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Tobbe Hallberg,
ordförande

BRAKFEST NÄR FÖRENINGEN FIRAR 50-ÅR LÖRDAG 31 AUGUSTI   • SIDAN 3

SNART DAGS FÖR
VILBERGENS NYA

STORA OMBYGGNAD

•De planerar för årets byggstart, då nästan tusen nya dörrar ska börja monteras i Brf 
Vilbergens alla lägenheter.  Uppdraget förbereds av  fr.v Mattias Larsson och Magnus 

Eriksson  (t.h), projektledare, två ingenjörer på HSB Östra, som anlitats av 
föreningen.

I sommar inleds arbetet med att installera 
nya, säkerhetsklassade lägenhetsdörrar till 
alla hem i Brf Vilbergen.

Därefter följer nästa etapp, demontering 
av alla gamla fönster och montering av 
sammanlagt 3780 nya fönster i föreningens 
alla lägenheter.
– Vi har fått in sju anbud på fönsterupp-

draget och fem anbud för dörrprojektet. 
Just nu pågår utvärdering av anbuden 
och referenskontroller, säger Magnus 
Eriksson, projektledare på HSB Östra.
Magnus och kollegan Mattias Larsson från 
HSB Östras byggavdelning, framträdde 
på föreningsstämman och berättade om 
projektet.

• SIDAN 2

3780 GAMLA SLITNA FÖNSTER SKA
ERSÄTTAS AV NYA, ENERGISNÅLA

Äntligen har det blivit dags att sätta 
ner foten för vårt nya, stora ombygg-
nadsprojekt i föreningen, byte av alla 

lägenhetsdörrar och alla fönster i föreningen.
Redan i sommar, om allt går som vi hoppas, 

räknar vi med att kunna  byta ut de första 
lägenhetsdörrarna. 

Vi kommer att starta med Gråbergsgatan 
81 och sedan beta av gård efter gård.

Vi är just nu inne i slutfasen av upphand-
lingsprocessen, Av fem anbudsgivare för 
dörrprojektet återstår nu bara två att välja 
på. Av sju anbud på fönsterprojektet, är också 
bara två entreprenörer kvar i diskussionen.

BESLUT SNART
Inom några veckor tas beslut, och därefter 
kommer en detaljerad tidplan att läggas fast.

Grovt räknat tar det en halv dag att byta en 
lägenhetsdörr och 2-3 dagar att byta fönstren 
i en lägenhet. 

Alla lägenheter får sina nya dörrar först. 
Därefter inleds fönstermonteringen. Vi räknar 
med att fönsterbytena kommer att pågå ända 
in i 2022 innan sista nya fönstret är på plats.  
Sista fasen i projektet blir att nya entrépartier 
monteras och att alla trapphus målas.

Det kommer att bli en intensiv period för 
styrelsen både före och under projektets gång. 

JUBILEUMSFEST
Vi har också tagit beslut om att fira föreningens 
50-årsjubileum i år. Vi har en festkommitté 
som just inlett sitt arbete som ska resultera i 
en fest i området sista lördagen i augusti, den 
31 augusti. Vi har bedömt att det är en bra 
tidpunkt, i slutet av sommaren då de flesta 
är tillbaka efter semestern.

Det blir mat, musik, partytält och uppträ-
danden. Festkommittén är i full gång och de 
hoppas och räknar med att många frivilliga 
anmäler sig och ställer upp och praktiskt
hjälper till att få ihop ett
riktigt bra festprogram.

SNART ÄR FÖRSTA
NYA DÖRRARNA
INMONTERADE!
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Föreningens goda ekonomi och den kom-
mande satsningen på nya fönster, lägenhets-
dörrar och nytt låssystem blev huvudtemat 
vid Brf Vilbergens årsstämma i februari.
–  Vi bor i en ekonomiskt välmående förening, 
faststlog Tobbe Hallberg, ordförande Brf Vil-
bergen, när föreningens årsstämma öppnades 
i Flygeln i Louis De Geer i februari.

Sammanlagt 163 medlemmar, varav 117 
röstberättigade, närvarade vid stämman.

Tobbe Hallberg gav också en kort sam-
manfattning av det gångna verksamhetsåret.
– Vi kan notera att vi, för sjunde året i rad, inte 
behövde höja våra avgifter, berättade Tobbe.

LÅNEN MINSKADES MED 9 MILJONER
Ekonomin möjliggjorde för föreningen, att 
under verksamhetsåret  minska sina låneskul-
der med drygt nio miljoner kronor, genom 
återbetalning ur en mycket stark kassa.

Han underströk också att föreningen dess-
utom kunde teckna ett kollektivt avtal med 
Telia, som ger samtliga hushåll bredbands-
uppkoppling inbakad i årsavgiften.

Årsmötet utsåg Roger Sjögren, från HSB 
Östra, till mötesordförande och Renata Wik-
ström till sekreterare.

Revisionsberättelsen godkändes och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det 
gångna året.

 FÖR FÅ I VALBEREDNINGEN
Valberedningen, som består av två ledamöter, 
hade hoppats på ytterligare en ledamot, en 
tredje. Men trots stora ansträngningar gick 
det inte att få fram någon kandidat.

 Styrelsen fick därför stämmans uppdrag 
att försöka hitta en frivillig, tredje ledamot 
till valberedningen, för att därmed minska 
arbetsbördan.

OMBYGGNADSPROJEKTET
Huvudpunkten på årsmötets dagordning 
var nog ändå presentationen av den nya, 
planerade  ombyggnadssatsningen; byte av 
fönster och lägenhetsdörrar med tillhörande 
byte av låssystem för hela området.
Föreningen har anlitat HSB Östra att leda 
projektet. Magnus Eriksson har utsetts till 
ansvarig projektledare tillsammans med 
kollegan Mattias Larsson. 

- Anbudsförfrågningar har redan varit ute 
och utvärdering pågår av de svar vi fått in.  För 
fönsterprojektet har vi fått in sju anbud och 
för dörrbytena har vi fått in fem olika anbud, 
berättade Magnus Eriksson på stämman.

Mikael Landberg, 56 år, blir ny ledamot i Brf Vil-
bergens styrelse. Stämman valde in Mikael som 
suppleant i styrelsen efter avgående Johan Sjögren, 
som lämnat uppdraget.
Mikael  jobbar sedan 2015 som förvaltare på fast-
ighetsbolaget Heimstaden  i Norrköping och bor 
i Brf Vilbergen sedan sex år tillbaka.
Han har också ett förflutet som fastighetsskötare 
hos HSB BOservice, bl a i Vilbergen.
– Det ska bli kul att jobba för föreningen som en 
i styrelsen. Det känns bra att också ha tidigare 
erfarenhet av att jobba här i området, säger Mikael.

 – Vi har även börjat ta in kompletteringar 
och vi gör även en referenskontroll av an-
budsgivare.

 – Siktet är inställt på så snabb start som 
möjligt i år, underströk Magnus.
Först ut är dörrbytena. Samtliga lägenhets-
dörrar ska bytas ut, liksom entrédörrar  och 
låssystem.

SNART INLEDER VI NÄSTA 
STORA OMBYGGNADSPROJEKT
Alla lägenhetsdörrarna byts i år - fönsterbyten klara 2022

Det blir nya ståldörrar, med säkerhetsklass 
3, utrustade med dörrkikare och med låsbar 
låda vid varje dörr.

– Vi bedömer att det tar ca en halv dag 
per dörr för montering. Fönsterbytet i varje 
lägenhet tar upp till sex gånger så lång tid. 

FÖNSTERBYTEN
Sammanlagt är det 3780 fönster som ska bytas 
i området och beräknas ta 2-2,5 år att slutföra. 
Dessa arbeten inleds successivt efter att alla 
dörrbyten är slutförda i respektive trapphus.

Exakt tidtabell är ännu inte fastlagd efter-
som upphandlingen inte är avslutad ännu.

Styrelsen räknar med ett utge ett extra-
nummer av Rubinen före sommaren där hela 
projektet i detalj presenteras, med tidtabeller 
och övriga detaljer.

• Gäster på föreningsstämman: fr.v Mattias 
Larsson och  Magnus Eriksson  (t.h), projektle-
dare, två ingenjörer på HSB Östra som kommer 
att hålla koll på projektet åt föreningen.

• Vid stämman fick föreningens vicevärd, 
Håkan Lundgren, en rejäl blomsterkvast och 
ett varmt tack från föreningens ordförande, 
Tobbe Hallberg, för sina mycket uppskattade 
arbetsinsatser i föreningen under året. 

MIKAEL, NYTT NAMN
I FÖRENINGENS STYRELSE



RUBINEN

SMÅTOMTAR  
OCH MUSIK

NÄR JULEN DANSADES UT

Nu satsar vi på

JUBILEUMS-
FEST I VÅR
FÖRENING!

Föreningens fritidsgrupp har fått styrel-
sens uppdrag att planera och genomföra 
en rejäl jubileumsfest i området den 31 
augusti i år.

Festföremål är själva föreningen, Brf 
Vilbergen, som fyller 50 år.
 Föreningens 786  lägenheter uppför-

des under åren 1967-1971. 
I takt med färdigställandet skedde in-

flyttning successivt i lägenheterna  som 
är grupperade runt sex olika gårdar. 
Sammanlagt 22 bostadshus uppfördes, 
varav sex höghus.

Föreningen har länge diskuterat lämplig 
tidpunkt för jubileumsfirandet,och har nu 
bestämt sig för att arrangera en rejäl fest 
sista lördagen i augusti i år.
 

Frivilliga behövs!
Föreningens festkommitté  ber alla med-
lemmar om hjälp för olika arbetsuppgifter 
i samband med arrangemanget.

Det kommer att behövas många frivilliga 
arbetsinsatser för att fullfölja arrange-
manget på bästa sätt.

Anmäl gärna ditt intresse till någon av 
medlemmarna i föreningens fritidskom-
mitté;  Andreas Nilsson, Renata Wikström, 
Rebecca Bernhard, Christina  Holm eller 
Elisabeth Hallin.

Och boka redan nu in 31 augusti i din al-
manacka!

–Om man har en spisfläkt med 
kolfilter, så är det absolut nödvändigt 
att byta filter. Minst en gång om året.

Så säger Håkan Lundgren, vicevärd, 
med anledning av serviceutryckningar som 
gjorts i området under senare tid.

- Boende har klagat på matos i trapphu-
sen, och vi fick ta in ventilationsfolk för 
kontroll, säger Håkan.

 Det konstaterades bero på igentäppta 
kolfilter i köksfläktar, som i sin tur leder 
till övertryck i lägenheterna, vilket gör att 
matos pressas ut  i trapphusen istället för 
genom fläktsystemen.

KOLLA FILTRET 
I DIN KÖKSFFLÄKT!

Traditionsenligt så tog julfirandet i Vil-
bergen slut drygt en vecka in på det nya 
året. Julgransplundring tillsammans 

med dans och musik, samling runt granen, 
godis och läsk och trevlig samvaro i förening-

ens fina gemensamhetslokal Träffpunkten.
Här några bilder förmedlade av förenings-

styrelsens Renata Wikström som träffade 
både nöjda tomtenissar, dansande barn och 
glada föräldrar.

• Många passade på att dansa ut julen när 
föreningen bjöd på den traditionssenliga 

julgransplundringen.

VÅRBINGO I TRÄFFPUNKTEN DEN 19 MAJ. 

ALLSÅNG MED GRÅ HUSETS
CITTRASPELARE DEN 12 JUNI

Välkomna till Träffpunkten!
FÖRENINGENS EGEN MÖTESPLATS



Mer information – läs föreningens 
hemsida: www. brfvilbergen.se

HÖRT & SETT
RUBINEN

FRÅGOR?  FÖRSLAG?  IDÉER?  PRATA MED OSS I STYRELSEN!  FÖRENINGEN ÄR VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR!
HSBs Brf Vilbergen är en av landets största bostadsrättsföreningar.  Vi vill gärna bidra till att den också blir en av de bästa. Det förutsätter din aktiva medverkan som medlem i föreningen. Hör av dig med frågor, förslag och idéer!

Renata Wikström,
sekreterare

Elisabeth Hallin 
ordinarie ledamot

Håkan Lundgren,
vicevärd

Tobbe Hallberg, 
Ordförande

Andreas Nilsson, 
vice ordförande

NYA CHANSER ATT KASTA GROVSOPOR
 Missade inte chansen att kasta grovsopor på hemmaplan. Nästa 

möjlighet ges i slutet av maj 2019, då vi åter hyr in containrar för 
grovsopor. Behållarna ställs upp i området tre gånger per år – vin-
ter, försommar och höst, precis som under tidigare år. 
Schemat för 2019 ser du här: 
    vVINTER    SOMMAR     HÖST
Container sätts ut 27 februari 29 maj 30 oktober
Container hämtas 4 mars 3 juni 4 november
Observera: Vid samtliga tillfällen sätts containrar ut tidigt på mor-
gonen, och hämtas under tidig morgon, på angivna datum.

KLIPP GÄRNA UT DETTA MEDDELANDE OCH SPARA!

   Styrelsen har i regel sammanträde första 
onsdagen varje månad, med undantag för 
juli. Vid dessa sammanträden behandlas 
alla typer av ärenden som kan uppstå i ett 
bostadsområde med närmare 800 lägenheter 
och lokalhyresgäster.

STYRELSEN SAMMANTRÄDER

Rebecca Bernhard
studieorganisatör

Henrik Lindqvist
ordinarie ledamot

Styrelsens arbetsgrupper
Inom styrelsen finns det olika arbetsgrupper. Grup-
perna arbetar med olika frågor som styrelsen har 
beslutat att man ska gå vidare med. Grupperna har 
ingen beslutsrätt utan presenterar sina förslag för 
hela styrelsen, som därefter tar beslut. 
Nedan ser ni de olika grupperna och vilka som 
ingår i dem. Kontakta gärna arbetsgrupperna om 
ni har frågor eller förslag som ni tycker att de ska 
arbeta vidare med.

Områdesmiljögruppen: 
Renata Wikström och Elisabeth Hallin, 
Rebecca Bernhard och Christina Holm.
Fritidsgruppen: Andreas Nilsson, Renata 
Wikström, Rebecca Bernhard, Christina  Holm 
och Elisabeth Hallin.
Kommunikation/teknik: Tobbe Hallberg,, 
Andreas Nilsson och Henrik Lindqvist

Åsa Lennartsson
HSB-ledamot

Christina Holm 
ordinarie ledamott

Mikael Landberg, 
suppleant

 Alla husvagns- och släpvagnsägare 
förlorar, från kommande årsskifte, sina 
möjligheter att långtidsparkera på fören-
ingens p-platser. Sammanlagt berörs 41 
medlemmar, som under många år kunnat 
hyra uppställningsplatser på hemmaplan.

Uppsägningarna gick ut i slutet av mars 
och träder i kraft från årsskiftet.

Uppsägningarna har skett sedan styrelsen 
bedömt att bristen på ”vanliga” P-platser 
blivit allt tydligare, och att det därför blivit 
nödvändigt att vidta åtgärden.

STOPP FÖR HUSVAGNAR
FRÅN NÄSTA ÅRSSKIFTE

VÅRSTÄDNING I VILBERGEN
Det är något i luften som 

surrar. Men det är inte bina 
som vaknat. Inte ännu.

Det  är istället våra flitiga 
fastighetsskötare som 
dragit igång sina ma-

skiner och nu inlett den årliga 
vårstädningen i hela vårt bo-
stadsområde.

Det sopas upp grus i mängd, 
och gräsmattorna blåses rena 
från vinterns alla efterlämningar.

Vi anar och vill tro att somma-
ren lurar runt hörnet.


