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Styrelsen

Sammanträdesdatum
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Plats  och  tid

Närvarande

AllboHus  Fastighets  AB, konferensrum  Krämaren

2022-02-03,  kl. 13.30  -16.00

Enligt  Bilaga  A

Underskrifter

Sekreterare

Kristina  Petersson

Ordförande

Per Ribacke

Justerande

Thomas  Johnsson

Paragrafer g 1-15
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2022-02-03
ALLBOmlS

fi I  Närvarokontroll

Närvarokontroll  genomfördes,  jämför  protokollsbilaga  A.

Magnus  Backlund  Ojeda  presenterade  sig som ny Controller  i AllboHus.

Ei 2 Val  av justerare

Till  justerare  väljs  Thomas  Johnsson.

% 3 Godkännande  av dagordning

Styrelsen  beslutar  att  godkänna  dagordningen.

% 4 Föregående  mötesprotokoll

Föregående  mötesprotokoll  godkänns.

fi 5 VD  information

VD  informerar  om att:

Nya lekmannarevisorer  och ersättare  till  AllboHus  Fastighets  AB har beslutats  i

kommunfullmäktige  den 14/12  2021

1.  Lars-ErikGustafssonsomIekmannarevisorförAllbohusFastighetsAB

2. Britt  Nielsen  som  ersättande  lekmannarevisor  för  Allbohus  Fastighets  AB

VD  informerade  om ärenden  som  förekommit  i massmedia.

VD  redovisade  en presentation  inför  en planeringsdag  för  Mål  och Budget  2023  som

genomförs  i mars  2022.

Styrelsen  beslutar

att  notera  informationen  från  VD.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen tx
Sammanträdesdatum

2022-02-03
AlLBOHuS

% 6 Beslutsärende:  Arbetsordning  för  styrelsen  och  VD  instruktion

Förslag  till  Arbetsordning  för  styrelsen  och VD-instruktion  har  skickats  ut  till  styrelsen  enligt

bilaga  I och 2. Styrelsen  ska årligen  fastställa  Arbetsordning  för  styrelsen  och VD-instruktion.

Förslaget  till  Arbetsordning  för  styrelsen  och VD-instruktion  är oförändrat  jämfört  med

föregående  år.

Styrelsen  beslutar

att  godkänna  förslag  till  Arbetsordning  för  styrelsen  och  VD-instruktion  i enlighet  med bilaga

1 och  2.

% 7 Finansrapport

Ekonomiansvarig  redovisar  finansrapport.

Styrelsen  beslutar

att  notera  informationen  i finansrapporten

% 8 Personalrapport

HR-konsult  redovisar  personalrapport.

Styrelsen  beslutar

att  notera  informationen  i personalrapporten.

!s 9 Marknadsrapport

Utvecklingschef  redovisar  marknadsrapport.

Styrelsen  beslutar

att  notera  informationen  i marknadsrapporten.

Utdragsbestyrkande

3

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
1f

af
e2

b6
-b

4c
c-

4d
35

-a
aa

0-
d5

a9
9e

bd
a1

09



Sammanträdesprotokoll
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2022-02-03
ALLBOHuS

EN [)Ek  AV  ALVE5TA  KOMMllN

Ei IO Beslutsärende:  Införande  av digital  signering  av styrelseprotokoll

Kommunfullmäktige  beslutade  den  22  juni  2021  fi 71 att  kommunstyrelsen,  nämnderna  och

helägda  bolag  får  besluta  om digital  signering  (justering)  av protokoll  från  och med  juli  2021.

De nämnder  och styrelser  som  vill  justera  sina protokoll  digitalt  måste,  var  och en, besluta  om

att  för  sin del godkänna  att  protokollen  justeras  digitalt.  I detta  beslut  ska också  eventuella

utskott  inkluderas.

Styrelsen  för  AllboHus  Fastighets  AB föreslås  besluta  att  införa  en digital  signering  av

protokoll  för  Styrelsen.  För  att  kunna  signera  måste  man ha tillgång  till Mobilt

BanklD/BanklD.  AllboHus  Fastighets  AB:s  informationshanteringspIan  uppdateras  i enlighet

med  detta  beslut.

Styrelsen  beslutar

att  protokoll  från  styrelsen  från  och med  2022-03-24  signeras  digitalt.

att  Allbohus  Fastighets  AB:s  informationsplan  och arbetsordning  uppdateras  i enlighet  med

detta  beslut.

% II  Projektrapport

Fastighetschef  redovisar  projektrapport  enligt  bilaga  3.

Styrelsen  beslutar

att  notera  informationen  i projektrapporten  enligt  bilaga  3.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2022-02-03
AllBOHuS

% 12  Beslutsärende:  Slutredovisning  etapp  I  och  2 kv. Björklövet  Alvesta

I Ei 42/2019  beslutade  styrelsen  godkänna  att  genomföra  byggnation  av ca 34 Igh. (etapp  1)

på kv. Björklövet  i Alvesta  inom  av kommunfullmäktige  angiven  investeringsplan  om 60 mkr.

inkl.  moms.

I S 10/2020  beslutade  styrelsen  godkänna  att  genomföra  byggnation  av ca 25 Igh. (etapp  2)

på kv. Björklövet  i Alvesta  inom  av kommunfullmäktige  angiven  investeringsplan  om 60 mk.

inkl.  moms

Fastighetschef  Lars Andersson  slutredovisar  det  färdigställda  projektet  med  projektnr  18003

där  den slutliga  och totala  projektkostnaden  för  båda etapperna  med totalt  55 Igh. inklusive

statligt  bidrag  blev  68 268  058  mkr.  inkl.  moms.

Styrelsen  beslutar:

Styrelsen  beslutar  att  godkänna  slutredovisning  av projekt  nr 18003  enligt  ovan.

% 13  Beslutsärende:  Byggnation  av ny brandstation  i Vislanda

På kommunstyrelsen  ä 116  Dnr  2021-00290  000,  2021-09-14  togs  bes!ut  att  ge AllboHus

Fastighets  AB i uppdrag  att  ta fram  upphandlingsunderIag  för  en ny brandstation  på

fastigheten  Brånan  1:11  i Vislanda.

Allbohus  Fastighets  AB har  fått  in anbud  på upphandIingsunderIaget  där  det  vinnande

anbudet  hamnar  på en entreprenadkostnad  på (7 900  000)  SjumiIjonerniohundratusenkronor

exkl.  mervärdesskatt.

Byggherrekostnader  för  projektet  hamnar  på (1 760  000)  Enmiljonsjuhundrasextiotusen

kronor  exkl.  mervärdesskatt.

Thomas  Johnsson  yrkar  att  frågan  ska beslutas  av fullmäktige  pga dess principiella  betydelse.

Till  det  yrkade  Fredrik  Jonsson  bifall.

Frågan  avgörs  genom  votering  där  utfallet  blev  tre  (3) röster  för  utskickat  förslag  och

två  (2) röster  mot  utskickat  förslag.

Styrelsen  beslutar

att  ge VD  i uppdrag  att  snarast  möjligt  påbörja  byggnation  av ny brandstation  på fastigheten

Brånan  1:11  för  en total  projektkostnad  på (9 660  000)

Niomiljonersexhundrasextiotusenkronor  exkl.  mervärdesskatt.

Thomas  Johnsson  och Fredrik  Jonsson  reserverade  sig mot  beslutet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen

Sammanträdesdatum

2022-02-03
AlLBOHuS

EN Oll  AV AI /[I{A  'OMMLH

% 14  Beslutsärende:  Trygghetsboende  Moheda  3:9

Befolkningen  blir  äldre  och äldre. Samtidigt  håller  sig fler  friska  längre.  Det  gör att  kommunen
ser ett  stort  behov  av trygghetsboenden.  Trygghetsboenden  är lägenheter  riktade  för  dem

som är över  65 år och inte har samma behov  av särskilt  boende  som omsorgstagare.  Om man
har behov  av omvårdnad  eller  andra  insatser  ansöker  man om hemtjänst.  Man behöver  alltså
inte ha behov  av hemtjänst  för  att  bo på ett  trygghetsboende.

Styrelsen  beslutar:

att  ge VD i uppdrag  att  påbörja  planeringen  för  byggnation  av ett  nytt  trygghetsboende  på
fastigheten  Moheda  3:9 (bredvid  Furulidens  äldreboende)  under  år 2023.

% 15  Mötet  avslutas

Ordförande  tackar  för  visat  intresse  och avslutar  mötet.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSBILAGA
Vid  sarnrnanträde  2022-02-03

Klockan  13 30-16  00

Närvarande När-

varande

Avvikande

närvaro

KI

Besltande Ersättning Summa

KrJa Nej Inställelse Smtr Resor

_!_!!_!!!__

Ordinarie  ledamöter

Per  Ribacke x x

Sofie  Årdh x x

Thomas  Haraldsson x x

Thomas  Jonsson x x

Fredrik  Jonsson x x

Suppleanter

Robert  Olesen x x

Mubarik  Ise

Hagart  Valtersson

Gunilla  Gustafsson

Jens  Arnebert

Arbetstagarrep.

Patrik  Rosän

Henric  Karlsson

Suppleanter

llian  Dossev

x

x

x

x

x

x

Övriga  deltagare

Stefan  Blomkvist

Lars  Andersson

Fredrik  Rosendahl

Miriam  Sjödån-

Fransson

Magnus  Backlund

Ojeda

Kristina  Petersson

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2022-02-03
ALlBOHuS

Arbetsordning  för  styrelsen  i Allbohus  Fastighets  AB

Denna  arbetsordning  har  antagits  av styrelsen  i AllboHus  Fastighets  AB 2021-06-03  och

gäller  tills  vidare.

I  Styrelsen  uppgifter

svarar  för  bolagets  organisation  och angelägenheter,

skall  se till  att  bolagets  organisation  är utformad  så att  bokföring,  medels-  förvaltning  och

bolagets  ekonomiska  förhållande  sköts  på ett  betryggande  sätt,

skall  fortlöpande  bedöma  bolagets  ekonomiska  situation,

% 2 0rdförandens  uppgifter

skall  leda styrelsens  arbete,  bevaka  att  styrelsen  fullgör  de uppgifter  som ankommer  på den,

samt  se till  att  styrelsearbetet  bedrivs  på ett  ordnat  och rationellt  sätt,

skall  se till  att  ärenden  som bör  behandlas  av styrelsen  läggs  fram  till  styrelsen  och  är beredda

på ett  ti!lfredställande  sätt,

skall  se till  att  samtliga  ledamöter  bereds  tillfälle  att  delta  i ärendets  behandling,  skall  fastställa

styrelsens  beslut

E3 3 Antal  styreIsesammanträden

Ordinarie  styreIsesammanträden  skall hållas  på tid  som styrelsen  fastställer  eller  efter  initiativ

av ordförande  eller  av styrelseledamot  som begärt  detta.

4 Kallelse  till  styreIsesammanträden

Kallelse  till  styrelsesammanträden  sker  genom  ordförandes  försorg.  Kallelse  skall  tillsändas

ledamöterna  senast  en vecka  före  sammanträdet.  Till kallelsen  skall  fogas  dagordning  och

beslutsunderlag.

5 Protokoll

Vid  styrelsen  sammanträden  skall  protokoll  föras.  I protokollet  skall  beslut  som  styrelsen  har

fattat  antecknas.  Protokollet  skall  föras  genom  verkställande  direktörens  försorg  och  justeras

av ordförande  och ytterligare  av en person  utsedd  av styrelsen.

Ei 6 0ffentlighet  och  sekretess

Bolaget  och dess styrelse  ska iaktta  bestämmelserna  om offentlighet  och sekretess.  AII

information  som lämnas  till styrelsens  ledamöter  och alla dokument  som  rör  styrelsens  arbete

a a-  -0
0  0  0-[0

AIIboHusFastighetsAB*Storgatan15A,34230Alvesta.Telefon:0472-14515.Org.nc556519-5236.info@allbohus.se.www.allbohus.se
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2022-02-03
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skall  vid begäran  av tredje  person  om utlämnande  sekretessbedömmas  av bolagets  VD.  Vid

behov  skall  samråd  ske med styrelsens  ordförande  i frågan.  OffentIighetsprincipen  gäller

sedan  protokollet  justerats.

CI CC] 0  o

AllboHus  Fastighets  AB ii Storgatan  15A,  342 30 Alvesta.  Telefon:  0472-145  15. Org. nc 556519-5236.  info@allbohus.se.  www.allbohus.se
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2022-02-03

Instruktion  för  VD samt  arbetsfördelning  mellan

styrelse  och  VD inom  Allbohus  Fastighets  AB

"3,'tr L
ALLBOHuS

Denna  arbetsordning  har  antagits  av styrelsen  i AllboHus  Fastighets  AB 2022-02-03  och
gäller  tills  vidare.

Allmänt

Styrelsen  och  VD  har  att  följa  bestämmelser  i aktiebolagslagen  och bolagsordningen  samt

ägarens  uttalade  önskemål  om verksamhetens  inriktning.

Styrelsens  ansvar

Styrelsen  ska utöver  vad som framgår  av aktiebolagslagen  och bolagsordningen  handha  och
besluta  i ärenden  angående:

övergripande  frågor  om organisation  och arbetsformer

årlig  budget

affärsplan

frågor  VD  hänskjutit  till  styrelsen  för  beslut

frågor  av större  strategisk  eller  ekonomisk  betydelse

Verkställande  direktören

VD  ska fullgöra  sina arbetsuppgifter  enligt  en av styrelsen  särskilt  fastställd  instruktion,  bilaga
1.

(%1
Q QD 0,

CI 0  [] "'f{ 0

AllboHus  Fastighets AB * Storgatan '15A, 342 30 Alvesta. Telefon: 0472 - 14515.  Org. nc 556519-5236.  info@allbohus.se. www.allbohus.se
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2022-02-03

Bilaga  I

%;lT ;l
ALLBOH[IS

INSTRUKTION  FöR  VERKSTÄLLANDE  DIREKTöR  I ALLBOHUS  FASTIGHETS  AB

Allmänna  befogenheter

Verkställande  Direktören  ("VD")  ska leda bolagets  verksamheter  och under  styrelsens

överinseende  sörja för  en tillfredställande  organisation  samt  tillsyn  av verksamheten.  VD ska

direkt  eller  indirekt  utöva  tillsyn  över  bolagets  befattningshavare.  VD ska handha  den löpande

förvaltningen  och vidta  erforderliga  åtgärder  för  att  upprätthålla  driften.  VD äger  företräda

bolaget  och teckna  dess firma  för  sådan åtgärd,  i den mån inte  annat  följer  av nedanstående.

VD ska på bolagets  vägnar  fatta  beslut  i frågor  som rör offentlighet  och sekretess  vad avser
allmänhetens  rätt  att  ta del av uppgifter  i allmänna  handlingar  i bolaget.

Inskränkningar

Avtal  i allmänhet

VD äger inte  rätt  att  träffa  nya avtal  för  bolagets  räkning  som i sin utformning  för  företaget

kan få principiella  konsekvenser  och när avtalets  underliggande  värde  (i förekommande  fall
ackumulerat  under  avtalsperioden)  överstiger  10  miljoner  kronor.

Beslut  om inköp  m.m.

VD är ansvarig  för  varje  form  av budgetöverskridande.

VD äger ej rätt  att  självständigt  fatta  beslut  om eller  genomföra  investeringar  som inte  ryms

inom  av styrelsen  fastställd  investeringsbudget  och/eller  affärsplan  och med ett  överstigande
värde  av IO mkr.

MBL  och anställningsavtal

VD ansvarar  för  att  bolagets  förhandlings-  och informationsskyIdighet  enligt  MBL  och
tillämpliga  kollektivavtal  fullgörs.

VD äger inte  rätt  att  träffa  avtal  om anställningar  om dessa är osedvanliga  eller  i övrigt  har
stor  betydelse  för  företaget.  VD äger ej heller  rätt  att,  utan  styrelsens  förgående

godkännande  i varje  enskilt  fall, i anställningsavtal  ge anställd  rätt  till  avgångsvederlag,
tantiem,  eller  motsvarande  förmån.

Lån

VD äger inte  rätt  att  uppta  lån för  bolagets  räkning  om inte  lånet  är klart  sanktionerat  av

styrelsen  i fastställd  investeringsbudget.

Pant  och borgen

VD har inte  rätt  att  pantsätta  bolagets  egendom,  att  för  bolagets  räkning  ingå

borgensförbindelse  eller  att  ställa annan  för  bolaget  jämförlig  säkerhet.

Företagsöverlåtelser  och  företagsförvärv

VD äger ej rätt  att  helt  eller  delvis  avyttra  dotter-  respektive  intressebolag  eller  verksamheter

(inkråm).  Motsvarande  gäller  för  förvärv.  Beslut  om företagsöverIåtelser/företagsförvärv  ska
fattas  av styrelsen.

nnnnn 0 0

-O 6o-  Q  LLI  C

AllboHus Fastighets AB ii Storgatan 15A. 342 30 Alvesta. Telefon: 0472 - 145 15. Org. nc 556519-5236. info@allbohus.se. www.allbohus.se

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
1f

af
e2

b6
-b

4c
c-

4d
35

-a
aa

0-
d5

a9
9e

bd
a1

09



2022-02-03

"J'5=jd11
ALLBOHlIS

Fast  egendom  och  tomträtt

VD  har  ej rätt  att  avhända,  låta inteckna  eller  på annat  sätt  med nyttjanderätt  upplåta  bolagets

fasta  egendom  eller  tomträtt.  Denna  begränsning  avser  inte  för  verksamheten  sedvanliga

hyreskontrakt  eller  i förekommande  fall  arrenden.

Övriga  beslut  och  åtgärder

VD  har  inte  rätt  att  ingå avtal  eller  vidta  åtgärder  som  med hänsyn  till  sitt  innehåll  eller  sin

långvarighet  eller  det  värde  som står  på spel framstår  som osedvanliga  eller  av stor  betydelse

för  bolaget  eller  är oförenliga  med  av styrelsen  fattade  strategiska  beslut.

Rapportering,  uppföljning,  styrelsearbete  m.m.

Beslut  som  fattas  av styrelsen  m.m.

VD  är skyldig  att  i samråd  med  ordföranden  bereda  och inför  styrelsen  föredra  frågor  som

ligger  utanför  löpande  förvaltningsåtgärder  och som ska handläggas  eller  beslutas  av

styrelsen.  VD  ska själv  eller  genom  annan  föredra  ärenden  på styrelsens  sammanträden.  VD

ska på ordförandens  begäran  kalla  till styrelsesammanträde.

Koncernen

VD  ska regelbundet  bjuda  in företrädare  för  koncernbolagen  till styrelsens  sammanträden.  VD

ska regelbundet  själv  eller  med ordföranden  och/eller  presidium  träffa  företrädare  för

koncernbolagen  och i övrigt  samordna  koncernen  på ett  effektivt  och ändamålsenligt  sätt.

Brådskande  ärenden

VD  ska fatta  beslut  i förvaltningsfrågor  som  annars  ankommer  på styrelsen  att  besluta  om, när

styrelsens  beslut  inte  kan awaktas  utan  väsentlig  olägenhet  för  bolagets  verksamhet.  Om  det

är möjligt  ska beslutet  föregås  av samråd  med  styrelsens  ordförande.  I sådana  fall ska

styrelsen  så snart  som möjligt  underrättas  om åtgärden.

Attesträtt

Det  åligger  VD  att  upprätta  fullständiga  attestinstruktioner  avseende  bolaget.  I denna

instruktion  ska upptas  vilka  personer  (personkategorier)  som  ska utföra  underliggande

kontroll,  vem  som har  attesträtt  och utanordningsrätt.  Om  det  ges möjlighet  att  delegera

attesträtten,  ska detta  särskilt  anges  och om möjlighet  till  vilka  personer.

VD  äger  inte  rätt  att  attestera  egna  fakturor,  kostnader  eller  motsvarande,  de attesteras  av

styrelsens  ordförande  eller  den person  som styrelsen  annars  utser.

Arbetsmiljöansvar

Styrelsen  har  tilldelat  VD  det  övergripande  ansvaret  för  tillämpning  av arbetsmiljölagen  och

övriga  regler  inom  arbetsmiljöområdet.

Firmateckningsrätt  m.m.

VD  äger  rätt  - med hänsyn  tagen  till inskränkningar  enligt  oöan  - att  teckna  bolagets  firma

rörande  angelägenheter  som faller  inom  den löpande  förvaltningen.
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VD äger inom ramen för  sin behörighet  delegera beslutanderätt  till annan  anställd  hos  bolaget

samt utfärda  fullmakt.  VD ansvarar  för  hur sådana överförda  befogenheter  utnyttjas  och

svarar  för  dem  som  för  eget  beslut.

VD får inte handlägga frågor  rörande  avtal mellan VD och bolaget.  VD får inte heller

handlägga frågor  om avtal mellan bolaget  och tredje  man, om VD i frågan har ett  väsentligt

intresse  som kan strida mot  bolagets.  VD får inte heller handlägga frågor  om  avtal mellan

bolaget  och tredje  man, som VD ensam eller  tillsammans  med  får företräda.

Bokföring,  redovisning  och rapportering

VD svarar för  att bolagets  bokföring  fullgörs  i överensstämmelse  med lag och att
medelsförvaltningen  sköts på ett  betryggande  sätt.

VD ska övervaka  och tillse  att det finns ett  fungerande  redovisnings-  och rapporteringssystem
till styrelsen  beträffande  bolagets  ekonomiska  ställning.  VD är skyldig  att följa de särskilda
anvisningar  som styrelsen  utfärdat  för  VD:s ekonomiska  rapportering  till styrelsen.

VD ska fortlöpande  informera  styrelsen  om bolagets  och koncernens  förhållanden,  bland

annat  vad avser resultat-  och Iikviditetsprognoser,  ränteutveckling,  koncernens  lånestruktur
och riskprofil  samt uthyrnings-  och försäljningsläget.

VD ska före början av varje nytt  räkenskapsår  i samråd med ordföranden  upprätta  och
underställa  styrelsen  ett  förslag  till årsbudget.

Lojalitetsplikt

VD är skyldig  att i sitt  handlande  för  bolaget  främja bolagets  intressen.  VD ska iaktta
lojalitetsplikt  som följer  av anställningen,  vilket  bl.a. medför  att  VD har tystnadsplikt  när  det
gäller  angelägenheter  och förhållanden  som det kan vara skadligt  för bolaget  att  yppa  samt att
VD har upplysningsplikt  gentemot  styrelsen  rörande  angelägenheter  och förhållanden  som

har betydelse  för  bolaget.
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Projnr  Beskrivning Upparbetad

kostnad

- Budget

kalkyl

ÄTA

Kostnader

"" "Budget

Reviderad

Datum

revidering

Kom'mentar 'Beräkriat '
Startdatum

Beräknat

slutdatum

Slutredovisat  '

till  styrelse

Pågåcnde  projekt

18003 Nyproduktion  Björklövet 30 700 48 000 Ekonomisk  redovisning  pågår 2019-11-01 2020-11-01

Nyproduktion  Björklövet  etapp  2 Ekonomisk  redovisning  pågår

19113 Hagen/Ängen 2 500 75 000 2019-12-19 Pågår  med  fasad  och  fönsterbyte zoig-os-oi 2019-12-31

19114 Nyproduktion  Banårsgatan  12  Igh Stomresning  klar  och  tak  på 2021-07-01 2022-08-01

Summa 33 200 123  000

Avsluiade  projekt

18003 Nyproduktion  Björklövet  etapp  1&2 68 268 Ekonomisk  redovisning  pågår 2019-11-01 2020-11-01 2022-02-03

Summa 68 268 o o

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
1f

af
e2

b6
-b

4c
c-

4d
35

-a
aa

0-
d5

a9
9e

bd
a1

09



fffla  II II II I . ........ ... -  -.a-

6i:%_,,:.yi;z:gq_ !W:.= 't  '.:'t'll'-  A'i"-.:

'" a'b" 'fö':'a"-.aa:"a"'aa"a"""'F?! 2iQi!Jtii4ff!"a»1 )Uk ll$Hl)li' BfAIJV &W 3%15jÅ".!;':'&WI'l n!'!l !,, fl !'W! %!#sc I Ita(d@l

I,i,
l5;_; (4k:. 4 a)  (.,a -,'.
ii 4'-,, , ',  j,

+'y;0'
1';4  ',l  )
!.-.  #.ll. ::.).)

&
lJ l""l'!'l"'ik"'l' o"T%'f"'t!'i"a'il :>;:'ii  r:'  {J"  ':r  - 'aa -

!Ji11151tTo1 +e lju alh liFM«l F@ ,41:
p

N
A= 4 :JI:J'Q

k  - '# 35):iJp11;90: e,i;t4p8 («"u
I'? a( cö.'. 't

I qQ}Q
Projnr Beskrivning  Upparbetad

kostnad

Budget

kalkyl

ATA

Kostnader

Budget

reviderad

Datum

revidering

Kommentar Start

datum

Beräknat

slutdatum

Slutredovisat

till  styrelse

Pågående  projekt

Trygghetsboende  Alvesta 4 500
Stomresning  pågår 2019-04-26

Summa 4 500 o o

Avslutade  projekt

Summa o 0 o o
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 4D/BJtJSGez0ftXoVx5Ptw

KRISTINA PETERSSON

2022-02-04 08:03

Serienummer: ncYhQKMoVPncM3vTg4UG6A

PER RIBACKE
Ordförande

2022-02-04 08:05

Serienummer: coZPC2Xf//1oJi1U5IpzQA

THOMAS JOHNSSON
Ledamot

2022-02-04 14:10

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Styrelseprotokoll AllboHus 2022-02-03.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen


Sammanträdesdatum


2022-02-03
ALLBOHuS


Plats  och  tid


Närvarande


AllboHus  Fastighets  AB, konferensrum  Krämaren


2022-02-03,  kl. 13.30  -16.00


Enligt  Bilaga  A


Underskrifter


Sekreterare


Kristina  Petersson


Ordförande


Per Ribacke


Justerande


Thomas  Johnsson


Paragrafer g 1-15


Utdragsbestyrkande







Sammanträdesprotokoll
Styrelsen


Sammanträdesdatum


2022-02-03
ALLBOmlS


fi I  Närvarokontroll


Närvarokontroll  genomfördes,  jämför  protokollsbilaga  A.


Magnus  Backlund  Ojeda  presenterade  sig som ny Controller  i AllboHus.


Ei 2 Val  av justerare


Till  justerare  väljs  Thomas  Johnsson.


% 3 Godkännande  av dagordning


Styrelsen  beslutar  att  godkänna  dagordningen.


% 4 Föregående  mötesprotokoll


Föregående  mötesprotokoll  godkänns.


fi 5 VD  information


VD  informerar  om att:


Nya lekmannarevisorer  och ersättare  till  AllboHus  Fastighets  AB har beslutats  i


kommunfullmäktige  den 14/12  2021


1.  Lars-ErikGustafssonsomIekmannarevisorförAllbohusFastighetsAB


2. Britt  Nielsen  som  ersättande  lekmannarevisor  för  Allbohus  Fastighets  AB


VD  informerade  om ärenden  som  förekommit  i massmedia.


VD  redovisade  en presentation  inför  en planeringsdag  för  Mål  och Budget  2023  som


genomförs  i mars  2022.


Styrelsen  beslutar


att  notera  informationen  från  VD.


Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen tx
Sammanträdesdatum


2022-02-03
AlLBOHuS


% 6 Beslutsärende:  Arbetsordning  för  styrelsen  och  VD  instruktion


Förslag  till  Arbetsordning  för  styrelsen  och VD-instruktion  har  skickats  ut  till  styrelsen  enligt


bilaga  I och 2. Styrelsen  ska årligen  fastställa  Arbetsordning  för  styrelsen  och VD-instruktion.


Förslaget  till  Arbetsordning  för  styrelsen  och VD-instruktion  är oförändrat  jämfört  med


föregående  år.


Styrelsen  beslutar


att  godkänna  förslag  till  Arbetsordning  för  styrelsen  och  VD-instruktion  i enlighet  med bilaga


1 och  2.


% 7 Finansrapport


Ekonomiansvarig  redovisar  finansrapport.


Styrelsen  beslutar


att  notera  informationen  i finansrapporten


% 8 Personalrapport


HR-konsult  redovisar  personalrapport.


Styrelsen  beslutar


att  notera  informationen  i personalrapporten.


!s 9 Marknadsrapport


Utvecklingschef  redovisar  marknadsrapport.


Styrelsen  beslutar


att  notera  informationen  i marknadsrapporten.


Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen


Sammanträdesdatum


2022-02-03
ALLBOHuS


EN [)Ek  AV  ALVE5TA  KOMMllN


Ei IO Beslutsärende:  Införande  av digital  signering  av styrelseprotokoll


Kommunfullmäktige  beslutade  den  22  juni  2021  fi 71 att  kommunstyrelsen,  nämnderna  och


helägda  bolag  får  besluta  om digital  signering  (justering)  av protokoll  från  och med  juli  2021.


De nämnder  och styrelser  som  vill  justera  sina protokoll  digitalt  måste,  var  och en, besluta  om


att  för  sin del godkänna  att  protokollen  justeras  digitalt.  I detta  beslut  ska också  eventuella


utskott  inkluderas.


Styrelsen  för  AllboHus  Fastighets  AB föreslås  besluta  att  införa  en digital  signering  av


protokoll  för  Styrelsen.  För  att  kunna  signera  måste  man ha tillgång  till Mobilt


BanklD/BanklD.  AllboHus  Fastighets  AB:s  informationshanteringspIan  uppdateras  i enlighet


med  detta  beslut.


Styrelsen  beslutar


att  protokoll  från  styrelsen  från  och med  2022-03-24  signeras  digitalt.


att  Allbohus  Fastighets  AB:s  informationsplan  och arbetsordning  uppdateras  i enlighet  med


detta  beslut.


% II  Projektrapport


Fastighetschef  redovisar  projektrapport  enligt  bilaga  3.


Styrelsen  beslutar


att  notera  informationen  i projektrapporten  enligt  bilaga  3.


Utdragsbestyrkande


4







Sammanträdesprotokoll
Styrelsen


Sammanträdesdatum


2022-02-03
AllBOHuS


% 12  Beslutsärende:  Slutredovisning  etapp  I  och  2 kv. Björklövet  Alvesta


I Ei 42/2019  beslutade  styrelsen  godkänna  att  genomföra  byggnation  av ca 34 Igh. (etapp  1)


på kv. Björklövet  i Alvesta  inom  av kommunfullmäktige  angiven  investeringsplan  om 60 mkr.


inkl.  moms.


I S 10/2020  beslutade  styrelsen  godkänna  att  genomföra  byggnation  av ca 25 Igh. (etapp  2)


på kv. Björklövet  i Alvesta  inom  av kommunfullmäktige  angiven  investeringsplan  om 60 mk.


inkl.  moms


Fastighetschef  Lars Andersson  slutredovisar  det  färdigställda  projektet  med  projektnr  18003


där  den slutliga  och totala  projektkostnaden  för  båda etapperna  med totalt  55 Igh. inklusive


statligt  bidrag  blev  68 268  058  mkr.  inkl.  moms.


Styrelsen  beslutar:


Styrelsen  beslutar  att  godkänna  slutredovisning  av projekt  nr 18003  enligt  ovan.


% 13  Beslutsärende:  Byggnation  av ny brandstation  i Vislanda


På kommunstyrelsen  ä 116  Dnr  2021-00290  000,  2021-09-14  togs  bes!ut  att  ge AllboHus


Fastighets  AB i uppdrag  att  ta fram  upphandlingsunderIag  för  en ny brandstation  på


fastigheten  Brånan  1:11  i Vislanda.


Allbohus  Fastighets  AB har  fått  in anbud  på upphandIingsunderIaget  där  det  vinnande


anbudet  hamnar  på en entreprenadkostnad  på (7 900  000)  SjumiIjonerniohundratusenkronor


exkl.  mervärdesskatt.


Byggherrekostnader  för  projektet  hamnar  på (1 760  000)  Enmiljonsjuhundrasextiotusen


kronor  exkl.  mervärdesskatt.


Thomas  Johnsson  yrkar  att  frågan  ska beslutas  av fullmäktige  pga dess principiella  betydelse.


Till  det  yrkade  Fredrik  Jonsson  bifall.


Frågan  avgörs  genom  votering  där  utfallet  blev  tre  (3) röster  för  utskickat  förslag  och


två  (2) röster  mot  utskickat  förslag.


Styrelsen  beslutar


att  ge VD  i uppdrag  att  snarast  möjligt  påbörja  byggnation  av ny brandstation  på fastigheten


Brånan  1:11  för  en total  projektkostnad  på (9 660  000)


Niomiljonersexhundrasextiotusenkronor  exkl.  mervärdesskatt.


Thomas  Johnsson  och Fredrik  Jonsson  reserverade  sig mot  beslutet.


Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Styrelsen


Sammanträdesdatum


2022-02-03
AlLBOHuS


EN Oll  AV AI /[I{A  'OMMLH


% 14  Beslutsärende:  Trygghetsboende  Moheda  3:9


Befolkningen  blir  äldre  och äldre. Samtidigt  håller  sig fler  friska  längre.  Det  gör att  kommunen
ser ett  stort  behov  av trygghetsboenden.  Trygghetsboenden  är lägenheter  riktade  för  dem


som är över  65 år och inte har samma behov  av särskilt  boende  som omsorgstagare.  Om man
har behov  av omvårdnad  eller  andra  insatser  ansöker  man om hemtjänst.  Man behöver  alltså
inte ha behov  av hemtjänst  för  att  bo på ett  trygghetsboende.


Styrelsen  beslutar:


att  ge VD i uppdrag  att  påbörja  planeringen  för  byggnation  av ett  nytt  trygghetsboende  på
fastigheten  Moheda  3:9 (bredvid  Furulidens  äldreboende)  under  år 2023.


% 15  Mötet  avslutas


Ordförande  tackar  för  visat  intresse  och avslutar  mötet.


Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSBILAGA
Vid  sarnrnanträde  2022-02-03


Klockan  13 30-16  00


Närvarande När-


varande


Avvikande


närvaro


KI


Besltande Ersättning Summa


KrJa Nej Inställelse Smtr Resor


_!_!!_!!!__


Ordinarie  ledamöter


Per  Ribacke x x


Sofie  Årdh x x


Thomas  Haraldsson x x


Thomas  Jonsson x x


Fredrik  Jonsson x x


Suppleanter


Robert  Olesen x x


Mubarik  Ise


Hagart  Valtersson


Gunilla  Gustafsson


Jens  Arnebert


Arbetstagarrep.


Patrik  Rosän


Henric  Karlsson


Suppleanter


llian  Dossev


x


x


x


x


x


x


Övriga  deltagare


Stefan  Blomkvist


Lars  Andersson


Fredrik  Rosendahl


Miriam  Sjödån-


Fransson


Magnus  Backlund


Ojeda


Kristina  Petersson


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x







2022-02-03
ALlBOHuS


Arbetsordning  för  styrelsen  i Allbohus  Fastighets  AB


Denna  arbetsordning  har  antagits  av styrelsen  i AllboHus  Fastighets  AB 2021-06-03  och


gäller  tills  vidare.


I  Styrelsen  uppgifter


svarar  för  bolagets  organisation  och angelägenheter,


skall  se till  att  bolagets  organisation  är utformad  så att  bokföring,  medels-  förvaltning  och


bolagets  ekonomiska  förhållande  sköts  på ett  betryggande  sätt,


skall  fortlöpande  bedöma  bolagets  ekonomiska  situation,


% 2 0rdförandens  uppgifter


skall  leda styrelsens  arbete,  bevaka  att  styrelsen  fullgör  de uppgifter  som ankommer  på den,


samt  se till  att  styrelsearbetet  bedrivs  på ett  ordnat  och rationellt  sätt,


skall  se till  att  ärenden  som bör  behandlas  av styrelsen  läggs  fram  till  styrelsen  och  är beredda


på ett  ti!lfredställande  sätt,


skall  se till  att  samtliga  ledamöter  bereds  tillfälle  att  delta  i ärendets  behandling,  skall  fastställa


styrelsens  beslut


E3 3 Antal  styreIsesammanträden


Ordinarie  styreIsesammanträden  skall hållas  på tid  som styrelsen  fastställer  eller  efter  initiativ


av ordförande  eller  av styrelseledamot  som begärt  detta.


4 Kallelse  till  styreIsesammanträden


Kallelse  till  styrelsesammanträden  sker  genom  ordförandes  försorg.  Kallelse  skall  tillsändas


ledamöterna  senast  en vecka  före  sammanträdet.  Till kallelsen  skall  fogas  dagordning  och


beslutsunderlag.


5 Protokoll


Vid  styrelsen  sammanträden  skall  protokoll  föras.  I protokollet  skall  beslut  som  styrelsen  har


fattat  antecknas.  Protokollet  skall  föras  genom  verkställande  direktörens  försorg  och  justeras


av ordförande  och ytterligare  av en person  utsedd  av styrelsen.


Ei 6 0ffentlighet  och  sekretess


Bolaget  och dess styrelse  ska iaktta  bestämmelserna  om offentlighet  och sekretess.  AII


information  som lämnas  till styrelsens  ledamöter  och alla dokument  som  rör  styrelsens  arbete
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skall  vid begäran  av tredje  person  om utlämnande  sekretessbedömmas  av bolagets  VD.  Vid


behov  skall  samråd  ske med styrelsens  ordförande  i frågan.  OffentIighetsprincipen  gäller


sedan  protokollet  justerats.
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Instruktion  för  VD samt  arbetsfördelning  mellan
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Denna  arbetsordning  har  antagits  av styrelsen  i AllboHus  Fastighets  AB 2022-02-03  och
gäller  tills  vidare.


Allmänt


Styrelsen  och  VD  har  att  följa  bestämmelser  i aktiebolagslagen  och bolagsordningen  samt


ägarens  uttalade  önskemål  om verksamhetens  inriktning.


Styrelsens  ansvar


Styrelsen  ska utöver  vad som framgår  av aktiebolagslagen  och bolagsordningen  handha  och
besluta  i ärenden  angående:


övergripande  frågor  om organisation  och arbetsformer


årlig  budget


affärsplan


frågor  VD  hänskjutit  till  styrelsen  för  beslut


frågor  av större  strategisk  eller  ekonomisk  betydelse


Verkställande  direktören


VD  ska fullgöra  sina arbetsuppgifter  enligt  en av styrelsen  särskilt  fastställd  instruktion,  bilaga
1.


(%1
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INSTRUKTION  FöR  VERKSTÄLLANDE  DIREKTöR  I ALLBOHUS  FASTIGHETS  AB


Allmänna  befogenheter


Verkställande  Direktören  ("VD")  ska leda bolagets  verksamheter  och under  styrelsens


överinseende  sörja för  en tillfredställande  organisation  samt  tillsyn  av verksamheten.  VD ska


direkt  eller  indirekt  utöva  tillsyn  över  bolagets  befattningshavare.  VD ska handha  den löpande


förvaltningen  och vidta  erforderliga  åtgärder  för  att  upprätthålla  driften.  VD äger  företräda


bolaget  och teckna  dess firma  för  sådan åtgärd,  i den mån inte  annat  följer  av nedanstående.


VD ska på bolagets  vägnar  fatta  beslut  i frågor  som rör offentlighet  och sekretess  vad avser
allmänhetens  rätt  att  ta del av uppgifter  i allmänna  handlingar  i bolaget.


Inskränkningar


Avtal  i allmänhet


VD äger inte  rätt  att  träffa  nya avtal  för  bolagets  räkning  som i sin utformning  för  företaget


kan få principiella  konsekvenser  och när avtalets  underliggande  värde  (i förekommande  fall
ackumulerat  under  avtalsperioden)  överstiger  10  miljoner  kronor.


Beslut  om inköp  m.m.


VD är ansvarig  för  varje  form  av budgetöverskridande.


VD äger ej rätt  att  självständigt  fatta  beslut  om eller  genomföra  investeringar  som inte  ryms


inom  av styrelsen  fastställd  investeringsbudget  och/eller  affärsplan  och med ett  överstigande
värde  av IO mkr.


MBL  och anställningsavtal


VD ansvarar  för  att  bolagets  förhandlings-  och informationsskyIdighet  enligt  MBL  och
tillämpliga  kollektivavtal  fullgörs.


VD äger inte  rätt  att  träffa  avtal  om anställningar  om dessa är osedvanliga  eller  i övrigt  har
stor  betydelse  för  företaget.  VD äger ej heller  rätt  att,  utan  styrelsens  förgående


godkännande  i varje  enskilt  fall, i anställningsavtal  ge anställd  rätt  till  avgångsvederlag,
tantiem,  eller  motsvarande  förmån.


Lån


VD äger inte  rätt  att  uppta  lån för  bolagets  räkning  om inte  lånet  är klart  sanktionerat  av


styrelsen  i fastställd  investeringsbudget.


Pant  och borgen


VD har inte  rätt  att  pantsätta  bolagets  egendom,  att  för  bolagets  räkning  ingå


borgensförbindelse  eller  att  ställa annan  för  bolaget  jämförlig  säkerhet.


Företagsöverlåtelser  och  företagsförvärv


VD äger ej rätt  att  helt  eller  delvis  avyttra  dotter-  respektive  intressebolag  eller  verksamheter


(inkråm).  Motsvarande  gäller  för  förvärv.  Beslut  om företagsöverIåtelser/företagsförvärv  ska
fattas  av styrelsen.
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Fast  egendom  och  tomträtt


VD  har  ej rätt  att  avhända,  låta inteckna  eller  på annat  sätt  med nyttjanderätt  upplåta  bolagets


fasta  egendom  eller  tomträtt.  Denna  begränsning  avser  inte  för  verksamheten  sedvanliga


hyreskontrakt  eller  i förekommande  fall  arrenden.


Övriga  beslut  och  åtgärder


VD  har  inte  rätt  att  ingå avtal  eller  vidta  åtgärder  som  med hänsyn  till  sitt  innehåll  eller  sin


långvarighet  eller  det  värde  som står  på spel framstår  som osedvanliga  eller  av stor  betydelse


för  bolaget  eller  är oförenliga  med  av styrelsen  fattade  strategiska  beslut.


Rapportering,  uppföljning,  styrelsearbete  m.m.


Beslut  som  fattas  av styrelsen  m.m.


VD  är skyldig  att  i samråd  med  ordföranden  bereda  och inför  styrelsen  föredra  frågor  som


ligger  utanför  löpande  förvaltningsåtgärder  och som ska handläggas  eller  beslutas  av


styrelsen.  VD  ska själv  eller  genom  annan  föredra  ärenden  på styrelsens  sammanträden.  VD


ska på ordförandens  begäran  kalla  till styrelsesammanträde.


Koncernen


VD  ska regelbundet  bjuda  in företrädare  för  koncernbolagen  till styrelsens  sammanträden.  VD


ska regelbundet  själv  eller  med ordföranden  och/eller  presidium  träffa  företrädare  för


koncernbolagen  och i övrigt  samordna  koncernen  på ett  effektivt  och ändamålsenligt  sätt.


Brådskande  ärenden


VD  ska fatta  beslut  i förvaltningsfrågor  som  annars  ankommer  på styrelsen  att  besluta  om, när


styrelsens  beslut  inte  kan awaktas  utan  väsentlig  olägenhet  för  bolagets  verksamhet.  Om  det


är möjligt  ska beslutet  föregås  av samråd  med  styrelsens  ordförande.  I sådana  fall ska


styrelsen  så snart  som möjligt  underrättas  om åtgärden.


Attesträtt


Det  åligger  VD  att  upprätta  fullständiga  attestinstruktioner  avseende  bolaget.  I denna


instruktion  ska upptas  vilka  personer  (personkategorier)  som  ska utföra  underliggande


kontroll,  vem  som har  attesträtt  och utanordningsrätt.  Om  det  ges möjlighet  att  delegera


attesträtten,  ska detta  särskilt  anges  och om möjlighet  till  vilka  personer.


VD  äger  inte  rätt  att  attestera  egna  fakturor,  kostnader  eller  motsvarande,  de attesteras  av


styrelsens  ordförande  eller  den person  som styrelsen  annars  utser.


Arbetsmiljöansvar


Styrelsen  har  tilldelat  VD  det  övergripande  ansvaret  för  tillämpning  av arbetsmiljölagen  och


övriga  regler  inom  arbetsmiljöområdet.


Firmateckningsrätt  m.m.


VD  äger  rätt  - med hänsyn  tagen  till inskränkningar  enligt  oöan  - att  teckna  bolagets  firma


rörande  angelägenheter  som faller  inom  den löpande  förvaltningen.


Ö[:I  CIÖCI
Ö  öö


nnnn 0 0


0 0  0 "fl z


AllboHus  Fastighets  AB * Storgatan  15A.  342 30 Alvesta.  Telefon:  0472  - 145  15. Org. nc 556519-5236.  info@allbolius.se.  www.allbohus.se







2022-02-03


?) i' l(v i:'2,/


ALLBOHuS


VD äger inom ramen för  sin behörighet  delegera beslutanderätt  till annan  anställd  hos  bolaget


samt utfärda  fullmakt.  VD ansvarar  för  hur sådana överförda  befogenheter  utnyttjas  och


svarar  för  dem  som  för  eget  beslut.


VD får inte handlägga frågor  rörande  avtal mellan VD och bolaget.  VD får inte heller


handlägga frågor  om avtal mellan bolaget  och tredje  man, om VD i frågan har ett  väsentligt


intresse  som kan strida mot  bolagets.  VD får inte heller handlägga frågor  om  avtal mellan


bolaget  och tredje  man, som VD ensam eller  tillsammans  med  får företräda.


Bokföring,  redovisning  och rapportering


VD svarar för  att bolagets  bokföring  fullgörs  i överensstämmelse  med lag och att
medelsförvaltningen  sköts på ett  betryggande  sätt.


VD ska övervaka  och tillse  att det finns ett  fungerande  redovisnings-  och rapporteringssystem
till styrelsen  beträffande  bolagets  ekonomiska  ställning.  VD är skyldig  att följa de särskilda
anvisningar  som styrelsen  utfärdat  för  VD:s ekonomiska  rapportering  till styrelsen.


VD ska fortlöpande  informera  styrelsen  om bolagets  och koncernens  förhållanden,  bland


annat  vad avser resultat-  och Iikviditetsprognoser,  ränteutveckling,  koncernens  lånestruktur
och riskprofil  samt uthyrnings-  och försäljningsläget.


VD ska före början av varje nytt  räkenskapsår  i samråd med ordföranden  upprätta  och
underställa  styrelsen  ett  förslag  till årsbudget.


Lojalitetsplikt


VD är skyldig  att i sitt  handlande  för  bolaget  främja bolagets  intressen.  VD ska iaktta
lojalitetsplikt  som följer  av anställningen,  vilket  bl.a. medför  att  VD har tystnadsplikt  när  det
gäller  angelägenheter  och förhållanden  som det kan vara skadligt  för bolaget  att  yppa  samt att
VD har upplysningsplikt  gentemot  styrelsen  rörande  angelägenheter  och förhållanden  som


har betydelse  för  bolaget.
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Projnr  Beskrivning Upparbetad


kostnad


- Budget


kalkyl


ÄTA


Kostnader


"" "Budget


Reviderad


Datum


revidering


Kom'mentar 'Beräkriat '
Startdatum


Beräknat


slutdatum


Slutredovisat  '


till  styrelse


Pågåcnde  projekt


18003 Nyproduktion  Björklövet 30 700 48 000 Ekonomisk  redovisning  pågår 2019-11-01 2020-11-01


Nyproduktion  Björklövet  etapp  2 Ekonomisk  redovisning  pågår


19113 Hagen/Ängen 2 500 75 000 2019-12-19 Pågår  med  fasad  och  fönsterbyte zoig-os-oi 2019-12-31


19114 Nyproduktion  Banårsgatan  12  Igh Stomresning  klar  och  tak  på 2021-07-01 2022-08-01


Summa 33 200 123  000


Avsluiade  projekt


18003 Nyproduktion  Björklövet  etapp  1&2 68 268 Ekonomisk  redovisning  pågår 2019-11-01 2020-11-01 2022-02-03


Summa 68 268 o o
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Projnr Beskrivning  Upparbetad


kostnad


Budget


kalkyl


ATA


Kostnader


Budget


reviderad


Datum


revidering


Kommentar Start


datum


Beräknat


slutdatum


Slutredovisat


till  styrelse


Pågående  projekt


Trygghetsboende  Alvesta 4 500
Stomresning  pågår 2019-04-26


Summa 4 500 o o


Avslutade  projekt


Summa o 0 o o
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