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Sommaren är här! Syrenerna blommar och studenterna smyger ut. Den här 

sommaren verkar inte bli lik någon annan och vi hoppas att ni alla håller er 

friska. 

CORONA 

En rubrik som verkar få stanna kvar även denna gång och troligtvis även ett 

tag framöver. 

Hyresreducering 

För att föreningen ska kunna ha möjlighet att få söka bidrag för 

hyresreducering krävs dessa undertecknade dokument;  

 Överenskommelse om hyresrabatt 

 Intyg från hyresgästen 

 

Brf Ekonomen kommer att korrigera hyrorna så att de följer avtalad hyra. 

Bidraget gäller enbart hyran och inte eventuella tillägg ex vatten och el. Vi 

bevakar information och kommer att ligga på låset för att kunna rapportera 

in till Länsstyrelsen 1/7.  

Då bidraget ges i begränsad omfattning ber vi er att säkerställa att vi har 

originalen hos oss så snart som möjligt. 

 

PARKERINGSBOLAG 

Parkeringsbolagen har inte fått anstånd med att skicka in årsredovisningar 

till Bolagsverket pga Corona. Årsredovisningar med fastställelseintyg ska 

vara Bolagsverket till handa senast 31/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRF EKONOMEN 

Öppettider i sommar 

För tillfället håller vi 

kontoret öppet, men ber er 

att undvika onödiga besök 

på kontoret. 

 

Vi har justerade öppettider 

under sommaren juni-

augusti och finns tillgänglig 

på telefon:  

Måndag-torsdag 9-15 

Fredag 9-15 

Lunchstängt mellan 12-13 

 

För kontakt övrig tid maila 

oss på 

info@brfekonomen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FULLMAKTER 

I samband med stämman skickar vi ut dokument som ni behöver fylla i efter 

det konstituerande styrelsemötet. Det är viktigt att vi får de nya 

fullmakterna, stämmo- och konstituerande protokoll m.fl. dokument.  

 

Om ni  ändrar styrelseuppgifterna i kundportalen behöver ni inte fylla i 

blanketten över förtroendevalda till oss.  

 

Vi vill gärna träffa den nya styrelsen  för att gå igenom rutiner och förenkla 

vårt samarbete. I dessa tider får vi tänka om och vi har gärna möte digitalt 

eller över telefon. Hör gärna av er med en tid som passar er.  

 

Vill återigen upprepa vikten av att ni skickar pantnoteringarna  

vidare till oss utan att skriva på. 

 

 

ÄNDRINGSANMÄLAN BOLAGSVERKET 

Glöm inte att skicka in en ändringsanmälan till Bolagsverket efter stämman 

där ni uppdaterar med nya styrelsen. Ni kan antingen göra det via 

www.verksamt.se och göra ett utlägg på kostnad (700 kr) eller så skickar ni 

in en fysisk blankett (1000 kr). Låt oss veta vilket alternativ ni väljer så vi 

kan betala in rätt belopp. 

E - FAKTURA 

Vi får många förfrågningar om betalning via e-faktura från medlemmar i 

föreningar som ännu inte anslutit sig till e-faktura. Vill ni ansluta er 

förening, kontakta oss för offert och information. 

DEKLARATION 

Brf Ekonomen ansvarar för att moms- och inkomstdeklarationer lämnas in 

till Skatteverket. 

 

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR BRF EKONOMEN! 

 

 

 

 

 

Kontakta oss 

Brf Ekonomen i Stockholm AB 

Fredsgatan 13 

149 30 Nynäshamn 

08-58885740  

info@brfekonomen.se 

www.brfekonomen.se 

 

 

 

 

 
 

http://www.brfekonomen.se/

