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Ordförande har ordet

Vintertider och mörker kommer att
gälla ett bra tag till. Som tur har vi jul och
nyårsfirandet framför oss vilket i sin tur kan
ge oss både kraft och glädje. Man ska vara
snäll mot sig själv och inte ha höga krav på sig
under denna period. Julen är inte bara julgran
och julklappar utan den påminner om kärlek,
gemenskap och att bry om varandra.
Styrelsen har jobbat hårt för att skapa en
trivsam atmosfär i föreningen och har lyckats,
det visar den respons som styrelsen får från
er medlemmar. Vi kommer att fortsätta med
förbättringar för att hålla kvaliteten på hög
nivå i vår förening.
Andra läsning för antagande av nya stadgar
skedde vid vår extra föreningsstämman som
vi hade den 6 november. Uppdatera er om
föreningens nya stadgar som kommer att gälla
så fort de är registrerade hos bolagsverket.
Då kommer ni även att hitta stadgarna på
föreningens hemsida, www.brfvilunda.se.
Senast vi hade en avgiftshöjning var inför 2015,
då med 3% höjning. Sedan dess har vi kämpat
hårt och lyckats undvika höjning av avgiften.
Så även för kommande år som alltså blir fjärde
året i rad blir utan avgiftshöjning.

En glöggkväll har planerats den 13 december
och inbjudan finns uppe på våra digitala tavlor
vid portarna. Jag hoppas att få träffa många
medlemmar den kvällen.
En liten påminnelse, för att minska risken för
brand, glöm inte att släcka ljusen när ni lämna
hemmet.

Till sist vill jag önska er alla

En riktig God Jul
och ett Gott Nytt År
Ordförande, Brf Vilunda

# Oförändrad månadsavgift
Styrelsen har nyligen genomfört budgetmöte inför 2019 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 2019.
Att ingen avgiftshöjning behöver ske beror till stor del på att styrelsen under året sett över många av
föreningens avtal och därmed fått förmånligare priser. Under de senaste åren har vi även investerat
i stora energibesparande åtgärder vilket medfört lägre kostnader för föreningen. Vi har stora
investeringar planerade framför oss men tack vare ett hårt arbete från många håll har vi alltså ändå
lyckats få en budget som håller avgifterna oförändrade utan att göra avkall på underhållet.
Vi vill samtidigt rikta ett stort tack till alla ideella krafter i föreningen som bidrar till att hålla nere
föreningens kostnader. Att vi alla gemensamt hjälpts åt för att hålla vår förening och vår omgivning
i bra skick och på så sätt undviker kostsamma felanmälningar, jourutryckningar eller onödiga
extrabeställningar från externa entreprenörer, bidrar mycket till att vi kan undvika avgiftshöjningar.

# Trädfällning

# Nya stadgar

Den 6 november höll föreningen en extra
föreningsstämma med anledning av att mer än
10% av föreningens röstberättigande lämnat in
en skriftlig begäran om att styrelsen ska kalla
till en extra föreningsstämma för att ompröva
en motion som togs upp under vårens ordinarie
föreningsstämma gällande fällning av två träd
vid Lidmans Allé.

Under extra föreningsstämman den 6 november
hölls en andra läsning av föreningens förslag
till nya stadgar. Stämman beslutade enhälligt
att anta nya stadgarna även i andra läsningen
och föreningens nya stadgar har därför skickats
för registrering hos bolagsverket. När nya
stadgarna träder ikraft kommer de att finnas
tillgänglig på föreningens hemsida.

Totalt medverkade 67 röstberättigande under
föreningsstämman. Av dessa representerades
13 st. med fullmakter. En begäran om sluten
omröstning inkom och verkställdes med
följande resultat:

# Glöggkväll

37 st. röstade för att bifalla motionen
26 st. röstade för att avslå motionen
1 st. blank röst inkom
2 st. ogiltiga röster inkom
1 st. avstod från att rösta
Detta innebär att styrelsen fått stämmans
uppdrag att fortsätta verka för att fälla två
träd vid Lindmans Allé.

Styrelsen skulle vilja bjuda föreningens
medlemmar till en glöggkväll med julfika.
Glöggkvällen har varit ett mycket uppskattat
inslag tidigare år och vi hoppas att den ska bli
lika uppskattad även detta år.

Tid:
Torsdag den 13 december kl. 19:00

Plats:
Föreningslokalen vid Herrgårdsvägen 28

Asfaltering

pågår utanfö
r
Herrgårdsvä
gen 24 - 26

# Markarbeten
Under hösten har markanläggningsarbete pågått utanför Herrgårdsvägen 24 & 26. Bland annat har ny
kantsten lagts och det har även asfalterats utanför entréerna och nyplanterats i rabatterna. Många
har påtalat för styrelsen att arbetet varit uppskattat vilket vi självklart tar till oss av. Dessa fina ord
har vi självklart delat med oss av till Svacat som är företaget som utfört arbetet utanför entréerna.
Styrelsen arbetar ofta hårt i det dolda för föreningens bästa så det glädjer oss självklart att en del
av detta arbete även syns och uppskattas.

# Renovering av balkonger

# Målning i trapphusen

Styrelsen har under året genomfört stora
genomgångar av fasaderna och balkongerna
på föreningens hus. Ett renoveringsbehov
finns och vi håller för tillfället på att ta
fram en åtgärdsplan. Denna fasadrenovering
innebär eventuellt att åtgärder även kommer
att ske på vissa av de balkonger som hör till
lägenheterna vilket innebär att inglasningar
på dessa balkonger då kommer att behöva
monteras ner under arbetets gång. Med
anledning av detta rekommenderar styrelsen
därför samtliga boende att inte utföra nya
inglasningar av balkonger förrän vi meddelat
att renoveringsbehov inte längre föreligger.

Under vintern kommer målning av väggarna på
entréplanen i samtliga trapphus att påbörjas.
På Herrgårdsvägen 10-18 samt 87-103 kommer
även övriga våningsplan att målas. Målningen
kommer att ske ett trapphus i taget och pågå
under de närmaste månaderna. Vi hoppas att
detta inte kommer att påverka er nämnvärt
och att vi inom kort kommer att ha fina och
välkomnande trapphus.
Efter att målningen är genomförd kommer det
även att monteras vikbara sittplatser i vissa
hus där möjlighet finns. Detta enligt ett beslut
på tidigare årsstämma.

# Bokning av din tvättstuga
Den 1 oktober påbörjade Brf Vilunda ett nytt bokningssystem. Boende i föreningen bokar numera
tvättstugetid via informationstavlan i din entré eller via din mobiltelefon eller dator. För inloggning
via mobiltelefon eller dator krävs ett lösenord som ni bör ha fått hemskickat tillsammans med en
manual för hur ni går tillväga.

Att boka tvättstugan är enkelt att göra via informationstavlan i din entré:
• Håll din nyckeltag mot nyckelhål-symbolen på tavlan, du loggas nu in
• Tryck på BOKA i menyn till vänster på tavlan
• Tryck på NY BOKNING, välj ett objekt att boka och sedan ett datum
• Tryck på

vid det pass du önskar boka och invänta bekräftelse

Samtliga gröna pass är lediga
Samtliga ljusgråa pass är redan bokade eller går inte att boka
Samtliga mörkgråa/svarta pass är de pass som ditt hushåll har bokat
• Tryck på

om du önskar avboka ett pass, bekräfta genom att trycka på AVBOKA

Tänk på detta när du använder din tvättstuga:
• Om ett bokat pass ej påbörjats inom 30 minuter kan annan boende ta över passet
Passet påbörjas då dörren till tvättstugan blivit upplåst med en nyckeltag som
tillhör lägenheten, detta betyder att du måste hålla din nyckeltag mot läsaren bredvid
dörren och på så sätt ”starta passet” även om dörren inte är låst när du kommer till
din tvättstuga.
• I vissa hus finns möjlighet att boka flera tvättstugor, var noga med att du bokar rätt tvättstuga
Om du inte kommer in i ”din” tvättstuga den tid du bokat bör du kontrollera på
informationstavlan att du bokat rätt tvättstuga innan du kontaktar felanmälan.
• Se till att dörren går i lås varje gång du lämnar tvättstugan
Även efter att du avslutat ditt pass är det viktigt att du stänger och därmed låser
dörren till tvättstugan så att inte obehöriga kommer in i tvättstugan och så att nästa
person som bokat tvättstugan inte glömmer att starta sitt pass genom att låsa upp
tvättstugan med sin nyckeltag.
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