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Sammanträdesprotokoll nr 2 2016
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 7 april 2016.

Beslutande: Bengt Holm, ordf
Christer Hallberg, 2:dre vice ordf.

Börje Johansson, ledamot
Christer Leksell, ledamot
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Linda Lantz, ledamot
Kristina Rydén, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Tomas Svensson, ledamot
Jens Bengtsson, ledamot

Övriga

Deltagare:

Hans Nilsson, VD
Angela Kristiansson, Vision
Cecilia Mårtensson, sekr

§1

Sammanträdets öppnande

§2

Närvaroregistrering
Närvaro enligt ovanstående förteckning.

§3

Val av justerare

§4

Godkännande av dagordning

§5

§6

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

Till att justera

dagens protokoll utses Linda Lantz.

Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs

till

handlingarna.

Översvn av finansnolicv för Miliöteknik
Styrelsen beslutar att godkänna och fastställa fmanspolicyn i sitt nuvarande
skick.

§7

Ekonomisk månadsredovisning

VD redovisar bolagets resultat för årets första två månader som visar ett
överskott

med

18

msek för alla verksamheter.

VD redovisar bolagets investeringar för januari och februari som uppgår

till

msek.I debatt deltar Linda Lantz, Christer Leksell, och Nils-Erik Mattson.

10,1

Ekonomichefen redovisar bolagets lån per den 31 mars.
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§8

§9

Studiebesök för styrelsen

Presidiet föreslår studiebesök för styrelsen på Brantafors vattenverk och på
centralförrådet i Sörby den 9.e juni. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

Rapporter
-

Brikettpanna

VD informerar 0m projektet och meddelar att pannan har tagits bruk början
av året. Slutbesiktning sker den 20 april och därefter tar MTEK över driften.
i

i

Rapporten godkänns.

-Bredbandsutbyggnaden

VD har redovisat projektet på kommunstyrelsen.

Anslutningsgraden tenderar att bli bättre och bättre. Idag är anslutnings graden i
Ekenäsornrädet över 50%.
Det finns en farhåga att det i framtiden kan bli problem att fä tag på
entreprenörer eftersom utbyggnad sker runt 0m i flera kommuner. I dagsläget
finns det cirka tre företag i närheten som kan utföra arbeten med fiberblåsning.
I debatt deltar Jens Bengtsson, Christer Hallberg och Linda Lantz.
Rapporten godkänns.
-

PFAS Kallinge

VD redogör över nuläget.

Den nya ledningen håller på att proj ekteras. Ledningen kommer att ligga på
mark som ägs av Ronneby kommun, F17 och privat. Särskilda regler gäller för
att få

schakta i förorenad mark. Det finns en risk

försenat.

att

projektet

kan komma att bli

Den provisoriska ledningen fungerar bra.
I

debatt deltar Christer Hallberg.

Rapporten godkänns.
-

Energi- och Miljömässa 2016

VD informerar om mässan. Antalet utställare är lägre än förväntat.
Stort

engagemang

från

Knut Hahnsskolan.

Presidiet är utsedd att besluta

Rapporten godkänns.
-

om milj Öpriset.

Småskalig kraftvärme

VD informerar 0m projektet.
Ändringsanmälan till

EU har godkänts och skickats till Bryssel.

Svar förväntas erhållas
Rapporten godkänns.

i

slutet

av maj.
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§10

Ovriga frågor
Christer Leksell frågar
latrin för husbilar.

om det finns planer på att bereda plats for tömning av

Bolaget

innan frågan kan besvaras.

kommer att avvakta beslut från Ronneby kommun

om laddningsstolpar Ronneby kommun och var man kan
finna information om var stolparna finns. Det beslutas att lägga en länk på

Linda Lantz frågar

i

Miljötekniks hemsida

till

sidan där denna information finns.

frågar om det nya fyrfackssystemet på renhållning och undrar
vi inhämtat erfarenheter från Karlshamns kommun som använt detta ett tag.
informerar att kunskap inhämtats från flera kommuner som använder sig av

Håkan Abramsson

om

VD

FNI.

Linda Lantz frågar

om VDs studiebesôk på Scania. VD informerar.

Jens Bengtsson frågar om miljömärkning av bolagets bilar.
miljömärkning krävs alltid vid upphandlingar.
Christer Hallberg håller tal for Bengt

§11

VD informerar att

Holm som uppvaktas på sin hö gtidsdag.

Avslutning

Bengt Holm tackar för uppmärksamheten av hans högtidsdag och förklarar
sammanträdet avslutat.
Nästa ordinarie möte 2016-06-09
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ârtensson

Linda Lantz
Justerande

Frâga

till

styrelsesammanträdet Ronneby Miljö och Teknik AB 2016-04-07.

Enligt uppgift finns

i

kommunen där husbilsägare
Den enda som finns idag är den vid Ekenäs

dagsläget ingen plats

i

kan tömma sina fasta latrintankar.
och där kommer inte de med fasta tankar till.

Kommunen hänvisar dessa till reningssverket och där fâr man tômma sina tankar

på nåder. Personalen hävdar att försäkringarna inte gäller innanför grindarna.
Finns planer på att anlägga plats för dessa husbilar att tömma fasta tankar.
Lämplig plats kan vara utanför reningsverket, husbilsparkeringen vid hamnen eller
Rönninge.

Ronneby 2016-04-07

rister Leksell

