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AV AVGIFTEN

NU HAR SOPNEDKASTEN
STÄNGTS FÖR ALLTID

 För andra året i rad har styrelsen beslutat att bibehålla årsavgiften i föreningen på 
samma nivå som tidigare.  Det innebär att medlemmarna nästa år betalar samma avgift 
under 2014 som gällt både 2013 och 2012.

Läs mer om föreningens goda ekonomi på sidan 3, där Birgitta Wessman-Thyrsson, fören-

ingens ordförande, berättar mer.        • SIDAN 3

 Sedan mitten av oktober har sopnedkasten 
i Vilbergen varit stängda - och istället ersatts 
av fem miljöhus för utökad källsortering plus 
ett par mindre s.k sopskåp.
 –Jag tycker att de nya miljöhusen är jättebra. 
Bra att kunna sortera allt avfall i området. Det 

fungerar bra, och blir säkert ännu bättre 
i takt med att alla lär sig att sortera allt 
korrekt. Det känns också rätt att vi fått 
bättre möjligheter att värna om miljö och 
natur, säger Anne-Maj Sjölund.

• Anne-Maj Sjölund, nöjd med det nya sopsystemet i Vilbergen.

 Många medlemmar i Brf Vilbergen har 
redan börjat titta på digital-TV via Telia.
För de som väljer analog bild dröjer det till 
mitten av januari, då den slutliga överväx-
lingen från ComHem till Telia, sker.
– Många som går över till digital-TV redan 
nu kan få hjälp med installationen av Telia, 
liksom för bredbandsinstallation, till rabatte-
rat pris, säger Tobbe Hallberg i föreningens 
Teknikgrupp.

Slutet av december tillhör årets brand-
farligaste perioder.  Bortglömda ljus, 

tomtebloss på fel plats, en torrkokande 
skinka på spisen - riskmomenten avspeglas 
obarmhärtigt i brandmyndigheternas årliga 
statistik över bostadsbränder.

 Alla är naturligtvis försiktiga. Men i jul-
stressen är det lätt att missa en detalj - och 
plötsligt är olyckan framme. 

När det sker är en fungerande brand-
varnare ett väldigt bra sätt att avstyra en 
hotande katastrof.

Kontrollera därför din brandvarnare.
Om du inte själv klarar att klättra på stegar 

och byta batteri be en god vän, granne eller 
släkting om hjälp.
Trevlig och trygg jul tillönskas alla.

TÄNK PÅ BRANDFARAN 
- KOLLA DIN BRANDVARNARE
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Sedan mitten av oktober är föreningens 61 
gamla soprum - och därmed också hundra-
tals sopnedkast - stängda för gott. 
Hushållssoporna kastas istället i fem olika 
s.k miljöhus och ett par mindre sopskåp.
Alla medlemmar måste nu själva sortera 
sina sopor i en rad olika fraktioner.
De flesta boende sköter sorteringen bra 
- men inte alla.

I soprummen har redan hittats  alla möjliga 
sorts sopor som INTE överhuvudtaget 
ska lägga i soprummen. Några exempel 

på fynd:
• Mikrovågsugn, markiser, golvmop-

par, gardinstänger. kaffebryggare, trasiga 
elsladdar med vidhängande armatur, CD-
spelare..

– Alla dessa föremål är grovsopor och ska 
lämnas på någon av kommunens returpunk-
ter. Hamnar de i våra soprum innebär det 
bara ökade kostnader för föreningen, säger 
Håkan Lundgren, vicevärd.

Utvärdering
Föreningen har inlett en utvärdering av det 
nya sopsystemet och har redan konstaterat 
ett behov av fler sopskåp. 

De nya skåpen har fyllts betydligt snabbare 
än beräknats. Troligen beroende på att många, 
som egentligen ska använda sitt eget miljöhus, 
istället valt att lägga hushållsavfall i något 
av sopskåpen istället. Kanske för att man 
passserar  sopskåpen, t ex på väg till jobbet, 
säger Håkan Lundgren, vicevärd.

Rätt antal?
Föreningen analyserar också om antalet 

behållare i miljöhusen för de olika fraktio-
nerna är rätt.

–  Vi har till exempel tvingats tömma 
behållare för lampor flera gånger under 
inledningsskedet. Men vi gissar att många 
kanske hamstrat trasiga lampor hemma och 
nu passat på att enkelt göra sig av med dem, 
när nu möjlighet getts.  

– Vi hoppas att vi snart kan avläsa hur 
stort det löpande behovet egentligen är, 
säger Håkan.

– Behållaren är dessutom bara avsedd 
för lampor/ljuskällor - INTE elsladdar och 
armaturer, som vi sett exempel på.

Bara tidningar
• Ett annat problem är tidningsåtervinning-

en. Här är det många som slänger bärkassar, 
som inte får sorteras bland tidningar, utan ska 
läggas bland pappersförpackningar.

• Behållare för metallförpackningar avser 
just - metallförpackningar. Inte sopborstar 
med metallhandtag, inte gardinstänger - utan 
endast förpackningar.

Pressa ihop förpackningarna!
Föreningen vädjar också till alla medlemmar-
na att knöla ihop sina pappersförpackningar 
innan de slängs i behållarna i miljöhusen. 

Det innebär t ex att pappkartonger ska 
vikas ihop så de tar så lite plats som möjligt. 
Föreningen betalar för volym, inte för vikt.  

– Vi tvingas alltså betala extra för luften. 
Samma sak gäller t ex plastförpackningar. 
Försök att minska volymen och bidra till lägre 
sophanteringskostnader, menar Håkan.

 Inga plastpåsar i komposten!
•Ett annat fel som förekommer allt för ofta 

är att plastpåsar används för komposterbara 
sopor.  Ingen plast är inte komposterbar!

För kompostsopor finns särskilda nedbryt-
bara soppåsar, gjorda av majsstärkelse, som 
tillhandahålls gratis av kommunen, . 

Alla hushåll har fått en rejäl laddning 
med sådana påsar. Men när brist uppstår 
kan nya hämtas på någon av kommunens 
Returpunkter.  

På vicevärdskontoret finns också ett mindre 
lager som i nödfall kan hämtas.

Information på nätet
Är du osäker på vad som gäller så finns infor-
mation vid varje sopbehållare i miljöhusen.  

För fördjupad kunskap hur källsortering 
går till är det bara att gå in på föreningens 
hemsida, och klicka på länken till Lilla Sop-
boken, där all nödvändig detsaljinformation 
finns att läsa.

Lilla Sopboken finns också som trycksak 
och kan hämtas på t ex returpunkten.

Soprum blir förråd
Den 61 soprummen i området får nu nya 
användningsområden. 55 av soprummen 
- i låghusen - konverteras till extraförråd 
och kommer att hyras ut till medlemmarna. 
Efterfrågan är stor och en kölista är redan 
upprättad.  De sex soprummen i höghusen 
blir istället nya cykelrum.

NYA SORTERINGSKRAV NÄR MILJÖHUS ERSÄTTER SOPRUM 

• En ögonblicksbild från ett av de nya miljöhusen: fulla behållare för pappersförpckningar. Föreningen betalar för volym - vilket innebär att 
varje kartong eller förpackning som inte viks ihop och komprimeras maximalt kostar extra för föreningen - dvs gör sophämtningen dyrare 

för medlemmarna.

”Trasiga CD-spelare, gardinstänger, utslitna markiser, golvmoppar, mikrovågsugnar och kaffebryggare hör inte hemma i våra nya miljöhus”

En ny återkommande vinjett i medlemstidningen Rubinen.

MILJÖ RUTAN



RUBINEN

Birgitta 
Wessman-Thyrsson,
ordförande

Så var det dags för årets sista nummer av Rubinen 
och därmed också dags för en tillbakablick över året 
som gått.

Samtidigt vill jag framhålla att styrelsens inriktning och 
beslut hela tiden har ett fokus på föreningens framtid.

När jag skriver dessa rader är det den 17:e november, solen 
lyser från en klarblå himmel och temperaturen ligger på 
omkring + 10°. Gräsmattorna lyser gröna och i sandlådan 

leker några småttingar under överinseende av sina föräldrar.
Vem kan tro att det bara om några veckor  kvar till jul?

 BRA BOKSLUT
För föreningens ekonomi är det positivt så länge snön uteblir, men 
visst önskar vi väl alla att det blir en vit jul ?

På tal om föreningens ekonomi – vid novembermötet följde sty-
relsen, tillsammans med Åsa Lennartsson, ekonom från HSB Östra, 
upp det gångna verksamhetsårets ekonomiska utfall.

Återigen kan vi redovisa ett positivt bokslut samt en budget för 
2014 som går ihop utan beslut om avgiftshöjning.

ENERGISNÅL BELYSNING
Ändå har styrelsen under det gångna året jobbat med fortsatt inrikt-
ning på ekonomi- och miljöåtgärder, såväl inom- som utomhus.

Den genomförda satsningen på energisnål LED-belysning och 
sensorstyrd tändning och släckning av belysning i trapphus och 
källare, påvisade redan under det första kvartalet 2013 att elför-
brukningen minskat betydligt.

När det sedan blev tid att beställa renovering av de skador som 
installationen av postboxar och byte av armaturer medfört, kunde 
detta samordnas med en allmän uppfräschning av de trapphus, där 
styrelsen vid besiktning upptäckt en del mindre skador.

NYA STADGAR
Den första september var det så dags att sjösätta de nya stadgarna, 
normalstadgar 2011 som föreningsstämman antagit vid två på var-
andra följande stämmor 2012 / 2013. 

Som en följd av detta inleder styrelsen också en omförhandling 
med HSB BO-Service avseende innehållet i det tekniska förvalt-
ningsavtalet.

Efter att styrelsen den 9:e  och den 12:e oktober hållit informations-
möten och visning, öppnades de nya miljöhusen den 14:e oktober. 

Därefter stängdes sopnedkasten och soprummen. Även här till-
kommer en del efterarbete.

Många medlemmar har anmält intresse för att hyra ett soprum till 
förråd. Styrelsen lovar återkomma till frågan, så snart beslut fattats 
om aktuella åtgärder.

NYA BREDBANDS- OCH TV-AVTALET
Efter nyår är det hög tid för igångsättande av det nya bredbandsavtalet 
med Telia och senare under våren finns förslag från miljögruppen 
om att tillskapa en ny och finare ”fasad” utåt. 

Styrelsen menar, att det för föreningens framtid har ett stort värde, 
att besökare eller bara förbipasserande får en vacker och positiv 
ögonblicksbild av vårt område.

Med dessa ord vill jag önska Er alla en riktigt GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR !

Ett särskilt tack vill jag från föreningen rikta till 
vår vicevärd Håkan Lundgren, som under året 
haft full sysselsättning med alla våra pågående 
projekt.

INGEN HÖJNING AV
MÅNADSAVGIFTEN

Många hushåll i Vilbergen har redan växlat över till digitalTV 
via Telia.
– Växlingen från ComHem till Telia har inletts och har hittills 
gått väldigt smidigt, säger Tobbe Hallberg i föreningens Tek-
nikgrupp.

En rad informsationsträffar har genomförts i området under 
hösten för att räta ut en del frågetecken inför årsskiftet då Com-
Hem lämnar över distributionsansvaret för TV till Telia.

– Det har varit bra, välbesökta och informativa möten, menar 
Tobbe Hallberg.

 De som fortfarande ser på analog TV får fortfarande sina signaler 
från ComHem. Först i mitten på januari växlas även den analoga 
bilden över från Com Hem till Telia. 

Alla hushåll som då valt att fortsätta med gratis analog bild måste 
då göra en ny kanalsökning.

När det gäller digital-TV så är det 
alltså möjligt att tjuvstarta, vilket en 
växande skara val att göra.

– Många har tecknat avtal både för 
bredband och digital-TV, och samti-
digt köpt en tilläggstjänst i form av en 
tekniker från Telia som kommer hem 
och gör alla installationer.

– Normalpriset för denna service 
är 895 kr. I Vilbergen har vi fått ett 

specialavtal där tjänsten kostar 199 kr, berättar Tobbe Hallberg.
– För den som inte är teknikkunnig är det absolut värt pengarna. 

jag kommer själv att köpa den tjänsten, trots att jag har kunskap. 
Men jag slipper allt tänkbara strul genom att göra det.

SMIDIG ÖVERGÅNG
FÖR NYA TV-AVTALET

Föreningens tak är i bättre skick än väntat och föreningen 
kan spara in mångmiljonbelopp.

Föreningen hade, i linje med gällande underhållsplan, avsett 
att lägga om samtliga papptak i området. Men en granskning 

av samtliga tak har visat att taken är i gott skick, och bedömts 
hålla i minst 10-15 år till.

Dock konstarerades vid besiktningen att takfotsplåtarna 
var i bristfälligt skick. Dessa kommer att bytas, samtidigt som 
plåtarna täcks med en 30 cm bred , takpappsremsa.

 Arbetena är budgeterade och offertförfrågan på åtgärderna 
kommer att gå ut under våren. Takplåtsarbetena bedöms kosta 
runt en miljon kr - vilken bara är en bråkdel av kostnaderna för 
helt nya takskikt i hela området.

TAKEN I BÄTTRE 
SKICK ÄN VÄNTAT

DIGITAL-TV-TITTARE HAR TJUVSTARTAT



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

Birgitta Wessman-
Thyrsson, 
ordförande

Fredric Carlsson
suppleant

Håkan Lundgren,
vicevärd

Tobbe Hallberg, 
vice ordförande

Andreas Nilsson, 
studieorganisatör

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

ges i först i februari 2014, 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
suppleant

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
Birgitta 
Wessman-Thyrsson
Fredric Carlsson
Renata Wikström

Fritidsgruppen
Birgitta 
Wessman-Thyrsson
Andreas Nilsson
Johan Sjöholm
Renata Wikström
Rebecca Bernhard

  

Bild saknas

 I tur att avgå vid stämman 2014 är de 
ordinarie ledamöterna:
• Birgitta Wessman-Thyrsson
• Renata Wikström
• Tobbe Hallberg
Suppleantern i tur att avgå är:
• Henrik Lindqvist
• Rebecka Bernhard
• Revisor Gunilla Rosengren
• Revisors ersättare Lisbeth Lindberg.

Valbar och nomineringsrätt har alla med-
lemmar och de som stadigvararande sam-
manbor med medlem.

De nya stadgarna finns nu på vår 
hemsida. Det är samma som delats 
ut tidigare och bör finnas i er lägen-

hetspärm. 

På grund av stadgeändringen har styrelsen 
omförhandlat avtalet med HSB BOservice. 
Det innebär att vi som bostadsrättshavare 

Glöm inte föreningens
julgransplundring redan 

– söndagen den 
12 januari 2014 

Anslag kommer att sättas 
upp på entrétavlorna.

Föreningsstämma den 18 februari 2014
MISSA INTE VÅR

TRADITIONSENLIGA
JULGRANSPLUNDRING

Brf Vilbergen genomför sin föreningsstämma tisdagen den 18 februari 2014.  Mötet 
arrangeras i Louis De Geer. På dagordningen står bland annat en serie val av till 
olika förtroendeuppdrag i föreningen.

Alla har rätt att nominera kandidater – senast den 15 januari
Vid egen nominering ska namn adress och 

telefonnummer och vad nomineringen avser 
för uppdrag anges.

Nomineringar till valberedningen
Vid nominering av annan ska ovanstående 

uppgifter lämnas på den nominerade samt 
uppgifter på den som nominerar.

Den nominerade ska vara vidtalad.
Nomineringarna ska vara valberedningen 

tillhanda senast den 14-01-15.
Nomineringen lämnas till vicevärd i ett 

förslutet kuvert märkt Valberedningen.

Nya stadgarna nu på hemsidan
själva måste bekosta den del lägenhetens 
inre underhåll som föreningen stått för 
tidigare. 

Styrelsen har dock beslutat att reparation 
av WC-cistern dold i vägg, spolanordning, luft-
ning av radiator och byte av radiatorventiler 
fortfarande ska vara föreningens ansvar.

FUNDERA ÄVEN VILKA SOM BÖR INGÅ I EN NY VALBEREDNING!
 Tänk på att föreningen också behöver en bra 

valberedning. Har du idéer och förslag på namn så är 
de välkomna.  Valberedningen har en nyckelposition i 
arbetet för en väl fungerande förening.


