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Pontus har ordet
Sommaren och semestrarna är nu över och
här på MBF är vi i full fart med höstens arbete. Folkhälsomyndigheten har aviserat att
de flesta restriktioner ska upphöra i slutet
av september och vår högsta önskan är att
vi nu har fått kontroll på den farsot som härjat under 1,5 år. Tyvärr så finns fortfarande
smittspridning i vårt samhälle vilket gör att
vi i ledningen för MBF tillsammans med våra
arbetstagarrepresentanter fattat beslut om
att vi inte kommer delta på några föreningsstämmor eller möten nu i höst. Förhoppningen är att vi inom kort kan besöka er
igen.
På MBF går vi in i en period av budgetarbete
för våra föreningar med bokslut 31 december. Som vanligt så kommer vi skicka ut dem
i mitten av november. Så planera in era
budgetmöten redan nu om ni inte gjort det.
Extra roligt är det att komma tillbaka till
kontoret och veta att vi har några spännande projekt på gång. Dels så jobbar vi
med att utveckla en ny lånereskontra som
gör att vi på ett mer effektivt sätt kan hålla
ordning och reda på förvaltade föreningars
lån. Vi har också ett lite större projekt på

gång där tanken är att ni ska kunna registrera förändringar i styrelsen direkt hos Bolagsverket från vår kundportal. I projektet
ingår också att kunna signera dokument,
såsom föreningens årsredovisning, digitalt
med bank-id. Det senaste projektet kommer
nog ta lite tid men om det går som vi vill så
ska det vara klart till i vår. Däremellan pågår
hela tiden mindre förbättringar. På gång är
att vi ska lägga ut en lista över andrahandsuthyrningar i kundportalen som är lätt att
hitta. Här har användarna kommit med värdefulla synpunkter till förbättringar. Finns
det något ni saknar eller vill att vi ska förbättra så tveka inte att kontakta oss!
I detta nummer av MBF-Nytt kan ni läsa om
allt från skadedjur till radonmätning, hoppas
ni får en trevlig och lärorik läsning och som
ni vet så finns vi alla på MBF till hands om
det är någon fråga ni undrar över.
Avslutningsvis vill jag önska er välkomna till
en spännande höst med MBF !

Pontus Gunnarsson, VD
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Skadedjur eller ohyra
i din bostad

Nu när hösten närmar sig börjar allt fler
djur dra sig undan kylan för att leta sig in i
värmen och våra bostäder. Skadedjur och
ohyra är oönskade djur som kan innebära
skada på egendom men även en hälsorisk
för människan. Vi har alla ett ansvar att
hålla vår bostad fri från skadedjur. Enligt
Miljöbalken 9 kap 9 § är det fastighetsägaren (styrelsen) som ansvarar för att bostäder och lokaler är fria från skadedjur.
Även bostadsrättshavaren har ett ansvar
enligt Miljöbalken.

ation.
Enligt Miljöbalken ansvarar nyttjanderättshavaren för att vidta de åtgärder som
krävs för att förhindra skadedjurens uppkomst och spridning. Det är viktigt att de
boende tar sitt ansvar och informerar fastighetsägen när skadedjur eller ohyra
upptäcks i sin lägenhet.

Råttor, vägglöss och kackerlackor är några
av de vanligaste skadedjur och ohyra som
våra bostäder utsätts för. Vägglöss och
kackerlackor ökar från år till år och beror
En bostad ska vara fri från skadedjur och till största delen på ökade utlandsresor. I
det innebär att det är fastighetsägarens resväskan följer de oönskade djuren med
ansvar att detta förebyggs, kontrolleras och kommer på så sätt in i våra bostäder.
och eventuellt åtgärdas vid behov. Varje
fastighetsägare bör ha ett skadedjursavtal Förebyggande insatser mot skadedjur och
med en skadedjursfirma som tar hand om ohyra kan vara att förvara livsmedel på
bekämpningen av skadedjuret men det lämpligt sätt, vara noga med att kontrolbetyder inte att fastighetsägaren har dele- lera varor, bagage innan man tar in det i
gerat bort sitt ansvar. Fastighetsägaren bostaden, täta till sprickor/springor och
ansvarar fortfarande för förebyggande åt- öppningar för att förhindra att skadedjur
gärder, uppföljning, kontroll och inform- kommer in utifrån.
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Brandskydd i flerfamiljshus

Varje år omkommer mellan 100130 personer i Sverige på grund
av brand, de flesta i samband
med bostadsbränder. Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor har den som äger en
byggnad eller den som bedriver
verksamheten där, det yttersta
ansvaret för brandskyddet. För en
styrelse innebär det att i skälig
omfattning se till att det finns tillräcklig utrustning för livräddning
och släckning av brand och vidta
de åtgärder som behövs för att
förebygga brand. Det kan exempelvis innebära att styrelsen ska
se till att byggnaden har brandvarnare, att byggnadens brandskydd underhålls och att de boende hålls informerade om
brandskyddet.

Ett bra brandskydd bygger på att
styrelsen och de boende tar sitt
ansvar.

Ansvaret för brandskyddet ligger
både på den som äger byggnaden, det vill säga bostadsrättsföreningen och på dem som nyttjar
byggnaden, i det här fallet bostadsrättshavaren. Lagen uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp mellan bostadsrättsföreningen och de boende, men normalt sett ansvarar
styrelsen för de åtgärder som hör
till byggnaden och dess fasta tillbehör medan bostadsrättshavaren svarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt.
Därför är det viktigt att ni i styrelsen klargör vem som ansvarar för
de olika delarna i brandskyddet.

Nedan beskrivs delar av brandskyddet som är eller kan vara aktuella i flerbostadshus.

Som styrelse innebär ansvaret
också en skyldighet att arbeta
systematiskt med brandskyddet.
Mer om det hittar du i Räddningsverkets allmänna råd (2004:3) om
systematiskt brandskyddsarbete.
Kortfattat innebär ett systematiskt brandskyddsarbete att på ett
organiserat sätt planera, utbilda,
öva, dokumentera, kontrollera
och följa upp brandskyddsarbetet. Det är viktigt att ansvarsförhållandena gällande brandskyddet är tydligt mellan bostadsrättsföreningen, bostadsrättshavaren och eventuella entreprenörer.

våningsplan bör det finns brandvarnare på varje våning. Styrelsen
bör ansvara för att installera
brandvarnare och sedan se till att
den boende ansvarar för batteribyte, testning och rengöring.
Utrymning
Grundkravet för bostäder är att
det ska finns två utrymningsvägar.
Släckutrustning
Är en viktig del av brandskyddet.
Brandsläckare ska finns i varje
trapphus om inte respektive lägenhet är försedd med egen
brandsläckare. Rekommendationen är att ha pulversläckare som
fungerar på de flesta typer av
bränder samt brandfilt. Det rekommenderas även att ha brandsläckare i garage.

Förvaring
Brandvarnare
Fungerande och rätt placerade
brandvarnare varnar snabbt och
räddar liv. Sedan 1999 finns det
krav på att brandvarnare måste
finnas i alla nyproducerade bostäder. Det allmänna rådet är att det
ska finnas brandvarnare i alla bostäder oavsett när byggnaden är
uppförd. Det bör finnas minst en
brandvarnare i varje bostad. I
vissa lägenheter behövs fler beroende på lägenhetens storlek, takhöjd eller andra hinder. Vid flera

Att hålla trapphusen fria från
brännbara föremål är en viktig
del av brandskyddsarbetet. Det
skapar också fria utrymningsvägar om faran är framme. Med
brännbara föremål räknas t.ex.
barnvagnar, kartonger och liknande.
Behöver er bostadsrättsförening
hjälp med brandskyddsarbetet,
kontakta Thom Cederberg på
MBF.
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Radonmätning

Som fastighetsägare är du ansvarig för att
radonhalten inte är högre än referensvärdet 200 Bq/m3. Radon är en osynlig och
luktfri gas och kan endast upptäckas genom radonmätning. Stängda eller
igensatta ventiler kan innebära att radonvärdet stiger kraftigt och de boende i lägenheten blir utsatta för radonstrålning
som överstiger referensnivån. Det är viktigt att ventilerna är öppna och ventilationen fungerar som den ska.
Du som fastighetsägare är ansvarig för att:

På alla högre plan ska minst 20% av
lägenheterna per huskropp mätas
(trappuppgång räknas inte in). Så har
du fler huskroppar ska du mäta 20%
per plan på varje huskropp.
Exempel: Du har två huskroppar med tre
plan utan källare som har 10 lägenheter
per plan.
Du ska då mäta alla marklägenheter. Och
två lägenheter på plan två samt två lägenheter på plan tre (eftersom 20 procent av
•
Mäta radonhalten i tillräckligt många 10 är två). Du ska göra likadant på
lägenheter enligt Strålsäkerhetsmyn- huskropp två.
Totalt blir det 28 lägenheter som ska mädighetens mätanvisningar.
tas.
•
Utföra långtidsmätningar, minst 60
dagar
under
eldningssäsongen
Flerbostadshus med källare
(tidsperioden 1 okt – 30 april).
•
Om det finns lägenheter som har års- Källaren tas inte med i beräkningen
medelvärden som överstiger refe- eftersom det inte finns någon boende på
rensnivån 200 Bq/m3 ska de radon- detta plan.
På alla plan ska minst 20% av lägensaneras, därefter ska nya långtidsmä- •
heterna per huskropp mätas
tningar utföras, för att bekräfta att
(trappuppgång räknas inte in). Så har
åtgärderna har haft avsedd verkan.
du fler huskroppar ska du mäta 20%
•
Rapportera resultaten av radonmätper plan på varje huskropp.
ningarna till miljö- och hälsoskyddsExempel: Du har två huskroppar med tre
förvaltningen.
plan som har 10 lägenheter per plan.
Du ska då mäta två lägenheter per plan
Flerbostadshus utan källare
(eftersom 20 procent av 10 är två). Du gör
sedan likadant på huskropp två.
Följande lägenheter ska mätas:
•
Alla lägenheter på markplan. Totalt blir det 12 lägenheter som ska mätas.
•

7

MBF informerar

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 förutsättningslöst 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 nyttja erbjudandet.
Kontakta:
Marcus Pihl
marcus.pihl@presto.se
010-452 02 28

Så lägger ni in om styrelsearvode i kundportalen
Ni har väl inte missat möjligheten att lägga
in era styrelsearvoden direkt i kundportalen? Logga in i kundportalen, i menyn väljer ni ”arvoden”, fyll i alla uppgifter och
klicka på skicka.
De personer som har attesträtt i styrelsen
(2 st), får logga in i kundportalen och finner då att det finns underlag att attestera
gällande styrelsearvode.
Attesten bör ske senast den 10:e i månaden, annars utbetalas arvodet nästkommande månad.
(O.B.S Inskickade pappersunderlag ska var
inkomna senast den 7:e i månaden)
Det finns även en instruktionsfilm till hjälp:
Att registrera styrelsearvode i MBFs kundportal - YouTube

Ni är hjärtligt välkomna att kontakta Hanna
Bahrami på löneavdelningen för hjälp och
rådgivning.
e-post: hanna.bahrami@mbf.se.
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Budgetförslag 2022
Snart påbörjas arbetet med våra inkommer till MBF:
föreningars budgetförslag för 2022
•
Styrelseprotokoll
samt prognos för innevarande år.
Budgetförslagen kommer att skickas • Konstituerande protokoll
ut via e-post till våra föreningar sen- • Årsstämmoprotokoll inkl. bilaast 12 november.
gor

Ni som styrelse kan redan nu planera in ett styrelsemöte efter den
12 november för att behandla budgetförslaget. Senast onsdagen den
24 november önskar er ekonom besked om eventuella revideringar av
budgeten och besked om årsavgiften från och med 1 januari 2022.

Glöm inte att protokollföra att budgeten är behandlad av styrelsen
samt vad ni har beslutat om årsavgifterna.

Tänk också på att det är ni i styrelsen som ansvarar för att skriftligt informera era medlemmar om en
eventuell förändring av årsavgiften
Allt som kan påverka budgeten bör innan avierna skickas ut.
informeras er ekonom så att det kan
Ta kontakt med er ekonom om ni
räknas in i budgetförslaget.
har några funderingar.
Det är viktigt att följande protokoll

MBF informerar

9

Avdragsrätt av moms vid installation av laddbox/laddstolpe
Skatteverket har under sommaren publicerat ett nytt ställningstagande avseende
en hyresvärds tillhandahållande av bl.a. el,
som reglerar avdragsrätt för moms hänförlig till försäljning av el, vilket ersätter
tidigare ställningstagande från februari
2018.
Det nya ställningstagandet möjliggör avdrag för ingående moms för inköp, till den
del inköpen används för skattepliktiga tillhandahållanden av el (vilket tidigare inte
var möjligt). När hyresvärden debiterar
sina hyresgäster särskilt för tillhandahållande av el och tar betalt för respektive
hyresgästs faktiska förbrukning, är försäljningen av elen skattepliktig (gäller även
schablondebitering med avläsning), vilket
därmed ger hyresvärden avdragsrätt för
ingående moms för inköp som har an-

knytning till den skattepliktiga försäljningen.
Det innebär att föreningen har avdragsrätt
för ingående moms på inköp och installation av utrustning för den del som används för skattepliktiga tillhandahållanden
av el, exempelvis för laddning av fordon.
För att avdragsrätt ska föreligga måste bostadsrättsföreningen debitera varje hyresgästs individuella förbrukning avseende
försäljning av elen.
Vidare föreligger även avdragsrätt för
kostnader hänförliga till försäljningen av
elen som laddboxar/laddstolpar genererar.
Debitering enligt faktisk förbrukning utgör
momspliktig verksamhet och föreningen
behöver därmed vara momsregistrerad.

Snöröjning
Du vet väl att det är bostadsrättsföreningens ansvar att
se till att föreningens mark och tak snöröjs och underhålls. Skottning av mark är något ni kan sköta själva men
däremot skottning av tak är något styrelsen ska överlämna till kunniga fackmän. Se till att teckna avtal efter
ert behov om ni som förening önskar hjälp från entreprenad.
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Höstens tips. Baka med plommon
Plommonpaj

Sockerkaka med plommon

Ingredienser (8 portioner)

Ingredienser (8 portioner)

150 g
3 dl
0,75 dl
1 krm
0,5 tsk
14-20 st

smör
vetemjöl
strösocker
salt
bakpulver
plommon (beroende på
storlek)
Vispgrädde

4 stora

Gör så här
1. Sätt ugnen på 225 grader.
2. Smält smöret.
3. Blanda mjöl, socker, salt och
bakpulver i en bunke.
4. Dela och kärna ur plommonen.
5. Häll ner det smälta smöret i
mjölblandningen och knåda
ihop till en deg. Tryck ut degen
i en paj form (24 cm) eller
springform med avtagbar kant.
6. Lägg de urkärnade plommonen med snittytan nedåt så
det täcker hela botten.
7. Grädda pajen i nedre delen av
ugnen i ca 25 min. Servera
med vispad grädde

Gör så här
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Smöra och bröa en form (24 cm)
eller en springform med avtagbar
kant.
3. Kärna ur plommonen och skär i bitar.
4. Smält smöret i en kastrull.
5. När smöret är smält dra kastrullen
åt sidan och häll i sockret och rör
om.
6. Bland mjöl, bakpulver och vaniljpulver i en bunke.
7. Häll i smörblandningen och äggen i
mjölblandningen. Rör om till en
jämn smet.
8. Häll ner smeten i formen och fördela plommonen. Grädda mitt i ugnen ca 35 min. Strö över kokos.
Ät gärna kakan med en kula glass.

plommon

100 g
smör
1,5 dl
strösocker
2 dl
vetemjöl
1 tsk
bakpulver
1 tsk
vaniljpulver
3
ägg
Kokosflingor

MBF personal
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LÄR KÄNNA VÅR PERSONAL MED
5 SNABBA FRÅGOR
Therese
I det här numret lär vi
känna Therese Anderssson som arbetar på
expeditionen med bl.a.
överlåtelser, medlemskap, pantnoteringar och
hyresavier. Hon har arbetar på MBF i snart 1 år.

1.

Vilket stjärntecken är du född i?

Thom
Det här är Thom Cederberg. Arbetar som
Byggkonsultchef. Har
arbetat på MBF i snart
2,5 år.

1.

Jajamen

Kräfta
2.

Vilket är ditt favoritgodis?

2.

Vad heter du i andranamn?

3.

Har du några husdjur?

4.

Fördrar du löskokta, hårdkokta eller
stekta ägg?
Hårdkokta

Hemmakväll eller utekväll?
Vart eller vad spelar mindre roll, sällskapet är det viktigaste

Ja, en Ragdoll som heter Blue
5.

Har du syskon?
Ja, en yngre syster

Maria
4.

Vad tittar du helst på film eller serier?
Serier, helt klart

Choklad
3.

Äter du sushi?

5.

Vilka städer har du bott i?
Född och uppvuxen i Västerås
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Amorteringskravet återinförs
Mellan april 2020 och augusti 2021
hade bankerna möjlighet att ge nya bolånetagare ett undantag från amorteringskrav med hänvisning till spridningen av coronaviruset. Efter den 31 augusti 2021 gäller kravet på amortering
igen.

nya bolån måste amorteras med minst
två procent per år, ner till 70 procent
av bostadens värde. När lånet är på
mellan 50 och 70 procent av bostadens värde blir amorteringskravet
minst en procent per år. I mars 2018
infördes även ett skärpt amorteringskrav. Det innebar att hushåll som
har en låneskuld på över 4,5 gånger
Bankerna beslutade om undantag
låntagarens inkomst före skatt ska
Finansinspektionen gav bankerna möjamortera 1 procent ytterligare.
lighet att bevilja amorteringsfrihet för
samtliga nya och befintliga bolånetaPontus Gunnarsson, VD på MBF, komgare med hänvisning till coronakrisen.
menterar amorteringskraven:
Det var upp till bankerna att besluta
om ett enskilt hushåll skulle få undan- ”Bankerna borde kunna göra en självtag från amortering. Detta utifrån en ständig kreditbedömning av låntagabedömning om hushållets specifika si- ren samt dess amorteringsförmåga.
tuation och betalningsförmåga. Men Amorteringskravet i kombination med
det statliga kravet att bolånen måste bolånetaket gör att framförallt unga
amorteras pausades till den sista au- som inte har något kapital men kanske
fasta arbeten inte har möjlighet att
gusti 2021.
förvärva en bostadsrätt, vilket måste
Amorteringskrav infördes 2016
ses som ett bostadspolitiskt misslyckRegeringen införde ett första amorte- ande”
ringskrav i juni 2016. Det innebar att
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Byggavdelningen informerar

KOMMANDE UNDERHÅLLSPLANERING
I processen med digitalisering arbetar vi på bygg nu med att ni som upprättar en ny underhållsplan i föreningen ska kunna se och sköta er underhållsplanering och återrapportering digitalt via kundportalen. Detta innebär att all information om er underhållsplan
kommer att finnas digitalt på ett och samma ställe. Lätt tillgängligt och smidigt tycker vi!
Tanken bakom underhållsplanen är att den ska vara ett levande dokument. I jämförelse
kan vi prata om en bil som ska in på en förbestämd service även om den fungerar som
den ska. Gör man inte detta kan man i stället få stora och dyra reparationer och kostnader som följd. Detsamma gäller underhållsplanen, att ha koll på vilka underhåll och kostnader som kommer framöver kan mycket väl leda till:
•
•
•
•
•
•

Lägre kostnader för drift/underhåll
Högre marknadsvärde
Lägre försäkringspremier
Fördelaktigare lånevillkor & ränta
Jämnare avgiftsutveckling
Minskad risk för akuta reparationer

Kort sagt en bra underhållsplan lönar sig i längden.

MBF informerar
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Avgifter/hyror
MBF aviserar hyror och avgifter kvartalsvis. För att hinna lägga in ändringar måste vi få besked enligt följande:
Avier för månad:
januari, februari, mars

Meddela ändringar senast:
2021-11-24

Ändrade öppettider under hösten
V.44

5 nov

Öppet kl. 08:00 –13:00

Tävla och vinn!
Vinn en trisslott genom att svara rätt på frågan.
Vilket år blev det krav på brandvarnare i nyproducerade
bostäder?
1) 1999
X) 2000
2) 1998

Om MBF-NYTT
MBF-NYTT utkommer
4 gånger per år av
Mälardalens Bostadsrättsförvaltning och publiceras på vår hemsida.
Kontakta oss:

Maila in ditt namn och svaret på frågan senast den 31/10
2021 till: carolina.jeppsson@mbf.se. Märk ”Tävling” i ämnesfältet. En vinnare lottas ut bland de rätta svaren och
presenteras i nästa nummer.
Vinnaren från nummer 2, 2021 är: Björn Svan
Rätt svar på frågan i förra numret av MBF-Nytt var alternativ X. Den 30 juni.

info@mbf.se
021-40 33 00
www.mbf.se
Följ MBF på sociala
medier

Faktarutan
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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%

2021-07-01-2021-12-31

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 2021

10,21% *
19,73% *
31,42%
10,21%
0,00%

för personer födda 2003-2005
för personer födda 1998 –2002
för personer födda 1956-eller senare
för personer födda 1938-1955
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

