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HYGGLIG SOPSORTERING - MEN VI KAN BLI ÄNNU BÄTTRE!   • SISTA SIDAN
• SIDAN 2

  “Arbetet blir mer och mer intressant ju mer 
tiden går” skriver Tobbe Hallberg, ordförande 
i föreningen, i sitt självporträtt – den andra ar-
tikeln i en serie där de olika styrelseledamöterna 
presenterar sig själva och sina reflektioner runt 
sina förtroendeuppdrag i föreningen.

• SIDAN 3

Nu skärper vi kontrollen av biltrafiken 
inne i vårt bostadsområde.
Föreningsstyrelsen har uppmärksammats 
på att allt fler bilar framförs i allt för höga 
hastigheter i området, liksom att det slarvas 
med parkeringsreglerna utanför entréer och 
gångvägar.

På förekommen anledning trappas nu 
kontrollen upp för att få stopp på regel-

överträdelserna.  
– Boende  får bara köra bil inne i området för 

transport och bilen får då också bara parkeras 
tillfälligt i samband med i- och urlastning, 

understryker Håkan Lundgren, vicevärd.
– Vi har fått in mycket klagomål på långa 

parkeringstider på gårdarna, men också på 
att många fordon framförs i allt för höga 
hastigheter.

– Fortkörningarna innebär betydande 
risker för fotgängare, cyklister och barn 
som rör sig i området.  

 Med en intensifierad kontroll hoppas vi 
komma tillrätta med problemen. 

Böterna för felaktig parkering uppgår 
till 700 kr.

– Vi hoppas också att alla boende gör 
klart för sina besökare vilka regler som 
gäller för biltrafik i vårt bostadsområde. 
Vi har gästparkeringar som självklart bör 
användas, menar Håkan.

SKÄRPT KONTROLL
AV BILTRAFIKEN
PÅ VÅRA GÅRDAR

KÖ TILL HUS-
BILSPARKERING

• Sidan 2

FLER SKA FÅ 
PLATS VID 
GRILLARNA

• Sidan 3

”ARBETET BLIR 
MER OCH MER 
INTRESSANT”

NYA TRÄFFPUNKTEN TAR FORM
• SIDAN 2

MISSA INTE FÖRENINGENS
LOPPMARKNAD 12 OKTOBER!
Den 12 oktober arrangerar föreningens fritidsgrupp en liten minimarknadsdag i Träff-
punkten. Där erbjuds alla medlemmar möjlighet att både sälja och köpa loppisprylar 
och olika hantverksartiklar.
Fritidsgruppen hälsar alla välkomna!

SJÄLVPORTRÄTTETTOBBE HALLBERG, ordförande
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NYA TRÄFFPUNKTEN
BÖRJAR TA FORM

Om du hyr en särskild P-plats för din hus-
bil eller husvagn - eller för den delen en 
släpvagnsplats - betalar du i dag endast 
29 kr/månad.

Efterfrågan på dessa platser är mycket 
stor och vi vädjar till den eller de som 

inte utnyttjar sina förhyrda platser, att säga 
upp hyresavtalen och därmed ge plats för de 
medlemmar som nu köar för att få plats.

Alla platser utnyttjas inte
Föreningen har avsatt sammanlagt 46 ex-

trastora P-platser avsedda för husbilar eller 
husvagnar, samt ytterligare 7 platser speciellt 
avsedda för uppställning av släpvagnar.

AKUT BRIST PÅ HUSBILSPLATSER

– Vi vet att en del platser inte utnyttjas och 
vi hoppas att alla medlemmar gör vad de kan 
för att medverka till bra lösningar.

– Uppställningsplatserna är en serviceför-
mån för medlemmarna. Det är också viktigt att 
understryka att platserna bara kan upplåtas 
för medlemmars fordon/husvagnssläp och 
kan inte användas för andrahandsuthyrning 
till icke medlemmar.

Vanliga P-platser för bilar är avgiftsfria för 
medlemmarna. Hittills har föreningen kunnat 
tillgodose behovet av ”vanliga” P-platser, 
men börjar nu närma sig gränsen för nuva-
rande kapacitet.
 Det fungerar fortfarande, men många kan 
notera att det ibland tar lite mer tid att hitta 
en ledig P-ruta

Missa inte vårt arrangemang 
i Träffpunkten 12 oktober:

De första skisserna av föreningens ”nya” 
Träffpunkt har nu utförts av den arkitektbyrå 
som anlitats.

Skisserna har stämts av med ett besök i 
de gamla lokalerna, där arkitektbyrån 

och föreningsrepresentanter diskuterat ige-
nom en mängd olika detaljer och tekniska 
lösningar.

NYA SKISSER
Byrån har därefter återupptagit sitt arbete 

för att förnya, korrigera och uppdatera de 
första skisserna.

 Föreningsstyrelsen ska sedan göra en ny 
prövning av skisserna.

BUBBELPOOL
Förhoppningen är att i nästa nummer av 
Rubinen kunna presentera huvudinnehållet 
i förslaget.

 Avsikten är att förvandla de nu tomma 
lokalerna till en ny mötespunkt för fören-
ingens medlemmar - en lokal för avkoppling 
med bubbelpool, bastu och festlokal för 
uthyrning.

Förslaget kommer senare att behandlas på 
vårens stämma.

Fritidsgruppen kommer att ordna hant-
verksförsäljning och loppis i Träffpunkten 
den 12 oktober. 

Vi vet att många medlemmar håller på med 
hantverk av olika slag. Det sys, stickas, slöjdas 
i trä, målas m.m. Ni får möjlighet att visa vad 
ni gör och även sälja era alster. 

Har ni saker som ni tänkt slänga? Det kan 
finnas någon annan som tycker att de är värda 
att betala en slant för. Mer information kom-
mer att sättas upp i entréerna.

HANTVERK OCH 
LOPPMARKNAD

• Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare i BOservice som tillsammans gjort ett jättejobb för att vårda våra gårdar 
under den gångna sommaren. Jobbet har skötts med bravur till glädje för alla medlemmar.

EN ELOGE TILL ALLA MEDARBETARE PÅ BOSERVICE
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SJÄLVPORTRÄTTET
Tobbe Hallberg, ordförande

NU KORTAR VI KÖERNA TILL
FÖRENINGENS GRILLPLATS

Fler grillar ska köpas in av föreningen!
Grillplatsen i föreningen, som iordningsställdes för flera år sedan, har med 
tiden vunnit en växande popularitet i området.
I år kunde ett nytt rekord slås vid ett tillfälle, då inte mindre än 32 medlemmar 
köade - samtidigt - för att få tillgång till grillen!

– Det är kul att platsen möter sådan uppskattning.  Det visar två saker, dels 
att idén att ordna en grillplats var bra - men att det nu behövs fler, menar 
styrelsen som beslutat att höja grillkapaciteten genom att anlägga fler grillar 
på samma plats,

Åtgärderna ska genomföras i god tid före nästa grillsäsong.

Jag har bott i föreningen sedan augusti 2008. 
Bor här tillsammans med min fru.  Vi har tre 
barn varav alla nu är utflugna.  Jag arbetar som 

IT-tekniker på ett av våra statliga verk och har gjort 
det sedan 1999. 

Driver vid sidan av ett företag ”Tobbes Massage-
studion” där jag tillsammans med frun jobbar som 
massör. Har en mottagning på Gråbergsgatan 27.   
( www.massagestudion.se )

 Jag blev invald i styrelsen som suppleant på stäm-
man 2011 och blev året efter ordinarie ledamot och 
tog efter stämman 2014 över posten som ordförande 
i föreningen.

Det som fick mig att engagera mig i styrelse-
uppdraget var från början en förfrågan från 
den då sittande valberedningen. Sikten var 

då inställt på den biten gällande teknik p.g.a. mitt 
arbete.  Insikten att jag då fick lite mer inblick i fören-
ingen, plus att få möjligheten att själv påverka och att 
vara delaktig i det som kommer hända i föreningen, 
tilltalade mig. 

Sedan har arbetet blivit mer och mer intressant ju 
längre tiden gått. Insikten att vi tillsammans äger en 
av de större föreningarna och i mitt tycke en mycket 
fin och välskött förening så gäller det för oss att för-
valta det som tidigare engagerade medlemmar har 
påbörjat och lyckats så här bra med.

Uppdraget i styrelsen har fortsatt utveckla 
mig som person och gett mig en massa nya 
erfarenheter. 

Är fullt medveten om att det nästan är en omöj-
lighet att tillgodose samtliga medlemmar i en sådan 
stor förening som vi är. Men också att vi tillsammans 
i styrelsen försöker att göra ett så pass bra arbete 
som möjligt, för att så många som möjligt ska vara 
nöjda. 

Ännu en viktig del i arbetet är att försöka få så många 
medlemmar som möjligt i föreningen engagerade i 
föreningslivet.  Detta arbete är inte något som görs 
med automatik.

I föreningens framtid ser jag närmast arbetet med 
att göra något riktigt bra med Träffpunkten samt 
det fortsatta arbetet med den yttre miljön. 

Ser med stor tillförsikt fram emot allt det arbete 
som ligger framöver och jag ser/hoppas att denna 
förening även i fortsättningen ska vara en fin, välskött 
och eftertraktad förening i folks ögon.

Vill avslutningsvis passa på att än en gång tacka och 
påpeka vilket fantastiskt jobb vår vicevärd (Håkan) 
gör för oss medlemmar. Utan honom skulle det se 
annorlunda ut.

Tobbe Hallberg 
ordförande  

Vi fortsätter vår serie där föreningens 
styrelseledamöter presenterar sig själva

”ARBETET BLIR
MER OCH MER
INTRESSANT”

Föreningens gästlägenhet, eller övernattningsrum, som iordningsställdes 
för ett par år sedan i en av föreningens gemensamma lokaler,, har blivit 
en succé.
Redan första året drog övernattningsrummet in alla kostnader som lagts ner 
på inredningen av rummet.
 I fjol registrerades 74 gästnätter, vilket överträffades detta räkenskapsår  med 
77 bokförda gästnätter.
Verksamheten inbringade ca 15.000 kr, vilket gör det möjligt att självfinansiera 
en viss upprustning av standardnivån i uthyrningsrummet. 

SUCCÉ FÖR FÖRENINGENS
ÖVERNATTNINGSRUM

Den pågående uppsnyggningen 
av föreningens tak beräknas 
vara avslutad i slutet av sep-
tember.
Totalt satsar föreningen ca en 
halv miljon kronor på byte av 
plåtdetaljer och takpapp i takens 
ytterkanter, samt montering av 
nya säkerhetsöglor på alla tak.

Samtliga låghustak blev klara 
under sommaren.  De avslu-
tande arbetena avser föreningens 
höghus.

Balkongläckage åtgärdas
Föreningen har också bokat 

in ett byggföretag som ska åt-
gärda de problem som uppstått 
med balkongavskärmningarna 
vid höghusen, som resulterat i 
läckage och sprickbildningar.

En teknisk lösning som testats 
på Gråbergsgatan 51 visade sig 
fungera så bra att styrelsen nu 
besällt åtgärder på resterande 
fem höghus till en totalkostnad 
på ca 340.000 kr. Arbetena ska 
ske vår/sommar 2015.
• Takarbeten pågår. 
Foto: Håkan Lundgren

UPPRUSTNING AV TAK OCH BALKONGER



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 i höst? Nästa möjlighet 

ges först nästa år, då vi åter hyr in containrar för grovsopor. Behål-
larna ställs upp i området tre gånger per år – vinter, vår och höst, 
precis som under tidigare år. Så här ser schemat ut för 2015: 
     FEBRUARI       MAJ   OKTOBER
Container sätts ut 25 februari 27 maj 28 oktober
Container hämtas 2 mars 1 juni 2 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.
Områdesmiljögruppen: Niclas Johansson,
Renata Wikström och Elisabeth Hallin
Fritidsgruppen: Andreas Nilsson,Johan 
Sjöholm, Renata Wikström och Rebecca 
Bernhard
Kommunikation/teknik: Tobbe Hallberg, 
Johan Sjöholm, Andreas Nilsson och Henrik 
Lindqvist

Åsa Lennartsson
HSB-ledamot

  

Bild saknas

En ny återkommande vinjett i medlemstidningen Rubinen.

MILJÖ RUTAN GLÖM INTE ATT 
HA DIN HUND OCH 
KATT KOPPLAD 
I VÅRT OMRÅDE!

NÄSTAN ALLA SKÖTER SOPSORTERINGEN BRA
– MEN SOMLIGA KAN SÄKERT BÄTTRE...

GRÖNA MILJÖPÅSAR FINNS
PÅ VICEVÄRDSKONTORET
På vicevärdskontoret har det nu bunkrats 

upp ett nytt litet lager av s.k miljöpåsar, dvs 
nedbrytbara gröna kompostpåsar, 

De är avsedda som en extra service för de 
medlemmar som kanske har svårt att själva 
ta sig till någon av kommunens returpunkter 
som kostnadsfritt tillhandahåller motsva-
rande påsar.
Det är viktigt att just dessa påsar används för 
komposterbara sopor. Plastpåsar ska absolut 
inte användas.

Föreningens nya miljöhus, och de nya 
sopsorteringsrutinerna, börjar nu fungera 
riktigt bra.

 – Sammanfattningsvis sköts sopsorte-
ringen och den nya hanteringen sopor jät-
tebra, menar Håkan Lundgren, vicevärd. 

Men tillägger med suck:
 – Det sköts bra av NÄSTAN alla.

För att få högsta betyg krävs att ALLA 
medlemmar respekterar reglerna för 
sophantering. Slarv med sorteringen 

innebär att andra måste städa upp, vilket i 
slutänden innebär merarbete som drabbar 
föreningens ekonomi. Dessutom skapas 
onödig irritation mellan medlemmar.

– Det finns flera medlemmar i området som 
på eget initiativ städar upp efter grannar som 
t ex slängt in sina grovsopor i miljöhusen. 

– Eftersom de ändå skulle till returpunkten 
för att slänga egna grovsopor har de tagit med 
sig andras skräp från miljöhusen, berättar 
Håkan, som gärna vill ge en eloge till dessa 
medlemmar.

Kartongproblem
 Det är främst  på tre punkter som det slarvas 
i sopsorteringsrummen.
•  Kärlen för pappkartonger blir snabbt 
överfyllda på grund av att kartongerna inte 
viks ihop och plattas till.  Skärpning! Det 
tar en extra minut att platta till din kartong. 

En liten påminnelse:
I vårt bostadsområde ska alla hund- och 

kattägare ha sina husdjur kopplade, enligt 
de regler som föreningen lagt fast.

Reglerna är till för att undvika onödiga 
konflikter mellan boende. Alla medlem-
mar älskar kanske inte din hund eller katt. 
Respektera denna regel!

Observera att all rastning av husdjur på 
våra innergårdar är otillåten.

Ta dig den tiden och minska föreningens 
kostnader!

Stekpanna = grovsopor
• Grovsopor ställs i soprummen i strid 
med bestämmelserna.  Stekpannor, uttjänta 
verktyg, kaffebryggare och gamla lampor är 
grovsopor och ska köras till returpunkten 
- eller läggas i de grovsopscontainrar som 
föreningen hyr in under tre perioder varje 
år. Se tidtabell nedan!

Påsar och kuvert
• Det slarvas också med papperssorteringen.  
Papperspåsar och kuvert ska INTE sorteras 
bland tidningar.


