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Återigen har sommaren kommit till Mälardalen. 

Häggen har blommat över och gräset börjar få 

den där lite mer djupgröna färgen som kommer 

efter vårens mer ljusgröna ton. Midsommar och 

semestertider närmar sig med stormsteg! 

Tyvärr lider vi fortfarande av en hemsk pandemi 

som gör att våra liv ser lite annorlunda ut än van-

ligt. Smittspridningen minskar stadigt och allt fler 

vaccinerar sig. Folkhälsomyndigheten och rege-

ringen har lättat på restriktionerna och aviserar 

ytterligare lättnader framöver. Det känns som att 

vi börjar se ljuset i tunneln och att vi framöver 

förhoppningsvis kan återgå till mer normalt liv. 

Tyvärr är vi inte riktigt där än. Folkhälsomyndig-

hetens rekommendation om att de som har möj-

lighet att arbeta hemifrån kvarstår. Det är fortsatt 

viktigt att hålla avstånd samt ha en god handhy-

gien.  

För vår del på MBF så fortsätter vi med den stra-

tegi som vi använt den senaste tiden, d v s att en 

del av oss arbetar hemifrån och vi andra arbetar 

på kontoret med de regler om distans, möten, 

fikapauser mm som vi tidigare infört. Vårt mål är 

att leva upp till vårt kundåtagande. Hittills har vi 

klarat oss bra och leveransen av bokslut och års-

redovisningar samt övriga tjänster som vi produ-

cerar sker enligt plan även om vissa störningar 

har funnits. Våra duktiga medarbetare har kavlat 

upp ärmarna och verkligen bjudit till fast vi emel-

lanåt varit lite kort om folk på arbetsplatsen. Våra 

fantastiska kunder har också visat på ett bra tåla-

mod då vissa arbetsmoment kanske inte utförts 

med samma hastighet som annars.  

”Den ljusnande framtid är vår ” som studenterna 

sjunger om kommer förhoppningsvis inom kort 

då vi får möjlighet att träffas fysiskt igen. 

På ekonomiavdelningen har vi återigen gått ige-

nom en bokslutsperiod med revisioner och års-

stämmor. I många av våra förvaltade föreningar 

har det valts nya styrelser som har ett intressant 

arbete framför sig. Vi kommer göra vårt bästa för 

att underlätta ert arbete. 

På byggavdelningen har vi fått in ett antal spän-

nande uppdrag. Bland annat så projekterar, upp-

handlar och fungerar de som byggledare vid en 

ombyggnad från lokal till bostäder. Ett mycket 

intressant sätt att förädla föreningens fastighet 

och på så sätt skapa bra förutsättningar för en 

långsiktigt bra ekonomi i föreningen. Har ni loka-

ler eller andra ytor som kan förädlas i er förening 

så tveka inte att kontakt vår byggavdelning så kan 

de hjälpa er att förverkliga idéerna.  

 

Sist men inte minst vill jag passa på att önska er 

alla en riktigt skön och härlig sommar 

 

Pontus Gunnarsson, VD 
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Pontus har ordet 
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I juli kommer föreningar med bokslut 30 april, 30 juni samt 31 augusti att 

erhålla ett brev från MBF med förslag på datum för årsstämman. 

För att underlätta vår planering önskar vi besked från er om föreslaget 

stämmodatum passar. Om inte, kontakta oss och ge förslag på alternativa 

datum. 

Vi behöver också få veta om ni önskar MBF-representant på stämman. 

Vänligen använd svarstalongen som bifogas i brevet. Det är viktigt att vi får 

dessa besked snarast möjligt för att hamna rätt i vår planering.  

Under 2021 har vi inte haft möjlighet att delta på några årsstämmor på 

grund av covid-19. Vi erbjöd istället möjligheten till digital närvaro. Inför 

höstens stämmor 2021 så är ännu inget bestämt men vi följer Folkhälso-

myndighetens rekommendationer och återkommer med mer information 

huruvida vårt deltagande kommer att se ut.  

Stämmoplanering och processen 
fram till er årsstämma 
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• Sju veckor innan årsstämman skickar vi ut ett förslag av årsredovis-

ningen till styrelsen och till föreningens revisor. 

• Cirka fem veckor innan årsstämman behöver vi ha gjort förändringar 

och fått klartecken på slutgiltig årsredovisning från både styrelse och 

revisor. Därefter skickar vi ut ett original till föreningen för under-

skrift. Det är viktigt att alla ledamöter skriver under årsredovisningen, 

något ni behöver planera för. Om en ledamot inte skrivit under årsre-

dovisningen kommer er revisor inte kunna skriva på och således kan 

ni inte hålla er årsstämma som planerat.  

• Tidigast sex veckor före årsstämman skickar vi er kallelse för anslag 

eller utdelning enligt stadgar. Meddela MBF om ni fått in motioner så 

de kan tas med på kallelsen.   

• Cirka fyra veckor innan årsstämman behöver vi ha fått in underskri-

ven årsredovisning av styrelsen, som vi sedan lämnar vidare till er re-

visor för påskrift och komplettering med revisionsberättelse. Har ni 

annan revisor än PwC i Västerås uppmanas ni att skicka handlingarna 

vidare direkt till er revisor, som sedan skickar tillbaka den till MBF. 

• Tre veckor innan årsstämman har vi fått tillbaka påskriven årsredovis-

ning, revisionsberättelse och ev. motioner, som då finns tillgängliga 

hos MBF. Vi kopierar då upp handlingarna som ni sedan delar ut eller 

håller tillgängliga till era medlemmar enligt era stadgar. 

• Vi skickar även med ett ”stämmo-kit” bestående av protokollsmallar 

och ändringsanmälan till Bolagsverket. Samtliga handlingar vill vi se-

dan få i retur. Det gäller även ändringsanmälan, vi kan då säkerställa 

registrering och betalning.     

 

7 steg fram till årsstämman 
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Hyresstöd 
För att minska kostnaderna för företag infördes ett hyresstöd för 

perioden april-juni 2020. Regeringen har nu beslutat om en ny 

stödperiod, januari-mars 2021. 

Stödet innebär att hyresvärdar som sänker den fasta hyran för 

företag i utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en 

del av nedsättningen. (För perioden april-juni 2020 gavs kom-

pensation med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hy-

ran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.) 

För perioden januari-mars 2021 förstärks stödet så att kompen-

sation ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran, upp till 

50 procent av den ursprungliga fasta hyran. Överenskommelsen 

ska vara ett skriftligt tilläggsavtal som ska ha träffats senast den 

31 maj. Stödet går att söka från och med den 3 maj. Sista an-

sökningsdag är 30 juni. Som under den förra stödperioden är 

det länsstyrelserna som handlägger stödet. 

Styrelserna söker själva stödet hos länsstyrelserna/Boverket.  

http://www.lansstyrelsen.se/
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Systematiskt brandskyddsarbete, SBA 

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

Nu erbjuder Presto alla MBF anslutna bostadsrättsföreningar ett förutsätt-
ningslöst 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: 

Marcus Pihl 

marcus.pihl@presto.se 

010-452 02 28 

Exempel 

Ändrade öppettider under sommaren 

V.25  24 juni   Öppet kl. 08:00 –13:00 

  25 juni   Stängt (Midsommar) 

V.27  alla dagar    Öppet kl. 08.00-12.00 

V.28  alla dagar   Stängt 

V.29  alla dagar   Stängt 

V.30  alla dagar    Öppet kl. 08.00-12.00 

mailto:marcus.pihl@presto.se
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Vår tekniska förvaltning under-
lättar 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 sty-

relsen. 

Våra byggkonsulter har lång erfaren-

het av fastigheter. De har arbetat 

med fastighetsrelaterade bygg- och 

förvaltningsfrågor under många år. 

Många av de reparationer och un-

derhållsåtgärder som kan komma 

ifråga i en bostadsrättsförening har 

de vid flera tillfällen upphandlat, va-

rit projektledare för och har beprö-

vade lösningar på. De vet vilka reg-

ler 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 sä-

kerställer bästa möjliga pris. 

Oavsett om det gäller ett mindre 

problem, en större renovering, en 

ombyggnation eller om ni vill upp-

rätta en underhållsplan – tveka inte!  

Kontakta MBF tekniska förvaltning 

du också. 
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De flesta av de som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening är inte fastighetsekonomer, eller har 

erfarenhet från fastighetsekonomi. Hur ska man då tänka när man sitter i styrelsen och ska driva en 

förening så bra som möjligt? 

Om vi bortser från trivsel i den meningen att medlemmarna ska tycka det är en bra och trevlig före-

ning att bo i utan inriktar oss på fastighetsekonomi, så kan vi titta hur professionella fastighetsbolag 

resonerar. Många av dessa bolag finns på börsen och ett av deras största mål är att skapa värden åt 

deras aktieägare. Synonymt så kan man säga att en styrelse i en bostadsrättsförening har delvis 

samma intresse men här är det värden åt medlemmarna. 

Vad är då det övergripande fokuset? Jo, det kallas för driftnetto. Driftnetto är det vanligaste nyckelta-

let för att mäta det ekonomiska överskottet som en fastighet skapar och styr därmed också fastighet-

ens värde. 

Intäkter 

- Driftkostnader 

- Underhållskostnader 

 

= Driftnetto 

Då en bostadsrättsförening inte har som mål att maximera intäkterna gäller det att arbeta för att 

minska kostnaderna. Av formeln ovan framgår att det som kvarstår och som styrelsen kan fokusera på 

är drift- och underhållskostnaderna. Det är inte bara en fråga om att spara eller handla upp tjänster 

eller förnödenheter så billigt som möjligt utan att tänka strategiskt och smart. Att ringa och få en hant-

verkare att komma och byta en glödlampa kan vara väldigt många gånger så dyrt som att ha med det 

vid till exempel en veckovis rondering av de som sköter fastighetsskötseln. Att avvakta med kritiskt un-

derhåll kan vara helt förödande och kosta väldigt mycket. Därför gäller det att fokusera på de anlägg-

ningar och komponenter som kan kosta mycket eller riskerar att skada person eller egendom om det 

går sönder.  

Genom att ha en aktuell, professionell framtagen underhållsplan säkerställer styrelsen att de arbetar 

med rätt saker. 

Genom att maximera driftnettot skapas förutsättningar för en bra underhållen fastighet som är lätt att 

sköta om vilket leder till en god totalekonomi för föreningen och på sikt bra avgiftsnivåer och bra pri-

ser på lägenheterna. Möjligheterna att det sedan finns pengar över för de mer trivselskapande åtgär-

derna ökar betydligt och det är nu föreningen verkligen är på rätt väg! 

Lycka till med ert arbete att maximera driftnettot och tveka inte att kontakta MBF om ni vill ha stöd 

och råd i detta arbete. 

- Fastighetsskatt 

Fastighetsekonomi  
– hur ska man tänka? 
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1. Identifiera underhållsbehovet 

2. Tidsätta underhållsåtgärden 

3. Prissätta underhållsåtgärden 

Utifrån ovanstående kan föreningens sty-

relse arbeta med planering och upphand-

ling av de identifierade underhållsåtgär-

derna. I planen finns också en fingervis-

ning vad underhållsåtgärderna bör kosta.  

Syftet med en  
underhållsplan är 
flera 

Underhållsplan – 
en investering för 
framtiden 
En underhållsplan är ett dokument som be-

skriver fastighetens långsiktiga behov. En in-

vestering för framtiden. En plan består oftast 

av en lista med åtgärder, när dessa ska utfö-

ras och till vilken kostnad. Några viktiga 

punkter med underhållsplanen är att: 

• Ni blir väl förberedda på kommande un-

derhållskostnader 

• Ni skapar en rättvis boendekostnad på 

lång sikt 

• Ni höjer kreditvärdigheten 

På så sätt skapar vi förutsättningar för er som 

styrelse och som boende.  

En underhållsplan bör ses som ett levande 

dokument och en uppdatering är inte något 

man gör med flera års mellanrum. Att upp-

datera för sällan leder till att planen inte följs 

och att underhållskostnaderna blir högre. 

Behöver er förening uppdatera er underhålls-

plan. Ta  kontakt med Thom Cederberg, 

thom.cederberg@mbf.se  

mailto:thom.cederberg@mbf.se
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       Det nya taket 

BRF KÅPAN 2 
 

I juni 2020 fick MBF byggavdelning i upp-
drag av styrelsen i Brf Kåpan 2 att reno-
vera föreningens tak. Något som ställer 
krav på både säkerhet under processen 
samt kvalitet i slutet. 

En byggkonsult från MBF gjorde ett plats-
besök hos föreningen i samband med att 
föreningen upprättade en underhållsplan. 
Vid besöket konstaterades det att före-
ningens tak behövde bytas. MBF upp-
rättade en besiktningsrapport som bifoga-
des till offerten för takbytet. 

Föreningen tog sedan ställning till offerten 
och tackade ja. Detta betydde att MBF 
byggavdelning skulle hjälpa föreningen 
från start till mål.  

 

 

I uppdragsavtalet framgick det att MBF 
skulle hjälpa föreningen med: 

• Upprättande av förfrågningsunderlag, 
administrativa föreskrifter. 

• Upprättande av rambeskrivning. 
• Infodrad av anbud på totalentrepre-

nad. 
• Anbudsgenomgång med beställare. 
• Kapitalkostnadskalkyler och lånean-

sökan. 
• Upphandling av entreprenör. 
• Leda byggmöte med tillhörande ad-

ministration. 
• Tillsyn och kontroll under utförande-

tiden. 
• Föreningens ombud gentemot myn-

digheter och entreprenörer. 
• Boka samt medverka vid slutbesikt-

ning.       
        

                                                       Forts .sid 12

Takbytet 
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MBF satte genast i gång med att upprätta 
förfrågningsunderlaget. 

I enlighet med föreningens stadgar krävs 
det att föreningen tar in offerter från 
minst 3 stycken olika anbudsgivare, och 
efter anbudstidens utgång hölls en ge-
nomgång med styrelsen i föreningen som 
bestämde sig för att anta ett av dom an-
bud som inkommit. MBF upprättade då 
ett uppgörelseprotokoll mellan förening-
en och antagen entreprenör enligt ABT 06  

(totalentreprenad). 

Ett byggstartsmöte hölls i slutet av okto-
ber innan entreprenören etablerade sig 
på föreningens mark. Vid detta möte gick 
vi bland annat igenom tidsplanen, betal-
planen och hur eventuella ändring- och 
tilläggsarbeten skulle beställas och rap-
porteras. Även den produktionsanpas-
sade arbetsmiljöplanen fanns att tillgå vid 
detta möte. 

Några dagar senare etablerade sig entre-
prenören och takbytet startade med ställ-
ningsbyggnation. Det är arbetsgivarens 
ansvar att kontrollera att ställningen upp-
fyller de krav som ställs innan ställningen 
tas i bruk samt under byggnationen. 

Takbytet tog ca 7 veckor från etablering 
till slutbesiktning. Taksäkerheten uppda-
terades för att vara godkänd enligt gäl-
lande krav samt att skorstenarna fick nya 
takhuvar. 

Rötskadad råspont byttes ut samt ny 
papp, läkt och takpannor. Under entre-
prenaden höll MBF i kontroller samt bygg-
möten och kallade även till slutbesiktning.  

 

Viktiga punkter 
MBFS PROJEKTLEDARE 
 

Om ett projekt blir lyckat eller inte beror 
ofta på flera olika faktorer. Vid ett mindre 
lyckat projekt kan man se ett samman-
hang i tex: 

• Beställaren vet inte sina behov. 
• Dialogen mellan beställare och ent-

reprenören brister. 
• Handlingarna för projektet är inte 

genomarbetade. 

Vid utformningen av förfrågningsunderla-
get kan man minska många onödiga ex-
trakostnader.  Därför är det extra viktigt 
att man specificerar vad det är man vill ha 
pris på. Annars kan det vara svårt att jäm-
föra anbuden med varandra, då de kan 
innehålla olika saker. Ett ordentligt utfor-
mat förfrågningsunderlag löser detta pro-
blem. 

Vi tackar Brf Kåpan 2 för förtroendet att 
leda deras projekt och önskar många be-
kymmersfria år framöver. 

                                      Taket innan renovering 

    



13 Lagändringar 
Första januari infördes en lagändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 

Lagändringen syftar till att stärka minoritetsskyddet. Till skillnad mot tidigare kan nu en 

minoritet av föreningens medlemmar direkt, utan att frågan behandlats på förenings-

stämma, hos bolagsverket begära att en särskild granskare eller medrevisor utses. Med 

minoritet avses 10% av medlemmarna och en bostadsrättsförening omfattas av lagen 

då de i grunden är en ekonomisk förening och därmed omfattas av lagen. 

För att undvika att lagändringen missbrukas infördes det också bestämmelser som 

fastställer att de som ansökt om granskningen hos Bolagsverket (minoriteten) kan bli 

solidariskt ersättningsskyldiga om granskningen sedan visar sig vara uppenbart obe-

hövlig.  

Las mer på https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-
andamalsenligt-minoritetsskydd-i-aktiebolag_H801CU3  
 
Fler lagändringar 
Regeringen beslutade i november 2019 om en ändring i förordningen om energimät-

ning i byggnader som innebär att krav ställs på installation av mätare för värme och 

tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus. Dessa krav börjar gälla den 1 juli 

2021. Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att uppvärmning och tapp-

varmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhy-

ran/avgiften i flerbostadshus. Regeringen har beslutat att krav på IMD värme enbart 

gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. Den som äger ett flerbo-

stadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har ett primärenergital 

som överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme. Den som 

äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har ett primärenergital som 

överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme. Samtliga BRF 

inom MBF har ett primärenergital som understiger dessa gränsvärden och berörs där-

för inte av lagkravet. 

Däremot finns regler som säger att den som äger ett flerbostadshus och som efter den 

1 juli 2021 tänker utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarm-

vatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska in-

stallera system för IMD av tappvarmvatten. I vissa fall går det att få bli undantagen från 

reglerna. 

Läs mer på https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/
IMD/ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-andamalsenligt-minoritetsskydd-i-aktiebolag_H801CU3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-andamalsenligt-minoritetsskydd-i-aktiebolag_H801CU3
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/IMD/
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/IMD/
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MBF tipsar midsommarmat  
Jordgubbsgazpacho 

Ingredienser (6-8 portioner) 

400 g  jordgubbar 

300 g  tomater 

100 g  gurka 

1 st   röd chili 

1 st  vitlöksklyfta 

2 dl  tomatjuice 

3 msk  lime (pressad) 

3 msk finhackad koriander 

2 dl     vatten 

1/2   hönsbuljongtärning 

1 tsk    salt 

1 krm svartpeppar 

 

Gör så här 

1. Skär jordgubbarna i bitar. 

Kärna ur tomater, gurka och 

chili. Skala vitlöksklyftan. 

2. Mixa först jordgubbar, tomater, 

gurka, chili och vitlök. Tillsätt 

sedan tomatjuice, limesaft och 

koriander 

3. Koka upp vatten och lös upp 

buljongtärningen. Låt svalna 

och blanda sedan buljongen 

med gazpachon. Smaka av 

med salt och peppar. 

4. Låt soppan svalna i kylen i ca 1 

timme.  

Jordgubbssallad med chili, 

koriander och linser 

Ingredienser (4 portioner) 

 

500 g jordgubbar 

1 dl  gröna linser 

1 st   röd chili 

2 krukor koriander 

1 st  lime (rivet skal och saft) 

3 msk  olivolja 

1/2 msk honung 

1/2 tsk salt 

1 krm svartpeppar 

150 g fetaost 

 

Gör så här 

1. Koka linserna enligt beskrivning-

en på förpackningen. Låt svalna. 

Skär jordgubbarna i bitar.  

2. Kärna ur och finhacka chilin. 

Hacka koriandern. Lägg upp lin-

ser, jordgubbar, koriander och 

chili på ett fat. 

3. Blanda limeskal och saften från 

limen  med olja och honung till 

en dressing. Smaka av med salt 

och peppar. Häll dressingen över 

salladen. Blanda  om. Toppa 

med smulad fetaost. 
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I det här numret lär vi 

känna Joanna Edjsäter 

Lundbäck som arbetar 

som fastighetseko-

nom på MBF. Hon har 

varit på MBF sedan 

december 2017.  

 

 

1. Föredrar du att ringa eller skicka sms? 

 Ringa. 

2. Hur lång är du? 

 169 cm. 

3. Känner du någon med samma  

födelsedag som din? 

 Japp, utöver en bekant så delar jag 

 även dag med Karl XI och Sven-Bertil  

 Taube.   

4. Vilken är din senaste film du såg? 

 Pippi Långstrump på de sju haven.   

5. Har du någonsin åkt ambulans? 

 Ja, tyvärr. 

  

 

 

Det här är Katarina Tuo-

minen. Arbetar som  

Administrativ chef. Har 

arbetat här i samman-

lagt  9 år. 

 

 

 

1. Hur gammal är du om 5 år? 

 Kvinnor blir inte äldre än 25 har jag  fått 

 lära mig, så svaret blir väl att jag är i  

 mina bästa år även då.  

2. Vilken är din favoritglass? 

 Hemmagjord. 

3. Dricker du ditt kaffe svart eller med 

mjölk? 

 Det var en personlig fråga, men å andra 

 sidan känner man inte någon riktigt om 

 man inte vet hur hen dricker sitt kaffe.  

         Med mjölk, tack.  

4. Vilken serie tittar du på just nu? 

 Just nu ingen. Tips?  

5. Vad föredrar du förrätt eller efterrätt? 

 Både och. Beror på tillfället.  

 

Fem snabba  

LÄR KÄNNA VÅR PERSONAL MED  
5 SNABBA FRÅGOR 

Fem snabba  



    Om MBF-NYTT 
MBF-NYTT utkommer  

4 gånger per år av  

Mälardalens Bostads-

rättsförvaltning och pub-

liceras på vår hemsida. 

Kontakta oss: 

info@mbf.se 

021-40 33 00 

www.mbf.se 

 

Följ MBF på sociala  

medier 
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Vinn en trisslott genom att svara rätt på frågan. 

 

När är sista ansökningsdagen om hyresstöd för perioden 

januari-mars 2021.  

 

1) 31 maj 

X) 30 juni  

2) 31 juli 

 

Maila in ditt namn och svaret på frågan senast den 31/7 

2021 till:  carolina.jeppsson@mbf.se.  Märk ”Tävling” i äm-

nesfältet. En vinnare lottas ut bland de rätta svaren och 

presenteras i nästa nummer. 

 

Vinnaren från nummer 1 2021 är: John Carlesten 

Rätt svar på frågan i förra numret av MBF-Nytt var alterna-

tiv 1. I stadgarna.  

Tävla och vinn! 

Avgifter/hyror 
MBF aviserar hyror och avgifter kvartalsvis. För att hinna lägga in änd-

ringar måste vi få besked enligt  följande: 

Avier för månad:    Meddela ändringar senast: 

oktober, november, december 2021-08-26 

http://www.facebook.com/malardalensbostadsrattsforvaltning
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KPI (Konsumentprisindex) 

Oktober 2020   336,97 

Oktober 2019   336,04 

Oktober 2018   330,72 

 
Prisbasbelopp 2021  47 600 kr 
 
Referensränta    0,00% 2021-01-01-2021-06-30 
 

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. Refe-
rensräntan har inget penningpolitiskt syfte. 

 

Arbetsgivaravgift 2021  10,21% * för personer födda 2003-2005  

      19,73% * för personer födda 1998 –2002  

      31,42%   för personer födda 1956-eller senare 

      10,21%  för personer födda 1938-1955 

      0,00%  för personer födda 1937 eller tidigare 

      * vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad 

Särskild löneskatt 2021  24,26% 

 

AMF arbetare 2021   4,99%  

 

Sjuklöneperiod    Föreningen står för 80% av lönen de första 14 

      dagarna. 

 

Milersättning 2021             Den skattefria milersättningen är 18,50 kr/mil 


