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NU ÄR DE NYA LEKREDSKAPEN PÅ PLATS PÅ ALLA GÅRDAR  • SID 4

Nu är det nya ombyggnadsprojektet i gång:

ÖVER 200 NYA DÖRRAR PÅ PLATS 
Nu har föreningens nya, stora ombygg-

nadsprojekt rullat igång.
I september var sammanlagt 214 nya 

säkerhetsdörrar färdigmonterade i Rubinen 
1 och Rubinen 2.

Dessutom har provmontering av nya 
fönster och balkongdörrar utförts i 

två utvalda lägenheter. 
– Dörrmonteringen rullar på bra. De 

första fönstermonteringarna ska nu 
besiktigas och utvärderas, säger Mattias 
Larsson, projektledare på HSB Östra.

 Asbest och PCB
Hela projektet har drabbats av förse-
ningar genom upptäckten av asbest i 
tätningsmassan runt lägenhetsdörrarna.

En saneringsfirma är inhyrd för att 
rensa dörrpartierna från asbest innan 
dörrmontörerna kan göra sitt jobb.

Behovet av PCB-sanering runt fönster-
partierna har också påverkat tidplanen.

– Dörrmontagen i hela föreningen 
bedöms kunna bli klara i februari 
2020.  När det gäller fönstren blir det 
större förseningar, men vi hoppas att 
allt kan bli klart till sommaren 2021, 
säger Mattias.

PCB-sanering inledd
Vecka 39 inleddes PCB-saneringen 

runt fönstren i höghuset, Gråbergs-
gatan 81 vilket beräknas pågå i fyra 
veckor. Arbetena utförs från skylift  
på utsidan av fasaden. Fönstren ska 
hållas stängda  så länge sanering pågår. 
Ventilationssystemen i huset kommer 
också att vara avstängt under arbetstid.

De tre första gårdarna har redan 
kunnat hämta ut sina nya nycklar, 
även om dörrarna ännu inte kommit 
på plats överallt. 

I september pågick dörrbyten  vid 
Gråbergsgatan 51.  Monteringsarbetet 
fortsätter nu i husen runt Gråbergs-
gatan 25.

• Gunnar Andersson ställde upp med sin lägenhet 
som testobjekt och blev den första i föreningen som 
hittills fått både ny lägenhetsdörr och nya fönster.

– Jättefin dörr. Och fort gick det, sa Gunnar, som kunde 
följa arbetet från sin stol i hallen. Här tillsammans med 
vicevärden Håkan Lundgren.

•Provmontering av de första fönstren av tre 
smålänningar, Filip Gustavsson, Claes-Håkan 
Nilsson och Simon Lennartsson. 

–En viktig test som ger oss underlag för 
att förbättra monteringen. Vi kan även göra 
vissa anpassningar redan vid tillverkningen.

Det blev en jättelyckad och fin jubi-
leumsfest i Vilbergen. 

Det var mina styrelsekolleger, fri-
tidsgruppen och många frivilliga med-
lemmar som ställde upp och gjorde 
en fantastisk arbetsinsats för att ro 
projektet i land.

Nu dröjer det minst tio år innan det är dags 
att jubilera igen. Men under den tiden 

kommer vi att fortsätta med vårt utvecklings-
arbete i föreningen.

Just nu pågår bytet av alla lägenhetsdörrar.  
De första provmonteringarna av fönster och 
balkongdörrar har utförts. Vi har tyvärr tvingats 
att justera tidplanerna sedan det upptäcktes 
att fogmassa vid dörrarna innehöll asbest 
som måste saneras innan montörerna kunde 
starta sitt arbete. 

Det vållade i sin tur kedjeeffekter som 
inneburit förskjutningar i all tidplanering. 

Saneringen av PCB vid fönstren har också 
påverkat planerna.
  När alla nya dörrar är på plats så hoppas vi 
kunna inleda uppsnyggningen av alla entré-
partier och måla om trapphusen.
En annan diskussion  som pågår i styrelsen 
är när och hur vi kan dra igång en satsning 
på egenproducerad solenergi på våra tak.

Tills vidare kan vi glädja oss åt att att vi bor 
i en fin och ekonomiskt 
välmående förening. 
Trevlig höst! 

EN RIKTIGT LYCKAD 
FEST I VILBERGEN

Föreningens bastuanläggningar på Gråbergsgatan 29 
och Vilbergsgatan 249, kommer att omfattas av det 
nya låssystem som nu successivt införs i området. 

Det innebär att den som har behörighet 
och egen bastunyckel inte längre kan 

komma in med sin gamla nyckel.
För fortsatt tillträde till bastulokalerna 

måste en behörighetsregistrering av nyckel 
ske på vicevärdskontoret. Ta med din nya 
dörrnyckel och den gamla bastunyckeln till 
vicevärdskontoret så kommer vicevärden att 
lägga in rätt behörighet på din nya nyckel. 
Tel till vicevärden: 010-442 56 05

NYTT LÅSSYSTEM ÄVEN 
FÖR BASTUBADARNA!
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FULL FART NÄR BRF VILBERGEN FEMTIOÅRSFESTADE!

• Norrköpings ungdomscirkus lockade stor publik som kunde ta plats längs husväggarnas skugga eller i solen, eller sitta 
på våra sommargröna gräsmattor.

• Musik, dans  och allsång. Musiken flödande i Vilbergen när föreningen firade 50 år.
Benny och Asta sjöng och spelade så det stod härliga till. Och många tog chansen att dansa.
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FULL FART NÄR BRF VILBERGEN FEMTIOÅRSFESTADE!
• Eva Jonsson och Aina Nielsen närstuderar en av frågorna på tipsprome-

naden som lockade många deltagare.
• Ludvig Norén, 9 månader, på sin första ridtur i Vil-

bergen, tillsammans med Pernilla Norén-Gustavsson.

• Frivilliga krafter, från styrelse och medlemmar i området, möjliggjorde 
hela jubileumsfesten. Här lyckades vi samla de flesta funktionärerna på en 

bild under jubileumsfestligheterna i Vilbergen.

I perfekt sensommarväder firade Brf 
Vilbergen sitt femtioårsjubileum den sista 
dagen i augusti.
Musik, dans, allsång, jubileumstal, lopp-
marknad, gymnastikshow, auktion, ponny-
ridning, tipspromenad, utställning, middag 
och en rad andra aktiviteter lockade många 
hundra deltagare.  Det blev en fin mix för 
alla åldrar. T.o.m föreningens hundar fick sitt 
genom anordnandet av en agilityshow - och 
där alla hundar fick möjlighet att pröva på 
nya lekredskap.
 

Styrelseledamöter och en lång rad 
frivilliga  ställde upp för att både 
kläcka idéer, planera, boka och prak-

tiskt genomföra hela arrangemanget. 
Kaffeservering, mat, städning, listan 

på jobb var lång för alla medarbetare.
 Föreningens styrelse vill gärna rikta 

ett stort tack för det ovärderliga frivillig- 

jobb som alla funktionärer lagt ner på 
jubileumsarrangemanget. Särskilt nämns 
Monica Eriksson, Gunilla Lindvall, Siv 
Wettersten, Gunilla Almgren, Roger 
Gustafsson, Kenneth Magnusson och 
Jörn Lyberg för sina insatser.

• Även föreningens hundar bjöds på 
agilityshow och chans att testa nya 

spännande lekredskap.

•Marcus Bernhard, här med dottern 
Linnea som testar att gå balansgång 

på lina. Svårt, men kul.



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

HÖRT & SETT
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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 oktober 2019, 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 2019 ser du här nedan: 
    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, Elisabeth Hallin, 
Rebecca Bernhard, Christina Holm och Mikael 
Landberg.
Fritidsgruppen: Andreas Nilsson, Renata 
Wikström, Rebecca Bernhard, Christina  Holm 
och Elisabeth Hallin.
Kommunikation/teknik: Tobbe Hallberg,, 
Andreas Nilsson, Henrik Lindqvist och Mikael 
Landberg

Åsa Lennartsson
HSB-ledamot

Christina Holm 
ordinarie ledamott

Mikael Landberg, 
suppleant

SISTA NYA 
LEKHUSET 
PÅ PLATS

Föreningens 50-årsfirande den sista 
augusti innebar också att vi gemensamt 
kunnat överlämna ett bidrag tlll Barncan-
cerfonden.

Försäljning av matbiljetter till ju-
bileumsfesten, loppisförsäljning, 

auktion och generösa bidrag från 
medlemmar, inbringade sammanlagt 
16.385 kronor.

Inäkterna blev vår gemensamma gåva 
till Barncancerfonden.
Tack alla medlemmar för er medverkan.

Föreningens gåva
till Barncancerfonden:

ÖVER 16 000 KR
INSAMLADE!

NY BUSSRESA TILL ULLARED I HÖST
 Gör plats i almanackan redan nu. Den 4 november är det 

dags igen för vår populära bussresa till Ullared!

Upprustningen av barnens 
lekredskap, på alla våra 
gårdar, är nu äntligen i mål.

Under året har även de 
fyra sista gårdarna – 

Gråbergsgatan 1, 25 och 
51 samt Vilbergsgatan 261, 
färdigställts.

Gamla slitna och uttjänta 
lekredskap har ersatts med 
nya och fräscha.

 Allt har genomförts i linje 
med föreningens gällande 
underhållsplan.

Under hösten och kom-
mande vår sker en fortsatt 
uppsnyggning av rabatter 
och  träd i området.


