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 Bästa medlem 
 
Detta är en komplettering till den information du fick 19 oktober angående förändringar 
avseende den ekonomiska förvaltningen. 
 
Informationen handlar om ändrade rutiner vad avser avier och betalning av månadsavgifter 
samt p-platser. Du behöver göra några aktiva val enligt nedan. 
 1. Huvudalternativet är betalning via autogiro 
Väljer du huvudalternativet fyller du i bifogade blankett ”Autogiroanmälan, medgivande”, 
anger det tre-siffriga lägenhetsnumret, skriver under och lägger blanketten i något av 
nedanstående postfack senast den 10 november (OBS!).  
 
Väderkvarnsvägen – Hans Adolfssons postfack 
Kvarnhjulsvägen – Bengt Bengtssons postfack 
 2. Alternativet till autogiro  

 
Du som inte har eller inte vill ha autogiro betalar manuellt till föreningens bankgiro 402–
1317. Har vi inte fått någon blankett om autogiro från dig så utgår vi från att du betalar 
manuellt.  

 
3. Alternativet med stående överföring upphör 

 
Du som idag har stående överföring väljer istället antingen autogiro eller manuell betalning 
enligt ovan. Du måste anmäla till din bank att den stående överföringen ska upphöra efter 
att betalningen för december månad har genomförts vid slutet av november. 
 4. P-platsavgifterna 

 
P-platsavgifterna ska framöver betalas kvartalsvis istället för månadsvis men 
följer i övrigt samma rutiner och praxis som avgiften för lägenheten.  
 

5. Viktig information 
Vissa typer av sparkonton och/eller konton med flera innehavare kan inte användas för 
Autogiro. Kontakta din bank om du har frågor kring detta.  Fram till och med sista november i år betalar du enligt nuvarande rutiner.  

 Betalning via Autogiro startar fr o m december 2018 och den första aviseringen får du 
omkring den 10:e december 2018 och avser perioden januari-mars 2019.  
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 Avgiften/hyran betalas alltid i förskott. 
 Aviseringarna kommer att e-postas (skickas per post till dig som inte har e-post) runt 

den 10:e i månaden innan varje kvartals början, exempelvis den 10:e mars för 
perioden april-juni. 

 Vid betalning via autogiro dras pengarna från ditt konto den sista vardagen före 
aktuell månad. Om denna dag är en helgdag görs dragningen nästkommande 
bankdag. Om täckning saknas på kontot görs ett omförsök följande bankdag. Om 
täckning fortfarande saknas måste det förfallna beloppet inbetalas manuellt till 
föreningens bankgiro 402–1317.  

Om du flyttar från föreningen måste du makulera autogirouppdraget – detta sker via din 
internetbank eller via ditt bankkontor. 
  
Detta vill vi alltså ha din hjälp med 
 
Du som vill ha autogiro – fyll i bifogade blankett och lämna den senast 10 november i Hans 
Adolfssons postfack på Väderkvarnsvägen eller Bengt Bengtssons postfack på 
Kvarnhjulsvägen. 
 
Alla andra betalar avgifterna manuellt till bankgiro 402–1317 from december 2018. 
 
 
Om du behöver hjälp med ifyllande av blanketten eller har frågor i övrigt kring hanteringen så 
är du välkommen att höra av dig till någon av nedanstående ledamöter i styrelsen.  
 
Bengt Bengtsson, 070-43 34 411 
Hans Adolfsson, 070-55 19 691 
Siwert Gårdestig, 070-323 11 31 
 
Vi är naturligtvis angelägna om att denna övergång ska fungera enkelt och smärtfritt och ska 
för vår del göra vad vi kan för att bidra till detta.  
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen 
        


