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Sommaren och semestrarna är nu över 

och här på MBF är vi i full fart med hös-

tens arbete.  

På MBF går vi in i en period av budgetar-

bete 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 spän-

nande 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 regi-

strera förändringar i styrelsen direkt hos 

Bolagsverket från vår kundportal. Vår för-

hoppning är att båda funktionerna ska fin-

nas på plats innan årets slut. Saknar ni nå-

gon funktion i vår kundportal så tveka inte 

att kontakta mig med ert förslag. Många av 

de funktioner som vi har idag har tillkom-

mit efter förslag från styrelser i våra förval-

tade föreningar. 

Riksdagen tog i början av juni beslut om 

förstärkt skydd för den som köper bostads-

rätt eller bor i bostadsrätt. Både de som 

bygger bostadsrättsföreningar, mäklare 

och boende berörs. Läs mer om de nya la-

garna i detta nummer. 

I detta nummer av MBF-Nytt kan ni läsa 

om allt från ohyra/skadedjur till att samfäl-

ligheter bedöms bedriva momspliktig verk-

samhet. Hoppas ni får en trevlig och läro-

rik 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 

Pontus har ordet 
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Riksdagen fattade den 14:e juni 2022 be-

slut om ett antal förändringar för att 

stärka skyddet för de som ska köpa en ny-

producerad bostadsrätt eller äger en bo-

stadsrätt. Det handlar bland annat om att 

de som tecknar ett så kallat förhandsavtal 

ska få mer information genom den ekono-

miska planen som man måste upprätta vid 

nyproduktion. 

Äldre föreningar påverkas genom att la-

gen ändras så att principen som säger att 

en bostadsrätt har en röst nu är lag och 

man kan inte ha andra regler i stadgarna. 

Förändring gjordes också i Bostadsrättsla-

gens paragraf (7 kap 7§) som handlar om 

när bostadsrättshavare vill göra föränd-

ringar i sin lägenhet, när tillstånd från sty-

relsen krävs, samt vad som kan hända om 

man gör förändringar utan styrelsens till-

stånd. 

Lagändringarna innebär att bostadsrätts-

föreningen kan bli tvungen att ändra sina 

stadgar så att de harmoniserar med lagen. 

MBF har gett våra jurister uppdraget att 

titta över vilka förändringar som kan bli 

nödvändiga i våra normalstadgar. Vi åter-

kommer när översynen är klar. 

Ytterligare förändringar, som påverkar bo-

stadsrättsföreningen, avser Årsredovis-

ningslagen och innebär att ett antal nya 

nyckeltal ska presenteras i årsredovisning-

en. 

Förändringar i Bostadsrättslagen m.m. 
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Hösten närmar sig och ohyra och 

skadedjur börjar dra sig undan ky-

lan för att leta sig in i  värmen och 

våra bostäder. De är oönskade djur 

som kan innebära skada på egen-

dom men även en hälsorisk för 

människan.  

Vi har alla ett ansvar att hålla vår 

bostad fri från ohyra och skade-

djur. Enligt Miljöbalken (9 kap 9§) 

är det bostadsrättsföreningen 

som ansvarar för att fastigheten 

är fri från det. Det innebär att det 

är bostadsrättsföreningens ansvar 

att detta förebyggs, kontrolleras 

och eventuellt saneras eller åtgär-

das vid behov. Alla föreningar bör 

ha ett skadedjursavtal med en 

skadedjursfirma som tar hand om 

bekämpningen av ohyran eller 

skadedjuret men det betyder inte 

att föreningen har delegerat bort 

sitt ansvar. Bostadsrättsföreningen 

ansvarar fortfarande för förebyg-

gande åtgärder, uppföljning, kon-

troll och information.  

Enligt Miljöbalken ansvarar den 

boende för att vidta de åtgärder 

som krävs för att förhindra skade-

djurens uppkomst och spridning. 

Det är viktigt att de boende tar 

sitt ansvar och informerar styrel-

sen när skadedjur eller ohyra upp-

täcks i sin lägenhet.  

Råttor, vägglöss, kackerlackor, päl-

sängrar, silverfiskar och mjölbag-

gar är några av de vanligaste ska-

dedjur som våra bostäder utsätts 

för.  

Att vägglöss och kackerlackor ökar 

från år till år beror till största de-

len på ökade utlandsresor. I res-

väskan följer de oönskade djuren 

med och kommer på så sätt in i 

våra bostäder.  

Förebyggande insatser mot ska-

dedjur och ohyra kan vara att för-

vara livsmedel på lämpligt sätt, 

vara noga med att kontrollera va-

ror, bagage innan man tar in det i 

bostaden, täta till sprickor/

springor och öppningar för att för-

hindra att skadedjur kommer in 

utifrån.     
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Budgetförslag 2023 
Snart påbörjas arbetet med våra 

föreningars budgetförslag för 2023 

samt prognos för innevarande år. 

Budgetförslagen kommer att skick-

as ut via e-post till våra föreningar 

senast den 8 november. 

Ni som styrelse kan redan nu pla-

nera in ett styrelsemöte efter den 

8 november för att behandla bud-

getförslaget. Senast tisdagen den 

22 november önskar er ekonom 

besked om eventuella revideringar 

av budgeten och besked om årsav-

giften från och med 1 januari 2023.  

Allt som kan påverka budgeten bör 

informeras er ekonom så att det 

kan räknas in i budgetförslaget.  

Det är viktigt att följande protokoll 

inkommer till MBF: 

• Samtliga styrelseprotokoll för 

2022. 

• Konstituerande protokoll efter 

årsstämman.  

• Årsstämmoprotokoll inkl. bila-

gor. 

Glöm inte att protokollföra att bud-

geten är behandlad av styrelsen 

samt vad ni har beslutat om årsav-

gifterna.  

Tänk också på att det är ni i styrel-

sen som ansvarar för att skriftligt 

informera era medlemmar om en 

eventuell förändring av årsavgiften 

innan avierna skickas ut.  

Ta kontakt med er ekonom om ni 

har några funderingar.  
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HAR DU MISSAT ATT SÄGA 
UPP ETT AVTAL? 

Med MBFs avtalsmodul registrerar ni alla 

föreningens avtal direkt i kundportalen. 

Därefter skickas automatiskt påminnelser 

till rätt person när det är dags att säga 

upp, förlänga eller omförhandla avtalet.  

På köpet får ni dessutom alla föreningens 

avtal samlade på ett ställe, strukturerade 

och tillgängliga för alla i styrelsen när som 

helst på dygnet. 

Läs mer om tjänsten på https://mbf.se/

styrelser/mbf-webbtjanster/ 

FÖRSLAG TILL REGISTER 

En utredning har överlämnats till rege-

ringen där det föreslås att införa ett 

offentligt register för bostadsrätter. Lant-

mäteriet föreslås ansvara för registret 

som ska omfatta landets samtliga bo-

stadsrätter. 

Bakgrunden till utredningen är att man 

vill ha en förbättrad hantering av pant-

sättning avseende bostadsrätter. Ett an-

nat syfte är att förbättra tillgången på 

information om bostadsrätter. Registret 

föreslås innehålla uppgifter om: 

• Bostadsrättslägenheten 

• Bostadsinnehavaren 

• Bostadsrättsföreningen 

• Pantsättning 

• Anteckning 

Om registret blir verkligt ska det kunna 

träda i kraft den 1 juli 2024. 

https://mbf.se/styrelser/mbf-webbtjanster/
https://mbf.se/styrelser/mbf-webbtjanster/
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Våra styrelsekurser 
FÖRDJUPNINGSKURS 1 

Kursen vänder sig till dig som har någon vana av 
styrelsearbete och vill utveckla dina kunskaper i 
föreningsarbete. Kursen syftar till att ge fördju-
pad kunskap inom: 

• Budget och ekonomiska rapporter 
• Allmänt om överlåtelser och andrahandsut-

hyrningar 
• Frågor styrelsen ställs inför 
• Underhållsplaner, OVK m.m. 
 

Kursen är på totalt 6 timmar, fördelat på 2 kväl-
lar, 3 timmar per gång. Kursavgiften är 3 800 kr 
inkl. moms per deltagare.  

I priset ingår kaffe/te, smörgås och kursdoku-
mentation. 

Kursdatum Stockholm 15 och 22 november 
2022, sista anmälningsdag 3 oktober 2022.  
 
Kursdatum Västerås 17 och 24 november 2022, 
sista anmälningsdag 3 oktober 2022. 

Anmälan fördjupningskurs 1 
 

FÖRDJUPNINGSKURS 2 

Kursen för dig som vill få fördjupad kunskap 
inom styrelsearbete. 
 
Kursens innehåll: 

• Stämmobeslut 
• Mervärdesskatt 

• Andrahandsuthyrningar 
• Byggprojekt, energi- och teknikfrågor. 
 
Kursavgiften är 4 400 kr inkl. moms eller 4 500 
kr inkl. moms med anslutningsbuss per delta-
gare. 

I priset ingår: 

• Enkelhytt med fönster 
• Trerättersmiddag med dryckespaket 

• Frukost 

• Landgång med måltidsdryck 

• Kursdokumentation 
 
Kursen hålls ombord på M/S Cinderella den 19-
20 april 2023, sista anmälningsdag 25 januari 
2023. 

Anmälan fördjupningskurs 2 

https://mbf.se/wp-content/uploads/2022/04/Kursanmalan-fordjupningskurs-1-2022.pdf
https://mbf.se/wp-content/uploads/2022/09/Fordjupningskurs-2-2023-Kursanmalan.pdf


9 

 

 

 

  

Höstens tips. Baka med plommon 
Plommonpaj 

Ingredienser (8 portioner) 

150 g  smör 

3 dl   vetemjöl 

0,75 dl  strösocker 

1 krm salt 

0,5 tsk bakpulver 

14-20 st plommon (beroende på  

  storlek) 

Vispgrädde 

 

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 plommo-

nen med snittytan nedåt så 

det täcker hela botten.  

7. Grädda pajen i nedre delen av 

ugnen i ca 25 min. Servera 

med vispad grädde 

 

 

Sockerkaka med plommon 

Ingredienser (8 portioner) 

4 stora plommon 

100 g smör 

1,5 dl  strösocker 

2 dl  vetemjöl 

1 tsk  bakpulver 

1 tsk  vaniljpulver 

3   ägg 

Kokosflingor  

 

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 bi-

tar.  

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 vaniljpul-

ver i en bunke.  

7. Häll i smörblandningen och äggen i 

mjölblandningen. Rör om till en 

jämn smet.    

8. Häll ner smeten i formen och för-

dela plommonen. Grädda mitt i ug-

nen ca 35 min. Strö över kokos. 

 Ät gärna kakan med en kula glass. 
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I det här numret är det dags att presentera 

vår VD Pontus Gunnarsson.  

  

1. Hur länge har  du varit VD på MBF? 

 Sedan 1999.  

2. Har du någon favoritplats som du gärna 

återvänder till? 

 Ja, min semesterlägenhet i Spanien.  

3. Vad är det bästa med hösten? 

 De härliga färgerna som naturen får.  

4. Vad ville du bli när du var liten? 

 Läkare.  

5. Hur ser din morgonrutin ut? 

 Den är samma varje morgon och som 

 exempel äter jag alltid frukost och läser 

 tidningen innan jag åker till arbetet, även 

 om jag skulle bli sen.  

6. Vad är trenderna och utmaningarna 

inom vår bransch? 

 En trend som pågått under några år är 

 en ökad konsolidering. Många mindre 

 bostadsrättsförvaltare blir uppköpta av 

 de större bolagen. Riskkapitalister inve-

 sterar också gärna och köper förvalt-

 ningsbolag. En annan trend är att  det 

 läggs mer och mer ansvar på fastig-

 hetsägare/bostadsrättsföreningar vilket 

 gör att det blir svårare att sitta i styrel-

 sen i en bostadsrättsförening. Utma-

 ningen för oss är att informera och se 

 till att vi kan underlätta styrelsearbetet 

 för våra förvaltade föreningar.  

7. Vad/vem inspirerar dig? 

 Mina barn och min fru. 

8. Vad är viktigast för dig i ditt ledarskap? 

 Den största tillfredställelsen är när jag 

 ser att personalen växer och utvecklas 

 och på så sätt bidrar till att MBF får 

 nöjda kunder.  

9. Föredrar du att jobba på distans eller på 

kontoret? 

 På kontoret.  

10. Vad tror du att du gör om 5 år? 

 Leder MBF in i framtiden.  

 

  

 

 

 

 

  

 LÄR KÄNNA MBFs VD  
PONTUS GUNNARSSON 
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SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR BEDÖMS BED-
RIVA MOMSPLIKTIG VERKSAMHET 

Skatteverket har under året publicerat ett nytt ställningstagande rörande samfäl-

ligheter, där de efter analys av en EU-dom från slutet av 2020 gjort en omtolk-

ning av befintlig lag och bedömt att samfälligheter som uppför och förvaltar 

gemensamhetsanläggningar mot ersättning anses bedriva mervärdesskatte-

pliktig verksamhet och ska därmed momsregistreras.  

Samfällighetsföreningar ska redovisa utgående moms på sina intäkter, så 

som till exempel uttaxerade belopp enligt debiteringslängden även om dessa 

endast kommer från delägarfastigheter.  

Momsplikten gäller även om samfällighetens ändamål endast är att uppfylla 

delägares behov enligt anläggningsbeslut. Momsregistreringen medför dock 

även att föreningen har rätt att göra avdrag för de kostnader som innefattar 

ingående moms. 

Undantag från momsplikt ges endast i de fall där samfällighetens omsättning 

inte beräknas överstiga 80 000 kr under beskattningsåret och ej heller överstigit 

80 000 kr för något av de två närmast föregående beskattningsåren. 
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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. 

 

En utredning har överlämnats om att införa ett offentligt 

register för bostadsrätter. Vem föreslås ansvara för regist-

ret? 

 

1) Bolagsverket 

X) Bostadsrättsföreningen 

2) Lantmäteriet 

 

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

31/10 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 2, 2022 är: Sven-Erik Henriksson 

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

tiv X. 1 februari.  

Tävla och vinn! 

Ändrade öppettider under hösten 
V.38  22 sep   Stängt pga utbildning 

   23 sep   Stängt pga utbildning 

V.44  4 nov   Öppet kl. 08:00 –13:00 

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: 

januari, februari, mars     2022-11-22 

http://www.facebook.com/malardalensbostadsrattsforvaltning
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FAKTARUTAN 

KPI (Konsumentprisindex) 

Oktober 2021   346,44 

Oktober 2020   336,97 

Oktober 2019   336,04 

 
Prisbasbelopp 2022  48 300 kr 
 
Referensränta    0,50%   2022-07-01-2022-12-31 
 

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. 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 


