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Vid årsstämman 2009 beslutades att föreningens praktiska ekonomiska hantering, förutom 
betalning av fakturor, skulle läggas ut på ett företag. Sedan 2015-01-01 anlitar föreningen 
Redovisa resultat AB för att sköta detta arbete.  

Fakturering sker fyra gånger per år med förfallodatum sista februari, sista maj (där även 
föregående års avstämning inkluderas), sista augusti och sista november. Fakturorna delas ut av 
styrelsemedlemmarna till respektive fastighet. Från och med kvartal 3 år 2015 finns även en 
möjlighet att få fakturorna per e-post. 

Om betalning inte inkommer efter förfallodatum skickas en påminnelse, avgift för detta kan 
påföras fastigheten. Om betalning trots påminnelse inte inkommer riskerar betalningsärendet att 
gå vidare till Kronofogdemyndigheten. Påminnelseavgifter påförs då nästkommande faktura. 
Samtliga frågor som ev. uppkommer beträffande fakturans handhavande och dess innehåll ställs 
till styrelsen, i första hand till kassören. Kontaktuppgifter finns på förenings hemsida och på 
fakturan. Glöm inte att ange fakturanummer på inbetalningen!  

 

Nu till något om betalning av kvartalsfakturor. 

Det finns fastighetsägare som inte betalar sin kvartalsavgift enligt beslutad budget, fastighetsägare 
som hör av sig till styrelsen och i undantagsfall har beviljas ett visst uppskov samt fastighetsägare 
som delar upp sin betalning utan att höra av sig. 

Styrelsen står bakom skrivningen som tidigare styrelse lämnade som svar på en av motionerna till 
årsstämman 2009: 
”Styrelsen har dock förståelse för att maj-fakturan kan te sig mycket hög för en del fastighetsägare 
eftersom den inkluderar föregående års justeringar av värme och vatten. Ett förslag kan vara att 
fastighetsägarna själva lägger upp någon form av inbetalningsplan t ex till särskilt bankkonto från 
vilket man sedan kan ta pengar för inbetalning av kvartalsavgiften. Justeringen av värme och 
vatten från föregående år är klar senast till årsstämman. Detta innebär att styrelsen genom resp. 
gårdsombud på begäran kan informera fastighetsägare om nivån på ev. tilläggs betalning i maj.” 
  

FAKTURERINGS-
RUTINER 
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Utdrag ur budget för 2015 

Avgifter för sektion 1 och 3 betalas av samtliga medlemmar, för sektion 2 betalas avgifter av alla 
som har garage i länga och avgifter för projekt värmeväxlare betalas av alla medlemmar som tagit 
lån för att betala värmeväxlaranläggningen. 

Kvartalsavgiften betalas med följande förfallodagar: 
28 februari, 31 maj, 31 augusti, 30 november 2015 samt 28 februari 2016. 

 

Sektion 1 och 3 
Styrelsen föreslår att debitering sker enligt följande under 2015 och preliminärt för kvartal 1/2016: 
Debitering per medlem: 27 276 kr/år 6 819 kr/kvartal 

Av detta utgör: 
värme   16 500 kr/år 4 125 kr/kvartal 
vatten   3 000 kr/år 750 kr/kvartal 
samf. avgift   6 356 kr/år 1 589 kr/kvartal 
fond 500 kr/år 125 kr/kvartal 
kabel-TV   920 kr/år 230 kr/kvartal 
Kvartalsavgiften för kv. 1/15 har debiterats med 7 636 kr    
Kvartalsavgiften för kv. 2/15 blir (6 819 - 7 636) = -817 + 6 819 = 6 002 kr  
Kvartalsavgiften för kv. 3 och 4/15 samt kv. 1/16 blir 6 819 kr 

 

Sektion 2 
Styrelsen föreslår att debitering sker enligt följande under 2015 och preliminärt för kvartal 1/2016: 
Debitering per medlem (129 st): 1 040 kr/år 260 kr/kvartal 

Kvartalsavgiften för kv. 1/15 har debiterats med 384 kr    
Kvartalsavgiften för kv. 2/15 blir (260 - 384) = -124 + 260 = 136 kr  
Kvartalsavgiften för kv. 3 och 4/15 samt kv. 1/16 blir 260 kr 

 

Projekt värmeväxlare 
Debitering sker enligt låneavtal. 
Debitering per medlem (149 st): 3 456 kr/år 864 kr/kvartal 

Kvartalsavgiften för kv. 1/15 har debiterats med 864 kr 
Kvartalsavgiften för kv. 2, 3 och 4/15 samt kv.1/16 blir 864 kr  
 

 

Jordbro 2015-05-29 

Med vänliga hälsningar 
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