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Ordförande har ordet

Julen nalkas fram och det är en
härlig tid. Julen blåser ljus i mörkret, överallt
ser man liv och rörelse, folk blir extra snälla
och de flesta ser gladare ut. Man passar på att
besöka nära och kära, för man vet aldrig när
nästa tillfälle ges. Samtidigt spenderar många
jul och nyårshelgen i ensamhet och det är upp
till oss alla att försöka sprida gemenskap och
glädje med en julhälsning.
Budgeten för 2018 är klar och det blir ingen
avgiftshöjning, ta det som en julklapp från
föreningen till alla sina medlemmar. Detta
betyder självklart inte att vi skall sänka
kvalitéten utan vi planerar hela tiden för
uppfräschning och förbättring.
Jag vill passa på att tacka er alla för ni har
varit tålmodiga när vissa åtgärder har tagit
tid att genomföra. Jag vill påpeka att vissa
upphandlingar tar längre tid för att kunna hitta
bästa kvalité med lägsta kostnader.
Under året har vi satsat på olika åtgärder för
att göra vår förening tryggare. Nu hoppas jag
att vi får ännu trivsammare miljö och vill be er
att ha hänsyn till varandra och se till att din
granne skall trivas minst lika mycket som du.

Till sist vill jag önska er alla

En riktig God Jul
och ett Gott Nytt År

Ordförande, Brf Vilunda

# Nya Informationstavlor

# Trädfällning

De nya informationstavlorna i våra entréer
är nu i bruk. Där kan ni bland annat hitta
information om hur du gör en felanmälan, ditt
lägenhetsnummer, samt kontaktuppgifter till
styrelsen, föreningens förvaltare, valberedning
och revisorer. Vi hoppas ni är nöjda över de
nya digitala tavlorna. Om ni har några åsikter
om innehållet, om ni uppskattar det eller om
ni har förslag på mer som ni önskar finnas
med på tavlorna så är ni som vanligt välkomna
att lämna era åsikter till styrelsens mail på
adressen info@brfvilunda.se.

Tyvärr har föreningen haft en Alm som inte
mått så bra under en tid. Beslut togs därför att
såga ner detta träd och i början av december
utfördes denna trädfällning på ett säkert sätt
genom att bl.a. fira ner avsågade grenar i
rep för att göra minimal skada på gräsmattan
under trädet.

Färdigställandet av det nya bokningssystemet
som vi tidigare berättat om har tyvärr
tagit längre tid än beräknat så bokning av
tvättstugorna kommer fortfarande att ske på
samma sätt som tidigare under ytterligare
några månader, det vill säga genom att du
noterar lägenhetsnummer för hushållet på
bokningsblanketten i tvättstugan.
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# Utomhusbelysning
Den uppmärksamme har kanske märkt att vi
har nya lampor och på vissa platser ny armatur
i vår parkbelysning. Detta beror på att vi för
närvarande undersöker möjligheten att byta
till LED-belysning för att på så sätt spara på
både miljön och föreningens ekonomi.
De nuvarande lamporna kostar tyvärr en hel
del att både köpa in och byta ut. Dessutom drar
de en hel del el och håller inte allt för länge.
Vi kommer fortsätta att se över utbudet samt
kostnadskalkyler innan vi beslutar om hur vi
ska gå vidare.
Har du själv åsikter på den belysning som nu
sitter uppe på prov får du gärna maila dessa
till styrelsens e-post, info@brfvilunda.se.

# Skador på tryckkärl
Under hösten, precis i samband med att det
började bli kallt ute, drabbades föreningen
tyvärr av att styrningen till ett tryckkärl
som ger värme till elementen i lägenheterna
slutade fungera. Detta gjorde i sin tur att
trycket blev för högt och skapade skador på
vissa element. Vi var därför tvungna att akut
stänga av tryckkärlet till följd att vissa kan ha
upplevt elementen som kalla under en period.
Vi påbörjade omgående arbetet med att
skyndsamt åtgärda felet och nu sitter ett nytt
modernt tryckkärl på plats som ska förse
elementen och lägenheterna med värme under
förhoppningsvis lång tid framöver.

# Oförändrad månadsavgift
Styrelsen har nyligen genomfört budgetmöte inför 2018 för att gå igenom de åtgärder som planeras för
kommande år samt de kostnader som dessa innebär. Budgetplanen för Brf Vilunda har sedan tidigare
varit att månadsavgiften för lägenheterna ska höjas 3-5% per år men efter genomfört budgetmöte
anser styrelsen att ingen förändring av månadsavgiften behöver ske inför 2018.
Detta beror till stor del på att styrelsen under året omförhandlat många av föreningens avtal och
därmed fått förmånligare priser. Installation av FTX-ventilation har även slutförts på samtliga höghus
samt Herrgårdsvägen 87-103 vilket medför lägre energikostnader och bättre ventilation. Detta gynnar
självklart samtliga boende då ingen ökning av avgiften behövs.
En bidragande orsak som ger mindre kostnader är även att vi alla gemensamt hjälpts åt att hålla
vår förening och vår omgivning i bra skick med det vi själva har att tillgå för att undvika kostsamma
felanmälningar, jourutryckningar eller onödiga extrabeställningar från externa entreprenörer.

# Sprickor på fasaden
Styrelsen har under hösten genomfört en
större genomgång av fasaderna på föreningens
hus. På framför allt höghusen har sprickor i
fasaden noterats. Detta är självklart inget som
påverkar bärigheten på huset på något sätt,
men som ändå måste åtgärdas. Vi har varit
i kontakt med entreprenörer och de mest
akuta skadorna har redan blivit åtgärdade.
Vi kommer under nästa år att se över
åtgärdsplan för de övriga skadorna.

# Markanläggning
Under hösten har markanläggningsarbete pågått utanför Herrgårdsvägen 14 & 16. På grund av
sjukdom samt kompletteringar som behövt göras under arbetets gång försenades tyvärr arbetet
som egentligen var planerat att vara klart under hösten. Förutom nyplantering kommer även
nyasfaltering att ske på vissa delar, men då detta är svårt att göra under vintern har det beslutats
att pausa arbetet som då kommer att återupptas så snart vädret tillåter under våren. Vi hoppas på
ert överseende med detta och ser fram emot att det blir snyggt och fint inom några månader.

# Glöggkväll
Julen närmar sig med stora steg och styrelsen skulle vilja bjuda in till en glöggkväll för
föreningens samtliga medlemmar. Glöggkvällen har varit ett mycket uppskattat inslag tidigare
år och vi hoppas att den ska bli lika uppskattad även detta år.

Tid:
Torsdag den 14 december kl. 19:00

Plats:
Föreningslokalen vid Herrgårdsvägen 28
Styrelsen bjuder på julfika och vi får samtidigt ett bra tillfälle att samtala med varandra
under avslappnade former. Representant från ventilationsföretaget som hjälpt föreningen
under arbetet med nya FTX-ventilationen kommer även att finnas på plats för att bl.a.
informera om vad som kan vara viktigt att tänka på för att få bra ventilation i lägenheterna.
Varmt välkomna!
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