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Vi rekommenderar att ni registrerar er på 
föreningens hemsida och anger en e-mail 
adress. Ni kommer då att få en avisering när 
det finns ny information att ta del av.  
När ni registerar er så får ni också 
inloggningsuppgifter. 
Ni når styrelsen via e-mail på: 
styrelsen@brfmorkullan.se  

HSB- Vicevärd 
 
Vicevärd Niklas Rehnström ska bara styrelsen    
kontakta, boende i föreningen ringer till HSB 
kundcenter på 010-442 55 00, felanmälan ska 
göras till HSB felanmälan på 010-442 55 00, på 
hsb.se eller jouren om det är utanför 07:00-
16:00. SCT ringer man om det är fel på 
hissarna oavsett klockslag. 

Covid 19 
 
Vi ber samtliga att tänka på att hålla avstånd 
när ni möter någon av era grannar i källare, 
hissar och andra gemensamma utrymmen. Vi 
har ett gemensamt  ansvar och det är viktigt 
att vi visar respekt för de som känner rädsla 
och oro över situationen. 

Sopsortering 
 

Sopsorteringen fungerar inte bra i alla husen.      
Vi ber er tänka på att sortera efter bästa 
förmåga och slänga saker i rätt kärl. Dålig 
sortering innebär bla:                                     
-Ökade kostnader för sophanteringen.              
-Försämrad arbetsmiljö för berörd personal.      
-Minskad miljönytta.                                  
Om ett kärl för återvinning är fullt så får man 
vänta med att slänga förpackningar tills det har 

blivit tömt eller använda någon av kommunens 
återvinningsstationer. 

Laddstolpar för elfordon 
 
Det var 54 hushåll som svarade på enkäten 
och det är idag ett fåtal som har en bil som 
går att ladda.Däremot så tror 1/3 av de som 
har svarat att man inom några år kommer att 
ha behov att att kunna ladda sin bil. 
Det var även en del som lämnade egna 
kommentar och synpunkter vilket uppskattas.  
Styrelsen har beslutat att göra en förstudie 
och ta fram ett underlag för att se vilka 
alternativ som finns innan vi tar något beslut. 
Förutom de tekniska detaljerna så kommer vi 
också titta på finansiering. Det gäller både hur  
man kan ta betalt för förbrukad el och hur 
man kan finansiera installationen. 
Målsättningen är att en ev. installation ska vara 
kostnadsneutral för föreningen sett över några 
års tid.  

OVK besiktning 
 
Vi har fått dispens med 6 månader vilket vi är 
tacksamma för med tanke på pandemin.            
OVK besiktningen ska nu vara gjord tills i 
mitten på Augusti.  
OVK=Obligatorisk ventilationskontroll 

Skadegörelse på parkerade bilar 
 
Vi har ett fall där någon förstört ljuddämparen 
på en parkerad bil utanför 9-11. Oklart om 
det var ren skadegörelse elller ett försök att 
stjäla katalysatorn som innehåller värdefulla 
metaller.  

Personal från HSB 
 
Vi har tyvärr haft ett fall där en obehörig 
person har ringt på hos boende och sagt att 
man kommer från HSB och ska inspektera 
något i lägenheten. HSB:s personal kommer 
normalt sett inte oanmälda och dom har ID 
bricka från HSB.  Var försiktiga med vem ni 
släpper in i lägenheten. 
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