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VÄLKOMMEN.
Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Södra Ladugårdsängen 1! 

Vi är glada att du valt att bosätta dig i vår förening och hoppas att du kommer att trivas här.  

Vi är en förening med 75 lägenheter och medlemmar av olika åldrar och bakgrunder. Tillsammans 
gör vi allt vi kan för att boende ska trivas här och känna sig som en del av föreningen. Då vi 
fortfarande är en relativt ny förening är inte allt färdigställt och vi befinner oss på en resa där vi 
arbetar för att utveckla föreningen.

Denna manual har skapats för att samla all information om föreningen/fastigheten på ett ställe och 
ge dig en bra översikt. På taket har vi unika ytor som vi hoppas att du kommer att besöka och njuta 
av. Dessa ytor ansvarar vi tillsammans för och det är upp till alla att sköta dem så de kan användas 
i flera år framöver. Föreningen har även el-bilar som du som boende kan hyra. Läs mer om de 
gemensamma ytorna och bilarna i denna manual.

Du är en viktig del av föreningen och vi hoppas att du hör av dig vid frågor eller funderingar. Gå 
gärna med i vår Facebook-grupp (BRF Gröngården Örebro) för att träffa andra boenden och ta del 
av saker som diskuteras där. Vi i styrelsen finns på sodraladugardsangen1@outlook.com om du 
behöver oss.

Ännu en gång varmt välkommen till Brf Södra Ladugårdsängen 1! 

STYRELSEN



ÖVERSIKT.
FASTIGHET
Byggår: 2019
Antal lägenheter: 75 stycken
Antal lokaler: 2 stycken (Skönhetssalong och Restaurang)

STYRELSE
Nuvarande styrelse valdes in på årstämman den 26 maj 2021

MATZ LILJESON
Ordförande
matzliljeson@gmail.com
070 - 546 12 01

EMIL LINDSTRÖM
Vice ordförande
emil.lindstroom@hotmail.com
070 - 323 81 08

STEFAN VEDIN
Ledamot
stefan.wedin@gmail.com
076 - 393 10 46

JOHAN SJÖSTEDT
Suppleant
johan@happynest.se
070 - 609 19 08

SANDRA ALMQVIST
Sekreterare
s_almqvist@hotmail.com
070 - 760 20 67

JOHAN SKOG
Ledamot
johan@hovsta.net
070 - 712 53 09

ISAK CHALKIAS
Suppleant
isak.chalkias@gmail.com
070 - 861 15 77

ÅRSTÄMMA
Föreningen håller en årstämma en gång om året och alla boende i föreningen bjuds in. På 
årsstämman går man igenom årsredovisningen, revisionsberättelsen samt val av ny styrelse. 
Detta är ett bra tillfälle att träffa övriga boende och styrelsens mål är att i samband med 
årsstämman arrangera en aktivitet för att avlsuta med något roligt. Inbjudan går ut i boendes 
brevlådor.



ÖVERSIKT.
FACEBOOK
Föreningen har en gemensam grupp på Facebook där du som boende kommunicera med andra 
boende i föreningen. God ton ska alltid hållas och styrelsen (som administratörer) kommer att ta 
bort inlägg som är stöttande eller som inte är relevanta för föreningen. 

Sök på BRF Gröngården Örebro för att gå med. 

FÖRVALTNINGSBOLAG 

STÖRNINGSJOUR
Föreningen har tecknat avtal med Securitas att sköta jourutryckningar. 
Vardagar mellan 16:00 – 07:00 och helger 00:00 – 24:00
Telefonnunmmer: 010 – 470 57 00
Tänk på att endast använda detta i yttersta nödfall då detta kostar extra.
 Missbruk av jourtjänsten debiteras beställaren.

EGERYDS FASTIGHETSFÖRVALTNING
Egeryds Fastighetsförvaltning AB sköter den ekonomiska 
förvaltningen åt föreningen. 
Telefon: 019-18 18 18

ÅFIX
Föreningen har gett Åfix uppdraget att sköta den tekniska 
förvaltningen av fastigheten. 
Vid felanmälan vänligen skicka e-post i första hand till 
asa@afixab.se och i andra hand ring Åsa Ingesson på 
072-560 66 49 vardagar 07:00 – 16:00

Åfix hanterar även föreningens nycklar och taggar. Vid frå-
gor rörande detta – kontakta Åfix direkt.



TAKTERRASS.
TAKTERRASSER
Fastigheten har tre takterasser som kan 
nyttjas av alla boende. Terrasserna behöver 
inte bokas och på dem finns det möbler i form 
av solsängar, stolar och bord. På terrassen i 
mitten finns det även större kärl där du som 
boende får plantera växter/örter/kryddor. 

Styrelsen ber alla boende att ta hand om våra 
gemensamma möbler så de håller i flera år 
framöver.

VÄXTHUSET
Via bokningsportalen DinBox (se sid 9) kan 
Växthuset bokas för kalas eller liknande. Om 
det inte är bokat så är det fritt för alla boende 
att nyttja. Följande gäller:
• Det ska vara tyst efter kl 22:00
• Växthuset ska städas (utrustning finns 

i ett skåp vid bastun!) och möbler ska 
återställastill hur det var innan

• Toaletterna i bastun tillhör bokning av bastun 
- inte Växthuset. Då får man boka båda.

BASTU
Föreningen har en bastu som kan bokas via 
DinBox (se sid 9).  Följande förhållningsregler 
gäller:
• Bastun kan användas fram till 22:00
• Bastun och toaletterna ska städas efter 

användade
• Kom ihåg att stänga av bastun efter dig
• Eventuellt använda glas ska diskas och 

ställas tillbaka

Vid ordningsstörningar eller att en boende inte följer bokningsreglerna kommer styrelsen att stänga 
av den boende från bokningssytemet! 



GARAGE/CYKLAR.
GARAGET.
I fastigheten finns det ett garage i källaren. Garaget har 34 platser som förvaltas av Åfix. För att 
boka en plats/ställa sig i kö för en plats, vänligen kontakta Åfix på parkering@afixab.se 

Två av platserna (plats 7 och 8) är tillägnade föreningens el-bilar och får inte användas till 
boendes privata bilar. Det finns även två platser med laddare för el-bilar. En av platserna är för 
närvarande uthyrd på heltid (plats 8) medan den andra platsen är till för boende som behöver 
ladda sin bil. Detta gäller:
• Boendes privata bil får endast stå på platsen under tiden som bilen laddas
• När bilen är laddad ska bilen flyttas till den boendes egen parkeringsplats
• Platsen får inte användas av utomstående
• Aimo kommer att ta en avgift för den el som förbrukats vid laddningen. Läs mer om detta vid 

parkeringsplatsen.

CYKELLOUNGE.
På botten våningen mellan entré E och F hittar du en cykellounge där du som boende kan förvara 
din cykel. I rummet finns det en cykeltvätt, däckpump samt verktyg. Alla boende ansvarar för att 
lämna tvätten ren efter användande och att verktygen kommer tillbaka där de ska förvaras. 



BILPOOL.
Föreningen tillhandahåller två elbilar av märket Huyndai som du som boende kan hyra vid behov 
(via DinBox). Innan du får tillgång till bokningssystemet för bilarna måste du skriva på ett ”Bil-avtal” 
med föreningen. När detta är påskrivet av dig och någon från styrelsen så får du tillgång till bok-
ningssystemet. Bilavtalet går att ladda ned via föreningens Facebook-grupp under ”filer” eller så 
kan du skicka ett e-post till styrelsen på sodraladugardsangen1@outlook.com 

Detta gäller för användning av bilarna:
• Före första hyrestillfället skall hyrestagaren genomgå en instruktion av elbilarnas funktion och 

handhavande. Denna instruktion skall ledas av representant från bilgruppen eller teknisk för-
valtare.

• I cykelloungen finns två nyckelskåp med respektive bils nyckel. Skåpen går endast att låsa upp 
om du bokat bilen i DinBox och använder din lägenhetstagg.

• Tänk på att planera din körning. Dvs kontrollera laddning och batteristatus
• Priset för att låna är 50kr i startavgift + 10kr / påbörjad timme
• Betalning sker direkt efter användning via swish till 123 217 9646
• Efter att du lånat bilen ska den städas ur invändigt och utvändigt efter behov. Bilen ska lämnas 

som du önskar finna den vid nästa bokning.
• Upptäcker du något fel med bilen, rapportera detta direkt till styrelsen på: sodraladugardsang-

en1@outlook.com
• Parkera på rätt plats i garaget och GLÖM INTE att sätta i laddningskabeln
• Lån av bil är endast för boende i föreningen och endast undertecknande av bil-avtalet får köra 

bilen. 
• Mer detaljerad information kring användandet av bilarna står i bilavtalet



DINBOX. 
MANUAL FÖR ANVÄNDANDE AV DIN BOX 

 

 
 

 

Inloggningssidan för att göra en bokning är 
www.boenderegistret.se/bv/login.php  
 
Adress: anges som Termikgatan 49 X 
Byt ut X så den stämmer överens med ditt 
trapphus (A, C, E eller F) Observera att 
det är mellanslag efter gatunamnet och 
efter gatunummer. 
 
Namn: är detsamma som ditt 
lägenhetsnummer, tex. A1901 
 
Lösenord: Kontakta styrelsen för att få ett 
lösenord på 
sodraladugardsangen1@outlook.com  
 
Observera att det lösenord du får är 
temporärt, viktigt är att du ändrar till ett 
nytt personligt lösenord första gången du 
loggar in! 
 
Glömmer du ditt lösenord kontaktar du 
styrelsen för att få ett nytt lösenord. 

 
Väl inloggad så kommer du åt menyn 
genom att klicka på de tre strecken uppe 
till vänster – se bild. 
 
Dina bokade tider 
Här samlas dina kommande bokningar 
och här kan även avbokningar göras. 
 
Bokningsbara resurser 
Här hittar du de bokningsbara resurser 
som finns i vår förening. Varje resurs har 
en egen kalender. Vald kalender (resurs) 
indikeras att Resursens namn är svart. 
Bilden till vänster visar ”Bastu”. Lediga 
tider är gröna och redan bokade tider 
markeras som blåa i kalendern. Dina egna 
bokningar markeras även med ”Din Tid” 
Trycker man på sin bokade tid i kalendern 
igen avbokas tiden.  
 
Inställningar 
Under inställningar kan du göra vissa egna 
inställningar. Det är också här du ändrar 
ditt lösenord.

 Vid ordningsstörningar eller att en boende inte följer reglerna fsom gäller för varje resurs kommer 
styrelsen att stänga av den boende från DinBox!



LÄGENHET.
BALKONGER
Alla 75 lägenheter i föreningen har balkonger. För att 
behålla en fin fasad samt trevlig miljö för alla boende 
gäller följande:
• Golv till balkongen väljer boende själv - så länge 

det inte påverkar betongen och säkerheten på 
balkongen

• Boende får sätta upp ett balkongskydd om de vill. 
Skyddet ska passa med fasadens färger: svart, trä 
eller grå

• Ingen rökning är tillåten på balkongen

GRILLAR
Då fastigheten är i trä är endast el-grillar tillåtna på 
balkonger, takterrasser samt uteplatser. Tänk på att 
aldrig placera grillen på bord eller golvyta på grund 
av brandrisk. Kol och gasolgrillar tillåts ej. Detta enligt 
föreningens försäkring.

MILJÖRUM/SOPRUM
Alla boende ombeds sortera sitt avfall i korrekt kärl. 
Vid varje kärl finns det information om vad som får 
och inte får slängas där. Om man är osäker bör man 
använda de generella sopkärlen. Inget avfall får 
läggas på golvet!

För avfall som inte är hushållsavfall ombeds boende 
att åka till närmsta återvinningscentral, Atleverket 
ÅVC (Tippvägen 1). 

Föreningen betalar för regelbunden soptömning och 
kan beställa extra tömning om kärlen blir fulla. Detta 
kostar föreningen pengar så alla boende ombeds 
hålla nere sitt avfall samt vika ihop kartonger etc så 
mer får plats i kärlen.



LÄGENHET.
SERVICELÄGE DÖRRAR
Om du som boende låser och tar ut nyckeln i serviceläge (kl10) 
kan fastighetsservice öppna och låsa med fastighetens 
servicenyckel.

Om du som boende låser och tar ut nyckeln i normalläge (kl12) 
kan endast lägenhetsnyckeln öppna låset.

VÄRME/ELEMENT
Ett värmesystem i en större fastighet som våran går ganska trögt och vid snabba omställningar i 
utomhustemperaturen (tex under höst och vår) så hänger inte alltid systemet med så snabbt som 
man som boende kanske önskar. Det kan därför ta dagar innan rätt temperatur är uppnådd vid kall 
väderlek. Detta då temperaturen i värmesystemet styrs av rådande utomhustemperatur. Ju kallare 
utetemperatur desto varmare vatten i värmeledningarna till elementet.

Elementet i sin tur styrs automatiskt av en radiorventil med temidel (vita klumpen). Termodelen 
känner av temperaturen i rummet och styre värmeflödet till elementet. Det innebär att trots att det 
är kallt ute så kan elementet kännas ljummet (tom kallt) om rumstemperaturen motsvarar inställt 
värde på termodelen.

Justering av temperaturen kan göras genom att vrida termodelen mot varmare (högre siffra) eller 
till svalare (lägre siffra).

Några punkter att tänka på:
1. För att elementet och dess termodel skall fungera korrekt får inga möbler (tex soffa) eller 

tjocka gardiner hindra luftcirkulationen framför elementet/termodelen. Tänk på att bakom vissa 
element finns lägenhetens luftintag. Om luftcirkulationen hindras (eller radiatorn är avstängd) 
blir det oftast kallt på golvet framför elementet.

2. Värmesystemet kan behöva luftas. Luften samlas i systemets högsta punkter. Elementet blir en 
sådan högpunkt och kan därför behöva luftas (se instruktion nedan)

3. Radiatorventilen kan behöva monteras. Vrid termodelen fram och tillbaka ett tiotal gånger. 
I vissa fall behöver man ta bort termodelen. Detta är en lite mer avancerad åtgärd (se 
instruktion)

4. Före det att en felanmälan göres till teknisk förvaltare (Åfix) – mät alltid rumstemperatur. 
Rumstemperatur mäts med temometer mitt i rummet på cirka 1 meters höjd.



LÄGENHET.
LUFTA ELEMENT

MOTIONERA VENTILEN UTAN TERMODEL



TELIA 
Föreningen har tecknat ett avtal med Telia för leverans av TV, bredband och bredbandstelefoni. 
För att ditt internet och TV ska fungera måste du själv aktivera dina tjänster. Detta kan göras på 
tre olika sätt:

1) Gå in på telia.se/aktivera

o Tryck aktivera under ”aktivera kollektiva tjänster”

o Fyll i din adress, tryck sedan på sök adress

o Välj ditt lägenhetsnummer

o 15-30 min efter aktivering startar du om din router

o Fungerar inte ovanstående – ring Telia support på 90 200 för att felsöka problemet

2) Kontakta Teliabutiken på Drottninggatan 20: 010-457 18 25

3) Ring Telias support på 90 200

Teknisk support – vänligen kontakta Telia på 90 200 och klicka dig fram via knappval.

I föreningens avtal ingår:

• Telias TV-paket LAGOM (alla kanaler är i HD)

• Bredband – Internet: 100/100mbit.

• Telefoni fast (du måste skaffa ett eget telefonnummer för att använda denna tjänst)

Vill du utöka paketet/kanaler eller ha högre uppkoppling så kontaktar du Telia och står för den 
extra kostnaden själv. 

.

LÄGENHET.




