Westerns Bost&ler AB

Styrelsen

Datum 2016-05-30

Sidan 30

Plats och tid Monsteras Bostader
2016-05-30, kl. 13,30
Beslutande

Veine Backenius ordf. (VB)
Waileth Elmersson (WE)
Bj6rn Nilsson (BN)
Tommy Englund (TE)
Fredrik Lindqvist (FL)
Anders Johansson (AJ)
Gerd Johansson (GJ), tjanstgOrande ersattare

Suppleanter

Ovriga delta gande
Armin Avdic, VD (AA)
Stefan Svensson (SS)

Utses att justera: Bjorn Nilsson
Justeringens
plats och tid

Storgatan 38, 2016-06-08 kl 09.30.

Underskrifter
Sekreterare
Armin Avdic
Ordforande

et-tast'
Veirte Backe ius

Justerande
Bj6rn Nilsson
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Styrelsen
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Datum 2016-04-18

Sidan 31

§ 33

Genornoano av foreoaende protokoll (2016-04-18)
lnga aterstaende arenden all behandla.
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§ 34

Outhvrda Idoenheter.
AA redovisade statistik over antalet lediga lagenheter per 30 april 2016.
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§ 35
Flyttninosenkaten
M informerade om flyttningsenkaten.
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§36

Ekonomiska rapoorter
AA informerade om manadsrapporten f6r april manad 2016, som visar pa ett
resultat om 2,9 Mkr fore bokslutsdispositioner och skatt. Den budgeterade
vakansen pa bostader är 1,07 % och vakansen f6r april ligger pa 0,7 %.
Helarsprognosen visar pa ett positivt resultat fore bokslutsdispositioner och skatt
om 3,9 Mkr.
VD inform erar
AA informerade styrelsen om fOljande handelser och aktiviteter:
•

En omsattning av ett befintligt Ian pa 40 Mkr har genomfarts. Kommuninvest
offererade den lagsta rantan, STIBOR 3 manader med en marginal pa 52 punkter
och en kapitalbindningstid pa 1 ár.

•

Avtal med Entropi gallande upplaningsstOdet är uppsagt och fOretaget har lamnat
in en ny offert till Monsteras Bostader dar priset reducerats kraftigt jamfort med
tidigare kostnad f6r tjansten. MOnsteras Bostader har aven fatt offerter fran tva
andra aktbrer och styrelsens bed6mning är aft slutlig stallning gallande fortsatt
anvandning av upplaningsstodet b6r fattas av VD:n.

•

F6r all minska bostadsbristen och stimulera till ett 6kat bostadsbyggande inf6rs ett
nytt statsbidrag till kommunerna, s.k. Byggbonus. F6r all kunna ansoka om
byggbonusen maste kommunen uppfylla vissa formella krav sasom all riktlinjer for
bostadsfOrsorjningen är antagna och aft Oversiktsplanen har antagits eller
reviderats. Kommunledningen är informerad om det nya st6det.

•

Fortfarande har inte nagot nytt hant kring ett f6rmodat investeringsstad till
nybyggnation. Overlaggningarna mellan regeringen och allianspartierna pagar och
ett beslut i amnet fervantas inom kart.

•

Upprustningen av Ky. Brinken är genomfort och kostnaderna har rymts inom de
budgeterade median.

•

Monsteras Bostader agar idag 7 tomter inom hamnomradet vars bokforda varden
uppgar till ca 500 tkr. Wag finns det ett par intressenter som är villiga aft kopa
tomterna vilket styrelsen staller sig positiv till. Diskussionen kring en eventuell
forsaljning av dessa fortsatter framover.

•

Den 21 juni anordnas en workshop om "Giftfritt Mensteras". Workshopen är en del
i remissarbetet for kommunens fOrslag till kemikalieplan och vander sig till
kommunens alla farvaltningar och bolag. Sista anmalningsdag är den 10 juni dar
varje styrelseledamot gar en egen anmalan.
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•

Kommunens lekplatsprogram har skickats ut till kommunens forvaltningar och
bolag for synpunkter. Lekplatsprogrammet har varit fOrernal fer diskussion inom
fOretaget dar inga storre synpunkter framkommit. Lekplatsprogrammet upplevs
som bra vilket meddelats till ansvariga personer inom kommunen. I ovrigt har
Monsteras Bostader egen budget f6r lekplatser som är aysedd f6r sedvanligt
underhall.

•

Arets personaldag agde rum den 25 maj, eftermiddagstid pa Valle. Temat f6r
dagen var fOretagets affars- och marknadsplan som presenterades och
diskuterades gruppvis. Efter arbetstidens slut agnades kvallen at diverse gruppaktiviteter och en gemensam middag.

•

Under tva halvdagar, 19-20 maj, anordnade SABO en VD-traff i Vastervik, region
Sydastra. Traffen behandlade fragor kring landets ekonomi, integration av
nyanlanda samt nybyggnation. Dag tva handlade om vardifiretaget , Vasterviks
Bostads AB och deras s.k. Vasterviksmodell. Traffen ayslutades med en visning
av fOretagets bostadsomrade Midgard.

•

Ett informationsmOte med hyresgaster som ska flytta in i hus 1 pa Parkgatan
(Gladan) kommer all aga rum den 31 maj 2016 kl. 16:30. MOtet kommer all handla
om diverse praktiska fragor f6rknippade med nyinflyttningen.

•

Monsteras Bostader och hyresgastforeningen har traffat ett ramavtal gallande
boendeinflytandefragor. Liknande ramavtal har Hyresgastforeningen traffat med
andra bostadsbolag inom Kalmar Ian.

•

F6retagets riktlinjer vid olyckor och brander har reviderats samt diskuterats med
fOretagets personal.

•

F6retagets semesterlista har galls igenom och godkants. Vikarier ar tillsatta likasa
en arbetsledare till kommunens feriearbetare. I ár tar foretaget emot tre grupper
fyra personer i tre veckor. Fors& med all ta emot en s.k. SFI-praktikant kommer
aft aterupptas after semestrarna. Delia kommer all ske i nara samarbete med
kommunens flyktingsamordnare.

•

Loneoversyn 2016 ãr avklarad och lOneOkningarna ligger i linje med fOretagets
budget samt ligger i linje med de gallande avtalen f6r respektive fackforbund.

•

Arbete och traffarna kring arets "Boskola" pagar. Aktiviteterna sker i samarbete
med hyresgastfOreningen och kommunen. Liknande aktiviteter kommer all
anordnas aven i framtiden.

•

Den 17 maj traffade VB, TE och M kommunledningen dar bostadsfragor kopplade
till bade nyanlanda, asylsOkande och Ovriga kommunens invanare diskuterades.
For fOretagets del handlade diskussionen om planer all bygga nya bostader i
hamnomradet, Alem samt Ovriga delar av kommunen.
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•

Stamrenoveringar har hittills genomforts i enlighet med av styrelsen beslutad
arbetsplan. Med anledning av all bygget av nya bostader kommer all ta stora
ekonomiska och aven personella resurser i ansprak, fbreligger det behov avail ta
stallning till omfattningen av fortsatta stamrenoveringar. Beslut om detta fattas pA
nesta styrelsernete.

•

Kundunders6kning 2016 paberjas v 21 och ayslutas med en analys och
presentation v 27-28. Vid fOrra kundenkaten tick f6retaget ett hOgt betyg frail
hyresgasterna, ndmligen 4,09 pa en femgradig skala.

•

AA har haft samtal med kommunens tjansteman gallande Solhemsprojektet och
korttidsboende och aldreboende. Inledningsvis ãr kommunen
veta f6retagets syn pa parkerings- och fastighetsfragan i
samband med nybygget. Diskussionerna kring ovannamnda fragor fortsatter
framover.
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§ 37

Diskussionsfirenden;

Nybyannation - Hamnen

AA och SS presenterade de fyra olika forslagen som arkitekten tagit fram inf6r
dagens styrelsemote. For- och nackdelar med respektive fOrslag diskuterades
likasa kostnadsbilden och nedskrivningsbehovet som fortfarande upplevs som
valdigt hoga. Som alternativ till inkomna fOrslag presenterades aven konceptet
Kombohus Flex, framtaget av SABO. Kombohus Flex ãr en funktionsentreprenad
med Kombohus Bas som underlag. Det handlar cm en standardiserad upphandling
med ett valdefinierat anbudsforfarande. De preliminara kalkylerna visar pa all
SABO:s koncept ar ca 15-20% billigare an de olika forslagen som hittills framtagits.
AA och SS tick i uppdrag att arbeta vidare med Kombohus Flex-konceptet och
presentera en situationskarta med fyra tvavaningshus och 32 lagenheter pa nasta
styrelsernote.
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§38

Beslutsfirenden

K6p och overenskommelse om fastiohetsreolerino, Gladan 6 och MOnsteras 4:1
AA presenterade det inkomna fOrslaget fran Monsteras kommun gallande k6p och
overenskommelse om fastighetsreglering, Gladan 6 och Monsteras 4:1.
Styrelsen beslutar
aft godkanna kap och overenskommelse om fastighetsreglering gallande Gladan
6 och Monsteras 4:1.

Budoetforandrinoar 2016
AA fOreslog att inga forandringar g6rs i den totala budgeten utan aft endast
omfordelningar pa kontoniva utfors.
Styrelsen beslutar
aft inga forandringar g6rs i den totala budgeten men aft omfOrdelningar Pa
kontoniva genomfOrs.
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§ 39
Ovriaa fracior
Inge &riga frAgor och motet ayslutades.
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§40

Nasta stvrelsemote.
Nasta styrelsernate 2016-06-20, kl. 9:00.
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