
Protokoll från styrelsemöte i Ackjan - Pulkans samfällighet måndag den 17 februari 2020 
 
Närvarande: Curt Eriksson, Mattias Mattsson (supl), Karl Larsson, Karl-Uno Olofsson, Martin 
Rosvall (supl), Maria Carbin (supl), Anders Strömberg. 
Frånvarande: Cecilia Franzen. 
 
§ 1. Ordförande Curt Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2. Dagordningen fastställdes. 
 
§ 3. Till justerare valdes Maria Carbin 
 
§ 4. Föregående mötesprotokoll 
Ordförande gick igenom mötesprotokollet från den 20 januari varefter protokollet lades till 
handlingarna.  
.  
§ 5. Rapporter 

- Mattias redogjorde för ekonomin och informerade om mötet med Riksbyggen den 19/2. 
Genomgången av ekonomin tillsammans med Riksbyggen sköter Mattias tillsammans 
med Curt och Karl-Uno 

- Maria redogjorde för dröjsmålet med monteringen av räcket vid garagen Skidspåret 23. 
- Karl-Uno rapporterade om halkolycka vid Berghemsvägen. Krav på ersättning har 

framförts muntligt. Styrelsen inväntar eventuellt krav i skriftlig form. 
- Karl tog upp problemet med vattenskada i pingisrummet. Problemet skall utredas och vid 

behov åtgärdas. 
 
§ 6. Inför informationsmötet den 24 februari 
Upplägget för informationsmötet gicks igenom.  
Karl tillsammans med Kurt Pudas från Umeå Energi svarar för informationen om IT, telefoni och 
internet. Karl tar fram och går igenom en checklista så att våra medlemmar vet vad som ska 
göras vid övergången den 1 april. 
Förprojekteringen av vårt elsystem hinner troligen inte bli klar till mötet. Curt och Anders svarar 
för informationen och leder diskussionen om det fortsatta arbetet. En bra hjälp kan vara att 
kontakta andra samfälligheter. Styrelsen uppdrog åt Curt och Anders att kontakta 
samfälligheten på Mariehem som installerat laddstolpar, som bra underlag för diskussionen. 

 
§ 7. Stämman den 20 april 
Styrelsen gick igenom förslag till verksamhetsberättelse för 2019, verksamhetsplan för 2020, 
debiteringslängd och kallelse till stämman. Smärre justeringar behöver göras och till nästa möte 
den 16 mars ska alla handlingar inklusive ekonomin för 2019 och budget för 2020 vara klara. 
Om möjligt skall även revisionen vara klar till detta datum. 
 
  



 
§ 8.  Övrigt 
- Ulrika Åberg har lämnat in ett förslag på uppfräschning av pingisrummet. Styrelsen  

ställde sig positiv till förslaget, men vill avvakta utredningen av vattenskadan. 
- Uppgifter om ny medlemmar i samfälligheten skall så snart som möjligt rapporteras till  

Riksbyggen. Styrelsen uppdrog åt sekreteraren att sköta rapporteringen. 
- Martin redogjorde för ett nytt system att sköta informationen till våra medlemmar. Fram  

till årsmötet testar styrelsen upplägget, som sedan kan presenteras på stämman.  
- Kiss och bajs från katter i kvarteret är ett problem i våra sandlådor. Hur göra? Frågan  

skall utredas och ett förslag är att ersätta sanden i lådorna med bark, som inte är lika  
populärt att bajsa i. 
 

§ 9. Ordförande avslutade mötet. Nästa möte den 16 mars kl. 18.30 
 
Karl-Uno Olofsson / Sekreterare 
 
 
Karl-Uno Olofsson Curt Eriksson Maria Carbin 
. 
 
 
 
 
 


