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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 

http://www.facebook.com/malardalensbostadsrattsforvaltning
http://www.mbf.se/


Vi ser fram emot ett givande 2020 

Pontus har ordet 

Vi har nu lämnat vinterns helger bakom oss 
och tagit klivet in i ett nytt decennium. Hos 
oss pågår nu ett intensivt arbete med årsre-
dovisningar, revisioner och föreningsstäm-
mor. Ett arbete som pågår långt in i maj och 
som är en av våra mest arbetskrävande peri-
oder. 
 
Trots den intensiva perioden med bokslutsar-
bete funderar vi även på hur vi skall förbättra 
och förenkla för anslutna bostadsrättsför-
eningars styrelser och deras arbete. Mycket 
av de resurser som vi avsätter till detta läggs 
på att utveckla vår kundportal. Nyligen så 
lanserade vi möjligheten att registrera och 
begära ut styrelsearvodet direkt i kundporta-
len. De senaste åren har många nya nyttiga 
funktioner adderats och därför kommer vi nu 
under våren hålla kurser i hur man bäst an-
vänder vissa funktioner i kundportalen. För 
er som inte hade möjlighet att gå på kurserna 
så finns samtliga moment som vi kommer gå 
igenom som filmer på www.yotube.com. Sök 
på Mälardalensbostadsrättsförvaltning så 
kommer ni till rätt sida. 
 
På vår byggavdelning arbetar man för fullt 
med att ta fram nya och uppdatera gamla un-

derhållsplaner. En underhållsplan är, som jag 
ser det, ett utmärkt verktyg för styrelserna 
att ha beredskap för framtida underhållskost-
nader och därmed också ett måste för att 
göra en bra budget. Har Ni ingen underhålls-
plan idag så ta Er en allvarlig funderare om 
inte det är dags även för Er förening. Andra 
projekt som byggavdelningen arbetar med är 
balkongutbyggnader, fönsterbyten samt för-
bättringsåtgärder på ventilation och värme-
anläggningar. Inget projekt är för litet eller 
för stort. Kontakta dem gärna om Ni har 
några projekt på gång i Er förening. 
 

Ute blir det för varje dag lite ljusare så 
uttrycket ”vi går mot ljusare tider” stämmer 
verkligen in nu. På MBF ser vi fram emot ett 
2020 fyllt av nya möjligheter! 
 

 

 

Pontus Gunnarsson, VD 
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Vår tekniska förvaltning underlättar styrelsens arbete 

Inom MBF tekniska förvaltning finns den 

samlade kompetensen som en bostads-

rättförening behöver. Vi kan visa på en 

mängd områden där våra tjänster kommer 

underlätta för styrelsen. 

Våra byggkonsulter har lång erfarenhet av 

fastigheter. De har arbetat med fastighetsre-

laterade bygg- och förvaltningsfrågor under 

många år. De senaste åren har de speciali-

serat sig mot bostadsrätter. Många av de re-

parationer och underhållsåtgärder som kan 

komma ifråga i en bostadsrättsförening har 

de vid flera tillfällen upphandlat, varit pro-

jektledare för och har beprövade lösningar 

på. De vet vilka regler som gäller, hur beslut 

skall fattas, vilka underlag som behövs och 

kan de entreprenadjuridiska regelverken 

kring en ombyggnad/renovering. De har 

också ett nära samarbete med er personliga 

ekonom på MBF. MBF är flergångsbeställare 

vilket säkerställer bästa möjliga pris. 

Oavsett om det gäller ett mindre problem, 

en större renovering, en ombyggnation eller 

om ni vill upprätta en underhållsplan – tveka 

inte!  Kontakta MBF tekniska förvaltning du 

också. 

Vad är en underhållsplan?  

En underhållsplan är ett dokument som be-

skriver fastighetens långsiktiga behov.  

En plan består oftast av en lista med åtgär-

der, när dessa ska utföras och till vilken kost-

nad.  

Några viktiga punkter med underhållsplanen 

är att: 

• Ni blir väl förberedda på kommande 

underhållskostnader 

• Ni skapar en rättvis boendekostnad på 

lång sikt 

• Ni höjer kreditvärdigheten 

På så sätt skapar vi förutsättningar för er 

som styrelse och som boende.  

Även om ni har en underhållsplan idag bör 

den ses som ett levande dokument och en 

uppdatering är absolut inte bara något man 

gör med flera års mellanrum. Att uppdatera 

för sällan leder till att planen inte följs och 

att underhållskostnaderna blir högre.  

Har ni frågor angående underhållsplaner? 

Kontakta Thom Cederberg på 021-40 33 27 

eller e-post thom.cederberg@mbf.se 

 

mailto:thom.cederberg@mbf.se
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Hög tid att förnya er  

energideklaration 

Lag om energideklaration för byggnader 

(SFS 2006:985) började gälla 2009 vilket 

innebar att de flesta fastigheter energide-

klarerades under 2008 och 2009. 

Nu har det gått tio år och det är dags att 

energideklarera igen. Då det är många 

fastigheter men färre energiexperter är 

det en god idé att vara ute i tid. 

Se efter när er energideklaration utfördes, 

addera tio år så ser ni när nästa 

 

 

 

 

energideklaration senast måste vara 

utförd.  För mer information kontakta  

Thom  Cederberg på 021-40 33 27 eller  

e-post  thom.cederberg @mbf.se 

 

Ni har väl inte missat inköpskatalogen på vår hemsida? 

Inköpskatalogen är en sammanställning av 

rabatterbjudanden hos företag som MBF 

har tecknat avtal med till MBF anslutna 

föreningar och deras medlemmars för-

mån. Du hittar inköpskatalogen på vår 

hemsida. 

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA 

Som ni säkert vet så har MBF ett RAM-
avtal med Presto angående systematiskt 
brandskyddsarbete. 

Nu erbjuder Presto alla MBF anslutna 
bostadsrättsföreningar ett förutsättnings-
löst och kostnadsfritt möte på plats i er 
förening där de informerar om hur ni på 

bästa sätt kan komma igång med ert 
brandskyddsarbete. 

Arbetar ni inte redan med detta så ta 
chansen och utnyttja erbjudandet. 

Kontakta christian.lans@presto.se  

mailto:thom.cederberg@mbf.se
https://mbf.se/styrelser/inkopskatalogen/
mailto:mailto:christian.lans@presto.se
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Kan föreningens stadgar bryta mot lagen trots 

att de blivit registrerade av Bolagsverket?  

Vi på MBF har märkt ett ökat intresse 

hos föreningar att skriva sina egna stad-

gar, anpassade utifrån den unika före-

ningens förutsättningar. Vi har viss för-

ståelse för detta men vill samtidigt visa 

på att riskerna med det är stora. I en am-

bition att få till stadgar som styrelsen 

upplever bättre passar hur föreningen 

arbetar och anser att saker och ting 

borde vara är chansen ganska stor att 

man för in regler som är direkt lagstri-

diga i föreningens stadgar. Dessa lagstri-

diga regler har i samtliga fall som vi kän-

ner till förts in i stadgarna av ren okun-

skap, d v s det finns ingen som helst 

tanke att bryta mot lagens regler. 

 

En omständighet som då också kan verka 

förvirrande är att dessa stadgar med de 

lagstridiga reglerna i de flesta fall blir re-

gistrerade av Bolagsverket utan några 

som helst kommentarer. Detta mottas 

oftast då av föreningens styrelse som att 

de blivit godkända, är giltiga och över-

ensstämmer med lagens regler. Tyvärr är 

det inte fallet. 

Bolagsverkets kontroll utgår från Kap 9 

§5 i Bostadsrättslagen. I den paragrafen 

beskrivs 13 punkter som måste finnas i 

en bostadsrättsförenings stadgar. D v s i 

princip skulle en bostadsrättsförenings 

stadgar endast kunna innehålla 13 para-

grafer i enlighet med 9:5 i Bostadsrättsla-

gen. Som en konsekvens av ovanstående 

reflektioner kan styrelsen verka och fatta 

beslut som inte är förenligt med lagen 

utan att de vet om det, för att de hämtat 

råd och stöd i föreningens stadgar.  

 

Slutsatsen blir att om ni i er styrelse fun-

derar på att författa egna stadgar och 

inte har egen kompetens från lagens för-

arbeten, prejudikat eller praxis samt 

vilka paragrafer som är dispositiva i lagen 

så är vår starkaste rekommendation att 

ni anlitar en jurist eller advokat som kan 

bistå er i detta arbete, alternativt anta 

MBFs normalstadgar. På så sätt kan ni 

känna er trygga i att ni har stadgar som 

håller i en rättslig prövning. 

 

Läs gärna! 6 
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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 inte har e-attest och som är 

momsberättigade, vänligen märk på fakturan 

vilken typ av moms det ska vara. Hel eller delvis 

moms. Finns ingen märkning använder MBF den 

partiella momssatsen enligt beslut från Skatte-

verket. 

 

Utbetalning av styrelsearvode 

Utbetalning av arvode sker i kundportalen via sin 

personliga inloggning, se manual i kundportalen. 

Vid begäran om utbetalning av arvoden på blan-

kett, vänligen uppge det kontonummer (inkl. 

clearingnr) som pengarna ska betalas till. För ut-

betalning av löner eller arvoden krävs under-

skrift av attestberättigad. Blanketter finns att 

hämta på vår hemsida.   

 

Attestbeloppsgräns 

Föreningar som inte har e-attest bör vara upp-

märksamma på attestbeloppsgräns när ni skriver 

på fakturor. Det behövs ibland fler underskrifter.

         

Ersättning för utlägg 

Utbetalning av utlägg görs i kundportalen via sin 

personliga inloggning, se manual i kundportalen. 

För utlägg överstigande 5000 kr behöver ni göra 

ett manuellt utlägg via blankett.  

När ni skickar in kvitton till oss på utlägg åt före-

ningen vänligen uppge till vem och till vilket kon-

tonummer (inkl. clearingnr) pengarna ska beta-

las till. Ange även förening. Sätt gärna fast kvittot 

på ett papper. Tänk på att ni inte får attestera 

egna utlägg eller uttag från handkassan. Blan-

ketter finns att hämta på vår hemsida.  

 

Köp mot faktura 

När styrelsen handlar något mot faktura vänlig-

en uppge föreningens namn c/o MBF som fak-

turaadress. 

 

Byte av lösenord  

Varje förening har en gemensam styrelseinlogg-

ning till MBF:s kundportal. 

Tänk på att byta lösenord till er styrelseinlogg-

ning när ni byter medlemmar i styrelsen. Det är 

av stor vikt att endast aktuell styrelse har tillgång 

till dessa sidor. Lösenordet kan ändras under 

Profil då ni loggat in på kundportalen. 

De föreningar som har tjänsten e-attest, där har 

även varje e-attestant en personlig inloggning. 

Dessa inloggningar berörs inte utav ovanstå-

ende.   

 
 

 

Läs gärna! 7 
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Kursen vänder sig till: 

Dig som är styrelsemed-

lem i en bostadsrättsför-

ening.  

 

Kursavgift:  

Pris per kursdeltagare  

4 000 kr inkl moms  

4 100 kr inkl moms och 

anslutningsbuss 

 

Datum, tid och ort: 

2-3 september 2020 

        

Kurserna hålls på  

M/S Cinderella  

 

Anmälan:  

Läs mer på MBF hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

För dig som vill få fördjupad kunskap inom sty-

relsearbete erbjuder vi en tvådagars fördjup-

ningskurs ombord på M/S Cinderella. 

 

Mål: 

Kursen syftar till att ge dig en fördjupad kun-

skap i styrelsearbete. 

Innehåll: 

Självförvaltning, GDPR, stämmobeslut, andra-

handsuthyrningar 

Byggprojekt, energi- och teknikfrågor 

Anmälan: 

Anmälan är bindande och kan endast överlå-

tas till annan styrelsemedlem vid samma till-

fälle.  

FÖRDJUPNINGSKURS 2 PÅ M/S CINDERELLA 

https://mbf.se/styrelser/styrelsekurser/
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Exempel 

Ändrade öppettider under våren 

V.15    Torsdag 9 april  Öppet kl. 08.00-13.00  

  Fredag 10 april Stängt 

V.16  Måndag 13 april Stängt 

V.18  Torsdag 30 april Öppet kl. 08.00-13.00 

  Fredag 1 maj  Stängt 

V.21  Onsdag 20 maj Öppet kl. 08.00-13.00  

  Torsdag 21 maj Stängt 

  Fredag 22 maj Stängt 

V.23  Fredag 5 juni  Öppet kl. 08:00-13:00 

Semesterplanering och lönerevision 

Det är nu dags att planera semester för sommaren 2020. Nytt 

semesterår gäller fr o m 1:a april för de föreningar som har 

anställd personal. Brev med förfrågningar om  

semester till berörda föreningar kommer att skickas ut under 

mars. 

 

Meddelande om lönerevision och förfrågan om höjning enligt 

gällande kollektivavtal kommer att sändas ut till er. 

MBF aviserar hyror och avgifter kvartalsvis. För att hinna lägga in 

ändringar måste vi få besked enligt följande: 

Avier för månad: Meddela ändringar senast: 

juli, augusti, september 2020-05-25 

Avgifter/hyror 
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 Slipp allt krångel med parkeringsköer i er förening. Låt oss ta hand om detta. Med MBF 

köhantering kan ni erbjuda era medlemmar att ställa sig i parkeringskö enkelt och snabbt via 

MBF hemsida. Tjänsten är öppet dygnet runt alla dagar om året. 

Vi skräddarsyr köerna efter era behov. Har ni extrakö, byteskö eller endast en ordinarie kö så 

hanterar systemet det. 

Era boende går in på vår hemsida och registrerar sig själva. De anmäler sig till den kö de har 

intresse av. När en plats blir ledig så får de ett sms med ett erbjudande som de kan anmäla 

intresse till. Ett urval sker och om de blir tilldelade platsen så får de meddelande om detta. Så 

länge de inte tackar ja till en plats eller avregistrerar sig själva behåller de sin köplats. 

Styrelsen kan när som helst logga in i tjänsten och se vilka som står i köerna. Fördelen för er 

är att ni slipper hantera kön själva. Slipper få frågor kring kötider m.m. och de boende kan 

själva hela tiden få information om sin köplats. 

Läs mer på www.mbf.se och beställ en offert! 

MBF köhantering (parkering) 

Moms vid individuell mätning och debitering (IMD) 

Högsta förvaltningsdomstolen har dömt i målet avseende moms på individuell mätning och 

debitering (IMD). Det innebär att el, vatten och andra nyttigheter som föreningen debiterar 

de boende efter individuell mätning ska faktureras med moms. Det ska nu krävas en lagänd-

ring för att ändra denna momsplikt.  

 

Det administrativa arbetet med att ställa om systemen för att hantera denna förändring på-

går för fullt. Vi räknar med att allt är på plats inför aviseringen av kvartal 3 i år. 

 

Vi kommer inom kort att kontakta alla berörda föreningar med ytterligare information kring 

vad detta innebär för föreningen och era boende, samt hur MBF kan hjälpa er med denna 

omställning. 

Läs mer på https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368211.html?date=2018-02-09 

https://mbf.se/styrelser/mbf-kohantering/
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368211.html?date=2018-02-09
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MBF kundundersökning 2019 

Under november månad genomförde MBF en kundundersökning via  

e-post där våra ordföranden fick möjligheten att tycka till. 

Varje år genomför vi en kundundersök-
ning för att säkerställa att vi når upp till 
de målsättningar vi har gentemot våra 
anslutna föreningar vad gäller service, 
kompetens och tillgänglighet. Undersök-
ningen var av digital karaktär där svaran-
den fick en länk via e-post till den skap-
ade undersökningen. Totalt deltog 144 
personer i undersökningen.  

Vi kan med glädje meddela att 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 
anstränga oss för att behålla, eller om 
möjligt, förbättra betygen i år.  

 

Vi välkomnar Mathias Vestby, ny förvaltningsekonom hos oss sen 2 mars. Mathias kommer från SOS 

Alarm där han jobbat i 5 år i olika befattningar och senast i rollen som redovisningsekonom på hu-

vudkontoret i Stockholm. I grunden är Mathias utbildad civilekonom och engagerad i sin egen bo-

stadsrättsförening.  

Ny medarbetare 
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Vi passar på att önska alla en Glad Påsk! 

KPI (Konsumentprisindex) 

Oktober 2019   336,04 

Oktober 2018   330,72 

Oktober 2017   323,38                                                                                                                                        

 
Prisbasbelopp 2020           47 300 kr 

 
Referensränta    0,00% 2020-01-01-2020-06-30 
 

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, till närmast högre halva procentenhet. Referensrän-

tan har inget penningpolitiskt syfte. 

 

Arbetsgivaravgift 2020  31,42%   för personer födda 1955-eller senare 

     10,21% för personer födda 2002-2004 

     10,21%  för personer födda 1938-1955  

     0,00%  för personer födda 1937 eller tidigare 

 

Särskild löneskatt 2020 24,26% 

 

AMF arbetare 2020  4,88%  

 

Sjuklöneperiod                      Föreningen står för 80% av lönen de första 14 dagarna. 


