
Gemensamhetslokaler 
På Viggbygärdet finns ett antal gemensamhetslokaler som boende på Viggbygärdet 
kan hyra, deponera nyckel till eller låna. Kontakta förvaltningskontoret för hyra, 
bokning och frågor. 

Viggbysalen 
ligger på Södervägen 30. Festlokalen är 160 
m2, varav salen är 93 m2. Den är utrustad med 
glas, porslin, bord och stolar för 80 personer. 
Viggbysalen bokas på förvaltningskontoret och 
kostar 1200:-/dygn helger eller 150:-/timme 
vardagar. En depositionsavgift på 1500:- 
tillkommer som återfås då nyckeln är 
tillbakalämnad och lokalen är städad. 

Uthyrningslägenhet 
ligger på Södervägen 68. Det finns en dubbelsäng 
och en bäddsoffa, pentry 
samt dusch och WC. Lägenheten bokas på 
förvaltningskontoret och kostar 400:-/dygn. 
En depositionsavgift på 1500:- tillkommer som 
återfås då nyckeln är tillbakalämnad och 
lägenheten är städad. 

68:an 
ligger på Södervägen 68 på gaveln. Det är Viggby- 
gärdets gemensamhetslokal. Här har boende på 
Viggbygärdet möjlighet att umgås med grannar, 
spela spel, se på TV, läsa en bok, gå in och värma 
sig efter boulespel, sticka, brodera eller kanske 
starta en bokcirkel. 
Alla föreningens medlemmar har tillgång till lokalen 
med de svarta nyckelbrickorna.
Boende kan boka konferensrummet i 68:an för 
mindre sammankomster som till exempel möten 
eller kurser. Det går inte att boka 68:an till större 
sammankomster eller fester. Kontakta 
förvaltningskontoret för bokning och mer 
information.
Alla boende på Viggbygärdet har tillgång till lokalen 
via de svarta nyckelbrickorna. 

    Här finns också en av Viggbygärdets 
    3 hjärtstartare.



Bastu/Gym 
ligger på Södervägen 70. Lokalen är utrustad 
gymredskap, motionscykel, crosstrainer, 
roddmaskin mm. På förvaltningskontoret kan man 
få nyckelbricka till bastun mot en deposition på 
300:-. 

Bollyta/Skridskobana 
ligger på Viggbygärdets bollplan och är till för alla 
olika bollaktiviteter. På vintern, om vädret tillåter, 
spolas   bollytan till skridskobana och hockeymål 
ställs ut. 

Utegym, Basketkorg och 
Boulebana 
Utegym, basketkorg och boulebanor (4 st.) lig- ger 
på Viggbygärdets bollplan. Viggbygärdets 
boulespelare samlas och spelar i alla väder varje 
måndag till torsdag kl. 10.00. Det går också bra 
att träna och spela basket året om. 

Grillplats 
På bollplanen finns en grillplats med bänkar och 
ett litet lusthus. Grillplatsen går inte att boka, 
utan det är först till kvarn som gäller. Tänk på att 
ta bort fimpar och skräp efter dig när du varit där. 

Hobbyrum 
Hobbyrummet ligger på Södervägen 32. Där finns 
en del enklare verktyg och maskiner som man kan 
använda. Rummet bokas på  förvaltningskontoret 
för 1-3 dagar.  
Det är gratis att låna hobbyrummet. 

Grovtvättstuga 
Grovtvättstugan ligger på Södervägen 28. Den kan 
man använda för att tvätta mattor, täcken, jackor 
m.m. Tvättstugan bokas på  förvaltningskontoret 
där man också lånar nyckel. Det är gratis att låna 
grovtvättstugan. 
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