
 HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby 

Regler för föreningslokalen 

En större samlingslokal finns i bottenvåningen på Herrgårdsvägen 28 som boende i Brf Vilunda, en förening eller ett 

företag har möjlighet att hyra för fester, möten och liknande. I föreningslokalen finns stolar och bord för ca. 70 

personer och ett funktionellt kök med porslin mm. Det finns även möjlighet att använda projektor samt enklare 

ljudutrustning. Trådlöst internet får användas fritt mot att svenska lagar följs. 

Pris för att hyra föreningslokalen: 

 Boende i Brf Vilunda: 250 kr per pass (07:00 – 18:00, samt 18:00 – 01:00) 

 Förening: 1000 kr per heldag 

 Företag: 1500 kr per heldag 

För boende i Brf Vilunda sker bokning av föreningslokalen via informationstavlan i din entré, inloggning via appen 

”Aptus Home” eller inloggning på Aptusportalen: 

 http://brfvilunda.aptustotal.se 

Kontakta Renew Service, tel. 08-34 38 00 om du saknar inloggningsuppgifter.  

Efter utförd bokning använder du din nyckeltag för att låsa upp dörrarna. 

Regler som gäller föreningslokalen: 

 Höga ljud och hög musik inte är tillåtet. Detta ska speciellt tas i åtanke på senare delen av kvällen.  

o Önskar du städa vid ett senare tillfälle kan även efterföljande pass bokas. 

 Rökning är inte tillåtet inomhus. Om rökning sker ute får fimpar och annat skräp ej slängas direkt på marken. 

 Senast när ditt pass är avslutat ska lokalen vara åretställd till ett välkomnande skick 

o Stolar och bord ställs in förrådet (se bilder på dörren) 

o Samtliga sopor slängs i avsedda behållare utomhus 

o Samtliga köksinventarier ska vara diskade, rengjorda och tillbakalagda i lådor eller skåp 

o Samtliga golv, inkl. kök, toaletter och hallgolv ska alltid torrmoppas eller fuktmoppas med en väl 

urvriden trasa, golven får aldrig lämnas fuktiga! 

 Fläckar eller spill på golv eller väggar måste torkas omgående för att undvika skador. Föreningen kan komma 

att kräva ersättning för skador som uppkommer på utrustning eller lokal i samband med uthyrning. 

Debitering och avbokning: 

 Avbokning måste ske senast 3 dygn i förväg 

 Debitering sker i efterhand på kommande avgiftsavi från föreningen 

 Om regler inte följs kan ni krävas på extra ersättning i efterhand 

 Vid ej godkänd städning debiteras 750 kr extra utöver kostnaden för lokalhyran 



 HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby 

Utrustning som finns tillgänglig i föreningslokalen: 

 

 
Skafferi 

 
Lådor 

 
Skåp 

12 Glasvaser 6 Salladsbestick 93 Stora tallrikar 

6 Salladsbestick 5 Osthyvlar 77 Assietter 

6 Brickor 4 Förskärare 
  

4 Karaffer 4 Smörknivar 28 Kaffekoppar 

4 Rostfria fat 4 Flasköppnare 53 Kaffefat 

4 Termosar 3 Kapsylöppnare 18 Kaffekoppar med guldkant 

3 Glasskålar 1 Smörbredare 23 Kaffefat med guldkant 

3 Stekpannor 1 Större sked 32 Tekoppar 

3 Kastruller 1 Såsskopa 28 Tefat 

2 Rostfria tillbringare 1 Soppskopa 
  

2 Såsskålar 1 Tårtspade 50 Dessertskålar 

2 Brödfat (glas) 1 Combiöppnare 3 Glasskålar 

2 Skärbrädor 1 Sax 
  

1 Porslinskanna 
  

61 Snapsglas 

1 Blå eldrostform 
  

34 Whiskyglas 

1 Rostfri bunke 
  

33 Vinglas 

1 Brun gryta 
  

24 Ölglas 

1 Plastdunke 
    

1 Durkslag 
    

I köket finns även en mikrovågsugn, diskmaskin, kaffekokare, vattenkokare samt en matvagn 

Trådlöst internet: 

Trådlöst internet finns i föreningslokalen och får användas fritt mot att svenska lagar följs 

 

  


