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Inbjudan till medlemmar i MAS  

(Milstens Anläggnings- och Samfällighetsförening) 

 

Välkomna till ”Digitalt årsmöte” onsdagen den 17 mars kl. 19:00! 

Nu är det dags för årsmötet som vi ska försöka genomföra digitalt, med de utmaningar 

det för med sig. På grund av utökade restriktioner har Huddinge kommun nekat oss att 

vara i Snättringeskolan. Du som inte kan vara med digitalt kan ge en fullmakt till någon 

annan medlem i MAS. För att vi ska kunna genomföra en eventuell rösträkning behöver 

även vi en kopia av fullmakten senast dagen innan årsmötet. 

 

Ingen anmälan till årsmötet krävs 

Mail med länk kommer att skickas ut till er registrerade e-postadress. 

Har du någon fråga så kontakta oss på styrelsen@milsten.nu eller ring direkt till någon i 

styrelsen. Vi välkomnar också att ni med digital mötesvana stöttar grannar som har 

frågor.  

 

Teknisk lösning och förövning 

Vi kommer att använda oss av Microsoft Teams som många som arbetar är vana vid. 

Det krävs ingen installation utan det räcker med att gå in på den länk som kommer att 

skickas ut via mail. När ni ansluter är det bra om ni använder er bostadsadress som 

användarnamn så vi kan pricka av er på röstlängden. För de som önskar finns möjlighet 

att vara med på en förövning tisdag 9/3 kl 19:00. Det ger en möjlighet att se om 

tekniken fungerar och det blir en bra test även för oss. Mail med länk kommer att 

skickas ut till er registrerade e-postadress. 

 

Ett nytt verksamhetsår  

I pandemins spår står vi på olika sätt inför nya utmaningar. I MAS har vi under året som 

gått lagt mycket tid på att gå igenom ritningar, gått runt i vårt område för att lokalisera 

rensbrunnar och på andra sätt förberett för filmning av våra avloppsrör. Hittills har det 

filmats på Myrmarksvägen, Svängvägen, Kallkärrsvägen och Ängsvägen. 

Köpmansvägen har vi tvingats flytta fram pga. att vintern just nu försvårar ett 

genomförande. 

 

Ekonomi och årsavgift 2021 

Vi börjar successivt bygga upp en buffert för att kunna påbörja upphandling av relining. 

Som vi kommunicerat kommer reliningen behöva genomföras under ett antal år för att vi 

ska kunna ha en ekonomi i balans. Styrelsen kommer för 2021 föreslå att årsavgiften 

ligger kvar på 8,000 kr så att vi kan fortsätta planera för det nödvändiga 

underhållsarbetet. 
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Under kommande år behövs nya krafter till styrelsen, och vi är även i behov av 

medlemmar som kan hjälpa till på andra sätt. Hör gärna av dig till någon av oss så 

berättar vi mer. 

Vi har nu en i det närmaste en komplett e-post lista. Ändrar du din adress så glöm inte 

att meddela oss. Skicka i så fall namn och adress till styrelsen@milsten.nu. Vi delar 

bara ut information till de som angett att de inte har mail. 

Passa på att gå med i vår Facebook grupp Milsten1. Där får ni information om vad som 

händer i samfälligheten och i närheten. 

Besök hemsidan, www.milsten.nu, där kan du hitta underhålls- och förnyelseplan, 

årsmötesprotokoll, “på gång” mm.  

 

 

Varmt välkomna önskar styrelsen, 

Björn Eriksson, Martin Christensson, Tess Fremin, Jörgen Prawitz, Per Egemo,  

Johan Berglund och Johan Hyensjö. 


