
Protokoll från styrelsemöte i Ackjan - Pulkans samfällighet måndag den 25 oktober 2021

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

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

§ 2. Dagordningen fastställs.

§ 3. Till justerare väljs Martin Rosvall.

§ 4. Föregående mötesprotokoll.
Sekreteraren går igenom protokollet från mötet den 27 september.

§ 5. Rapporter
- Mattias rapporterar att  likviditeten är ca 800 000 kr, en bra summa att ha inför vintern.
- Gustavs rapporterar att arbetsgruppen under vintern skall planera för åtgärder på Ackjan

våren - sommaren 2022.
- Karl-Uno rapporterar att ledstången mellan husen Berghemvägen 11D och E skall

repareras av Byggsmide AB för 2000 kr + moms. Dessutom har en olycka inträffat, då
gräsklipparen skadat en brunn nedanför hus Berghemsvägen 11L.  Olle Sundström har
kontakt med Riksbyggen i ärendet.

- Magnus rapporterar att höststädningen är gjort i pannhuset.
- Mattias rapporterar om mötet med Lantmäteriet och förrättningsmannen Lars-Jonas

Kaddik. Lantmäteriet har fått kompletterande material i form av kartor och information om
klurigheter som ska lösas.

- Karl-Uno rapporterar att polisen är beredd att möta medlemmarna i samfälligheten och
informera om upplägget för grannsamverkan den 25 november i två grupper kl. 18.30
och kl. 20.00. Styrelsen väljer Karl-Uno som kontaktperson att samordna upplägget
tillsammans med Per Hammarström och Björn Boberg. Inbjudan ska erbjuda möjlighet
att delta digitalt.

- Efterbesiktningen av ledningsprojektet görs den 29/10 kl. 08.30 i samlingslokalen. Från
styrelsen deltar Karl-Uno och Erik. Björn Eriksson deltar också.

§ 6. Offert spolning
Mathias rapporterar om kontakterna med Swosh angående spolning av vårt
ledningssystem. Offert är på gång och styrelsen bestämmer att beslut kan tas via
e-postkontakt så snart underlaget är klart. Styrelsen beslutar vidare att även offerera  om
pris för spolning i enskilda fastigheter. Ett formellt beslut tas vid nästa styrelsemöte.



§ 7. Kostnader för förhyrning av samlingslokalen.
Styrelsen beslutar att göra förhyrningen av samlingslokalen gratis för medlemmar. Vid
förhyrning till utomstående föreningar gäller som tidigare 200 kr/tillfälle. Vill man nyttja
lokalen gäller dock fortfarande att man skriver upp sig på bokningslistan.
Information till medlemmar om ändrade rutiner ansvarar Magnus, Martin och Karl-Uno
för.

§ 8. Inför vintern
Styrelsen ger Mattias i uppdrag att kontakta bröderna Nilsson, som ansvarar för plogning
och sandning.

§ 9. Nästa möte på Zoom den 29 november kl. 19.

§ 10. Ordföranden tackar alla och avslutar mötet.

Karl-Uno Olofsson Mathias Ogenblad Martin Rosvall

____________________ __________________ ____________________


