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Mamma är bäst i världen
ånga nynäshamnare har säkert undrat vad som döljer sig 
bakom de folierade skyltfönstren på Fredsgatan 13 i centrum. 
Adressen är kanske mest känd för att ha inrymt blomster- 

affären Bellis under många år, innan den flyttade vidare till Centralgatan. 
Efter att lokalen stått tom under en längre tid tog en ny hyresgäst över i 
slutet av 2018. Företaget som flyttade in heter BRF Ekonomen och drivs 
av mor och dotter Margaretha Hultin och Mikaela 
Forsell.

 – Vi tar hand om allt som har med ekonomi och 
administration att göra åt bostadsrättsföreningar 
och stöttar dem på olika sätt, förklarar Margaretha. 
På så vis kan föreningarnas styrelser ägna mer tid 
till de praktiska och tekniska frågor som medlem-
marna har behov av. Vår uppgift är att se till att 
ingenting faller mellan stolarna.

Företaget BRF Ekonomen startade de tillsammans 
2011. Margaretha hade tidigare kommit till Nynäshamn för ett konsult-
uppdrag genom sitt dåvarande arbete i fastighetsbranschen. Efter några 
år där fick hon en förfrågan från bostadsbolaget Veidekke om att sköta 
den ekonomiska administrationen i samband med uppstart av föreningar 
vid nybyggnationer. Dottern Mikaela var snabb att haka på. Hennes 
engagemang för bostadsrättsföreningar började redan i 20-årsåldern, 

Söndagen den 31 maj infaller årets egna dag för att 
uppmärksamma alla mödrar lite extra. Traditionen 
att fira Mors dag har sitt ursprung i USA och kom 
till Sverige för drygt 100 år sedan. 

Av Sveriges knappt 3 miljoner mammor har 
100% Nynäshamn träffat två, som dessutom är 
både mormor respektive dotter och även jobbar 
tillsammans i det gemensamma företaget.

då hon blev invald i en styrelse. Det väckte ett intresse för bostadsför-
valtning som gjorde att hon blev inspirerad att skaffa sig en matchande 
utbildning.

 – Det var så det började för oss, berättar Margaretha. Sedan har 
företaget sakta men säkert vuxit med nya kunder genom åren. 

Idag arbetar sex personer på kontoret, där de flesta 
faktiskt har rekryterats från ridklubben i Nynäshamn. 

 – Det visade sig vara en bra rekryteringsbas, säger 
Mikaela. Varken jag eller mamma har något häst- 
intresse, men det fanns tydligen många redovisnings-
ekonomer som höll till i stallet och när väl den första 
hade börjat hos oss spreds ryktet vidare.

Kunderna har däremot ”rekryterats” från flera orter 
i landet.

    – Vi har kunder i hela Stockholmsområdet och 
Mälardalen, men också bostadsrättsföreningar i Malmö, Göteborg och 
Uppsala anlitar oss, berättar Mikaela. Och på senare tid har vi fått ta 
hand om flera här i Nynäshamn, tillägger hon. Det är jättekul att vi även 
får jobba med lokala föreningar.

Så hur är det då att driva företag tillsammans som mor och dotter?

 – Jag har lärt mig oerhört mycket av min mamma och att arbeta 
tillsammans är utvecklande, säger Mikaela. Vi är bra på helt olika saker. 
Mamma är en fena på att göra analyser. Hon är den av oss som är mest 
strukturerad och gillar siffror. Jag är bra på att översätta hennes rapporter 
så att andra kan förstå. Förvaltning i klartext, brukar vi säga.

Margareta nickar instämmande och tillägger:

 – Ja, vi kompletterar varandra på ett bra sätt. 
Vi är båda ensambarn med starka viljor, men 
har delat upp rollerna litegrann utifrån vad vi är 
bäst på. Med stigande ålder har jag också släppt 
lite på prestigen.

På fritiden umgås de mer som mor och dotter 
än kollegor, men det händer förstås att de pratar 
visioner och strategier om företagets framtid 
även utanför ordinarie arbetstid. Margaretha är 
numera seniorförvaltare och hoppas få lite mer 
tid över till att spela golf och tillbringa tid i det nyinköpta fritidshuset på 
Lisö.

 – Och så vill jag ha mer tid för att vara mormor förstås, tillägger hon 
glatt med det senaste barnbarnet i famnen. Men jag vill gärna fortsätta 
att jobba eftersom jag tycker det är så roligt. Bara lite mindre, kanske.
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Just nu är Mikaela föräldraledig för att ta hand om den några månader 
gamla sonen, men hon kan inte låta bli att titta in på kontoret ibland för 
att kolla läget hos kollegorna – och för att träffa mamma förstås. 

 – Nu när jag blivit mamma själv uppskattar jag min egen ännu mer. 
Jag förstår och respekterar henne också på ett annat sätt, är stolt över att 
vara hennes dotter och få säga att hon är min mamma. Förhoppningsvis 

kommer jag att kunna stötta mina barn och vara 
deras vägvisare genom livet på samma sätt som 
hon har varit för mig. 

Mors dag den 31 maj tänker hon uppmärksamma 
lite extra.

       – Förra året lagade jag en god middag för att 
fira henne och det blir nog något liknande i år, 
avslöjar Mikaela när Margaretha tillfälligt lämnat 
rummet. Ett kort brukar jag skriva och jag tror till 
och med att hon har fått blommor någon gång, 

men det kanske är säkrast att inte dubbelkolla, viskar hon.

Som nybliven mamma kan nog inte Mikaela räkna med att själv bli 
uppvaktad med middag och blommor ännu på några år. Det blir istället 
företagaren, chefen och tillika mamma och mormor Margaretha som får 
den uppmärksamheten på årets bemärkelsedag den sista söndagen i maj.

”Jag har lärt 
mig oerhört 

mycket av min 
mamma”

”Nu när jag blivit 
mamma själv 

uppskattar jag min 
egen ännu mer”

Mors dag  
31 maj


