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Tobbe Hallberg,
ordförande

Ordförandens spalt

”EN FANTASTISK
ANLÄGGNING”

Äntligen, äntligen är projektet i hamn. 
Vi har nu fått den nya träffpunkt i 

föreningen som vi alla bör vara stolta över.
  Det blev en härlig respons i området vid 

invigningen av vår nya gemensamhetslokal, 
med spa- och relaxavdelning och fest- och 
verksamhetslokaler. 

Det kändes som om hela föreningen var 
på benen för att kunna delta i premiärvis-
ningen. Vi har tyvärr ingen exakt uppgift om 
antalet besökare. Men det var härligt trångt 
i varenda utrymme i huset. Gissningarna 
varierade från 350 upp till 500 besökare 
under timmarna efter öppningen.

Det är min innerliga förhoppning att 
alla  åldersgrupper, gammal som ung, 

verkligen prövar på de nya möjligheterna 
som nu finns lätt tillgängliga i det egna 
bostadsområdet.

 Vi har t ex redan dragit upp planer för att 
anordna särskilda aktiviteter på dagtid för 
områdets alla äldre medlemmar, så att alla 
kan upptäcka de möjligheter huset rymmer.

Glöm inte heller att allt är avgiftsfritt 
resten av året. Passa på att testa!

Under hösten räknar vi också med att 
finjustera och trimma allt som inte är riktigt 
färdigställt. Bland annat bruksanvisningar, 
inventarieförteckningar, ordningsregler - 
och inte minst registrering och utdelning 
av personliga s.k  taggar  som ska användas 
vid bokningar.

Alltsedan kommunen sa upp hyresav-
talet har huset stått tomt, medan vi  

jagat hyresgäster, utrett möjligheterna att 
bygga om till bostäder alternativt att riva.

Föreningen valde tills slut att satsa offen-
sivt, på ombyggnad. 

Nu står den där, vår nya anläggning och 
bara väntar på alla oss delägare.

Så varmt välkomna 
till nya Träffpunkten!

Rena folkfesten när nya Träffpunkten invigdes

ÄNTLIGEN
I MÅL!

• Medlemmarna strömmade till från alla håll inför premiäröppningen av nya Träffpunkten.

Det blev en lokal folkfest i Vilbergen när fören-
ingen bjöd in till premiärvisning av den nya, fören-
ingsägda aktivitets- och rekreationsanläggningen 
mitt i området.

Den nya spaavdelningen, det välutrustade 
gymmet och den jättelika bubbelpoolen tilldrog 
sig ett stort intresse. Mellan 350-500 besökare  

fyllde de nya lokalerna för att se vad den gamla 
slitna, rivningshotade byggnaden förvandlats till.
– Jättekul, sa sexåriga Linnea.
– En fantastisk anläggning, sa Anne-Charlotte 
Ekström.
– Jättefint, tyckte Ella Johansson och Inger 
Nyman.
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OJ, SÅ MÅNGA SOM VILLE 
SE NYA TRÄFFPUNKTEN!

I Träffpunkten finns gym med träningsred-
skap, relaxavdelning med bastu och pool 
samt fullt utrustad festlokal med porslin, 

diskmaskin, kaffebryggare m.m. 
För att komma in på Träffpunkten behöver 

man en s.k. tagg. Den hämtas på vicevärds-
expeditionen, Gråbergsgatan 37 B.

Gym och relaxavdelning får användas 
gratis fram till årsskiftet 2017. 

Det är separata ingångar till gym och 
relaxavdelning. Dörren mellan gymmet och 
relaxavdelningen kommer att vara låst. 

Gymmet
•Man behöver inte boka tid på gymmet
•Man har tillträde till gymmet hela dygnet
•Gymmet får endast användas av boende i 
föreningen.

Relaxavdelningen
•Man bokar och avbokar tid med taggen 
på bokningstavlan, som finns i entrén till 
relaxavdelningen. Det går också att boka via 
mobiltelefon eller dator. Gå in på boendere-

gistret.se/bv . Där loggar ni in med namn, 
adress och lösenord och kan därefter boka en 
tid. Lösenordet får ni när ni hämtar taggen. 
•Relaxavdelningen kan bokas två timmar 
åt gången. Ny tid kan inte bokas förrän man 
använt sin bokade tid.
•Relaxavdelningen är bokningsbar mån-
dag-torsdag mellan kl.14-22 och fredag-sön-
dag mellan kl. 08 till kl. 22.

Festlokalen
•Festlokalen bokas och betalas hos vice-
värden
•Festlokalen kan bokas från kl. 12 hyresdagen 
till kl. 12 nästa dag.
•Verksamheten i festlokalen måste avslutas 
senast kl. 01.
•I festlokalen får det vistas högst 120 personer 
•Festlokalen lämnas städad och möbleringen 
återställd

Priser
• Man kan teckna tidsbestämda avtal från 
minst en månad eller tillsvidareavtal. Tids-

bestämda avtal betalas hos vicevärden. 
Kostnaderna för tillsvidareavtalet läggs på 
avgiftsavierna. 
• Tillsvidareavtal  måste sägas upp minst en 
månad före ett kvartals utgång för att inte 
debitering ska ske nästa kvartal
•Engångsbiljetter till gymmet och relaxav-
delningen köps hos vicevärden
•Enbart relaxavdelning 100 kr/månad och 
lägenhet
•Enbart gym 100 kr/månad och lägenhet
•Gym och relaxavdelning 150 kr/månad 
och lägenhet
•Engångsbiljett till gym och relaxavdelning 
50 kr/gång 
•Festlokal 500 kr/gång för medlemmar

Betalning
Betalning kan ske med betalkort, swish eller 
kontant.

Festlokalen kan även få hyras av icke med-
lemmar till en kostnad av 2 000 kr/gång plus 
en deponeringsavgift på 1 000 kr.

SÅ FUNGERAR NYA TRÄFFPUNKTEN: 

ÖPPETTIDER, BOKNINGSSYSTEM OCH PRISER
Det blev rena folkfesten i Vilbergen när nya 

Träffpunkten återinvigdes. 
Hela området var på benen för att premiär-

titta på den nya, medlemsägda spa- och re-
kreationsanläggningen mitt i bostadsområdet.

 – Oj, så fint. Fantastisk anläggning,  var 
mångas spontana reaktion.

Ingen var riktigt säker på hur många som 
kom. Gissningarna varierade från 350 upp 
till över 500. Men när föreningens ordfö-

rande Tobbe  Hallberg klipppte de blågula 
banden vid entrén var det inte bara Öppet 
hus, utan också snart fullt hus. 

Boende i alla åldrar strömmade in för att 
bese föreningens nya rekreationsplats. Det 
blev trångt, svettigt men trivsamt.

Roland Norén var en av de första  av pre-
miärbesökarna i huset.

– Det här blir jättebra för oss som som bor 
här, menade han och provdoppade handen 
i det uppvärmda vattnet i den nya bubbel-
poolen.

– Jättekul, tyckte Linnea, 6 år, som testade 
en av träningsmaskinerna på den nya gymav-
delningen i Träffpunkten medan kompisen 
Elvira , 7 år, väntade på sin tur.

HAR VÄNTAT FYRA ÅR
En annan premiärbesökare var Anne-Char-

lotte Ekström som tyckte att nya Träffpunkten 
blivit en helt underbar anläggning. 

– Jag har väntat på det här i fyra år. Jag 
kommer att utnyttja både gym- och spade-

– Det här har jag väntat på  i fyra år. En fantas-
tisk tillgång för oss alla, menade Anne-Charlotte 
Ekström, en av premiärbesökarna.

len. Hela anläggningen blir en fantastisk fin 
tillgång för alla oss som bor här. 

– Det höjer attraktionsvärdet för hela om-
rådet. Jättefint, sa Anne-Charlotte.

– En kommentar jag noterade var en äldre 
dam som undrade varför det saknades hand-
tag eller ledstång att hålla i för den som ska 
kliva i eller ur den nya bassängen, menade 
Anne-Charlotte.
– Men det går väl att rätta till och komplettera.

BARA GLADA MINER
Det var mycket glada miner och positiva 
reaktioner på det nya föreningshuset. 

– Toppenfint. Vi har verkligen sett fram 
emot det här.  Gymmet med all utrustning 
och spadelen ser härligt ut. Och vattnet var 
ljummet, menade väninnorna Ella Johansson 
och Inger Nyman i trängseln på Träffpunkten.

PUBAFTON
På invigningsdagens kväll arrangerades även 
en pubafton i den nya festlokalen, med bl a 
pilsner och irländsk musik på programmet.  
Stämningen var god - och lokalen  fullsatt.

• Kö till kaffet i nya festlokalen. • Kö i väntan på premiären • Här klipps banden - äntligen

”HAR LÄNGTAT EFTER DET HÄR I FYRA ÅR”

• Sexåriga Linnea tyckte det var jättekul att prova de nya gymmaskinerna. • Ella Johansson och Inger Nyman tyckte anläggningen var jättefin. • Roland Norén gillade bubbelpoolen - och resten av anläggningen. ”Jättebra för 
oss boende” var hans sammanfattning.



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, 
vice ordförande

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 i slutet av oktober, 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. Schemat för 2016 ser du här: 
     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 
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
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, Rebecca Bernhard 
och Elisabeth Hallin.
Kommunikation/teknik: Tobbe Hallberg, 
Johan Sjöholm, Andreas Nilsson och Henrik 
Lindqvist

Åsa Lennartsson
HSB-ledamot

NYA KÄLLARDÖRRAR TESTAS

Många källardörrar i området är i dåligt 
skick. För en tid sedan gjordes en första 

provinstallation av en ny källardörrslösning 
på Gråbergsgatan 27.  Föreninen valde att prö-
va en utåtgående dörr istället för inåtgående.

Utvärderingen visade att den lösningen 
blev tekniskt mycket besvärlig och därmed 
också dyrare.

Nu görs en ny test då föreningen byter en 
källardörr på Vilbergsgatan 221, men nu med 
en ny inåtgående dörr.

- Om testet faller väl ut så kommer samtliga 
källardörrar, 37 stycken,  i området att bytas 
ut, berättar Håkan Lundgren, vicevärd.

– Arbetena kommer att utföras successivt.

Tvättstugorna är en viktig mötesplats för 
områdets medlemmar.  Ibland  under 

trivsamma former, ibland som källa till 
irritation.  

Varje vecka landar felanmälningar och 
klagomål  hos vicevärden. Ibland är det 
maskiner som inte fungerar, ibland är det 
klagomål över andra tvättstugegäster som 
inte städat, inte tagit bort ludd i torktumla-
re, glömt tvätt kvar eller överdoserat med 
sköljmedel eller som slarvat med tvättider 
och med inskrivning i bokningslistorna.

• På förekommen anledning uppmanas 
alla att respektera grannarnas bokade tider.

• Tvättiden som kan bokas är maximalt 
4 timmar per bokning.  

• Vid inskrivning i bokningslistan ska 
lägenhetsnumret alltid anges (tre siffror)

• Städa ALLTID efter ditt besök i tvätt-
stugan.

RESPEKTERA BOKADE 
TIDER I TVÄTTSTUGOR

SNICKERI UTAN SNICKARE?. 

Föreningen gick tidigare i år ut med en för-
frågan till Rubinens läsare om hur frekvent 

snickerilokalen på Vilbergsgatan utnyttjas av 
de medlemmar som kvitterat ut nycklar, allt 
för att få en bild av nyttjandegraden 

Efter publiceringen i Rubinen har fören-
ingen inte fått någon reaktion alls.

– Ingen har hört av sig till vicevärdskonto-
ret, säger Håkan Lundgren, vicevärd.

– Vi gör därför ytterligare ett försök att 
inhämta information från medlemmarna 
Vi vill också veta om utrustningen behöver 
kompletteras, och i så fall med vad. 

Hör av er med synpunkter, via mejl eller 
telefon!

LADDSTOLPAR FÖR ELBILAR – INGA BEHOV JUST NU

Frågan om behoven av laddstolpar för elbilar i området resulterade i en del reaktioner från 
medlemmarna. Flera boende har börjat fundera på att skaffa elbil men ingen har tagit ett 

konkret beslut ännu, men är glada över att föreningsstyrelsen tagit upp frågan till diskussion.
– Med tiden kommer säkert elbilar att bli mer och mer vanliga.  Styrelsen har dock väckt 

frågan och har den under uppsikt, menar Håkan Lundgren, vicevärd.

NYA RÖKLUCKOR INSTALLERAS
Samtliga låghus i området är utrustade med rökluckor längst upp i varje trapphus. Rökluck-

orna är egentligen inåtgående fönsterrutor som kan regleras/öppnas från bottenvåningen. 
Rökluckan är en viktig säkerhetsdetalj i brandskyddet.  Vid en brand med rökutveckling 

i trapphuset kan luckan öppnas av brandpersonal, i entréplanet, så att röken kan vädras ut 
längst upp vid taket.

Just nu pågår en översyn av alla rökluckor, med sikte på att successivt byta ut dem mot en 
ny lösning. I ett par trapphus har luckorna (fönstren) fallit ned och öppnats på grund av fel 
på låskonstruktionen. Resultatet har blivit att regnvatten kommit in i trapphusen.

De två trapphusen får nu nya som istället öppnas uppåt. Det ger minskad belastning på 
låskonstruktionen. Arbetena inleddes i september.

Efter utvärdering kan övriga 53 takfönster/rökluckor i låghusen att successivt bytas.
Höghusen har en helt annan lösning för bortledning av rök ur trapphusen vid brand.


