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Månadsrapport januari 2015

Efter en välförtjänt och skön helgledighet gick vi åter till kontoret. Vi ser fram emot ett nytt år
med nya utmaningar och jag vill framhålla att bolaget i år har 10 års jubileum! Amhult 2 har i
år varit i drift i 10 år! Bolaget grundades hösten 2004 men den verkliga verksamheten startades
först januari 2005 och vi noterades under våren 2005. Det har varit intressanta år med ibland
tålamodskrävande uppgifter som dock genomförts väl och fullt ut. De sista två åren har varit
mer hektiska men också mycket givande i arbetet med start av byggnation i två kvarter.
Januari månad innebär först och främst fokus på arbete med årsredovisning. Vår revisorer har
varit på kontoret i ett effektivt och konstruktivt besök under vecka 3. Därefter har vi träffat den
firma som sammanställer materialet till vår årsredovisning i en förhoppningsvis läsvärd,
överskådlig och tilltalande produkt.
Vi arbetar också på handlingar inför vårt styrelsemöte i början på februari. Främst skall
naturligtvis bokslutskommuniké och årsredovisning avhandlas. Vi har även upphandling och
bygglov för kvarter O, Amhult Stridsflyget på agendan vid detta möte
Vi processar också kvarter N, Amhult Signalflyget där vi under januari månad har
sammanträffat med Stadsbyggnadskontoret och bygglovsarkitekt för att räta ut kvarvarande
frågetecken. Litet mer arbete återstår här och vi kommer att sammanträffa med
Stadsbyggnadskontoret ytterligare under inledningen av februari. På intet vis påverkar detta det
upphandlingsarbete som just nu pågår av i första hand kvarter O och därefter kvarter N.
Under månaden drog också stormen Egon in. Vi är glada att våra reklampelare stod pall och att
inga skador, mer än ett par nerblåsta staket, uppstod på pågående produktion kvarter
Radarflyget.
Slutligen kan vi presentera att vi under januari månad har slutit ett nytt sponsoravtal med
Torslanda IK. Vi är ett lokalt förankrat bolag som vill verka och synas i den stadsdel vi arbetar
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i och med. Ett sätt är att stödja idrotten i stadsdelen och gärna ungdomsidrotten. Viktigt i
besluten är att stödet skall tillgodose både pojkars och flickors intressen, vara av lokal karaktär
och förhoppningsvis bidra till en positiv samhällsutveckling i det närområde där företaget
verkar.
Torslanda IK ägnar sig åt fotboll och bordtennis och vars hemma arena är Torslandavallen.
Klubben grundades 1944 och har idag ca 1000 aktiva medlemmar. Torslanda IK skall bereda
plats åt alla som vill spela fotboll upp tom juniorålder. Herrarna spelar i division 1 Södra och
damerna i Div 1 Norra Götaland.
Till nästa månad, på återhörande.

Maria Nord Johannesson

