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DEN NYA SOPHANTERINGEN - NU BÖRJAR DEN FUNGERA!   • SISTA SIDAN
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BUDGETEN FÖR
SNÖRÖJNINGEN
HÖLL MED RÅGE
Vintersäsongen går nu snabbt mot sitt 
slut. Och på vicevärdskontoret i Vilbergen 
kan Håkan Lundgren glatt konstatera 
att snöröjningsbudgeten hållit sig klart 
inom ramarna.
 – Vi har ännu inte fått in alla fakturor. Men 
vi har haft barmark under mycket stor del 
av säsongen, så vi klarar budgeten med 
rejäl marginal, menar han.
 I december var det bara ett enda tillfälle 
snöröjarna behövde kallas in. Den dagen 
föll ca tio centimeter.
I januari gjordes tio utryckningar för att 
skotta snö, flytta bort större snömängder 
och för att sanda. I februari bara - en!
Hittills i mars ingen alls. Peppar, peppar..

 Biltrafik är bara tillåten för i- och urlast-
ning, samt persontransporter. Maxtid för  
parkering vid dessa tillfällen är tio minuter. 
En p-avgift på 700 kr aviseras av det p-bolag 
som sköter trafikövervakningen i området 
på uppdrag av bostadsrättsföreningen.
– Om alla håller sig till regelboken så undviks 
all irritation och dessutom undviks dyra 
felparkeringsavgifter, menar föreningen.Övergavs av kommunen för två år 

sedan - nu skapas nytt medlemshus

I drygt två år har Träffpunkten, den föreningsägda friliggande byggnaden mitt i området, 
stått övergiven, ända sedan den övergavs av hemtjänsten och kommunen, som varit 
föreningens hyresgäst i decennier.
 – Vi har gjort upprepade försök att hitta nya hyresgäster, men alla försök har misslyckats. 

Delvis på grund av svårigheter att få byggnadslov för helt nya verksamheter i byggnaden, 
säger Tobbe Hallberg, föreningens nya ordförande.

  Styrelsen har istället valt en ny linje - att förvandla den nästan 400 kvm stora fast-
igheten till ett nytt, uppfräschat medlemshus. På idélistan står bland annat bubbelpool, 
bastu med relaxrum, ett gym och en samlingslokal för mycket bred medlemsverksamhet 
och med plats för t ex medlemsarrangerade kalas.

 I april samlas föreningsledningen till sin traditionella planeringsdag - och högst upp på 
dagordningen står frågan om Träffpunktens framtid.

– Det känns som en väldigt kul och spännande uppgift. Vi kommer också att hämta in 
ytterligare medlemssynpunkter och idéer under resans gång, säger Tobbe Hallberg.

BYGGNADEN SOM 
SKA FÅ NYTT LIV

 Ett 20-tal träd har tagits bort längs för-
eningens ytterkanter, dvs längs Gråbergs-
gatan respektive Vilbergsgatan. Många av 
träden har drabbats av rötskador.
Föreningens miljögrupp arbetar nu med 
en plan för nyplantering. Fritidsgruppen 
gör också en översyn av föreningens 
lekplatser.

En av idéerna som diskuterats är att 
skapa en gemensam större, mer välut-
rustad lekplats för de mindre barnen, med 
placering någonstans i närheten av den s.k 
Träffpunkten.

LEKPLATSERNA
RUSTAS UPP FÖR 

VÅRA YNGSTA

LÄS GÄRNA DETTA
– SPARA 700 KR!

• Träffpunkten står nu tom - men ska förvandlas till nytt medlemshus till gagn för alla medlemmar i 
föreningen. Idéarbetet har inletts och ligger nu högt på den nya styrelsens dagordning.
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NYA STYRELSEN LADDAR UPP FÖR 2014
Tisdagen den 18 februari höll Brf Vilbergen årsmöte i Hemeryckssalen 
i Louise De Geer i närvaro av 144 personer, varav 113 röstberät-
tigade medlemmar.

Vid mötet gav avgående ordföranden Birgitta Wessman-Thyrsson 
en lägesrapport om det gångna året, som bland annat resulterat i 
ett nytt sophanteringssystem.

Hon riktade ett varmt tack till personalen på BOservice, som 
under en besvärlig tid ställde upp och löste de sophanterings-
problem som uppstod i området sedan renhållningsbolagets 

personal  av arbetsmiljöskäl vägrade utföra vissa arbetsmoment.
Föreningens investeringar på ca 1,3 miljoner i nya miljöhus och 

utökad sopsortering innebär att sophämtningen åter fungerar frik-
tionsfritt.

 Avböjde återval
Birgitta Wessman-Thyrsson, ordförande i föreningen under en följd 
av år,  hade inför stämman avböjt återval.

– Jag tyckte var dags att gå nu. Jag har suttit med i styrelsen i mer 
än tjugo år. Jag vill minnas att jag valdes in som suppleant alldeles i 
början av 90-talet, säger Birgitta.

– Det har varit ett mycket intressant uppdrag, men det känns rätt 
att sluta medan det fortfarande känns roligt.  

Hon underströk värdet av att ha ett gott samarbete i föreningens 
styrelse och en kontinuitet i detta arbete.

– Det har varit en bra idé att ha en vice ordförande i styrelsen. Det 
bäddar för att kommande ordförande är väl förberedd inför sina 
arbetsuppgifter, menade Birgitta Wessman-Thyrsson.

Avtackades
Birgitta avtackades av årsmötet med en rejäl blomsterkvast, över-
lämnad av Tobbe Hallberg, som kort och hjärtligt sammanfattande 
föreningens syn:

”Tack för det jättejobb du gjort för föreningen”.

Birgitta själv överlämnade dessförinnan en blomsterkvast till vice-
värden Håkan Lundgren, som nu jobbat jämnt tio år i föreningen.

” Utan Håkan hade vi i styrelsen inte klarat oss”, menade hon.

Motion avslogs
Vid stämman behandlades också en motion, undertecknad av 33 med-
lemmar i föreningen, som  begärde att stämman bl a skulle ge avgifts-

frihet för pensionärsorganisationer som använder  föreningenslokaler 
för t ex studiecirklar. Detta sedan styrelsen skärpt avgiftsreglerna vid 
nyttjande av lokalerna.

Styrelsen avstyrkte och underströk att avgift bara tas ut då lokalerna 
samnyttjas med personer som inte tillhör föreningen. Stämman gav 
sitt stöd till styrelsens avslagsyrkande på motionen.

Många omval
Stämman omvalde Renata Wikström och Tobbe Hallberg som ordinarie 
ledamöter i styrelsen. Henrik Lindqvist, tidigare suppleant, nyvaldes 
som ordinarie ledamot.

Rebecca Bernhard omvaldes som suppleant. Elisabeth Hallin ny-
valdes som suppleant i styrelsen.

När styrelsen senare konstituerade sig utsågs Tobbe Hallberg till 
ny ordförande i föreningen.

Årsmötets övriga val innebar bl a att Gunilla Rosengren och Lisbeth 
Lindberg omvaldes till föreningens ordinarie revisorer.

Till ordinarie ombud till HSB Östras fullmäktige valde stämman 
Renata Wikström, Tobbe Hallberg, Andreas Nilsson, Niclas Johansson, 
Johan Sjöholm, Henrik Lindqvist, Rebecca Bernhard samt Elisabeth 
Hallin (nyval).

Som ersättare utsågs Gunilla Rosengren, Lisbeth Lindberg, Ulf 
Thyrsson samt Kurt Ardell.

Fr.v Tobbe Hallberg, ny ordförande, Birgitta Wessman-Thyrsson, avgående 
ordförande samt Håkan Lundgren, vicevärd.

• Nya styrelsen i Brf Vilbergen: fr.v Elisabeth Hallin, Andreas Nilsson, Tobbe Hallberg, Johan Sjöholm, Niclas Johansson, 
Rebecca Bernhard, Åsa Lennartsson (HSB-representant), Henrik Lindqvist och Renata Wikström.
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Tobbe Hallberg,
ordförande

”Under de senaste åren har vi gått 
i mål med en rad projekt i fören-
ingen. Alla med miljöanknytning. 

Upprustningen av alla gårdsmiljöer, 
investeringar i ett helt nytt energisnålt 
belysningssystem, och en miljonsats-
ning på ett helt nytt sophanterings-
system som förbättrat arbetsmiljön för  
de som hämtar våra sopor, samt att vi 
skapat en utökad sopsorteringsmodell 
som ger ytterligare miljövinster genom 
ökad återvinning.

Investeringarna innebär inte bara 
miljövinster utan även besparingar på 
lång sikt. 

Mindre elförbrukning innebär lägre 
driftkostnader. Bättre sopsortering ger 
också långsiktigt lägre kostnader.

För en nytillträdd ordförande känns 
det väldigt bra att föreningen har grund-
lagt en god och stabil ekonomi.

Nu väntar en ny utmaning för den 
nya styrelsen - att hitta en lösning 

på de senaste årens huvudvärk, Träff-
punkten, vårt friliggande hyresobjekt 
som nu stått tomt i flera år och tickat 
kostnader.

Trots många försök har inga nya 
hyresgäster hittats, delvis på grund av 
gällande byggslovsregler.  Att bygga om 
till bostäder har visat sig bli mycket dyrt, 
om ens möjligt på grund av gällande 
stadsplan.

Den 11 april ska styrelsen genomföra 
sitt traditionsenliga planeringsmöte, 
där en av huvudfrågorna blir att hitta 
en lösning på hur Träffpunkten ska 
kunna konverteras till ett mervärde för 
medlemmarna.

Tanken är att skapa ett medlemshus, 
som kan vara till gagn för alla som 

bor i vår förening.  Vi har redan fått in 
många medlemsidéer och vi tar gärna 
emot fler.

Vi kommer löpande att föra en dialog 
om utvecklingen av projektet. 

- Ett väldigt inspirerande uppdrag som jag 
verkligen ser fram emot att jobba med, 
säger Tobbe Hallberg, nyss fyllda 50 år, som 
nu utsetts till ny ordförande i föreningen 
efter avgående Birgitta Wessman Thyrsson 
som valt att kliva av efter mer än tjugo år 
i styrelsen.

Tobbe har redan många års erfarenhet 
av styrelsearbetet i föreningen, de se-
naste åren som vice ordförande.  Han 

har också dragit ett tungt lass i föreningens 
s.k teknikgrupp, som hanterat bland annat 
bredbands- och kabel-TV-frågor.

Teknikintresse
Hans teknikintresse avspeglas i hans yrke 

som driftstekniker på kriminalvårdsstyrel-
sens dataenhet i Norrköping. Ett heltidsjobb 
som han kombinerar med en egen massage-
studio i en inhyrd lokal i föreningen, sedan 
många år. Nyligen kunde studion inhysas i 
en källarlokal vid samma gård som familjen 
bor.

– Väldigt nära till jobbet, säger han.

NU OMFORMAR VI GAMLA TRÄFFPUNKTEN

TILL NYTT MEDLEMSHUS

• I decennier har Norrköpings kommun och hemtjänsten varit 
föreningens hyresgäst. Sedan två år står den nästan 400 kvm stora byggnaden tom och övergiven.

– Min hustru utbildar sig just nu i yrket, så 
att vi ska kunna driva studion tillsammans.

Tobbe flyttade till föreningen 2008 tillsam-
mans med hustru och tre barn. Han kom 
snabbt efter inflyttningen in i föreningsarbetet 
i Vilbergen.

”Fotbollsnörd”
Det var kanske ingen slump, eftersom fören-
ingsarbete varit en bärande del i hans liv.

- Jag har varit fotbollsnörd i hela mitt liv 
och jobbat inom IFK i mer än tjugo år med 
olika arbetsuppgifter, mest som ungdomsle-
dare men även olika uppgifter inom A-laget, 
säger Tobbe.

Nu blir det alltså ytterligare en arbets-
uppgift, att leda det styrelsearbete som 
ska göra Brf Vilbergen till ett ännu bättre 
bostadsområde.

 – Det har redan gjorts mycket stora inves-
teringar och underhållsinsatser i föreningen 
under den senaste tioårsperioden. Och fören-
ingen har en mycket god ekonomi.  Vi går nu in 
i en lite lugnare fas. Men det finns fortfarande 
mycket som kan förbättras, menar Tobbe.
–  En av de frågor som står högst på dagord-
ningen är Träffpunkten, som vi hoppas kunna 
hitta en bra lösning på. Idéer saknas inte.

Ordföranden har ordet:

TRÄFFPUNKTEN
- EN UTMANING

”

 Träffpunkten, den föreningsägda friliggande 
byggnaden mitt i området, står tom sedan flera 
år, då hyresavtalet upphörde med kommunen 
och hemtjänsten.

Föreningen har gjort upprepade försök 
att hitta nya hyresgäster, men alla försök 
har misslyckats. Delvis på grund av 

svårigheter att få byggnadslov för helt nya 
verksamheter i byggnaden.

  Styrelsen har istället valt en ny linje - att för-
vandla den nästan 400 kvm stora fastigheten 
till ett nytt, uppfräschat medlemshus. 

På idélistan står bland annat bubbelpool, 
bastu med relaxrum, ett gym och en samlings-
lokal för mycket bred medlemsverksamhet 
och med plats för t ex medlemsarrangerade 
kalas. 

Dörren står också öppen för alla medlemmar 
att inkomma med idéer och synpunkter.

TOBBE - NY ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN



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!

Johan Sjöholm, 
ordinarie ledamot

Renata Wikström,
sekreterare

Niclas Johansson, 
ordinarie ledamot

Elisabeth Hallin 
suppleant

Håkan Lundgren,
vicevärd

Tobbe Hallberg, 
Ordförande

Andreas Nilsson, 
studieorganisatör

NYA CHANSER ATT KASTA GROVSOPOR!
 Missade du chansen att kasta grovsopor senast? Nästa möjlig-

het ges i maj, då vi åter hyr in containrar för grovsopor. Behållarna 
ställs upp i området tre gånger per år – vinter, vår och höst, precis 
som under tidigare år. 
     FEBRUARI       MAJ   OKTOBER
Container sätts ut 26 februari 28 maj 29 oktober
Container hämtas 3 mars 2 juni 3 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 
måndagen 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
suppleant, vice sekr.

Henrik Lindqvist
ordinarie ledamot

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.

Kommunikation
/teknik
Tobbe Hallberg
Johan Sjöholm
Andreas Nilsson
Henrik Lindqvist

Områdesmiljö-
gruppen
Niclas Johansson
Renata Wikström
Elisabeth Hallin

Fritidsgruppen
Andreas Nilsson
Johan Sjöholm
Renata Wikström
Rebecca Bernhard

Åsa Lennartsson
HSB-ledamot

  

Bild saknas

KOMMUNEN planerar att skapa en helt 
ny park, Vilbergsparken, av det grön-

område som gränsar till föreningen.
 Föreningens fritidsgrupp har  deltagit i 
ett samrådsmöte med kommunen, för att 
diskutera tankar och önskemål.

Tekniska kontoret har inlett en förstudie 
av parkprojektet.

I ett första steg ska lekplatsen vid skolan, 
bakom Paprikabacken, snyggas till. Både 
lekredskap och bollplan ska moderniseras 
och stå klar redan i november i år.  

Men kommunen vill alltså göra en total-
översyn av hela grönområdet och där forma 
en helt ny park för stadsdelen. 

Landskapsarkitekten Maja Paulsson 
på Tekniska kontoret räknar med att den 
detaljerade planen för omgestaltningen av 
parken blir klar senare i år.

KOMMUNEN VILL SKAPA
NY PARK I VILBERGEN

En ny återkommande vinjett i medlemstidningen Rubinen.

MILJÖ RUTAN

Sopsorteringen i de nya miljöhusen 
i området fungerar allt bättre. 
Slarvet har minskat, kunskapen 
och viljan att sortera rätt har 
ökat.
– Vi har följt utvecklingen och gjort 
vissa justeringar av antal kärl och 
något fall även tömningsfrekvens, 
säger Håkan Lundgren, vicevärd.

Ytterligare ett sopskåp har placerats 
ut vid Vilbergsgatan 221 för att klara 
volymerna. Tömningsfrekvensen har 

också ändrats till en gång per vecka.
– Sopskåpen fick ta emot betydligt mer än 

vi beräknat. Vi tror det beror på att många 
slänger sina sopor på väg till jobbet då man 
ändå passerar den vägen, menar Håkan.

Mycket glödlampor
Kärlen för sortering av glödlampor har också 
visat sig fyllas snabbare än beräknat. Giss-
ningsvis är det många som ”lagrat” trasiga 
lampor och som i inledningsskedet passat på 
att kasta alla sina lagrade lampor.

 Om den hypotesen håller så beräknas 
mängden trasiga lampor sjunka successivt.

 –  Vi ser att medlemmarna är bättre på att 
platta till sina förpackningar för att minska 
volymerna. Rent allmänt kan vi notera att 
sorteringen görs allt mer noggrant. 

Ingen plast i komposten
– Men det finns fortfarande en och annan 

som missar genom att t ex lägga kompost-
material i en vanlig plastpåse.
– Den som får slut på nedbrytbara kom-

postpåsar kan hämta sådana på närmaste 
Returpunkt-station. Det är också möjligt att 
hämta på vicevärdskontoret.

Inga grovsopor i sporummen
– Fortfarande ser vi tyvärr också en del grov-

sopor och elutrustning, t ex borrmaskiner, som 
slängs i soprummen. Men vi hoppas att det 
kommer att ske en förbättring även där.

SOPSORTERINGEN FUNGERAR ALLT BÄTTRE

•Kartonger och andra förpackningar som kläms 
ihop och packas väl tar bara en bråkdel så stor 
plats i soprumsbehållarna - vilket minskar kost-
naderna för föreningens sophantering. 
Mindre volym = mindre utgifter för föreningen.


