Sammanträdesprotokoll nr 5 2009
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 15 oktober 2009.
Beslutande: Hans Häll
Göthe Erlandsson
Lennart Johansson
Eva Robertsson
Lars Andreasson
Nils-Erik Mattsson
Christoffer Laz
Bengt Holm
Lars Svensson
Eivor Hansson, ers.
Tommy Arvidsson, ers.
Övriga
Ann-Margret Pfeifer
Deltagare: Oscar Revoledo
Reid Cederlund
Lars-Erik Hjort
Maria Passby
Ulf Holmström, SKAF
Hans Nilsson, VA-chef, ING
Hans Olausson, VD
Lena Nilsson, sekr.
§1

Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, och förklarade sammanträdet
öppnat.

§2

Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utsågs Lars Svensson.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Föregående protokoll
I föregående protokoll nämndes solfångare. Det som avsågs var solceller.
VD informerade om att han skrivit till Byggnadsnämnden och påtalat att det
privatägda huset på ofri grund i Angelskog är olämpligt som bostad p g a sitt läge
intill avfallsanläggningen.
Hanteringen av trädgårdsavfall vid Kallinge återvinningsstation har blivit bättre.
Trädgårdsavfallet samlas ihop under en tid, sedan trycks det ihop och därefter
krossas det.
Belysningen vid Maxi återvinningsstation kommer att bli bättre. Dubbel armatur
på befintliga stolpar kommer att sättas upp. Miljöteknik betalar montaget och
Maxi kommer att betala elkostnaden.

Förpackningsinsamlingen ansvarar för driften av återvinningsstationerna. Vi har i
uppdrag från Förpackningsinsamlingen att tömma vissa containrar efter schema
och städa 3 dagar/vecka. Även andra aktörer är anlitade av
Förpackningsinsamlingen.
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§5

Rapporter
VD redovisade resultatrapport t o m september mån, per verksamhet och för
företaget som helhet. Även investeringar t o m september mån redovisades.
VD kommenterade anledningen till avvikelser från investeringsbudgeten främst
för VA-verksamheten.
Rapporterna godkändes av styrelsen.
VD informerade om att ansökan har lämnats till Länsstyrelsen om bidrag för
installation av solceller på två av Miljötekniks anläggningar. Det gäller
Värmeverket och Centralförrådet. VD återkommer i ärendet när vi vet om
bidraget beviljats.
En återvinningsstation är belägen vid G-Klavens Friskola. Klagomål har
inkommit om att det föreligger fara för barnen när tunga fordon skall tömma
containrar samt att avfall och glassplitter ligger utspritt på marken. Det finns en
parkering söder om friskolan vid infarten till industriområdet som skulle vara
lämplig att flytta stationen till. Skrivelse kommer att skickas till Tekniska
nämnden med ansökan om tillstånd att flytta stationen till denna plats.
Ordföranden informerar om Kommunstyrelsens beslut att taxorna för elnät, vatten
och avlopp, samt renhållning bordläggs. Ronneby Miljö & Teknik ges i uppdrag
att redovisa effektiviseringar och rationaliseringar som genomförts eller planeras
att genomföras.
Upprättat förslag till fjärrvärmetaxa fastställdes av KS.
RENHÅLLNINGSTAXAN
VD informerade om att avtalet för brännbart verksamhetsavfall omförhandlats
och priset har sänkts med 300:-/ton.
Miljöteknik får genom omförhandling av avtal bättre betalt för RT-flis än vi
tidigare räknat med.
P g a dessa nya förutsättningar föreslår ordföranden att den generella höjningen
av renhållningstaxan för 2010 slopas, men att vi bibehåller förslaget om 10 %
höjning av taxan för osorterat avfall och latrin.
Detta godkänns av styrelsen.
ELNÄTSTAXAN
Föreslagen höjning av elnätstaxan grundades på en höjning av kostnaden för
överliggande nät som antogs ligga på mellan 20 och 30 %. Det är nu fastslaget att
denna höjning kommer att bli 19,7 %. Detta innebär att en taxehöjning på 4,5 %
är tillräcklig.

Ordföranden föreslår att elnätstaxan för 2010 höjs med 4,5 %.
Styrelsen godkänner detta förslag.
I debatten deltog: Bengt Holm, Lars Svensson, Christoffer Laz, Eva Robertsson,
Oscar Revoledo, Maria Passby, Lars Andreasson, Ann-Margret Pfeifer.
VD kommer att redovisa sammanställning av gjorda effektiviseringar till
Kommunstyrelsen.
Vid nästa styrelsesammanträde kommer VD att redovisa kostnad och
energiinnehåll för olika sorters flis.
§6

Övriga frågor
Byggföretaget Woody planerar att bygga inom Sörby industriområde och de är
intresserade av att installera fjärrvärme. VD visade en planerad ledning som
utgick från den befintliga ledningen mellan Sörby och Kallinge. Sträckningen är
825 meter och beräknad investeringskostnad är 3,5 Mkr.
Förhoppningen är att Stadsträdgården, andra befintliga byggnader och
kommande etableringar i industriområdet kommer att anslutas.
I debatt deltog: Bengt Holm, Lars Andreasson, Tommy Arvidsson och Maria
Passby.
Ordföranden föreslår att denna ledning byggs. Finansiering sker genom att 2010
års investeringsbudget på 10 Mkr, varav 5 Mkr avser ledningsutbyggnad,
omdisponeras enligt följande. Utbyggnaden i Hulta skjuts till år 2011 och
3,5 Mkr omdisponeras 2010 till byggnad av ovanstående ledning.
Styrelsen biföll förslaget.
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 3 december. Vi börjar redan kl 8.30 med fika
och information i Stadshuset. Därefter besök på Brantafors vattenverk och nya
panncentralen i Kallinge. Därefter styrelsemöte.
Fasaden på vattentornen i Ronneby och Kallinge skall renoveras. Hans Nilsson
föreslår att fokus skall sättas på färg- och ljus och föreslår att låta firmor komma
med förslag i form av en tävling. Förslagen kommer att presenteras för styrelsen.
Eva Robertsson önskar presentation av Proj-verksamheten. Detta blir vid något av
kommande styrelsemöten.

§7

Avslutning.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Hans Häll
Ordf

Lena Nilsson
Sekr

Lars Svensson
Justerande

