
Ordförande har ordet
En vacker försommardag, den 21 

maj hade vi vår årsstämma. Värmen har hållit 
i sig och jag hoppas att ni får möjlighet att 
njuta av det. Som tradition är sommaren för 
de flesta tiden för att vila, njuta och ladda 
batterierna för resten av året, då dagarna är 
kortare och mer intensiva. Det var fantastisk 
roligt att se så många av er på stämman och 
så många som vill engagera sig och kommer 
med synpunkter och funderingar. Till nästa 
stämma funderar jag på om vi behöver ha lite  
mer initial information om vad en årsstämma 
skall innehålla och vad vi, deltagare, har för 
rättigheter och skyldigheter.  

Jag vill tacka våra gäster på årsstämman som 
ställde upp på styrelsens inbjudan. De kunde 
berätta hur vårt ventilationssystem fungerar 
efter uppgraderingen. Alla era frågor och 
synpunkter var väldigt intressanta och jag 
hoppas att ni fått svar till era funderingar. Elin 
Jansson valde själv att inte bli omvald som 
styrelsemedlem vilket är tråkigt, men jag vill 
passa på att tacka henne för hennes insatser 
och önska henne lycka till i fortsättningen. 
Samtidigt vill jag varmt välkomna Madeleine 
Andersson som ny till styrelsen. Stämman valde 
mig till föreningens ordförande och jag får 
passa på att tacka än en gång för förtroendet.

” Styrelsen har konstituerat sig och är klar med 
ansvarsfördelningen, vi är faktiskt redan i 
full gång med styrelsearbetet. Vi har många 
pågående projekt och en del planerat för att 
höja trivseln i föreningen. Energibesparingar 
är både bra för miljön och för föreningens 
ekonomi, vi kommer därför att fortsätta med 
besparingar utan att försämra kvaliteten. 
Räntan ligger fortfarande väldigt lågt vilket vi 
tackar för men vi följer marknaden noga för 
att upptäcka eventuella vändningar. Vi behöver 
vara förberedda så att vi slipper överraskningar 
på räntemarknaden. 

Till slut vill jag hedra min vän och tidigare 
styrelsekollega Ragnar Hedenius som nyligen 
gått bort. Jag hade äran att lära känna 
honom när jag började som styrelseledamot 
för många år sedan. Ragnar var en oerhört 
energisk person med otroligt mycket kunskap 
och erfarenhet. En berest person som kunde 
berätta historier från alla världens hörn. Jag 
glömmer aldrig honom.

Snart är det midsommar och jag vill passa på 
att önska er alla en riktig glad midsommar.

Ordförande, Brf Vilunda
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# Årsstämman
Måndag den 21 maj anordnades Brf Vilundas 
årsstämma. Totalt deltog 78 röstberättigande 
inkl. 3 st som representerades med fullmakt. 
På årsstämman valdes Madeleine Andersson till 
ny suppleant. Elin Jansson avgick från styrelsen 
och tackas för sitt arbete i föreningen. Till 
höger på detta uppslag kan ni se hur styrelsen 
konstituerat sig. Kontaktuppgifter till styrelsen 
hittar ni på informationstavlorna i entrén eller 
på föreningens hemsida, www.brfvilunda.se.

Totalt hade 4 st motioner inkommit och 
samtliga behandlades på årsstämman. Vi vill 
med detta tacka alla som medverkade.

# Bokningssystemet
Som vi tidigare informerat om arbetar vi för 
fullt med ett nytt bokningssystem i föreningen. 
Styrelsens förhoppning har varit att få igång 
detta nya bokningssystem under våren men då 
det är ett stort och nytt system som dessutom 
kräver ytterligare tester för att säkerställa att 
allt fungerar som det är tänkt har styrelsen 
beslutat att avvakta lanseringen till efter 
sommaren. När allt är klart kommer mer 
information att skickas ut till till er.

# Bevattningsgrupp
Nu har sommarblommor planterats i krukorna 
utanför portarna och vi alla hoppas att de ska 
få blomma hela sommaren. Vi behöver nu få 
hjälp från frivilliga att hjälpa till med vattning. 
Detta betyder självklart inte att bara du 
själv ska vattna utan att du kan se till att det 
blir vattnat genom att tillsammans med dina 
grannar komma överens och med styrelsens 
hjälp lägga upp ett bevattningsschema.

Att låta någon utomstående sköta detta kostar 
väldigt mycket pengar för föreningen och som 
i slutändan påverkar avgifterna. Vi hoppas 
att även du tycker att dessa pengarna kan 
användas på annat sätt. Tack för att du vill 
hjälpa till att ha det fint och för att vi med din 
hjälp kan hålla kostnaderna nere. 

Skicka e-mail till info@brfvilunda.se eller ta 
kontakt med styrelsens Vice ordförande Tomas 
Hellman om du är intresserad att hjälpa till 
eller önskar mer information.

# Dörrautomatik
Enligt direktiv från Upplands Väsby kommun 
får den dörrautomatik som finns installerad till 
vissa av föreningens entrédörrar och hissdörrar 
inte användas av andra än de som har godkänd
boendeanpassning av kommunen. Föreningen 
ansvarar således inte för installation eller 
skötsel av dörrautomatik så om du är i behov 
av en fjärrkontroll för att automatiskt öppna 
entrédörren eller hissdörren på din adress 
måste du ansöka om bostadsanpassning hos 
Upplands Väsby kommun:

Telefon:  08-590 970 00
Hemsida:  www.upplandsvasby.se
  Klicka dig därefter fram till:
    -> Omsorg och hjälp 
    -> Hjälp i hemmet 
    -> Bostadsanpassning

Brf Vilundas Årsstämma 2018
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Vi har nyligen nåtts av beskedet att grundaren 
till detta föreningsblad, Ragnar Hedenius, avlidit 
efter en tids sjukdom. Ragnar var även tidigare 
styrelsemedlem i Brf Vilunda under 5 års tid samt 
en man som kämpade hårt för föreningens bästa 
och att samtliga medlemmar i föreningen skulle 
känna sig välkomna. Ett exempel är när Ragnar 
för några år sedan fyllde jämt och arrangerade 
ett större kalas utomhus som alla föreningens 
medlemmar var välkomna att delta på.

Ragnar har tidigare berättat om att idén med 
vårt föreningsblad kom på ett styrelsemöte 
där de funderade på hur man skulle nå ut 
med information till medlemmarna på bästa 
sätt. Detta var innan föreningen hade en egen 
hemsida och informationstavla i entréerna men 
Ragnars idé om Vi i Vilunda finns kvar än idag. 

Vi i Vilunda har genom tiden förändrats utseendemässigt. I början fanns bland annat 
en målad bild av våra byggnader med på framsidan av bladet. Denna målning såg 
Ragnar i ett fönster hos Upplands Väsby kommun och efter kontakt med konstnären 
köptes rättigheterna att använda den även till föreningsbladet.

Under tiden Ragnar satt i styrelsen var han med som suppleant och nöjde sig bra med 
detta uppdrag. Ragnar har berättat att han fått förfrågan om att sitta som ordinarie 
ledamot i styrelsen men kände att han inte hade den tid som krävs för att sitta som  
en ordinarie ledamot då han bland annat uppskattade att spela golf och gärna ville 
lägga mer tid på denna hobby. Ragnar grundade också Upplands Väsby bordtennisklubb 
där han även var ordförande i 20 år. Dessutom satt han i styrelsen för både Sigtuna 
golfklubb samt Upplands golfförbund. Trots detta lade Ragnar ner väldigt många timmar 
på arbete i Brf Vilunda som vi än i dag har glädje av. 

Vi kommer att sakna Ragnars engagemang och allt han gjort för vår förening. 

Ragnar blev 86 år.

Till minne av ragnar Hedenius


