
Protokoll från styrelsemöte med Ackjan-Pulkan samfällighetsförening 

Dag och tid: onsdagen den 11 november 2015, kl. 18.30 
Plats: Samlingslokalen i pannhuset  
Närvarande: Anderz Andersson (led.), Rolf Eliasson (led.), Björn Ericsson (led.), Tom 
Eriksson (suppl.) Lisa Enmark (suppl.), Kristina Persson (led.) 

1. Mötet öppnades. 

2. Dagordningen fastställdes. 

3. Rapporter 

Ekonomisk rapport: Intäkter, kostnader och avsättning till fonder följer budget. 
Driftbudget: Intäkter i form av medlemsavgifter visar ett litet överskott. Kostnaderna 
för värme, snöröjning och kabel-TV, Internet och IP-telefoni förväntas bli lägre än 
budgeterat. Prognosen är alltså att driftbudgeten kommer att visa ett överskott i 
förhållande till budget. 
Fonder: Beslutad investering i ny park- och vägbelysning inom Pulkan blir lägre än 
budget. 

Rapport arbetsgrupperna: Pulkan rapporterade om arbetet med park- och 
vägbelysning (se punkt 4). 

4. Ordf. betonade att justerade protokoll ska finnas på hemsidan. 

5. Frågor att behandla 
Informationspunkter 
Park- och vägbelysning Pulkan: Arbetet fortgår och kostnaden beräknas bli 
betydligt lägre än budget. 
Parkbelysning Ackjan: Trasiga belysningspunkter ersätts med lågenergilampor 
som är beställda. Väggarmatur till garaget vid Skidspåret är beställd och kommer att 
monteras vid hörnet mot trappan. Inför budget 2016 bör frågan om belysningen i de 
sju befintliga stolparna beredas. 
Byte av garageportar Pulkan: Frågan har skrinlagts. 
Trädfrågor: Pulkan har planterat ett antal träd till en kostnad av ca 3 000 kr. Ackjan 
skjuter upp en beslutad plantering av ett antal träd till våren 2016. 

Beslutspunkt  
Informationsfråga aktualiserad av Eva Alskog: Styrelsen beslutade att se över 
rutinerna för hur styrelsen synliggör arbetet med samfälligheten. 

6. Övriga frågor 
Beslutspunkter  
Serviceavtal: Björn Ericsson informerade om möjligheten att teckna serviceavtal 
med Ume Energi och styrelsen beslutade att inhämta offert på serviceavtal. 
Gräsklippning: Jesper Fredriksson har meddelat att han inte kommer att arbeta 
med att klippa samfällighetens gräsmattor nästa säsong, och styrelsen beslutade 
därför att undersöka vem som kan ta över arbetet. 

Vid protokollet    Justeras 

Kristina Persson    Anderz Andersson


