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Autogirobetalning
Väljer du att betala din faktura med autogiro dras summan 
automatiskt från ditt bankkonto den sista vardagen varje 
månad. Enkelt och smidigt!

Så här skaffar du autogiro:

1 Börja med att logga in på din internetbank och söka upp funktio-
nen för att lägga till autogiromedgivande. Oftast kräver banken att 
du loggar in via datorn - ej via appen ”mobilbanken”.

2 Ange betalningsuppgifter. Du behöver söka på betalningsmotta-
garens namn.  Sök på: Stormhatten BRF

3 Ange betalarnummer. Ditt betalarnummer är samma som ditt per-
sonnummer med sista 10 siffrorna utan bindestreck. 

4  Signera         
Klart!

5 Kommande avisering. Ni kommer att få era avier skickade till er 
även om ni valt Autogiro. Gå därför in på kundportalen och regist-
rera er e-post för att få avierna digitalt. Se nästa sida. Du som har 
skyddad identitet, samordningsnummer eller ansöker om autogi-
ro för ett objekt där du inte står på kontraktet behöver du kontakta 
Storsjöbygdens Fastighetsförvaltning på 070-557 65 25.

Bra att veta om autogiro
Du skaffar autogiro i din internetbank. Om du inte aktiverat din internetbank så 
hjälper din bank dig gärna med det.

Du behöver ingen blankett om du har internetbank. Saknar du internetbank finns 
blankett att hämta på vicevärdskontoret.

När börjar det fungera?
Autogirot kommer att börja gälla vid nästa avisering. När du får nya avier kommer 
det att framgå på dem om ditt autogiro är aktiverat.



Brf Stormhattens kundportal
Vi vill uppmärksamma er om att nu finns möjlighet till avisering via 
e-post samt inlogg på Kundportalen. Det är alltså möjligt att framöver 
få era avier utskickade via e-post. På detta sätt bidrar ni till att minska 
pappersutskrifter och vår miljöpåverkan. 

För att vidare få era avier via E-post: 
1. Logga in på kundportalen. För att komma till kundportalen går ni in via vår 

hemsida, www.sbfforvaltning.se därefter till rullisten uppe till höger och tryck 
på ”kundportal”. 

2. Logga in med mobilt BankID eller med användarnamn och lösenord. Ert an-
vändarnamn hittar ni på era avier (vid första inlogg utan mobilt BankID tryck på 
”glömt lösenord” för att få ett nytt lösenord)

3. Klicka på fliken ”För medlemmar”
4. Klicka på ”Kontaktuppgifter” 
5. Fyll i er e-post samt kryssa i rutan där ni Tillåter att avier skickas med e-post. 
6. Klicka på ”Spara”.
7. Era avier kommer nu vid nästa utskick att komma till er valda e-post. 

Ni kan även på kundportalen se era aktuella samt tidigare avier: 
1. Logga in enligt ovan därefter klicka på ”För medlemmar”
2. Vidare till ”Mina avier”

Uppgifter om er bostadsrätt: 
1. Logga in enligt ovan därefter klicka på ”För medlemmar”
2. Vidare till Min bostadsrätt

Har ni några frågor rörande kundportalen, betalningar eller era avier, så är ni väl-
kommen att kontakta mig, övriga frågor hänvisas i första hand till era vicevärdar. 

Med vänlig hälsning
Jimmy Persson 
info@sbfforvaltning.se  |  070-5576525
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