
Protokoll fört vid ordinarie stämma med Ackjan-Pulkans 

samfällighetsförening 2014-04-07 
 

 

Tid: 2014-04-07 18.0 

Plats: Samlingslokalen i pannhuset 

Närvarande: 22 delägare i samfälligheten enligt närvarolista 

 

 

1. Stämmans öppnande.  

Ordförande Björn Boberg  öppnade stämman och hälsade alla hjärtligt välkomna. Han 

informerade om att det i år är 50 år sedan de första hyresgästerna flyttade in i området. Av 

dessa bor ett 10-tal fortfarande kvar. 

 

2. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes med en förändring: punkt 20 gäller val av 2 ledamöter. 

 

3. Godkännande av kallelsen till stämman. 

Kallelsen godkändes. 

 

4. Val av ordförande för stämman. 

Jan Åsemar valdes. 

 

5. Val av sekreterare för stämman. 

Birgitta Eriksson valdes. 

 

6. Val av 2  delägare som tillsammans med ordförande justerar protokollet.  

Nils Granberg och Patrik Renström valdes. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Stämman godkände verksamhetsberättelsen. 

 

8. Resultat för drift 2013 jämfört med budget, bilaga 1. 

Stämman godkände resultatet. 

 

9. Resultat för Ackjans och Pulkans fond, bilaga 2. 

Stämman godkände resultatet. 

 

10. Resultat för respektive radhustyp, bilaga 3. 

Stämman godkände resultatet. 

 

11. Beslut avseende överskott/underskott från 2013 års verksamhet enligt styrelsens 

förslag . 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att överföring sker till nästa år. 

 

12. Balansrapport för 2013, bilaga 4. 

Balansrapporten godkändes. 

 

13. Revisorernas berättelse, bilaga 5. 

Stämman godkände revisionsrapporten. 



 

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013. 

Stämman beslutade, efter förslag av revisorerna att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

 

15. Driftsbudget för 2014, bilaga 6. 

Stämman godkände förslaget till driftsbudget för 2014. 

 

16. Budget för fonden 2014, bilaga 7. 

Förslaget godkändes. 

 

17. 5-årsbudget för fonden, bilaga 8. 

Förslaget godkändes. 

 

18. Förnyelse- och underhållsplan, bilaga 9. 

Förslaget godkändes. 

 

19. Val av ordförande för 2 år, 

Anders Andersson valdes. 

 

20. Val av 2 ordinarie styrelseledamöter för 2 år. 

Rolf Eliasson och Ulrika Åberg valdes. 

 

21. Val av 2 styrelsesuppleanter för 2 år. 

Tom Eriksson och Ulf Hägglund valdes. 

 

22. Val av 2 revisorer för 1 år. 

Per Hammarströn och Jan Åsemar valdes. 

 

23. Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år. 

Nils Granberg och Erik Brandén valdes. 

 

24. Val av 4 ledamöter i  valberedningen för 1 år. 

Anna Hellström, Martin Johansson (smk), Doris Kesek och Mikael Rutberg valdes. 

 

25. Förslag/information från styrelsen. 

- Berghemsvägen åtgärdas under 2014 

- Den gamla oljetanken bör eventuellt tas bort 

-  Uppskyltning av parkeringar. 

- Offert tas in för elstolpar till parkeringarna för Skidspåret 23 A-D. 

- Samfälligheten har gått med  Villaägarna, vilket bl.a. innebär att byte skett av 

försäkringsbolag från If till Länsförsäkringar att vi får tllgång till deras Webhotell. och 

möjlighet till juridisk hjälp. 

 

26. Inkomna motioner. 

Inga motioner har inkommit. 

 

27. Digitalt TV-utbud enligt avtalsförslag från Umnet, bilaga 11. 

Stämman ger styrelsens i uppdrag att genomföra förhandlingarna med Umnet. 

 

 



 

28. Övriga frågor. 

Dokumentation från den spolning, som Swoosh gjorde av våra ledningar i september. 

Redovisning av resultatet har gått ut till samtliga deltagande delägare. Filmdokumentation  

finns att tillgå hos styrelsen. 

 

 

29. Stämman avslutades. 

Ordförande Jan Åsemar avslutade stämman och tackade alla närvarande för  deras 

engagement. Han avtackade, med blommor,  den avgående ordföranden Björn Boberg för 

det omfattande arbete han lagt ner på föreningen.  

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson   Jan Åsemar 

 

 

 

 

 

     

    Nils Granberg 

 

 

 

 

     

     

    Patrik Renström 


