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Nu är vintern här och då gäller det precis som 

tidigare vintrar att vara väl förberedd. Tidigare år 

har det runtomkring i Mälardalen förekommit att 

många tak blåst av eller inte hållit tätt. Snöskott-

ning av tak och istappar som kan orsaka skador 

kanske inte är sådant som man tänker på i dessa 

dagar men som ansvarig för en fastighet bör 

detta ingå nu när vintern är på ingång. Så lyft frå-

gan på nästa styrelsemöte och diskutera igenom 

hur er beredskap ser ut så att ni kan känna er 

trygga även när nordanvinden viner. Behöver ni 

hjälp med statusbesiktningar så finns våra bygg-

nadsingenjörer till er hjälp. 

På MBF har stor del av arbetet på senare tid 

handlat om att göra budgetar för de föreningar 

som har kalenderår. Höjda räntekostnader, 

värme, vatten och el, ja det mesta har ökat or-

dentligt mot vad vi har vant oss vid de senaste 

åren. Frågan man kan ställa sig är om det som 

händer nu är onormalt? Eller är det en återgång 

till det normala? Räntekostnader på 3-4% är inget 

onormalt så som jag ser det. Däremot så kraftiga 

kostnadsökningar som vi nu får, känns inte nor-

malt. Med det sagt så ska vi nog ställa in oss på 

att räntekostnaderna baseras på 3-5% och inte 

som under de senaste åren då räntan varit onor-

malt låg. För vissa föreningar innebär det en 

smärtsam höjning av månadsavgifterna. Vad kan 

man då göra? Det allmänna ränteläget kan man 

inte göra så mycket åt men däremot kan man se 

över sina driftkostnader. Jag har skrivit om det 

tidigare och min uppfattning är att en styrelse ska 

arbete med att optimera driftnettot på samma 

sätt som större kommersiella fastighetsägare gör. 

Byt lampor till lågenergi, ta hjälp och optimera er 

undercentral eller byt ut den om det behövs. Till-

äggsisolera vindarna. Se över er sophämtning och 

se om det finns åtgärder som kan göras för att 

minska kostnaderna. Be era medlemmar att in-

stallera vattenbesparande armaturer i kök och 

badrum men framför allt leta efter energitjuvar 

och arbeta systematiskt med att se till att de för-

svinner. 

Vi arbetar också på att anpassa våra normalstad-

gar till de lagförändringar som riksdagen tog be-

slut om i somras och där de flesta av dem träder i 

kraft nu vid årsskiftet. Uppdaterade stadgar kom-

mer finnas framme i så god tid att ni kommer 

kunna antag dem i ett första beslut på era års-

stämmor i vår. Mer information om detta kom-

mer separat. 

Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt  

God Jul och Ett Gott Nytt År. 

 

VD, Pontus Gunnarsson  

Pontus har ordet 
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Så här års ökar risken för bran-

dolyckor. Varje år omkommer 

mellan 100-130 personer i Sve-

rige 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 brandskyd-

det. 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 inne-

bära att styrelsen ska se till att 

byggnaden har brandvarnare, 

att byggnadens brandskydd un-

derhålls och att de boende hålls 

informerade om brandskyddet. 

Ansvaret för brandskyddet lig-

ger både på den som äger bygg-

naden, det vill säga bostads-

rättsföreningen och på dem 

som nyttjar byggnaden, i det här 

fallet bostadsrättshavaren. La-

gen 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 ansvarar 

för att lägenheten används på 

ett ansvarsfullt sätt. Därför är 

det viktigt att ni i styrelsen klar-

gör vem som ansvarar för de 

olika delarna i brandskyddet. Ett 

bra brandskydd bygger på att 

styrelsen och de boende tar sitt 

ansvar.  

Som styrelse innebär ansvaret 

också en skyldighet att arbeta 

systematiskt med brandskyddet. 

Mer om det hittar du i Rädd-

ningsverkets allmänna råd 

(2004:3) om systematiskt 

brandskyddsarbete. Kortfattat 

innebär ett systematiskt brand-

skyddsarbete att på ett organi-

serat sätt planera, utbilda, öva, 

dokumentera, kontrollera och 

följa upp brandskyddsarbetet. 

Det är viktigt att ansvarsförhål-

landena gällande brandskyddet 

är tydligt mellan bostadsrätts-

föreningen, bostadsrättshava-

ren och eventuella entreprenö-

rer.  

Nedan beskrivs delar av brand-

skyddet som är eller kan vara 

aktuella i flerbostadshus. 

Brandvarnare 

Fungerande och rätt placerade 

brandvarnare varnar snabbt och 

räddar liv. Sedan 1999 finns det 

krav på att brandvarnare måste 

finnas i alla nyproducerade bo-

städer. Det allmänna rådet är 

att det bör finnas brandvarnare 

i alla bostäder oavsett när bygg-

naden är uppförd. Det bör fin-

nas minst en brandvarnare i 

varje bostad. I vissa lägenheter 

behövs fler beroende på lägen-

hetens storlek, takhöjd eller 

andra hinder. Vid flera vånings-

plan bör det finns brandvarnare 

på varje våning.  

Utrymning 

Grundkravet för bostäder är att 

det ska finns två utrymningsvä-

gar. Trapphuset utgör den ena 

utrymningsvägen och balkong 

eller fönster den andra.  

Släckutrustning 

Är en viktig del av brandskyddet 

och anses lämplig att ha i tvätt-

stugor men även i trapphus, käl-

laren och på vinden. I trapphus 

kan ses som överflöd  om re-

spektive lägenhet är försedd 

med egen brandsläckare. Re-

kommendationen är att ha pul-

versläckare som fungerar på de 

flesta typer av bränder samt 

brandfilt. Det rekommenderas 

även att ha brandsläckare i ga-

rage. 

Förvaring 

Att hålla trapphusen fria från 

brännbara föremål är en viktig 

del av brandskyddsarbetet. 

Detta kan även gälla vid loft-

gångar. Det skapar fria utrym-

ningsvägar om faran är framme. 

Med brännbara föremål räknas 

t.ex. barnvagnar, kartonger, 

möbler och liknande.   

 

Så stärker ni brandskyddet i er bostadsrättsförening 
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Energideklaration 
Då det finns många fastigheter 
men färre energiexperter kan det 
vara en god idé att se över er ener-
gideklaration. 

Genom att göra en energidekla-
ration får byggnadsägaren en god 
överblick över byggnadens energi-
status och inomhusmiljö.  

Det går också att se hur det är möj-
ligt att använda mindre energi utan 
att sänka kvalitén på inomhusmil-
jön.  

Genom att använda mindre energi 
kan byggnadsägaren spara pengar 
och göra en insats för miljön. 

Energideklarationen är giltig i tio år. 
Därefter är det byggnadsägarens 
skyldighet att se till att få upprättat 
en ny energideklaration. 

Enligt lag (2006:985) om energide-
klaration för byggnader ska en 
energideklaration utföras var 10:e 
år, vilket innebär att föreningar 
som upprättat sin energidekla-
ration under år 2013 nu måste 
upprätta en ny. 
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Som fastighetsägare är du ansvarig för att 

radonhalten inte är högre än referensvär-

det 200 Bq/m3. Radon är en osynlig och 

luktfri gas och kan endast upptäckas ge-

nom radonmätning. Stängda eller 

igensatta ventiler kan innebära att radon-

värdet stiger kraftigt och de boende i lä-

genheten blir utsatta för radonstrålning 

som överstiger referensnivån. Det är vik-

tigt att ventilerna är öppna och venti-

lationen fungerar som den ska. 

Du som fastighetsägare är ansvarig för att: 

•  Mäta radonhalten i tillräckligt många      

 lägenheter enligt Strålsäkerhetsmyn-

 dighetens mätanvisningar. 

•  Utföra långtidsmätningar, minst 60 

 dagar under eldningssäsongen 

 (tidsperioden 1 okt – 30 april). 

•  Om det finns lägenheter som har års-

 medelvärden som överstiger refe-

 rensnivån 200 Bq/m3 ska de radon- 

 saneras, därefter ska nya långtidsmä-

 tningar utföras, för att bekräfta att  

 åtgärderna har haft avsedd verkan. 

•  Rapportera resultaten av radonmät-

 ningarna till miljö- och hälsoskydds-

 förvaltningen. 

Flerbostadshus utan källare 

Följande lägenheter ska mätas: 

• Alla lägenheter på markplan. 

 

 

• 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 lägen-

heter på plan tre (eftersom 20 % av 10 är 

två). Du ska göra likadant på huskropp två. 

Totalt blir det 28 lägenheter som ska mä-

tas. 

Flerbostadshus med källare 

Källaren tas inte med i beräkningen 

eftersom det inte finns någon boende på 

detta plan. 

• På alla plan ska minst 20% av lägen-

heterna 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 som har 10 lägenheter per plan. 

Du ska då mäta två lägenheter per plan 

(eftersom 20 % av 10 är två). Du gör sedan 

likadant på huskropp två. 

Totalt blir det 12 lägenheter som ska mä-

tas. 

Radonmätning 
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Kompletterande text till Årsredovisningen 

Inför bokslutet behöver styrelsen skicka in den 

text som de önskar ska stå under rubriken 

”Väsentliga händelser under räkenskapsåret” 

samt till noten ”Väsentliga händelser efter rä-

kenskapsårets slut” i årsredovisningen. Texten 

skall upplysa om viktiga förändringar i verk-

samheten, av ekonomisk karaktär. Exempelvis 

större underhåll eller beslut om årsavgifter.  

 

Protokoll      

Styrelsen behöver skicka in samtliga under-

skrivna protokoll förda vid styrelsemöten un-

der räkenskapsåret eller kopia av dessa; som 

vi ännu ej fått in. Styrelseprotokollen ska vara 

förda i nummerföljd och det är viktigt att de är 

underskrivna. För att styrelseprotokollen ska 

vara kompletta ska även eventuella bilagor 

vara inkluderade. 

 

Engagemangsbesked  

Styrelsen behöver begära ut engagemangsbe-

sked för föreningens lån och bankkonton (ej 

klientmedelskontot) per 31/12 från er bank. 

Detta gäller inte om föreningen har lån/konto 

i Handelsbanken Västerås. Engagemangsbe-

skedet ska postas direkt från banken till före-

ningens revisor. 

 

Kontoutdrag: 

Om er förening har annat bankkonto, utöver 

det klientmedelskonto som MBF använder i 

Handelsbanken, behöver ni  skicka in kontout-

drag per 31/12 till MBF. 

 

Handkassa  

Styrelsen behöver intyga handkassans saldo 

per 31/12. Om föreningen har kvitton i hand-

kassan avseende räkenskapsåret som ännu 

inte redovisats ska dessa skickas in  tillsam-

mans med blanketten för kassaredovisning 

som återfinns på vår hemsida. 

 

Utlägg – kvitton 

Har föreningen kvitton för utlägg, utöver 

handkassa, ber vi er begära utbetalning av 

dessa. Det gör ni via kundportalens funktion 

Utlägg/Arvode (om föreningen har e-attest 

och kvittona inte överstiger 5 000 kr). Annars 

skickar ni in dessa (fram till bokslutsdagen) till-

sammans med blankett om utbetalning, som 

finns på vår hemsida. 

 

Oljeinventering 

Föreningar som eldar med olja behöver upp-

skatta hur många kubik som finns i tanken per 

31/12 och meddela MBF detta, för att få rätt 

kostnad i bokslutet. 

 

Avläsning 

Om avräkning per hushåll för el/värme/vatten 

ska ske per 31/12, behöver ni läsa av detta 

och skicka in underlag till MBF. 

Inför bokslut finns det handlingar vi behöver få in så snart som möjligt. Nedan 

presenterar vi de olika delarna vi behöver få inskickade till oss. 

Handlingar inför bokslut 
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Vad innebär det att sitta i en styrelse? 
Styrelsen är föreningens företrädare utåt. 

Den ingår avtal för föreningens räkning 

och tecknar föreningens firma. Styrelsen 

är föreningens verkställande organ medan 

föreningsstämman är föreningens högsta 

beslutande organ. Att sitta i en styrelse är 

viktigt och kan många gånger vara väldigt 

tidskrävande. Styrelsen utses av medlem-

marna på föreningsstämman. Styrelsen 

ansvarar för det löpande arbetet i före-

ningen som t ex: 

• Trädgårdsskötsel  

• Värme 

• Vatten och avlopp 

• Snöskottning 

• Tvättstugan  

• Städning 

 

En annan av styrelsens uppgifter är att 

hantera frågor, förslag och skrivelser från 

medlemmarna. Ett förslag eller en fråga 

från en medlem ska behandlas på ett sty-

relsemöte. Oavsett vad förslaget handlar 

om är det viktigt att medlemmen får åter-

koppling om hur och när frågan ska be-

handlas och därefter informera medlem-

men om svaret eller beslutet.  Styrelsen 

ansvarar också för den administrativa för-

valtningen. Många föreningar väljer att ha 

en förvaltare som tar hand om de admi-

nistrativa arbetsuppgifterna.  

En styrelse måste bestå av minst tre leda-

möter. Det högsta antalet ledamöter står i 

stadgarna. Vanligtvis väljs en ledamot på 

ett eller två år. Antalet suppleanter i styrel-

sen är valfritt och regleras i stadgarna. En 

suppleant är en ersättare som kallas in om 

en ledamot inte kan närvara på ett styrel-

semöte. I vissa föreningar deltar både le-

damöter och suppleanter på samtliga sty-

relsemöten. En suppleant får endast röst-

rätt när suppleanten ersätter en ledamot.   

En av styrelseledamöterna måste alltid väl-

jas till ordförande. Ibland väljs ordförande 

direkt på föreningsstämman men vanligt-

vis väljer medlemmarna endast vilka som 

ska sitta i styrelsen. Därefter konstituerar 

styrelsen sig själva efter stämman och be-

stämmer vem som ska sitta som ordfö-

rande för föreningen.      
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Vid varje styrelsemöte måste det föras ett 

protokoll. Protokollet ska undertecknas av 

ordförande, sekreterare och justeras av en 

eller två personer, som styrelsen väljer 

som justerare. Justering betyder att den 

som skriver under försäkrar att protokollet 

på ett riktigt sätt speglar vad som beslu-

tats under styrelsemötet. Styrelsen ansva-

rar för att protokollen förs i nummerföljd 

så att revisorn  lätt kan följa förvaltningen.  

Styrelseprotokollen är inte offentliga. En 

medlem i föreningen har inte rätt att ta del 

av dessa. Detta för att styrelsen i vissa fall 

berör känslig information om enskilda 

medlemmar. Däremot har revisorerna 

rätten att ta del av protokollen. Förening-

ens ekonom på MBF vill gärna löpande ta 

del av protokollen då det ger oss god in-

blick i föreningen och dess beslut.  

 

Att skriva styrelseprotokoll 

Med MBFs ekonomiflash får ni era ekonomiska rapporter visualiserade som stapeldia-

gram med jämförelse mot budget. Modulen ger en snabb och bra överblick om hur för-

eningens ekonomiska läge ser ut. Tjänsten kan prövas kostnadsfritt i 14 dagar. 

Läs mer om tjänsten på https://mbf.se/styrelser/mbf-webbtjanster/ 

Gillar du inte att läsa ekonomiska rapporter? 

https://mbf.se/styrelser/mbf-webbtjanster/
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En motion ska innehålla: 

• Rubrik. Börja med en rubrik som talar 

om vad motionen handlar om.  

• Vad vill du att föreningen ska göra. Be-

skriv anledningen till att denna 

motion behöver ställas. Ange relevant 

bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra 

problemet, men också för att under-

lätta för dem som senare läser 

motionen och beslutar i ärendet.  

• Syfte (motivering). Skriv en text som 

berättar varför du tycker som du gör.  

• Att-satser.  Jag/vi föreslår att före-

ningsstämman besluta att…….. 

• Avslutning. Du ska alltid avsluta din 

motion med att skriva ort och datum 

då du skrev din motion och under-

teckna med ditt namn.  

Föreningar som nyligen anta-

git nya stadgar bör uppmärk-

samma sina medlemmar om 

när motionstiden går ut. För 

föreningar, med kalenderår 

som räkenskapsår, som anta-

git MBFs stadgar, går exem-

pelvis motionstiden ut den 31 

januari.  

Det kan även vara bra för öv-

riga föreningar att uppmärk-

samma sina medlemmar om 

när motionstiden går ut. 

Motionstiden kan variera be-

roende på föreningens räken-

skapsår.  

Ett tips är att via anslag på 

lämpliga platser informera 

om detta. För att slippa göra 

nya skyltar varje år erbjuder 

MBF att göra inplastade skyl-

tar som kan användas år efter 

år. Detta till en kostnad av 60 

kr/skylt (exkl. moms). Skyltar-

na går att beställa via blan-

ketten på sista sidan. 

Många av våra föreningar med bokslut 31 

december har en motionstid till 31 januari. 

För att vara på den säkra sidan, se före-

ningens stadgar.   

En motion till årsstämman ska vara en 

fråga som berör föreningen och alla dess 

medlemmar och som inte kan beslutas på 

ett styrelsemöte. Motionen ska innehålla 

ett konkret förslag för stämman att ta ställ-

ning till. 

Stadgarna anger vilka beslut som måste 

fattas av föreningsstämma. Förslag från 

enskilda medlemmar mottages när som 

helst av styrelsen. Sådana förslag kan sty-

relsen ta upp för beslut på ett styrelse-

möte eller bedöma och hänskjuta förslaget 

till föreningsstämman för beslut. 

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk 

på att alltid skriva kortfattat. Försök att an-

vända enkla ord och formuleringar som 

inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett 

ämne per motion. Lämna istället in flera 

motioner om du har flera ämnen som du 

vill ska behandlas.  

Hur skriver man en motion  
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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 nyprodu-

cerad bostadsrätt eller äger en bostads-

rätt. Det handlar bl a om att de som teck-

nar så kallade förhandsavtal ska få mer in-

formation genom den ekonomiska plan 

som man måste upprätta vid nypro-

duktion. 

Äldre föreningar påverkas genom att lagen 

ändras så att principen som säger att en 

bostadsrätt har en röst nu är lag och man 

kan inte ha andra regler i stadgarna. För-

ändring gjordes också i bostadsrättslagens 

paragraf (7 kap 7§) som handlar om när 

bostadsrättshavare vill göra förändringar i 

sin lägenhet, när tillstånd från styrelsen 

krävs samt vad som kan hända om man 

gör förändringar utan styrelsens tillstånd. 

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 i god tid innan de som har års-

stämmor nu i vår så att ni hinner få med 

stadgefrågan i era kallelser. 

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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Gå vår styrelsekurs! 
FÖRDJUPNINGSKURS 2 

Kursen för dig som vill få fördjupad kun-

skap 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 anslutnings-

buss per deltagare. 

 

 

 

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 anmälnings-

dag 25 januari 2023. 

Anmälan fördjupningskurs 2 

 

https://mbf.se/wp-content/uploads/2022/09/Fordjupningskurs-2-2023-Kursanmalan.pdf
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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:  Meddela ändringar senast: 

april, maj, juni   2022-02-24 

Utbetalning av arvoden och övriga 

ersättningar sker alltid i samband 

med löneutbetalning den 25:e varje 

månad. Inkommer betalningsun-

derlag före den 7:e i månaden hinner 

utbetalning ske samma månad.  Ut-

betalning av arvode görs via kund-

portalen eller via vår blankett som ni 

finner på vår hemsida.  

    Om MBF-NYTT 

Vilka regler gäller för julklappar och julbord inom 
en bostadsrättsförening? 

En bostadsrättsförening har möjlighet att ge en julgåva som är skattefri om värdet inte 

överstiger 500 kr inkl. moms till sina anställda*. Gåvor som lämnas i form av pengar är 

inte skattefria, presentkort som inte kan bytas mot 

pengar kan däremot vara en skattefri gåva. När man be-

gär ersättning för utlägget ska man notera på kvittot att 

det gäller julgåvor.  

En bostadsrättsförening har även möjlighet att bjuda an-

ställda* på julbord. För att julbordet inte ska bli skatte-

pliktigt måste man uppge vilka som deltagit med fullstän-

diga namn när man redovisar utlägget. När det gäller 

dryck till maten, rekommenderar Skatteverket 1–2 glas 

vin/öl alternativt alkoholfritt val. 

*Enligt Skatteverket ingår även styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och andra upp-

dragstagare i begreppet anställda. 

Ändrade öppettider under jul och nyår 

v. 50 16 dec Öppet 09:00 – 16:00 

v. 51-52 23 –26 dec Stängt 

v. 1 5 jan Öppet 08:00—13:00 

v. 1 6 jan Stängt 

Utbetalning av arvoden 

https://mbf.se/styrelser/blanketter/
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Under november månad genomförde vi en 

kundundersökning via e-post där våra an-

slutna föreningars ordföranden fick möjlig-

heten att tycka till om MBF.  

Varje år genomför MBF en kundundersök-

ning för att säkerställa att vi når upp till de 

målsättningar vi har gentemot våra anslutna 

föreningar. Undersökningen är av digital ka-

raktär där svaranden får en länk via e-post 

till kundundersökningen. Undersökningen 

innefattar 4 huvudfrågor. 

 

• MBF som helhetsintryck vad gäller ser-

vice, kompetens och tillgänglighet.  

• Om MBF är ett företag som våra före-

ningar känner förtroende för.  

• Om våra föreningar skulle rekommen-

dera MBF till annan förening. 

• Om det finns någon tjänst de saknar 

eller behöver utvecklas. 

132 stycken svarade på undersökningen.  

Vi kan med glädje meddela att vi får fina be-

tyg även i år: 

 

Service   4,7 av 5 

Kompetens  4,7 av 5 

Tillgänglighet  4,5 av 5 

 

Vi tackar för de fina betygen och kommer 

anstränga oss för att behålla, eller om möj-

ligt, förbättra betygen nästa år.  

KUNDUNDERSÖKNING 2022 
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4 dl mjölk 

4 påsar saffran (2 g) (ta 2 påsar om du önskar mildare saffranssmak) 

1 pkt jäst (50g) 

1/2 tsk salt 

2 dl strösocker 

250 g kesella eller kvarg 10 % 

150 g rumsvarmt smör 

14-15 dl vetemjöl 

Fyllning: 

4 dl mjölk 

10 msk marsanpulver 

Pensling: 

1 ägg 

ca 15 g smör 

strösocker 

 

1. Värm mjölk och saffran till 37 grader.  

2. Smula ner jästen i en bunke och häll över degvätskan.  

3. Blanda i salt, strösocker och kesella.  

4. Tillsätt mjukt smör och lite vetemjöl i taget. Knåda degen väl. Låt jäsa i 45 min. 

5. Blanda ihop alla ingredienser till fyllningen och låt stelna i kylen.  

6. Dela degen i ca 20 bitar och forma till bollar. Mjöla bordet och kvala ut varje degbit 

till en pannkaka. Skär ut remsor så det liknar en kam. Spritsa vaniljkräm på  kanten, 

rulla ihop och forma en bulle. Lägg på en plåt med bakplåtspapper. Låt jäsa i ytterli-

gare 30 min. Här kan du se en film hur du formar Zeinas fantastiska saffransbullar 

https://youtu.be/9iGGKotuouY 

7. Sätt ugnen på 225 grader. 

8. Vispa ägget och pensla på bullarna och baka de i ugnen i ca 9-11 min. Låt svalna.  

9. Pensla sedan smält smör och doppa i socker. Redo att serveras. 

Saffransbullar med vaniljkräm 
ca 20 saffransbullar 

https://youtu.be/9iGGKotuouY


17 

Ella ny medarbetare på expeditionen sedan i september efter Sandra Torsson som avslutat 

sin tjänst hos oss.   

1. Du är aktiv fotbollsspelare idag men hur gammal var du när du började spela fotboll? 

 Jag var hela 4 år gammal när jag började på fotbollslekis i Virsbo IF. Sen var jag kanske 

 runt 5/6 när jag började spela fotboll ”på  riktigt” i Västanfors IF. 

2. Vilken position i laget har du? 

 För tillfället är jag vänsterback. Har testat på en del olika positioner genom alla år, så 
 kan nog spela nästan vart som helst på planen. Men jag trivs bäst som just vänster
 back.  

3. Vad äter du aldrig? 

 Jag är ganska kräsen när det gäller mat. Så det finns nog en del saker jag aldrig skulle få 
 för mig att äta. Det första som kom upp i huvudet var blodpudding, så det får bli mitt 
 svar. 

4. Vad är det bästa med julen? 

 Det bästa med julen är att man får umgås med familjen och släkten (och att både ge 
 och få julklappar, den som säger att den inte gillar julklappar ljuger). 

5. Vad önskar du dig i julklapp? 

 Klurig fråga… Är ganska dålig på att veta vad jag önskar mig, men ett par sköna mjukis-

 byxor går alltid hem. 

  

 

 

 

 

  

LÄR KÄNNA VÅR PERSONAL (5 SNABBA)   

Ella Niemelä 
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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 

 

Inför jul vill vi påminna er om att 

skicka in samt attestera era faktu-

ror i så god tid som möjligt innan 

årets slut. Det är flera helgdagar, 

mellandagar med minskad perso-

nalstyrka. Därför uppskattar vi om 

så mycket som möjligt av faktura-

hanteringen kan skötas innan års-

skiftet. Detta gäller även vid ut-

lägg.  

Fakturor och utlägg in-
för årsskiftet 

Maria Nilsson är vårt senaste tillskott på Expedition-

en som bostadsrättsadministratör. Maria började 

sin anställning hos oss i december och har sedan 

tidigare en kandidatexamen i innovationsteknik från 

Mälardalens Universitet. Efter sin examen har Maria 

jobbat kommunalt som bland annat handläggare, 

ekonomiassistent och kundrådgivare. Maria bor i 

Västerås tillsammans med sin familj som består av 

make och två barn.  

-Jag hoppas kunna bidra med nytänkande och 

mycket härlig energi till vårt kontor i Västerås. Jag 

är en väldigt social person och hoppas på att jag får 

möjlighet att träffa och hjälpa många kunder i min 

nya roll. Jag har tidigare jobbat extra på MBF under 

min studietid på Mälardalens Universitet så det 

känns väldigt speciellt och extra roligt att vara till-

baka!  

 I rollen som vår nya bostadsrättsadministratör 

kommer Maria bland annat att jobba med hand-

läggning av avgifts- och hyrningsärenden, handlägg-

ning av hyresavtal samt efterbehandling av avier 

och krav.  

Vi önskar Maria Nilsson varmt välkommen till oss på 

Mälardalens Bostadrättsförvaltning.   

 

 

 

  

Maria Nilsson 
NY MEDARBETARE 

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

KPI (Konsumentprisindex) 

Oktober 2022   384,04 

Oktober 2021   346,44 

Oktober 2020   336,97 

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

Riksbankens referensränta är en ränta som fastställs av Riksbanken två gånger 
om året, den 1 januari och den 1 juli. 

Referensräntan motsvarar Riksbankens styrränta, avrundat uppåt till närmast 
halva procentenhet om det behövs. Riksbankens referensränta har inget pen-
ningpolitiskt 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 
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Till medlemmar i  

Brf  EXEMPEL 

 
Enligt föreningens stadgar  

går motionstiden ut den 31 januari. 

Det innebär att medlem som önskar 

få ett ärende behandlat vid års-

stämman, skriftligen skall framställa 

sin begäran hos styrelsen senast  

den 31 januari. 

 
Med vänlig hälsning 

Styrelsen 

——————————————————————————— 

Skylt om motionstid 

 

Ja tack! 

Vi önskar få …………… st inplastade skyltar á 60 kr exkl. moms. 

Vi godkänner att kostnaden ……………….. kr exkl. moms dras från  

föreningens konto. 

 

Brf  ....................................................................................................  

 

Namn  ...............................................................................................  

 

Datum .............................................  

 

Namnteckning  .................................................................................  

 

Skicka/mejla eller lämna svarstalongen till MBF 

Adress: Box 581, 721 10 VÄSTERÅS 
Besöksadress: Källgatan 14 
E-post: info@mbf.se 


