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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. Mid-

sommar och semestertider närmar 

sig med stormsteg! 

På ekonomiavdelningen har vi återi-

gen gått igenom en bokslutsperiod 

med revisioner och årsstämmor. 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 un-

derlätta ert arbete! Redan nu kan ni 

boka in de nya styrelsemedlemmarna 

på vår styrelsekurs.  

 

På byggavdelningen har vi fått in ett 

antal spännande uppdrag. Bland an-

nat så projekterar, upphandlar och 

fungerar de som byggledare vid ett 

antal takrenoveringar. Ett annat pro-

jekt är en fasadrenovering där en 

gammal sliten fasad får en ny skep-

nad vilket i mitt tycke lyfter hela före-

ningen. Balkongutbyggnader är också 

mycket populärt och förnärvarande 

hjälper våra byggnadsingenjörer 

några föreningar att få nya fina bal-

konger. Har ni i er förening några pla-

ner eller funderingar på renoverings-

projekt 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 en riktigt skön och 

härlig sommar. 

 

Pontus Gunnarsson, VD 

  

Pontus har ordet 
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Till hösten är det dags för föreningar med  bokslut 30 april, 30 juni samt 31 

augusti att ha sina årsstämmor. Styrelsen kommer i juli att erhålla ett förslag 

på stämmodatum från MBF. Nedan presenteras processen från utkast till års-

stämma.  

 

Processen fram till årsstämman 

4.  

Cirka fyra veckor innan årsstämman 

behöver vi ha fått in underskriven 

årsredovisning av styrelsen, som vi 

sedan lämnar vidare till er revisor 

för påskrift och komplettering med 

revisionsberättelse. Har ni annan 

revisor än PwC i Västerås uppmanas 

ni att skicka handlingarna vidare di-

rekt till er revisor, som sedan skickar 

tillbaka den till MBF. 

1. 

Sju veckor innan årsstämman skick-

ar vi ut ett förslag/utkast av årsre-

dovisningen till styrelsen och till 

föreningens revisor. 

5. 

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 hand-

lingarna som ni sedan delar ut eller 

håller tillgängliga till era medlem-

mar enligt era stadgar. 

2. 

Cirka fem veckor innan årsstämman 

behöver vi ha gjort förändringar 

och fått klartecken på slutgiltig års-

redovisning från både styrelse och 

revisor. Därefter skickar vi ut ett ori-

ginal till föreningen för underskrift 

digitalt eller via post. Det är viktigt 

att alla ledamöter skriver under års-

redovisningen, något ni behöver 

planera för. Om en ledamot inte 

skrivit under årsredovisningen kom-

mer er revisor inte kunna skriva på 

och således kan ni inte hålla er års-

stämma som planerat.  
6. 

Vi skickar även med ett ”stämmo-

kit” bestående av protokollsmallar 

och ändringsanmälan till Bolagsver-

ket. Samtliga handlingar vill vi se-

dan få i retur. Det gäller även änd-

ringsanmälan, vi kan då säkerställa 

registrering och betalning.     

3. 

Tidigast sex veckor före årsstäm-

man skickar vi er kallelse för anslag 

eller utdelning enligt stadgar. Med-

dela MBF om ni fått in motioner så 

de kan tas med på kallelsen.   
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Kursen vänder sig till dig som är nyvald ledamot eller suppleant i styrelsen. Kur-

sen ger goda baskunskaper i styrelsearbete och syftar till att ge en allmän kun-

skap om:  

  - Bostadsrättsföreningar 
  - Styrelsens uppgift och ansvar 
  - Stadgar 
  - När och hur beslut fattas 
  - Ekonomiska rapporter 
 

Kursen kräver inga förkunskaper. 

Grundkursen är en kvällskurs som hålls i Västerås, Stockholm och Örebro. Kursav-
giften är 2 400 kr inkl. moms per deltagare. I priset ingår kaffe/te, smörgås samt 
kursdokumentation. 

Kursdatum: 
Örebro 22 augusti 2022, sista anmälningsdag 27 juni 2022.  
Västerås 25 augusti 2022, sista anmälningsdag 27 juni 2022. 
Stockholm 1 september 2022, sista anmälningsdatum 27 juni 2022. 

Anmäl dig via blanketten här . 

Grundkurs i styrelsearbete 

Våra styrelsekurser 

    2022/2023 

https://mbf.se/wp-content/uploads/2022/04/Kursanmalan-grundkurs-2022.pdf
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Fördjupningskurs 1 
För dig som har någon vana i styrelsearbete och vill utveckla dina kunskaper i 
föreningsarbete. Kursen innehåller bland annat:  

  - Budget och ekonomiska rapporter 
  - Allmänt om överlåtelser och andrahandsuthyrningar 
  - Frågor styrelsen ställs inför 
  - Underhållsplaner, OVK m.m 
 

Kursen är på totalt 6 timmar, fördelat på 2 kvällar, 3 timmar per gång. Kursav-
giften är 3 800 kr inkl. moms per deltagare. I priset ingår kaffe/te, smörgås och 
kursdokumentation.  

Kursdatum: 
Stockholm 15 och 22 november 2022, sista anmälningsdag 3 oktober. 

Västerås 17 och 24 november 2022, sista anmälningsdag 3 oktober. 

Fördjupningskurs 2 
Kursen hålls under våren 2023. Information och tidpunkt lämnas senare. 

Mer information finner ni på vår hemsida 

Ny postadress till MBF 
Du har väl inte missat att vi fick ny postadress den 1 februari i år. Vi ser att många före-

ningar inte har adressändrat hos sina leverantörer.  Vi är tacksamma om styrelsen 

kunde se över sina leverantörsfakturor och ändra adressen enligt nedan:  

Brf xxxx 

c/o MBF 

Box 581 

721 10 Västerås 

https://mbf.se/styrelser/styrelsekurser/
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Lägg in dina utlägg i kundpor-
talen för smidigare hantering 
Det finns två sätt att begära utlägg på. Det första är att göra utlägget direkt i kundpor-

talen, vilket är snabbt och smidigt och det vi rekommenderar. Du tar en bild på dina 

kvitton som du sedan bifogar. För att kunna göra utlägg i kundportalen måste du ha en 

egen personlig inloggning. Det går alltså inte att göra utlägg med den gemensamma 

styrelseinloggningen. Om summan överstigen 5 000 kr måste utlägget skickas in till oss 

via blankett, som är det andra alternativet. 

Om du väljer att skicka in dina kvitton till oss via blankett för utbetalning så gäller detta: 

- Sätt fast samtliga kvitton på ett papper 

- Använd blanketten kontantutlägg som du finner på vår hemsida. Fyll i vad utlägget 

avser, vilken förening , summa, kontonummer och bank. Blanketten måste sedan atte-

steras utav två ledamöter och skickas in i original till oss tillsammans med kvittona. Du 

får inte attestera ditt eget utlägg.  

   

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 2022-08-23 

VIKTIGT!! 

SE HIT 

https://mbf.se/styrelser/blanketter/
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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.  

Sill med jordgubbar och lime 

 

1/2   rödlök 

2 msk hackad gräslök 

1 st   lime 

125 g jordgubbar 

1 pkt  Abbas 5-minuterssill  

1,5 dl  crème fraiche 

1 krm kardemumma 

salt, peppar 

 

Gör så här: 

1. Hacka rödlök och gräslök och 

lägg i en bunke. 

2. Skala och dela limen. Skär ut li-

meköttet och hacka det. Tärna 

jordgubbarna smått. 

3. Slå lagen av sillen. Klipp ner filé-

erna i lagom stora bitar och 

blanda med löken och gräslö-

ken. Tillsätt lime och jordgubbar. 

Vänd ner crème fraichen och 

smaka av med salt, peppar och 

kardemumma.    
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Nu i juni fick vi en ny medarbete till 
vår byggavdelning.  

Vi välkomnar Daniel Wendelin till rol-
len som byggprojektledare hos oss på 
MBF.  

Daniel kommer närmast från en 
tjänst på Byggmäster i Mälardalen där 
han arbetat med kalkyl och inköp.  

I rollen som projektledare kommer 
Daniel att arbeta med upphandlingar, 
teknisk rådgivning och genomförande 
av projekt samt underhåll. 

  

 

 

 

 

  

Rasmus Nyqvist är vårt senaste tillskott 
av fastighetsekonomer och började sin 
anställning hos oss i slutet av april. 
Rasmus har en kandidatexamen i före-
tagsekonomi med inriktning på hållbar 
utveckling. 

Efter examen har han jobbat inom eko-
nomi i ungefär tre år. Under de tre 
åren har han jobbat som ekonomiassi-
stent inom leverantörsreskontra och  
som ekonomi- och regionansvarig i ett 
fastighetsbolag.  

I rollen som ekonom kommer Rasmus 
att vara kontaktperson till ett antal för-
eningar och deras styrelser, upprätta 
budget och årsredovisning 
samt ge rådgivning till föreningarna. 

 

 

 

 

 

 

  

Rasmus Nyqvist 

NYA MEDARBETARE 

Daniel Wendelin 
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    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 

Vinn en trisslott genom att svara rätt på frågan. 

 

När fick MBF ny postadress? 

 

1) 1 januari  

X) 1 februari  

2) 1 mars 

 

Maila in ditt namn, adress och svaret på frågan senast den 

31/7 2022 till e-post: carolina.jeppsson@mbf.se. Märk 

”Tävling” i ämnesfältet. En vinnare lottas ut bland de rätta 

svaren och presenteras i nästa nummer. 

 

Vinnaren från nummer 1 2022 är: Mats Jonsson 

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

tiv 2. Maria 

Tävla och vinn! 

Exempel 

Ändrade öppettider under sommaren 

V.25  23 juni   Öppet kl. 08:00 –13:00 

  24 juni   Stängt (Midsommarafton) 

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 

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 

FAKTARUTA 


