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VÅR, VÄRME OCH SOL! 

Vi börjar med trevande steg ta oss ur både vintermörker och 

årsredovisningsdimma. Utanför har årstiden börjat skifta till grönt, det 

börjar kännas varmt i luften och små pollenpartiklar killar i näsan 

STÄMMA 

Det är nu dags för stämmor, medlemmarna ska få tycka till och föregående år 

läggs bakom oss. Vi får frågan om hur stämman ska hållas med tanke på den 

pandemi som fortfarande har oss i sitt järngrepp. De föreningar vi förvaltar 

har valt att göra olika, en del har digitala stämmor, andra har stämmor 

utomhus och vissa gör som tidigare. Vi bifogar material som ni behöver fylla i 

efter stämman. 

Bästa sättet att göra förändring av  styrelsen hos Bolagsverket är att göra det 

via www.verksamt.se eller på blanketten ”ändringsblankett 914” Blanketten 

finner ni bifogat. Ändring via Verksamt kostar 700 kronor och förändring via 

blankett 1000 kronor.  

Bostadsrättsföreningen – En gemenskap där 

alla behövs! 

HYRESRABATT 

Regeringen har beslutat om fortsatt hyresstöd till utsatta branscher under 

första kvartalet 2021. Antagligen kommer det förlängas att gälla även kvartal 

2. Ansökan om hyresstöd kan göras av föreningen till Boverket med start 3/5 

tom 31/6.  

Vill ni ha vår hjälp? hör gärna av er. 

  

BRF EKONOMEN 

 

Arbetet med årsredovisningar  

och 2020 börjar lida mot sitt 

slut och vi kastar oss in i 

2021. 

Boksluten för kvartal 1 

beräknas vara färdiga till 15/5  

Vi var med på Stora 

Styrelsemässan och fick 

mycket inspiration från 

mötena vi hade. Vi fortsätter 

därför utvecklingsarbete med 

digitala verktyg och smidiga 

lösningar som finns ute på 

marknaden. Vår ambition är 

att förenkla administrationen 

och minska pappersflödet. 

  

 

 
 

 

 

http://www.verksamt.se/


 

RAGN SELLS 

Se gärna över era avtal gällande avfallshantering. När avtalet löpt ut ökar 

kostnaden markant och vi rekommenderar att ni gör en översyn. 

FORTNOX 

Fortnox skickar ut automatgenererade mail till er som ska attestera fakturor. 

Logga gärna in om ni inte fått mail från dem på ett tag eller titta i 

skräpkorgen. 

ANDRAHANDSUTHYRNINGAR 

Många av er jobbar för att få kontroll på andrahandsuthyrningarna i 

föreningen. Vi vågar påstå att det ökat markant de senaste åren och för att ni 

ska få en bra överblick registrerar vi alla avtal som ni skickar till oss. Vi 

lägger in dem så att ni kan se period och kontaktuppgifter i portalen. 

ÅRETS PELARGON 

Det börjar bli dags att väcka pelargonerna och då passar det bra med att 

introducera årets Pelargon. I år är det den blekrosa skönhet vid namn Astrid 

som får stå i centrum. Astrid kan bli lite mörkare i tonen när hon kommer 

inomhus och ladylike som hon är, har bladen en insprängd nyans av choklad. 

För att kvalificera sig till att bli årets pelargon krävs att man är frisk och 

livskraftig med stort skönhetsvärde. Vi är nog många som hoppas på att 

kvala in, men kanske faller vi på målsnöret eftersom man måste vara just en 

pelagon. 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss 

Brf Ekonomen i Stockholm AB 

Fredsgatan 13 

149 30 Nynäshamn 

08-58885740  

info@brfekonomen.se 

www.brfekonomen.se 

 

 

 

 

 

 

http://www.brfekonomen.se/

