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Välkomna till ekonomisk förvaltning av din bostadsrätt hos 
oss på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum 

Din bostadsrättsförening har anlitat SBC Sveriges BostadsrättsCentrum till att sköta den ekonomiska samt 

tekniska förvaltningen av er förening. Det innebär att vi på uppdrag av styrelsen tar in föreningens 

avgifter och hyror, registrerar överlåtelser och nya pantsättningar på bostadsrätten.  

Det gäller från och med 1 januari 2021. 

Vad innebär förändringen när nästa månadsavgift ska betalas? 

I mitten av december månad kommer du att få dina första avier från SBC, för jan-mars 2021. Avgift 

betalas som tidigare i förskott. Du får alla tre avierna för respektive kvartal samtidigt. Observera att 

betalning sker till nytt bankgiro.  

Du kan betala din avgift/hyran på följande sätt: 

- Autogiro – söknamnet i er internetbank är föreningens namn   

- E-faktura - söknamnet i er internetbank är SBC SverigesBostadsrättsCentrum 

- KIVRA digital brevlåda – är Ni anslutna till Kivra kommer Era fakturor automatiskt dit. Vill 

man inte ha dem i sin Kivra så behöver man avböja fakturor från SBC där.   

- Manuell inbetalning 

Autogiro - Måste jag göra något om jag vill ha autogiro även i fortsättningen?  

För dig som i dag har din månadsavgift kopplad till ett autogiro behöver du kontakta din bank och avsluta 

detta och ansöka om nytt. Har du haft e-faktura upphör denna automatiskt. 

All ansökan om autogiro träder i kraft tidigast från dragningen för januari månad 2021. Blankett för 

ansökan om autogiro fås via vår Kundtjänst.  

 

Du som medlem har även möjlighet att logga in på Mina sidor hos SBC (sbc.se) Du loggar in med mobilt 

BankID och kan sedan enkelt hämta kopior på dina fakturor och se eventuella dokument som styrelsen 

lagt upp för er som medlemmar. Du kan också ladda ner vår app SBC Vår BRF som Du också får tillgång till 

via mobilt BankID. 
 
 
Vart vänder jag mig om jag har frågor angående överlåtelser,  
pantsättningar, avgifter eller hyror? 

 

Kundtjänst  

Måndag-fredag 07.00-21.00  0771-722 722  

kundtjanst@sbc.se 

 

 


