Information
Hyra
Från och med 1 november 2017 kan vi erbjuda autogiro för betalning av hyran. Med autogiro dras
hyresbeloppet automatiskt från ditt konto och förs över till mottagaren.
Kom igång med autogiro genom att kontakta oss på ekonomi@brogården.com för att få en blankett.
Vi har även skärpt kontrollen av OCR-nummer, vilket innebär att rätt OCR-nummer måste anges, dvs det går
inte längre att skriva ett meddelande som betalreferens.
För att komma tillrätta med alla för sent inbetalda hyror har vi valt att börja skicka ut räntefakturor. Hyran
skall betalas i förskott och förfallodatum framgår på avin. Mer info finns på hemsidan www.brogården.com
Ordning
From 1 oktober 2017 har PD Bevakning AB att tagit över störningsjour, upplåsningsjour samt
parkeringsbevakning.
Sen vill vi påminna om att ytterdörren skall hållas stängd och låst på kvällar och nätter samt att bilkörning inne
på gården inte är tillåten, en låst bom kommer att sättas upp inom kort.
Sopsortering
Hushållssopor skall läggas i för ändamålet avsett kärl övriga sopor så som möbler, porslin, miljöfarligt avfall
m.m. skall transporteras till återvinningscentralen.
Rent
As of November 1, 2017, we can offer direct debit for the payment of rent. With direct debit, your rental
amount automatically will be drawn from your account and transferred to the recipient. Get started by
contacting us at ekonomi@brogården.com to get a form or download the form from the website
www.brogården.com.
We have also tightened control of the OCR number, which means that the correct OCR number must be
written, that it is no longer possible to write a message as payment reference.
In order to settle all late payments, we have chosen to start sending out interest rate invoices. The rent is to
be paid in advance and the due date is stated on the rent receipt.
Order
From 1 October 2017, PD Bevakning AB will take care of disruptions, unlocking journals and parking
surveillance.
We would like to remind you that the front door must be kept closed and locked in evenings and nights and
that driving in the yard is not allowed, a locked barrier will be installed shortly.
Waste and recycling
Household waste should be in purpose-designed vessels other garbage such as furniture, porslin, hazardous
waste m.m. shall be transported to the recycling center.
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