
PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

DAG OCH TID: Måndag 5 februari 2018, kl. 18.30 
PLATS: Samlingslokalen i pannhuset 
NÄRVARANDE: Björn Ericsson (led), Tom Ericsson (led.), Cecilia Franzén (led.) och Per Olofsson 
(led.). 
EJ NÄRVARANDE: Eva Alskog (suppl.), Maria Karbin (suppl.), Inger Andersson (suppl.), Martin 
Rosvall (led.) och Mattias Lundsten (led.) 

1. Mötet öppnades av tillförordnad ordförande Cecilia Franzén 
 

2. Tom Ericsson valdes till sekreterare. 
 

3. Dagordningen fastställdes 
 

4. Föregående protokoll justerades  
 

5. Rapporter 
a) Ekonomi 

Björn meddelade att ekonomin följer budget och projekteringssluträkning har 
inkommit. 

b) Rapport från arbetsgrupperna 
Inget fanns att rapportera. 
 

6. Sammanfattning av informationsträffarna kring ledningsprojektet 
Minnesanteckningar har gått ut som sammanfattar dessa träffar. Extramöte har hållits 
med de första fastigheterna på Nydalavägen (K-L). Sweco kommer att ta fram en ny 
typlösning. Vid mötet godkändes den nya typlösningen. 
 

7. Beslut om fortsatt ekonomi/vaktmästarroll under 2018 
Styrelsen beslöt att Björn Ericsson fortsätter ytterligare ett år och arbetet fortsätter med 
att söka en ny ekonomi/vaktmästarroll. Styrelsen godkände Björn Ericssons ekonomiska 
villkor enligt bifogad offert 2018-02-05. 
 

8. Beslut om vem som svarar för att bankkontakterna tas för finansiering av 
ledningsprojektet/ senast under mars månad 
Styrelsen beslutade att utse Björn Ericsson och Per Olofsson. 
 

9. Beslut om uppdrag att genomföra upplåtelse av servitut för de nya ledningarna  
Styrelsen diskuterade frågan och uppdrog åt Björn Ericsson att utreda frågan vidare. 
 

10. Frågor inför extra stämman 
Styrelsen beslutade att extrastämma skall hållas 26 mars 2018. 
 

11. Rapport från arbetsgruppen angående analys av eventuella överskott mellan 
husgrupperna  
Styrelsen beslutade att arbetsgruppen tillsammans med revisorerna tar fram ett 
gemensamt förslag till styrelsemötet 19 mars 2018. 
 

12. Information om avtal för bredband och kabel-tv   



Frågan bordlades. 
 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

14. Nästa möte 
Nästa möte hålls den 19 mars klockan 18:30.  
 

15. Mötet avslutades 
Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

  

Tom Ericsson     Cecilia Franzén 


