
Ordförande har ordet
Tittar ut genom fönstret och visst är 

det vackert med vintern och snön. Det känns 
inte så mörkt längre så fort snön lägger sig och 
reflekterar ljus. Temperaturen har varierat 
mellan minusgrader och någon plusgrad på en 
kort tid. Snön lägger sig, smälter och fryser 
till när temperaturen går under noll igen. Det 
gör tyvärr att plogning och sandning inte har 
samma goda effekt. Ta det försiktigt där ute, 
det kan vara väldigt halt.

Riksbanken har höjt reporänta för första 
gången sedan många år tillbaka. Om det blir 
flera höjningar? Prognostiseras att Riksbanken 
kommer att gå försiktigt fram då inflationen på 
2% ligger i linje med Riksbankens mål. Rörliga 
bolåneräntor brukar följa reporäntan men med 
tanke på att reporäntan fortsätter på minus, 
trots höjningen, kommer bolåneräntorna 
förmodligen att ha små förändringar fram till 
nästa höjning av reporäntan. Räntehöjningen 
påverkar svensk ekonomin minimalt då 
vi fortfarande har minusränta i Sverige. 
Styrelsen bevakar självklart vad som händer 
på marknaden för att snabbt kunna agera och 
minimera riskerna.

” Vi kommer att ha årsstämma i maj och nu är 
det dags att ni lämnar in era motioner som 
måste vara inne senast till slutet av februari. 
Kom gärna med era idéer och förslag i form av 
motioner så vi kan diskutera dem på stämman 
och fatta passande beslut.

Valberedningen jobbar på högvarv för att 
rekrytera nya medlemmar till styrelsen och 
vill gärna ha förslag på passande för uppgiften. 
Kontakta valberedningen om du vill ha mer 
information eller är intresserad att engagera 
dig i föreningen. Kontaktuppgifter hittar du 
bland annat på nästa sida i detta blad.

Jag vill även be er att kolla på den digitala 
tavlan vid entréerna och ha det som vana att 
hålla ett öga på den. På tavlan kan du bland 
annat hitta regler i föreningen som är viktiga 
att känna till då du bokar tvättstugan eller 
annan lokal i föreningen. Vi försöker även att 
sprida information via den som kan vara viktig 
att du tar del av.

Passar på att önska er en fortsatt härlig vinter.

Ordförande, Brf Vilunda
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# Stamspolning
Det har nu gått hela 10 år sedan Brf Vilunda 
genomförde stambyte och det är därför dags 
att utföra en stamspolning av samtliga avlopp 
i föreningen. Stamspolningen är beställd och 
kommer att genomföras av företaget NHS.  
I samband med arbetet kommer NHS att 
behöva tillgång till era lägenheter under en 
kort period för att genomföra spolning från 
köksavloppet samt från handfat och golvbrunn 
i badrummet. 

Arbetet påbörjas i mitten av februari och 
kommer att ske på dagtid. Om du själv inte 
kan vara hemma när arbetet är planerat att 
genomföras är det mycket viktigt att du lämnar 
en lägenhetsnyckel i tuben som finns uppsatt på 
din entrédörr. Avisering kommer att ske ca. en 
vecka innan besöket och viktig information kan 
även komma att visas på informationstavlan i 
din entré, vi uppmanar därför att alltid titta till 
informationen på denna tavla när ni passerar.

# Belysning i  trapphusen
Som vi skrev i förra numret av Vi i Vilunda 
har föreningens styrelse nu beställt målning 
av väggar och tak på samtliga entréplan, 
samt även målning av övriga våningsplan på 
Herrgårdsvägen 10-18 och 87-103. Resterande 
våningsplan på Herrgårdsvägen 24-34 är 
planerade att målas under kommande åren. 

I samband med målningen kommer vi även att 
utföra förändringar av belysningen i trapphusen 
och montera armaturer för LED-belysning som 
både kommer att lysa starkare och dra mindre 
ström. Dessutom har denna belysning betydligt 
längre brinntid då lamporna beräknas hålla i upp 
till 100 000 timmar, jämfört med 2 000 timmar 
på de lampor vi har idag, vilket betyder att 
föreningen förhoppningsvis slipper kostsamma 
lampbyten under många år framöver. Vi hoppas 
ni kommer att uppskatta arbetet.

# Föreningsuppdrag?
Är du intresserad att hjälpa till i föreningens 
styrelse eller att sitta som föreningsrevisor? 
Eller vet du kanske någon annan som bor i Brf 
Vilunda och som skulle passa för uppgiften? 
Valberedningen söker just nu efter medlemmar 
som kan tänka sig att hjälpa till i föreningen 
och önskar gärna tips och förslag på passande 
personer för uppgiften. Ta gärna kontakt med 
valberedningen om du har några tips eller själv 
vill vara med och hjälpa till: 

Valberedningens sammankallande:
Coralia Burgos, tel. 073-373 21 23

# Fastighetsförsäkring
För 2019 har föreningens fastighetsförsäkring 
omförhandlats och styrelsen har av bland 
annat ekonomiska skäl valt att avsluta det 
tidigare avtalet med Trygg-Hansa och istället 
är föreningens fastigheter numera försäkrade 
hos Protector. Bytet innebär även att styrelsen 
får en egen kontaktperson vilket även det 
bidragit till bytet. Det ingår fortfarande 
bostadsrättstillägg för alla bostadsrätter i 
Brf Vilunda. Den vanliga hemförsäkringen 
och försäkring för lösöre måste ni precis som 
tidigare teckna själva!

# Nya stadgar
Under höstens extra föreningsstämma 
beslutade stämman att anta nya stadgar för 
föreningen. Dessa har efter stämman granskats 
av HSB och sedan skickats till Bolagsverket för 
registrering. Nya stadgarna finns nu att läsa 
på föreningens hemsida, www.brfvilunda.se. 
Det är viktigt att du som bor i föreningen är 
medveten om vad som står skrivet i föreningens 
stadgar då detta är föreningens ”regler” och 
bland annat beskriver vilka rättigheter och 
skyldigheter du som boende har.



# Föreningslokalen
I Brf Vilunda finns förmånen att hyra en 
större och nyrenoverad föreningslokal till ett 
förmånligt pris på för närvarande 250 kr per 
pass (500 kr per heldag). Lokalen är belägen 
med egen ingång intill Herrgårdsvägen 28. 
Efter att det nya bokningssystemet infördes för 
ett halvår sedan har det blivit enklare att boka 
lokalen då ingen nyckelutkvittering behövt 
genomföras utan den som bokat har enkelt 
kunnat använda sin egen nyckeltag för att 
låsa upp lokalen efter utförd bokning. Bokning 
sker via informationstavlan eller genom Aptus 
Home på din dator eller mobiltelefon.

Detta förenklade bokningsutförande har även 
gjort att ansvaret för att återställa lokalen i bra 
skick har ökat på den som bokat. Styrelsen har 
gjort slumpmässiga kontroller och konstaterat 
att många skött städning och återställning av 
möbler på ett exemplariskt bra sätt vilket 
vi är mycket glada över. Tyvärr gäller detta 
inte alla då det i vissa fall varit golv som ej 
torkats, konfetti som suttit fast i taket samt 
kök och badrum som inte rengjorts. Tyvärr 
drabbar detta föreningen, dvs. vi som bor här 
ekonomiskt då extra städning behöver utföras. 

Styrelsen ser nu över rutinerna och 
kommer framöver att bli hårdare 
om städning ej utförts efter att 
någon lokal bokats, detta gäller 
även vid bokning av bastu och 
övernattningsrummet. Om regler 
och städning ej efterföljs kan det 
innebära att du fråntas möjligheten 
att boka lokalerna samt att du blir 
ersättningsskyldig i efterhand.

# Matning av fåglar
En sak som många kanske inte tänker på och 
som kan tyckas väldigt oskyldigt vill vi gärna 
påminna om igen. När vi matar fåglar under 
vintern så sprids det ofta mycket rester på 
marken kring husen vilket tyvärr drar till sig 
skadedjur som kan ge oönskade konsekvenser. 
Vi ber er att ha detta i åtanke och undvika 
att mata fåglar från balkongerna även fast vi 
förstår att det bara är av god gärning som ni 
matar dessa djur.

# Glöggkvällen
Den 13 december bjöd styrelsen in samtliga 
boende till en glöggkväll i vår föreningslokal.  
Bilder från det gångna året visades upp och 
det bjöds även på hembakt julfika vilket 
var mycket uppskattat från samtliga. Många 
delade även med sig om sina tankar och åsikter 
i föreningen och vi fick höra många positiva 
åsikter om det arbete som styrelsen lagt ner 
under 2018 vilket vi självklart uppskattar att få 
höra. Vi vill med detta tacka alla för att ni vill 
medverkar på våra gemensamma arrangemang 
och hoppas att snart få arrangera ännu en 
trivselkväll.

Hembakt julfika från föreningens glöggkväll 2018
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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 
vid 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 tydligt 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 2019 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.


