
 
 

Information, januari 2020 

 

Hej alla medlemmar och god fortsättning!! 
Det är många som har reagerat på faktura-avgiften som är på pappersfakturan och det ni har fått via 

mail. Jag vill förklara varför vi har gjort detta. Orsaken till fakturerings-avgiften är att det är förenat 

med kostnader att hantera pappersfakturor/Mail och att vi måste jobba med att driva in en del av 

pengarna. Vi har bytt ekonomisystem just för att kunna gå över till e-faktura eller autogiro.  

Dessutom står det i vårt avtal att ni MÅSTE använda autogiro eller e-faktura. 

Föreningen vill helt enkelt komma dit att vi bara har e-faktura och autogiro. 

E-faktura är INTE samma sak som det ni får per mail, se nedan för förklaring. Det ni får via mail är 

det faktura-avgift på. Personligen tycker jag e-faktura är bra eftersom jag kan, när jag är inne på 

internet-banken, titta på faktura innan jag godkänner betalningen. 

Om ni vill slippa faktura-avgift måste ni anmäla på er bank att ni vill ha autogiro eller 

e-faktura.  

• Med e-faktura kommer fakturan upp när ni ska betala räkningar på er internet-bank. Ni kan 

där klicka på den och se vad föreningen har fakturerat och sedan måste ni godkänna att den 

ska betalas. Ni godkänner betalning på samma sätt som när ni godkänner era vanliga fakturor. 

• Med autogiro dras det direkt från ert konto utan att ni behöver göra något. Ni får själva 

fakturan, bara som information, via mail. 

Nedan visar vad jag hittar på Handelsbanken, på samma sida där jag betalar alla fakturor: 

 



 
 

 

Detta är specifikt Handelsbanken, på andra banker ser det säker annorlunda ut men sök 

efter information om detta på internet-banken så kan ni följa deras instruktioner. 

När ni har klickat på ” Kom igång med Autogiro” eller ”Kom igång med e-faktura” söker ni 

efter ”Södra Fräkne” eller ”Fräkne” och kan därmed klicka i vad ni vill välja. 

Ni gör er själva en tjänst om ni väljer något av ovanstående (eftersom ni slipper faktura-

avgift) och ni gör föreningen en tjänst (som minskar arbetet runt fakturering). 

 

Med vänlig hälsning  

Kjell Tallberg 

Ordförande Södra Fräkne Fiberförening 

 


