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Kort från årsstämma 
Den 4 juni höll vi årsstämma i Idas skola. Protokollet för årsstämman finns att läsa i sin 
helhet under fliken Dokument på samfällighetens webbplats, pilten.nu.  
 
En sammanfattning av de viktigaste punktern: 
 Årets resultat (2017) uppgår till 376.272 kr efter att stadgeenlig avsättning 

skett.  Kassa och bank uppgår nu till ca 2,4 miljoner kr. 
 Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen. Det beslutades 

också att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  
 Ett förslag hade kommit in om nya skyltar kring att det är förbjudet att rasta hundar på 

området, både för besökare och för oss som bor här. Styrelsen ska ombesörja nya 
skyltar.  

 Det diskuterades kring eventuella solpaneler på tak i samband med framtida takbyte 
när det blir aktuellt. På samma tema diskuterades frågan kring att det med största 
säkerhet blir fler och fler av oss som kommer köra elbilar. Styrelsen ska titta vidare på 
dessa frågor. 

 Vår lekplats behöver renoveras. Vi har tagit fram förslag och lämnat till Vätterhem i vår 
gemensamma samfällighet och väntar på återkoppling från dem.  

 En facebook-grupp har skapats för våra medlemmar att kommunicera i när det 
gäller mer generella frågor. De som vill ka hitta och vara med i gruppen som heter 
”Radhusområdet Pilten”.  

 Nya ledamöter i styrelsen är Sava Ivkov och Fredrik Hänninen.  
 
 

Besök från Relacom 
Efter stämman hade vi Relacom på besök. Relacom är det företag som ska genomföra själva 
nedgrävningen och indragningen av fiber i våra hus. De är i full gång med att kontakta och 
besöka var och en av oss för att beskriva och bestämma hur själva installationen kommer 
att bli i respektive hus.  
De som inte var på plats på stämman och kunde få sitt besök inbokat på plats kontaktar 
Relacom på telefon.  
 
 

Glad sommar! 
 
//Styrelsen 


