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Välkommen till vår bostadsrättsförening! 
 

Kort information om Brf Fältöversten 
 
För att du från början ska känna dig hemma i BRF Fältöversten och lättare kunna hitta inom 
området har vi här samlat en del information som du förhoppningsvis kan få nytta av. 
 
Det är mycket man som boende i föreningen behöver veta. Vi ber dig därför läsa igenom 
följande sidor så snart du får tillfälle. Mer värt att veta finns under de olika flikarna på 
föreningens hemsida www.brf-faltoversten.se. Där hittar du bland annat viktig information 
om vad som gäller vid ombyggnation och renoveringar. Via hemsidan kan du också boka 
flyttvagnar, tvättider och gästlägenhet. 
På medlemssidorna, där du just nu är inne, finns föreningens nyligen uppdaterade 
trivselregler, vars efterlevnad är en förutsättning för den allmänna trivseln. Dessa regler finns 
även uppsatta i varje port. 
Bostadsrättsföreningen Fältöversten är en bostadsrättsförening, där vi bildar en egen 
ekonomisk enhet med en medlemsvald styrelse som är ansvarig för verksamheten. 
Ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning sköts av Fastum. 
 
Än en gång, varmt välkommen till oss. 
 
Brf Fältöversten i december 2020 
 

Styrelsen 
 
 

Brf – Fältöversten  
Bostadsrättsföreningen bildades 1994-04-14. Drygt fjorton år senare, 2008-07-21, förvärvade 
bostadsrättsföreningen Fältöversten med org.nr. 769600-2307 den tredimensionella 
fastigheten Fältöversten 8 som en urholkning av Fältöversten 7, av dåvarande ägaren 
Boultbee. Föreningens ekonomiska plan är daterad 2008-03-31 och lantmäteriförrättningen 
registrerades 2008-02-06 av Lantmäterimyndigheten i Stockholms Stad.  

Församlingstillhörighet 
Föreningen tillhör Oscars församling 

Klassificering 
Bostadsrättsföreningen är en äkta bostadsrättsförening. 

Antal lägenheter och lokaler 
Inom föreningen finns  570 lägenheter, av vilka ett drygt 30-tal är hyresrätter. 
Inom föreningen finns  i dagsläget inga kommersiella lokaler. 
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Flytthiss och flyttvagnar 
En stor möbelhiss finns på gaveln till Valhallavägen 152A (Hiss nr 32). Denna hiss går ner till 
garaget och skall nyttjas vid flytt. För att möjliggöra uppfärd krävs nyckeltagg eller kontakt via 
porttelefon. Du kan även låna föreningens nya 4-hjulsvagnar eller de två pirrorna för enklare 
transporter över gården. Dessa bokar du via nätet på samma sätt som du bokar tid i 
föreningens tvättstugor. Kontakta förvaltaren för mer information på telefon 08-502 573 43.  
 
Observera att det är absolut förbjudet att nyttja övriga hissar eller rulltrappor för flyttgods 
eller andra transporter av byggmaterial etc. då dessa inte är anpassade för det. Det är varje 
medlems skyldighet att informera flytt- och byggnadsfirmor om att det är flytthissen, som du 
når via garaget, som måste nyttjas. Föreningens två parkeringsplatser, där medlemmar kan 
parkera max en timme för i- och urlastning, kan på samma villkor användas även i samband 
med flytt. Se vidare vad som gäller för dessa parkeringsplatser under rubriken ”Parkering”. 

Nycklar 
Lägenhetsnycklarna går endast till respektive lägenhet. Varje lägenhet har även en nyckeltagg 
som går till entréerna, branddörrarna, källsorteringsrummet, tvättstugan samt till hiss 32, 
(flytthissen). Taggen behövs även för tidsbokning av tvättstugan, vagnförråden och 
transportvagnarna. 
 
Om du förlorat en tagg ska detta ofördröjligen anmälas till förvaltaren som då spärrar taggen. 
Inträffar detta kan ny/extra tagg köpas för 350 kr. 

Bredband  
Två bredbandsnät finns indragna i fastigheterna, Telia och ComHem. 

Teliaabonnemanget bekostas av föreningen och ingår alltså i månadsavgiften. För att anslutas 
till Teliaabonnemanget, kontakta förvaltningskontoret för utkvittering av boxar och routers. 

För abonnemang hos ComHem, kontakta ComHems kundservice, telefon: 0771-55 00 00. 

Telia kundtjänst 08-90 200.  

Informationskanaler 
www.brf-faltoversten.se:  Här finns det mesta du behöver veta om föreningen och 
föreningens interna regelverk. Inloggningsuppgifter till föreningens medlemssidor får du 
genom förvaltningskontoret. 
 
På gården finns två elektroniska informationstavlor uppsatta, som fortlöpande uppdateras 
med aktuell information. Den ena av informationstavlorna finns uppsatt vid sidan av 
sopnedkastet, den andra i valvet i huskroppen mot Karlaplan.  
 
Fältposten är en tidning som publiceras i föreningens regi och kommer ut ca fem gånger/år.  
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TV  
TV-utbud kan beställas från ComHem, som levererar via Kabel-TV. Detta abonnemang betalas 
av beställaren/den boende själv. 
 
Telias utbud i TV-paketet ”Lagom” med ca 28 kanaler, förutom de fem stora kanalerna 1-5,  
levereras via Fibernätet och bekostas av föreningen. Det ingår därmed i månadsavgiften,  
i likhet med bredband 100/100 samt telefonabonnemang. 
 
Vi ber er notera att endast godkända antennsladdar får anslutas mellan TV (eller radio) och 
antenndosan.  

Parabolantenn 
Uppsättning får inte ske på Brf Fältöverstens fastigheter. Det finns särskilda ställningar att 
köpa för parabolantenn som man kan ställa på balkonggolvet. Observera dock att antennen 
inte får sticka ut utanför balkongräcket. 

Tvättstuga - garageplan 
Tvättstugan är belägen i garageplanet. Hiss 31 i uppgången från Valhallavägen, leder till 
tvättstugan, dit dörren öppnas med nyckeltagg. 
 
Varje lägenhet har möjlighet att boka två tvättpass per vecka. Om någon har särskilda behov 
och behöver fler pass per vecka, vänligen kontakta förvaltningskontoret.  
 
Tvättiden är uppdelad i fem perioder;  
 
Tvättpass 1 07.00 – 10.00 
Tvättpass 2 10.00 – 13.00 
Tvättpass 3 13.00 – 16.00 
Tvättpass 4 16.00 – 19.00 
Tvättpass 5 19.00 – 22.00 
 
Tvättstationerna 2-3 är sammanslagna till en, som kallas ”Station Dubbel”. Här är passet bara 
två timmar långt men man får i stället tillgång till fyra tvättmaskiner samtidigt. Fyra 
tvättmaskiner i två timmar innebär att man vid dubbelpass totalt förfogar över åtta tvättar 
och dubbla torkmöjligheter.  
För att kvällstiden ska sluta samtidigt som övriga tvättider, startar tidsbokningen för Station 
Dubbel en timme senare, d v s 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 och 20.00. 
Bokning sker via vår hemsida www.brf-faltoversten.se. eller via tavlan som sitter uppsatt 
utanför tvättstugan. 

Medlemskap 
Enbart fysisk person godkänns som medlem. Medlemskapet innebär att du, tillsammans med 
föreningens övriga medlemmar, har ansvar för trappuppgångar, tvättstugor, gemensamma 
utrymmen och yttre gårdsmiljö, förutom det ansvar du har för underhåll av din egen 
lägenhet. Trapphusen får endast användas för att ta sig till och från de utrymmen som finns i 
fastigheterna och är ingen lagringsplats för olika saker. 
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Avgifter 
Årsavgifterna fördelas enligt det andelstal som fastställdes 2008. Andelstalen är satta efter en 
poängberäkningsmall som bygger på lägenhetens utformning. Det innebär att alla lägenheter 
poängsätts med utgångspunkt från lägenhetens yta, antal rum, kök, samt läget inom 
fastigheten. Kök och badrum viktas högre än ett vanligt rum då installationer som vatten, 
avlopp och ventilation medför högre underhållskostnader för föreningen. Det är anledningen 
till att ägare till större lägenheter betalar ett lägre belopp per kvadratmeter än ägare till små 
lägenheter.  
 
Överlåtelseavgift betalas av köparen med 2,5 % pbb (1 182,5 kr 2020). Pantsättningsavgift tas 
ut av bostadsrätthavaren med 1 % pbb/pant (473 kr 2020).  
Det finns ingen inre reparationsfond. 

Lägenhetsförråd  
Till i stort sett varje lägenhet hör ett förråd. För de flesta lägenheter är förrådet inrymt på 
samma våningsplan och vissa har sitt förråd inne i bostaden. Föreningen har några extra 
förråd för uthyrning. Vid intresse kan man sätta upp sig på kölistan som hanteras av 
förvaltningskontoret. 

Parkering 
Garage för uthyrning finns ej inom föreningen.  
P-platser för uthyrning finns ej inom föreningen. 
 
Nära flytthissen i källarplanet har föreningen två egna markerade platser som får användas 
av medlemmar för i- och urlastning under max en timme. Observera att endast den ena av 
parkeringsplatserna kan användas av medlemmarna på vardagar under kontorstid. Övrig tid 
är båda tillgängliga. Varje hushåll tilldelas ett parkeringstillstånd som ska läggas i framrutan  
 
på det fordon som tillfälligt parkeras på någon av föreningens platser. Tillstånden skickas ut 
genom förvaltningskontoret. Den som säljer sin lägenhet ska lämna över parkeringstillståndet 
till köparen. 
 
I Fältöversten 7 (källarvåningen under kvarteret) finns ett garage där platser i mån av tillgång 
kan hyras. Garaget omfattar 290 platser, där högsta tillåtna maxhöjd för fordon är 2,1 meter.  
Garaget nås från bostadsrättsföreningen via hissarna Karlaplan 19A och Valhallavägen 150C. 
För tillträde till garaget krävs programmering av nyckeltagg, vilket är förbehållet de 
medlemmar som hyr en garageplats. 
Garaget administreras av Aimo park, telefon 0771-96 90 06, www.aimopark.se 

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) tas ut från bostadsrättshavaren 
och skall betalas till föreningen. Pantsättningsavgiften tas ut per pantbrev.  
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Andrahandsuthyrning av bostadsrätt 
För att hyra ut sin lägenhet i andra hand måste man ha tillstånd. Tillstånd får du om du har 
giltigt skäl.  Nedan angivna skäl ger möjlighet att få tillstånd att hyra ut i andra hand: 
 

 Arbete eller boende på annan ort 
Ej pendlingsavstånd (avståndet överstiger 10 mil eller över 1,5 timme enkel resväg). 
Arbetsgivarintyg krävs. Max ett år åt gången. Övrig tid enligt överenskommelse.  

 Provboende med sambo 
Max ett år totalt. 

 Boende på äldrevårdshem/sjukhus el dyl. 
Max fyra år totalt. Övrig tid enligt överenskommelse.  

 Studier på annan ort 
Efter uppvisande av antagningsbesked. Max ett år åt gången. Max sex år totalt. 
Föreningen har rätt att en gång per år begära besked om att studierna fortlöper 

 Uthyrning till närstående 
Endast anmälan krävs. Uthyrning till minderårig närstående tillåts från och med 16 år. 
Närstående=barn alt förälder. 

 Fängelsevistelse 
Efter uppvisande av intyg. Enligt dom.  

 Militärtjänstgöring 
Efter uppvisande av intyg. Max ett år åt gången. Övrig tid enligt överenskommelse.  

 
Förvaltaren handlägger och lämnar tillstånd då det angivna skälet för andrahandsuthyrning 
är något av ovanstående. Ansökan på grund av andra skäl än dessa, bereds av förvaltaren, 
som därefter överlämnar ärendet till styrelsen för beslut. 
 
Andrahandshyresgäst får vara fysisk eller juridisk person. Dock ska alltid anges vilken fysisk 
person som kommer att bebo lägenheten. 
 
Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finner du under medlemssidor/dokument på 
föreningens hemsida. 

 
Förvaltare 
Bostadsrättsföreningen förvaltas av Fastum, enligt särskilt avtal. Tidigare namn AdEx 
Fastighetsutveckling AB. Förvaltaren svarar även för fastighetsskötsel och felanmälan.  
 
Råsundavägen 18, Solna    
Telefon växel: 90 220 

Teknisk förvaltning 
ServiceCenter/Felanmälan 
Felanmälans öppettider: Måndag-Fredag kl. 07.30-16.00 
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 Tel: 90 220 
 
Förvaltningskontor: Måndagar 08.00-10.00 
 Tisdagar  08.00-10.00 
 Torsdagar 17.00-19.00 
 Fredagar 08.00-10.00 
 
 Telefontid måndag-fredag 13.00-14.00 
 http://www.90220.se/1230 

Teknisk Förvaltare: Ann Eriksson 
Tel: 08-586 344 06, e-post: ann.eriksson@fastum.se 

Hyresförvaltning 
Måndag till fredag 09.00 – 16.00 
Telefon 90 220 

Jourtjänster 
Vid fel som är av akut karaktär kan jourtjänster beställas på jourtelefon 90 220. 
Akuta fel är exempelvis: 
 
 inget varmvatten 
 översvämning 
 strömlöst i hela lägenheten, trots att alla säkringar är hela 
 hissen ur funktion (kontrollera först att den inte står på något våningsplan)  
 
Kostnaden för en utryckning är ca 3.000 kr, så överväg först om ditt ärende verkligen är av 
akut karaktär eller om det kan vänta till nästa arbetsdag.  
En uppenbart onödig utryckning kan komma att debiteras anmälaren.   

Övrig förvaltning 
Hissarna sköts av Trygga Hiss. För felanmälan, se respektive hiss. 
Rulltrapporna sköts i första hand av Securitas (Sabis) endast nattetid av Thyssén Krupp. För 
felanmälan, se rulltrapporna. 
Flytthissen samt hissar i entréhallen från Valhallavägen till tandläkaren och garaget felanmäls 
till AMF Fastigheter. Kontaktuppgifter finns i respektive hiss. 


