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Avlopp och rensning 
Styrelsen får då och då frågor om vad som gäller när det blir stopp i våra avlopp och vi som 
bor här behöver kontakta någon för att rensa avloppen. För att hitta en rättvis och rimlig 
lösning har vi i samråd med HSB kommit fram till följande: 
 Om du får stopp i ditt avlopp, kontakta HSB. Kan de lösa stoppet ligger stoppet inom 

den egna tomtgränsen och då kommer de fakturera dig som ägare av fastigheten.  
 Kan HSB inte lösa problemet utan behöver kontakta JRAB ska de först få godkänt av 

Piltens styrelse så att vi vet om vad som händer. Därefter kontaktar HSB JRAB för att 
lösa stoppet.  
 

Belysning 
Några enstaka lampor i vår gatubelysning har bytts under hösten och några av er har 
kanske märkt att de lyser starkare än övriga. De kommer att mattas av med tiden, de gamla 
lamporna lös också så starkt när de var nya, så ha tålamod.  
Inom kort behöver all vår gatubelysning att bytas ut. Styrelsen håller på att samla in 
offerter och se på förslag. I samband med det tittar vi även på en ny lösning för belysning i 
våra carportar som kan bli både bättre och mer ekonomisk.  
 

Laddstolpar till elbilar 
Även hos oss i Pilten blir det vanligare och vanligare med el- eller hybridbilar. Därför har 
frågan om laddstolpar, och vem som egentligen betalar för laddningen, dykt upp. Styrelsen 
ska ta fram ett förslag för att installera laddstolpar som vi presenterar på vår årsstämma i 
vår. Fram till dess har vi beslutat att för att inte samfälligheten ska bekosta laddning till el- 
eller hybridbilar kommer de som har sådana bilar (och som laddar dem på sin 
parkeringsplats)  att betala en schablonavgift. Hör gärna av dig till styrelsen om du har 
frågor eller förslag på bra lösningar! 
 

Återvinning 
Vi återvinner bra på Pilten! Däremot har vi märkt att vissa av våra återvinningskärl, såsom 
flaskor, alltid är fulla medan de för tidningar sällan är det. Vi försöker att inom kort se över 
om vi kan få andra storlekar på kärlen.  
Vi vill också slå ett extra slag för att inte slänga något i kärl som är överfulla, till exempel 
papp, och att vika ihop kartonger innan de läggs där i. Större kartonger från till exempel 
möbler slänger vi självklart direkt på tippen.  
 

Piltennytt på mejl 
Får du inte Pilten-nytt till din mejl? Mejla styrelsen på styrelsen.pilten@gmail.com så 
lägger vi till dig i listan.  

 
 

 

God fortsättning på 2019! 
 
//Styrelsen 


