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Kort information om Brf Fältöversten

ör att du ska känna dig hemma i  
föreningen har vi här samlat en del  
information som du kan ha nytta av som 
medlem i föreningen.

Bostadsrättsföreningen Fältöversten bildades 
1994-04-14. Fastigheten Fältöversten 8 
förvärvades av Boultbee 2008-07-21. Föreningens 
ekonomiska plan är daterad 2008-03-31.

Brf Fältöverten är en ekonomisk förening, vi har 
en medlemsvald styrelse som är ansvarig för 
verksamheten. Föreningenens verksamhet är 
i huvudsak att tillhandahålla sina medlemmar 
bostäder i byggnader som ägs av föreningen. Det 
innebär att vi är en s.k. äkta bostadsrättsförening.

Föreningen har 538 bostadslägenheter, ett 50-tal 
av dessa är hyresrätter. Det finns också två 
kommersiella lokaler inom föreningen.

Nycklar och tillträde

För tillträde till föreningen 
används i första hand tagg. 
För besökare finns det 
vid huvudingångarna mot 
Karlaplan och Valhallavägen 
en porttelefon där besökaren 
kan leta upp ditt namn och 
ringa upp dig. Du kan sedan genom att trycka 
5 på din telefon öppna dörren åt din gäst. För 
att detta ska fungera krävs att ni meddelar 
förvaltnignskontoret vilket telefonnummer som 
skall vara kopplat till er lägenhet.

För att gästen sedan skall få tillträde till er port 
behöver de den portkod som gäller för er port. 
Om ni inte fått denna av säljaren, hör av er till 
förvaltningskontoret 

F

Lägenhetsnycklarna går endast till lägenheten. 
Varje lägenhet har även en, eller flera nyckel- 
taggar som går till entréerna, branddörrarna, 
källsorteringrummet tvättstugan samt till Hiss 32, 
(flytthissen). Taggen behövs även för tidsbokning 
av tvättstugan, vagnförråden och av transport- 
vagnarna.

Om du förlorat en tagg ska det anmälas till  
förvaltningskontoret som då spärrar densamma 
och en ny/extra tagg kan då köpas för 350 kr.

Förvaltning

Föreningen förvaltas av Fastum. De har 
helhetsansvaret för förvaltningen, även vad gäller 
markskötsel och städning.

Hemsida: 90220.se/1230

Felanmälan

Fastum ServiceCenter 
tel 90 220
helgfria vardagar 7.30 - 16.00.
alt 90220.se/1230.
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Förvaltningskontor

Föreningen har ett 
förvaltningskontor på 
Valhallavägen 152A. 
Telefon: 08-502 573 43 

Öppettider
mån, tis & fre 08.00 - 10.00, tor 17.00 - 19.00 

Telefontider
mån-fre 13.00-14.00

Teknisk förvaltare

Ann Eriksson
08-586 344 06 ann.eriksson@fastum.se

Betalningar/avgifter

Tonja Edström tel 90 220
mån - fre 9.00 -16.00

Sopor

Sopnedkasten i trapphusen 
är stängda. Sopinkast för 
hushållssopor finns intill entrén 
152A. 

Källsorteringsrum för glas 
plast och tidningar finns intill 
flytthissen 152A med ingång från gaveln. 
Grovsoprum finns i garaget, nyckeltagg passar. 
Obs ej byggsopor.

Tv, internet, telefoni

Tv, internet och 
bredbandstelefoni kan nås via 
Comhem och Telia.Från och 
med den 1 maj 2016 ingår 
TV-paket lagom (27 kanaler), 
bredband 250/100 och gratis 
abonnemangskostnad för 
bredbandstelefoni från Telia i 

månadsavgiften. 

Tjänsterna beställer du själv hos Telias kundtjänst 
på 90 200. Ha ditt lägenhetsnummer till hands.

Motsvarande tjänster kan även köpas från 
ComHem till och med 2017. TV, basutbudet ingår 
till och med 2017 i månadsavgiften. 

För övriga tjänster tecknas eget abonnemang 
direkt med ComHem. För aktuella priser och 
beställning se ComHems hemsida eller hör av dig 
till kundtjänst på 0771-55 00 00.

Parabolantenn

Uppsättning får inte ske på Brf Fältöverstens 
fastigheter. Det finns särskilda ställningar att 
köpa för parabolantenn som man kan ställa på   
balkongens golv, den får dock inte sticka utanför 
balkongräcket.

Tvättstuga - garageplan

Tvättstugan är belägen i 
garageplanet. Hiss 31 i 
uppgången från Valhallavägen, 
leder till tvättstugan. För 
inpassage krävs nyckeltagg.

Varje lägenhet har möjlighet att boka två tvätt- 
pass/vecka. De med särskilda behov som  
behöver fler pass per vecka behöver kontakta 
förvaltningskontoret.

Parkering

Föreningen har inga 
parkeringsplatser eller 
garageplatser för uthyrning. 
Under föreningens fastighet 
finns ett garage där platser 
i mån av tillgång kan 
hyras. Garaget har en maxhöjd av 2.1 m och 
administreras av Q-park. 0771-96 90 00. 

I garaget finns två platser för föreningens 
medlemmar avsedda för kortare parkering vid 
av- och pålastning till flytthissen. Vid parkering 
här krävs både p-tillstånd och p-skiva. P-tillstånd 
skickas ut årligen och skall överlämnas till er från 
säljaren

Pantförskrivning av bostadsrätt

Om du vill belåna din bostadsrätt kontakta först 
din bank som skickar handlingarna till 
förvaltaren. 

En pantsättningsavgift om 1% pbb (473 kr 2020), 
uttas av  bostadsrättshavaren och skall betalas 
till  föreningen. Pantsättningsavgiften tas ut per 
långivare och tillfälle. 
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Cykelparkering/Barn-
vagnsrum

Cyklar förvaras i cykelställ på 
gården. Det finns cykelställ vid 
varje port. 
Barnvagnsrum finns i ett flertal 
portar och delas med samtliga 
inom föreningen. Nycklar till 

barnvagnsrum kvitteras ut på förvaltningskontoret.

Bostadsrättsförsäkring

Alla bostadsrättsinnehavare bör ha en 
hemförsäkring med bostadsrättstillägg som också 
täcker ansvarsdelen för kringliggande lägenheter 
och fastighet vid t.ex. en vattenskada.

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

För att hyra ut en lägenhet i andra hand krävs 
tillstånd. Tillstånd till uthyrning av lägenhet i andra 
hand medges i enlighet med gällande hyreslag. 
Du ska ange skäl i ansökan till varför du vill hyra 
ut din lägenhet i andrahand.

Andrahandshyresgäst får vara en fysisk eller 
juridisk person, det ska dock alltid anges vilken 
fysisk person som kommer att bebo lägenheten. 
Andrahandshyresgäst skall ha c/o adress.  
Det skall alltid stå bostadsrättshavarens namn på 
brevlåda och i portregister.

Det är du som äger bostadsrätten som ansvarar 
för lägenhetens skick och att grannar inte blir 
störda. 

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning 
finner du under medlemssidor/dokument på 
föreningens hemsida.

Stadgar

Det är viktigt att du tar del av 
de stadgar som gäller för vår 
bostadsrättsförening 
Stadgarna finns på Brf 
Fältöverstens hemsida www.
brf-faltoversten.se. 

Informationskanaler

På hemsidan www.brf-
faltoversten.se finns det mesta 
du behöver veta om föreningen 
och
dess regelverk. 
Inloggningsuppgifter till  
föreningens medlemssidor finns att hämta på
Förvaltningskontoret.

Fältposten är en tidning som ges ut i föreningens 
regi och kommer ut ca 4 ggr per år.  

Föreningen har också informationstavlor vid 
sopnedkastet och  i portalen vid Karlaplans 
huvudentré.

Renovering

Om du ska renovera i 
lägenheten - ta gärna hjälp av 
vår renoveringsplan som finns 
på  
förvaltningskontoret och på 
hemsidan. Vi kan hjälpa till 
med byggbeskrivningar som 
om du följer dem gör att du inte 

behöver göra en bygganmälan eller ansöka om 
bygglov för flera typer av ombyggnationer. 

Är det något mer du undrar över är du välkommen 
att kontakta någon i styrelsen eller vår förvaltare. 
För kontaktuppgifter till styrelsen, se föreningens 
hemsida.

Välkommen till vår förening och hoppas att du 
ska trivas!




