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Vi på Hem och Fastighet har förmånen att från 1 januari 2017 handha den ekonomiska
förvaltningen i din förening. Vi tillser även att du får avier för betalning av avgifter/hyror. Vi
använder oss av digital avisering, främst för att det är snällare mot miljön men också för att
det är billigare för våra kunder och också ger en enklare tillgång till avi-information via e-post
och på Hem och Fastighet.se.
Bostadsrättsföreningen kommer att få ett nytt bankgironummer och det är därför viktigt att du
betalar in avgiften/hyran på det bankgironummer som kommer finnas angivet på avin.
Alternativa aviserings- och betalningssätt
Den första avin som skickas från Hem och Fastighet är en pappersavi (utan aviseringsavgift)
som måste betalas manuellt. Därefter debiteras du som medlem/hyresgäst en
aviseringsavgift om 20kr inkl moms vid fortsatt utskick av avi i pappersformat. Väljer du att
få din avi via epost, e-faktura eller autogiro debiteras ingen aviseringsavgift.
För att välja ett annat aviseringssätt än pappersformat behöver du logga in på
www.hemochfastighet.se/avisering och ändra aviseringssätt. Du loggar in med hjälp av den
kod som står på dina avier. Observera att du måste klicka ur att få avin per post om du väljer
ett annat aviseringssätt och inte fortsättningsvis vill få avierna per post. Vid uteblivet val
kommer en pappersavi att fortsätta skickas med aviavgift samt kod (för val av
aviseringsmetod och information) till dig.
Betalning med autogiro
Du som har autogirodragning av avgift/hyra sedan tidigare måste avluta den befintliga
dragningen genom att kontakta din bank. Observera att dragningen för december månads
avgift/hyra måste gjorts innan autogirot avslutas. Den första avin som skickas till er kommer
att vara en vanlig avi (utan aviseringsavgift) som måste betalas manuellt.
Kontakt
För frågor gällande din avi/betalning samt överlåtelser av din bostadsrätt mm kan du
kontakta Hem och Fastighet på följande sätt.
E-post: medlem@hemochfastighet.se, maklare@hemochfastighet.se (för din mäklare)
Telefon: 08-429 80 02 (vardagar 9.30 – 11.30)
För mer information se www.hemochfastighet.se
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