
Protokoll från styrelsemöte i Ackjan  - Pulkans samfällighet torsdag den 23 maj 2019 
 
Närvarande: Curt Eriksson, Mattias Mattsson (supl.) Karl Larsson, Anders Strömgren, Cecilia 
Franzen, Maria Karbin (supl), Martin Rosvall (supl), Eva Alskog. Ulrika Åberg (supl) och 
Karl-Uno Olofsson. 
Frånvarande: Ingen 
 
§ 1. Ordförande Curt Eriksson öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 
§ 2 Dagordningen fastställs 
 
§ 3 Till justerare väljs Mattias Mattsson 
 
§ 4 Ekonomiansvarig 
Till ny ekonomiansvarig efter Eva Alskog, som avsagt sig uppdraget, väljs Mattias Mattsson. 
Styrelsen beslutar att Mattias Mattsson och Curt Eriksson var för sig är firmatecknare 
 
§ 5 Verksamhetsplan och budget 
Verksamhetsplan och budget för 2020 diskuteras. Inga beslut tas. 
 
§ 6  Ekonomirapport 
Mattias redovisar sina första kontakter med Riksbyggen vad gäller det ekonomiska läget. Han 
behöver tid att sätta sig in i uppdraget och lämnar ingen ekonomisk rapport 
 
§ 7  Arbetsgrupperna 
Mattias avsäger sig uppdraget att vara sammankallande i arbetsgruppen Ackjan. Styrelsen 
beslutar att välja Maria Karbin till sammankallande. Vissa åtgärder vad gäller belysning på 
Ackjan presenteras av Maria och Mattias. Styrelsen beslutar att samordna åtgärderna med 
Pulkans reparation av belysning på Berghemsvägen. Maximal kostnad  5000 kr. 
 
Styrelsen beslutar att den trasiga elledningen på Berghemsvägen skall åtgärdas och 
Elexperternas  prisuppgift på 10 000 kr accepteras. Styrelsen beslutar dessutom att åtgärda ett 
trasigt stolpfäste i belysningen på Berghemsvägen. Styrelsen uppdrar åt arbetsgruppen för 
Pulkan att förhandla med Elexperteran att slutföra arbetet. Maximal kostnad 20 000 kr. 
 
§ 8 Garageinfarterna 
Cecilia redovisar förslag till åtgärder på garageinfarterna som tagits fram i samverkan med 
konsulterna Terese Nyman och Erik Gruffman. Cecilia meddelar vidare att kostnaden för 
projekteringen inte ryms inom  5000 kr som styrelsen avsatt. Kostnaden beräknas till 10 000 kr. 
Marktjänst har lämnat en offert på arbetet på 651 250 kr.  
 
Styrelsen diskuterar de två alternativen, Cecilias förslag och tidigare framtaget förslag av 
arbetsgruppen för Pulkan. Styrelsen beslutar att anta offerten från Björns Grävtjänst på 42 300 



kr. I offerten ingår då schaktning av ytlager 4 x 25 x 7,5 m2 (5 cm djup), bortforsling av 
schaktmassor, utlägg av nytt lager 0-18 (5 cm)  och packning. I arbetet ingår dessutom att flytta 
kantstenar så att infarterna breddas något.  
Eva Alskog reserverar sig mot beslutet med motiveringen att beslut inte tagits i rätt ordning. 
 
§ 9 Hemsidan 
Martin redogör för arbetet med uppdatering av hemsidan. Vissa dokument behöver ses över 
och andra tas bort. Målet är att få en aktuell hemsida. Arbetet fortsätter. 
 
§ 10.Förrättningen 
Curt informerar om förrättningen. I kontakten med kommunen har vi fått information att vårt 
ärende väntar på behandling, men många ärenden på lantmäteriet har förtur. Styrelsen beslutar 
att arbetsgruppen med Curt, Cecilia. Björn och Karl-Uno har fortsatt ansvar i kontakterna med 
lantmäteriet. 
 
§ 11 Samlingslokalen 
Karl föreslår att förhyrning av vår samlingslokal betalas via Swisch.. Vid årets slut görs en 
sammanställning av intäkterna. Styrelsen antar förslaget. 
 
§ 12 Ordförande tackar alla och avslutar mötet. Nästa möte torsdag den 27 juni kl. 19.30 
 
Vid pennan Karl-Uno 
 
 
Karl-Uno Olofsson Curt Eriksson Mattias Mattsson 
 
______________________ _________________________ ___________________________ 
. 
 
 
 
 
 


