
 

Januari 2008                                                                                                                       Sidan 1 av 2 

 
 
 
 
Välkommen till Översten 1! 
 
Här i Översten 1 är vi 85 lägenheter totalt. Vi består av två höghus med adress 
Johan Enbergs väg 19 och 23. 81 st lägenheter är bostädsrätter och 4 st är 
hyresrätter. Varje hus samsas om gemensam tvättstuga, cykelrum och tillsammans 
har vi en uteplats bakom 23:ans hus och sophuset mot gatan. 
 
Vi har en förvaltare, Norra Stockholms Fastighetsförvaltning AB, som hjälper oss 
med skötsel och tillsyn inkl. småreparationer i vårt hus med dess lägenheter.  
Har du frågor eller är i behov av hjälp med exempelvis rinnande kranar/toaletter, 
element som droppar, trasiga fönstervred m.m. så ta kontakt med dem via telefon:  
08-730 23 36 eller e-post: fel@tekniskforvaltning.se   
Fråga vad det kostar, eftersom så gott som allt arbete som utförs i din lägenhet får 
du som bostadsrättsmedlem, själv betala. 
  
Företaget ISS ansvar för vår ekonomiska redovisning. I stadgarna står vad 
föreningen ansvarar för och vad du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för i 
lägenheten. 
 
I Norra Stockholm Fastighetsförvaltning AB övriga åtaganden ingår trappstädning 
(dock inte tvättstugestädning, det skall vi göra själva efter användning), klippning av 
gräsmattor, renhållning av våra yttre ytor och  källarutrymmen, snöröjning och 
sandning vardagar, belysning och lampor i och utanför trapphus m.m. 
 
Föreningens styrelse träffas regelbundet. Till den kan du ställa frågor eller lämna 
förslag som handlar om ditt boende. Antingen sänder du ett mail till 
styrelsen@oversten1.se eller så skriver du ner din fråga och lägger den i styrelsens 
brevlåda som finns i 23:ans entreplan. Styrelsen behandlar endast skriftliga brev på 
nästkommande styrelsemöte och lämnar svar till berörd person. En förteckning över 
styrelsemedlemmarna finns i varje entreplan. 
 
Styrelsen ser över avtalen med kommun, elverk, hisservice m.fl. Om du upplever att 
någonting inte fungerar tillfredsställande, så hör av dig, så att vi kan göra någonting 
åt det.  
 
Årsstämma hålls en gång per år, någon gång under april-juni varje år, då är det 
självklart att du som medlem skall komma och göra din röst hörd.  
 
Ett sätt för oss alla att påverka utgifterna i föreningen är att vi håller vatten-
kostnaderna nere, att vi meddelar berörda om något är trasigt eller inte fungerar 
(särskilt rinnande toaletter!), att vi använder tvättpåse för vissa typer av kläder i 
tvättmaskinerna, att vi endast slänger köksavfall i sophuset, att vi nyttjar 
kommunens sopsortering vad gäller tidningar, kartong, hårdplast, metall och glas 
och att vi ser till att inte obehöriga är i våra gemensamma lokaler.  
 



Ytterligare besparing för vår förening är att kunna använda dig och din familj som 
bollplank. Det är många situationer som styrelsen behöver experthjälp i. Det kan 
gälla nya avtal, byggnadsfrågor, kommunala- och statliga frågor, ekonomi, VVS, 
trädgårdsarbete, elektriska arbeten, arkitektur/inredning, juridik, snickeri, plåtslageri, 
data, målning/tapetsering m.m.m.m. 
Vänligen meddela styrelsen om du har talanger som du tror att föreningen kan ha 
nytta av.    
 
I varje lägenhet finns bredband indraget. För inkoppling krävs eget avtal.  
I varje lägenhet finns också en brandvarnare, med ett tioårsbatteri. Den tillhör 
föreningen och skall inte tas ner.  
 
I denna pärm finns ytterligare informationer som Du behöver som 
lägenhetsinnehavare. Pärmen är numrerad och tillhör lägenheten. Läs den så att du 
vet vilka rättigheter och skyldigheter du har som boende i Översten1.  
 
Telefonnummer till styrelsen och Stockholm Norra Fastighetsförvaltning AB, mfl. 
journummer, finns i respektive entréplan och på vår hemsida www.oversten1.se. 
  
 
Med hopp om att du kommer att trivas med oss i Översten 1. 
 
Styrelsen 
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