
Protokoll	  styrelsemöte	  Ackjan-‐Pulkan	  samfällighetsförening	  	  
	  
Tid:	  7	  september	  2015,	  kl.	  18.30	  
Plats:	  Samlingslokalen	  i	  Pannhuset	  
Närvarande:	  Rolf	  Eliasson,	  Lisa	  Enmark,	  Björn	  Ericsson,	  Anderz	  Eriksson,	  Ulf	  
Hägglund,	  Mattias	  Lundsten,	  Kristina	  Persson,	  Martin	  Rosvall,	  Ulrika	  Åberg,	  	  
	  

1. Ordförande	  öppnade	  mötet.	  
2. Fastställande	  av	  dagordning.	  
3. Rapporter.	  

3.1	  Ekonomi.	  Björn	  redogjorde	  för	  inbetalning	  av	  månadsavgifter.	  Viss	  
överinbetalning	  sker	  i	  form	  av	  dubbla	  inbetalningar	  och	  Björn	  kontaktar	  
enskilda	  fall.	  Visst	  överskott	  uppkommer	  också	  på	  sommaren	  då	  
kostnader	  för	  uppvärmning	  är	  lägre.	  Vid	  årsskiftet	  väntas	  balans	  vara	  
uppnådd.	  
3.2	  Rapport	  arbetsgrupperna	  Ackjan	  /	  Pulkan.	  Arbetsgruppen	  för	  
Pulkan	  redogjorde	  att	  den	  för	  närvarande	  mest	  intressanta	  lösningen	  är	  
att	  behålla	  armaturen	  och	  bara	  ersätta	  lamporna	  till	  LED.	  För	  
garagebelysning	  finns	  en	  idé	  att	  till	  viss	  del	  utnyttja	  den	  gemensamma	  
fonden.	  Egenavgift	  per	  fastighet	  om	  4	  000	  kr	  plus	  höjd	  månadsavgift	  i	  24	  
månader	  för	  resterande	  7	  000	  kr.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  arbetsgruppen	  
kan	  gå	  vidare	  med	  förslaget.	  För	  parkeringsplatser	  vid	  garagen	  kommer	  
arbetsgruppen	  att	  ta	  fram	  ett	  eller	  flera	  förslag	  och	  kontakta	  berörda.	  
Arbetsgruppen	  för	  Ackjan	  redogjorde	  att	  plantering	  av	  nya	  träd	  ska	  göras	  
på	  våren	  och	  återkommer	  i	  frågan,	  samt	  vad	  som	  ska	  göras	  för	  att	  
restaurera	  ytan	  vid	  bouleplanen.	  
3.3	  Övriga	  rapporter.	  Inga	  övriga	  rapporter.	  

4. Föregående	  protokoll.	  Björn	  kollar	  upp	  vilka	  avtal	  som	  finns	  angående	  
sandning.	  

5. Styrelsens	  arbete.	  Beslut	  om	  kommande	  möten	  fattades	  vid	  förra	  mötet	  
och	  hålls	  2	  november	  och	  7	  december.	  

6. Beslutspunkter.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  arbetsgruppen	  går	  vidare	  med	  
förslaget	  om	  samordning	  och	  finansiering	  av	  garagebelysning	  beskrivet	  i	  
punkt	  3.2	  ovan.	  

7. 	  Övriga	  frågor.	  Inga	  övriga	  frågor.	  
8. Nästa	  möte.	  Nästa	  möte	  hålls	  2	  november	  och	  mötet	  därefter	  7	  

december.	  
9. Ordföranden	  avslutade	  mötet.	  

	  
	  
	  

Vid	  protokollet	   	   	   	   	   	   Justeras	  
	  
	  
	  
	  
Martin	  Rosvall	   	   	   	   	   	   Anderz	  Eriksson	  


