
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

DAG OCH TID: Måndag 13 november 2017, kl. 18.30 
PLATS: Samlingslokalen i pannhuset 
NÄRVARANDE:, Eva Alskog (suppl.), Björn Ericsson (led), Cecilia Franzén (led.), Per Olofsson 
(led.) och Martin Rosvall (led.) 
EJ NÄRVARANDE:, Inger Andersson (suppl.), Tom Ericsson (led.), Maria Karbin (suppl.) och 
Mattias Lundsten (led.) 

1. Mötet öppnades av tillförordnad ordförande Cecilia Franzén 
 

2. Dagordningen fastställdes 
 

3. Föregående protokoll justerades, men Toms underskrift saknas 
 

4. Rapporter 
a) Ekonomi 

Björn rapporterade om att månadsinsättningarna är i fas och att kostnaderna ligger 
nära driftsbudget. 

b) Rapport från arbetsgrupperna 
För Ackjans räkning rapporterade Björn att NCC har lagat två dagvattenbrunnar 
provisoriskt och att de kommer att färdigställa arbetet efter vintern. För Pulkans 
räkning rapporterade Eva om att det framför allt finns behov av att laga ett antal 
belysningsstolpar, hängrännor och stuprör. Björn kontaktar Umeå Plåt. 
 

5. Genomgång inför möte med Sweco angående ledningsprojektet 
Björn trycker upp och delar ut informationsblad om träffarna 20 och 27 november. 
Björn redogjorde också för Örjan Forsbergs omarbetade förslag för dragning och den 
asbestsanering som måste göras för alla krökar och. Styrelsen föreslår att 
asbestsaneringen ingår i upphandlingen av generalentreprenör. Dessutom föreslår 
styrelsen att tydliggöra i upphandlingen av generalentreprenör att vi föredrar en lösning 
där hela arbetet sker under sommaren 2018 om det är rimligt kostnadsmässigt. 
 

6. Genomgång av information om finansiering av ledningsprojektet 
Den stora frågan är om vi ska låna gemensamt med 20 års amortering eller om varje 
fastighet ska betala uppskattningsvis 150 000 kr. Den senare lösningen är ekonomiskt 
fördelaktig, men förutsätter att alla har möjlighet att betala. Frågan kommer att tas upp 
vid informationsmötena och senare vid stämman. 
 

7. Rapport om intresseförfrågan för uppdragen ”Kassör” och ”Vaktmästare” i föreningens 
verksamhet 
Björn meddelade att valberedningen arbetar med att föreslå personer för uppdragen.  
 

8. Bortforsling av trädgårdsavfall 2018 
Frågan om vilken klass som ska forsla bort trädgårdsavfallet lämnas till decembermötet. 
 

9. Övriga frågor 
Eva Alskog deltar vid Umeå Energis möte om energifrågor den 28 november.  
 



10. Nästa möte 
Nästa möte den 11 december klockan 18:30 följt av förtäring. 
 

11. Mötet avslutades 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Martin Rosvall    Cecilia Franzén 


