
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

DAG OCH TID: Måndag 4 september 2017, kl. 18.30 
PLATS: Samlingslokalen i pannhuset 
NÄRVARANDE:, Inger Andersson (suppl.), Tom Ericsson (led.), Björn Ericsson (led), Per Olofsson 
(led.), Martin Rosvall (led.) 
EJ NÄRVARANDE: Eva Alskog (suppl.), Cecilia Franzén (led.), Mattias Lundsten (led.) och Maria 
Karbin (suppl.) 

1. Mötet öppnades av tillförordnad ordförande Tom Ericsson 
 

2. Dagordningen fastställdes 
 

3. Föregående protokoll justerades 
 

4. Rapporter 
a) Ekonomi 

Björn rapporterade om att månadsinsättningarna är i fas. 
b) Rapport från arbetsgrupperna 

Eva har meddelat att Pulkans arbetsgrupp träffades den 9 augusti. De gick en runda 
på Pulkans samfällighet och noterade några förbättringsförslag. Anteckningar från 
arbetsgruppens möte kommer att lämnas till styrelsen och Pulkans medlemmar så 
snart de är klara. 
 

5. Gräsklippning 2017 
Styrelsen beslutade att hålla fråga öppen om det behövs en extraklippning för timpris vid 
behov. 
 

6. Rapport om Pulkans garageportar vid Berghemsvägen 
Eva har meddelat att byte av garageportar har påbörjats. 
 

7. Rapport om nya dörrar till samlingslokalen 
Björn meddelade att dörrarna är monterade, men att det krävdes ett extra bilningsjobb 
om 3930 kr från Rivningsexperten för att få plats med karmen.  
 

8. Rapport om projektering för nya vattenledningar 
Björn, Cecilia och Per har tagit fram ett förhandlingsunderlag för att få ned kostnaderna 
på Swecos anbud, vilket Sweco har godtagit. Arbetet påbörjas i mitten av september 
efter särskild beställning.  
 

9. Rapport om belysning för Skidspåret 23A-23D samt garagebelysning 
Björn meddelade att belysningen är uppe och att resultatet är mycket bra.  
 

10. Redovisning av offert för nytt ytskikt till samlingslokalen 
Björn meddelade att nytt anbudsförfarande kommer att ske efter styrelsens årsmöte och 
en ny budget 2018. 
 

11. Intresseförfrågan för uppdragen kassör och vaktmästare i föreningens verksamhet 
Styrelsen kommer att ge valberedningen uppdraget att sondera intresset för uppdragen 



som kassör och vaktmästare bland samfällighetens medlemmar. 
 

12. Kontakt med bank angående finansiering av kommande ledningsprojekt. 
Björn meddelade att Rune, Björn och Per tar en första kontakt med Swedbank, 
preliminärt redan i slutet av veckan.  
 

13. Kostnadsfördelning per radhus 
Rune Åbergs utredning fortsätter efter återkoppling från Björn.  
 

14. Övriga frågor 
Björn meddelade att lådorna för sandning är fyllda. 
 

15. Nästa möte 
Nästa möte den 2 oktober klockan 18:30.  
 

16. Mötet avslutades 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Martin Rosvall    Tom Ericsson 


