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PILTENNYTT No 2, 2017 
 
Stort tack till alla som var med på vårens städdag! Solen tittade fram och vi gjorde 
tillsammans fint i land och andra gemensamma ytor. Här kommer några för samfälligheten 
aktuella punkter. 
 
Årsstämma 29 maj 
Måndag den 29 maj kl 19 håller vi stämma på Idas skola. Vi ses i samma lokal som förra 
året. Ingång från Gröna gatan, styrelsen möter upp i dörren. Mötet beräknas pågå till 20.30. 
 
Vi kommer bland annat att besluta om eventuell investering i fiber, gå igenom resultatet för 
2016 och välja en ny styrelse. Se dagordningen på nästa sida. 
 
Om det är något du vill föreslå är du välkommen att skriva en motion till styrelsen och 
lämna in den senast tre veckor innan mötet. Det går bra att maila eller lämna motionen 
personligen till någon i styrelsen. Om tidsfristen gått ut är alla medlemmar välkomna med 
diskussionspunkter direkt på stämman, då under punkten Övriga frågor. 
 
Investering i fiber 
Frågan om att dra fiber till Pilten har diskuterats sedan förra årsstämman. Efter några olika 
turer har vi nu ett beslutsunderlag gällande investering för samfällighet och enskilda 
hushåll, som vi kommer att besluta om på stämman i maj. Underlag delas ut på plats på 
stämman och vi räknar med att kunna fatta ett beslut. Vi hoppas att så många som möjligt 
kommer, så att vi kan gå igenom upplägget och kostnader, rösta och starta fiberdragning 
efter sommaren. 
 
Styrelsen avråder från att enskilda hushåll går vidare i frågan om fiber, eftersom själva 
tillståndet för dragningen måste hanteras av samfälligheten. Vi ser det som omöjligt för 
enskilda hus att teckna sig för fiber. 

 
Årsredovisning 
Piltens årsredovisning kommer att mailas ut till de medlemmar som angett sin e-
postadress 2 veckor innan stämman samt finnas tillgänglig hos styrelsen för den som vill 
ha ett utskrivet exemplar.  

 
Kö till extra parkeringsplatser 
Pilten äger sex extra parkeringsplatser, som finns vid våra carportar. Dessa hyrs ut till 
medlemmar till en fast månadskostnad (de får inte överlåtas eller hyras ut i andra hand). 
En gång i tiden fanns en kölista till dessa parkeringsplatser, men nuvarande styrelse har 
inte lyckats lokalisera den. Den som är intresserad av en extra plats ombeds skicka ett mail 
till styrelsen. Vi tar emot anmälningarna under maj månad, därefter lottas en kö-ordning, 
och vi upprättar en ny kö som kommer att finnas på hemsidan. 
 
Sensorer 
Vi kommer under vår/sommar att installera rörelsesensorer i carportar och källarförråd, 
för att styra belysningen.  
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Dagordning årsstämma 
 
 
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 

 
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 

 
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 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 


