HSB Brf
Morkullan
Information från senaste styrelsemötet
den 2021-09-13

www.brfmorkullan.se
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

Laddstolpar
Styrelsen jobbar vidare med frågan om
laddstolpar för elfordon och vi räknar med att
ha ett beslutsunderlag framme under hösten.
Vi vill samtidigt informera om att det inte är
tillåtet att ladda elfordon i de befintliga
motorvärmaruttagen. De elektriker som vi har
varit i kontakt med avråder starkt från att
göra det.

Övergivna cyklar.

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 07:0016:00. SCT ringer man om det är fel på
hissarna oavsett klockslag.

OVK
Vi har nu fått protokollen från besiktningen av
ventilationssystemet. Det finns en del saker
som behöver åtgärdas. HSB kommer att
kontakta er som är berörda.

Den 23 September kommer vi att gå igenom
cykelrummen och cykelställ och ta bort
övergivna cyklar. Se separat anslag.

Målning av träpanel
Träpanelerna på balkongerna behöver målas
vilket några av er har uppmärksammat.
Vi kommer att ta in offerter och räknar med
att måla om nästa vår/sommar.

Vattenförbrukning

Plåt och Ventilation kommer att hjälpa oss
med det åtgärder som föreningen ska stå för.

Vi har noterat att vattenförbrukningen varit
ovanligt hög under sommaren. Vi ber er
därför kontrollera så att ni inte har kranar
som droppar eller toalettstolar som står och
rinner eller liknande.

Spolning av avloppsstammar.

Styrelsen

Vi håller på och tar in offerter på
stammspolning. Vi hoppas att vi kan få rören
spolade före årsskiftet.

