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Ordförande har ordet

Erik Holm känner de flesta av oss i föreningen. Han hjälpte oss som fastighetsskötare i
Brf Vilunda under mer än 20 års tid och fanns i föreningen fram tills han gick i pension för tre år
sedan. Jag träffade Erik 1996, en snäll och ansvarsfull man som var principfast och full av energi.
Vår relation blev starkare med åren och jag fick lära känna hans familj, frun Gittan och hans enda
dotter Carina, båda lika kärleksfulla som Erik. Eriks liv präglades av kärlek och ömhet, något som jag
försöker ta lärdom av. Erik har lämnat jordelivet och samtidigt lämnat ett stort tomrum efter sig.

Jag saknar dig min vän

Sommaren närmar sig med stora steg och precis som förra året kommer vi att ha vår årsstämma den
21 maj. Kallelse har gått ut och som ni kunnat se kommer vi i år att samlas i vår föreningslokal på
Herrgårdsvägen 28.
På stämman kommer vi bland annat att välja en ny styrelse, valberedningen presenterar sitt förslag men
alla medlemmar har möjlighet att utropa sina egna kandidater också. Att bo i en bostadsrättsförening
innebär att vi alla gemensamt hjälpts åt för att få en bra och trivsam boendemiljö. Vi ska även rösta
för vilka motioner som ska genomföras närmaste åren. Därför är det viktigt att delta i stämman och
aktivt göra sin röst hörd. Jag hoppas att få träffa de flesta av er på årsstämman.
På återseende.

Ordförande, Brf Vilunda

# Din balkong

# Uppdaterade regler

Vi påminner om att det är förbjudet att
ha föremål hängandes utanför din balkong.
Balkonglådor är tillåtna på balkongräcket,
men måste av säkerhetsskäl hänga inåt.
Parabolantenn får endast monteras i eget
fundament på golvet. Exempelvis en stång
med betongfundament. Parabolantennen ska
monteras på ett säkert sätt och får aldrig sticka
ut eller hänga utanför balkongen/uteplatsen.

Reglerna för föreningslokalen har uppdaterats.
Nytt i reglerna är bland annat att hushållet
som hyr föreningslokalen omgående kommer
att debiteras extra om städning inte utförts
enligt städanvisningarna som sitter uppsatta
på anslagstavla i föreningslokalen.

Det är inte tillåtet att montera eller göra
infästningar på själva huset. Det vill säga att det
är förbjudet att fästa exempelvis en parabol
genom att borra/spika hål eller klämma fast
fästet på huset i dess fasad, balkongräcke,
tak, golv, fönster, dörrkarm eller på yttre- och
innerväggar.

Alla boende i föreningen har möjlighet att hyra
föreningslokalen till en låg kostnad men det är
viktigt att alla som nyttjar lokalen följer regler
och även städar ordentligt efter sig för att
vi ska kunna hålla avgifterna på en låg nivå.
Önskar du boka lokalen gör du det enkelt på
informationstavlan i din entré, där kan du även
hitta bokningsreglerna som gäller för bokning
av föreningslokalen, föreningens bastu samt
övernattningsrummet.

Föreningslokalen i Brf Vilunda är belägen på Herrgårdsvägen 28
och kan hyras av samtliga medlemmar i föreningen

# Djurräddning
En lite annorlunda räddningsinsats med
ett lyckligt slut inträffade för några veckor
sedan i vår förening då några boende hade
uppmärksammat att en Igelkott fastnat i ett
hål och inte kunde ta
sig upp på egen hand
trots stora försök. Tack
vare ett par rejäla
arbetshandskar
kunde
Edi från Renew Service
trädgårdsskötsel sträcka
sig efter igelkotten och
få upp den. Historien
fick ett lyckligt slut och
”kotten” lever nu vidare
på annat plats.

# Rökning förbjudet
I föreningen råder totalt rökförbud i allmänna
utrymmen så som tvättstugor, källarutrymmen
och trapphus. Detta måste respekteras då det
både är en brandfara att röka inomhus och
dessutom ger en oönskad doft som kan vara
störande för många boende.

# Stamspolning
Under våren har underhåll av avloppsstammar
genomförts genom en stamsspolning. Detta är
ett standardunderhåll som beställdes då det
gått 10 år sedan stambytet genomfördes.
Enligt föreningens stadgar har företrädare
för bostadsrättsföreningen rätt att få
komma in i lägenheten när det behövs
för tillsyn eller för att utföra arbete som
bostadsrättsföreningen svarar för. Vid dessa
underhållsarbeten aviseras det alltid i förväg
till hushållen samt via informationstavlan
i entrén. Är du inte hemma kan du alltid
lägga lägenhetsnyckeln i nyckeltuben då det
endast är föreningens förvaltare som har
tillträde till tuben.
Om du trots detta inte ger tillträde till
lägenheten kan hushållet krävas på extra
ersättning för den kostnad som uppstår då
föreningen måste utföra extrabeställningar av
arbetet.

# Årsstämma

Rökning är tillåtet utomhus, men tänk på
andra som inte röker och undvik gärna att röka
i närhet till entréer. Fimpar får aldrig slängas
direkt på marken utan ska alltid slängas i
avsedda askkoppar på sopbehållarna.

Samtliga medlemmar i Brf Vilunda har nu
kallats till ordinarie föreningsstämma. I år
planerar vi att hålla till i föreningslokalen
intill Herrgårdsvägen 28. Styrelsen bjuder på
enklare fika från 18:00 då även registreringen
börjar. Varmt välkommen!

# Målning

BRF VILUNDAS FÖRENI
NGSSTÄMMA 2019

Som de flesta har sett är målningen av väggarna
i trapphusen samt byte till ny LED-belysning
i full gång. Många har sagt att det blivit
mycket snyggare och fräschare i trapphusen
vilket vi självklart uppskattar att få höra.
Målningsarbetet kommer att pågå ändra fram
till sommaren.

Dag: Tisdag 21 maj 20
19
Tid: 18:45 (registrering
och fika från 18:00)
Plats: Föreningslokalen
i

Brf Vilunda

Till minne av Erik Holm
Under våren fick styrelsen besked att föreningens
tidigare fastighetsskötare, Erik Holm, hastigt
avlidit. Erik gjorde mycket för vår förening och vi
kommer alla att sakna Eriks fina engagemang och
glädje som han spred inom föreningen.
Erik föddes 10 augusti 1948 i Jakobstad, Finland.
I Finland ägde Erik en stor hönsfarm för att
exportera ägg som främst gick på export till
Ryssland men i slutet på 1980-talet började
denna export att gå allt sämre vilket gjorde att
Erik med familj var tvungna att se sig om efter en
ny inkomstkälla. Erik med familj flyttade då först
till Vancouver i Canada där Erik fick jobb inom
pälsnäringen. De bodde och jobbade i Canada
under lite mer än 2 års tid men efter dessa 2 år
var det dags för nästa flytt.
Eftersom Eriks fru hade släkt i Upplands Väsby beslöt de sig efter mycket funderande
för att flytta till Sverige och bosätta sig i Fresta i Upplands Väsby. Erik sökte då jobb på
HSB där han nästan omgående började jobba som fastighetsskötare och blev då direkt
placerad i Brf Vilunda där han alltså var stationerad från 1990. År 2013 fyllde Erik 65
år och blev därmed pensionär, men Erik trivdes väldigt bra i föreningen och kunde
gärna tänka sig att jobba några år till. Eftersom Brf Vilunda i samband med detta
bytte förvaltare till Renew Service anställdes Erik i 2 år av Renew Service vilket även
blev en bra överlämning till nya fastighetsskötaren. 2016 gick Erik slutligen i pension
och trivdes mycket bra med livet som pensionär. Trots pensionärslivet var Erik ofta på
besök i föreningen, men då inte för att jobba utan enbart för att säga hej till vänner
och gamla kollegor.
Erik gillade mycket att kolla på Sport och under åren blev det även många besök hos
dottern som valt att bosätta sig i Canada. Bland annat förra året då Erik fyllde 70 år
samtidigt som det även var guldbröllop, 50 års äktenskap, mellan Erik och hans fru.
Detta firades under en hel månad i Vancouver vilket uppskattades stort och blivit till
ett mycket fint minne för familjen. Erik var en livsnjutare som fick många att skratta
och såg alltid positivt på livet. Vi är många som kommer att sakna Erik.
Erik blev 70 år.
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