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Parkering  
Som vi tidigare meddelat kommer Sverige Parkering AB ta över hanteringen av parkeringshuset 
Lidret. Detta innebär att nya avtal måste skrivas och samtliga bör se över sina betalningar för 
parkering. Alternativet pappersfaktura kostar 49 kronor extra, välj autogiro eller e-mail faktura 
för att undvika denna kostnad. Se även över dina betalningsmottagare så du betalar till rätt 
bolag för parkering efter årsskiftet. 
 
Befintliga blippar till garaget kommer fungera framöver men nya kommer inte att lämnas ut. 
Vill du ha blipp fortsatt uppmanas du att ta väl hand om din befintliga blipp. Företaget erbjuder 
en applösning som ersättning för tidigare passagesystem. App och blipp kommer fungera 
parallellt men systemet med blipp fasas ut 

Simpleko 
Vår förvaltare har bytt namn till Simpleko. Att det står Simpleko som avsändare för avgiftsavier 
är i sin ordning. För vissa kommer detta innebära att avier skickas ut månadsvis framöver, det 
beror på vilka val man gjort tidigare.  
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Parking  
As previously announced a new company will handle our garage Lidret. Make sure you pay the 
correct company. Autogiro och e-mail invoice are the cheapest options.  
 
The new company offers an app solution for entry to the garage. Existing badges to the doors 
will continue to work but no new badges will be made. If you prefer to use a badge we warmly 
recommend to take good care of your existing badge.  

Simpleko 
Our property manager has changed the name to Simpleko. Invoices for monthly fees from 
Simpleko are in order. Some may get their invoices monthly from now on. If you would like to 
change the intervals for when you get your bills contact Simpleko concerning what they can 
offer.  
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