
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

DAG OCH TID: Måndag 8 maj 2017, kl. 18.50 
PLATS: Samlingslokalen i pannhuset 
NÄRVARANDE: Eva Alskog (suppl.), Inger Andersson (suppl.), Cecilia Franzén (led.), Tom 
Ericsson (led.), Björn Ericsson (led), Per Olofsson (led.), Martin Rosvall (led.) 
EJ NÄRVARANDE: Mattias Lundsten (led.) och Maria Karbin (suppl.) 

1. Mötet öppnades. 
 

2. Dagordningen fastställdes. 
 

3. Föregående protokoll justerades. 
 

4. Rapporter 
a) Ekonomi. 

Björn rapporterade om avvikelser i driftsbudgeten på grund av att alla inte 
uppdaterat till den höjda månadsinsättningen. Fjärrvärmekostnaden var lägre i milda 
januari och februari, men en del av överskottet lär ätas upp under kallare maj. 

b) Rapport från arbetsgrupperna. 
Styrelsen beslutar att föregående arbetsgrupper utser kommande arbetsgrupper. 
Tom Ericsson, Björn Ericsson och Per Olofsson för Ackjan, samt Eva Alskog, Cecilia 
Franzén och preliminärt Linnea Söderholm och Anna Brydsten för Pulkan. 
 

5. Gräsklippning 2017 
Styrelsen beslutade att Björn pratar med de ungdomar som har klippt tidigare samt tar in 
externa anbud från Svensk Markservice och till exempel Samhall. 
 

6. Upphandling av Pulkans garageportar vid Berghemsvägen. 
Styrelsen beslutade att Eva tar in nya offerter enligt uppdaterad kravspecifikation. 
 

7. Upphandling av nya dörrar till samlingslokalen 
Styrelsen beslutade att Björn tar in offerter från Hemmafönster, Mockfjärds Fönster och 
någon fler. 
 

8. Upphandling av projektering för nya vattenledningar 
Styrelsen beslutade att Björn, med hjälp av material som Björn, Cecilia och Per tar fram, 
tar in en offert från Sweco att genomföra en detaljprojektering under hösten.  
 

9. Kostnadsfördelning per radhus 
Björn, Rune Åberg och Gunnar Granberg kommer att genomföra en grundlig revidering 
av kostnadsfördelningen per radhus. 
 

10. Plogning, sandning och sandsopning 
Vinterns plogningsskador kommer att repareras under våren och sandsopning sker inom 
kort. Sand kommer att fyllas på i sandningslådorna under sommaren. Arbetsgrupperna 
ersätter trasiga sandningslådor. 
 



11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

12. Nästa möte 
Nästa möte den 12 juni klockan 18:30. Följande möten äger rum första måndagen varje 
månad från och med 4 september. 
 

13. Mötet avslutades 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Martin Rosvall    Cecilia Franzén 


