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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@brogarden.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 

• Ytterdörren skall hållas stängd och låst på kvällar och nätter 

• Bilkörning inne på gården är INTE tillåten. 

• För allas trevnad ber vi er att städa tvättstugan efter er! 

• Ställ in cyklar, grillar och övrig sommarutrustning i förrådet.  

• Skärpt kontroll av parkeringen Odensalagatan 4 och Övre Hantverksgatan 33. 

• From 1 november är det EcoOn AB som sköter trappstädningen på Odensalagatan 4 och 

Övre Hantverksgatan 33. 

• Nya timers till motorvärmarna är monterade på Norra Vägen, Myltstigen & Gastkullevägen. 

Information om hur dessa fungerar finns på vår hemsida under hyresgästinformation. 

Sopsortering 

Hushållssopor skall läggas i för ändamålet avsett kärl. 

Övriga sopor så som möbler, porslin, miljöfarligt avfall m.m. skall transporteras till 

återvinningscentralen.  Se mer info på vår hemsida. 

Övrig info 

• Vår hemsida är nu uppdaterad med mycket nyttig information så gå gärna in där och titta 

• Hyresförhandlingar pågår och höjningen som gäller from 2018-01-01 kommer att tas ut 

retroaktivt på hyresavin för april. 

• Under tiden 23/12–7/1 har vi begränsad bemanning på kontoret.  

 

God Jul & Gott Nytt År 

Önskar Brogården Bostads AB 
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Information 
 

Rent 
From 1 November 2017 we can offer a direct debit check for payment of the rent.  
By direct debit, the rental amount is automatically deducted from your account and transferred to the recipient. 
Get started by contacting us at ekonomi@brogarden.com for a form. 
 
We have also tightened the control of OCR number, which means that the correct OCR number must be entered, 
it´s no longer possible to write a message as a 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 rent specification. 
More information is available on our website www.brogården.com 
 

Order 

• The front door must be kept closed and locked in evenings and nights 

• Driving in the yard is NOT allowed. 

• For everyone's comfort, we ask you to please clean the laundry after you! 

• Set up bikes, grills and other summer equipment in the storage area. 

• Strong control of the parking lot Odensalagatan 4 and Övre Hantverksgatan 33. 

• From 1 November, EcoOn AB is responsible for stair cleaning on Odensalagatan 4 and Övre 
Hantverksgatan 33. 

• New timers for the engine heaters are mounted on Norra Vägen, Myltstigen & Gastkullevägen. 
Information on how these work is available on our website under tenant information. 

 
Waste and recycling 
Household waste should be placed in a container for the purpose. 
Garbage such as, porcelain, hazardous waste etc. shall be transported to the recycling center. See more info on 
our website. 
 
Other information 

• Our website is now updated with very useful information, so please go there and watch 

• Rental negotiations are ongoing and the increase applicable from 2018-01-01 will be withdrawn 
retroactively on rental income for April. 

• During the period 23/12-7/1 we have limited staffing at the office. 

 

 

Merry Christmas happy new year 

Wishing Brogården Bostads AB 

 


