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Varmt välkommen till Allabrf! 
 

Information till dig som boende 

Välkommen till Allabrf som är er bostadsrättsförenings nya ekonomiska förvaltare. Vi är anlitade av er 

styrelse för att hjälpa föreningen med bl.a. bokföring, fakturor, budget samt aviseringar.  

 

OBS! Nytt bankgiro 

Föreningen har nu ett nytt bankgironummer för inbetalningar av årsavgiften/hyran. Ert nya 

bankgironummer är: 5547-3821. Detta bankgironummer står även på de avier du får tillsammans med detta 

brev. Det är av yttersta vikt att du uppmärksammar detta och betalar till föreningens nya bankgironummer 

och inte till tidigare förvaltare.  

 

De tre avier som du fått med detta brev avser avgiften för kvartal 1 2022. Dubbelkolla alltid att du betalar 

rätt avi med rätt månad. 

I och med att föreningen har ett nytt bankgiro kommer inga tidigare autogiron att fungera.  

Ni behöver därför betala bifogade avier för kvartal 1 på vanligt sätt med OCR-nummer. 

 

Vad innebär det för dig som boende – vad kan vi erbjuda?  

På allabrf.se har du som boende möjlighet att bevaka er förening, se när lägenheter är till salu eller när ny 

information publiceras. Du kan även se dina avier, betalningshistorik, kommunicera med övriga boende 

samt läsa eventuell information från styrelsen. Logga enkelt in med mobilt BankID. 

Om du vill logga in men saknar mobilt BankID så är du välkommen att kontakta vår kundservice för 

assistans. 

 

Så här sätter du igång 

       Logga in med mobilt BankID på www.allabrf.se 

       Klicka på ”Mitt boende” och sen ”Avier”. 

       Alla frågor och svar hittar du på support.allabrf.se 

 

Välj betalningsalternativ 

De tre avier som är bifogade med detta brev behöver betalas manuellt. Men du kan redan nu välja vilket 

betalningsalternativ som du önskar framöver genom att logga in på allabrf.se. Välj att betala framtida avgift 

till föreningen via exempelvis autogiro eller e-faktura. Om du inte gör något val så fortsätter dina 

betalningsavier att komma i pappersform på posten. Vi ser gärna att du väljer ett mer miljövänligt 

betalningsalternativ för kommande avier.  

 

Kontaktuppgifter kundservice 

Behöver du som boende komma i kontakt med oss är det enklast att mejla till boende@allabrf.se alternativt 

ringa oss på 08 684 422 22.  

 

Vi vill passa på och önska er alla en riktigt god jul 

 

Med vänlig hälsning, 

Förvaltningsteamet på Allabrf 

http://support.allabrf.se/sv/
mailto:boende@allabrf.se

