
AB TIMRÅBO  PROTOKOLL  
Styrelsemöte  2020-04-22 
 

Plats: Skype 

Tid: 08.30-10.30 

Närvarande styrelse 
Per-Arne Olsson, ordförande 
Pirjo Jonsson, v ordförande 
Ronnie Söderlund 
Robert Thunfors 
Mats Larsson 
 

Övriga närvarande 
Micael Löfqvist, vd 
Vanja Aldengård, förvaltningschef 
 
 
Beslutsförteckning 
§ 27 – 34 
27 Mötets öppnande och val av justerare   
28 Godkännande av dagordning 
29 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll 
30 Info/diskussion remissvar plusboende Ljustorp  
31 Info Vivsta gamla skola och badhus 
32 Info Nyproduktion Söråker 
33  Övriga frågor & nästa möte 
34  Mötet avslutas 
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Styrelsen 2020-04-22 

§ 27 Mötets öppnande och val av justerare 

–-------- 
 
Styrelsen beslutar: 
 
1, Ordförande och Mats Larsson justerar dagens protokoll.  
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Styrelsen 2020-04-22 

§ 28 Godkännande av dagordning 
 
------- 
 
Styrelsen beslutar: 
 
1, Godkänna dagordningen 
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Styrelsen 2020-04-22 

§ 29 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll 
 
 
Protokoll 2020-03-17 

------- 
 
Styrelsen beslutar: 
 
1, Godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.  
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Styrelsen 2020-04-22 
 
Rapport 

§ 30 Remissvar Socialnämnden ang plusboende i Ljustorp 
 
Socialnämnden har fått i uppdrag att samverka med Timråbo om det finns förutsättningar att 
skapa ett s k plusboende i Ljustorp utifrån den kommande demografin för äldre i området, 
ekonomiska förutsättningar mm. 
 
Timråbo har tittat på deras möjlighet att skapa ett plusboende i Ljustorp och svarat att det inte 
är affärsmässigt att nyproducera hyresrätter i Ljustorp och då kommunen inte får skjuta till 
aktieägartillskott till sitt allmännyttiga fastighetsbolag är det helt uteslutet med en 
nyproduktion i Ljustorp för Timråbos del. 
 
---------- 
Styrelsen beslutar: 
 
1, Lägga rapporten till handlingarna 
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Rapport 

§ 31 Vivsta gamla skola mm  
 
Kommunen har återtagit ägandet av fastigheten Vivsta 19:1. Kommunstyrelsen har i 
sammanhanget nämnt möjligheten att uppdra till Timråbo att överta ansvaret för att utveckla 
kvarteret. Ärendet är en ren diskussion om vårt utgångsläge och vad vi vet så här långt. Det 
finns många tänkbara alternativ.  
 
---------- 
Styrelsen beslutar: 
 
1, att uppdra till Vd att ordna ett platsbesök på fastigheten 8:e maj kl 10.00 
2, att lägga rapporten till handlingarna 
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Styrelsen 2020-04-22 
 
Rapport 

§ 32 Nyproduktion Söråker mm. 
 
Ärendet är godkänt i kommunstyrelsen och ska tas på nästa kommunfullmäktige. Timråbo 
fortsätter enligt plan. 
 
-------- 
 
Styrelsen beslutar: 
1, att lägga rapporten till handlingarna.
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§ 34 Övriga frågor och nästa möte 
 
Datum för årsstämma 2020-05-25 kl 08.15 på Timråbos kontor. 
 
Styrelsemöte direkt efter årsstämman. 
 
Plats: Timråbo konferensrum alt Skype. 
 
------- 
 
Styrelsen beslutar: 
 
1, Fastställa ovanstående datum.
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§ 35 Mötet avslutas 
 
------- 
 
Ordförande avslutar mötet 
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