
Ordförande har ordet
Otroligt att första höstmånaden går 

mot sitt slut och snart kommer hösten att 
träda in och visa sig ordentligt. Hoppas att ni 
har njutit av den lite längre sommaren och är 
laddade för resten av året.

Vid stämman ändrades styrelsen, några 
lämnade styrelsen och några nya valdes till. 
Jag vill passa på att tack Majlis Klintberg, 
Madelene Andersson och Bror Rosebeck för 
deras engagemang och insatser i föreningen. 
Samtidigt vill jag välkomna Lea Markuksela 
och Olavi Arvila till nya styrelsen. Lea är vår 
nya trädgårdsansvarig som är väldig entusiast 
och aktivt utför sitt uppdrag.

Vi går framåt med stark ekonomi men 
behöver bygga på en buffert för kommande 
förbättringar vilket kommer att diskuteras 
vid styrelsens budgetmöte i november. Våra 
lån har setts över och jag har lyckats få ner 
räntekostnader ytterligare. Att binda lånen 
med olika intervaller är nästa steg.

Väsby Orienteringsklubb kommer att arrangera 
en tävling, ”Ungdomsseriefinalen” lördag den 
28/9. De har fått tillåtelse att lägga del av 
orienteringen i vårt föreningsområde. Det är 
roligt att kunna medverka i ungdomsidrotter. 

” Balkonger och vissa delar av fasader behöver 
renovering och vi avråder därför från att kosta 
på ev. inglasning av balkonger tills att vi vet 
exakt vad som behöver utföras. Styrelsen har 
undersökt möjligheterna att anlita experter 
för att få hjälp med att få fram en bra lösning. 
Vi strävar efter en lösning som underhåller 
våra fastigheter och möjliggör besparingar 
på energiförbrukningen. Om styrelsen får 
genomföra sitt förslag, blir det ett stort lyft för 
vår förening som ökar i värdet. Färdigt förslag 
kommer att presenteras för hela föreningen.

Tack för visad förståelse och tålamod under 
arbetet med parkeringar och markarbeten 
utanför entréerna. Hoppas att ni är nöjda med 
hittills utförda förbättringar.

Under vecka 36 inträffade en del störningar av  
lås och bokningssystemet vilket vi beklagar. 
Vår leverantör hade utfört en nödvändig 
uppdatering i systemet vilka skapade oväntade 
störningar, men dessa ska nu vara åtgärdade.

Sist men inte minst, vill jag tacka än en gång 
för förtroendet om mig som ordförande.

Ordförande, Brf Vilunda
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# Ny hemsida
Under året har styrelsen arbetat fram en ny 
modernare version av föreningens hemsida 
som nu ligger uppe. På hemsidan hittar du 
nyttig information om din bostadsrättsförening 
och kan även ladda ner regler för bland 
annat tvättstugor, bastu, föreningslokal och 
övernattningsrum. 

Du hittar även föreningens stadgar och 
övriga ordningsregler på vår hemsida samt 
de dokument du behöver för att t.ex. ansöka 
om andrahandsuthyrning eller inglasning av 
balkong. Föreningen lägger reglerbundet upp 
aktuell information på hemsidan så ta för vana 
att besöka sidan med jämna mellanrum: 
www.brfvilunda.se

# Sommarens arbeten
Under sommaren 2019 har mycket arbete hänt 
i föreningens yttermiljö. Bland annat har vi 
utfört följande åtgärder:

- Rengöring av samtliga motorvärmarstolpar
- Plantering av blommor utanför entréerna
- Installation av droppslangar i nyplanteringar
- Omläggning av asfalt på och intill många av 
föreningens parkeringslängor
- Nya cykelställ har installerats intill 
Herrgårdsvägen 93-95 och 101-103 där även ny 
marksten och kantsten lagts
- Ny kantsten har lagts i närhet till entréerna 
på Herrgårdsvägen 12-14
- Ny dränering samt ny vattenpump har 
installerats runt huset på Herrgårdsvägen 87

Under våren och sommaren har även målning 
av väggar och tak i samtliga entréer utförts. 
På nästa sida ser ni bilder från vissa av alla 
åtgärder som utförts den senaste tiden. Vi 
vill samtidigt rikta ett stort tack till alla er 
som bor i området för det tålamod ni visat i 
samband med dessa arbeten.

# Årsstämman
Tisdag den 21 maj anordnades Brf Vilundas 
årsstämma. Totalt deltog 69 röstberättigande 
inkl. 4 st som representerades med fullmakt. 
På årsstämman valdes Lea Markuksela 
och Olavi Arvila till nya suppleanter. Bror 
Rosenback, Majlis Klintberg samt Madeleine 
Andersson avgick från styrelsen och tackades 
för sitt arbete i föreningen. På baksidan av 
detta blad 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 5 st motioner inkommit och 
samtliga behandlades på årsstämman. Vi vill 
med detta tacka alla som medverkade.

# Rökförbud från 1 juli
Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny 
tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Lagen innehåller bland 
annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. 

I Brf Vilundas område innebär detta bland 
annat ett förbud mot rökning på samtliga 
lekplatser samt utanför affärslokalerna på 
Herrgårdsvägen 34. Förbudet gäller även 
användning av e-cigarett. Ta även hänsyn till 
andra om ni väljer att röka på egen balkong 
eller utanför byggnader då röklukt väldigt lätt 

sprider sig in genom fönster och ventilation.

Brf Vilundas Årsstämma 2019
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