
    

För mer information, kontakta:  
Staffan Nevby Tel: 070-517 64 77 

Pernilla Abrahamson Tel: 070-349 79 70

MBB blir Frejs Konsulter
Frejs i Smålandsstenar satsar för framtiden genom övertagandet av MBB Bokföringsbyrå AB. 
– Genom samgåendet får vi ett breddat utbud och ett väsentligt tillskott till vår konsultverksamhet, 
säger Staffan Nevby, platschef på Frejs i Smålandsstenar.

Pernilla Abrahamson, tidigare delägare för MBB Bokföringsbyrå, berättar att hon och kollegan Katja 
Bogesten nu flyttar kontoret till Frejs Konsulter AB på Norra Nissastigen 11 i Smålandsstenar. 
– Vi har samarbetat med Frejs i många år så det här är en naturlig lösning för oss.

Mer kompetens 
MBB Bokföringsbyrå arbetar bland annat med löpande redovisning, löner, bokslut och deklarationer. I vissa 
fall hjälper man sina kunder med hela ekonomihanteringen, i andra fall bara delvis. Antingen besöker man 
kunderna ute på företagen eller så gör man jobbet från kontoret. 
– Vi kommer jobba vidare precis som tidigare. Men i och med att vi nu ingår i Frejs Konsulter får vi tillgång 
till mer kompetens. Behöver vi rådfråga en revisor eller skatteexpert, ja då är det bara att gå upp till dem, 
säger Pernilla Abrahamson.

Blir fyra anställda 
Frejs är uppdelat i Frejs Revisorer och Frejs Konsulter. Båda finns i samma hus, revisorerna på övervåningen 
och konsulterna på bottenvåningen. Totalt blir man fyra anställda konsulter i bolaget: Pernilla Abrahamson 
och Katja Bogesten, från MBB, samt Malin Johansson och Ewa Källberg, från Frejs.  
– Min vision är att konsultsidan ska växa ännu mer. Frejs ska vara det självklara valet när man behöver hjälp. 
MBB får enklare att växa under Frejs paraply, säger Pernilla Abrahamson.

Bättre för kunderna 
Förutom att MBB får ett nytt namn och flyttar till nya lokaler kommer det fungera som vanligt för kunderna. 
Prissättningen fortsätter till exempel att vara densamma.  
– Men övertagandet innebär också att vi får bättre backup och vi blir fler som kan hjälpas åt. Jag skulle vilja 
säga att det blir bättre för våra kunder, säger Pernilla Abrahamson. 
Staffan Nevby tillägger: 
– Syftet är inte att ändra på konceptet utan att ta vara på möjligheterna och utveckla det som finns. 
Flytten av MBB:s kontor sker under oktober månad.

“Frejs har varit vår revisor och MBB har  
skött bokföringen. Nu får vi som kund allt  
på samma ställe. Det här blir kanonbra.”  
Michael Åstmar, 0371 webb & reklam AB 
och Happy Småland AB

“Vi är redan nöjda med vårt samarbete  
med både MBB och Frejs. Men nu blir 
det ännu bättre och enklare för oss. All 
kompetens finns i samma hus.”  
Toni Fuchs, Fuchs Verktyg AB

Text & foto: Malin Ivarsson, 0371 webb & reklam AB
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Staffan Nevby, platschef på Frejs bakom nya Frejs Konsulter AB: Ewa Källberg, Pernilla 
Abrahamson, Katja Bogesten och Malin Johansson.


