
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

DAG OCH TID: Måndagen 20 juni 2016, kl. 18.30 
PLATS: Samlingslokalen i pannhuset 
NÄRVARANDE: Lisa Ainek Enmark (suppl.), Anna Brydsten (suppl.), Björn Ericsson (led), Tom 
Eriksson (led.), Cecilia Franzén (led.), Martin Johansson (led.), Milos Kesek (suppl.), Mattias 
Lundsten (led.) och Martin Rosvall (suppl.). 
EJ NÄRVARANDE: Kristina Persson (vak. led.) 

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 i stort sett ligger i linje med budgeten. 

b) Rapport från arbetsgrupperna. 
Björn redogjorde för Ackjans arbetsgrupp. Björkarna längs Berghemsvägen är fällda 
och nya rönnar kommer att planteras inom kort. Boulebanan är åtgärdad och 
ytterligare två björkar är fällda. 
Anna redogjorde för Pulkans arbetsgrupp. Vid en träff 1 juni fann en majoritet att 
björkarna på Pulkans område ska få vara kvar. Sandlåda är beställd och kommer att 
installeras med ny sand helgen 2–3 juli. Anna kommer att kalla till nytt möte under 
sommaren. Arbetsgruppen återupptar arbetet med ny belysning. 

c) Rapport från samtal med förrättningsman. 
Mattias redogjorde för träff med förrättningslantmätare Mattias Lönn på Lantmäteriet. 
Han kommenterade att förrättningen är snävt skriven och till vissa delar föråldrad, 
och att det för samfällighetens bästa kan vara värt att omarbeta den när det finns 
behov. Ett exempel skulle vara vid ombyggnad av den gemensamma byggnaden för 
bättre användning, då nyttjande kontra kostnader för tvättstugan kan ifrågasättas. 
Styrelsen kommer att i ett första steg tillsammans gå igenom förrättningen på första 
mötet efter sommaren.  

d) Information om avtal för gräsklippning, samt samtal om upphandling för 
gräsklippning. 
Avtalet är klart och samfälligheten är uppdragsgivare till Petter Boström. 

e) Övrigt 
Inga övriga frågor. 
 

5. Byte av hälften av Pulkans garageportar. 
Anna tar in nya offerter och styrelsen tar beslut vid nästa styrelsemöte om byte under 
hösten. Kostnaden tas från Pulkans gemensamma fond eftersom samfälligheten äger 
garagen. 
 

6. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor. 
 



7. Mötet avslutades. 
 
 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Martin Rosvall    Mattias Lundsten 


