
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

DAG OCH TID: Måndag 12 juni 2017, kl. 18.30 
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 små avvikelser i driftsbudgeten på grund av att alla inte 
uppdaterat till den höjda månadsinsättningen. 

b) Rapport från arbetsgrupperna. 
Ingen av arbetsgrupperna har hållit möte, men Pulkans arbetsgrupp meddelar att 
den åtminstone kommer att bestå av Eva Alskog, Linnea Söderholm och Anna 
Brydsten. 
 

5. Gräsklippning 2017 
Styrelsen beslutade vid ett extra möte den 1 juni att anlita Firma Ulf Johansson för nio 
klippningar och tre trimningar sommaren 2017 för 25 000 kr inklusive moms. 
 

6. Upphandling av Pulkans garageportar vid Berghemsvägen. 
Eva redovisade offertförslag från Bergs i Umeå AB och Garageportexperten. Bergs är 
billigare med jämförbar kvalitet och styrelsen beslutade att anta Bergs offert. Med fem 
röster mot en beslutade styrelsen att välja grundutförandet utan portöppnare för 130 
300 kr. Eva undersöker intresset för att privat installera portöppnare. 
 

7. Upphandling av nya dörrar till samlingslokalen 
Björn redovisade offertförslag för samma dörrar och installation från Fönsterhuset och K-
Rauta. Fönsterhusets offert på 33 900 kr är billigast. Styrelsen beslutade att anta 
Fönsterhusets offert. 
 

8. Upphandling av projektering för nya vattenledningar 
Björn redovisade och styrelsen diskuterade upphandlingsförfarandet. Arbetsgruppen 
träffas nästa gång den 19 juni.  
 

9. Beslut om inköp av sandbehållare till Pulkan 
Eva redovisade att hon köpt in en sandbehållare till Pulkan för 3500 kr. 
 

10. Beslut om belysning för Skidspåret 23A-23D samt garagebelysning 
Styrelsen beslutade att låta Elexperten montera ny belysning för 23 750 kr.  
 



11. Redovisning av offert för nytt ytskikt till samlingslokalen 
Styrelsen beslutade att bordlägga frågan. 
 

12. Kostnadsfördelning per radhus. Utredning föreslås. 
Rune Åberg och Gunnar Granberg redogjorde för procentuella 
överinbetalningsskillnader för driftskostnader mellan hustyper. I korthet betalar de större 
hustyperna mindre och de mindre hustyperna mer. För att åtgärda problemet kan 
överskottet betalas tillbaka eller inbetalningarna justeras för att minimera skillnaderna. 
Rune och Gunnar återkommer med en sammanställning av förslaget. 
 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

14. Nästa möte 
Nästa möte den 4 september klockan 18:30.  
 

15. Mötet avslutades 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Martin Rosvall    Cecilia Franzén 


