
RUBINEN
     Medlemstidning för HSBs bostadsrättsförening Vilbergen

Nr 4 
2015
December

INGEN HÖJNING
AV AVGIFTEN

Tobbe Hallberg,
ordförande

Ordförandens spalt

MISSA INTE FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 16 FEBRUARI ! • SIDAN 3

En riktig julklapp till alla:

Fjärde året i rad med oförändrad avgiftsnivå

D
et blir ingen avgiftshöjning 2016 heller!
Det beslutade styrelsen i Brf Vilbergen vid sitt senaste sammanträde.
Det innebär att föreningen - för fjärde året i rad - avstår från att höja årsavgif-

ten. 
 Bokslutet för det gångna året uppvisade ett överskott på 6,2 miljoner kr efter alla 
planenliga avsättningar för t ex framtida underhållskostnader.
Styrelsen har bl.a kunnat omförhandla lån under året, vilket reducerat föreningens 
sammanlagda skuldbörda.   Satsningen på den nya Träffpunkten kan också ske inom 
ramen för nästa års budget och kräver heller inga nya lån.

OMBYGGNADEN IGÅNG
FÖR NYA TRÄFFPUNKTEN

I mitten av december inleddes förvandlingen av gamla Träffpunkten i Vilbergen till den 
nya medlemslokal, med spa, gym, bastu och festlokal, som ska stå klar redan i april 
2016.
Det är Åhlin & Ekeroth Byggnads AB som fått föreningens uppdrag att genomföra om-
byggnaden av det hårt slitna huset till en modern, fräsch ny mötesplats för föreningens 
medlemmar.

Under ombyggnadsarbetena kommer det att bli en del extra trafik i området, plus lite 
extra buller från grävmaskiner och betongsågar.  Även motorsågsbuller kommer 
att höras, då en del gamla träd på gården ska fällas.

Ombyggnadsområdet kommer att hägnas in så att ingen nyfiken kommer för nära och 
riskerar att komma ivägen för maskinerna.
De inblandade entreprenörerna kommer att parkera på Träffpunktens egen befintliga 
parkeringsplats.

”Det känns bra
att vi har en
mycket trygg
ekonomi att

luta oss emot”
Föreningens ekonomi är mycket stark 

och bra. Det visar bokslutet för det 
gångna verksamhetsåret, som re-

sulterade i ett överskott på ca 6,2 miljoner 
kronor.
Vi kan också konstatera att det inte heller 
finns några behov av någon avgiftshöjning 
för det nya verksamhetsåret.
 Det innebär att vi för fjärde året i rad kan gå 
vidare med oförändrad avgiftsnivå, vilket 
är mycket glädjande.

Vi har under de här senaste åren bl a 
kunnat lösa ett lån på 10,5 miljoner 
kr - vilket naturligtvis reducerat 

våra räntekostnader. 
Vi har också haft ett mycket bra stöd av 
Åsa Lennartsson på ekonomiavdelningen 
på HSB som ska ha en extra eloge för sitt 
arbete åt föreningen. Bl a har hon i år lyck-
ats förhandla ner räntan på ett lån på 15,5 
miljoner, från 2,67 % till 0,87 %.  
Bara den insatsen ger föreningen miljonbe-
sparingar på några års sikt.
Vi har också fortsatt med regelbundna 
avsättningar till framtida underhållsin-
satser.

Vår ambition är naturligtvis att hålla 
nere kostnader och därmed också 
våra avgifter. Men vi vill också skapa 

ekonomiskt utrymme för förbättringar i vår 
boendemiljö för alla medlemmar. 
Satsningen på nya Träffpunkten är en sådan 
investering, som vi nu realiserar. Redan i 
vår ska bygget stå klart. 
Spännande!

God Jul & Gott Nytt år
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BESVÄRLIG START 
FÖR ÅRETS JUL-

GRAN 

• Årets julgran i Vilbergen kom på plats i vanlig tid, lagom till för-
sta advent.  Den 13 meter höga granen fick stå och se fin ut i drygt en 
vecka - sedan kom i tät följd stormarna Gorm och Helga - och vår gran 
förvandlades till kaffeved.  Föreningens granleverantör blixtinkallades 

för att ordna en ny gran för att rädda julen i Vilbergen. Den nya  
granen kom snabbt på plats, och lyser nu –  miljövänligt som vanligt 
– i vintermörkret med energisnåla LED-lampor. Den traditionella jul-
gransplundringen äger rum den 10 januari. (Infälld: nya granen!)

Föreningen har under senhösten uppdate-
rat den yttre belysningen i området efter 

en besiktningsrunda som utfördes under 
kvällstid.

Besiktningen har bl a resulterat i en ny 
lyktstolpe nära Vilbergsgatan 221, där det be-
dömdes nödvändigt med en komplettering.

Likaså monterades en lyktstolpe vid 
parkeringen vid Gråbergsgatan 27 samt yt-
terligare två lampor på en garagefasaden vid 
Vilbergsgatan 233. 

Samtliga dessa nya belysningsarmaturer 
har energisnåla LED-lampor, som sänker 
elförbrukningen från 100 watt till 36 watt.

Föreningen har även bytt ut en del äldre be-
lysningsarmaturer, t ex vid källarnedgångar, 
där det nu lyser LED-lampor.

Parallellt med dessa åtgärder pågår också 
en finjustering av föreningens datastyrda 
system för all belysning i området, liksom 
för värme, vatten och ventilation.

MER ENERGISNÅLA LAMPOR

SNABBARE OCH ENERGISNÅLARE TVÄTT
Fyra nya tvättmaskiner har installerats i 
området. På sikt kommer alla maskiner 
att bytas ut, men bytet sker i takt med 
att de gamla faller för åldersstrecket och 
blir olönsamma att repararera.

De  nya maskinerna kan köras på både 
kallt och varmt vatten.

De är också betydligt mer energisnåla vid 
drift. Vid normal användning bedöms de 
nya maskinerna förbruka en tredjedel så 
mycket el som de gamla.
Årskostnaden för el bedöms sjunka från 
18.900 kr med de ”gamla” maskinerna, till 
6,700 kr med de nya.

Nu närmar sig jul- och nyårshelgerna. Då 
tänds stearinljusen för att skänka trivsel 
i varenda lägenhet i området. Julskinkor 
och revbensspjäll och köttbullar ska kokas, 
grillas, rullas och stekas.

För brandkåren är julen årets jobbigaste 
period, och slår sommarhettans gräs- och 

skogsbränder med bred marginal.
Skinkor kokar torrt, stearinljusen brinner 
ner och antänder ljusstakar och vitmossa. 

Tomteblossen som gnistrar så fint är också 
mycket, mycket heta och kan antända det 
mesta om olyckan är framme.

Kontrollera!
Gör därför en kontroll av dina brandvarnare 
i lägenheten. Det finns en testknapp - använd 
den. Om den är trasig eller behöver bytas ut så 
ring Håkan Lundgren på vicevärdskontoret. 
Har du svårt att klättra på stegar så får du 
hjälp av Håkan.  Batterier får du betala själv, 
men är brandvarnaren trasig bekostas en ny 
av föreningen.

KOLLA DIN BRANDVARNARE HEMMA!
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Arbetet med att byta ut kantsten i området 
har nu återupptagits efter en tids paus.  
Arbetet inleddes tidigare i år på gården vid 
Gråbergsgatan 1. Förhoppningen var från 
början att kunna byta ut de mest skadade 
partierna och ersätta med nytt.

Det har dock visat sig vara orationellt - och 
dyrare - än att byta allt mot nytt. Gamla, 

men  hela stenar, kommer dock att lagras i 
området, för framtida bruk. 

ARBETENA MED ATT BYTA 
KANTSTEN FORTSÄTTER

Hittills har 227 meter kantsten bytts ut vid 
Gråbergsgatan 1. 

Arbetet vid denna gård kommer nu att 
slutföras så fort som möjligt.

Siktet är sedan inställt på att successivt 
byta all kantsten i hela området.  En komplett 
tidplan för detta arbete är inte fastlagd.

Föreningen räknar med att det finns totalt 
ca 3,5 kilometer kantsten i föreningsområdet 
som är i behov av uppsnyggning.Kostnaden 
för ny kantsten bedöms kosta ca 500 kr per 
meter.

• Kantstensjobben rullar vidare. Så här såg det ut i december 2015.

KOM TILL NÄSTA
föreningsstämma!
Tisdagen den 16 februari 2016, 
med start kl 18.30, genomför Brf 
Vilbergen sin ordinarie förenings-
stämma.
Plats: Hemerycksalen Louis De 
Geer.

Vid stämman redogörs som vanligt för 
föreningens ekonomiska utveckling. 

Medlemmarna får även ta ställning till en 
rad namn när det är dags för val av fören-
ingens revisorer, förtroendevalda i styrelse, 
och valberedning.

I tur att avgå vid stämman 2016:
Ordinarie ledamöter   
Tobbe Hallberg
Renata Wikström
Henrik Lindqvist

Suppleanter
Rebecca Bernhard
Elisabeth Hallin
vakans

Två ordinarie revisorer    
Gunilla Rosengren
Lisbeth Lindberg

Valberedningens ledamöter
Marita Johansson
Karl-Arne Olsson
Eva Samuelsson

SOM MEDLEM HAR DU 
RÄTT ATT NOMINERA

Alla medlemmar och medlemmars sam-
manboende har nomineringsrätt och är 
valbara till förtroendeuppdrag.  

Du kan nominera dig själv och nomine-
ringen ska då innehålla namn, adress, 

telefonnummer samt till vilket uppdrag 
nomineringen avser.

Om du nominerar en annan medlem 
ska nomineringen innehålla namn, adress, 
telefonnummer samt vilket uppdrag no-
mineringen avser samt namn, adress och 
telefonnummer till den som nominerar. Den 
du nominerar ska vara vidtalad. 

Nomineringar ska adresseras till valbe-
redningen och lämnas till Håkan på vice-
värdskontoret i ett förslutet kuvert senast 
den 17 januari 2016.



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 möjlighet 

ges först i vår, 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. Så här ser schemat ut för 2016: 
     FEBRUARI       MAJ   OKTOBER
Container sätts ut 24 februari 25 maj 26 oktober
Container hämtas 29 februari 30 maj 31 oktober
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

NY MEDLEMSRESA 
TILL ULLARED

   Den 9 november var det en ny medlems-
resa till Ullared. Precis som förra gången 
blev vi hämtade på Gråbergsgatan och hade 
turen att få samma trevliga chaufför. 

Glädjande nog var det ingen kö när vi 
kom fram. Förmodligen ganska trötta och 
med ömma fötter var vi hemma igen framåt 
kvällen.  

STÖRANDE SMÄLLAR
   På senare tid har det tyvärr förekommit 

en del störningar i och utanför vårt område. 
Det har skjutits smällare på olika håll och 
förekommit busliv vid bl.a. våra lekplatser. 
Att försöka prata med ungdomarna kanske 
inte alltid är det bästa man kan göra. 

Ring i stället till polisen på telefon 114 
14. De brukar köra på området vid skolan 
och på gångvägarna för att se så att allt är 
som det ska.

Fritidsgruppen bjöd in barn och vuxna 
till ett halloweenparty i Träffpunkten. 
Barnen fick träffa både snälla häxor 

och otäcka farbrorn. De fick även ge sig ut 

RUSKIGT - MEN KUL PÅ HALLOWEENFEST
Bild: Otäcka farbrorn med några av barnen som inte alls verkade rädda

på skattjakt och leta efter guldpengar samt 
fiska efter godispåsar.  Stämningen var på 
topp och alla verkade ha roligt.


