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PILTENNYTT	  No	  2	  	  
	  
Äntligen	  vår!	  Tack	  vare	  alla	  glada	  medlemmar	  som	  deltog	  på	  städdagen	  ser	  det	  
rent	  och	  snyggt	  ut	  i	  vårt	  fina	  område.	  Vi	  är	  glada	  över	  att	  återigen	  se	  barnen	  inta	  
lekplatsen	  och	  känna	  lukten	  av	  grillat	  bland	  husen.	  Här	  följer	  lite	  vårig	  
information	  från	  styrelsen	  för	  Samfälligheten	  Pilten.	  
	  
	  
Ny	  garageport	  installeras	  
Vår	  gamla	  garageport	  (för	  boende	  på	  Kristinedalsgatan)	  kommer	  nu	  att	  bytas	  ut	  mot	  en	  
ny	  och	  pålitligare.	  Datumet	  för	  bytet	  är	  nu	  på	  måndag,	  den	  12	  maj.	  Det	  kommer	  också	  att	  
informeras	  med	  en	  lapp	  på	  garagedörren	  och	  i	  trapphuset.	  Mellan	  kl	  07.30	  och	  17.00	  på	  
måndag	  då	  arbetet	  utförs	  kommer	  man	  inte	  att	  kunna	  komma	  in	  eller	  ut	  ur	  garaget.	  Det	  
innebär	  att	  den	  som	  behöver	  använda	  sin	  bil	  den	  här	  dagen	  måste	  köra	  ut	  den	  ur	  
garaget	  innan	  07.30.	  I	  värsta	  fall	  kan	  arbetet	  pågå	  under	  två	  dagar,	  men	  vi	  hoppas	  att	  
det	  är	  klart	  på	  måndag.	  	  
	  
Till	  den	  nya	  garageporten	  används	  en	  liten	  fjärrkontroll.	  Vi	  har	  delat	  ut	  dessa	  till	  alla	  
hushåll	  de	  senaste	  dagarna.	  Varje	  hushåll	  får	  en	  fjärrkontroll	  som	  ska	  kvitteras.	  Vill	  man	  
ha	  fler,	  eller	  tappar	  bort	  sin,	  går	  det	  att	  beställa	  i	  efterhand	  till	  en	  kostnad	  av	  ca	  500	  kr.	  
	  
	  
Återvinning	  på	  området!	  
Efter	  önskemål	  från	  våra	  medlemmar	  har	  vi	  undersökt	  möjligheten	  till	  utökad	  
sopsortering	  på	  vårt	  område.	  Önskemålet	  sammanfaller	  lägligt	  med	  att	  vi	  har	  två	  förråd	  
som	  i	  dagsläget	  inte	  används.	  Vi	  har	  haft	  besök	  från	  tekniska	  kontoret	  som	  har	  tittat	  på	  
förråden,	  våra	  soprum	  och	  våra	  behov.	  Enligt	  uppgift	  från	  dem	  kan	  vi	  ändra	  och	  utöka	  
våra	  sopkärl	  utan	  att	  det	  innebär	  en	  ökad	  kostnad	  för	  samfälligheten.	  Vi	  kommer	  alltså	  
snart	  att	  kunna	  återvinna	  papper,	  glas,	  plast	  och	  metall	  i	  vårt	  eget	  område.	  Inga	  fler	  
bilturer	  till	  Mariebo	  eller	  Ica	  Maxi	  –	  det	  är	  både	  vi	  och	  miljön	  glada	  för!	  
	  
Styrelsen	  förbereder	  nu	  för	  denna	  förändring	  bland	  annat	  genom	  att	  montera	  ner	  de	  
stora	  metalltrummorna	  som	  sitter	  kvar	  i	  soprummen,	  för	  att	  göra	  ytterligare	  plats.	  Mer	  
information	  om	  sopsorteringen	  kommer	  på	  stämman	  i	  maj.	  
	  
	  
Ny	  hemsida	  
På	  stämman	  kommer	  vi	  att	  visa	  Piltens	  nya	  hemsida	  där	  du	  kommer	  att	  hitta	  nyheter,	  
dokument	  och	  annan	  nyttig	  information.	  
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ÅRSSTÄMMA	  –	  KALLELSE	  	  
	  
Vi	  hälsar	  alla	  medlemmar	  välkomna	  till	  årets	  stämma	  tisdag	  den	  27	  maj	  kl	  19.	  	  
Vi	  håller	  till	  i	  Neptunus	  –	  i	  gårdshuset	  i	  bostadsrättsföreningen	  Neptunus,	  som	  ligger	  
mittemot	  HSB:s	  kontor	  på	  Klostergatan	  10	  A	  men	  ingång	  till	  gården	  från	  tvärgatan	  mot	  
Lasarettsparken.	  Inga	  motioner	  har	  inkommit	  inom	  den	  stadgeenliga	  tiden,	  men	  alla	  
medlemmar	  är	  välkomna	  med	  diskussionspunkter	  under	  Övriga	  frågor.	  
	  
Dagordning	  för	  stämman	  27	  maj	  
	  
1	  Årsmötets	  öppnande	  
	  
2	  Val	  av	  ordförande	  för	  stämman	  
	  
3	  Val	  av	  sekreterare	  för	  stämman	  
	  
4	  Val	  av	  två	  justerare	  
	  
5	  Frågan	  om	  mötets	  behöriga	  utlysande	  
	  
6	  Godkännande	  av	  dagordning	  
	  
7	  Upprättande	  av	  röstlängd	  
	  
8	  Styrelsens	  och	  revisorernas	  berättelser	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Årsredovisning	  bifogas	  denna	  kallelse	  
	  
9	  Ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
	  
10	  Framställningar	  från	  styrelsen	  eller	  motioner	  från	  medlemmarna	  
	  
11	  Ersättning	  till	  styrelsen	  och	  revisorerna	  
	  
12	  Verksamhets	  och	  ekonomi	  -‐	  status	  
	  
13	  Styrelsens	  förslag	  till	  utgifts-‐	  eller	  inkomststat	  samt	  debiteringslängd	  
	  

Styrelsen	  föreslår	  att	  stämman	  ger	  styrelsen	  mandat	  att	  höja	  månadsavgiften	  
med	  10	  %	  fördelat	  på	  andelstal	  att	  verkställas	  om	  och	  när	  styrelsen	  bedömer	  
att	  detta	  behövs.	  

	  
14	  Val	  av	  styrelse,	  styrelseordförande	  och	  suppleanter	  
	  
15	  Val	  av	  revisorer	  och	  suppleanter	  
	  
16	  Fråga	  om	  val	  av	  valberedning	  
	  
17	  Övriga	  frågor	  
	  
18	  Meddelande	  om	  plats	  där	  stämmoprotokoll	  hålls	  tillgängligt	  


