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Kära medlemmar

Fältposten

Ordförande.
VICTOR EDMAN. Victor når du på  
victor.edman@brf-faltoversten.se

Nystart -

Information från  
din nya styrelse
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På den nyvalda styrelsens vägnar 
ber jag att få framföra ett varmt 
tack för förtroendet att företräda 
Brf Fältöversten och dra upp rikt-
linjerna för utvecklingen i före- 
ningen de närmaste åren.

Den tillträdande styrelsens målsätt-
ning är att prioritera medlemmar-
nas och hyresgästernas intressen 
vad gäller trivsel, trygghet och in-
flytande, samtidigt som vi kommer 
att slå vakt om föreningens, och 
därmed medlemmarnas, ekonomi. 
En sund förvaltning av bostads- 
rättsföreningens tillgångar innebär 

att genomföra de åtgärder som vid 
varje tidpunkt är mest angelägna 
och samtidigt ger bäst valuta för 
pengarna. Det som inte kan skjutas 
upp måste få komma först, vilket 
ska återspeglas i underhållsplanen. 
Viktigt är också att styrelsen res- 
pekterar lagar, myndighetsbeslut 
och stadgar, vilkas syfte är att  
skydda våra intressen och slå vakt 
om vår säkerhet.

Sommaren står i full blom och 
många njuter av en välbehövlig 
vila, i eller utanför Stockholm. Ett 
par dagordningspunkter från årets 

stämma återstår – fastställande av 
resultat- och balansräkning samt 
resultatdisposition. Vi återkommer 
med kallelse till denna avslutande 
del av föreningsstämman 2022. . 

Tills dess vill jag och övriga styrel-
sen önska er alla en härlig fortsätt-
ning på sommaren! q

SNART KAN DU BESÖKA  
DINA GRANNAR IGEN
Styrelsen har beslutat att programme-
ra tillbaka de boendes låstaggar i Brf 
Fältöversten så att det blir möjligt att 
komma in i alla portar från gården

ORDET ÄR FRITT
Diskussionsforumet Ordet är fritt 
för en tynande tillvaro. Forumet 
hittar du under medlemssidorna på 
föreningens hemsida.
 
Tanken när forumet infördes var 
att medlemmarna fritt skulle kunna 
dela med sig av sina tankar om före-
ningen, förmedla nyheter och starta 
diskussioner om i stort sett vad som 
helst som kunde vara av intresse för 
andra medlemmar. Styrelsen skulle 
absolut inte lägga sig i vad som pub- 
licerades där så länge inlägget inte 
var olagligt, omoraliskt eller kränkte 
någons integritet. 

Så kommer det återigen att bli. 
Styrelsen kommer inte att gå in på 
sidan och vare sig recensera eller 
ta bort vad som står där och heller 

inte gå i svaromål. Ordet är fritt 
tillhör medlemmarna, inte styrel-
sen som är väl försedd med andra 
informationskanaler. Om något 
ämne verkar engagera mer än 
övriga kan detta i så fall utgöra un-
derlag för information i Fältposten 
eller på annat sätt.

Tiden innan ett inlägg rensas bort 
är idag två veckor. Denna kommer 
att utökas till två månader. 

Välkomna till nygamla Ordet är 
fritt. 

Vi anser det vara en självklarhet att 
man som boende i Fältöversten ska 
vara behörig att komma in i före-
ningens samtliga 29 portar. Detta 
av såväl trivsel- som säkerhetsskäl.

Inom kort kan du alltså åter kom-
ma och gå som du vill till dina 
grannar i andra portar, bara du är 
utrustad med tagg.

Trevlig fortsättning på sommaren!  q

Den nya styrelsen
Vid fortsättningsstämma i Brf Fältöversten den 27 juni 2022 valdes en  
ny styrelse. Styrelsen konstituerade sig efter stämman och fördelade upp- 
dragen enligt följande:

ORDFÖRANDE

VICTOR EDMAN  
Mail: victor.edman@brf-faltoversten.se
Mobil: 070-665 92 20

KASSÖR

SUSANNA BERVÅ
Mail: susanna.berva@brf-faltoversten.se
Mobil: 070-855 31 03

SEKRETERARE Försäljningsansvarig

ALEXANDRA MOLLGREN
Mail: alexandra.mollgren@brf-faltoversten.se
Mobil: 073-390 20 26

LEDAMOT Ansvarig fastighetsfrågor

BERTIL ADLER
Mail: bertil.adler@brf-faltoversten.se
Mobil: 070-982 50 05

LEDAMOT Arkivansvarig

PAUL HJEMDAHL
Mail: paul.hjemdahl@brf-faltoversten.se
Mobil: 070-484 67 66

LEDAMOT Information

CHARLOTTE STUART
Mail: charlotte.stuart@brf-faltoversten.se
Mobil: 070-329 59 25

LEDAMOT Gårdsfrågor, biträdande 
fastighetsfrågor

LILI SVENSSON
Mail: lili.svensson@brf-faltovertsten.se
Mobil: 070-221 06 40

SUPPLEANT IT, biträdande  
arkivfrågor

CERI CARLILL
Mail: ceri.carlill@brf-faltoversten.se
Mobil: 073-058 96 01

SUPPLEANT Biträdande  
fastighetsfrågor

ERIK TUTZAUER
Mail: erik.tutzauer@brf-faltoversten.se
Mobil: 070-380 54 79
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