
 

 

Välkommen till Brf Vitlöken   2012-08-01 

 

Föreningen består av 70 bostadsrätter, 22 radhus och 48 lägenheter. Radhusen är 4:or och 5:or 

och lägenheterna 2:or och 3:or. Förening är byggd i två gårdar, kallade Södra och Norra 

gården. På varje gård finns en bastu och på Norra gården en föreningslokal. På varje gård 

finns även parkerings- och carportsplatser som kan hyras av de boende samt gästparkeringar. 

Varje radhus har en bilplats på tomten.  

Hastigheten inom föreningen är begränsad till 10 km/h, asfalterade gupp finns för 

hastighetsdämpning. Inne på gårdarna är motorfordonstrafik förbjuden, följ skyltning. 

Föreningen är byggd som en ”miljöförening”, men möjlighet till kompostering och 

sopsortering, det finns även möjlighet att odla på föreningens odlingslotter. 

Utförligare beskrivning finns under varje rubrik. 

 

Innehåll: 

 En förening med dubbla andelstal 

 Sophantering 

 Odlingslotter 

 Gemensamma redskap 

 Vår utemiljö/städdagar 

 Att bo i bostadsrätt 

 Parkeringsregler 

 Kvarterslokal 

 Bastu 

 Flagghissning 

 

Dubbla andelstal 

Vår förening har dubbla andelstal för drift- och skötsel resp. kapital. Vi har vid ett antal 

tillfällen erbjudit alla boende att göra ett kapitaltillskott. Ca 70% av medlemmarna har tagit 

över delar eller hela sin kapitaldel av föreningens lån.  

Sophantering 

Då i är en miljöförening och sorterar vårt avfall får vi en lägre sophanteringsavgift. 

Det finns två kretsloppsrum på varje gård där vi sopsorterar plast, förpackningar, glas, metall, 

wellpapp och papper.  I ett av kretsloppsrummen finns dessutom kompostmaskin för 

matrester. Se skyltar som finns uppsatta. 

HSB tömmer jororna och lägger komposten för efterkompostering i de lådor som finns  vid 

odlingslotterna på Södra gården. Där tar sedan den som vill färdig kompostjord att lägga i 

rabatter och kolonilotter. 

 

På Södra gården har vi ett grovsoprum där vi slänger all elektronik såsom tv-apparater, 

datorer, batterileksaker, lampsladdar m.m. Batterier, lysrör samt glödlampor slängs i 

speciella lådor.  

Dessutom finns en container för övriga grovsopor typ: möbler, dricksglas, vaser, metall och 

plast som inte är förpackningar. Här kan även grenar från träd och buskar slängas. 

OBS!!! Målarburkar, kemikalier, däck, bilbatterier m.m. får var och en åka till 

kommunens sopanläggningar för att slänga, ex. Smedbys återvinningscentral i Upplands-

Väsby. www.sorab.se eller Hagbytippen. www.hagbytippen.se. 

http://www.sorab.se/


 

 

 

I grovsoprummet har vi även en byteshörna, där kan du lämna något du själv tänkt kasta, 

men tror att någon annan kan ha användning för. Småsaker ställs på bordet, större saker ställs 

direkt på golvet. 

Odlingslotter: 

Inom föreningen har vi ett antal odlingslotter på två ställen, vid förenings gräns längst till 

söder och i sydost. Alla som bor i föreningen har möjlighet att ha en lott. Många nyttjas idag. 

Är du intresserad kontakta någon av Sanni Öjbro, Lillies väg 86. 

Gemensamma redskap: 

Det finns två fastighetsförråd med gemensamma trädgårdsredskap som alla kan använda. 

Tänk på att det är våra gemensamma redskap så var försiktig och lämna tillbaka dem i gott 

skick om du använt dem. 

 

Södra gården: I bastuhuset, står fastighetsförråd på dörren 

Norra gården: I förrådet mot radhus Lillies väg 64 

 

Nyckel till kretsloppsrummen passar även till redskapsförråden. 

Vår utemiljö - städdagar: 

Är allas ansvar! Två gånger per år har vi städdagar då vi gör snyggt på alla gemensamma ytor, 

målar och reparerar sådant som behövs. 

Städdagen är även ett bra sätt att träffa sina grannar, vi avslutar alltid med korvgrillning på 

Norra gården. 

 

Förvaltning: 
Vår förening förvaltas av HSB Norra StorStockholm, vi köper både teknisk och ekonomisk 

förvaltning. Vår förvaltare är Kent Thelin, kontakta honom för ev. frågor. 

 
Hustomtar: 
Vi har två hustomtar som hjälper till och är ansvariga för diverse uppgifter i vår förening. För 

Södra gården är Conny Larsson ansvarig, Lillies väg 142 och för Norra gården Mikael 

Mattsson, Lillies väg 14.  

Att bo i bostadsrätt: 

Vi vill förtydliga vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening. Alla är medlemmar i brf 

Vitlöken som i sin tur äger alla bostadsrätter i föreningen. 

Det finns ett antal stadgar som gäller i en bostadsrättsförening, vilket ansvar du har samt vad 

du får och inte får göra. Ska du ex. bygga om och är osäker på vad du får göra kontakta någon 

av oss i styrelsen. Se även skriften ”Att bo i bostadsrätt” som du får av HSB när du flyttar in. 

Det är även viktigt att komma ihåg att vi som bor här tillsammans har ett gemensamt ansvar 

för att vara en trivsam förening. Gäller allt från att hålla snyggt i kretsloppsrum till egna 

tomterna.  

På årsstämman, som äger rum i maj varje år, har vi valt en styrelse vars uppgift är att sköta 

och driva föreningen för allas bästa. Har du idéer eller åsikter på förändringar eller 

förbättringar kan du lämna förslag eller motionera till föreningens årsstämma. Ju fler som 

engagerar sig desto bättre!!! 

 



 

 

Se över din hemförsäkring, bostadsrättstillägget finns i föreningens fastighetsförsäkring. 

 

Vid fel på bostadsrätten: 

Kom ihåg att fel på spis, kyl, frys, tvättmaskin, torkskåp, diskmaskin, dörrar, lås, glasrutor 

och liknande betalar du som bostadsrättshavare själv för. Behöver du hjälp kan du alltid 

kontakta HSB för hantverkshjälp m.m. mot en kostnad. 

Vid andra fel kontakta HSB felanmälan. 

Parkeringsregler: 

Styrelsen har beslutat att alla som bor i vår förening och har bil stående här skall hyra och 

betala för parkeringsplatsen. Gästparkeringarna är till endast för dina vänner och bekanta. 

Vill du hyra parkeringsplats kontaktar du HSB. 

All annan parkering inom föreningens område är ej tillåten. 

Kvarterslokalen: 

Boende äger rätt att hyra kvarterslokalen. Den är utrustad  för ca 40 personer med pentry, 

bord, stolar och porslin. 

En avgift för hyra erläggs med söndag t.o.m torsdag 50 kr/dag, fredag och lördag är kostnaden 

100 kr/dag. När du hämtar nyckeln deponerar du 500 kr som du får tillbaka när lokalen är 

synad efter städning. 

 

Ansvarig för lokalen är Sanni Öjbro, Lillies väg 86 

Bastun: 

Det finns en bastu på varje gård som man kan låna utan kostnad. Alla ansvarar för att den 

lämnas ren och städad efter att man nyttjat den. 

Bastunycklar, kontakta någon i styrelsen. 

Flagghissning: 

Det finns en flaggstång på varje gård där det sitter vimplar. Vill du hissa flaggan vid någon 

bemärkelsedag eller annat viktigt kontakta Conny Larsson, Lillies väg 142, Mikael Mattsson, 

Lillies väg 14 eller någon i styrelsen. 

Information: 

Vitlöksbladet kommer ut några gånger per år via mail. Där ger vi information och påminner 

och vad som gäller i vår förening. Vill du ha med något kontakta styrelsen eller genom att 

maila till: brf.vitloken@hotmail.se. Läs med om vår förening på HSBs hemsida; 

www.hsb.se/norrastorstockholm/vitloken 

 
Rundvandring för nyinflyttade: 
Vill du ha visning av allmänna ytor, kompostrum m.m. så kontakta Anders Meijer, Lillies väg 

70. 

 

Brf Vitlökens styrelse gm 

Marie Cronström 

ordförande 

 

 


