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Ordförande har ordet

Riksdagsvalet i Sverige avslutades den
9 september och det verkar vara väldigt jämt
mellan de politiska blocken. De stora partierna
verkar ha tappat en del väljare och behöver
kanske samarbeta över blocken. Visst finns det
skillnader i partiernas program men för att bilda
en stark regering behövs det samarbete över
blockgränserna. Faktum är, alla partier kämpar
för ett bättre Sverige. Oavsett vilka partier
som får bilda regering, kommer omvärlden att
påverka Sverige och därför är det viktigt att vi
har en enad och stark regering. Från öst har
vi bland annat Kina med en växande ekonomi
som vill vara med att bestämma. Vi har även
Ryssland som egentligen inte vill ha någon
motvikt och har gjort det klart för Sverige
och Finland att deras eventuella närmande
till NATO skall bestraffas. Från väst har vi USA
som har tappat trovärdigheten bl.a. genom att
ställa till det både för Kina och Europa.
Uppiggande att värmen fortfarande håller i sig
medan vi träder in i hösten. Enligt kalendern
börjar hösten redan i början av september, men
den riktiga hösten börjar vid höstdagjämning
runt 22 - 23 september. Det är då löven byter
färg på riktigt. Vår förening är känd för sitt
vackra parkliknade område och jag är glad att
vi får njuta av det även på hösten.

Som ni kan se på nästa sida har vi nu bland
annat fått bättre belysning i vårt parkområde
nu när vi närmar oss mörkare årstider vilket gör
det tryggare att vistas i området. Ytterligare
några av gårdarna har fått uppfräschning under
sommaren och vi fortsätter med förbättringen
av resterande.
Jag saknar våra trivselmöten som vi brukar
ha några gånger om året. Den 27 september
planerar vi att arrangera en trivselkväll och
jag hoppas verkligen att kunna träffa många
av er vid detta tillfälle. Föreningslokalen har
renoverats och fått ett nytt fräscht utseende.
Denna trivselkväll blir invigning av den färdiga
lokalen som jag hoppas att vi alla ska kunna ha
glädje av.
Alla hushåll i föreningen bör nu ha fått ett brev
med information om hur ni går tillväga för att
boka exempelvis tvättstuga från 1 oktober då
vårt nya bokningssystem tas i bruk. Har ni några
övriga funderingar så hoppas vi kunna ge svar
på dessa under trivselkvällen så att alla känner
sig trygga med de nya bokningsrutinerna.

Ordförande, Brf Vilunda
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# Sommarens arbeten
Under sommaren har många projekt och
förbättringsåtgärder av våra gemensamma
utrymmen pågått i föreningen. Vissa projekt
har många säkert lagt märke till medan andra
projekt har pågått under mer diskreta former.
Till vänster på detta uppslag kan du se bilder
från vissa av sommarens arbeten.
1. Rengöring av många gemensamma ytor
2. Renovering av tak på höghusen i föreningen
3. Besiktning av fasaderna på föreningens
höghus, Herrgårdsvägen 24-34
4. Utjämning av gräsmattan intill grillplatsen
5. Vår föreningslokal har renoverats och bland
annat tapetserats om, fått nytt golv, ny
belysning samt nya möbler
6. Gårdarna utanför Herrgårdsvägen 14-18 har
fått en uppfräschning, vi har nu
även påbörjat liknande arbete utanför
Herrgårdsvägen 24-26
7. Samtliga lampor som lyser upp våra
gångbanor har bytts ut till ny LED-belysning

# Föremål i trapphusen
Med hänvisning från en inspektion som
brandskyddsmyndigheterna tidigare gjort i
Brf Vilunda har föreningen fått anmärkningar
om att cyklar, barnvagnar, dörrmattor och
liknande föremål ej får förvaras i trapphusen
eller entréerna. Föreningen riskerar att
bötfällas om detta ej efterlevs.
Att lämna föremål i entrén, trapphuset eller
utanför din lägenhetsdörr kan dels vara ett
hinder om byggnaden måste utrymmas. Cyklar
och barnvagnar kan även bidra med mycket
rök i trapphuset vid en eventuell brand.
Om föremål vid upprepade tillfällen lämnas
i trapphusen kan dessa behöva omhändertas
och du själv tvingas då stå för arbetskostnaden
för detta arbete.

# Informationstavlorna
Föreningen har nyligen investerat i nya digitala
informationstavlor som nu finns placerade på
entréplan i samtliga byggnader. Detta betyder
att styrelsen samt vår förvaltare Renew Service
nu snabbare, enklare och billigare kan nå ut
med viktig information till medlemmarna.
Det är därför viktigt att du som boende i
föreningen med jämna mellanrum kontrollerar
om det kommit ny information på din tavla.
På skärmarna finns även digitala knappar
som ni kan trycka fingret mot för att få mer
information om t.ex. kontaktuppgifter till
styrelsen, valberedning & förvaltare, samt
öppettider för grovsoprummet.
Vill du få mer information om allmänna
regler i föreningen eller exempelvis ladda
ner föreningens stadgar eller blanketter för
ansökan om andrahandsuthyrning av din
lägenhet hänvisar vi till föreningens hemsida,
www.brfvilunda.se.

# Extra föreningsstämma
Styrelsen i Brf Vilunda har nyligen fått in en
skriftlig begäran om att styrelsen ska kalla till en
extra föreningsstämma. Enligt §14 i föreningens
stadgar ska en extra föreningsstämma hållas
om det skriftligen begärs av en revisor eller av
minst en tiondel av samtliga röstberättigade.
I detta fallet är det mer än en tiondel som via
en namninsamling har begärt att beslutet från
en motion som togs upp under vårens ordinarie
föreningsstämma gällande trädfällning vid
Lidmans Allé ska omprövas. Med anledning av
detta kommer styrelsen senare under hösten
att skicka ut kallelse till samtliga medlemmar
gällande en extra föreningsstämma. Under
denna extra föreningsstämma planerar vi även
att behandla det redan påbörjade ärendet om
nya stadgar till föreningen.

# Nytt bokningssystem
Den 1 oktober påbörjar Brf Vilunda ett nytt bokningssystem som bland annat innebär att ni som
bor i föreningen fortsättningsvis bokar er tvättstugetid via informationstavlan i din entré eller via
din mobiltelefon eller dator. I samband med utdelningen av detta blad skickas även ett brev hem
till samtliga hushåll i föreningen där det står angivet hur ni går tillväga för att boka. I det brevet
står även ert hushålls användarnamn och lösenord som ni använder om ni önskar logga in via er
mobiltelefon eller dator.
Det nya bokningssystemet innebär även att vi har
uppdaterat regler kring bokning och användning
av tvättstugor samt bastu, föreningslokal och
övernattningsrum som även går att boka på
samma sätt. Dessa regler finns att läsa på
informationstavlorna, på föreningens hemsida och
kommer även att sättas upp i tvättstugorna och
lokalerna. Om dessa regler inte följs innebär det
att ni kan fråntas möjligheten att fortsättningsvis
boka lokalerna.
Bokning av tvättstugorna innebär ingen extra kostnad för dig som boende i föreningen, men bokning
av bastu, föreningslokal och övernattningsrummet innebär en kostnad som kommer att debiteras på
hushållets nästkommande avgiftsavi. Aktuella priser hittar du på bokningssidan.

# Trivselkväll
Den 27 september kommer styrelsen att arrangera en trivselkväll där samtliga
medlemmar i Brf Vilunda inbjuds till fika och umgänge. Under kvällen kommer även
styrelsen att informera om det nya bokningssystemet och vara behjälplig att svara
på frågor om det är något ni funderar över gällande detta.

Tid:
Torsdag den 27 september kl. 19:00
Plats:
Föreningslokalen vid Herrgårdsvägen 28
Varmt välkomna!
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