
Protokoll från konstituerande styrelsemöte med Ackjan-Pulkan samfällighetsförening 

Dag och tid: måndagen 25 april 2016, kl. 18.30 
Plats: Samlingslokalen i pannhuset  
Närvarande: Tom Eriksson (led.), Mattias Lundsten (led.), Martin Johansson (led.), Lisa 
Ainek Enmark (suppl.), Björn Ericsson (led), Martin Rosvall (suppl.), Anna Brydsten (suppl.) 
och Cecilia Franzén (led.)  
Ej närvarande: Kristina Persson (vak. led.) och Milos Kesek (suppl.) 

1. Mötet öppnades. 

2. Dagordningen fastställdes. 

3. Föregående protokoll justerades. 

4. Rapporter 

a) Ekonomi 
Björn redovisade att endast små regleringar krävs för att synkronisera 
medlemsavgifterna och att fjärrvärmen ligger i linje med budgeten. 

b) Rapport från de avgående arbetsgrupperna 
Björn redogjorde för Ackjans arbetsgrupp. Rönnar kommer att ersätta de stora 
björkarna längs Berghemsvägen. Boulebanan tas bort och ersätts med gräs. Den 
gamla skogslönnen får stå kvar några år till. Sanden i sandlådan kommer att 
bytas ut. Arbetsgruppen utreder placering av tre stora björkar och beslutar om 
de ska fällas. Björn har tagit in anbud om fällning och fräsning av björkar samt 
återställning av boulebanan om 27 300 kr plus moms. Styrelsen beslutar att 
ersättningen om 1000 kr för fällning av originalbjörkar förlängs med tre år.  

Inget fanns att rapportera från Pulkans arbetsgrupp. 

c) Styrelsefråga, information kring vakant post  
Kristina Persson lämnar sin plats vakant. 

d) Övrigt  
Björn har kontaktat Umeå Energi för att ta in en offert för serviceavtal för 
lokaler med fjärrvärme och säga upp avtalet med Schneiders. Björn har också 
beställt avsättning för ledningar då matningen av bredbandet är oklar. 

5. Bildande av nya arbetsgrupper Ackjan och Pulkan. 

Mattias Matsson, Erik Karlsson, Maria Kardin, Björn Ericsson och Lisa Ainek 
Enmark (sammankallande)  bildar Ackans nya arbetsgrupp. Anna Brydsten 
(sammankallande), Linnea Söderholm, Cecilia Franzén och Martin Johansson 
bildar Pulkans nya arbetsgrupp. 

6. Spolning i Pulkans huvudstam, information och kostnadsbeslut. 
Björn Boberg anlitade Swoosh för att spola rent i huvudstammen nedanför 
Skidspåret 12 och styrelsen beslutar att Pulkan tar kostnaden. Björn tar fram en 
handlingsordning för husägarna vid problem med avloppen, och Lisa lägger upp 
informationen på hemsidan. 

7. Årets gräsklippning, information och beslut. 

Mattias Lundsten redogjorde för problem med nuvarande avtal. Styrelsen beslutade 
att Mattias skriver om avtalet för att innefatta skatter, sociala avgifter och 



försäkring. Erbjudandet går först till tillfrågade ungdomar i samfälligheten och 
sedan till Svensk Markservice. Beslutet innebär att samfälligheten står för avgiften. 

8. Övriga frågor. 
Mattias Lundsten skickar ut hängande frågor från tidigare möten till 
arbetsgrupperna.  

9. Kommande möten hålls 20 juni, 22 augusti, 3 oktober, 14 november och 5 december 
kl 18:30–20:00. 

10. Mötet avslutades. 

Vid protokollet    Justeras 

Martin Rosvall    Mattias Lundsten


