
MBW nyhetsbrev – vecka 11, 2019 (English version below) 

· Välkomstmingel för Susanne Keipert – Vår nyaste gruppledare Susanne Keipert kommer att 
hålla MASS-föreläsningen den 25 mars. Här kan du läsa om Susannes forskning https://pp-prod-
admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.27440/2.27478/2.27485/2.27552/2.27569/2.56284 

 Efter föreläsningen bjuder institutionen på mingel med förfriskningar för att hälsa Susanne 
välkommen. Tiden är kl. 16 och platsen är utanför E306. Välkomna!  

 
Susanne Keipert 

· E-faktura obligatoriskt från 1 april – Sveriges regering har beslutat att alla fakturor som skickas 
till myndigheter fr.o.m. 1 april ska vara e-fakturor. Eftersom SU är en myndighet gäller det även när vi 
beställer saker. Leverantörer som är upphandlade genom inköpsavdelningen skickar automatiskt e-
faktura. Men när vi beställer från andra leverantörer (tex. när vi gör direktupphandlingar) är det 
viktigt att vi informerar leverantören om detta. Använd denna länk och skicka den till leverantören, 
så den vet hur den ska göra för att skicka e-faktura till SU. https://www.su.se/om-
oss/fakta/leverant%C3%B6rsinformation/faktura-betalningar-och-e-handel-1.392240 

· Spring Vårruset 28 maj – Alla damer/tjejer på MBW är välkomna att delta i Vårruset den 28 maj. 
Det är ett lopp på 5 km som går av stapeln vid Stora Skuggan, alldeles nära Arrheniuslaboratoriet. Det 
brukar vara 15-25 st personer från MBW som är med. Du kan springa fort, jogga eller promenera – all 
kan vara med. Anmäl intresse till lina.berggren@su.se senast 15 april. 

 

· MBWs interna webb – Du vet väl att mycket användbar information finns på MBWs interna 
webb? Där finns protokoll från styrelsemöten och andra grupper. Där finns blanketter och lathundar 
och information om t.ex. disputationer, resestipendier för doktorander och forskningsapparatur. 
https://www.su.se/mbw/mbw-internal 

· Uber-taxi inte tillåtet i tjänsten – När du är på resa i tjänsten så tillåter SU inte att du använder 
Uber-taxi. Anledningen är att SU har ansvar att säkerställa att leverantörer inte brister i skyldigheter 
såsom skatter, socialförsäkringsavgifter och goda arbetsvillkor. Eftersom Uber endast är en 
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förmedlingstjänst så kan inte SU få garantier för dessa kriterier för alla enskilda förare. Därför har SUs 
centrala förvaltning beslutat att inte tillåta kostnader för Uber-taxi. 

  
· Nya personer vid MBW  – MBW är en dynamisk institution med många nya ansikten varje 
månad. Denna månad välkomnar vi: 
Studenter: Sina Klein (grupp Barragan), Dominik Haberbosch (grupp Barragan), Charlotte Mueller 
(grupp Barragan) 
Praktikant: Maxine van Hagen (grupp Friedländer) 
 
 

 
 
/Per & Lina 
 
 
 



MBW newsletter – week 11, 2019  
· Welcoming mingle for Susanne Keipert– Our newest groupleader, Susanne Keipert, will host 
MASS on March 25.  Read about Susanne’s research here https://pp-prod-
admin.it.su.se/preview/www/2.2982/2.27440/2.27478/2.27485/2.27552/2.27569/2.56284 

After the seminar, MBW invites everyone for mingle with refreshments to welcome Susanne to the 
department. The time is 4 pm and the place is outside of E306. Wellcome!  

 
Susanne Keipert 

· Electronic invoice mandatory after April 1st– The Swedish government has decided that all 
invoices sent to Swedish governmental authorities has to be electronic invoices (e-faktura) starting 
from April 1st. Since SU is a governmental authority this applies to us as well. When we order from 
companies that have been procured through the Economy department, the e-faktura will apply 
automatically. But when we order things from other supplies (for instance when we make direct 
procurements) we need to inform the supplier to send e-faktura. Leverantörer som är upphandlade 
genom inköpsavdelningen skickar automatiskt e-faktura. In this link there are instructions for how 
the supplier should do to send an e-faktura to SU. (the text is unfortunately only in Swedish, but 
there is a form in English). https://www.su.se/om-oss/fakta/leverant%C3%B6rsinformation/faktura-
betalningar-och-e-handel-1.392240 

· Run Vårruset May 28 – All women/ladies at MBW are welcome to take part in the yearly running 
event Vårruset on May 28. It is a ”race” of 5 km held in Stora Skuggan, in the vicinity of the Arrhenius 
lab. Usually, 15-25 persons represent MBW – and you can be one of them. You may run fast, jog or 
walk – everyone can take part. Please register to lina.berggren@su.se by April 15. 

 

· The MBW internal web – There is a lot of useful information on the MBW internal web such as 
protocols from board meetings and other MBW organs; there are forms and check-lists and 
information on things like dissertations, travel stipends for PhD students and lab equipment – and 
much more. https://www.su.se/mbw/mbw-internal 
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· Uber taxi not permitted for work trips – When you are travelling on behalf of SU or your 
research, you may not use Uber for taxi services. The reason is that SU has responsibility to assure 
that suppliers do not fail in aspects such as taxes, insurances and good working conditions. Since 
Uber is not a regular company, SU has no means to assure that this applies to all drivers and that is 
why SU central department has made this decision. 

  
· New persons at MBW – MBW is a dynamic department with many new faces every month. This 
month we welcome:  
Students: Sina Klein (group Barragan), Dominik Haberbosch (group Barragan), Charlotte Mueller 
(group Barragan) 
Intern: Maxine van Hagen (group Friedländer) 
 
 
/Per & Lina 
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