
Protokoll från styrelsemöte i Ackjan - Pulkans samfällighet måndag den 27 september 2021

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

§ 1. Ordförande Magnus Ogenblad öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2. Dagordningen fastställs.

§ 3. Till justerare väljs Mattias Mattsson

§ 4. Föregående mötesprotokoll.
Sekreteraren går igenom protokollet från mötet den 23 augusti, varefter det läggs till
handlingarna.

§ 5. Rapporter
- Mattias rapporterar att ekonomin är god och att likviditeten ligger på ca 700 000 kr.

Gustavs har inget att  rapportera från Ackjan.
- Karl-Uno rapporterar att arbetsgruppen gjort den årliga höstronden på Pulkan, där

smärre åtgärder ska göras.
- Ingen rapport om läget i pannhuset/samlingslokalen.
- Frågan om offert för spolning av ledningsnätet tas vid nästa möte.
- Beträffande efterarbetet hörande till garantibesiktningen har inget hänt trots påstötningar.

Vi får avvakta till efterbesiktningen den 29 oktober.

§ 6. Kostnader för förhyrning av samlingslokalen.
Frågan får tas på nästa möte då Magnus och Doris inte vara närvarande

§ 7. Grannsamverkan
Med tanke på risker med smittspridning av covid 19 vill styrelsen skjuta på
sammankomst med polisen till senare under hösten och föreslår att lämplig tid kan vara i
slutet av november, om läget då bedöms säkert. Styrelsen uppdrar åt Karl-Uno att hålla
kontakt med Per Hammarström och Björn Boberg och i samråd med dem föreslå lämplig
dag.

§ 8. Nytt från Lantmäteriet
Lantmäteriet har nu utsett en förrättningsperson, Lars-Jonas Kaddik, som vill träffa några
från styrelsen för att göra en första avstämning. Styrelsen beslutar att Mattias Mattsson
och Karl-Uno deltar i mötet onsdag den 29/9 kl. 13 på Stadshuset.

§ 9. Nästa möte på Zoom den 25 oktober kl. 19.



Karl-Uno Olofsson Mathias Ogenblad Mattias Mattsson

____________________ __________________ ____________________


