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Bostadsrättsföreningen	Vilunda		

BRF Vilunda var den första bostadsrättsföreningen i Upplands Väsby. Vårt område bebyggdes under 

åren 1958 - 1962 och består av över 400 lägenheter fördelat på tre höghus och nio lägre hus. 

BRF Vilunda är medlemmar i HSB Norra Stor-Stockholm. Namnet Vilunda går tillbaka till 1600-talet. 

Vårt nuvarande område ingick då i en större egendom som var adligt säteri. Genom århundraden har 

här varit bl.a. krog och prästgård. Området styckades av från egendomen under 1900-talet.  

Senast föregående ägare av själva herrgården Vilunda var författaren Sven Lidman (1882 -1960).  

 

En bostadsrättsförening 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, där alla bostadsrättsinnehavare gemensamt äger 

husen och marken och solidariskt delar kostnaderna i proportion till de olika lägenheternas storlek 

och utförande. I vår förening bor du till självkostnadspris. Månadsavgifterna täcker föreningens 

driftskostnader och dess kostnader för lån och fondavsättningar.  

Varje vår hålls en föreningsstämma, där det gångna verksamhetsåret presenteras och diskuteras. Vid 

detta tillfälle väljs också styrelse för det kommande verksamhetsåret. Styrelsen har till uppdrag att 

bland annat sköta föreningens ekonomi.  

Styrelsemedlemmarnas namn och telefonnummer samt e-postadress till styrelsen finns uppsatta på 

anslagstavlor i entréerna. Där finns också telefonnummer till Renew Service AB/Renew Ekonomi AB 

som har hand om den tekniska och administrativa förvaltningen samt fastighetsskötsel och 

felanmälan. Viktig information finns också i vår årsredovisning och i vårt medlemsblad Vi i Vilunda 

som delas ut till samtliga hushåll ca 4 gånger per år. Vill du hålla dig extra uppdaterad 

rekommenderar vi att du regelbundet besöker BRF Vilundas hemsida, www.brfvilunda.se där det 

regelbundet läggs upp dagsaktuell information. 

 

Rättigheter & Skyldigheter 

Du har borätten till din lägenhet men föreningen som helhet äger lägenheten (vi äger gemensamt 

hela fastigheten med mark och byggnader). Av detta följer en viss ansvarsfördelning som du bör 

känna till. Du ska ha klart för dig vilka rättigheter och skyldigheter som faller på dig som 

bostadsrättsinnehavare och vilka som faller på bostadsrättsföreningen. Mer om detta kan du läsa i 

våra stadgar. Du hittar enklast stadgarna på föreningens hemsida, www.brfvilunda.se. 

Om du vill göra förändringar på fast installation i din lägenhet, t.ex. på elsystem, vatten/avlopp eller 

ventilation krävs godkännande från föreningens styrelse. Fråga hellre en gång för mycket än en gång 

för lite för att undvika problem i efterhand.  
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Försäkring		

Föreningen har byggnaderna försäkrade till fullvärde. Du måste själv ha en egen hemförsäkring för 

att skydda det du själv har i bostaden, förrådet och i garaget. Du kan bli ersättningsskyldig för vissa 

skador på huset om du brustit i aktsamhet eller i ditt underhållsansvar. Försäkringsbolagen erbjuder 

därför särskilda tillägg, så kallat bostadsrättstillägg, till hemförsäkringen för den som har bostadsrätt 

och som kan bli ersättningsskyldig till följd av bristande aktsamhet etc. BRF Vilunda har tecknat en 

sådan tilläggsförsäkring som gäller kollektivt för alla medlemmar i föreningen. Du behöver alltså inte 

själv teckna ett sådant bostadsrättstillägg, men vi rekommenderar att ni ändå dubbelkollar detta när 

ni tecknar er hemförsäkring då villkoren kan vara olika mellan olika försäkringsbolag.  

Observera dock att ni i och med detta i vissa fall kan bli tvungen att betala två självrisker vid större 

skada om både föreningens försäkring samt er egen hemförsäkring behöver utnyttjas och om ni då 

har er privata hemförsäkring hos annat försäkringsbolag än det föreningen har avtal med.  

Information om vilket försäkringsbolag föreningen har får ni genom vår hemsida, www.brfvilunda.se. 

 

Lägenhetsregister	

Samtliga lägenheter i föreningen har två olika lägenhetsnummer, vilket lätt kan skapa förvirring.  

Med anledning av detta kommer här en liten förklaring. 

1. Ett av lägenhetsnumren är ett internt nummer som används inom föreningen vid t.ex. 

felanmälan, kontakt med styrelsen eller kontakt med vår förvaltare. Detta nummer är unikt 

för varje lägenhet i hela föreningen (exempelvis 348). 

 

2. Det andra numret är ett fyrsiffrigt nummer som används av posten, lantmäteriet och 

skatteverket. Detta nummer är endast unikt på just din adress. De två första siffrorna anger 

vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10 (även om ett våningsplan skulle 

ligga en halvtrappa upp från entrén räknas det som entréplan). Våningsplan ovanför 

entréplanet numreras 11, våning två numreras 12 osv. Våningen under entréplan numreras 

09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man 

kommer upp till ett våningsplan, t.ex. 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som 

ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols med 1102, 1103 etc. 

Som exempel ska lägenhetsnummer 1101 i detta fall bara användas mot skatteverket som har hand 

om mantalsskrivningsadresser och vid t.ex. adressändring. 1101 i kombination med adressen är den 

exakta adressen för bostaden och är registrerad hos lantmäteriet. 348 i detta fall är det 

lägenhetsnummer som den boende alltid ska referera till vid felanmälningar och som vi använder i 

föreningens interna lägenhetsregister. 

1101 finns i alla hus, men inte 348! Vill du veta vilka lägenhetsnummer som tillhör just dig finns detta 

anslaget i varje portuppgång. 
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Nyckeltaggar	&	Porttelefon		

Samtliga ytterdörrar, ingångar till källargångar samt tvättstugor är utrustat med ett elektroniskt 

låssystem med nyckeltaggar. I föreningen finns även tvätthall samt smörjhall men dessa är inte 

anslutna till samma system som portarna utan kräver separat programmering av en av 

nyckeltaggarna som går till porten. Detta utförs manuellt av vår fastighetsskötare efter att 

hyreskontrakt har undertecknats. 

En nyckeltagg är det samma som en nyckel och ska därför lämnas till nya lägenhetsinnehavaren vid 

lägenhetsöverlåtelse. Vid överlåtelsen fungerar nyckeltaggarna en månad, den nya innehavaren 

måste därför omedelbart vid inflyttning kontakta fastighetsskötaren för att kvittera ut nya eller 

förlänga tillträdet på de erhållna nyckeltaggarna. Extra tagg räknas som extra nyckel och återlöses ej 

utan tillfaller nya lägenhetsinnehavaren på samma sätt som extra nyckel till lägenhetsdörren. 

Omprogrammering av porttelefon sker vid lägenhetsbyte. Den nya innehavaren måste därför 

meddela det telefonnummer som ska programmeras in i systemet. Telefonnummer och tidpunkt när 

programmering önskas ska meddelas till vår felanmälan. Får ni fel på en tagg eller behöver extra 

tagg, så kontakta även här vår felanmälan för hjälp. Behöver ni extra nyckel till lägenheten så kan ni 

kontakta valfri låssmed för tillverkning av fler nycklar. 

 

När ni får gäster 

Efter att ni beställt inprogrammering av ert telefonnummer kan era gäster ringa er på porttelefonen 

genom att trycka B + ert lägenhetsnummer inom föreningen. Lägenhetsnumret i porttelefonen är 

dock fyrsiffrigt och fylls ut med 0 i början. Exempelvis om ni i föreningen har lägenhetsnummer 25 

trycker den som vill besöka er B0025 på porttelefonen. Systemet ringer då upp er telefon på det 

nummer ni meddelat oss vid inprogrammeringen. Det är viktigt att ni kontaktar vår felanmälan om ni 

flyttar eller önskar få ett nytt nummer inprogrammerat. 

När telefonen ringer så hör ni en ton. Tryck 5 för att kunna prata med er besökare. Tryck sedan 5 

igen för att öppna dörren. Vill ni inte öppna dörren så lägger ni bara på luren. Detta förfarande 

fungerar endast mellan 06 - 21. Övrig tid så måste besökaren trycka B + hela ert telefonnummer.  

Det är mycket viktigt att ni meddelar felanmälan om ni ändrar ert telefonnummer, så att 

omprogrammering kan ske. Tvätthall samt smörjhall är inte anslutna till samma system. 
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Nycklar	

Behövs fler nycklar till lägenheten är det upp till varje lägenhetsinnehavare att själva kopiera upp 

nycklar hos valfri låssmed. Samtliga nycklar och nyckeltaggar tillhör lägenheten och ska därför lämnas 

till den nya lägenhetsinnehavaren vid en lägenhetsöverlåtelse.  

 

Tillgång till allmänna utrymmen 

De nycklar som går till lägenheternas dörrar går även till vissa allmänna utrymmen så som cykelrum, 

vägbommar inom föreningen samt vissa förråd. Det är därför mycket viktigt att ni sparar er 

originalnyckel om ni byter lås eller till exempelvis en säkerhetsdörr. Om ni saknar denna nyckel kan ni 

köpa en ny nyckel som enbart går till allmänna utrymmen genom att kontakta föreningens styrelse. 

 

Nyckeltuber 

Ytterdörrarna till våra lägenheter är försedda med nyckeltuber. Där kan man, inför aviserade besök 

av hantverkare, inifrån lägenheten lägga sina dörrnycklar. Hantverkarna kan öppna nyckeltuberna 

utifrån med en speciell nyckel. Avsikten med nyckeltuberna är att hantverkare enkelt och säkert ska 

kunna komma in i lägenheter när ingen är hemma. 
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Internet	&	Telefoni	

Internetanslutning från Com Hem ingår i månadsavgiften till 

samtliga hushåll i BRF Vilunda. Föreningen bekostar alltså 

internet till varje lägenhet men det är självklart helt frivilligt om 

man vill använda internet eller ej. 

Om du vill ansluta dig till gruppavtalet med Com Hem kan 

anslutning ske antingen via “LAN-uttaget” (finns vanligtvis 

placerat i hallen), eller genom “KOAX-uttaget” 

(koaxialuttaget/antennuttaget, finns vanligtvis placerat i 

vardagsrummet, även kallat “tre hål i väggen”). Den hastighet 

som ingår är 100/100, dvs. 100 Mbit nedströms & 100 Mbit 

uppströms, men vid anslutning via KOAX kan det av tekniska skäl 

endast levereras 100 Mbit nedströms & 10 Mbit uppströms. 

I föreningens avtal med Com Hem ingår även Com Hems IP-telefoni för den som önskar detta  

(endast minutkostnad och en ev. minimiavgift* behöver betalas).  

Om du önskar ansluta dig för internet eller IP-telefoni via Com Hem tar du kontakt med Com Hem på 

telefon 90 222 och meddelar att du önskar ansluta dig till BRF Vilundas gruppavtal samt om du 

önskar ansluta dig via LAN-uttaget eller KOAX-uttaget. Observera att du måste ha ditt fyrsiffriga 

lägenhetsnummer från lantmäteriet tillgängligt vid kontakt med Com Hem. Är du osäker på vilket 

lägenhetsnummer du har finns det uppsatt på anslag i portarna. När du anslutit dig får du all 

nödvändig utrustning för att komma igång levererad inom några dagar. Att ansluta sig mot 

gruppavtalet med Com Hem är kostnadsfritt. 

Om du inte önskar ansluta dig till Com Hems gruppavtal utan vill få din internetanslutning via annan 

leverantör erbjuder även Bredbandsbolaget anslutning via “LAN-uttaget”. Väljer du att ansluta dig via 

Bredbandsbolaget bekostar du hela din internetanslutning själv och denna beställning kan du göra på 

telefon 0770-777 000. Självklart kan du på egen bekostnad även ansluta dig med valfri operatör via 

ADSL (telefonjacket), eller via mobilt internet. 

*För exakt pris för IP-telefoni kontakta Com Hem på telefon 90 222 eller besök www.comhem.se 

 

Telefoni 

Om du inte önskar IP-telefoni från Com Hem eller Bredbandsbolaget finns även vanligt ”klassiskt” 

telefonjack som valfri telefonioperatör som erbjuder fast telefoni kan leverera tjänster på. 
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TV	

Analog TV med standardutbudet från Com Hem ingår i samtliga lägenheter i BRF Vilunda*.  

Observera att du kan behöva göra en kanalsökning på din TV för att hitta alla analoga kanaler. 

Com Hem erbjuder även ett mindre paket med Digitala kanaler kostnadsfritt*, men för att kunna se 

de Digitala kanalerna krävs att din TV har inbyggd mottagare för DVB-C eller att du har en digitalbox 

för DVB-C. Om ni önskar Digital TV med fler TV-kanaler kan ni enklast beställa detta via Com Hem och 

då använda dig av ”KOAX-uttaget” (koaxialuttaget/antennuttaget, finns vanligtvis placerat i 

vardagsrummet, även kallat “tre hål i väggen”).  

Många internetleverantörer erbjuder även IPTV som ni beställer direkt från er leverantör. 

Paraboler är tillåtet men dessa måste vara placerade på insidan av er balkong. Inga föremål får hänga 

utanför balkongen pga. förhöjd risk för ras från balkongen. 

*För aktuellt utbud på Analog eller Digital TV, kontakta Com Hem på telefon 90 222 eller besök www.comhem.se 

 

Uppvärmning,	El	&	Ventilation	

Uppvärmning 

BRF Vilunda har vattenburen uppvärmning av våra lägenheter. Varje värmeelement i din lägenhet har 

ett vridreglage så att du själv kan reglera temperaturen. Uppvärmning av lägenheten (bortsett från 

ev. golvvärme) ingår i din månadsavgift.  

 

El 

Varje lägenhet har en egen elmätare och ett eget abonnemang men är anslutet till BRF Vilundas 

kollektiva elavtal. Du behöver alltså inte ansöka om något eget elabonnemang utan din elförbrukning 

debiteras separat från föreningen i samband med din månadsavgift. Du betalar alltså för din egen 

förbrukning. Samtliga huskroppar i föreningen har E-ON som nätleverantör.  

 

Ventilation  

Varje huskropp har ett eget ventilationssystem med centrala fläktar. Lägenheterna har individuella 

system för tilluften, bl.a. genom ventilationsspringor i övre delen av fönsterbågen. Dessa intag för 

tilluft bör därför inte stängas då detta kan göra att luft behöver tas från annat håll och då medföra 

att ev. dålig lukt lätt sprider sig från trapphus eller mellan lägenheterna. Vid montering av spiskåpa 

rekommenderas att kåpa med kolfilter eller spjäll utan fläkt används. Egna fläktar får inte anslutas till 

ventilationssystemets frånluftsutgångar!  
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Aktiviteter	runt	föreningen	

Snickerilokal  

På Herrgårdsvägen 16 har föreningen en snickerilokal som kan användas av boende i föreningen. 

Lokalen innehåller inga verktyg utan endast en snickeribänk samt plats för målning. Information om 

villkoren samt hur du får tillgång till lokalen får du genom vår hemsida, www.brfvilunda.se eller 

genom att kontakta Renew Service. Lokalen är försedd med timer som bryter strömmen nattetid. 

 

Samlingslokal / Föreningslokal 

En större samlingslokal finns i bottenvåningen på Herrgårdsvägen 28. Där finns stolar och bord för ca 

70 personer och ett funktionellt kök med porslin mm. I denna lokal hålls olika informationsmöten 

men du har också möjlighet att själv hyra lokalen för fester och liknande. Information om villkoren 

för detta och om var du hämtar och lämnar nycklar får du genom att kontakta Renew Service. 

Samlingslokalen är försedd med timer som bryter strömmen på natten. 

 

Grillplats 

Mellan husen Herrgårdsvägen 28 och 34 finns en grillplats som är fri att använda för alla boende i 

BRF Vilunda. Ingen förbokning behöver göras för att använda grillplatsen men observera att var och 

en är själva ansvariga för att rengöra och återställa grillen och området runt omkring efter 

användning. Detta är en förmån som boende i BRF Vilunda har och som vi även gemensamt måste 

underhålla när vi utnyttjar den. 

 

Bastu & Övernattningsrum 

I föreningen finns möjlighet att hyra bastu till självkostnadspris. Bokning sker genom bokningslista vid 

bastun som är belägen på Herrgårdsvägen 18 med ingång från baksidan. För att få tillgång till bastu 

och bokning av denna så skrivs ett hyreskontrakt, kontakta Renew Service för mer information. 

Bastun är öppen alla dagar 12:00 – 21:00. 

I anslutning till bastun finns ett uthyrningsrum med plats för 

3 personer. Rummet är disponibelt mellan 21:30 – 11:00 

(dvs. före och efter bokningstiderna för bastun). Kuddar och 

täcke finns, men samtliga överdrag ansvarar du själv för. 

Övernattningsrummet får hyras av alla boende i föreningen 

men måste bokas i förväg. Om du önskar nyttja rummet 

kontaktar du Renew Service för mer information. Aktuellt 

pris för att hyra övernattningsrummet eller bastun hittar ni 

på föreningens hemsida, www.brfvilunda.se. 
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Garage  

BRF Vilunda har 116 garage, varav 55 varmgarage. 

Motorvärmaruttag med tidur finns i alla kallgaragen. Ditt 

garage ska hållas låst. Garaget får endast användas för 

fordonsuppställning och enklare reparationsarbeten på eget 

fordon. Exempelvis svetsning eller lackeringsarbeten får inte 

förekomma. Förvaring av gastuber, bensin, oljor eller annat 

lättantändligt material tillåts inte av brandmyndigheter eller 

försäkringsbolag. Förändringar av garaget, som t.ex. 

tilläggsisolering, extra eluttag eller byte av lås, är inte tillåtet. 

Uthyrning i andra hand är inte tillåtet. Garage finns även att 

hyra för MC och moped. Rättigheten till garaget upphör om reglerna inte efterföljs. 

 

Parkeringsplatser  

Föreningen har 44 parkeringsplatser inklusive gästparkering. Eftersom önskemålen om garage eller 

parkeringsplatser är många finns en kölista som varje lägenhetsinnehavare, mot en engångskostnad, 

får ställa sig i när man anmäler önskemål. Du får inte lämna elsladden ansluten i uttaget för 

motorvärmare när den inte används (dvs. när den inte också är ansluten i bilens uttag).  

Efterlevnad av dessa regler kontrolleras av ett parkeringsbolag. 

 

Hyra av garage eller parkering 

Om du vill hyra ett varmgarage, kallgarage eller parkeringsplats ska du vända dig till Renew Service 

kundtjänst som har hand om fördelningen. Denna sker enligt tre separata kösystem där ledig plats 

går till den som köat längst. Vill du byta plats kan du köa för detta men en avgift tas alltid ut när du 

väljer att ställa dig i en kö oavsett om det är kö för varmgarage, kallgarage, parkeringsplats eller om 

du bara vill byta plats. Denna avgift går till föreningen för att täcka föreningens kostnader för bland 

annat administration av kontraktsskrivning. Fel som uppstår på t.ex. lås och dörrar till garagen 

anmäls till vår felanmälan. 

 

Trafik  

Garage och parkeringsplatser är placerade i ytterkanterna av området. Det medför att det i stort sett 

är bilfritt på de smala parkvägarna. Viss trafik måste vi dock acceptera som t.ex. transporter av 

möbler och tyngre gods samt taxi för sjuka eller rörelsehindrade personer. Dessutom måste en del 

servicebilar få köra in i området. De flesta småvägarna i vårt område är försedda med låst bom där 

din lägenhetsnyckel passar. Se därför till att spara dessa nycklar om du byter lås till din lägenhet. 

Motorcykel- och mopedåkning är endast tillåten till och från parkeringsplatser. Cykelåkning är tillåten 

på asfalterade ytor, alltså ej på gräsmattor eller i planteringar. 
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Tvätthall och smörjhall  

En tvätt- och en smörjhall finns för de boende i BRF Vilunda. När du har tecknat ett kontrakt hos 

Renew Service programmerar fastighetsskötaren en av dina befintliga taggar så att tillträde blir 

möjligt. Efter detta kan du boka tid genom att skriva ditt lägenhetsnummer på en lista som finns 

placerad inne i hallarna där även regler för användande finns uppsatt. Även här finns en tidsgräns 

kvällstid och en timer som bryter strömmen. Felanmälan görs till Renew Service om något är trasigt.  

 

Förvaring av cyklar 

Varje hus i föreningen har var sitt cykelrum i källaren. I höghusen finns speciella utrymmen i 

källargångarna som är avsedda för cykelförvaring. Dessa rum och utrymmen är endast avsedda för 

cyklar som frekvent är i bruk. Om ni har en gammal cykel som är trasig eller inte används måste 

denna förvaras i ett privat förråd. Cykelrummen öppnas med en vanlig så kallad inomhusnyckel, 

alternativt på vissa ställen samma nyckel som till din lägenhetsdörr. Av denna anledning är det viktigt 

att nycklar sparas vid t.ex. byte av lås. Cykelställ finns även uppsatta utanför porten där ni som 

använder er cykel extra frekvent kan parkera den. Observera att det av brandsäkerhetssynpunkt är 

förbjudet att förvara cyklar innanför porten, i trapphuset eller på andra allmänna ytor inomhus. 

Om du som boende har svårt att ta dig till det cykelrum som tillhör din adress så kan tillträde erhållas 

till annat cykelrum. Kontakta då styrelsen för detta. 

 

Sopor  

Boende på Herrgårdsvägen 10-18 kastar 

hushållssoporna i sopnedkasten som är belägna 

utanför varje port. Resterande hus har nedgrävda 

sopbehållare utanför husen. Glasflaskor samt 

tidningspapper kastas i återvinningscontainer vid 

grovsoprummet alternativt i container på annan 

avsedd plats i kommunen. Lämpligast på t.ex. 

återvinningscentralen SÖRAB i Smedby. I närhet till 

varje port finns även mindre sopkorgar med askfat för 

cigarettfimpar uppställda. Dessa är endast avsedda för 

just cigarettfimpar och mindre skräp. 

 

Grovsopor 

I föreningen finns ett grovsoprum som är beläget vid garageplatserna i närhet till Lidmans Allé. 

Generellt är grovsoprummet öppet en kväll varannan vecka. Undantag finns och samtliga öppettider 

finns anslaget vid grovsoprummet. Grovsoprummet är bemannat av frivilliga i föreningen som 

anvisar vad som får slängas. Vitvaror, elektronikskrot, byggvaror eller större möbler får dock inte 

lämnas som grovsopor. Dessa sopor kan lämnas hos SÖRAB i Smedby. 
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Tvättstugor  

Det finns 12 st. tvättstugor inom föreningen. Tvättstugorna disponeras utan kostnad av oss boende. 

Om tvättning sker åt andra än boende, så kan möjligheten att få nyttja tvättstugorna stoppas. Varje 

tvättstuga har två tvättmaskiner, elmangel, torkskåp och torktumlare. Dessutom finns städmaterial 

eftersom var och en själv städar efter sin tvättid. Tvättstugor finns i följande byggnader: 

• Herrgårdsvägen 10  (1 st.) 

• Herrgårdsvägen 12  (1 st.)  För boende på Hv.12-14 

• Herrgårdsvägen 16  (1 st.)  För boende på Hv.16-18 

• Herrgårdsvägen 24-26  (2 st.) 

• Herrgårdsvägen 28-32  (3 st.) 

• Herrgårdsvägen 34  (2 st.) 

• Herrgårdsvägen 101-103  (1 st.) För boende på Hv.87-103 

På Herrgårdsvägen 12 finns även grovtvättstuga som är öppen för alla i föreningen. Tvättstugorna har 

timer som bryter strömmen efter sista passet. I varje tvättstuga finns listor med tider som finns att 

boka. För att boka skriver du ditt lägenhetsnummer i den ruta du vill boka, använd föreningens 

lägenhetsnummer. Observera att maximalt två tider efter varandra får bokas i bokningslistan. 

Om du som boende har svårt att ta dig till den tvättstuga som tillhör din adress pga. rörelsehinder, så 

kan tillträde erhållas till annan tvättstuga. Kontakta då styrelsen för detta. Tvättning av textilier med 

mycket djurhår får ej ske pga. av allergirisker och att hår kan bli kvar i maskinerna. 

Om någon maskin inte fungerar ska en felanmälan göras omgående. Om möjligt undvik att ringa 

jourmontör, utryckning som ej är pga. akut fel debiteras den boende. Tvättstugorna har samma typ 

av låssystem som ytterdörrarna, ta därför med din tagg för att öppna dörren eller dörrarna. 

 

Piskställningar  

Piskställningar för bl.a. mattor finns på flera ställen i området. Utrustningen kontrolleras årligen.  

 

Lekplatser  

Lekplatser med gungor, klätterställning och sandlåda finns på flera platser i området.  

Utrustningen kontrolleras årligen och byts ut eller repareras vid behov.  

 

Boulebana 

Föreningen äger en egen boulebana som får utnyttjas fritt av alla medlemmar.  

Banan ligger på Lidmans allé, i närhet till Herrgårdsvägen 24. 
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Grannar som stör 

Att bo i lägenhet innebär att man delar många utrymmen med andra och att man således måste visa 

hänsyn mot sina grannar. Helt tyst kan man inte kräva att det ska vara, men hänsyn ska tas till vilken 

tid på dygnet det är. Grillning med t.ex. kol eller gas är förbjudet på balkonger då rök lätt kan sprida 

sig in i närliggande lägenheter samt för att brandrisken ökar stort vid kolgrillning. Om du har problem 

med störande grannar rekommenderar vi att du i första hand tar kontakt med din granne 

personligen. Ofta kan detta räcka, men om du fortfarande har problem bör du fylla i en 

klagomålslista, mall för detta kan du enkelt ladda ner från föreningens hemsida, www.brfvilunda.se. 

Då är det viktigt att du meddelar tid och datum för störningen, och även hur du blev störd. Tänk på 

att det är en stor fördel om du även pratar med någon annan granne som kan styrka störningen så 

det är fastställt vilken lägenhet som stör etc. 

Om du har akuta problem med störande grannar utanför kontorstid kan du kontakta föreningens 

störningsjour. Kontaktar du störningsjour är det viktigt att du kan bevisa att störning pågår för att 

inte riskera att själv bli debiterad för denna utryckning. 

En störande granne måste först få reda på att han eller hon stör för att sedan få en chans att bättra 

sig. Därför kan någon i styrelsen kontakta grannen via ett samtal. Blir det inte bättre kan styrelsen 

skicka ett brev med “anmodan om rättelse”. Brevet upplyser också personen i fråga om att han eller 

hon omedelbart ska sluta störa sina grannar och att störningen annars kan leda till avhysning.  
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Felanmälan		

Du har själv skyldighet att anmäla fel på utrustning i lägenheten så snart du upptäcker det.  

Detta gäller även tvättstugan, garaget, hiss, ytterdörr etc. Felanmälan görs till Renew Service på 

något av följande sätt: 

• Telefon:  08-34 38 00 

• E-post:  felanmalan@renewservice.se 

• Hemsida:  www.renewservice.se 

Under “icke kontorstid” på kvällar, helger och nätter kan du ringa jouren på samma telefonnummer, 

08-34 38 00, men detta gäller endast för fel som inte kan vänta till nästa vardag. Detta kan gälla 

sådant som utströmmande vatten som måste åtgärdas omedelbart. Ring INTE jouren för småfel, för 

då kan du i vissa fall själv få stå för kostnaden för utryckningen om det visar sig inte vara akut. 

Fel på egna inventarier som spis, kyl/frys, disk- eller tvättmaskin kan felanmälas men åtgärd betalas 

av lägenhetsinnehavaren, ej av föreningen. Telefonnummer och tider för felanmälan finns även på 

anslagstavlan i husets entré.  

 

Felanmälan TV / Internet / Telefoni 

Fel på TV-signalen görs till Com Hem om du inte har TV via bredbandet från annan leverantör. Om du 

är kund hos Com Hem och får problem med TV, internet eller telefonianslutningen vänder du dig till 

Com Hems kundsupport: 

• Telefon:  90 222 

 

Om du är kund hos Bredbandsbolaget och får problem med internet, eller deras övriga tjänster 

vänder du dig till Bredbandsbolagets kundservice: 

• Telefon:  0770-777 000 

 

Reparation		

När man bor i en bostadsrättslägenhet är man själv ansvarig för att sköta det inre underhållet av 

lägenheten såsom ytskikt på rummens väggar, golv och tak samt byte av köksinventarier. Detaljerad 

information om vem som ansvarar för vad finns i stadgarna som du enklast hittar på föreningens 

hemsida, www.brfvilunda.se. 
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Allmänna	ordningsregler		

Vi har några enkla ordningsregler för att vi alla ska trivas i vår förening. Följande generella 

ordningsregler förutom det ansvar man har rörande sin lägenhet gäller i BRF Vilunda. 

 

Regler som gäller våra balkonger:  

• Matning av fåglar får ej ske på balkongerna, tänk på att grannen kan få onödigt med skräp på 

sin balkong och att ”skadedjur” kan lockas till husen av matresterna. 

• Släng inte fimpar eller annat skräp från balkongen, fimpar kan förutom att de skräpar ner 

även orsaka brand. 

• Sätt inga blomlådor eller annat löst på utsidan av balkongerna. 

 

Regler som gäller våra källargångar & portuppgångar: 

• Inga cyklar, barnvagnar, skor eller andra saker får ställas i våra allmänna utrymmen som t.ex. 

trapphus eller källare. De skall hållas fria av brandsäkerhetsskäl. Allt som står utanför de 

arrangerade förrådsutrymmen som finns kommer att tillvaratas och efter en viss tid slängas. 

Kostnad för bortforsling debiteras den som förvarat saker på det allmänna utrymmet. 

 

Regler som gäller vårt grovsoprum: 

• Grovsoprummet är generellt öppet en kväll varannan vecka. 

• Tänk på att inga möbler eller andra stora saker kan läggas i containern av utrymmesskäl. Ett 

hushåll får inte fylla containern så att inte andra kan slänga sina saker. 

• Respektera de vakter som står och håller rummet öppet, de är frivilliga från föreningen och 

jobbar för allas trivsel. 

 

Regler som gäller ljud i bostaden: 

• När ni spelar musik så tänk på era grannar, det är lyhört i våra hus. Sänk gärna basen lite då 

dessa toner tränger igenom väggar, tak och golv mycket mer än andra toner. 

• När ni har fest sätt gärna upp information om detta i god tid innan, gärna med 

telefonnummer. Då har grannarna mer överseende och kan t.ex. lätt skicka SMS om 

ljudvolymen känns störande. 

 

Regler som gäller i yttre miljö: 

• Gå inte i rabatter, planteringar eller genom buskar om ni t.ex. ska till er parkering. 

• Om ni använder er av vår gemensamma grillplats ansvarar den som använt grillen för att t.ex. 

grillgallret blir rengjort och att ev. matrester slängs. Torka även av borden om ni använt dem. 
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O& vriga	upplysningar		

Grannsamverkan  

För att förhindra inbrott och skadegörelse har vi inom föreningen bildat grannsamverkan mot brott. 

Detta innebär att vi är uppmärksamma på vår omgivning, har kontakt med grannar och ser till att 

ytterportar samt dörrar till källare, förråd och garage hålls låsta. 

 

Andrahandsuthyrning  

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand gäller särskilda bestämmelser. Du måste ha tillstånd av 

styrelsen. Blankett att söka tillstånd på och information om villkor för uthyrning i andra hand får du 

från Renew Service eller på föreningens hemsida, www.brfvilunda.se.  

 

Extra förråd 

Föreningen har i sin ägo ett mindre antal förrådsutrymmen som man kan hyra via Renew Service.  

 

Kontaktuppgifter till styrelsen 

Brev till styrelsen lämnas i brevlåda utanför föreningslokalen vid Herrgårdsvägen 28. 

• E-post till styrelsen:  info@brfvilunda.se 

• Föreningens hemsida:  www.brfvilunda.se 

Observera att alla förslag, idéer och invändningar måste komma till styrelsen skriftligen för att kunna 

behandlas, antingen via e-post eller vanliga brev. Vill du komma i direkt kontakt med någon i 

styrelsen hittar du samtliga kontaktuppgifter för detta på vår hemsida, www.brfvilunda.se eller på 

anslag i portarna där du även hittar kontaktuppgifter till förvaltare och fastighetsskötare.  

 

Kontaktuppgifter till vår förvaltare (Renew Service) 

Föreningen anlitar Renew Service för förvaltning samt fastighetsskötsel. De har hand om de flesta av 

våra felanmälningar (ej tv/internet/telefoni) samt administrerar över exempelvis hyra av extra förråd, 

hyra av parkering, avtal för tvätthall, avtal för bastu osv. Renew Service har även hand om tillsyn om 

du ska sälja din lägenhet. 

• Telefon till Renew:  08-34 38 00 

• E-post till Renew:  info@renewservice.se 

• Hemsida:  www.renewservice.se 
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Vanliga	frågor	–	och	svar	

Jag kommer inte in i min port med min nyckeltagg, vem kontaktar jag? 

Kontakta Renew Service för felanmälan, prova först om dina andra taggar fungerar. 

Jag vill ha flera nyckeltaggar, hur kan jag få det? 

Kontakta Renew Service felanmälan. Debitering sker för extra taggar.  

Jag har tappat min nyckeltagg. Ska jag anmäla det och får jag en ny? 

En tagg är det samma som en nyckel. Det framgår inte på taggen vart den går, men du måste anmäla 

till felanmälan att den försvunnit så att taggen kan spärras och därmed bli värdelös. Föreningen har 

tillhandahållit 3 st. taggar till varje lägenhet och om du tappar en så måste du köpa en ny om du 

senare säljer lägenheten.  

Jag vill ändra telefonnummer som porttelefonen ringer upp. Vem vänder jag mig till? 

Gör en felanmälan hos Renew Service. 

Jag vill ta bort en vägg som inte är bärande. Måste jag få godkännande av styrelsen? 

Fråga alltid styrelsen om du ska bygga om för att vara på den säkra sidan. Gör med fördel även en 

ritning på ombyggnaden så att inga missförstånd sker. 

Jag kommer inte in i tvättstugan. Den som jag brukar tvätta i var fullbokad, varför kommer jag inte 

in i någon annan tvättstuga? 

Vid införande av nyckeltaggar så begränsades tillgång till tvättstugorna för att få en jämn belastning 

och så att man ska erhålla tvättmöjlighet i den tvättstuga som är närmast sin lägenhet, det är bara 

grovtvättstugan på Herrgårdsvägen 12 som alla har tillgång till. Om särskilda skäl föreligger kan du 

erhålla tillträde till andra tvättstugor, kontakta då styrelsen för detta. 

Jag vill glasa in min balkong. Måste jag fråga styrelsen om lov?  

Bygglov måste begäras hos kommunen. Efter beviljat bygglov så underrättas föreningen och du 

måste då skriva under ett avtal att du ansvarar för kostnader om nedmontering måste göras pga. 

arbeten på fastigheten som föreningen ansvarar för. Blankett och mer information finns på 

föreningens hemsida, www.brfvilunda.se. 

Kan jag själv välja vilket företag som ska utföra arbete vid inglasning av balkongen? 

Ja, du anlitar den som du vill ska göra jobbet.  

Jag vill sätta upp en parabol. Kan jag skruva fast den på fasaden eller på balkongräcket? 

Du får inte sätta upp något utanför fasaden. Det får inte finnas någon risk att något ska kunna ramla 

ner, så därför måste den placeras inne på balkongen. Det är fastighetsägaren som är ansvarig om 

något ramlar ner och skadar någon, därför får inget hänga utanför fasaden.  

Får jag grilla på balkongen om jag bor högst upp, det finns ju ingen som störs ovanför? 

Grillning är inte tillåtet om det inte är el-grill, på grund av förhöjd brandrisk vid grillning med kol eller 

gas. Föreningen har en grillplats mellan höghusen, Herrgårdsvägen 28 och 34. Du får även grilla med 

egen grill på andra platser utomhus om inte eldningsförbud råder, men tänk på att plocka upp allt 

efter dig när du grillat klart.  
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Föreningen ger ju ut informationsblad flera gånger om året, har vi som boende möjlighet att lämna 

in egna bidrag till detta blad? 

Informationsbladet är inte bara något för styrelsen. Självklart så har alla möjlighet att lämna bidrag. 

Kontakta web/infoansvarig, kontaktuppgifter finns uppsatta i portarna. 

Varför får man inte kasta sina gamla möbler i grovsoporna? 

Föreningen har haft stora kostnader med tömning av grovsopor. För att minska antalet tömningar 

men ändå erbjuda en möjlighet att kasta en del grovsopor så har beslut tagits att bland annat möbler 

inte får kastas. Om ni ställer möbler utanför grovsoprummet så kommer föreningen att debitera er 

för kostnaderna att forsla bort möblerna. Möbler och andra skrymmande grovsopor kan kastas hos 

t.ex. SÖRAB i Smedby. Det går även att kontakta t.ex. SKOPAN och höra med dem om det finns 

intresse att ta hand om möblerna.  

Eftersom porten är låst och inte vem som helst kan komma in så känns det säkrare att ta in cykeln 

och ställa den i trapphuset. Går det bra? 

Ingenting får stå i trapphusen pga. brandsäkerhetsskäl. Trapphusen är utrymningsvägar och ska 

därför vara fria från alla typer av saker. Dessa regler gäller även källargångar där det finns 

gemensamhetsutrymmen som t.ex. tvättstugan. 

Min toalettstol och handfat har blivit skadat. Kan jag få nytt eller måste jag bekosta detta själv? 

I föreningens stadgar anges bland annat att den boende är ansvarig och därmed står för kostnaden. 

Fastighetsskötaren kan vara behjälplig mot ersättning vid byte. 

Min kran i köket och badrummet står och droppar. Kan jag få det åtgärdat av föreningen? 

I föreningens stadgar anges bland annat att den boende är ansvarig och därmed står för kostnaden. 

Fastighetsskötaren kan vara behjälplig mot ersättning vid byte. 

Det blev en spricka i glaset när jag skulle putsa fönstret. Åtgärdar föreningen det? 

Nej. Det är den boende som står för kostnaderna. Gör en felanmälan så att du vet att du får rätt typ 

av glas om det måste bytas. 

Jag tänker renovera mitt badrum. Får man göra det själv? 

Försäkringsbolagen ställer mycket stränga villkor när det gäller våtutrymmen. Du bör anlita en som är 

certifierad enligt säkert vatten. Samtliga skador på ytskikt och tätskikt är bostadrättsinnehavaren 

ansvarig för. Blir det skada på byggnadskonstruktionen pga. dåligt tätskikt så är det din 

hemförsäkring som ersätter skadorna på huskonstruktionen och är det inte rätt utfört så kan 

ersättning från försäkringsbolaget utebli och du får själv stå för kostnaderna. Samtliga badrum 

renoverades vid stambyte 2010 - 2011.  

Måste jag ha en brandvarnare i min lägenhet? 

Ja, det är varje boendes eget ansvar att se till att det finns minst en brandvarnare i er lägenhet. 
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Karta	över	området	
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