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    Om MBF-NYTT 

MBF-NYTT utkommer  
4 gånger per år av  
Mälardalens Bostads-
rättsförvaltning och 
publiceras på vår hem-
sida. 

Kontakta oss: 

info@mbf.se 
021-40 33 00 



Vi ser fram emot ett givande 2019 

Pontus har ordet 

Hos oss pågår nu e  intensivt arbete med a  göra 
årsredovisningar, revisioner och föreningsstämmor. 
E  arbete som pågår långt in i maj och som är en av 
våra mest arbetskrävande perioder. 

Även då vi är mi  i bokslutsarbetet pågår även myck-
et annat på MBF. Vi har nyligen uppgraderat vår 
kundportal och adderar en mäng funk onalitet ll 
den. Flera intressanta tjänster är på gång. En som vi 
arbetat länge för a  få ll är a  föreningensstyrelsen 
ska kunna a estera/godkänna dokument på samma 
sä  som man a esterar en faktura. Min förhoppning 
är a  vi har denna tjänst på plats inom kort. Möjlig-
heter som vi då ser är bl a a  föreningarna ska kunna 
godkänna nya medlemmar direkt i kundportalen. Vi 
håller också på och utvecklar e  helt webbaserat 
köhanteringssystem där de boende via vår hemsida 
har möjlighet a  ställa sig i kö och få informa on om 
kö der- och plats. På gång är också a  styrelserna ska 
kunna begära ut styrelsearvode och få utbetalt utlägg 
direkt via kundportalen.  

Som ni ser så lägger vi mycket fokus på a  utveckla 
kundportalen för a  underlä a ert styrelsearbete. 
Utvecklingen med digitalisering, digitala medarbe-
tare, digifiering mm går fortare och fortare. MBF har 
höga ambi oner och vill ligga i framkant, allt för a  
kunna erbjuda så bra service som möjligt. Det finns 

for arande e  antal av våra förvaltade föreningar 
som inte helt anammat vår kundportal, vilket jag 
tycker är tråkigt då det är där utvecklingen sker. Har 
ni inte e-a est av fakturor via vår kundportal idag så 
är det hög d a  hoppa på tåget nu!  

Många föreningar bro as med a  få igång e  syste-
ma skt brandskyddsarbete. För a  underlä a för er 
så har vi tecknat e  RAM-avtal med Presto. Avtalet 
innebär a  anslutna MBF föreningar har möjlighet ll 
e  mycket bra pris få hjälp med a  arbeta med si  
systema ska brandskyddsarbete. Läs mer om SBA 
längre fram i de a nummer. 

E  ps från mig är också a  ni läser ar keln om ener-
gideklara on. Det var 10 år sedan reglerna infördes 
och nu börjar det bli dags a  göra en ny deklara on. 
Problemet är a  regelverket förändrats samt a  an-
talet besiktningsmän minskat sam digt som det är en 
väldigt massa fas gheter som ska energideklareras på 
ny .  

 

 
 

Pontus Gunnarsson, VD 
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MBF Bygg 
MBF:s tekniska förvaltning som underlättar styrelsens arbete 

Hos MBF Bygg finns all den samlade tekniska 
kompetensen som en bostadsrä örening behö-
ver. Vi kan visa på en mängd områden där våra 
tjänster kommer underlä a för styrelsen. 

MBF Bygg  har lång erfarenhet av fas gheter. 
Personalen har arbetat med fas ghetsrelaterade 
bygg - och förvaltningsfrågor under många år. De 
senaste åren har de specialiserat sig mot bo-
stadsrä er. Många av de repara oner och under-
hållsåtgärder som kan komma ifråga i en bo-
stadsrä sförening har de vid flera llfällen  
upphandlat, varit projektledare för och har  

beprövade lösningar. De vet vilka regler som gäl-
ler, hur beslut skall fa as, vilka underlag som be-
hövs och kan de entreprenad juridiska regel-
verken kring en ombyggnad/renovering. De har 
också e  nära samarbete med er personliga eko-
nom på MBF. MBF är flergångsbeställare vilket 
säkerställer bästa pris. 

Oavse  om det gäller e  mindre problem, en 
större renovering eller ombyggnad eller om ni vill 
upprä a en underhållsplan  – tveka inte!  
Kontakta MBF:s tekniska förvaltning du också. 

 

MBF erbjuder 4 

MBF och Misab Gruppen har tecknat ra-
mavtal . Sy et med avtalet är a  MBF:s 
förvaltade föreningar ska få en bra och 
prisvärd tjänst. Misab erbjuder tjänster 
inom: 

• Fas ghetsjour 

• Rörteknik 

• Sanering 

• Spolteknik 

På www.mbf.se under ”inköpskatalogen” 
kan ni läsa mer om Misab och deras er-
bjudande.  

MBF:s ramavtal med Misab 



Hög tid att förnya er energideklaration  

Lag om energideklara on för byggnader började gälla 
2009 vilket innebar a  de flesta fas gheter energidekla-
rerades under 2008 och 2009. Nu har det gå  o år och 
det är dags a  energideklarera igen. Då det är många 
fas gheter men färre energiexperter är det en god idé 
a  vara ute i d. Ti a på er energideklara on när den 
u ördes, plussa på o år, så ser ni när nästa energide-
klara on senast måste vara klar. 

Lag om energideklara on för byggnader SFS 2006:985. 

För mer informa on kontakta Per Broberger på MBF 
Byggavdelning på 021-40 33 72 eller e-post 
per.broberger@mbf.se 
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Nya stickproppar och uttag till taklampor  

Från och med den 1 april 2019 gäller en ny typ av s ckproppar och u ag för anslut-
ning av taklampor i Sverige. Standarden som reglerar de a baseras på e  EU-direk v 
med sy et a  öka säkerheten samt underlä a handeln på europamarknaden. 
 
Läs hela ar keln  här: 

h ps://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/nya-s ckproppar-och-
u ag- ll-taklampor/ 
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Nytt Ramavtal angående systematisk brandskyddsarbete 

MBF har tecknat ny  RAM avtal med Presto 
angående systema skt brandskyddsarbete. Ge-
nom avtalet får ni i styrelsen llgång ll e  fär-
digt, av MBF och Presto, framtaget webbaserat 
system. Presto startar med en inventering och 
lägger upp er förening i systemet. Ert arbete blir 
a  systema skt följa upp brandskyddet genom 
checklistor. Checklistorna kan man ta fram via 
en app i telefonen som man använder när man 

ronderar eller så skriver man ut dem på papper 
från datorn. 

” E  mycket enkelt och lä arbetat system som 
ger föreningen full koll på si  systema ska 
brandskyddsarbete” 

Mats Ljungberg, Byggnadsingenjör MBF. 

Läs mer på hemsidan:  
h ps://mbf.se/styrelser/inkopskatalogen/ 

 

MBF samarbetsavtal 6 

Samarbete om försäkringar 

MBF har tecknat e  samarbetsavtal med       
Söderberg & Partner. De har tagit fram en rik-

gt bra fas ghetsförsäkring som innehåller alla 
de delar som en bostadsrä sförening kan be-
höva. Dessutom ingår 8 h fri skaderådgivning. Vi 
på MBF har märkt a  många föreningar har 
svårt i dialogen med försäkringsbolagen. I ska-
deservicen kan styrelsen få hjälp och hänvis-
ningar för nödvändiga skadeåtgärder. Hjälp a  
upprä a skadeanmälan. Regresshantering för 
föreningens räkning mot eventuella skadevål-
lare. 

Söderberg & Partner tar in offert från fem olika 
försäkringsbolag och adderar sedan sin egen 
skadeservice i paketet vilket llsammans ger en 
rik gt bra försäkring ll förhoppningsvis lägre 
kostnad. För a  de ska kunna ta fram en kost-
nadsfri offert behöver de en fullmakt för a  
hämta in fakta kring er fas ghet. Enklast laddar 
ni ner fullmakten från vår hemsida h ps://
mbf.se/styrelser/inkopskatalogen/ och mailar 
den sedan ll er kundansvarige ekonom eller ll 
info@mbf.se 
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Tänkvärt för styrelsemedlemmar 
För en ny styrelse kan det till en början vara mycket att hålla reda på .    
För att underlätta arbetet listar vi här nedan tips och råd som kan vara till 
hjälp i samarbetet med oss på MBF. 

Moms på fakturor   

Föreningar som är momsberä gade, vänligen 
märk på fakturan vilken typ av moms det ska 
vara. Hel eller delvis moms. Finns ingen märkning 
använder MBF den par ella momssatsen enligt 
beslut från Ska everket. 

 
Utbetalning av arvode 

Vid begäran om utbetalning av arvoden, vänligen 
uppge det kontonummer (inkl. clearingnr) som 
pengarna ska betalas ll. För utbetalning av löner 
eller arvoden krävs underskri  av a estberä -
gad. Blanke er finns a  hämta på vår hemsida.   

 

A estbeloppsgräns 

Föreningar som inte har e-a est bör vara upp-
märksamma på a estbeloppsgräns när ni skriver 
på fakturor. Det behövs ibland fler underskri er.
         

Ersä ning för utlägg 

När ni skickar in kvi on ll oss på utlägg åt före-
ningen vänligen uppge ll vem och ll vilket kon-
tonummer (inkl. clearingnr) pengarna ska betalas 

ll. Ange även förening. Sä  gärna fast kvi ot på 
e  papper. Tänk på a  ni inte får a estera egna 
utlägg eller u ag från handkassan. Blanke er 
finns a  hämta på vår hemsida.  

 

Köp mot faktura 

När styrelsen handlar något mot faktura vänligen 
uppge föreningens namn c/o MBF som faktura-
adress. 

 

Byte av lösenord  

Varje förening har en gemensam styrelseinlogg-
ning ll MBF:s kundportal. 

Tänk på a  byta lösenord ll er styrelseinloggning 
när ni byter medlemmar i styrelsen. Det är av stor 
vikt a  endast aktuell styrelse har llgång ll 
dessa sidor. Lösenordet kan ändras under Profil 
då ni loggat in på kundportalen. 

De föreningar som har tjänsten e-a est, där har 
även varje e-a estant en personlig inloggning. 
Dessa inloggningar berörs inte utav ovanstående.   
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MBF aviserar hyror och avgi er kvartalsvis. För a  hinna lägga in 
ändringar måste vi få besked enligt följande: 

Avier för månad: Meddela ändringar senast: 
juli, augus , september 2019-05-27 

Avgifter/hyror 

Exempel 

Ändrade öppettider under våren 

V.16    Torsdag 18 april  Öppet kl. 08.00-13.00  

V.18  Tisdag 30 april Öppet kl. 08.00-16.00 

V.22  Onsdag 29 maj Öppet kl. 08.00-13.00  

  Fredag 31 maj Stängt 

Exempel 

Att tänka på! 
• Vi har vid flertal llfällen upptäckt a  det saknas datum på årsredovisningen där styrelsen ska 

underteckna. Glöm inte det när ni skriver under. Skriv endast e  datum.  

• Glöm inte a  skriva vilken föreningen det gäller när ni lämnar/skickar in protokoll ll oss. Det 
gäller alla protokoll såsom styrelsemötesprotokoll, protokoll från extrastämma, ordinarie   
föreningsstämma eller kons tuerande styrelsemöte. Det kan vara rena detek varbetet för 
recep onen a  lista ut vilken förening protokollet kommer ifrån.  
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MBF informerar 9 

Dags att ta ut styrelsearvode? 

Vi vill påminna er som har tänkt a  ta ut styrelsearvode a  blanke en för de a finns på vår  
hemsida: h ps://www.mbf.se/styrelser/blanke er/ 
 
Vänligen fyll i alla uppgi er och arvodesbeloppet exkl. arbetsgivaravgi er. 
Signera och skicka ll oss på MBF. 

Semesterplanering och lönerevision 

Det är nu dags a  planera semester för sommaren 2019. Ny  
semesterår gäller fr o m 1:a april för de föreningar som har 
anställd personal. Brev med förfrågningar om  
semester ll berörda föreningar har skickats ut nu i mars. 
 
Meddelande om lönerevision och förfrågan om höjning enligt 
gällande kollek vavtal kommer a  sändas ut ll er. 

MBF har registrerat  si  varumärke hos PRV. Registreringen innebär a  MBF har ensamrä  ll 
varumärket och a  ingen annan har rä  a  använda det. 

Registrerat varumärke 

” MBF är det varumärke som vi arbetat under sedan starten för 60 år sedan. MBF förknippas med 
god service, hög kompetens och hög llgänglighet inom ekonomisk – och administra v förvaltning 
åt bostadsrä sföreningar och andra fas ghetsägare. A  inte någon annan ska förkippas med det 
känns mycket bra” säger MBF:s VD Pontus Gunnarsson.  

Registreringen gäller i 10 år och kan sedan förlängas 10 år i taget. 
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MBF kundundersökning 2018 
Under november månad genomförde MBF en kundundersökning via 
e-post där våra ordföranden fick möjligheten att tycka till. 

Varje år genomför vi en kundundersökning för 
a  säkerställa a  vi når upp ll de målsä ning-
ar vi har gentemot våra anslutna föreningar 
vad gäller service, kompetens och llgänglig-
het. Undersökningen var av digital karaktär där 
svaranden fick en länk via e-post ll den skap-
ade undersökningen. Totalt deltog 179 perso-
ner i undersökningen.  

Vi kan med glädje meddela a  vi får fina betyg 
även i år: 
 

Service   4,7 av 5 
Kompetens  4,5 av 5 
Tillgänglighet  4,6 av 5 
 

Vi tackar för de fina betygen och kommer an-
stränga oss för a  behålla, eller om möjligt, 
förbä ra betygen i år.  
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Vi passar på att önska alla en Glad Påsk! 

Konsumentprisindex 
oktober 2018   330,72 

oktober 2017   323,38                                                                                                                        

oktober 2016   318,00 

 
Prisbasbelopp 2019  46 500 
 
Referensränta    - 0,50%  2019-01-01-2019-06-30 
Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken. 
Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli. 

  

Referensräntan motsvarar Riksbankens reporänta vid utgången av föregående 
halvår avrundat, om så behövs, ll närmast högre halva procentenhet. Referensrän-
tan har inget penningpoli skt sy e. 

 
Arbetsgivaravgi  2019         31,42%  för personer födda 1952-eller senare 
     16,36% för personer födda 1939-1951  
     6,15% för personer födda 1938 eller digare 
 
Särskild lönska  2019  24,26% 
 
AMF arbetare 2018  4,71%  
 
Sjuklöneperiod   Föreningen står för 80% av lönen de första 14 dagarna. 
 
Milersä ning 2019  Den ska efria milersä ningen är 18,50 kr/mil 


