande kostnaderna, dessa har ej 

besvarats från entreprenörens sida.                                                        

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information.  

 

 

§ 2   Ekonomisk information 

 

Ekonom redogör för större budgetavvikelser i resultatuppföljning per 2021-12-

31. Revision av bokslutet kommer att genomföras i mitten av februari varvid 

bokslutet kommer att behandlas i sin helhet vid ett kommande styrelsemöte. 

 

 Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information.  
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