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Tobbe Hallberg,
ordförande

Det känns bra att vi äntligen kunnat lägga 
fram ett första konkret utkast på hur 

vi ska kunna genomföra en ombyggnad av 
Träffpunkten, som under årtionden varit ett 
av föreningens uthyrningsobjekt.

När kommunen hoppade av som hy-
resgäst för några år sedan började vi söka 
nya hyresgäster, men utan framgång.  
Uteblivna hyresintäkter innebär dock inte 
att kostnaderna upphör. Byggnader måste 
underhållas, värmas upp etc.  Rivning är 
också kostnadskrävande.

Istället började vi utreda möjligheten att 
utveckla byggnaden till en plats för olika 

medlemsaktiviteter, med helt nya kvalitéer. 
Vid stämman kunde vi presentera om-

byggnadsprojektet i detalj, inklusive detal-
jerade arkitektritningar med förslag på ett 
eget gym, ny bastu och  relaxavdelning med 
minispa och bubbelpool och nya flexibla 
samlingslokaler.

Efter presentationen fick inriktningen 
på förslaget ett mycket starkt stöd av 

stämman. Vi ämnar därför lämna över det 
fortsatta arbetet till en projektledare på HSB 
som får hålla i det fortsatta planeringsarbetet 
och förbereda inhämtning av fler offerter.

När vi finslipat ombyggnadsförslaget 
och fått in nya offerter, kommer ett 

konkret förslag att läggas fram för en ex-
trastämma för slutligt beslut.

Därefter hoppas vi att snabbt kunna sätta 
spaden i marken för ett nytt medlemscen-
trum i Vilbergen som kommer att tillföra 
oss alla i området helt nya boendekvalitéer, 
allt inom nära 
gångavstånd.

VI HOPPAS PÅ 
EN SNABB 
BYGGSTART

Ordföranden kommenterar:

Miljonsatsning på ny
mötesplats i föreningen

Styrelsen i brf Vilbergen vill satsa 4,9 miljoner kr på en ombyggnad av gamla Träffpunkten. 
Byggnaden,som under flera år stått tom sedan kommunen sagt upp tidigare hyresavtal, 
ska nu få nytt liv som ny mötesplats för de egna medlemmarna.
Vid årsstämman lade styrelsen fram ritningar och förslag på en medlemsbyggnad som 
innehåller t ex möteslokaler, gym och minispa med bastu och jacuzzi.
– Stämman såg positivt på vårt förslags inriktning. Vi fick en del synpunkter vid stämman 
och ska nu utforma ett slutligt förslag som en extrastämma får ta ställning till, menar 
Tobbe Hallberg, ordförande i Brf Vilbergen.
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Här är prylen som vållar problem

HJÄLP OSS HITTA 
LAMPORNA SOM 
INTE FUNGERAR!
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Vid Brf Vilbergens årsstämma i februari 
kunde så äntligen styrelsen presentera 
sitt förslag på föreningens nya mötes-
plats.

  Med en miljonsatsning ska gamla 
dagcentralen Träffpunkten konverteras 
till en medlemslokal med eget gym, 
fräscha möteslokaler, bastu och jacuzzi. 

Styrelsen har under lång tid sökt efter 
nya hyresgäster till lokalerna, men utan 
framgång. Möjligheten att bygga om till 

nya bostadsrätter har också analyserats och 
förkastats. Alla förändringar av verksam-
heten i lokalerna innebär kostnadskrävande 
ombyggnadsinsatser.

4,9 MILJONER
Den nu planerade ombyggnaden beräknas 
kosta ca 4,9 miljoner kr i den första offert 
som tagits in.

Mot det kan ställas kostnaden för en rivning 
av hela byggnaden, som uppskattas till ca  
3-4 miljoner kronor. Tanken på en rivning 
avvisas av styrelsen. 

ARKITEKTRITNING
Vid stämman presenterades skisser på nya 
Träffpunkten, och övrig information kring 

projektet,  av föreningens ordförande Tobbe 
Hallberg.

Bakom skisserna står arkitekten Mattias 
Johansson på Bitma i Norrköping som haft 
föreningens uppdrag att rita de nya lokalerna, 
som innebär en total ansiktslyftning på den 
mer än 40 år gamla byggnaden. 

TRE SEKTIONER
Nya Träffpunkten delas upp i tre sektioner:

• Stora delen blir ett stort samlingsrum 
inkl cafeteria och kök. Där  är ambitionen 
att anordna aktiviteter både på dag- och 
kvällstid – som tex yoga, dans mm. Plus att 
det öppnas möjlighet att låna lokalen för 
möten och fester mm.

FÖRSTA SKISSEN PÅ NYA TRÄFFPUNKTEN
En ny avkopplande oas för hela familjen - mitt i bostadsområdet

• Nya Träffpunkten ger plats för 
ett gym, kök, möteslokaler, 

jacuzzi och bastu.

• Den bakre delen av lokalen  rymmer två 
sektioner. Dels ett gym med tillhörande om-
klädningsrum där alla medlemmar ges möj-
lighet till bra fysisk träning på hemmaplan.

• Den sista sektionen rymmer en relaxav-
delning med eget omklädningsrum. Lokalen 
ger också plats för en bastu och jacuzzi. En 
liten avkopplande oas för alla medlemmar.

MERVÄRDE FÖR MEDLEMMARNA
– Vi är övertygade om att det förslag som 
utarbetats ger ett mervärde för föreningen 
och alla medlemmar. Vi känner att vi fått ett 
starkt stöd från stämman att gå vidare. Vi 
fick också med oss lite nya tilläggsidéer, bl a 
vikväggar till möteslokalen, som möjliggör 

• Presentation av förslaget på stämman
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SJÄLVPORTRÄTTET
Niclas Johansson, ledamot

Vi fortsätter 
vår serie där 
föreningens 
styrelse-
ledamöter 
presenterar sig 
själva

Jag har bott i föreningen sedan september 
1997 och trivs lika bra då som nu.

Jag driver ett enmansföretag inom 
skogsbranschen. Jobbar då inte så mycket 
med stora maskiner utan mest med motor- 
och röjsåg.

Jag blev invald i styrelsen som suppleant 
på stämman 2011 och året därpå vald till 
ordinarie ledamot.
Verkar sen i år som vice ordförande.

NYFIKEN
Det som fick mig att engagera mig i 
styrelseuppdraget var en efterlysning från 
valberedningen som anslogs i trapphusen 
där dom sökte nya medarbetare. 

Nyfiken som jag är och med tid över gick 
jag på informationsmötet och sen var jag 
fast, då jag såg att man kan påverka både 
sin egen och andras framtid genom att 
engagera sig lite och inte bara klaga.

UTEMILJÖN
Uppdraget i styrelsen har för min del hand-
lat mycket om miljö framför allt då vår 
utemiljö.

Men att se att det går att driva runt en så 
stor förening utan en dyr Vd osv. är ganska 
fantastiskt.

Tror detta mycket beror på att vi tillför så 
många olika kompetenser inom styrelsen 
samt att vi har en mycket kompetent vice- 
värd. 

Jag tycker det känns tryggt att bo i en så 
pass stark förening som vi faktiskt är.

EN BRA LÖSNING
Om föreningens framtid: Vi har nu ett gan-
ska stort projekt på gång och det är Träff-
punkten, som nu har stått tomt i några år. 

Jag hoppas nu att vi presenterat en bra 
lösning för huset och att medlemmarna ser 
möjligheterna med dessa lokaler. 

Vi jobbar naturligtvis vidare med vår yttre 
miljö där mycket av växtligheten börjar bli 
lite till åren och bör bytas ut.

 Vi vill ju gärna att både boende och 
besökande ska fastna för vår förening och 
sprida ryktet om att det är en välskött och 
vacker förening.

 Niclas Johansson
 Vice ordförande

TRYGGT ATT BO 
I EN SÅ STARK 

FÖRENING

NY LEKUTRUSTNING PÅ GÅNG
Snart ska den nya lekutrustningen på går-
darna i Vilbergen börja monteras på plats.

Den nya utrustningen har redan levere-
rats och finns nu i en lokal på Vikbolandet, 
där vissa förberedelser görs inför den 
slutliga monteringen på gårdarna som 
genomförs under våren.

Det är ett rejält leksakspaket som fören-
ingen inhandlade för ca 320.000 kr, då man 
passade på i samband med fabrikantens 
höstrea.

Samtliga gårdar i föreningen får del av 
den nya utrustningen.

BALKONGSKÄRMAR  RENOVERAS
I vår fortsätter renoveringen av balkongskär-
marna på föreningens höghus, som länge har 
varit en källa till problem med inläckage av 
vatten pga konstruktionsbrister.

Tidigare har ett höghus, Gråbergsgatan 
51, åtgärdats som en sorts pilotprojekt, med 
gott resultat. Nu sker alltså en uppföljning 
där resterande fem höghus får motsvarande 
behandling som innebär både uppsnyggning 
och stopp för fortsatt vattenläckage.

Arbetet inleds under våren och genomförs 
successivt, ett hus i taget, med beräknat avslut 
under sommaren. Upphandlingen är klar 
och kostnaden för att åtgärda de fem husen 
uppgår till totalt ca 340.000 kr.

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL I ÅR
En ny stor ventilationskontroll kommer att genomföras i föreningen under 2015. Någon exakt tidplan 
är ännu inte spikad, men arbetet för att schemalägga arbetet pågår.
Det är alltså den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som ska utföras, vilket ska 
ske vart sjätte år. Det innebär att varje lägenhet ska kontrolleras på plats för att säkerställa 
att ventilationssystemen uppfyller alla lagstadgade krav.
Så snart ett arbetsschema ligger klart kommer samtliga hushåll att informeras.

flera möten samtidigt, menar styrelsen.
– Vi kommer också att ta in minst tre nya 

offerter .
Styrelsen siktar på att presentera ett slutligt 

förslag senare i år då en extrastämma får 
avgöra ärendet.

DRIFTSKOSTNADER
Offerter ska tas in även på driften som t ex 
städning, poolrengöring och vattenbyte mm.

Föreningens styrelse ska också lägga fast 
en avgifts- och bokningsmodell för alla nya 
faciliteter i Träffpunkten.
Stämman genomförde även en rad val.

• Stämman beslutade att som ordinarie 
ledamöter i styrelsen omvälja Andreas Nils-
son, Niclas Johansson och Johan Sjöholm 
för en mandatperiod om två år samt att som 
styrelsesuppleant omvälja Elisabeth Hallin 
på ett år.

• Gunilla Rosengren och Lisbeth Lindberg 
omvaldes som ordinarie revisorer för ett år

Stämman beslutade att som valbe-
redning omvälja Marita Johansson och 
Carl-Arne Olsson samt att nyvälja Eva 
Samuelsson. Marita Johansson utsågs till 
valberedningens ordförande.

Stämman utsåg även åtta fullmäkti-
geombud för ett år i HSB Östra; Tobbe 
Hallberg, Niclas Johansson, Renata Wik-
ström, Andreas Nilsson, Johan Sjöholm, 
Henrik Lindqvist, Rebecca Bernhard och 
Elisabeth Hallin.

Stämman valde även fyra suppleanter: 
Gunilla Rosengren, Lisbeth Lindberg, 
Marita Johansson och Carl-Arne Olsson

MOTION AVSLOGS
Stämmans majoritet avslog en motion från 
Åke Olsson om uttag av avgifter avseende 
föreningslokalen på Gråbergsgatan 63. 
Johan Sjöholm informerar om styrelsens 
motivering att avslå motionen och att förra 
årets stämma tagit beslut om avgifter.

•Tobbe Hallberg pesenterar projekt Träffpunkten vid årets föreningsstämma.



Mer information – läs föreningens hemsida: www. 
brfvilbergen.se

HÖRT & SETT
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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 i 

slutet av maj, då vi åter hyr in containrar för grovsopor. Behållarna ställs 
upp i området tre gånger per år – vinter, vår och höst, som under tidigare 
år. Så här ser schemat ut för resten av 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

JULGRANSPLUNDRING
 Vår traditionsenliga julgransplundring 

genomfördes även i år. Omkring 60-talet 
medlemmar samlades i f.d Träffpunkten 
under som vanligt trivsamma former.

-Vi behöver hjälp med felrapporteringen om 
belysningen på något sätt krånglar i trapphus 
och källare, menar Håkan Lundgren, vicevärd i 
brf Vilbergen.

Han uppmanar alla boende att vara observanta 
på om tex lamporna tänds och släcks som de ska. 

– Vid misstanke om fel vore det jättebra om  
jag fick en snabb rapport om saken. 

MYCKET BRA SPAREFFEKT
Föreningens satsning på energisnål LED-be-
lysning i hela området har gett mycket goda 
besparingseffekter.  Besparingen sker dels 
genom att lysdioder i sig är extremt energi–
snåla, men också genom de rörelsedetektorer 
som styr att lamporna tänds och släcks allt 
efter behov.

I lamporna sitter en s.k mikrobrytare som 
styr processen som tänder och släcker.

Under den tid som förflutit sedan det nya 
systemet installerades har dock en del av 
dessa mikrobrytare krånglat, pga teknikfel.

Hittills har ett 50-tal mikrobrytare bytts ut 
mot nya, som nu fungerar klanderfritt.

GARANTI I FEM ÅR
Föreningens avtal med leverantören rymmer 
en garantitid på fem år.
Det är alltså viktigt att få in felrapporter så 
fort det bara går, så vi minskar risken för 
onödiga kostnader.

–  Det är praktiskt taget omöjligt för mig 
att hålla koll på varje lampa i hela området. 
Om jag däremot får hjälp med att peka ut 
de trasiga lamporna så lovar jag att åtgärda 
saken, säger Håkan.

HJÄLP OSS ATT SPARA PENGAR!
Rapportera direkt när belysningen krånglar i trapphusen 

•Så ser den ut - mikrobrytaren som är en 
av nyckelkomponenterna som sitter i den nya 
armaturen. Ett fabrikationsfel har upptäckts och 
hittills har ett 50-tal mikrobytare bytts ut som 
garantiåtgärd.
– Vi behöver din hjälp att upptäcka krånglande 
belysning, menar Håkan Lundgren.

 Snöröjningskostnaderna i föreningen 
under innevarande vintersäsong hålller sig 
väl inom budgetramarna, som ligger kring 
400.000 kr.

– Vi har ju inte fått så väldigt mycket snö 
att röja bort den här vintern. Däremot har 
vädret varit sådant att vi tvingats lägga stora 
resurser på halkbekämpning, säger Håkan 
Lundgren, vicevärd.

 Växlande väderlek, med snöfall, töväder 
och kyla  skapade extrem ishalka på områ-
dets alla gångvägar.

Från början av december till mitten av 
februari gjordes inte mindre än 25 insatser 
för att sanda i området, vilket är ovanligt 
mycket.

LITE SNÖ - MYCKET IS


