
Protokoll från styrelsemöte i Ackjan - Pulkans samfällighet måndag den 23 augusti 2021

Närvarande: Anders Strömberg,  Mattias Mattsson, Magnus Bygdemark, Ingrid Mogren,
Karl-Uno Olofsson
Ej närvarande: Mathias Ogenblad, Gustav Sundström, Martin Rosvall, Erik Brandén, Doris
Kesek
Mötet genomfördes digitalt på plattformen Zoom.

§ 1. Ordförande Anders Strömberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2. Dagordningen fastställs.

§ 3. Till justerare väljs Mattias Mattsson

§ 4. Föregående mötesprotokoll.
Magnus Bygdemark går igenom protokollet från mötet den 28 juni, varefter det läggs till
handlingarna.

§ 5. Rapporter
- Mattias rapporterar att ekonomin ligger i fas med årets budget och att likviditeten ligger

på ca 500 000 kr.
- I Gustavs frånvaro lämnas ingen rapport från Ackjan.
- Karl-Uno har inget att rapportera från Pulkan.
- Magnus informerar om läget i pannhuset. Expansionskärlet i värmesystemet behöver

kollas då och då och vid behov fyllas på. Ventilationen i pannhuset är inte den bästa och
frågan får finnas med i kommande underhållsplan.

- De skriftliga medgivanden till byggprojekt på fastigheter i samfälligheten skall förvaras i
pärm på föreningens kontor. Styrelsen beslutar att medgivanden skall utnyttjas inom 2
år, dvs samma tid som för bygglov.

- I samverkan med Mathias skall Anders ta fram prisuppgifter för spolning av våra
ledningsnät till nästa möte den 27 september.

- Karl-Uno rapporterar att inga åtgärder har utförts med anledning av garantibesiktningen.
Karl-Uno har kontakt med Johanssons Rör och Karl Larsson i ärendet.

§ 6. Kartor för städområden
Under vårstädningen framfördes synpunkter om otydlig information och svårlästa kartor
som finns på hemsidan. Styrelsen uppdrar åt Gustav att i samråd med övriga i
arbetsgrupperna ta fram tydligare information och kartor.

§ 7. Grannsamverkan
Polisen har meddelat samfälligheten att vi kan förbereda för start av samverkan. Med
tanke på det osäkra läget i pandemin beslutar styrelsen att skjuta på starten tills



pandemiläget är säkrare. Karl-Uno informerar Polisen och kontaktpersonerna Björn
Boberg och Per Hammarström.

§ 8. Nytt från Lantmäteriet
Lantmäteriet har ännu inte påbörjat arbetet med förrättningen. I kontakt med
Lantmäteriet, Linus Häggström tel. 090-1613 67, är vi lovade besked inom kort. Karl-Uno
håller kontakt.

§ 9. Övrigt
Ingrid rapporterar om mindre skada vid infart till garagen. Arbetsgruppen åtgärdar
skadan. Ingrid vill ersätta befintligt staket på sin fastighet med ett nytt. Styrelsen anser
inte att byggmedgivande krävs, då det handlar om underhåll / ersättning av tidigare
staket.

§ 10. Nästa möte på Zoom den 27 september kl. 19.

Karl-Uno Olofsson Anders Strömberg Mattias Mattsson

____________________ __________________ ____________________


