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Hos oss pågår, som vanligt vid den här tidpunkten 

på året, ett intensivt arbete med att göra årsredo-

visningar, revisioner och föreningsstämmor. Ett 

arbete som pågår långt in i maj och som är en av 

våra mest arbetskrävande perioder. 

Pandemin ser ut att gå mot sitt slut vilket skänker 

oss alla stor glädje. Med två år av distans så får vi 

äntligen möjlighet att åka ut och besöka våra för-

valtade föreningar och vara med på deras årsmö-

ten. Tyvärr finns andra orosmoln i vår omvärld 

med krig och elände. Vi får hoppas att även dessa 

får ett snart slut. 

Förutom arbetet med bokslut så lägger vi mycket 

fokus på att utveckla kundportalen för att under-

lätta ert styrelsearbete. Utvecklingen med digita-

lisering, digitala medarbetare, digifiering mm går 

fortare och fortare. MBF har höga ambitioner och 

vill ligga i framkant, allt för att kunna erbjuda så 

bra service som möjligt. Under vårens arbete 

med årsredovisningar har ett antal föreningar tes-

tat på att signera sina årsredovisningar digitalt 

med Bank-id. Framöver ser jag det som standard-

varianten när det gäller att underteckna handling-

ar och vi kommer addera funktionen direkt i vår 

kundportal tillsammans med andra funktioner 

såsom t e x ändringsanmälan av styrelsen till Bo-

lagsverket, digital signering av styrelseprotokoll 

mm. 

Många föreningar brottas med att få igång ett 

systematiskt brandskyddsarbete. För att under-

lätta för er så har vi sedan tidigare tecknat ett 

RAM-avtal med Presto. Avtalet innebär att an-

slutna MBF föreningar har möjlighet till ett myck-

et bra pris få hjälp med att arbeta med sitt syste-

matiska brandskyddsarbete utan att det för den 

delen ska innebära allt för mycket arbete.  

Ett annat tips från mig är också att ni funderar på 

Söderberg & Partners försäkringserbjudande, 

Claims Link. För 100 kr per lägenhet och år får ni 

tillgång till ovärderlig hjälp om ni skulle råka ut för 

en försäkringsskada. Läs mer om denna tjänst och 

Prestos tjänst på vår hemsida www.mbf.se under 

”inköpskatalogen”  

Avslutningsvis vill jag tacka för visat förtroende 

under det gångna året och hoppas att du som 

kund skall känna att MBF är en trygg och lyhörd 

samarbetspartner. ”Make love, not war and stay 

healthy. 

Pontus Gunnarsson, VD 
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Pontus har ordet 
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Vattenskada i en bostadsrätts-
förening – Vad gäller? 

Vattenskador är kanske en av de vanlig-

aste skadorna som en bostadsrättsför-

ening kan råka ut för. Anledningarna kan 

vara många men när skadan väl uppkom-

mer gäller det att agera snabbt så att inte 

vattenskadan förvärras. Det kan lätt upp-

stå konflikt mellan bostadsrättsföreningen 

och bostadsrättshavaren (medlemmen) 

hur skadan ska hanteras. Vi ska här för-

söka klargöra vad som gäller vid vatten-

skador för såväl föreningen som för med-

lemmen. 

Det viktigaste är att agera snabbt. Har en 

vattenledning brustit finns ingen tid att 

förlora. Detta måste åtgärdas omgående 

och vem som ska stå för kostnaderna kan 

ibland få lösas i efterhand. Vid mindre 

akuta vattenskador som till exempel en 

skada som uppkommit smygande på 

grund av dåligt tätskikt, finns mer tid för 

undersökning av skadan och vem som ska 

betala för vad.  

Alla skadedrabbade ska i första hand an-

mäla vattenskadan till sitt försäkringsbo-

lag. Det innebär att bostadsrättsförening-

en kontaktar sitt försäkringsbolag där man 

har sin fastighetsförsäkring och medlem-

men kontaktar sitt försäkringsbolag där 

man har sin bostadsrättstilläggsförsäkring 

och hemförsäkring. En skadereglerare 

från försäkringsbolagen kommer då ut till 

platsen för att bilda sin uppfattning av 

skadan och skadans orsak. Vad skadere-

gleraren kommer fram till är avgörande 

för hur kostnaderna kommer att fördelas.  

Enligt Bostadsrättslagen ska bostadsrätts-

havaren på egen bekostnad hålla sin lä-

genhet i gott skick. Normalt ingår väggar, 

golv och tak, som inredning och utrust-

ning av kök, badrum och övriga utrym-

men i lägenhetsunderhållet. Skador som 

drabbar fastighetens övriga delar ansvarar 

bostadsrättsföreningen för som till exem-

pel stamledningar, ventilation och yttre 

underhåll men för att vara på den säkra 

sidan, titta i föreningens stadgar. Där re-

gleras ansvarsfördelningen mellan före-

ningen och medlemmen. Tydliga och klara 

stadgar underlättar för alla inblandade 

parter.                         
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Därefter lagar föreningen det som före-

ningen ansvarar för, vilket regleras i stad-

garna. Det kan röra sig om en trasig brunn 

eller avloppsrör. Det är viktigt att komma 

ihåg att föreningen inte ansvarar för åter-

ställande av tätskikt, ytskikt eller inredning. 

Gränsdragningen mellan vad föreningen 

ansvarar för och vad medlemmen ansvarar 

för framgår av föreningens stadgar. Det är 

alltså de som styr ansvarsfördelningen mel-

lan förening och medlemmen och därmed 

hur mycket var och en ska betala efter en 

skada. Ansvaret kan ändras om det fram-

kommer att skadorna orsakats på grund av 

att någon varit vårdslös.  

Det är att rekommendera att föreningen 

och medlemmen tecknar varsitt avtal med 

en entreprenör för att åtgärda skadorna. 

Föreningens entreprenad åtgärdar det som 

enligt stadgarna ska göras och därefter tar 

medlemmens entreprenör vid att åtgärda 

ytskiktet. Det kan med fördel vara samma 

entreprenör men med två olika avtal, ett 

för föreningen och ett för medlemmen. På 

så vis behöver ingen tvist mellan förening 

och medlem uppstå för hur kostnaden ska 

fördelas i efterhand.  

 

 

 

 

Utredning: Vid indikation på fukt behöver 

föreningen undersöka saken. 

Utrivning: Om fukt trängt igenom måste 

utrivning göras för att komma åt det fukt-

skadade området. Vanligtvis tar föreningen 

hand om hela utrivningen.  

Uttorkning: Sist men inte minst måste för-

eningen se till att avfuktningsutrustning 

kommer på plats. Det är föreningen som 

står för den elkostnad som uppstår i sam-

band med det.  

Bostadsrättsför-

eningens tre viktiga 

ansvarsområden . 
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Vad menas med byggherre 
Med byggherre menas enligt Plan- och 

bygglagen ”den som för egen räkning utför 

eller låter utföra projekterings-, byggnads-, 

rivnings- eller markarbeten” (Kortfattat 

den som äger bygglovet). Exempel på an-

svar som åligger byggherren enligt lagstift-

ning är bland annat punkter som berör: 

 

• Arbetsmiljölagstiftning 

• Upphandlings- och skattelagstiftning 

• Ordning- och säkerhetslagstiftning 

• Kulturmiljölagstiftning 

• Plan- och Bygglagstiftning 

 

Vad gäller då för våra föreningar? 

Våra föreningar är i avtal med MBF Byggav-

delning, så kallad beställare. 

Byggherren är oftast fastighetsägaren men 

kan även vara en förvaltare av fastigheten. 

Plan- och bygglagen ställer en del krav på 

byggherren – vilket är väldigt viktigt att 

vara medveten om. 

Byggherren har det fulla ansvaret för att 

byggverksamheten och den färdigställda 

byggnaden eller anläggningen uppfylls gäl-

lande föreskrifter och att tillsyn och kon-

troll genomförs på ett riktigt sätt. 

En byggherre har också till ansvar att sä-

kerställa att erforderlig kompetens och re-

surser finns för att genomföra projektet. 

Byggherren är även skyldig att utse en kon-

trollansvarig enligt PBL och tillhandahålla 

elektroniskpersonalliggare enligt skatteför-

farandelagen. 

Byggherren ansvarar också för att försäk-

ringar finns och att anlitad entreprenör har 

de försäkringar som krävs. 

Försäkringar som krävs är alltså: 

 

• Färdigställandeskydd 

• Ansvarsförsäkring 

• Entreprenadförsäkring 

 

Skulle något gå snett är det du som bygg-

herre som normalt ställs till svars om gäl-

lande bestämmelser inte följs. 

På avdelningen för teknisk förvaltning hjäl-

per vi er bostadsrättsförening med allt det 

praktiska! Våra byggnadsingenjörer är spe-

cialiserade mot konsulttjänster för just bo-

stadsrättsföreningar, och har alla lång erfa-

renhet av upphandling och projektledning 

för både större och mindre byggprojekt. 
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Budgetförslag 
Snart påbörjas arbetet med våra 

föreningars budgetförslag för räken-

skapsåret 2021/2022. Det gäller de 

föreningar med bokslut 30 juni. 

Budgetförslaget 2021/2022 samt 

prognos för innevarande år kommer 

att skickas från MBF i början av maj, 

då vi beräknar att alla budgetförslag 

ska vara klara. Budgetförslaget skick-

as ut via e-post eller brev.  

Därefter är det lämpligt att styrelsen 

bokar in ett styrelsemöte för be-

handling av budgetförslaget.  

Om ni vet något som kan påverka 

budgeten så meddela er ekonom så 

det kommer med i budgetförslaget. 

Se också till att skicka in alla proto-

koll skrivna under räkenskapsåret. 

Det gäller årsstämmoprotokoll, kon-

stituerande protokoll samt alla sty-

relseprotokoll inkl. bilagor.  

Om föreningen har en underhålls-

plan som MBF inte tagit del av ber vi 

er skicka in den till oss. 

Det är viktigt att styrelsen protokoll-

för att budgeten är behandlad och 

vad ni har beslutat angående årsav-

gifterna.  

Det är styrelsens uppgift att skriftligt 

meddela föreningens medlemmar 

om en eventuell förändring av års-

avgiften innan avierna skickas ut.  
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Tillfälliga lagen för att underlätta 
föreningsstämmor återinförs 

Den 23:e februari fattade riksdagen be-

slut om att återinföra den tillfälliga lag 

som tidigare funnits och som innebar att 

föreningar, oavsett vad stadgar och annan 

lagstiftning innebär, kan genomföra sin 

stämma digitalt men även genom post-

röstning. Lagen gäller f r o m 2022-03-01 

och gäller hela året ut. 

Det är styrelsen i föreningen som beslu-

tar på vilket sätt stämman ska hållas. 

Vi på MBF välkomnar beslutet och ser 

stora fördelar med att lagen återinförs 

och ger föreningarna möjligheten att an-

passa stämman i år efter sina förutsätt-

ningar, oavsett restriktioner och smitt-

spridning förknippat med Covid-19. Detta 

ger även MBF bästa möjliga förutsättning-

ar att kunna stötta föreningarna i sin 

stämma oavsett om det gäller poströst-

ning, digital eller fysisk närvaro. 

MBF kan hjälpa till, precis som tidigare år, 

att ta fram kallelser, röstformulär mm 

som är anpassade efter lagens regler. 

Läs mer på riksdagens webbplats https://

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/

arende/betankande/aterinforande-av-

tillfalliga-atgarder-for-att_H901CU15  

I poströstningsformuläret ska det finnas 

förslag som era medlemmar kan ta ställ-

ning till. Dessa förslag behöver vi få in av 

styrelsen om ni vill hålla stämman genom 

poströstning.  

 

 

Det behöver finnas ett förslag på:  

 Val av stämmoordförande  

 Val av sekreterare  

 Val av två justeringsmän 

 Beslut om styrelsearvode  

 Val av styrelseledamöter och supple-

anter  

 Val av revisor  

 Val av valberedning.  

 

Som vanligt behöver vi få in eventuella 

motioner som ni fått in. 

 

Ta kontakt med er ekonom om ni funde-

rar på att ha er ordinarie årsstämma med 

enbart poströstning.  

http://M18412F.cl.plmafree.se/?q=89504383607076960016&TId=1
http://M18412F.cl.plmafree.se/?q=89504383607076960016&TId=1
http://M18412F.cl.plmafree.se/?q=89504383607076960016&TId=1
http://M18412F.cl.plmafree.se/?q=89504383607076960016&TId=1
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Gör så här: 

1. Blanda yoghurten med att kryddorna, citronsaft 

och matolja. Skär kycklingen i lagom stora bitar 

till att kunna trä på spett. 

2. Lägg kycklingen i yoghurtblandningen och mari-

nera i minst 6 timmar i kylen. 

3. Lägg träspett i vatten i 30 min. Strimla kål och 

salladslök. Skär koriandern grovt. Blanda sam-

man i en bunke med övriga ingredienser till 

kålsalladen. 

4. Rosta korianderfrön och kummin i en stek-

panna. Stöt därefter kryddorna i en mortel. 

Blanda samman samtliga ingredienser till raitan 

i en skål. 

5. Blanda vitlök och smör. 

6. Trä kycklingen på spett  och grilla spetten klara 

på grillen. 

7. Värm tortillabröden på grillen och pensla dem 

med lite vitlökssmör.  

8. Servera kycklingen i tortillabröd med kålsallad 

och raita.   

Tandoorikyckling 

4 kycklingbröst 

1 dl matyoghurt 

3 tsk tandoorikrydda 

0,5 citron 

1 msk matolja 

 

Raita 

0.5 tsk korianderfrö 

0.5 tsk hel kummin 

2 dl yoghurt 

1 dl gurka, finskuren, 

1 msk salladslök, finskuren 

0,5 dl färsk mynta, hackad 

0.5 dl färsk koriander, hackad 

0.5 krm salt 

Recept av: Tareq Taylor                4 personer 

Kålsallad 

100 g spetskål 

2 salladslökar 

1 kruka färsk koriander 

2 msk vitvinsvinäger 

2 msk flytande honung 

Tandoorikrydda  

2 vitlöksklyftor, pressade 

1 msk färsk ingefära, finskuren 

1 tsk chiliflakes 

1 tsk malen koriander 

2 krm malen svartpeppar 

2 krm malen gurkmeja 

0.5 tsk salt 

Tandoorispett med kyckling och raita i bröd 

 

     MBF tipsar mat! 

 
Till servering 

Tortillabröd 

50 g smör 

1 vitlöksklyfta, pressad 
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I det här numret lär 

vi känna Katarina  

Söder . Arbetar som 

receptionist och har 

varit  här i 8 år.  

 

 

 

1. Vad läser du helst? 

 Biografi 

2. Vart går din drömsemester? 

 Maldiverna. 

3. Favoritgodis? 

 Choklad. 

4. Iphone eller Samsung? 

 Iphone. 

5. Vi närmar oss Påsk. Vem ger du helst 

ett påskägg? 

 Mina barn. 

  

 

Fem snabba  

Det här är Dennis Gus-

tafsson. Arbetar som 

fastighetsekonom på 

MBF. Har jobbar här i 

cirka 3,5 år.  

 

 

 

1. Äta ute eller äta hemma? 

 Äta hemma. 

2. Är du född i Västerås? 

 Ja, Erikslund innan det blev ett köpcen-

 trum.   

3. Godaste glassmaken? 

 Älskar de flesta söta och syrliga onyttig-

 heter…...Citronsorbet.  

4. Vart åkte du senast på semester? 

 Yasuragi.  

5. Vad kör du för bil? 

 WV Passat för att få plats med hunden.  

 

 

Fem snabba  

LÄR KÄNNA VÅR PERSONAL MED  

5 SNABBA FRÅGOR 
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Maria Pannula  
 

I februari fick vi en ny medarbetare till 

MBF.  Vi välkomnar Maria Pannula.  

I det tidigare yrkeslivet har Maria jobbat i 

ca 9 år med löner, personal och redovis-

ning i transportsektorn. På MBF kommer 

Maria ansvara för lön, arvoden och per-

sonalfrågor   

 

 

 

 

  

Andreas Backlund  

 

I februari fick vi en ny medarbete till vår byg-

gavdelning.  

Vi välkomnar Andreas Backlund till rollen 

som byggprojektledare hos oss på MBF. 

Andreas har en bakgrund som snickare och 

kommer närmast från en tjänst på Västerås 

stad där han arbetat som byggsamordnare.  

I rollen som projektledare kommer Andreas 

jobba med upphandlingar, teknisk rådgiv-

ning och genomförande av projekt. 

Nya medarbetare på kontoret 



    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. 

 

Vad heter vår senaste medarbete till löneavdelning-

en? 

 

1) Marie 

X) Marianne  

2) Maria 

 

Maila in ditt namn och svaret på frågan senast den 

31/5 2022 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 4 2021 är: Marianne Hamberg 

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

alternativ X. 10 år. 

Tävla och vinn! 

Ändrade öppettider under våren 

v. 15  14 april   Öppet 08:00-13.00 

v. 15  15 april   Stängt 

v. 16  18 april   Stängt 

v. 21  25 maj   Öppet  08:00—13:00 

v. 21  26 –27 maj   Stängt 

v. 23  6 juni    Stängt 

Avgifter/hyror 

MBF aviserar hyror och av-

gifter kvartalsvis. För att hinna 

lägga in ändringar måste vi få 

besked enligt  följande: 

Avier för månad:  

juli, augusti, september  

  

Meddela ändringar senast: 

2022-05-24 

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

Oktober 2021   346,44 

Oktober 2020   336,97 

Oktober 2019   336,04 

 
Prisbasbelopp 2022  48 300 kr 
 
Referensränta    0,00% 2022-01-01-2022-06-30 
 

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 2022  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 2022  24,26% 

 

AMF arbetare 2022   4,80%  

 

Sjuklöneperiod    Föreningen står för 80% av lönen de första 14 

      dagarna. 

 

Milersättning 2022             Den skattefria milersättningen är 18,50 kr/mil 


