
BRFHUSAREN INFORMERAR

Med referens till minadsavierna giillande kvartal 2,2012 som De flesta har fitt via Post
i dag 16 Mars, vill Styrelsen ge fii l jande information.

Aterigen har det blivit problem med Elavriikningen fiir Eliret 2011. Efter att Styrelsen
har varit i kontakt med SBC i dag sA har det visat sig att felet beror pi att SBC har gitt
iiver till ett nytt program liir sammanstiillning utav avier. Vi iir inte den enda
Fiireningen som [r drabbad utav detta fel enligt SBC. Felet uppdagades ftir SBC i dag.

Det fel som nu iir aktuellt och giiller sannolikt samtliga BRF IIUSARENS Bostadsriitter
iir att "raden" Ber fiirbrukning el ska bort. I stiillet sA ska denna rad/belopp ersflttas
med "raden" Eltil l igg och dess belopp. Fiirmodtigen kommer kvartal2 avgifter
giillande det "gamla" ordvalet Ber fiirbruknine el, ersiittas utav ordvalet Eltilliiee.
Fiirmodligen tycks vi eventuellt fl "leva" med detta ordval framiiver ocksfl.
Siledes sA kommer Ber fiirbrukning el ha en Specifikation med ordvalet Eltilliiee.

Det har iiven upptiickts att niir det giiller sjiilva beloppet fdr Minadsavgiften sA har den
ej avrundats till hela kronor utan nigon Bostadsriitt kan ha fitt t.ex 25 6re utiiver
kronantalet angivet pi avierna. Defta har med SBC nya program att giira, siledes si
kommer det att existera "iiren" pfl en del Bostadsriitters avier i framtiden.

I vanliga fall si kan Styrelsen gi in pi SBC via inloggning och se gamla och nya avier.
Men pga ovan nfimnda byte utav program si har denna funktion varit stoppad under
t i d e n 9 - 1 9 M a r s .

SBC har till Styrelsen BRF I{USAREN framfiirt sin ursiikVbeklagande till den
uppkomna situation och hoppas att Vira Medlemmar har fiirstielse ftir det fel som har
uppkommit frin deras sida.

Nya avier kommer att skickas ut vecka under vecka 12. Dessa avier 6r di
fiirhoppningsvis riitt sammanstflllda frfln SBC. "stickprov" kommer att gdras frin
SBC, ftir att kontrollera sfl att avierna iir rfltta.

Siledes si kan Ni sliinea. bortse frfrn de ovan felaktiea avier sfll lande kvartal2.2012
som Ni samtlisa Medlemmar har fitt i dae.
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