
Protokoll från styrelsemöte i Ackjan  - Pulkans samfällighet torsdag den 27 juni 2019 
 
Närvarande: Curt Eriksson, Mattias Mattsson (supl.) Karl Larsson, Cecilia Franzen och Karl-Uno 
Olofsson. 
Frånvarande: Anders Strömgren, Maria Carbin (supl), Martin Rosvall (supl), Eva Alskog och 
Ulrika Åberg (supl) 
 
§ 1. Ordförande Curt Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 
§ 2. Dagordningen fastställs 
 
§ 3 Till justerare väljs Karl Larsson 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll, som sedan läggs till handlingarna 
  
§ 5 Avsägelse av styrelseuppdrag 
Eva Alskog och Ulrika Åberg har avsagt sig sina styrelseuppdrag från den 4 juni. 2019. 
 
§ 6  Ekonomirapport  
Mattias redovisar det ekonomiska läget i samfälligheten. I dagsläget är samfällighetens ekonomi 
stabil med en likviditet på ca 400 000 kr. Styrelsen diskuterade avsättning till fonderna. 
Avsättningen på 900 kr / månad kan i framtiden behöva justeras uppåt för att säkerställa en 
stabil ekonomi och ha en buffert för kommande projekt. 
 
§ 7  Arbetsgrupperna 
Belysningsproblemet på Ackjan är åtgärdat av Elexperterna. Belysningsproblemet på 
Berghemsvägen är också åtgärdat av företaget och nu återstår asfaltering som är beställd och 
skall utföras av samma företag som gör övrig asfalteringen i ledningsprojektet. 
Olle Sundström svarar för justering av gräsmattorna med anledning av grävningarna.  
Offerten på 2500 kr för målning av garagen har antagits av arbetsgruppen. Arbetet kommer att 
utföras under sommaren med avsyning vi höstträffen för Pulkan. 
 
§ 8 Garageinfarterna 
Kritiska synpunkter på vårt beslut om åtgärder på garageinfarterna har framförts av Eva Alskog. 
Styrelsen har inhämtat synpunkter från arbetsgruppen, som vill genomföra projektet enligt 
beslut. Frågan om möjlighet att tillfälligt parkera fordon vid infarterna föreslår arbetsgruppen 
skall tas vi höstträffen med Pulkans medlemmar. 
Styrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag 
 
 
 
 



§ 9. Nya medlemmar i samfälligheten 
Förslag om information till nya medlemmar har framtagits av Björn Eriksson. Styrelsen beslutar 
att använda dokumentet och uppdrar åt sekreteraren att informera de 2 nya i samfälligheten. 
Dokumentet skall fortsättningsvis användas när nya medlemmar kommer in i samfälligheten. 
 
§ 10.Styrelsens arbets- och beslutsordning 
Med anledning av den turbulens styrelsen haft i sitt arbete den senaste tiden diskuterar 
styrelsen hur arbetsordningen och beslutsprocessen kan förbättras. Styrelsen beslutar att se 
över beslutsordningen och hur information till våra medlemmar distribueras. 
 
§ 11. Hemsidan 
Styrelsen uppdrar åt Karl-Uno och Karl att se över några av dokumenten på vår hemsida och 
lämna över uppdaterade dokument till Martin, som då byter ut på hemsidan. Vissa dokument 
innehåller ej korrekt information och behöver därför ses över. Alla i styrelsen kan ta del av 
hemsidan under sommaren, så kan vi kanske vid augustimötet slutligt godkänna den. 
 
§ 12. Ordförande tackar alla och avslutar mötet. Nästa möte torsdag den 22 augusti kl. 19.30 
 
Vid pennan Karl-Uno 
 
_______________________ __________________________ __________________________ 
 
Karl-Uno Olofsson Curt Eriksson Karl Larsson 
 
. 
 
 
 
 
 


