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Nu närmar sig sommaren och semestern med stormsteg! Vi är alla välförtjänta av en lugn och avkopplande 
semester. För att vi alla ska njuta av semestern till fullo vill vi be Er läsa igenom denna skrivelse och tänka på 
att lämna materialet i god tid.  
 

Vad har hänt senaste året?  
Sedan förra sommaren har vi fått tillskott av två nya medarbetare. Maria Källbom och Madelene Orest har 
förgyllt våra dagar sedan februari. Det är två helt fantastiska tjejer, både privat och arbetsmässigt, och vi är 
jätteglada att ha dem hos oss!  
 

Inlämning av material  
Senast den 10:e varje månad behöver vi ha bokföringsmaterial för föregående månad och löneunderlag för 
utbetalning i innevarande månad. Var snälla och respektera detta – i de fall vi inte får materialet i tid är risken 
stor att vi inte hinner med, och då får Ni onödiga förseningsavgifter. I semestertider är det ännu viktigare 
eftersom vi inte är fullt bemannade under sommaren.  
 

Leverantörs- och löneutbetalningar 
Om vi sköter Era utbetalningar är det väldigt viktigt att alla fakturor/löneunderlag kommer oss tillhanda i god 
tid. Om Ni får en faktura under vår semester som måste betalas snabbt ber vi Er att registrera betalningen på 
internetbanken, samt notera på fakturan att den är betald manuellt för att undvika dubbelbetalning 
 

Kontaktuppgifter och semesterperioder 
Ni kan när som helst kontakta vem som helst av oss om Ni har några frågor. Alla kontaktuppgifter hittar ni i 
foten av denna skrivelse. Våra semesterperioder är planerade till följande: 
Grönt = Arbetar 
Rött = Semester 
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Ha en alldeles underbar sommar och njut av livet! 
Annika, Maud, Monica, Carina, Malin, Maria och Madelene 
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