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MBF-NYTT utkommer
4 gånger per år av
Mälardalens Bostadsrättsförvaltning och
publiceras på vår hemsida.
Kontakta oss:
info@mbf.se
021-40 33 00
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Återigen har sommaren kommit till Mälardalen.
Häggen har blommat över och syrenen står i full
blom. Nu stundar student och skolavslutningar.
Tyvärr lider vi av en hemsk Pandemi som gör att
våra liv ser lite annorlunda ut än vanligt. Skolavslutningar och studenter får inte riktigt de traditionella
firandena som brukligt. Social distansering gör att
vi inte kan träffa nära och kära på samma sätt som
tidigare. På MBF försöker vi dra vårt strå till stacken och hjälpa till med att begränsa smittspridningen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer men har också tagit ytterligare åtgärder.
En sådan åtgärd är att vi har ställt in vårt deltagande vid föreningsstämmorna. Ungefär hälften av
vår personal arbetar hemifrån. Vår strategi är att
inte alla våra medarbetare ska bli sjuka samtidigt
med mål att säkerställa vårt kundåtagande. Hittills
har vi klarat oss bra och leveransen av bokslut och
årsredovisningar samt övriga tjänster som vi producerar sker enligt plan även om vissa störningar har
funnits och finns fortfarande. Våra duktiga medarbetare har kavlat upp ärmarna och verkligen bjudit
till fast vi emellanåt varit lite kort om folk på arbetsplatsen. Våra fantastiska kunder har också visat på ett bra tålamod då vissa arbetsmoment
kanske inte utförts med samma hastighet som annars. Om Pandemin lärt oss något så tror jag att det
är att hjulen inte alltid behöver snurra fortare och
fortare samt att ordet katastrof är ett missbrukat
ord som har fått en större, djupare betydelse i o m
Pandemin.
En effekt av social distansering är att vi har digitala
möten. Det är något som vi på MBF tidigare inte

Pontus har ordet

nyttjat speciellt mycket men i dessa tider har det
blommat ut ordentligt. Desto mer man använder
detta desto mer inser man att det är ett väldigt
effektivt sätt att träffas på. Möten behöver inte alltid vara fysiska även om de i många situationer är
att föredra. Vi ser också att våra satsningar på vår
kundportal kommit helt rätt i tiden. Nu finns möjlighet att begära ut arvoden, utlägg eller attestera
fakturor eller dokument direkt i kundportalen. Vi
slipper hantera papper och skicka dem fram och
tillbaka, vilket känns väldigt bra. Vi spar både på
miljön och vi utsätter oss inte för smittorisker.
Tyvärr har inte alla föreningar anammat detta digitala arbetssätt. Har ni inte tillgång till kundportalen
så är det dags att starta nu. Kontakta omgående er
kundansvarige ekonom och fråga hur ni kommer
igång.
På Byggavdelningen har vi fått in ett antal spännande uppdrag. Bl a så projekterar, upphandlar och
fungerar vi som byggledare vid en stam- och badrumsrenovering. Ett annat projekt är en fasadrenovering där en gammal sliten fasad får en ny skepnad vilket i mitt tycke lyfter hela föreningen. Balkongutbyggnader är också mycket populärt. Har ni
i er förening några planer eller funderingar på renoveringsprojekt så tveka inte att kontakta vår byggavdelning så kan de hjälpa er att förverkliga idéerna.
Sist men inte minst vill jag passa på att önska er
alla, under omständigheterna, en riktigt skön sommar!

Pontus Gunnarsson, VD
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MBF tekniska förvaltning

Vår tekniska förvaltning underlättar styrelsens arbete
Inom MBF tekniska förvaltning finns den
samlade kompetensen som en bostadsrättförening 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 fastighetsrelaterade bygg- och förvaltningsfrågor under
många år. De senaste åren har de specialiserat sig mot bostadsrätter. Många av de reparationer och underhållsåtgärder som kan
komma ifråga i en bostadsrättsförening har
de vid flera tillfällen upphandlat, varit projektledare 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 beskriver fastighetens långsiktiga behov.

På så sätt skapar vi förutsättningar för er
som styrelse och som boende.

En plan består oftast av en lista med åtgärder, när dessa ska utföras och till vilken kostnad.

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.

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

Har ni frågor angående underhållsplaner?
Kontakta Thom Cederberg på 021-40 33 27
eller e-post thom.cederberg@mbf.se

MBF-NYT
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MBF tjänster

Hög tid att förnya er
energideklaration
Lag om energideklaration för byggnader
(SFS 2006:985) började gälla 2009 vilket
innebar att de flesta fastigheter energideklarerades under 2008 och 2009.
Nu har det gått tio år och det är dags att
energideklarera igen. Då det är många energideklaration senast måste vara
fastigheter men färre energiexperter är utförd. För mer information kontakta
Thom Cederberg på 021-40 33 27 eller
det en god idé att vara ute i tid.
e-post thom.cederberg @mbf.se
Se efter när er energideklaration utfördes,
addera tio år så ser ni när nästa

Ni har väl inte missat inköpskatalogen på vår hemsida?
Inköpskatalogen är en sammanställning av föreningar och deras medlemmars förrabatterbjudanden hos företag som MBF mån. Du hittar inköpskatalogen på vår
har tecknat avtal med till MBF anslutna hemsida.

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
Som ni säkert vet så har MBF ett RAM- förening där de informerar om hur ni på
avtal med Presto angående systematiskt bästa sätt kan komma igång med ert
brandskyddsarbete.
brandskyddsarbete.
Nu erbjuder Presto alla MBF anslutna Arbetar ni inte redan med detta så ta
bostadsrättsföreningar ett förutsättnings- chansen och utnyttja erbjudandet.
löst och kostnadsfritt möte på plats i er Kontakta christian.lans@presto.se

MBF-NYT
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Läs gärna!

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 Skatteverket.
Utbetalning av styrelsearvode
Utbetalning av arvode sker främst i kundportalen via sin personliga inloggning, se manual i
kundportalen. Vid begäran om utbetalning av
arvoden på blankett, vänligen uppge det kontonummer (inkl. clearingnr) som pengarna ska
betalas till. För utbetalning av löner eller arvoden krävs underskrift av attestberättigad.
Blanketter finns att hämta på vår hemsida.
Attestbeloppsgräns
Föreningar som inte har e-attest bör vara uppmärksamma på attestbeloppsgräns när ni skriver på fakturor. Det behövs ibland fler underskrifter.
Ersättning för utlägg
Utbetalning av utlägg görs främst i kundportalen via sin personliga inloggning, se manual i
kundportalen. För utlägg överstigande 5000 kr
måste begäran om utbetalning göras via blankett.

När ni skickar in kvitton till oss på utlägg åt
föreningen vänligen uppge till vem och till vilket kontonummer (inkl. clearingnr) pengarna
ska betalas till. Ange även förening. Sätt gärna
fast kvittot på ett papper. Tänk på att ni inte
får attestera egna utlägg eller uttag från handkassan. Blanketter finns att hämta på vår
hemsida.
Tänk på att attestera era fakturor i god tid innan kontoret stänger vecka 28 och 29 då det
kan bli en fördröjd handläggningstid.
Köp mot faktura
När styrelsen handlar något mot faktura vänligen uppge föreningens namn c/o MBF som
fakturaadress.
Byte av lösenord
Varje förening har en gemensam styrelseinloggning till MBF:s kundportal.
Tänk på att byta lösenord till er styrelseinloggning 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
ovanstående.
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Protokoll för styrelsen
Vid styrelsens sammanträden måste protokoll alltid föras. Protokollen
ska vara underskrivna av ordföranden samt minst en justeringsman. Justeringen betyder att den som skriver under försäkrar att protokollet
återspeglar vad som beslutats under sammanträdet.
Protokollen ska föras i nummerföljd eller
paragrafföljd så att man kan följa sammanträdena samt förvaras på ett betryggande sätt, vilket styrelsen ansvarar för.
Det finns ingen tidsgräns för hur länge
styrelseprotokoll ska bevaras såsom för
räkenskapsmaterial, utan de arkiveras
under bostadsrättsföreningens hela livslängd. D.v.s. dessa ska aldrig förstöras.
Det finns inga formkrav för hur protokollen ska se ut, utan styrelsen kan utforma
protokollen såsom de finner lämpligt.
Det är dock viktigt att det tydligt framgår
vilka beslut som fattats. Vidare ska det
framgå tid och plats för mötet, vilka som
varit närvarande och ifall någon avvikit
från mötet i förtid och därmed inte deltagit i alla beslut. Vanligen skrivs enbart
beslut i protokollet ett s.k. beslutsprotokoll. Ibland kan även diskussionen inför

ett beslut noteras i protokoll; ett s.k. diskussionsprotokoll.
Alla protokoll inklusive årsstämmoprotokoll, extra stämmoprotokoll och konstituerande protokoll insänds till MBF för arkivering. Det är bra om föreningarna gör
detta löpande. Vi behöver protokollen
för att bl.a. se styrelsens sammansättning, se vilka beslut som fattats, samt se
hur många sammanträden som hållits
under räkenskapsåret samt vilket revisorsval som gjorts. Vidare ska revisorerna
ha tillgång till protokollen för granskning
av styrelsens förvaltning.
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Vad gör föreningen om lokalhyresgästen går i konkurs?
Så här i Coronatider är det många företagare som har problem med sviktande kundunderlag. Vi har tidigare informerat om
möjligheten att ge hyresrabatter där staten
står för del av kostnaden, men vad gör föreningen om lokalhyresgästen går i konkurs?
Lokalhyra är en s k oprioriterad fordran och
kommer ganska långt ner på listan över de
som har rätt att få ut pengar vid en konkurs.
Så för att försöka rädda en del av hyran kan
man göra följande:
Finns hyresskuld två vardagar innan konkursen har föreningen rätt att säga upp avtalet

med omedelbar verkan. Konkursförvaltaren
vill oftast försöka driva verksamheten vidare och hen tvingas då agera för att få
nyttja lokalen.
Har lokalhyresgästen ingen hyresskuld innan konkursen kan föreningen uppmana
konkursförvaltaren att återlämna lokalen till
förening inom en månad. Vill man kan man
också fråga om konkursförvaltaren vill ta
över avtalet. I så fall svarar konkursboet för
hyran precis som vilken annan hyresgäst.
Föreningen har också möjlighet att begära
att konkursboet ställer säkerhet för hyran i
det fall de ska fortsätta att driva verksamheten i lokalen.

Regeringens hyresstöd
Föreningar som tänkt söka regeringens hyresstöd för att ge rabatt för lokalhyresgäster kan
redan nu börja förbereda sin ansökan om
stöd. De handlingar som kommer behövas
skickas in till Länsstyrelsen är:
Hyresvärdens behörighetshandlingar
(Registreringsbevis )

Ev. fullmakt (om sökanden företräds av annan, eller om ansökan görs via e-tjänst och
det krävs fler firmatecknare i förening för att
ingå avtal för organisationens räkning).
Kopia av det ursprungliga hyreskontraktet.

Kopia av handling som styrker den aktuella
hyran före avtalad rabatt (exempelvis hyresavi, kontoutdrag, betalningsspecifikation
eller motsvarande).
Intyg från hyresgästen om dennes verksamhet och ekonomiska situation (gäller om hyresvärden inte själv vill eller kan intyga motsvarande uppgifter för hyresgästens räkning).

Ansökan om stöd kan sökas från 1 juli 2020
och senast till och med den 31 augusti och
ambitionen är att det ska kunna gå att skicka
in handlingarna digitalt.

Läs mer på https://www.boverket.se/sv/
Kopia av överenskommelse om rabatterad
bidrag--garantier/stod-nar-vissahyra under perioden den 1 april–30 juni 2020.
lokalhyresgaster-fatt-rabatt-pa-hyran/
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Tips om MBF kundportal
Ni vet väl att i vår kundportal på
www.mbf.se finns information om era
lån. Vill ni ha koll på ränta, skuld, amortering eller när lånen ska sättas om så finns
all information i kundportalen.
Under menyutgången ” Utökade rapporter” väljer ni ”Ekonomirapporter”

och sedan ”låneutforskaren”

Därefter klickar ni på visa knappen som
finns längst ner i vänstra hörnet.

Ni får då upp en förteckning över era lån.
Det går även att klicka på Excelknappen
om ni har detta program i er dator.

Fler tips om MBFs kundportal
Fler och fler föreningar har upptäckt hur
smidigt det är att få ut utlägg som man
gör för föreningens räkning direkt via
kundportalen. Vi vill därför passa på att
tipsa om funktionen igen. Har ni inte begärt ut pengar för utlägg via kundportalen så tveka inte utan logga in och testa
funktionen.

P.s ni vet väl att man kan begära ut styrelsearvodet via kundportalen.
Funktionen bygger på att varje styrelsemedlem loggar in och fyller i sina uppgifter och hur mycket arvode de ska ha.
När samtliga fyllt i sina uppgifter så
skickar ni in formuläret. Utbetalning sker
nästkommande månad om inskickad
blankett blivit godkänd innan den 10:e i
månaden.
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Ändrade öppettider under sommaren
V.25

18 juni

Öppet kl. 08:00 –13:00

19 juni

Stängt (Midsommar)

V.27

alla dagar

Öppet kl. 08.00-12.00

V.28

Exempel
alla
dagar

Stängt

V.29

alla dagar

Stängt

V.30

alla dagar

Öppet kl. 08.00-12.00

Avgifter/hyror
MBF aviserar hyror och avgifter kvartalsvis. För att hinna lägga in ändringar
måste vi få besked enligt följande:

avier för månad:
oktober, november, december

meddela ändringar senast:
2020-08-27

Ny medarbetare och personalförändringar
Några av er har säkert redan varit i kontakt med vår nya projektledare Kenneth
Bergqvist. Kenneth började hos oss redan i april och kommer att arbeta med våra
byggprojekt. Tidigare har Kenneth arbetat på bl.a. Interoc bygg ab.
Mats Ljungberg som har arbetat som byggnadsingenjör hos oss sedan år 2010
och haft hand om en mängd ombyggnationer och renoveringar mm för våra förvaltade föreningar har den sista maj gått i pension. Vi tackar Mats för hans höga
ambition och goda arbetsinsatser under den tid han arbetat på MBF och önskar
honom all lycka nu som pensionär.
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Motionstid
Föreningar som nyligen antagit nya stadgar bör uppmärksamma sina medlemmar
om när motionstiden går ut. För föreningar, med brutet räkenskapsår t ex 1 juli 30 juni, som antagit MBF stadgar, går exempelvis motionstiden ut den 31 juli.
Det kan även vara bra för övriga föreningar att uppmärksamma sina medlemmar
om när motionstiden går ut. Motionstiden kan variera beroende på föreningens
räkenskapsår.
Ett tips är att via anslag på lämpliga platser informera om detta. För att slippa göra
nya skyltar varje år erbjuder sig MBF att göra inplastade skyltar som kan användas
år efter år. Detta till en kostnad av 60 kr/skylt (exkl. moms). Skyltarna går att beställas via talongen på sista sidan.
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Faktarutan

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. Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte.
Arbetsgivaravgift 2020

31,42%
10,21%
10,21%
0,00%

för personer födda 1955-eller senare
för personer födda 2002-2004
för personer födda 1938-1955
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.

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Till medlemmar i
Brf EXEMPEL
Enligt föreningens stadgar
går motionstiden ut den 31 juli.
Det innebär att om ni önskar få ett
ärende behandlat vid årsstämman ska ni
skriftligen meddela styrelsen detta
senast den 31 juli.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Skylt om motionstid
Ja tack!

Vi önskar få ……... st inplastade skyltar, á 60 kr exkl moms.
Vi godkänner att kostnaden …………...….. kr exkl moms dras från
föreningens konto.
Brf ................................................................................
Namn ...........................................................................

Datum ................................................
Namnteckning ..............................................................
Skicka, lämna eller mejla svarstalongen till MBF
E-post: info@mbf.se
Adress: Källgatan 14, 722 11 VÄSTERÅS

