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FÖRSTA HUSET SOM
FÅR SINA NYA DÖRRAR

Start på Gråbergsgatan 81 
- hela området klart före jul

Nu satsar föreningen närmare 50 miljoner 
kronor på nya fönster och dörrar i alla 
lägenheter i hela föreningen.

I maj tecknade Brf Vilbergens styrelse 
avtal med  SECOR/ANSI säkerhetsdörrar  AB 
i Norrköping,  samt fönsterföretaget  MIR 
Gruppen AB, ett familjeägt fönsterföretag 
med säte i Vimmerby.

Och det blir en rivstart.
Redan i juni inleds monteringen av nya 

dörrar i höghuset, Gråbergsgatan 81.
Arbetena slutförs sedan gård för gård, 

längs Gråbergsgatan och vidare mot Vil-
bergsgatan.

De först berörda lägenhetsinnehavarna  
är informerade om kommande dörrbyte.

Alla dörrbyten i föreningen be-
räknas vara slutförda före jul 
i år. Siktet är inställt på sista 

november för montering av den sista 
nya dörren i området.  Information om 
dörrbyten/nyckelhämtning kommer att 
lämnas successivt till de boende.

Fönstren slutmonterade 2021
Monteringen av fönster inleds i mitten 
av september i år och de sista fönstren 
planeras vara på plats i mitten av de-
cember 2021.

Innan fönsterarbetena drar igång på 
allvar ska provmontering ske i en eller två 
lägenheter i området för att testa och se 
om det finns några nya okända problem 
som behöver lösas innan monteringsar-
betena på allvar rullar igång.

Gråbergsgatan 81 startklar

• Mångmiljonavtalet är klart mellan fören-
ingen och MIR Gruppen. Tobbe Hallberg och 
MIR Gruppens VD Victor Rydersten, har just 
blivit överens om priset och övriga villkor för 
fönsterprojektet i Vilbergen.

GLÄDJANDE 
ATT PROJEKTET 

ÄNTLIGEN
GÅR IGÅNG

Det är väldigt glädjande att vårt nya 
projekt, dörr- och fönsterbyten, 
äntligen kommer till skott efter 

alla förberedelser.
Visst, det kommer att bli lite stökigt för 
oss alla under projektets gång, när  nya 
lägenhetsdörrar,och husens övriga ge-
mensamma dörrrar  byts ut, liksom hela 
låssystemet i området.
Första dörren byts redan på morgonen 
den 19 juni, i höghuset Gråbergsgatan 81.
  Det är också glädjande att våra dörrle-
verantörer utlovat att montera den sista 
dörren i området redan före jul i år.
Sista dörren kan vara på plats redan sista 
november.  Det är klart snabbare än vad 
vi vågat hoppats på när vi inledde plane-
ringsdiskussionerna.

Vi alla ser också fram emot att få 
nya, välisolerade och lättöpp-
nade fönster och balkongdörrar 

på plats.  Montörerna räknar här med 
1-2 dagars arbete per lägenhet. Under 
sommaren ska ett par fönster i en ledig 
lägenhet provmonteras för att se om det    
kan uppstå några särskilda problem.
Sista fönstren i området räknar vi med ska 
vara på plats i december 2021. 

Glöm inte heller bort föreningens jubi-
leumsfest sista helgen i augusti. 
Programgruppen har gjort ett jättejobb 
och bokat in musik, tävlingar, mat och 
dryck och  scenframträdanden.
 Vi hoppas vi blir många som deltar i den 
gemensamma festen och aktiviteterna.

Vill också passa på att önska alla med-
lemmar en härlig sommar.
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Här en  arkivbild från ett av våra miljöhus 
i området.  Detta som en liten påminnelse 
om att en ihopvikt kartong tar en bråkdel 
så mycket plats som en tom, icke ihopvikt 
kartong. 

Samma sak gäller för i princip alla förpack-
ningar. Vik ihop, kläm ihop, ta bort ”luften” 
i förpackningarna så att din granne lättare 
kan få plats för sina sopor.

En enda stor ovikt kartong fyller upp en hel 
behållare och inget annat får plats.

Se också till att dina sopor läggs i rätt be-
hållare och på rätt plats. Knöla t ex aldrig ner 
en kartong i våra sopkasuner som är avsedda 
för köksavfall.

Så kan du enkelt spara plats
i miljöhus och sopkasuner       

Grovsopor ska överhuvudtaget aldrig 
slängas i miljöhusen. 

Föreningen tillhandahåller grovsopshämt-
ning tre gånger per år, då särskilda sopcon-
tainrar placeras ut i området (se detaljer på 
sista sidan)
Utnyttja den möjligheten! 
Om du behöver slänga grovsopor vid andra 
tidpunkter under året så är  det kommunens 
returstationer som gäller

FYRA GÅRDAR
KVAR ATT

RUSTA UPP
260 000 satsas på 
nya lekredskap för
våra allra yngsta

Så snart som möjligt ska nu de sista fyra 
gårdarna i området få sin nya lekutrustning.

Det är Rubinen 2, Gråbergsgatan 53-71, 
Rubinen 3, Gråbergsgatan 25-47, Rubinen 
4, Gråbergsgatan 1-23 samt Rubinen nr 5, 
Vilbergsgatan 233-261, som under höstan 
ska snyggas upp.

De nuvarande, hårt slitna lekhusen ska 
rivas och ersättas med nya. 
Nya lekutrustningar för 260.000 kr är 

redan beställda från Haags, samma leverantör 
som anlitats för de tidigare upprustade 
gårdarna.

Just nu pågår upphandling av nödvändigt 
monteringsarbete, som även inkluderar 
uppsnyggning av befintliga sandlådor på 
de fyra gårdarna.

– Arbetena sätts igång snarast möjligt, 
berättar Håkan Lundgren, vicevärd

Nu växer gräs och buskar så det 
knakar i Vilbergen. Och våra 
fastighetsskötare jobbar hårt 

i värmen för att hålla jämn takt med 
växtligheten.
Här är det en häck på en av gårdarna vid 
Gråbergsgatan som tuktas av kollegorna 
Ernada Jasarovic (tv) och Sussie Månsson 
Westin.
Och fint blir det! 

NU FRODAS 
GRÖNSKAN

I VILBERGEN
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Föreningen fyller 50 år i år. Det ska vi 
fira 31 augusti med diverse aktiviteter. 
Det blir bl.a. Norsholms ungdomscirkus, 
ponnyridning, allsång, tipspromenad, 
m.m.
Vi avslutar dagen med god mat och 
levande musik. 

Det blir även auktion. Men till den 
behöver vi saker. Har ni något att 
skänka, som vi kan sälja? 

VILL DU SKÄNKA LOPPISGREJOR?
Vi tar gärna emot det ni inte har användning 
för, men som någon annan kanske vill ha. 

PLANERING PÅGÅR
FÖR JUBILEUMSFEST 

I BRF VILBERGEN
Missa inte vårt 50-årskalas den 31 augusti!

Däremot har vi inte möjlighet att ta emot  
kläder och stora tunga saker. 

Blir det något kvar, lämnar vi det till 
loppis i Vilbergen. Alla pengar som vi 
får in på auktionen går oavkortat till 
Barncancerfonden.

MER INFORMATION KOMMER
För matbiljetterna kommer vi att ta ut en avgift 
på 40 kr/person. Dessa pengar skänks också 
till Barncancerfonden.

Vi hoppas att så många medlemmar som 
möjligt kommer och har roligt och firar 
föreningen. 

Mer information kommer att sättas upp 
på anslagstavlorna i entréerna. Men boka 
datumet redan nu!

SEMESTER-
STÄNGT  HOS
VICEVÄRDEN
Föreningens vicevärdsexpedition kom-

mer att hållas semesterstängd från och 
med vecka 28 tom vecka 30, dvs från 
måndagen den 8 juli för att åter öppna  
måndagen den 29 juli.

Vår vicevärd Håkan Lundgren tar 
semester från och med vecka 26. Det 

innebär att vicevärdsexpeditionen under 
två veckar bemannas av vikarie under 
vecka 26 och 27.
  Vecka 28- vecka 30 är alltså expeditionen 
helt stängd.

 GYMBOKNING FÖRE MIDSOMMAR!
Vicevärden Håkan Lundgren uppma-
nar alla de som planerar att ändra eller 
förlänga sina spa- eller gymtider för  
sommarperioden att ta kontakt med 
vicevärdskontoret FÖRE midsommar 
för att klara ut sina bokningar avseende 
sommaren

Den 19 maj anordnade föreningen bingo för 
medlemmarna. Trots det fina vädret var drygt 30 
personer som kom och spelade och bjöds på fika. 
Bingoutropare var Bo Olsson.

  •Två glada vinnare vid Vårbingon:, Gundli Wigh och Margot 
Lindqvist  tillsammans med Bo Olsson

VÅRBINGO LOCKADE 
MÅNGA DELTAGARE

På flera av våra parkeringsplatser står det bilar parkerade under 
dagtid med orange lapp i och då med ett lägenhetsnummer.

Ägare till bilarna har i flera fall jobbat på sjukhuset eller tagit 
bussen från Vilbergen.

Det var just detta vi ville komma åt när vi införde parkerings-
tillstånd.

Styrelsen har pratat med flera medlemmar som är ansvariga 
för vissa av dessa parkeringstillstånd. Och vi kommer att prata 
med fler.

Vet du med dig att du lämnat tillstånd till bekanta så informera 
dessa om det. Vi kommer att bötfälla dessa bilar om det fortsätter.

Vi vet att det är flera bilar som står parkerade dagligen, men 
som inte borde stå där. Får vi inte stopp på detta så kommer 
vi att dra in parkeringstillstånden för berörda medlemmar.  
Tillstånden är till för besökare, inte för pendlare eller personal 
på sjukhuset.

                                                                               Styrelsen

KÄLLARLOKAL HYRESLEDIG I HÖST 
From 1 september blir en källarlokal på 47 kvm  (Vilbergsga-

tan 227) ledig . Lokalhyra: 850 kr/månad.
Är du intresserad? Kontakta vicevärdskontoret.

NU STOPPAR VI ”UTLÅNINGEN”
AV PARKERINGSTILLSTÅND



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!

Renata Wikström,
sekreterare

Elisabeth Hallin 
ordinarie ledamot

Håkan Lundgren,
vicevärd

Tobbe Hallberg, 
Ordförande

Andreas Nilsson, 
vice ordförande

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

möjlighet ges i slutet av oktober 2019, då vi åter hyr in containrar 
för grovsopor. Behållarna ställs upp i området tre gånger per år – 
vinter, försommar och höst, precis som under tidigare år. 
Schemat för 2019 ser du här nedan: 
    vVINTER    SOMMAR     HÖST
Container sätts ut 27 februari 29 maj 30 oktober
Container hämtas 4 mars 3 juni 4 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, 
Rebecca Bernhard, Christina Holm och Mikael 
Landberg.
Fritidsgruppen: Andreas Nilsson, Renata 
Wikström, Rebecca Bernhard, Christina  Holm 
och Elisabeth Hallin.
Kommunikation/teknik: Tobbe Hallberg,, 
Andreas Nilsson och Henrik Lindqvist

Åsa Lennartsson
HSB-ledamot

Christina Holm 
ordinarie ledamott

Mikael Landberg, 
suppleant

El- och gasolgrill får användas på 
balkong och altan. 
På förekommen anledning vill  styrelsen 

påminna om de regler som gäller för grillning 
i vårt bostadsområde. 
Det är tillåtet att använda el- och gasolgrill på 
sin balkong eller altan. Dock är det inte tillåtet 

DAGS FÖR EN NY GRILLSÄSONG
- men tänk på att inte störa dina grannar

att använda kolgrill, på grund av kolos som 
kan störa och irritera dina grannar.
Däremot är det helt okej att utnyttja 
föreningens särskilt iordningsställda 
grillplats i området, där det går bra att 
använda träkol eller briketter.
Trevlig sommar!

• Föreningens fina grillplats har blivit en populär samlingsplats i vårt område. För dig som föredrar 
att grilla hemma, på balkong eller uteplats - tänk på att använda gas- eller elgrill.

Styrelsen har gjort den årliga yttre 
besiktningen i vårt område. 

Det fanns inte så mycket att anmärka 
på, förutom att en del träd tyvärr måste 
tas ner. 

Träden har rötter som växer upp genom 
asfalten och bildar stora gupp. 

Risken finns att någon ramlar och skadar 
sig. 

Styrelsen lovar dock att det inte blir något 
kalhygge. 

Nya träd kommer att planteras där det 
är mindre risk att rötterna så småningom 
förstör gångvägar och parkeringar. 

TRÄDRÖTTER ORSAKAR
SNUBBELRISK FÖR
GÅNGTRAFIKANTER

GAMLA TRÄD TAS BORT
 - MEN ERSÄTTS MED NYA


