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- För Dig som vill veta vad som händer i vår förening. Hemsida: http://brfrunhallen.se/ 

Detta nummer av nyhetsristningar kommer att handla om Nyckelhanteringen för oss boende i 
Bostadsrättsföreningen Runhällen.

Var och en svarar för de nycklar som utlämnats och vid avflyttning skall alla dessa 
nycklar överlämnas till ny lägenhetsinnehavare. Föreningen har inte någon 
huvudnyckel och kan inte öppna något lås som tillhör respektive 
lägenhetsinnehavare.

Följande nycklar har utlämnats:
Två av nycklarna det vill säga Lägenhetsnyckeln och Hushållsnyckeln ingår i ett 
låsschema som tagits fram av ASSA. För att beställa nya nycklar måste man gå till en 
auktoriserad ASSA-låssmed lämpligen Vallentuna Lås, Centralvägen, Vallentuna.

1. Lägenhetsnyckel märkt med bokstaven L samt en bokstav kopplat till det hus man 
bebor. Exempel: boende på Källvägen 1 bor i A-huset och lägenhetsnyckeln är då 
märkt LA. Lägenhetsnyckeln går till entrén i det egna huset, den egna lägenheten, 
postboxen, soprummet och cykelförrådet. För boende på bottenplanet går den även 
till fönsterdörren i den egna lägenheten.

2. Hushållsnyckel märkt med bokstaven HN samt husbokstaven. Exempel: Boende på 
Källvägen 1 i A-huset har då nyckel märkt HNA. Hushållsnyckel går till vindsdörren i 
det egna huset, el-skåpet på entréplanet där husets elmätare sitter och även din 
mätare, trädgårdsförrådet, entrédörr i B-huset samt tvättstugan.

Om flera nycklar tagits ut kan de blivit numrerade och det finns en siffra efter 
bokstäverna. Föreningen har ingen kännedom om hur många nycklar som uttagits 
tidigare.

Utöver dessa nycklar skall finnas en propp och nyckel till tavlan för tvättider och de 
som har bilplats skall ha en nyckel till el-skåpet. Proppen till tavlan för tvättider skall 
vara märkt med lägenhetsnummer enligt det system som tillämpas för 
bostadsrättsföreningen. Exempel: Boende Källvägen 1 i A-huset propp märkt A 1:1, A 
1:2 osv.

Om någon nyckel saknas är det lägenhetsinnehavaren själv som får beställa och 
bekosta ny nyckel. Nyckel kan köpas hos Vallentuna Lås på Centralvägen, Vallentuna, 
dock erfordras rekvisition som undertecknats av föreningens nyckelansvarige.

Sammanfattningsvis: Det är upp till var och en att ha kontroll över sina nycklar och i 
händelse av avflyttning överlämna alla nycklar till ny lägenhetsinnehavare. Det är

http://brfrunhallen.se/


även vars och ens ansvar att med rekvisition från föreningens nyckelansvarige 
beställa och bekosta ny nyckel hos Vallentuna Lås på Centralvägen, Vallentuna.
Nyckelansvarig för föreningen finns angiven på anslagstavlan i entrén.

Utgiven 2019-02-25 av Styrelsen för Brf Runhällen/Barbro Danielsson


