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SBC	  –	  Ny	  förvaltare	  
Som	  ni	  nu	  vet	  har	  vi	  valt	  SBC	  som	  ny	  förvaltare.	  
MBF	  gör	  årsredovisningen	  för	  2015,	  allt	  annat	  tar	  
SBC	  över	  vid	  årsskiftet.	  Ni	  har	  ju	  fått	  

inbetalningskort	  för	  jan,	  feb	  och	  mars	  redan.	  Ni	  
som	  betalar	  via	  autogiro	  måste	  avsluta	  ert	  
befintliga	  och	  ansöka	  om	  nytt	  hos	  SBC	  via	  er	  bank.	  

Bifogat	  finner	  ni	  lite	  mer	  info	  om	  SBC.	  Ni	  kan	  också	  

gå	  in	  på	  www.sbc.se.	  

Övriga	  kontaktuppgifter:	  
Kundtjänst	  0771-‐722	  722	  öppet	  vardagar	  7–21	  

Trapphusrenovering	  
Äntligen	  färdigt!	  Och	  vilket	  lyft	  det	  blev!	  
Besiktningen	  är	  genomförd	  och	  några	  mindre	  

åtgärder	  ska	  tas	  om	  hand	  efter	  nyår.	  Vi	  är	  så	  nöjda	  
med	  Skeppströms	  jobb!	  
	  

De	  nya	  nycklarna	  
Ni	  som	  inte	  har	  hämtat	  ut	  er	  tredje	  nyckel	  kan	  
göra	  det	  hos	  Håkan.	  Behöver	  ni	  fler	  än	  tre	  nycklar	  

beställer	  ni	  dem	  av	  honom	  och	  kostar	  215	  kr/st.	  
Detta	  låssystem	  är	  skyddat	  och	  ni	  kan	  inte	  göra	  
egna	  kopior	  av	  nycklarna.	  Det	  finns	  inte	  heller	  

någon	  huvudnyckel.	  
	  
Händer	  det	  att	  ni	  låser	  er	  ute	  eller	  tappar	  bort	  alla	  

nycklar	  finns	  det	  en	  låsjour:	  
Bergs	  Lås	  AB	  Tel:	  08-‐522	  968	  00	  
	  

	  
	  

Vinter	  och	  snö	  
I	  år	  har	  vi	  tagit	  beslutet	  att	  anlita	  Nicator	  för	  
snöröjning	  och	  halkbekämpning.	  De	  skottar	  och	  
sandar	  alla	  åtta	  gångar	  och	  trottoaren	  vid	  5	  cm	  

torrsnö	  och	  3	  cm	  blötsnö.	  I	  trapphusen	  har	  vi	  ställt	  
ut	  skyfflar	  om	  det	  behövs	  skottas	  innan	  de	  hinner	  
komma.	  

	  

God jul 
Önskar 

	  
Styrelsen	  

Sophie,	  Birger,	  Johanna,	  	  
Anna-‐Pia,	  Mattias	  och	  Lena	  
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SBC erbjuder värdeskapande 
förvaltningstjänster för 
bostadsrättsföreningar i hela Sverige. 
SBCs tjänster – för föreningens 
ekonomi, juridiska frågeställningar 
samt fastighetens skötsel, underhåll 
och utveckling – bidrar till ett ökat 
värde på fastigheten, en mer effektiv 
förvaltning och ett bättre boende för 
föreningens medlemmar. 

 
Vårt erbjudande består av tre delar – 
konsultativa tjänster, ledande 
webblösningar i kundportalen ”Vår Brf” 
och hög tillgänglighet.  

SBCs kundtjänst och kundportalen ”Vår 
Brf” gör att kunderna kan sköta 
styrelsearbetet när det bäst passar dem. I 
”Vår Brf” finns all nödvändig information 
om föreningen samlad på ett och samma 
ställe. Med marknadskontor på sex orter i 
Sverige har SBC en stark lokal närvaro 
med mindre än två timmars restid till 80 
procent av landets bostadsrättsföreningar. 
 
År 1921 bildades SBC ek för som en 
kooperativ sammanslutning för 
Stockholms bostadsföreningar och har 
sedan 1960-talet erbjudit tjänster för 
bostadsrättsföreningar i hela landet. År 
2000 bolagiserades affärsverksamheten 
och 2006 noterades SBC på Aktietorget.  
 
 
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB  
Box 1353   
111 83 Stockholm  
Besöksadress: Västgötagatan 5, plan 8  
Tel: 08-775 72 00	  


