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Protokoll från styrelsesammanträde i Vadstena Fastighets AB.
Tid

Måndag den 25 april 2016

Plats

Hovsvägen 2 C

Närvarande

Beslutande
Anders Hedeborg
Mats Wahrén
Bengt-O Pettersson
Urban Tellström
Lena Davidsson
Övriga
Dick Isaksson
Maria Johansson Gray
Eva Mattsson
Per Ginning
Lars Larenius
Leif Samuelsson

vd
§ 46

§ 37

Ordförande, Anders Hedeborg, förklarade sammanträdet öppnat samt
konstaterade att Lena Davidsson tjänstgör som ordinarie ledamot vid dagens
möte.

§ 38

Lena Davidsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 39

Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för § 49, ny tennisbana.

§ 40

Ingen anmälde jäv för dagens ärenden.

§ 41

Föregående mötesprotokoll från styrelsemöte den 14 mars 2016 gicks igenom
och lades till handlingarna.

§ 42

VD redovisade uthyrningsläget per den 1 april 2016. Totalt finns elva tomma
lägenheter varav tre vakanta. Vakanserna beror på renoveringar.

§ 43

VD redovisade pågående underhållsarbeten.

§ 44

VD informerade om finansiering och skatter.

§ 45

VD informerade om pågående arbete med överföring av fastigheter från
kommunen till VFAB. Styrelsen diskuterade olika alternativ kring framtida
organisation för ägandet av de kommunala fastigheterna.
Styrelsen noterade särskilt att följande fastigheter är föremål för skyndsam
överföring till VFAB: Lekbrodern 6 (K1:an), Riddarsporren 1, del av (PMskolan), Radiatorn 13 (kommunförrådet) samt Vadstena 4:132 och 4:133
(kolonilottstomten).
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§ 46

Leif Samuelsson lämnade lägesrapport över planerad nyproduktion av
bostäder.

§ 47

VD lämnade lägesrapport över förvaltningsuppdraget gentemot kommunen.

§ 48

VD redovisade reviderade policyers kring sponsring samt mutor och
bestickning. Styrelsen beslutade anta nya policyer enligt utskickat förslag.

§ 49

Styrelsen diskuterade ny tennisbana på Kungsvalla. VD fick i uppdrag att
undersöka möjlighet för VFAB att bygga banor på ofri grund.

§ 50

Nästa möte kommer att hållas måndag den 23 maj kl 13:30 på
Hovsvägen 2 C.

§ 51

Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:
Lars Larenius
Justeras:

Anders Hedeborg

Lena Davidsson

