Mensteras Bostuder AB

Styrelsen

Sammantrfidesprotokoll

Datum 2017-05-22

Sidan 49

Plats och tid

Monsteras Bostader AB, Monsteras
Storgatan 38
2017-05-22, kl. 13.30

Beslutande

Veine Backenius ordf. (VB)
BjOrn Nilsson (BN)
Waileth Elmersson (WE)
Tommy Englund (TE)
Hakan Sparlin (HS)
Fredrik Lindquist (FL)
Carina Holmberg-Olofsson (CHO) (tjanstgOrande ersattare)

Ovriga delta gande
Armin Avdic, VD (AA)
Ingela Ottosson (10)
Stefan Svensson (SS)

Utses att justera: Bjorn Nilsson
Justeringens
plats och tid

Storgatan 38, 2017-05-31, 08.00.

Underskrifter
Sekreterare
Ingela bttoson
Ordforande
Veine
r Backe ius
Justerande
Bjorn Nilsson
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§ 44

Genornoano av foreeeende protokoll (2017-04-18).
Styrelsen gick igenom foregaende protokoll och det fanns inga aterstaende
arenden all behandla.
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§ 45

Ledioa lacienheter
AA redovisade statistik over antalet lediga lagenheter per 1 maj 2017 samt
redovisade en prognos Over antalet lediga lagenheter per 1 juni, 1 juli och 1 augusti
2017.
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§ 46

Flyttninosenkaten
AA redovisade flyttstatistiken for perioden januari-maj 2017.
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§ 47

Ekonomiska rapporter
10 informerade om manadsrapporten far april manad 2017, som visar pa ett
resultat om 4,2 Mkr f6re bokslutsdispositioner och skatt. Helarsprognosen visar pa
ett positivt resultat fare bokslutsdispositioner och skatt om 4,9 Mkr. Resultatet after
bokslutsdispositioner, nedskrivningar och skatt beraknas till 0,9 Mkr vilket ãr 1,9
Mkr battre an budgeterat.
Hyresintakterna är 367 tkr battre an budget och far helaret prognostiseras en
positiv budgetavvikelse om 460 tkr. Det ãr framforallt hyresintakter ayseende
bostader som star f6r den storsta positive avvikelsen dar bade vakanserna och
flyttningsnettot hittills har varit laga. Den budgeterade vakansen pa bostader är
1,1% och vakansen f6r april ligger pa 0,5%.
Rarelsens kostnader ar 742 tkr lagre an budgeterat per sista april och far helaret
prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 920 tkr.
AA informerade om nyckeltal fran Kommuninvest och gjorde jamfarelser gallande
foretagets egna upplaning.
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§ 48

Tandstickan 8
SS informerade styrelsen om dot pagaende arbetet med Tandstickan 8. Palningen
är klar for alla husen. Grundlaggningen peg& och vaggar till forsta huset berdknas
komma vecka 24. Bygglovet har averklagats och lansstyrelsen har ayslagit
detsamma. Transportlasningar har tagits fram far all go sa lite starning som mojligt
och de narboende har informerats brevledes.
AA informerade om all de som gjort intresseanmdlningar nu har majlighet all valja
Idgenheter. AA meddelade aven all Idgenhetsadresserna är klara. Projektets
tidplan kommer all Walla och den forsta inflyttningen kommer all ske runt 1 februari
2018.
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§ 49

Rapport- Bviao och underhallsproiekt

Justerande sign

\l

ba\J

•

SS informerade styrelsen om pagaende bygg- och underhallsprojekt.
Lagenhetsunderhall, renoveringar och ovriga beslutade atgarder i arets
arbetsplan fortloper enligt faststalld underhallsplan.

•

Kommunens beslut gallande andrad sopsortering kommer aft krava nya
losningar och formodligen hbgre kostnader for bolagets del. De nya
reglerna trader i kraft fran 1 juli 2019 for flerfamiljshus.

•

I samband med SS information om lekplatser och utemiljoer lyfte CHO
fragan om f6retagets arbete med kommunens "Kemikalieplan for giftfritt
Monsteras".
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§ 50

VD informerar
M informerade styrelsen om foljande handelser:
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
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Forfragan har inkommit fran kommunen gallande ytterligare forskolelokaler
I Molstad. FOrslaget ãr aft befintlig tvattstuga i omradet byggs om till
fOrskola och ersatts med en fristaende modullosning. Diskussion med barnoch utbildningsforvaltningen pagar.
Entropi har lamnat in offert gallande radgivningstjanster for upplaning och
uppfaljning av kreditportfoljen.
Trivselkvallar har anordnats under varen i kvarteret Brinken i Monsteras
och vid Torggatan i Blomstermala. Kommande trivseltraffar kommer all ske
I kvarteret Gladan, Ljungnas och Jacobs grand. Traffarna har hittills varit
valbesekta och uppskattade.
Hyresforhandling har genomfarts ayseende avdrag for varme och
varmvatten gallande kvarteret Gladan och Tandstickan 8. Hyresgasterna
pa Storgatan 8 och Parkgatan 15 (Gladan) har informerats brevledes och
kommer fa ersattning retroaktivt.
Uppvarmningen pa Kyrkogatan 20-22 kommer att konverteras fran el till
fjarrvarme. Forhandlingen mellan fOretaget och Hyresgastfereningen
aterupptas pa nasta mote med Boendeinflytandekommitten.
AA representerade foretaget vid invigningen av fastigheten Kajalen i
Kalmar.
Pa uppdrag av de fortroendevalda revisorerna har PWC genomfort en
granskning av f6retagets interna kontroll ayseende betalningsrutiner. Den
preliminara rapporten visar inte pa nagra vasentliga anmarkningar och en
slutgiltig rapport kommer all redovisas inom kort.
Personalfragor
o De centrala avtalen gallande leneoversynen 2017 är klara.
Foretagets loneoversyn 2017 beraknas vara klar inom kort. De nya
lonerna kommer all utbetalas i samband med junilonen.
o Arets personalkonferens kommer aft genomfOras under
eftermiddagen den13 juni vid Klosterruinen, Kronoback.
o Pa grund av lagre bemanning under semesterperioden kommer
oppettiderna all andras under vecka 28 till 31. Mandagar till
torsdagar kommer det vara Oppet till kl 14:30 och fredagar till kl
12:00. Telefontiderna kommer daremot all vara ofarandrade.
Kundundersakningen 2017 g6rs under juni manad och falls av analys och
presentation efter semestrarna.
AA informerade om det pagaende arbetet med f6retagets hemsida.
FOrundersokningen gallande branden pa Bryggerigatan 5 har lagts ner.
FOretagets kostnader far saneringsarbetet kommer all vidarefaktureras till
hyresgasten. Hyresgasten kan sedan i sin tur vanda sig till sitt
forsakringsbolag for all fa tackning for saneringskostnaden.
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§ 51

Ovricia fracior, 25-arsuppvaktninq

Tomas lsaksson uppvaktades for sin 25-ariga anstallning i Mansteras Bostader
AB. VB och AA tackade Tomas for hans fortjanstfulla insatser under den har
perioden.
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§ 52

Nasta styrelsernote: 2017-06-19
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