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Tobbe Hallberg,
ordförande

VÅREN PÅ VÄG
I VILBERGEN

En lång, kall och snörik vinter närmar sig sitt slut. Våren är här, vilken dag som helst.
Men den gångna vintern har varit mycket arbetskrävande. Inte bara de stora snömängderna, utan 

även isbildningen och halkan har varit extrem.
  För första gången på många år har det plogats undan så mycket snö och is att det till slut blev 

nödvändigt att även transportera bort stora snövolymer från området.
–  Vi räknar ändå med att hålla budgeten för snöröjningen, säger Håkan Lundgren, vicevärd i Brf Vilbergen.

SNART RÖJER VI - GLÖM INTE ATT MÄRKA DIN CYKEL! •SIDAN 4

• Berg av snö och is tornar nu upp sig utanför bostadsområdet. Dagsmejan har dock börjat nöta 
ner snömassorna och vi kan börja ana att våren närmar sig även i Vilbergen.

• SIDAN 2

BUDGETEN FÖR SNÖRÖJNING VÄNTAS HÅLLA

I sex år har nu Brf Vilbergen kunnat avstå 
från att höja årsavgiften för medlemmar-
na i föreningen.

Det gör att föreningen nu har bland de lägsta 
boendekostnaderna i Norrköping jämfört 
med HSBs övriga bostadsrättsföreningar.

 Under en rad år har föreningen även 
kunnat minska sina låneskulder med mång-
miljonbelopp årligen.

 Vi har en mycket stark ekonomi och vi 
är mycket glada över utvecklingen.

Föreningen är mycket väl rustad för fram-
tiden, dels genom att vi successivt minskat 
vår lånebörda, men också för att vi redan 
genomfört mycket stora underhållsinsatser, 
som t ex stambyte. Vi har också byggt om 
Träffpunkten. Vi har även, utan avgiftshöj-
ning, kunnat baka in bredbandskostnaderna 
i månadsavgiften.

I vår underhållsplan väntar ett par kom-
mande större projekt, som t ex byte av 
fönster och ytterdörrar. 

 I styrelsen diskuterar vi nu att göra en 
gemensam upphandling av både dörr- och 
fönsterbyten. 

Vi får sannolikt bättre totalpris om vi gör 
en upphandling istället för två, genom sam-
ordningsvinster. Och det blir mindre stökigt 
för oss boende om allt klaras ut samtidigt.

Beslut är ännu inte fattat, men vi räknar 
med att ta in anbud i år, och har förhopp-
ningar om att kunna genomföra dubbelpro-
jektet under 2019.

Jag kan också berätta att kommunen 
planerar att anlägga en uppsamlingsdamm 
i Vilbergsparken, dit hela områdets dag-
vatten ska ledas. Föreningen har tillstyrkt. 
Det är enligt vår bedömning en åtgärd som 
förbättrar avrinningen från vårt område 
när det  regnar.

REKORDLÅGA
AVGIFTER

I VILBERGEN
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Under ett par veckor i mars har flera stör-
ningar i TV-sändningarna noterats  i området, 
vilket föranlett många telefonsamtal till 
vicevärdskontoret.
Vid ett tillfälle gick en förstärkare i området 
sönder, men kunde reparareras efter felsök-
ning. En omläggning av vissa frekvenser 
utlöste också störningar.
– Problemen är avhjälpta och de senaste 
veckorna har det varit lugnt, meddelar vice-
värdskontoret.

ROUTRAR KAN HÄMTAS
 På vicevärdsexpeditionen finns just nu 

närmare 30-talet nya routrar som ännu inte 
hämtats ut av boende i föreningen.
 Det handlar om routrar som inte kunnat 
installeras i respektive lägenheter, beroende 
på att  Telias installatörer inte fått tillträde. 

I övrigt har alla  bredbandsinstallationer 
som ingår i det det nya föreningsavtalet med 
Telia, slutförts.

Det har blivit mycket snö och mycket 
halkbekämpning i Brf Vilbergen den här 
vintersäsongen.

Den gångna vintern har även bjudit på 
mycket stora temperaturskillnader, med 
mycket kalla nätter och plusgrader på soliga 
dagar, vilket resulterat i extremt mycket 
isbildning på gångvägar och trappor. 

Fram till mitten av februari har det krävts 
sandningsåtgärder eller plogning vid 

inte mindre än 22 olika tillfällen, vilket är 
ovanligt mycket.

SANDNING REDAN I NOVEMBER
Säsongens första sandning i området gjordes 
redan 13 november. 12 december föll den 
första snön som föranledde plogning.

 – Vi har tvingats ploga undan mycket 
snö på gångvägar och gårdar. Snöhögarna 
i området har vuxit så mycket att vi i mars 
tvingades börja lasta och transportera bort 
stora mängder från området, säger Håkan 
Lundgren, vicevärd.

– Det är nu många år sedan sådan åtgärd 
varit nödvändig.

BUDGETEN HÅLLER?
Även om vintern ännu inte är över, så gissar 
Håkan att föreningens snöröjningsbudget 
kommer att hålla.

 Fram t o m 13 februari var snöröjnings-
kostnaderna för säsongen uppe i ca 150.000 
kr. Men faktureringen släpar efter.

Föreningens snöröjningsbudget ligger på 
ca 300.000 kr. Så fortfarande finns det lite 
marginal.

BESVÄRLIG SNÖRÖJNING I VINTER
– MEN BUDGETEN VERKAR HÅLLA

  Vilbergens nya gym- spa- och möteslokaler 
fortsätter att locka besökare.
Efterfrågan ökar på förhyrning av förenings-
lokalerna för t ex barnkalas, födelsedagar och 
en del företagsevenemang.

 Antalet spa-abonnemang ligger f.n på ca 
100 och statistiken visar på ca 15 gymbesökare 
per dag . Omräknat innebär det över hundra 
besök per vecka eller runt 5000 träningsbesök 
i föreningens gym under ett år.

Föreningens uthyrningsrum fortsätter 
att attrahera nattgäster. Under det senaste 
verksamhetsåret registrerades inte mindre 
än 83 gästnätter.

Gym, spa och gästrum
lockar många  besökare

LITE FAKTA OM VILBERGEN
 Föreningen omfattar sammanlagt 786 

bostadsrättslägenheter på totalt 52 393 kva-
dratmeter. Det finns även lokaler med en   
sammanlagd yta på 1 339 kvm.

 Bostäderna fördelas på  280 ettor, 306 tvåor, 
195 treor samt 5 fyror.
Medelytan på lägenheterna är 67 kvm.

TILL ULLARED 23 APRIL!
 Fritidsgruppen planerar en ny resa till 

Ullared den 23 april. Under våren kommer 
även en tipspromenad att arrangeras. Så håll 
ögonen öppna för ny information om detaljer.

TV-TRASSEL
I OMRÅDET
AVHJÄLPT
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• Niclas Johansson,  avgående styrelseleda-
mot och under de senaste åren vice ordförande 
i styrelsen, avtackades för sitt mångåriga arbete 
i styrelsen. 

Det blev också blombuketter till Renata 
Wikström, som tack för hennes sekreterarin-
sats och vicevärden Håkan Lundgren för hans 
förtjänsfulla arbetsinsats under det gångna 
verksamhetsåret.

• Hela styrelsen  samlad efter stämman. Främre raden fr.v Andreas Nilsson, Tobbe Hallberg, 
ordförande, Henrik Lindqvist, och Johan Sjöholm. Bakre raden fr.v Elisabeth Hallin,  Renata 
Wikström, Åsa Lennartsson, Rebecca Bernhard, Elisabeth Hallin, och Christina Holm, nyvald 

suppleant i styrelsen.

Glada miner på årets föreningsstämma

FÖRENINGEN HAR URSTARK EKONOMI
Det var glada miner och positiva tongångar på 

årets föreningsstämma när bokslutet för det gångna 
verksamhetsåret redovisades.
– Föreningen har en fortsatt mycket stark 
ekonomi, förklarade Tobbe Hallberg, föreningens 
styrelseordförande.
 Året innebar fortsatta överskott som bl a använts 
för att minska föreningens låneskuld med ca nio 
miljoner kr.
Föreningsstämman hölls traditionsenligt i 
Hemeryckssalen i Louis de Geer i februari. 
123 medlemmar deltog i stämman, varav 88 
röstberättigade.

TELIA-AVTALET
Vid stämman redovisade Tobbe Hallberg 
detaljer om föreningens ingångna femårsavtal 
med Telia som ger samtliga boende tillgång 
till snabbt, fast bredband. Bredbandshastig-
heten är 100/100 Mbit och ingår numera i 
den vanliga månadsavgiften.  

Representanter för Telia fanns på plats i 
foajen utanför sammanträdeslokalen, för att 
efter mötet kunna svara på bredbandsfrågor.
Vid stämman avtackades Niclas Johansson, 
vice ordförande i föreningen, ett uppdrag han 
lämnar på grund av avflyttning.
– Niclas har gjort ett fantastiskt fint jobb för 

föreningen, sa Tobbe Hallberg, som avtackade 
sin styrelsekollega med blommor.

FYLLNADSVAL
Årsmötet omvalde fyra styrelseledamöter  
för var sin ny tvåårsperiod; Tobbe Hallberg, 
Renata Wikström, Henrik Lindqvist och 
Rebecca Bernhard.

I ett fyllnadsval efter avgående Niclas 
Johansson invaldes Christina Holm som 
suppleant på ett år.

Gunilla Rosengren och Lisbeth Lindberg 
omvaldes som revisorer för ytterligare ett år.
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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

Elisabeth Hallin 
ordinarie ledamot

Håkan Lundgren,
vicevärd

Tobbe Hallberg, 
Ordförande

Andreas Nilsson, 
vice ordförande

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

möjlighet ges i maj/juni 2018, då vi åter hyr in containrar för grov-
sopor. Behållarna ställs upp i området tre gånger per år – vinter, 
försommar och höst, precis som under tidigare år. 
Schemat för 2018 ser du här: 
    vVINTER    SOMMAR     HÖST
Container sätts ut 28 februari 30 maj 31 oktober
Container hämtas 5 mars 4 juni 5 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
Fritidsgruppen: Andreas Nilsson,Johan Sjöholm, 
Renata Wikström, Rebecca Bernhard och Elis-
abeth Hallin.
Kommunikation/teknik: Tobbe Hallberg, Johan 
Sjöholm, Andreas Nilsson och Henrik Lindqvist

Åsa Lennartsson
HSB-ledamot

Det börjar bli hög tid att ta en runda 
till din cykelkällare och kolla upp din eller 
familjens cyklar.
Med 5-6 års mellanrum genomför föreningen 
en kontroll och upprensning av samtliga 
cykelkällare.
I vår görs en sådan kontroll.

Cyklar utan namnmärkning och som 
bedöms vara obrukbara kommer att 

markeras med rödgula band för senare 
borttransport.
 Det är viktigt att du som cykelägare 
kontrollerar att föreningen gjort en 
korrekt bedömning av din  cykel innan 
borttransport sker.
– Senaste cykelröjningen i området 
gjordes 2012 och nu är det alltså dags 
igen, säger Håkan Lundgren, vicevärd.
– Vi ser gärna att äldre märkningar för-
nyas och även kompletteras med datum.

Återkommande bortstädning av gamla 
cyklar är helt enkelt nödvändigt för att 
inte källarutrymmena ska bli ofram-
komliga.

Genom åren har hundratals gamla 
cyklar transporterats bort. 

Ytterligare information kommer under 
våren upp på anslagstavlorna i området.

I VÅR RÖJS ALLA
CYKELKÄLLARE!

ÄR DIN CYKEL MÄRKT KORREKT?

   Vi har under senare tid fått in en del
klagomål på boende i området som ut-
sätter grannar för ljudstörningar under 
sena kvällar. 

Det är inte bara fester, TV, stereo och  
radio som kan störa. Det gäller även 
tvätt- och diskmaskiner.

I området har vi  ordningsregler som 
gäller alla. Efter kl.22.00 ska inga störande 
maskiner vara igång.

TV- och stereoanläggningar har vo-
lymkontroll. Men det saknas, tyvärr, vo-
lymkontroll på disk- och tvättmaskiner.
Kör gärna din tvätt och disk på dagtid, 
men  inte på sena kvällar. Det stör dina 
grannar!

TVÄTTMASKINEN KAN
STÖRA DIN GRANNE!

Christina Holm 
suppleant
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