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Information	  från	  stämman	  
	  
Tack till alla som deltog på Piltens stämma den 27 maj! På plats i Science Park fanns 25 medlemmar 
och 18 av de 50 fastigheterna var representerade. Vi hade många bra diskussioner och flera beslut 
fattades. Här sammanfattar vi några av de viktigaste punkterna som togs upp på mötet: 
 
Avgiftshöjning 1 ju l i  
Stämman beslutade att låta styrelsen höja månadsavgiften med 10 procent. Höjningen behövs både 
för löpande underhåll och för att finansiera den ommålning som är planerad till 2020. 
 
 
Fix på området 
- Efter semestern kommer området att få nya trafikbommar. Två kommer att sitta i varsin ände 

av cykelvägen utmed Friaredalen, där den ena varit trasig en längre tid. Dessa ska tillåta gående 
att passera men göra det svårare för exempelvis mopeder. Den tredje kommer att ersätta 
bommen mot carportarna, som idag endast täcker halva vägen och därmed gör det möjligt för 
både bilar och mopeder att passera när bommen är stängd. Här kommer det nu att bli en hel 
bom, som öppnas med hasp. 

- Alla gator kommer att få gummilister för att dämpa farten på de fordon som kör in. Det är 
många små barn på området nu och många uttryckte sin oro över släppa ut sina barn på grund 
av trafiken på området. Vi vill be alla boende att tänka på detta – många barn är kortare än våra 
häckar och kan va svåra att upptäcka. Håll nere farten ordentligt! 

- Blomlådorna på cykelvägen mot Friaredalen är ruttna och kommer att ersättas av tre nya, i 
betong. 

- 2 skyltar ang hundrastning kommer att bytas ut.  
- En trasig gatlampa kommer att få en ny glaskupa. 
 
 
Utökad sopsorter ing 
Våra två tomma förråd – ett vid carportarna och ett vid trapphuset till garaget – kommer att fyllas 
med fler sopsorteringskärl. Plast, glas, metall och papper ska kunna återvinnas på området. Detta 
sker troligtvis först efter semestern. Styrelsen kommer, om det är möjligt, att försöka lösa 
nyckelfrågan genom att byta låsen på förråden, så att nuvarande nycklar till soprummen kan 
användas. 
 
 
Ny hemsida 
På www.pilten.nu kommer både boende och inflyttare hitta information och dokument som rör 
samfälligheten. Besök den gärna! 
 
 
Rikt l in jer  för om- och t i l lbyggnad 
På stämman lade styrelsen fram ett förslag på hur man vill hantera frågor kring om- och 
tillbyggnationer. Du hittar aktuella dokument på hemsidan under fliken Dokument.  
 

	  
	  
Du	  hittar	  denna	  information	  även	  på	  www.pilten.nu!	  
 


