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VÄLKOMMEN! 
I det här välkomstmaterialet hittar du en massa nyttigheter som kan vara till hjälp när du 

precis har flyttat in. Den mesta av informationen i det här materialet finns även på 

föreningens hemsida – www.jakten.nu. 

Vi hoppas att du kommer att trivas i vår förening och tveka inte att höra av dig om du har 

några funderingar! 

Styrelsen 

Brf Jakten 

 

Om Brf Jakten 
Brf Jaktens hus utgör sista kvarteret på Långgatorna, innan Masthuggstorget tar vid, och 

bildades den 16 juni 2001, efter att tidigare ha varit hyresfastighet. Till föreningen hör Andra 

Långgatan 32 och 34, Tredje Långgatan 37 och 39, samt Fjärde Långgatan 41, 43 och 45. 

Husen runt om i vårt kvarter, som ser likadana ut, är också bostadsrättsföreningar: Brf 

Skonaren och Brf Galeasen. Dessa bildar tillsammans med Brf Jakten en samfällighet som har 

vissa angelägenheter gemensamt, till exempel garaget och genomfarten under huset. Husen 

byggdes 1977/78. 

Till Brf Jakten hör 170 lägenheter. 160 av dem är bostadsrätter, resten hyreslägenheter. Det 

finns också affärslokaler i husen, som rymmer bland annat butiker och pubar. 

 

  

file:///C:/Users/JOHANNA/Documents/Jakten/Välkomstbrev/www.jakten.nu
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Kontaktuppgifter till styrelse och serviceleverantörer 

Styrelsen Brf Jakten 

E-post: styrelsen@jakten.nu 

Postadress: Brf Jaktens postbox, Fjärde Långgatan 45, 413 27 Göteborg 

Kontorstid: måndagar 18.30–19.00 (i Jaktens styrelserum i varmgaraget) 

Hemsida: www.jakten.nu 

 

Fastighetsskötsel 

MBA, 031-22 05 54, vardagar kl. 07.30-11.30, 12.30–16.00 

E-post: felanmalan@mbafast.se 

Online: www.mbafast.se, fliken Felanmälan 

 

Garageplats: Långgatornas samfällighetsförening 

Intresseanmälan för garageplats görs på http://lsfgbg.se/garageplats 

 

Hissproblem 

Hiss-Teknik, tel. 031-337 36 39 

 

Övertyga dig/er om att hissen inte bara är upptagen innan ni ringer. Onödiga utryckningar kostar 

föreningen stora belopp varje år. 

 

Akuta problem gällande värme, vatten och el i fastigheten 

Göteborgs el- och rörjour, tel. 031-40 34 40 

Fel som rör värme, vatten och el i fastigheten och som inträffar mellan kl. 16.00–07.00. 

OBS! Om felet faller under den boendes ansvar kommer denne att bli betalningsskyldig för arbetet.  

Skadedjur 

Länsförsäkringar, tel. 020-59 00 10 

Störningar nattetid, samt kvällar & helger vid stopp i sopnedkast och trasiga glasrutor i entréer  

Securitas, tel. 010-470 53 00 

Gällande störningar: Den som förorsakar störningen får betala utryckningsavgiften. Om Securitas 

finner att ingen störning pågår blir den som har ringt jouren betalningsskyldig. 

  

mailto:styrelsen@jakten.nu
http://www.jakten.nu/
mailto:felanmalan@mbafast.se
file:///C:/Users/Johanna/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.mbafast.se
http://lsfgbg.se/garageplats
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Nycklar 

När du flyttar in skall du kontrollera att du har tagit emot 3 nycklar till din lägenhet. Nyckeln används 

även källarförrådsutrymme, återvinningsrum samt det låsta cykelutrymmet utanför 37:an.  

Brf Jakten använder låssystemet iLOQ – ett digitalt låssystem, med hög säkerhet. Fördelar med detta 

system är bland annat: 

 Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya 

nycklar. 

 Behörigheten till en borttappad nyckel kan stängas av så att den inte längre fungerar att 

öppna med. 

 Ingen obehörig kopiering av nycklar eftersom kodningen i nyckeln är krypterad. 

 Det räcker med en enda nyckel. 

Entrédörrar 

För att komma in genom fastighetens entrédörrar samt dörrarna från uppgångarna in till garaget 

använder du passerbrickorna som du får tillsammans med dina lägenhetsnycklar.  

Glöm inte att notera vilken passerbricka som används av vem i hushållet. Numret finns på baksidan 

av brickan. Om du förlorar din bricka, anmäl då detta genast till styrelsen. För att inte tappade eller 

bortkomna brickor ska kunna användas av obehöriga är det av största vikt att dessa brickor kan tas ur 

systemet så snabbt som möjligt. Om du behöver beställa en ny passerbricka måste samtliga 

kvarvarande brickors numrering anges innan beställning kan göras. 

Övrigt 

Cylindrar samt nycklar till din lägenhet tillhör föreningen. Du får alltså inte byta ut cylindern till din 

lägenhet! Du är också betalningsansvarig om du förlorar någon av nycklarna. 

Beställning av fler nycklar och passerbrickor 

Nycklar kostar 450 kr/st. och passerbrickor 250 kr/st. På vår hemsida finns ett beställningsformulär 

du kan skicka in. Alternativt kan du mejla styrelsen eller komma ner på kontorstiden. 
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Portelefon 

 
Allmänt 

Porttelefonen är kopplad via telefonen och därför behöver den kopplas till din telefon (fast telefon 

eller mobiltelefon) för att fungera. Din telefon måste också klara av tonval (om du har en trådlös 

telefon kan du behöva aktivera tonvalsfunktionen i denna – se i telefonens manual). Man kan koppla 

upp till två telefonnummer till varje lägenhet. 

Efter kl. 22.00 varje kväll går porttelefonen över till telefonen, vilket innebär att besökare måste 

knappa in ditt telefonnummer på porttelefonen. 

Svara vid uppringning från porttelefon 

1. Lyft luren vid ringsignal. 

2. Tala med besökaren. 

3. För att acceptera tillträde trycker du antingen på "*" eller "5" på din telefon. 

4. För att neka tillträde, tryck "#" eller lägg på luren. 

5. Lägg på luren. 

Ändring av telefonnummer kopplat till porttelefonen 

Att lägga in/ändra telefonnummer kopplat till porttelefonen kan göras på tre olika sätt: 

 I appen Aptus Home 

 Via Aptus-portalen (https://langgatorna.amido.se/aptusportal) 

 I de nya Agera-tavlorna i trapphusen 

I dagsläget har Aptus en bugg i sitt system som gör att man inte kan ändra porttelefonnummer via 

Agera-tavlan. Vi meddelar så snart detta är åtgärdat.  

För inloggning i appen eller via Aptus-portalen på nätet har varje lägenhet fått sina unika 

inloggningsuppgifter. Hör av dig till styrelsen om säljaren inte har gett dig dessa uppgifter. I Agera-

tavlan loggar du in genom att hålla din passerbricka mot låssymbolen på skärmen.  

https://langgatorna.amido.se/aptusportal
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Bredband 
I medlemsavgiften ingår fritt bredband från Halebop på upp till 1 000 Mbit. Router ombesörjs av den 

boende. Om du inte uppnår hastigheter över 100 kan det bero på flera olika saker, bland annat för 

gammal dator, att kabeln inte klarar mer än 100 Mbit eller att routern inte klarar mer än 100 Mbit. 

Kontaktuppgifter Halebop: 

Hemsida support: https://www.halebop.se/support/c2971-bredband 

Kontaktformulär: https://www.halebop.se/kontakta-oss  

 

Innan du kontaktar Halebop, säkerställ att problemet inte ligger i din egen utrustning. Detta gör du 

genom att koppla in datorn med en nätverkskabel direkt i bredbandsuttaget vid dörren. Om 

bredbandet fungerar där är problemet kopplat till din utrustning, det vill säga din router eller 

telefondosa (om du har IP-telefoni). 

  

https://www.halebop.se/support/c2971-bredband
https://www.halebop.se/kontakta-oss
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TV-utbud 
Följande basutbud levereras till alla lägenheter och ingår i hyran: 

 

Du når SAPPA alla dagar mellan 8-22. Telefonnumret är 0774-444 74 44. 

www.sappa.se 

  

http://www.sappa.se/
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Garage 
Föreningen driver tillsammans med grannföreningarna BRF Skonaren och BRF Galeasen 

Långgatornas samfällighetsförening, LSF, som sköter garaget under Skonaren och Jaktens 

fastigheter. Garaget har 116 bilplatser och 7 platser för MC. Månadsavgiften är 850 kronor för bil och 

300 kronor för MC. Det tillkommer engångsavgift på 500 kr för programmering av garageöppnare, 

samt för MC-plats även 169 kr för nyckel. 

Om du vill ställa dig i kö för garageplats gör du detta via garagesamfällighetens hemsida: 

http://lsfgbg.se/garageplats 

 

  

http://lsfgbg.se/garageplats
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Cyklar, mopeder och motorcyklar 
Ställ cyklarna i våra cykelställ på gården eller de cykelrum som finns i varje trapphus.  Undantag är 

Tredje Långgatan 37 där cykelrummet ligger tvärs över från den bakre ut-/ingången. Enligt gällande 

regler från utryckningstjänsten får cyklar inte förvaras på viloplanen i trapphusen. Vid 37:an/32:an 

finns ett cykelutrymme med låst grind. Grinden öppnas med din lägenhetsnyckel. 

Låst cykel-/MC-rum 

Föreningen har även ett cykelrum för säkrare förvaring av cyklar, mopeder och motorcyklar. Detta 

utrymme finns i varmgaraget. Följande priser gäller: 

Cykelplats  50 kr/månad   

Mopedplats  150 kr/månad 

MC-plats  250 kr/månad 

Hyran läggs på avin för månadsavgiften.  

Om du vill ha plats i säkra cykel-/MC-rummet, kontakta föreningen på styrelsen@jakten.nu eller via 

kontaktformuläret på Jaktens hemsida. 

 

  

mailto:styrelsen@jakten.nu
http://jakten.nu/last-cykel-och-mc-rum/
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Tvättstugor 
Brf Jakten har 3 tvättstugor som är utrustade med följande: 

 3 tvättmaskiner 

 1 torktumlare 

 1 torkrum 

 1 elektrisk mangel 

Tvättstugorna ligger på källarplan i uppgång 32, 39 och 45 och man kan boka vilken som helst av 

dessa, det är alltså inte begränsat till var man bor. 

Bokning av tvättstugan 

Tvättstugan bokas via appen Aptus Home, Aptusportalen eller Agera-tavlan i entréuppgångarna. För 

information angående in loggning – se under avsnittet om porttelefon tidigare i det här dokumentet. 

Vid bokning bokas hela tvättstugan, från tvättidens start till 30 minuter efter tvättidens slut. Om du 

inte har påbörjat ditt tvättpass inom 30 minuter avbokas bokningen automatiskt och blir tillgänglig 

för andra att boka. 

 

  

  

https://langgatorna.amido.se/aptusportal
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Återvinningsrum 
Återvinningsrummet finns precis till höger innanför grinden. Du kommer in med din lägenhetsnyckel. 

I återvinningsrummet kan du slänga följande: 

 Tidningar i avsedda behållare. Inga kuvert, bärkassar av papper eller plast får slängas med 

tidningarna. Det finns särskilda säckar avsedda för dessa. 

 Wellpapp och kartong i märkt ställ, väl hopvikta! 

 Mjölk-/juiceförpackningar i avsett kärl, ursköljda och hopvikta. 

 Hårdplast, mjukplast och frigolit i kärlet för plast. 

 Metallburkar/-lock, konservburkar i avsett kärl 

 Färgat och ofärgat glas såsom flaskor, burkar m.m. i avsedda behållare, ursköljda och med 

kapsyler och lock borttagna. 

 Batterier i avsedd låda. 

 Vanliga glödlampor i märkt plastlåda. 

 Lågenergilampor i märkt plastlåda. 

 Lysrör, ej krossade, i en uppmärkt cylinder. 

 Elektriska apparater utan batterier i elvagnen. 

 Aerosoler i avsedd låda 

 OBS! Inget porslin får slängas i behållarna för glas! 

GROVSOPOR 

Möbler, bygg-/och rivningsmaterial, gammal inredning, gips, kakel/klinkers och större hemelektronik 

får absolut INTE ställas i återvinningsrummet. Var och en ansvarar själv för bortforslandet av detta. 
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MILJÖFARLIGT GODS 

Målarfärg, lacker, sprayer, samt lösningsmedel får under inga omständigheter lämnas i 

återvinningsrummet!  Dessa kan ges till kommunens bil för farligt avfall (se kommunens hemsida). 

Otillåten dumpning av avfall kommer att debiteras. Tyvärr måste alla vara med och betala för detta. 

SOPNEDKAST 

Sopnedkastet får endast användas för att kasta hushållsavfall i väl tillslutna påsar. Tidningar, reklam, 

glas m.m. får ej kastas i sopnedkastet! Allt som kastas skall vara väl emballerat! 

 

CONTAINER 

Brf Jakten bjuder på container 3 gånger per år, oftast i juni, september och januari. Detta meddelas i 

god tid via anslag i trapphus och på föreningens hemsida. 

Närmast belägna återvinningscentral:  

Renovas Återvinningscentral 

Anna Odhners gata, Högsbo  

Folkbokförda i Göteborg har fria besök.  

Öppettider för återvinningscentralen i Högsbo:  

Må- fre: 07.00 – 19.00 

Lö-sö: 09.00–17.00 

 

  

https://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/har-lamnar-hushall-avfall/farligtavfallbilen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_cM8TQ0Cgz1Nzdy8TQwMzU30w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQx-vEoiMIwHtki_YLc0FAAydTY-A!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Gemensamma regler 
Parkering av motorfordon 

Parkering av motorfordon är inte tillåtet innanför eller utanför grindarna 

Husdjur 

Det är inte tillåtet att rasta husdjur på innegården. Barn leker och kryper runt på gräset och äldre 

ligger gärna och solar. Då är det skönt att veta att det inte är kladdigt när man reser sig! Hundar skall 

alltid vara kopplade på gården. 

Visa hänsyn! 

Ljud från andra lägenheter kan inte undvikas, men visa extra hänsyn mellan kl. 22.00 – 08.00 genom 

att sänka volymen!. Använd inte borr och hammare efter kl. 18.00 och helst inte under helgerna. 

Cyklar 

Ställ cyklarna i våra cykelställ på gården eller i cykelrummen. Cyklar får inte förvaras på viloplanen 

enligt gällande regler från utryckningstjänsten. 

Källarförråd 

Förvara inte stöldbegärligt god i ditt förråd och absolut inte brandfarliga ämnen. Se också till att 

källargångar hålls fria från föremål och på så sätt kan fungera som utrymning vid eventuell brand. 

Fåglar 

Sommartid är bland annat måsar och duvor ett stort problem för oss. Snälla, mata inte fåglarna! 

Mattor och sängkläder 

Mattor och sängkläder får naturligtvis inte skakas eller vädras över balkongräcket. Grannen under 

kanske äter frukost och vill själv välja frukostmeny. 

Entréer, trapphus och hissar 

Släng eller lämna inte skräp i entréer, trapphus och hissar. Spiller du ut vätska eller dylikt så torka 

upp efter dig. Det är vår gemensamma boendemiljö det gäller. 
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Gården 

Städa upp efter dig när du grillat på gården. Töm grillen från grillrester och snygga upp för dem som 

kommer efter dig. Om ni föredrar att använda engångsgrill ta då bort dem dagen efter då de har 

svalnat – och snälla, tänk på att de lämnar brännmärken både på bord och gräsmatta, så se till att de 

står på stenunderlag. Se till att inte lämna kvar någon tändvätska eller grillkol. Fimpar, aska och snus 

skall självklart inte slängas på marken. Ta i stället med askkoppar eller burkar så slipper både barn 

och fåglar plocka upp det och stoppa det i munnen. 

Tvättstuga 

Gör rent efter dig i tvättstugan. Torka av maskiner, golv och rengör filter i torktumlare och torkrum. 

Obehöriga 

Släpp inte in obehöriga i fastigheten genom grind eller porttelefon. Öppna endast för dem som skall 

besöka dig. Var inte ”snäll” och håll upp portar och grindar för personer du inte känner eller vet att 

de är boende här. Vi kan på så sätt slippa inbrott och skadegörelse! Våga fråga obehöriga! 

Viloplanet 

Viloplanet, utrymmet utanför din lägenhetsdörr, ingår inte i månadsavgiften eller i hyran. Utrymmet 

är föreningens gemensamma och skall vara fritt från material, även dörrmattor. Vid en eventuell 

brand eller sjukdom måste utryckningspersonal kunna ta sig fram obehindrat. Det är alltså inte 

tillåtet att använda viloplanet som arbetsplats eller förvaringsplats under reparationsarbeten i 

lägenheten. Byggmaterial och byggrester förvaras i lägenheten och bortforslas till lämplig sopstation. 

Hiss och viloplan skall städas direkt efter borttransporten. 

Vad som inte får spolas ner i toaletten 

Snälla, hjälp oss att undvika stopp i avloppet! Du får bara spola ner det som är avsett att spolas ner i 

toaletten, dvs. sådant som löses upp i vatten. Du får inte spola ner: 

 Pappershandukar 

 Hushållspapper, endast toalettpapper! 

 Bomullspinnar (tops) 

 Bindor och tamponger  

 Blöjor 

 Produkter som sväller 

 Fimpar 

 Löv och jord 

 Annat liknande 
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Regler för renovering 
Följande arbeten kan göras utan styrelsens medgivande: 

 Målning  

 Tapetsering  

 Golvbyte och golvslipning  

 Byte av interiör i kök/badrum 

 Uppförande och nedtagande av gipsväggar  

 Byte av övrig interiör, t.ex. garderober 

  

Följande åtgärder ska meddelas till styrelsen: 

 Installation av ny köksfläkt pga. att den måste vara kompatibel med fastighetens 
ventilationssystem 

 Installation av disk-/tvättmaskin samt torktumlare  

 Renovering av kök och badrum 

  

Följande arbeten måste utföras av fackmän: 

 Badrumsrenovering  

 Elektriska installationer/omdragningar   

 Installation av disk-/tvättmaskin samt torktumlare 

  

Fläktar 
OBS! Styrelsen måste kontaktas vid byte av köksfläkt! Endast två märken av fläktar är godkända: 
Torfors Alliancefläktar eller Franke Alliancefläktar. 

För övriga bestämmelser, se Brf Jaktens stadgar. 
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OBS! Under helger och helgdagar får inga långdragna störande arbeten i form av borrning, 

kakelknackning, golvslipning etc. göras, endast tysta arbeten.  

Utlåning av borrmaskin och väggdetektor 

Om ni behöver ha en bra borrmaskin för de hårda betongväggarna i huset när ni skall sätta upp tavlor 

eller annat, så finns sådan att låna helt gratis hos föreningen. Ni behöver bara hålla med egna borr. 

Arbetet går snabbare, grannarna störs inte lika länge eller lika mycket. 

För att eliminera så många vattenskador och elavbrott som möjligt har föreningen införskaffat ett 

mätinstrument, en så kallad väggdetektor, som känner av och visar var elkablar samt vattenrör är 

dragna i väggarna, osynliga för blotta ögat. Detta för att inte ha oturen att borra i dessa med stora 

problem som följd. Väggdetektorn kan även den lånas gratis av föreningen. 

Borrmaskin och detektor kan lånas på kontorstiden på måndagar kl. 18.30–19.00.  

Gällande renovering av badrum/kök 

Samtliga renoveringar av badrum och kök måste genomföras med synliga vattenledningar. 

Ledningarna får alltså inte döljas bakom kakel eller liknande. Detta på grund av det stora antal 

vattenskador i samband med renovering av badrum/kök där orsaken oftast beror på dåligt utfört 

arbete. Läckage har uppstått bakom kakelväggar eller liknande, initialt inte synligt för blotta ögat. 

Detta är ett mycket kostsamt problem som förorsakar stora kostnader och bonusförluster hos 

försäkringsbolaget. 

Eventuell vattenburen handdukstork måste ersättas av elektrisk sådan pga. risk för legionellasjuka. 

Den/de som planerar renovering av badrum/kök måste alltid kontakta styrelsen innan arbetet 

påbörjas. 

När renoveringsarbetet är avslutat skall besiktning göras av SBC eller en av SBC utsedd/godkänd 

besiktningsman. 

Denna besiktning betalas av bostadsrättshavaren av den berörda lägenheten. 

  

BULLERTIDER 

Vardagar kl. 08 – 18 

Helger och röda dagar 10 – 16* 
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Gästlägenhet 
På Fjärde Långgatan 41 finns en gästlägenhet med sovplats för 4 personer.  (OBS! Bilden ovan är ej 

från lägenheten.) Lägenheten har självhushåll, dvs. man får hålla sig med egna sängkläder och 

handdukar, koka sitt eget kaffe/te och naturligtvis städa efter sig! 

Det finns badrum med tvättpelare, kök med spis, kyl/frys, kaffebryggare, vattenkokare, brödrost, ja 

allt man kan behöva för överlevnad! Självklart finns det också Tv och vid Tv-bänken finns en 

nätverkssladd för uppkoppling till Internet. Strykjärn, städutrustning och dammsugare finns också.  

En parkeringsplats belägen i uppfarten från garaget ingår i hyran. 

Pris: 450 kr/natt. Avgiften debiteras på avin för medlemsavgiften.  

Nycklar och parkeringskort lämnas på ankomstdagen, tidigast kl. 14.00. 

För att vara säker på att styrelsen hinner hantera bokningen måste du boka minst 3 dagar före 

önskad ankomstdag.  Avbokning är kostnadsfri fram till 24 timmar innan bokad ankomstdag. En 

avbokningsavgift på 300 kronor tas ut för avbokningar som görs mindre än 24 timmar innan bokad 

ankomstdag. 

Nycklar och p-tillstånd läggs i brf-ägarens brevlåda tidigast kl. 14.00 på ankomstdagen. Lägenheten 

skall vara städad och nycklarna återlämnade i föreningens brevlåda senast kl. 13.00 avresedagen. 

Om lägenheten ej är ordentligt städad blir föreningen tvungen att anlita en städfirma och kostnaden 

för det arbetet kommer att debiteras tillsammans med hyran för gästlägenheten. Den 

bostadsrättsinnehavare som hyr gästlägenheten har också ansvaret för att kontrollera att den 

städats ordentligt efter besöket. 

Boka via formuläret på föreningens hemsida, www.jakten.nu. Där finns även en kalender där du kan 

se vilka nätter som är bokade. 

Lägenheten är ofta uthyrd så boka i god tid för att vara säker att få den tid önskar. Bokningen är 

giltig först efter att du fått en bekräftelse från föreningen. 

 

http://www.jakten.nu/
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Bokhyllan – för läshungriga boende! 
Alla ni som vill dela med er av era lästa böcker i stället för att kasta dem – ställ dem i JAKTENS 

BOKHYLLA i gårdsentrén på Fjärde Långgatan 43/45! Alla böcker duger, såväl inbundna som pocket, 

kokböcker, deckare, faktaböcker (historia, idrott, musik etc.), poesi, romaner och barnböcker. 

Två väggfasta stolar finns att sitta på medan man funderar över vilka böcker man vill låna med sig 

hem. 

Hjärtligt välkomna att utnyttja Jaktens Bokhylla – med eller utan böcker! 
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Vanliga frågor 
Kan vi kompostera? 

Nej, inte i nuläget. Kanske framöver. 

Var slänger man grovsopor? 

Cirka varannan månad har vi tillsammans med grannföreningen Skonaren en stor container där alla 

boende kan slänga skrymmande saker. Det är förbjudet att ställa utrensade möbler etc. i 

återvinningsrummet, så skrymmande grejer får du antingen förvara själv, i väntan på containern, 

eller frakta till soptippen. 

Jag har nyss flyttat in, var ligger mitt källarförråd och var finns nycklarna? 

Fråga den tidigare ägaren eller mäklaren om plats. Du använder din lägenhetsnyckel för att komma in 

i källarförrådet. 

Jag vill ha nytt namn på entrétavlan och postboxen, hur gör jag? 

På hemsidan finns formulär för att skicka in om ändring av namn på tavla och postbox. 

Jag har tappat bort min avgifts-/hyresavi. Hur gör jag? 

Kontakta SBC:s kundtjänst på telefon 0771-722 722, eller via e-post på kundtjanst@sbc.se. Om du är 

bostadsrättshavare kan du ladda ner SBC:s app - "Vår Brf", där du får tillgång till dina avier digitalt. 

Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Du loggar in direkt med mobilt BankID. Har du 

frågor kontaktar du SBC:s kundtjänst. 

Du kan även ansöka om e-avi/-faktura via din Internetbank (sök på SBC som betalningsmottagare). 

Det kommer då igång tidigast vid nästkommande kvartalsskifte efter det att ansökan är gjord. 

 

mailto:kundtjanst@sbc.se

