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Ny rutin för inbetalning av hyran 

Under ett halvår har vi anlitat SBC för den tekniska 
förvaltningen som bland annat innebär snöröjning, 
gräsklippning och allehanda praktiska sysslor i vårt hus. 
Nu tar vi steget fullt ut.

Från årsskiftet är det SBC (Sveriges 
BostadsrättsCentrum) som även sköter vår ekonomiska 
förvaltning. Det innebär bland annat att avgifter/hyror 
betalas till dem. Det finns fyra alternativ att betala hyran 
på:

-	Är du ansluten till KIVRA så kommer automatiskt 

  räkningen dit.

-	Vill du betala via autogiro får du ansluta dig via 

  din internetbank.

-	Vill du betala med E-faktura behöver du ansluta dig till 
ett E-fakturaavtal hos SBC.

-	Det går förstås också att göra manuell inbetalning. Då 
loggar du in på SBC:s hemsida med mobilt BankID och 
går till Mina sidor. Där kan du hämta kopior på dina 
fakturor. 


Mer information finns att läsa på vår hemsida 
www.brfsodrarosendal.se under rubriken Nyheter. Har du 
frågor, kontakta SBC på mail: kundtjanst@sbc.se


Balkongtak 

Nu har det blivit klart att vi får 
måla våra balkongtak. Obs att 
det endast gäller dig som har 
inglasad balkong! Färgen heter 
Putts täckfärg S0502-Y. Finns 
hos bl a Colorama.


2-årsgarantibesiktning 
Enligt information som Veidekke 
har satt upp på våra trapphus-

dörrar, kommer resterande 
lägenhetsinnehavare att bli 
kontaktade efter årsskiftet. 

Grus 
Vår tekniska förvaltning har 
börjat grusa våra gångar så att 
det inte ska bli halt när det blir 
minusgrader. Tyvärr drar vi lätt in 
gruset in i trapphusen, där det 
lätt fastnar i hissdörrarnas 
skenor och orsakar hisstopp. 

Så var noga med att skrapa av 
skorna innan du går in.

 
God Jul &Gott Nytt År 

Styrelsen vill tacka alla för detta 
mycket speciella år, där 
Coronan har ställt till det på 
många plan. Vår förhoppning är 
att det blivit ett tryggare och 
säkrare boende med de 
åtgärder vi har gjort, liksom 
övriga förbättringar och 
underhåll. 


Vi ser fram emot ett nytt 
spännande år! 


/ Styrelsen 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