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November 2020 

Efter ett år som varit olikt alla andra år närmar sig nu jul och nyår. Vi hoppas 

att ni får tillbringa den på bästa möjliga sätt även om glöggfester sker via 

Zoom och Jultomten får hålla sig hemma då han tillhör en riskgrupp. Ta 

hand om varandra och tänk lite extra på de medlemmar som blir ensamma 

över jul. Vi försöker få både personal och kunder att känna sig trygga vilket 

innebär att vi gärna har längre framförhållning i ärenden än tidigare. Vi har 

hållit kontoret öppet, men uppmanat personal att hålla sig hemma vid 

symptom, därför kan svarstiderna vara lite längre. 

HUSKURAGE 

På vår hemsida ligger det information om projektet Huskurage. Huskurage 

startades för att grannar ska våga prata med varandra om de tror att någon 

far illa. I en tid då isolering och distans från andra ökar, ökar även 

anspänningar mellan grannar och inom familjer. Var rädda om varandra och 

kontakta polisen om ni tror att någon far illa. 

LEVERANTÖRSFAKTUROR 

Vi skickar betalningsuppdrag med attesterade fakturor på onsdagar. Med 

tanke på omständigheterna vill vi be er att attestera fakturor i Fortnox senast 

på tisdag klockan 12 för att säkerställa att alla fakturor skickas till betalning. 

Vi är också tacksamma om ni inte väntar till sista stund, då vi vill säkerställa 

att eventuell sjukdom orsakar så lite skada som möjligt. 

Blir en attestant sjuk och oförmögen att attestera. Kontakta oss så snart som 

möjligt så hjälper vi er 

AVISERING 

På förekommen anledning vill vi också passa på att pusha för att ersätta 

pappersavierna med andra alternativ. Vi kan idag erbjuda avier via mail, på 

kundportalen, och  e-faktura (om styrelsen valt att ansluta föreningen) vi 

sparar både på vår personal, posten, miljön och mottagaren. Vi säkerställer 

att vår personal är frisk vid kuvertering men vi vill minska riskerna så mycket som möjligt. 

NORDCAP 

Vi har inlett ett samarbete med Nordcap, ett företag som hjälper bostadsföreningar att via sitt molnbaserade verktyg ställa 

samman förfrågningsunderlag till låneupphandlingar. De samarbetar idag med SEB, Handelsbanken och SoliFast. 

Nordcap beskriver själv sin tjänst; 

BRF EKONOMEN 

Öppettider 

För tillfället håller vi öppet 

som vanligt, men ber er att 

undvika onödiga besök på 

kontoret. 

Vi finns tillgängliga 

måndag-torsdag 9-16 

Och fredagar 9-12 

Lunchstängt mellan 12-13 

 

Under jul kommer vi att ha 

öppet som vanligt med 

undantag för att vi jobbar 

halvdag innan röd dag och 

stängt på helgdagarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tjänsten ger en minskad administration, ökad transparens och 

jämförbarhet av offerter tack vare en komplett och effektiv digital process 

som sparar tid och pengar för både låntagare och kreditgivare. 

Vi tycker att det är spännande att på ett enkelt och kvalitativt sätt kunna 

erbjuda en lösning som vi tror kan bidra till ett bättre beslutsunderlag och 

mervärde till föreningen. Vi ta på oss att lämna rätt information gällande 

föreningen till Nordcap och hjälper er att skicka förfrågan vidare, även till de 

banker som de inte i dagsläget inte samarbetar med. 

ÅRSREDOVISNINGAR 

Det börjar bli dags att knyta ihop det här ovanliga året. Vi kommer som 

vanligt att skicka ut förvaltningsberättelser för er komplettering och börjar 

med boksluten i samma ordning som förvaltningsberättelserna kommer 

tillbaka till oss. Börja redan nu fundera på vad ni vill ska stå i 

förvaltningsberättelsen.  

Förvaltningsberättelsen är er möjlighet att med ord beskriva vad som hänt i 

föreningen under året och vad som kommer att ske nästa år,  vi berättar om 

föreningen med siffror.  

KLARNA 

Allt fler har upptäckt hur smidigt det är att betala med Klarna. Men vi vill 

höja ett varningens finger för att det inte är så enkelt som man tror. Om ni 

handlar i föreningens namn behöver ni ett ordentligt fakturaunderlag, det får 

ni inte med Klarna. Vi har i flera omgångar varit tvungen att tampas med 

dem då de inte skickar kompletta fakturor med momsunderlag eller 

adressuppgifter. De lämnar inte heller ut information till oss eller låter oss 

föra diskussioner i föreningens namn vilket innebär att det i slutändan sällan 

blir så smidigt som det först verkade.  

God Jul och Gott Nytt År! 

Och till sist, något roligt, något gott och något som får oss att le. Färgen 

påminner om solen vi längtar efter och smaken om varm och mysig jul. 

SAFFRANSTRYFFEL 

1  kuvert saffran 

1/2 msk rom (kan tas bort) 

1 dl vispgrädde 

250 g vit choklad, hackad i småbitar 

kokos att rulla i 

 

Lös upp saffranet i romen och låt den stå och dra en stund. Koka upp grädden i en kastrull och häll den sedan 

genast över den hackade vita chokladen. Häll i saffransblandningen och rör till en jämn smet där all choklad smält 

ordentligt. Häll smeten i en form eller på en tallrik med bakplåtspapper och ställ i kylskåpet tills den svalnat och 

blivit hård. Ta ut och skeda upp små klickar av tryffeln, rulla den till bollar och rulla dem därefter i kokosflingor. 

Förvara i kylskåp. 

 

 

 

 

Kontakta oss 

Brf Ekonomen i Stockholm AB 

Fredsgatan 13 

149 30 Nynäshamn 

08-58885740  

info@brfekonomen.se 

www.brfekonomen.se 

 

 

 

 

 

 

http://www.brfekonomen.se/

