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BRA RESULTAT FÖR
NYA TRÄFFPUNKTEN

S
• P-tillstånd för
den egna bilen
- och särskilda
gästkort för tillfälliga besökare
delas ut till alla
hushåll.

P-TILLSTÅND
KRÄVS FRÅN
1 AUGUSTI

Från 1 augusti gäller det att ha det nya
parkeringstillståndet på plats i framrutan
när du parkerar på någon av Brf Vilbergens
parkeringar.

P

arkeringsbolaget Q-Park kommer att
ha järnkoll på området från den dagen.
Nya skyltar kommer att sättas upp
vid samtliga infarter, där det klargörs för
alla besökare - och boende - att tillstånd
erfordras.
Samtliga boende har fått sina P-tillstånd,
dels för den egna bilen/bilarna, dels tre
speciella besökskort för tillfälliga gäster.
– Vid behov, t ex om någon ordnar en
70-årsfest, kan extra tillfälliga gästkort
hämtas ut på vicevärdsexpeditionen, säger
Håkan Lundgren.
Under sommaren kommer också tio nya
p-platser för bilar att tillkomma i området.
Fem husvagns/husbilsägare har sagt
upp sina specialparkeringar och styrelsen
har beslutat att konvertera lika många
husvagnsplatser, vilket räcker till tio nya
personbilsplatser.

ommaren är här och föreningens ekonomi går som tåget.
Det är faktiskt kul att vara ordförande i en
förening som Vilbergen.
Vi kan nu även göra en summering av
investeringen i nya Träffpunkten Gråbergsgatan när sista handen lagts på den yttre
miljön runt byggnaden. Ny stensättning,
nyplanteringar och nya belysningsinstallationer.
Resultatet ser riktigt fint ut. Vi ser också
att hela projektet ger intäkter som med råge
täcker driftkostnaderna.
Ekonomiskt går det t o m bättre än vi
vågade hoppas.
Spabad, bastu och gym lockar många.
Vi ser också ett växande antal bokningar
av de nya möteslokalerna i Träffpunkten,
både av medlemmar men också externa
företag och organisationer, vilket genererar
ytterligare intäkter.

FÖRHANDLING INLEDD
OM BREDBANDSAVTAL

E

n annan fråga som står högt på styrelsens
dagordning är ett nytt bredbandsavtal.
Vårt senaste avtal med Telia skrevs på fem
år, ett avtal som löper ut 1 februari 2018.
Vi har inlett en diskussion med Telia
och begärt in ett nytt avtalsförslag, med ett
paketpris och medlemserbjudanden, och
lämnat en del synpunkter och önskemål.
Vi förväntar oss ett bud från Telia någon
gång i sommar, förhoppningsvis redan i juli.
Vid hade en del strul i början av femårsavtalet med Telia, men efter inkörning så
har vi varit nöjda.
Vi vill ta diskussionerna med Telia i god
tid men vill också ha dörren öppen för förhandlingar med andra leverantörer.
Vi återkommer naturligtvis med rapporter om händelseutvecklingen när det gäller
TV, bredband och IP-telefoni.
Till dess vill jag önska alla en riktigt skön
och trevlig sommar.

• Nya skyltar kommer att sättas upp vid
alla infarter till Brf Vilbergen i god tid före
1 augusti.

Tobbe Hallberg,
ordförande
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DE SNYGGAR UPP RUNT NYA TRÄFFPUNKTEN
Nu är de yttre arbetena runt nya Träffpunkten slutförda.
Mängder med nya prydnadsväxter har
planterats och nya rabatter har anlagts.

D

en stenlagda innergården har lagts
om helt och hållet. Varje sten har
plockats bort, underlaget har jämnats
till, dräneringsbrunn - som inte fungerat på
många år - har placerats så att framtida regnvatten kan rinna bort. All den gamla stenen
har återanvänts.
Ny punktbelysning
Sittområdet på innergården har snyggats
upp och försetts med punktbelysning vid
alla bord. Gården har också fått nya prydnadsväxter och rabatter.
De gamla sittbänkarna finns till största

delen kvar. En del nya sittbänkar kommer
att köpas in.
Utgången upp mot grillplatsen har fått en
rejäl uppsnyggning och försetts med en rad
korta belysningsstolpar.
• Bild ovan: Jan Söderlund från Åhlin
& Ekeroth snyggar till den nyplanterade
rabatten längs fasaden.som nu pryds av
Vårälväxing, utsedd till årets perenn 2014.
• Bild t.h: Kiril Lambrev , kollega till Jan
i samtal med Håkan Lundgren om det pågående trädgårdsarbetet vid Träffpunkten.
•Bilder nedan: Den nya omlagda stensättningen på Träffpunktens innergård med de
nya rabatterna.
• Till höger ny asfalt och belysningsstolpar
som knyter ihop Träffpunkten med grillplatsen i trappans övre ände.
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UTHYRNINGEN AV
FÖRENINGENS
LOKALER ALLT
MER POPULÄR
Föreningens uthyrningsrum blir allt mer
populärt. Redan nu är inte mindre än 19
nätter inbokade för sommaren.
– Det är nog bra att vara ute i god tid om man
planerar ett besök i Vilbergen och vill boka
nattlogi, menar Håkan Lundgren, vicevärd.
På vicevärdsexpeditionen hanteras även
ett växande antal bokningar av festlokalen i
nya Träffpunkten Gråbergsgatan.
I mitten av juni var inte mindre än 20 förhandsbokningar gjorda. Både medlemmar
och externa företag och organisationer visar
växande intresse.
– Vi har fantastiskt fina lokaler och det har
många upptäckt, säger Håkan.

VICEVÄRDSKONTORET
SEMESTERSTÄNGS
Avtalsförändringar för hyra av
spa/gym bör ske före 30 juni
Även en vicevärd behöver semester. Håkan
Lundgren tar sommarledigt vecka 27-30.
Vecka 27 och vecka 30 finns en ersättare på
plats på vicevärdskontoret.
Under vecka 28 och 29, dvs 10 juli-21 juli,
kommer kontoret att vara helt stängt.
Håkan uppmanar alla medlemmar, som
planerar ändring av avtal för gym/spahyra
i närtid, snarast behöver besöka vicevärdsexpeditionen, dock senast 30 juni, för att
ändringar ska kunna göras.
Under juli kommer inga nya avtal att
kunna registreras.

GRATIS YOGAKURS
LOCKADE MEDLEMMAR

U

nder mars-april inbjöds alla medlemmar att prova på yoga, alldeles gratis.
Uppslutningen blev tyvärr ganska
blygsam, men en handfull medlemmar tog
ändå chansen att lära sig några grundsteg
av en rutinerad yogainstruktör.
Fem kvällar/eftermiddagar samlades 6-7
deltagare för att träna.
– Antalet deltagare blev färre än förväntat.
Men det är inte omöjligt att det görs nya
försök längre fram, om intresset mognar med
tiden, säger Tobbe Hallberg.

NU FÖRSVINNER ALLA
GAMLA KÄLLARDÖRRAR
Arbetena med att byta ut områdets 36
yttre källardörrar har inletts.
I mitten av juni var 12 nya dörrar färdigmonterade och på plats.
Övriga 24 dörrar är utkörda till de hus de

ska monteras i, men står i källargångarna och
väntar på sin tur.
– Montagearbetet har hittills gått långsammare än planerat. Men vi hoppas att takten
kommer att höjas, säger Håkan Lundgren,
vicevärd.
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HÖRT & SETT

KOM IHÅG: HUND OCH KATT
SKA VARA KOPPLADE
För allas trivsel: Katter och hundar som
rastas i vårt bostadsområde ska vara kopplade. Ibland måste vi påminna om denna
enkla huvudregel.
Att koppla sitt husdjur är ett sätt att visa
respekt mot dina grannar, gammal som ung.

TRÅNGT OCH TRIVSAMT I TRÄFFPUNKTEN
MED ALLSÅNG OCH CITTRASPEL
Den 8 juni hade vi allsång i
Träffpunkten med Grå Husets
Cittraspelare och med Inger Lilja
som allsångsledare.

Styrelsens arbetsgrupper

Inom styrelsen finns det olika arbetsgrupper. Grupperna 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.

Det var ett 60-tal medlemmar
som kom och sjöng med i gamla
välkända låtar.
I pausen bjöds det på kaffe med
dopp och därefter fortsatte sången.

NYA CHANSER ATT KASTA GROVSOPOR

Missade du chansen att kasta grovsopor senast? Nästa möjlighet
ges i slutet oktober, då vi åter hyr in containrar för grovsopor. Behållarna ställs upp i området tre gånger per år – vinter, försommar
och höst, precis som under tidigare år. Schemat för 2017 ser du här:
			 vVINTER
SOMMAR
HÖST
Container sätts ut7 22 februari
31 maj
25 oktober
Container hämtas7 27 februari
5 juni
30 oktober
Observera: Vid samtliga tillfällen sätts containrar ut tidigt på morgonen, och hämtas under tidig morgon, på angivna datum.
KLIPP GÄRNA UT DETTA MEDDELANDE OCH SPARA!

Områdesmiljögruppen: Niclas Johansson,
Renata Wikström och Elisabeth Hallin
Fritidsgruppen: Andreas Nilsson,Johan
Sjöholm, Renata Wikström, Rebecca Bernhard
och Elisabeth Hallin.
Kommunikation/teknik: Tobbe Hallberg,
Johan Sjöholm, Andreas Nilsson och Henrik
Lindqvist

STYRELSEN SAMMANTRÄDER
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.

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

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!

Tobbe Hallberg,
Ordförande

Renata Wikström,
sekreterare

Andreas Nilsson,
studieorganisatör

Niclas Johansson,
vice ordförande

Johan Sjöholm,
ordinarie ledamot

Henrik Lindqvist
ordinarie ledamot

Rebecca Bernhard
ordinarie, vice sekr.

Elisabeth Hallin
ordinarie

Åsa Lennartsson
HSB-ledamot

Håkan Lundgren,
vicevärd

