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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. 
 
Kort rapport från årsstämman 29 maj 
Den 29 maj höll vi stämma på Idas skola. Du som vill läsa hela protokollet hittar det på vår 
hemsida pilten.se under dokument.  
 
Några punkter att lyfta sammanfattningsvis: 
 

 Årets resultat uppgår till 290.651 kr efter att stadgeenlig avsättning skett. Extra 
avsättning sker till underhålls och reserveringsfond. 

 En fråga lyftes angående nytt staket mot Friaredalen. Inget konkret förslag finns, 
men styrelsen välkomnar idéer från medlemmarna. 

 En annan fråga rörde eventuell uppvärmning av garaget vintertid. Det uppges 
hålla 16 grader på vintern, vilket ses som onödigt mycket. Styrelsen undersöker 
om det är uppvärmt och ser till att denna i så fall sänks.  

 Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen samt 
styrelsens förslag till resultatdisposition, och att ge styrelsen ansvarsfrihet.  

 Vi röstade för styrelsens förslag att investera i fiber från Wetternet. Inom kort 
kommer alla hushåll att få erbjudande att göra en bindande anmälan. Minst 
hälften av hushållen behöver anmäla sig för att vi ska gå vidare. Om vi går 
vidare, och några hushåll väljer att inte ansluta sig åtar sig samfälligheten att 
”köpa” dessa anslutningar för möjlig framtida påkoppling. 

 Nya ledamöter i styrelsen är Johan Kittendorf och Sofia Arnoldsdotter Jonsson. 
 

 
Kö till extra parkeringsplatser 
En ny kö för de extra parkeringsplatserna vid carportarna har nu upprättats. I nuläget är 
det fyra hushåll i kö, och de kommer att meddelas av styrelsen när det blir en plats 
tillgänglig.  
 
Kräftskiva 
Nyligen damp det ner en inbjudan i våra brevlådor till årets kräftskiva! Den äger rum den 
26 augusti, och mer information kommer från vår nya festkommitté när det närmar sig. 
Hoppas vi ses! 


