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Kära grannar!  
Så är hösten här med sina fina färger i naturen. Det innebär dock att vi snart kommer att 

packa ihop våra utemöbler så att de klarar vintern. Därmed så upphör också våra träffar 

på gården varje tisdag som varit en uppskattad träffpunkt för många av oss som tillhör 

riskgruppen. 

 

På grund av corona-läget pausade vi en del jobb under våren. Vi har nu lärt oss mer om 

hur vi ska förhålla oss med social distans så flera jobb har nu kunnat genomföras och 

andra är på gång som du kan läsa mer om i denna information. 
 
Brandvarnare 
Alla brandvarnare ska bytas ut i samtliga lägenheter då de börjar bli uttjänta efter snart 

10 år. Det kommer att göras under veckorna 45-46. Då kommer våra vice-värdar 

Bengt Vestin och Roberto Agnoletto att ringa på kvällstid hos samtliga br-innehavare 

och överlämna nya brandvarnare. De kommer även att erbjuda sig att hjälpa till och sätta 

upp dem om du så önskar. 
 

Byte av mätare på elementen 

Våra mätare som sitter på våra element 

behövas bytas ut för att de ska sända rätt 

mätdata till Minol som registrerar din 

förbrukning av el, värme och vatten. Detta 

kommer att göras i samtliga lägenheter 

och lokaler under året. Du kommer att få 

information om mer exakt när detta 

kommer att ske i din lägenhet/ditt 

trapphus. 
 

 

Förlängning av pergolan 
Du har säkert noterat att föreningen har satt upp ytterligare ett avgränsningsplank på 

gården mot den allmänna gångvägen mellan vår och Väsbyhems fastighet. Vi kommer 

nu också att förlänga spaljén i pergolan så den hänger ihop med grinden. Vi får hoppas 

att detta bidrar till att ytterligare markera att detta är privat gård och håller obehöriga på 

avstånd. 
 
Höjning av br-avgiften 
Våra kostnader för underhåll ökar nu i takt med att vår fastighet börjar bli 10 år. Det 

innebär att vi dessvärre behöver höja br-avgiften med 5% från 2021-01-01. Som du 

säkert kommer ihåg har vi totalt sänkt br-avgiften med bortåt 40% från starten 2011. Så 

även med denna höjning har vi totalt sänkt hyran med bortåt 35% och ligger fortfarande 

lågt. Vi kommer även i fortsättningen att amortera 1,2 Mkr årligen så länge räntan är så 

låg. Med denna höjning säkerställer vi att ekonomin är i balans. 
 
Årsstämma 
Reservera Torsdag 12 november kl. 18 till vår årliga årsstämma. Vi kommer att vara i 

församlingshemmet i Vilunda Kyrka på Kyrkvägen 9 där vi kan hålla social distans. Mer 

information och kallelse kommer. 

 

 

 

 



 

P-vakt på parkeringsplatserna utomhus 
Vi har under en längre tid haft problem med obehöriga som parkerar på våra 

parkeringsplatser utomhus utefter Skolvägen. För att detta förhoppningsvis ska upphöra 

kommer vi att vidta två åtgärder. Vi målar Privat Parkering direkt på asfalten på varje 

parkeringsplats. Vi anlitar airo park som parkeringsbolag från 2020-11-01. De kommer 

att sätta upp fler skyltar och lappa de som står på platserna utan tillstånd. 

 

Julmingel trapphusvis inställt 
Mot bakgrund av corona-läget och att 

många av oss tillhör riskgruppen har vi 

beslutat att inte genomföra det 

traditionella julminglet trapphusvis som 

trapphusvärdarna brukar bjuda in till. 

 

Däremot kommer vi att försöka arrangera 

julglögg på gården i samband med att 

julgranen kommer på plats inför första 

advent. Mer information kommer närmare 

inpå. 
 

 
 

Hösthälsningar från styrelsen 
Gunilla, Lars, Magnus, Roberto, Bengt, Susmita och Åke. 

 

 

 
  

 

 


