Välkommen till vår bostadsrättsförening
brf Parkhusen i Täby
Bostadsrättsföreningen Parkhusen äger de tre husen Flygvillevägen 1, 3 samt 5
och omfattar 72 lägenheter. Vi som bor i lägenheterna äger nyttjanderätt.
De övriga husen på Flygvillevägen ägs av Brf Parkängen resp. Parkhöjden.
Föreningen
Föreningens verksamhet styrs dels av föreningens egna stadgar och även av
bostadsrättslagen (BRL) från 1991 samt lagen om ekonomiska föreningar
(EFL) från 1987. Stadgarna är registrerade vid Bolagsverket.
För oss boende har dessutom antagits trivselregler. Det är av vikt att alla har
kännedom om och följer dessa.

Styrelsen
Styrelse väljs på föreningsstämman, även kallat för årsmötet. Styrelsen
sammanträder ca en gång per månad och handlägger föreningens löpande
ärenden och svarar för avtal om:
 Ekonomisk förvaltning
 Fastighetsskötsel
 Sommar- och vinterunderhåll
 Vård och städning av gemensamma utrymmen
 Föreningens försäkringar
 Parkeringsfrågor
 Myndighetskontakter
Styrelsens sammansättning och handläggare av olika ärenden framgår av bilaga.
Föreningen har en egen hemsida www.parkhusen.se

Husvärdar
För gemensamma trivselfrågor har utsetts en husvärd i varje hus. Ett åtagande
som bygger helt på frivillig grund men som är av stor betydelse för de boendes
trivsel.

Ekonomi
Föreningen köper ekonomisk förvaltning som omfattar handläggning av:
 Inbetalningar av årsavgifter
 Hyresinbetalningar (parkeringsplatser)
 Lägenhetsregister
 Bevakning av överlåtelser och panter
 Leverantörsfakturor
 Skatter
 Förvaltning av kapital och handläggning av lån
 Upprättande av förslag till budget
 Löpande bokföring
 Upprättande av förslag till årsredovisning
Föreningens ekonomiska ställning redovisas vid årsstämman.
Årlig avsättning görs till yttre underhållsfond och en långsiktig underhållsplan
uppdateras regelbundet. Styrelsen arbetar för att föreningen skall ha en stabil
ekonomi och avgiftsnivå.

Försäkringar
Fastigheterna är fullförsäkrade. Varje boende svarar för sin egen hemförsäkring.
Bostadsrättsföreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring, som
tillägg till den normala fastighetsförsäkringen, vilken skyddar vid skador på
lägenhetens inre och även på de tillval som normalt inte täcks av
hemförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen är också viktig för ev. uppkommande
skadeståndskrav som skulle kunna uppstå. Försäkringsnummer och
telefonnummer för skadeanmälan finns på informationstavlan i entrén.

Nycklar till lägenheten
Patentlåsnycklarna (nedre låset) får kopieras fritt medan nyckel märkt CLH ×××
är en säkerhetsnyckel som bara kopieras genom föreningens nyckelansvarige.
Bostadsrättshavaren står själv för kostnaden av beställd nyckel.

Namnskyltar
Byte av namnskyltar på dörr, postlåda och entrétavla ombesörjs av
fastighetsskötaren enl. rutin som framgår i handlingen Viktiga telefonnummer
och kontaktvägar. Finns också anslaget i den glasade informationstavlan i
entrén.

Tillgång till husens El- och Undercentraler
Nycklar disponeras av husvärdar och styrelseledamöter.

Parkeringsplatser
Föreningen disponerar 103 parkeringsplatser varav 5 gästplatser.
Platsabonnemang sker genom P-ansvarig i styrelsen.
Besökande som parkerar på gästplatserna skall anmodas att tydligt innanför
vindrutan ange namn och lägenhetsnummer på den som besöks.

Tvättstuga
Medlemmar i Brf Parkhusen förfogar över en tvättstuga i varje källare.
Tidbokning sker på tavlan utanför med bokningsnyckel tillhörande varje
lägenhet. Ordningsregler är uppsatta i resp. tvättstuga.

Källarförråd
Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Brandfarliga ämnen får ej förvaras i
förrådet.
Avfallshantering
På gården finns tre miljöhus. Här insamlas hushållsavfall, glas, tidningar samt
elavfall. Observera att grovsopor ej hämtas. Avfall som ej tillhör nämnda
fraktioner inte får lämnas i miljöhusen.
Närmaste miljöstationer finns vid Flygkårsvägens busshållplats och vid Arninge
centrum. Där kan man lämna wellpapp och plast- och metallförpackningar.
Sörabs återvinningsstation i Hagby (08-505 804 00, www.sorab.se) tar emot all
form av avfall från privata bostäder.
I föreningens miljöhus finns också kärl för insamling av matavfall ( se bilagd
information om tillvägagångssätt)
TV, Bredband och Telefoni Föreningen har tecknat avtal med Com Hem om
dessa tjänster ( information biläggs här)
Den enskildes rättigheter och skyldigheter
Man måste vara medlem för att få utöva sin bostadsrätt. I lägenheten får man
måla, tapetsera samt utföra mindre ombyggnader och reparationer. För El och
VVS gäller särskilda viktiga regler. Bostadsrättshavaren är ansvarig för

underhåll av lägenhetens inre. Det innebär att man är ansvarig för och betalar för
underhåll av golv väggar, tak, glas och bågar i lägenhetens fönster, inner- och
ytterdörrar samt kakel, sanitetsporslin och köksutrustning. I förekommande fall
också för balkonginglasningar.
Underhåll av fastigheten i övrigt bekostas av föreningen genom den
underhållsfond som byggs upp.
Var och en är skyldig att vårda även de delar av fastigheten som inte ingår i
lägenheten. Som boende är man skyldig att läsa och följa de stadgar och
föreskrifter som föreningen fastställt. Man har rätt att skriva motioner till
styrelsen och till föreningsstämman.
Inglasning av balkong kräver byggnadslov. För inglasning, uppsättning av
markis eller annan avskärmning av balkong eller uteplats på marken skall
kontakt tas med styrelsen.
I frågor gällande ev. problem i fastigheten skall man i första hand vända sig till
sin husvärd alt. till styrelsemedlem.
Vid verkligt akuta fel och då ingen av dessa varit nåbar finns förutom
Fastighetssservice också ett Journummer (se Viktiga telefonnummer och
kontaktvägar).
Där framgår också hur man går till väga för att få utfört namnbyte på
lägenhetsdörr, entrétavla och brevlåda. Anvisning om detta finns även anslagen i
husets glasade informationstavla i entrén.
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Brf Parkhusen i Täby, Styrelsens sammansättning, husvärdar mm.
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