
Ordförande har ordet
Vintrarna blir allt kortare och mildare 

år efter år. Jag kan minnas att för 20 år sedan, 
började kalla perioden i okt-nov med mycket 
snö och slutade i mars-april. Om ca 40 dagar 
är det vårdagjämning och vi går mot varmare 
tider. Kortare vintrar gynnar vår förening då vi 
har möjlighet att sänka värmekostnader som 
är en av de största poster vi har i budgeten.

Enligt prognoser kan 2018 bli ett relativt gott 
privatekonomiskt år för de flesta. Inflationen 
är lägre än löneökningarna vilket ger de flesta 
en reallöneökning. Pensionärer får sänkta 
skatter och får det därmed något bättre. 
Bolåneräntorna är fortsatt låga även om de 
sakta kommer att höjas under andra halvan 
av 2018. Detta visas av Riksbankens prognos 
med en nylig höjning av reporäntan. Styrelsen 
får lägga om sin strategi vid nästa budget och 
förbereda sig för eventuella ränte-höjningar.

Styrelsen har haft full upp med att bland 
annat planera, förhandla och genomföra olika 
förbättringsprojekt och avtal. Det händer 
mycket bakom kulisserna som tyvärr inte alltid 
syns. Styrelsen jobbar aktivt för att föreningen 
skall ha en bättre boende-miljö, bra trivsel och 
inte minst, en stark ekonomi. Vissa projekt 
behöver längre utredning och vissa kortare.

” Exempelvis kan nämnas att taken på höghusen 
skall läggas om. Detta behöver först upphandlas, 
budgeteras och sedan måste årstiden (frost 
och snön) tillåta att arbetet påbörjas.

Vi har förnyat avtalen med Renew Service AB. 
Via en tuff förhandling har vi lyckats teckna 
tre-åriga avtal (2018–2020) med bra villkor som 
sänker kostnaderna för föreningen. 

Våra digitala tavlor är uppe nu och styrelsen 
försöker nyttja dem för att sprida information 
till boende. Stanna gärna till vid tavlan i 
entrén och se efter nytt meddelande  eller 
ny information. Ni hittar som vanligt ny 
information även på föreningens hemsida: 
www.brfvilunda.se

Till sist vill jag påminna om att skicka in era 
motioner senast till slutet av februari. Motioner 
är väldigt viktiga och kan vara bra vägledning för 
styrelsen. Som förra året kommer föreningens 
årsstämma att äga rum i maj. Kallelse kommer 
att läggas upp på din info-tavla i entrén.

Jag vill passa på att önska er all gott i livet.

Ordförande, Brf Vilunda
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# Vad gör styrelsen?
Styrelsen i Brf Vilunda arbetar inte bara med 
att förhandla avtal och besvara boendes 
frågor utan jobbar även mycket ideellt 
bakom kulisserna för att förbättra trivsel och 
boendemiljö för samtliga som bor i föreningen. 
Nyligen genomfördes exempelvis ommålning 
och renovering av föreningens trädgårdsmöbler 
som kommer att ställas ut efter vintern. Är du 
också intresserad att sitta med i styrelsen kan 
du kontakta valberedningen. Kontaktuppgifter 
kan du både hitta på informationstavlan 
i din entré samt på föreningens hemsida:  
www.brfvilunda.se 

# fastighetsförsäkring
Styrelsen har efter genomgång valt att även 
under 2018 ha Trygg Hansa som försäkringsbolag 
för föreningens fastigheter.

I denna nya försäkring ingår det fortfarande 
bostadsrättstillägg för alla bostadsrätter i 
Brf Vilunda. Den vanliga hemförsäkringen 
och försäkring för lösöre måste ni precis som 
tidigare teckna själva!

# Snöröjning i  föreningen
I Brf Vilunda finns det över 400 lägenheter 
och nästan lika många viljor på hur bl.a. 
snöröjningen ska skötas.

En del anser att det ska röjas nattetid så att 
det är snöfritt på morgonen när man ska till 
jobbet, en del vill inte ha brummande maskiner 
på natten för att det stör sömnen.

Ännu större dilemma är frågan om sandningen… 
För mycket grus, för lite grus, för stora gruskorn, 
för små gruskorn, mera salt, inget salt etc. Att 
gångbanor inte ska sandas så att man istället 
kan åka pulka på dem är andra önskemål…

Föreningen har beslutat att vinterunderhållet 
ska utföras så att det inte skapar problem för 
föreningens boende, samtidigt som det ska 
vara ekonomiskt försvarbart. Snöröjningen ska 
utföras när snönivån är ca 5 cm. Slutar det snöa 
efter 4 cm så röjs det också. Fortsätter det 
snöa någon timme efter det fallit 5 cm snö så 
avvaktar man att det snöat färdigt innan man 
röjer så att det inte finns 1-2 cm som förblir 
på våra gator och gångbanor efter röjningen. 
Självklart försöker man snöröja under dagtid 
men ibland så måste röjningen utföras även på 
natten så att folk kommer ut på morgonen.

Halkbekämpningen/sandningen utförs när risk 
för halka uppstår. Ibland används enbart grus 
och ibland används en blandning av salt, grus 
och spån. Halkbekämpningsalternativet avgörs 
utifrån rådande väder och temperatur. Salt 
undviks i möjligaste mån då den förstör skor, 
bilar, brunnslock mm.  

På området så finns det flertal lådor med sand 
så att alla som går förbi även kan hjälpa till att 
ta sand i fall det är någon isfläck eller dylikt 
som bör täckas.

Vid frågor så kan ni kontakta Renew Service som 
ansvarar för Vinterunderhållet i föreningen.

Delar av styrelsearbetet bakom kulisserna



# Nedskräpning
Intill föreningens grovsoprum som är beläget 
vid garageplatserna i närhet till Lidmans Allé  
finns även behållare för att kunna slänga glas 
och papper vilket du kan göra dygnet runt. 
Ibland händer det att behållarna inte hinner 
tömmas innan de blivit fulla. Om så är fallet 
är det mycket viktigt att INTE ställa papper, 
glas eller andra sopor bredvid behållarna 
eller intill grovsoprummet. Detta har tyvärr 
kostat föreningen både tid och mycket 
pengar för att städa skräp som inte slängs 
rätt. Om en behållare är full hänvisar vi till 
SÖRAB återvinningscentral i Smedby eller på 
kommunens övriga återvinningsplatser. Vi ber 
er att vänligen respektera detta och att vi 
hjälps åt att undvika onödiga kostnader som 
kan innebära att våra månadsavgifter måste 
höjas i onödan, eller att vi i värsta fall tvingas 
stänga ner vår återvinningsplats pga. de höga 
kostnaderna.

Att ställa skräp intill containrar, i våra 
källarutrymmen eller på annan allmän yta 
är olagligt och straffbart. Lämnas brännbart 
material i källargångar eller trapphus kan den 
som varit delaktig bli åtalad ifall en brand 
skulle uppstå.

# Åtgärder mot inbrott
Som vi tidigare skrivit om i Vi i Vilunda har 
styrelsen under 2017 jobbat hårt för att se över 
hur vi på bästa sätt kan förhindra att inbrott 
ska kunna ske i våra källarutrymmen och 
boendes förråd. Första halvan av 2017 skedde 
tyvärr många källarinbrott inte bara i vår 
förening utan även i många andra närliggande 
bostadsrättsföreningar. 

Många åtgärder har vidtagits och vi kan med 
glädje berätta att inbrotten kraftigt minskat 
det senaste halvåret. Det är dock omöjligt 
att helt skydda sig mot att inbrott sker och 
vi måste därför hjälpas åt att se till att inga 
obehöriga kommer in i våra utrymmen genom 
att säkerställa att entrédörrar och källardörrar 
går igen ordentligt. Vid misstanke om inbrott 
kan ni alltid kontakta Renew Service jour på 
tel. 08-34 38 00.

# Öppna entrédörrar
Vid flytt eller in/urlastning till lägenheterna är 
det noga att entrédörrarna till våra fastigheter 
inte lämnas öppna mer än nödvändigt för att 
undvika att obehöriga smiter in. Det har under 
året förekommit många inbrott i framförallt 
källarna, men även bedrägeriförsök utförda av 
folk som tagit sin in i trapphusen för att sedan 
ringa på hos boenden har rapporterats.

Nedskräpning intill återvinningsplatsen 

och våra källare ger föreningen höga och 

onödiga extrakostnader
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# Dags att lämna in motioner inför årsstämman
Har du förslag på förbättringar eller förändringar som rör föreningen? Passa på att göra din röst 
hörd innan föreningens ordinarie föreningsstämma som kommer att äga rum senare under våren. 
Det är dags att lämna in motioner och de ska vara inlämnade senast den sista februari för att hinna 
behandlas till årsstämman.

Att skriva en motion är enkelt. Skriv ner ditt förslag så utförligt och tydligt som möjligt och avsluta 
med ett yrkande, dvs. ett konkret förslag som stämman enkelt ska kunna bifalla eller avslå. Din 
motion måste alltså vara utformad så att man ska kunna svara ”ja” eller ”nej” till förslaget.

Det är viktigt att du även märker din motion med: 

 • Att det är en motion till årsstämman 2018 du skriver
 • Datum som din motion skrivs
 • Ditt namn
 • Din adress
 • Ditt lägenhetsnummer
 • Din underskrift

Om du vet med dig att även fler i föreningen delar 
samma åsikt som dig så ger din motion bättre 
slagkraft om även deras namn & underskrift står 
med på motionen.

Det finns inga strikta regler om vad man kan 
motionera om, stort som smått går bra att föreslå. 
Att skriva en motion är ett bra sätt att påverka 
din boendemiljö, men tänk på att en motion ska 
vara ett förslag som gör nytta eller glädje för alla, 
eller åtminstone många i föreningen och inte bara 
beröra dina privata intressen!

Motionen kan du lämna i styrelsens brevlåda vid 
Herrgårdsvägen 28 alternativt fota av och maila 
till info@brfvilunda.se, men kom ihåg att alltså 
lämna in senast den 28 februari för att vi ska 
ha möjlighet att behandla din motion! Har du 
övriga frågor som du anser bör behandlas på 
stämman måste även dessa vara inlämnade 
senast 28 februari.


