
 
 

Presentation av Brf The Village STHLM i Stockholm 
 

 

       Fem frågor till Brf The Village STHLM som ligger mellan Sjöstadsskolan, Kulturama, 
Unity och Upplands Motor. 

1.  Beskriv föreningen i stort – byggherre, antal lägenheter, antal trappupphus, 
föreningslokaler, garage mm 
 
Vår förening, som är Hammarby Sjöstads största, består av 226 lägenheter fördelade på 
tio trapphus. Den sträcker sig från Virkesvägen (11-19) och hela vägen ner till 
Heliosgatan (10-14). Alla våra adresser återfinns i samma hästskoformade hus som 
öppnar sig mot Luma torg och gårdarna. Gårdshuset och punkthusen hör dock till vår 
systerförening, Brf The Village STHLM 2. 
 
Vår fastighet byggdes av Skanska och var helt färdigställd 2019. 
 
I huset finns ett antal kommersiella lokaler, restauranger (pizzeria och sushi) och en 
förskola. Förskolan tillhör dock inte vår fastighet. 
 
Vårt garage med 230 parkeringsplatser för bilar, motorcyklar och mopeder delar vi i form 
av en gemensamhetsanläggning med Brf 2. I denna ingår även bl.a. gårdarna samt den 
kvartersgata som förbinder Virkesvägen och Heliosgatan. Gatan och trappan mot 
Kulturama delar vi med förskolan och Kulturama. 
 
Vi har åtta stycken gemensamma lounger och terrasser längst upp i husen, den största 
på ca 72 kvm har en fantastisk utsikt över Stockholm och är populär för både barnkalas 
och middagar. 



 
 
2.  Vad har varit den största utmaningen senaste året? 
 
Vi håller precis på att installera laddare för samtliga våra garageplatser samt ett 
spridningsnät för mobiltelefoni. Vi har även ett antal projekt i gång för att förbättra 
skalskyddet i fastigheten. Brytskydd har monterats på ytter- och källardörrar.  
 
Annars är utmaningen att hantera våra garantibesiktningar. 
 
3.  Vad har ni gjort för att spara energi? 
 
Vi har installerat en vvc-booster https://www.energybooster.se/vvc-booster samt 
inomhusgivare. Vi har även satt i gång en värmeoptimeringstjänst och planerar att 
utreda batterilager samt flextjänster. 
 
4.  Vad har ni gjort i övrigt för de boende som ni är stolta över? 
 
Vi har god sammanhållning trots att vi är en så stor förening. Det är ett stort intresse att 
engagera sig i styrelsen. Vi har julfester, halloween-firande osv.  
 
5.  Vad skulle ni vilja se händer i Sjöstaden framåt? 

Mer samverkan mellan föreningarna när det gäller trygghetsfrågor och utmaningarna att 
hantera garantifrågor. 

 

 


