
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

DAG OCH TID: Måndagen 22 augusti 2016, kl. 18.30 
PLATS: Samlingslokalen i pannhuset 
NÄRVARANDE: Lisa Ainek Enmark (suppl.), Anna Brydsten (suppl.), Björn Ericsson (led), Cecilia 
Franzén (led.), Milos Kesek (suppl.), Mattias Lundsten (led.) och Martin Rosvall (suppl.). 
EJ NÄRVARANDE: Tom Eriksson (led.), Martin Johansson (led.), Kristina Persson (vak. led.) 

1. Mötet öppnades. 
 

2. Dagordningen fastställdes. 
 

3. Föregående protokoll justerades. 
 

4. Rapporter 
a) Ekonomi. 

Björn redovisade att intäkter och utgifter ligger i linje med budgeten. Björn 
redovisade också för extra kostnader i samband med Pulkans nya sandlåda och 
förvaringslåda (2 643 kr), samt ny sand till både Pulkan och Ackjan. Klass 5 på 
Berghemsskolan får 5 000 kr för borttransport av trädgårdsavfall. Anna går ut med 
en intresseförfrågan till nuvarande femteklass inför nästa styrelsemöte. Kostnad för 
sandning, snöröjning och gräsklippning uppgår till 47 000 kr mot budgeterat 40 000 
kr, vilket är bra med tanke på de högre utgifterna i samband med nya avtalet för 
gräsklippning och ny trimmer. 

b) Rapport från arbetsgrupperna. 
Björn redogjorde för Ackjans arbetsgrupp. Rönnarna är planterade och sanden i 
sandlådan är bytt. Åtgärdsplanen är klar. 
Anna redogjorde för Pulkans arbetsgrupp. Ny sandlåda är på plats. Ett första 
offertförslag finns tillgängligt, men Anna kommer att ta in nya offerter från fler 
leverantörer. Det kommer att installeras manuella portar med möjlighet för var och 
en att installera automatisk portöppning till extra kostnad. Målet är att de ska 
monteras före vintern. Arbetsgruppen fortsätter arbetet med ny belysning. 

c) Hur sommarens gräsklippning har fungerat. 
Styrelsen diskuterade hur det fungerat och kommer att ge återkoppling vid 
uppdragets slut. 

d) Anbudsförfrågan angående ledningsnät. 
Björn redogjorde för anbudsförfrågans innehåll, inklusive genomgång av värmenät 
och strategiplan för underhåll. Anbuden lämnas före sista september med målet att 
färdigställa arbetet under året. 

e) Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

5. Beslutspunkt, vändplan på Ackjan. 
Styrelsen beslutar att Innertavle lantbruksmaskiner sätter upp parkeringsförbudsskylt vid 
vändplanen, samt privat parkeringsskylt vid Skidspåret 23A-23D. 
 

6. Beslutspunkt, garageportar på Pulkan 
Bordläggs till nästa möte.  
 



7. Genomgång av ”Förhållningsreglerna avseende samfälld mark”. 
Kommer att genomföras vid en extra genomgångsträff den 19 september kl. 18:30. 
 

8. Påbörja genomgången av ”Anläggningsbeslut och stadgar”. 
Kommer att genomföras vid en extra genomgångsträff den 19 september kl. 18:30. 
 

9. Uppdrag från årsmötet. 
Björn tar in anbud för gästparkering framför Pulkans garage och Pulkans arbetsgrupp 
diskuterar frågan och tar fram ett underlag för beslut.  
 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

11. Nästa möte 
Nästa möte den 3 oktober. 
 

12. Mötet avslutades 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Martin Rosvall    Mattias Lundsten 


