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 VÄLKOMNA TILL HSB BRF VANJA 
 
Vi hälsar er hjärtligt välkommen till er nya bostad och hoppas att ni kommer att trivas i 
vår förening som består av 120 st lägenheter fördelade på 6 st hus med en-, två- och 
trerumslägenheter samt affärs- och hyreslokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiska anvisningar och trivselregler 
 
Nu när ni är bostadsrättsinnehavare innebär det att ni är delägare i fastigheten och 
äger rätt att bo i en viss lägenhet. Det innebär även goda möjligheter att påverka ert 
boende. Ni kan aktivt påverka ert boende genom att närvara vid föreningsstämman i 
val av styrelse, framlägga förslag om förbättring av den yttre och inre miljön, 
trivselfrågor och mycket mer. Ni har möjlighet att engagera er i styrelsearbete eller 
valberedning. 
 
Boendeformen innebär inte bara inflytande och medbestämmande utan även ansvar. 
Detta betyder att vi har ansvar och skyldigheter för vårt boende. 
 
Det är viktigt med ett bra förhållande grannar emellan. För att lyckas med det måste vi 
alla visa respekt och hänsyn för varandra.  
Enligt lagstiftning och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara 
sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, 
gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen. 
 
Underhålls- och driftskostnader vill vi hålla nere genom aktsamhet om hus och mark, 
samt återhållsamhet med förbrukning av el, vatten och värme. 
 
Det är väsentligt att alla medlemmar i föreningen är medvetna om att det är vi som 
äger våra fastigheter. Det innebär också att det är vi själva som betalar vad det kostar 
att bo i våra hus. För HSB:s insatser i föreningen betalar vi enligt särskilda avtal. 
 
Vi ber er läsa igenom följande sidor. Vi ber er också att aktivt hjälpa till så att våra 
boendekostnader blir rimliga samt att ni medverkar till en god och trivsam stämning i 
vår bostadsrättsförening! 
 
Balkong 
Det är inte tillåtet att grilla med kol- eller gasolgrill. Tänk på att cigarettrök kan vara  
störande för dina grannar. Det är endast tillåtet att måla väggarna i vit kulör och ingen 
fast installation av golv får utföras, som ex trall eller klinker. Skötselråd för balkongerna 
efter 2019/2020 års renovering har delats ut och finns på vår hemsida ( 
www.brfvanja.se ) 
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Felanmälan   
Felanmälan görs till HSB, antingen på telefon 042-19 95 90 eller via hemsida,  
www.hsbnvs.se. Uppstår akuta problem under kvällar och helger som inte kan vänta till  
nästkommande arbetsdag blir du hänvisad till en jour. Tänk på att du själv kan få betala 
kostnader för fel som bostadsrättshavaren ansvarar för. 
 
Föreningsstämma  
Varje år håller föreningen föreningsstämma. Medlemmarna utser då styrelseledamöter 
och beslutar i vissa större frågor samt informeras om föreningens ekonomi med mera. 
Till stämman kan du lämna in motioner om ni har förslag eller önskemål om 
förbättringar/förändringar som rör föreningen. Dessa motioner ska lämnas skriftligt till 
styrelsen. Om ni inte vill lämna in en motion till stämman, kan ni få era önskemål 
behandlade i alla fall. Ta i sådant fall kontakt med någon ledamot i styrelsen, så 
behandlas ert ärende på ett styrelsemöte i stället. 
 
Styrelsen ansvarar för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av föreningen. 
Styrelsens befogenheter regleras av lagar och stadgar. 
 
Försäkringar  
Brf Vanja har en fastighetsförsäkring som täcker föreningens ansvar vid skador av olika 
slag. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar. Föreningen har också tecknat en kollektiv 
bostadsrättstilläggsförsäkring som ingår i er månadsavgift. Tänk på att teckna en 
hemförsäkring som täcker ert lösöre.  
                                       
Förråd  
Det finns lägenhetsnumrerade förråd på vind och matkällare. Sätt gärna lås på 
förråden som tillhör er lägenhet så att ingen annan råkar ta dem.  
Önskas extraförråd kontaktas HSB kundservice. 
 
Förvaltare  
Vår fastighetsförvaltare Karin Alfredsson, når ni på telefon: 042-19 95 27 eller via mejl: 
karin.alfredsson@hsbhbg.se  
Vår administrativa förvaltare Caroline Fernebring, når ni på telefon: 042-19 95 00 eller 
via mejl: caroline.fernebring@hsbhbg.se  
   
Hemsida  
Föreningen har en egen hemsida www.brfvanja.se. Här finns information om vad som 
händer i föreningen, kontaktuppgifter till styrelsen, förvaltare, felanmälan, bokning av 
samlingslokal, nyhetsbrev och mycket mer. 
 
Inomhusmiljö  
Tänk på att inte störa grannar med hög ljudnivå från er lägenhet. Det är ej tillåtet att ha 
högre ljudnivåer mellan kl 22:00 – 07:00. Ni som bostadsrättshavare ansvarar även för 
era gäster. Alla former av störande ljud ska anpassas så att de stör i så liten grad som 
möjligt. Har ni tvättmaskin, torktumlare eller annat som medför ljud får dessa endast 
användas mellan 08:00 – 21:00. 
Ska ni ha fest och vet att det kan bli hög stämning sent på kvällen så ta kontakt med 
era grannar och informera om festliga tillfället. Sätt även upp en lapp vid anslagstavlan 
i trappan med information när ni tänkt ha festen.  
 
Internet  
Föreningen har ett kollektivt avtal med Telia som ingår i månadsavgiften. Det tillhör en 
router och paket till varje lägenhet. För att aktivera tjänsten går ni in på 
www.telia.se/aktivera För mer info gå in på hemsidan.  
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Nycklar    
Nycklar och tvättbokningslås kan beställas via förvaltaren. 
 
Parkering och garage 
Föreningen har 34 garage och 39 bilplatser. För att få tillgång till dessa och ställa sig i 
kö, kontaktar ni administrativ förvaltare. 
 
Renovering   
Om ni tänker renovera lägenheten ta alltid kontakt med fastighetsförvaltaren gällande 
vad ni planerat att göra. Inga bärande konstruktioner får rivas eller ändras. Exempel på 
ändringar som kräver styrelsens godkännande samt bygglov är ingrepp i bärande 
konstruktion, ändring av ledningar för avlopp, värme, vatten och ventilation.  
Görs inte detta kan styrelsen kräva att berörd medlem ändrar tillbaka till det 
ursprungliga innan en formell ansökan behandlas. 
 
Tänk på att renovering enbart får ske mellan 07:00 – 19:00 under vardagar och 
lördagar 09:00 – 17:00. Söndagar och röda dagar är det inte tillåtet att renovera. 
  
Rättigheter och skyldigheter  
Våra rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare framgår av 
bostadsrättsföreningens stadgar § 36 - 46. 
  
I stadgarna regleras hur ansvaret för underhållet av våra hus är fördelat mellan den 
enskilde bostadsrättsinnehavaren och föreningen. HSB:s broschyr Vem ska 
underhålla bostadsrätten? som tilldelas alla medlemmar, visar på ett överskådligt 
sätt hur underhållsansvaret är uppdelat. Om tveksamhet ändå skulle uppstå kontakta 
fastighetsförvaltaren.  (broschyren finns även på vår hemsida www.brfvanja.se ) 
 
Samlingslokal  
Föreningen har en samlingslokal – VanjaTräffen – där det hålls årsmöte, anordnas 
café, fotbollskvällar mm. Lokalen går även att hyra för privatbruk för lugnare 
tillställningar - fram till kl 22.00. Den kostar 500 kr att hyra och man städar efter sig. 
Bokningsinfo finns på www.brfvanja.se eller mejla vanja@hsbbrfwebb.se. 
Önskar ni hålla i någon medlemsaktivitet (t.ex. spelkväll, café eller liknande) hör av er 
till styrelsen. 
  
Sophantering  
Vi har utökad källsortering av våra sopor. Förutom tidningar, glas och batterier ska 
förpackningar av papper, plast och metall källsorteras. Organiskt avfall (matrester) ska 
sorteras i avfallspåsar som finns att hämta i sophusen, påsarna lägges sedan i avsedd 
behållare i sophuset. Tänk på att enbart kasta den bruna papperspåsen. 
 
Varje medlem får en liten skrift med sorteringsanvisningar för att underlätta detta. 
Dessutom finns sorteringsanvisningar i soprummet. För att föreningen inte ska drabbas 
av onödiga extrakostnader är det av största vikt att soporna sorteras och läggs i 
rätt kärl. 
 
Föreningen bekostar container 2 ggr/år för grovsopor – datum meddelas i god tid. Vill 
man inte vänta på dessa tillfällen så finns möjlighet för privatpersoner att kostnadsfritt 
slänga material hos NSRs återvinningscentral. Inga grovsopor ska läggas i soprummen 
då detta drabbar oss alla med högre hämtningsavgifter. 
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Störningar    
Upplever ni upprepade störningar som inverkar på trivseln och boendemiljön från 
någon annan medlem i föreningen tar ni i första steget kontakt med personen i fråga 
och berätta om olägenheten. Det är inte säkert att medlemmen är medveten om att 
grannarna störs.  
Om detta inte fungerar informerar ni fastighetsförvaltaren om problemet. Skriv gärna 
ner typen av störning och när det sker så att områdesförvaltaren kan gå vidare med 
ärendet.  
  
Trafik  
All biltrafik på gångbanor och grönområde är förbjuden.  
 
Tvättstugor  
Det finns fyra tvättstugor med tillhörande torkrum att tillgå, två på varje sida gatan (i 
33:an och i 46:an). När tvättstuga och torkrum är färdiganvända ska alla maskiner och 
bänkytor torkas av, tvättmedelsfacken tömmas från rester, ludd från torktumlarfiltret tas 
bort och golven sopas och/eller våttorkas.  
Alla tomma tvättmedels- och sköljmedelsförpackningar tas med och slängs i soprum. 
Inga husdjur är tillåtna i tvättstugan.  
Tänk på att man får endast teckna sig för ett pass åt gången och det är inte tillåtet att 
ta en bokad tvättid – den som har bokat har rätt att nyttja den när som helst under den 
bokade tiden.  
  
Vatten, el och värme  
Om strömmen försvinner ur er lägenhet börjar ni med att kontrollera er egen elcentral 
som finns i er lägenhet. Kontrollera om jordfelsbrytare eller någon av 
automatsäkringarna löst ut.  
Det är av största vikt att vi är återhållsamma med värmeförbrukningen. Här kan alla 
bidra till att hålla värmekostnaderna nere genom reglering av värmen och spara på 
varmvattnet.  
 
Ventilation       
Ventilationen i lägenheterna bygger på självdrag. Tilluften kommer in genom 
fönsterventilerna och utsuget sker i kök, badrum och toalett. För bästa effekt, ha aldrig 
köksfönstret öppet vid matlagning. Vid renovering av kök får inte motordriven 
kanalkopplad fläkt sättas in, då detta ej är godkänt. Föreningen kan få stora kostnader 
vid en OVK för att återställa detta.  
Vädra effektivt! Släpp vid behov in frisk luft genom att ställa upp dörrar och fönster på 
vid gavel fast under en kort stund. Vädra inte för att sänka inomhustemperaturen under 
”eldningssäsong”. Stäng istället av elementen under tiden du vädrar. 
 
 
 


