
Protokoll från styrelsemöte i Ackjan  - Pulkans samfällighet torsdag den 22 augusti 2019 

 

Närvarande: Curt Eriksson, Mattias Mattsson (supl.), Cecilia Franzen, Maria Carbin (supl), 

Anders Strömberg  och Karl-Uno Olofsson. 

Frånvarande: Karl Larsson och Martin Rosvall (supl),  

 

§ 1. Ordförande Curt Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

§ 2. Dagordningen fastställs. 

 

§ 3. Till justerare väljs Anders Strömberg. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll. 

Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll, som sedan läggs till handlingarna. 

 

§ 5.  Ekonomirapport  

Mattias Mattsson redovisar det ekonomiska läget. Samfällighetens ekonomi är stabil med god 

likviditet. Ordförande redovisade ekonomin runt ledningsprojektet utifrån en sammanställning 

som Björn Eriksson gjort. I dagsläget ligger kostnaden på 6 375 000 kr. Beräknad slutlig 

kostnad ligger på 7 675 000 kr. Styrelsen beslar att till nästa möte den 23 september kalla Björn 

och få en slutredovisning av ekonomin för projektet.  

                     

§ 6. Arbetsgrupperna 

Maria Carbin redovisar en plan för bygge av räcke vid nedfarten till garagen för fastigheterna N1 

- N4. 

Karl-Uno Olofsson redogör för åtgärderna vid garageinfarterna som Björns Grävtjänst åtagit sig 

att göra. Arbetet kommer att genomföras under hösten.  

Under september planerar arbetsgruppen Pulkan att samla boende för information och 

höstarbete. 

 

§ 7. Förrättning och avläsning av mätare i fastigheterna.  

Styrelsen uppdrar åt ordförande att i samråd med Riksbyggen ta fram rutiner för avläsning av 

mätare för värme och vatten innan arbetet med förrättningen startar. 

 

§ 8. Hemsidan 

Sekreteraren redogör för de ändringar som gjorts på hemsidan. Ytterligare ändringar behövs 

vad gäller kontaktuppgifter. Uppdrogs år Martin Rosvall att göra nödvändiga ändringar. 

Dokumenten om arbetsgrupperna och driftstörningar TV, telefoni och internet skall omarbetas. 

Karl-Uno och Maria ansvarar för att nya korrekta dokument läggs ut på hemsidan. 

 

§ 9. Uppgiftsändring till Lantmäteriet 

Styrelsen ger sekreteraren i uppdrag att till Lantmäteriet meddela att Mattias Mattsson valts till 

ekonomiansvarig sedan Eva Alskog avsagts sig uppdraget. Mattias är nu tillsammans med Curt 

Eriksson firmatecknare.  



 

§ 10. Kommande styrelsemöten 

Styrelsen beslutar att hålla höstens möten måndagar kl. 19.30 den 23/9, 21/10, 18/11 och 

16/12. 

 

§ 11. Ordförande tackar alla och avslutar mötet. 

 

Karl-Uno Olofsson / Sekreterare 

  

 

 

Karl-Uno Olofsson    Curt Eriksson   Anders Strömberg 
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