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Vi rekomenderar 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  

För allas trivsel och säkerhet 

 
På uppkommen anledning vi vill ta upp 
några saker som vi behöver bli bättre på för 
allas trivsel och säkerhet. 
 
Dörrar till källarförråd och cykelkällare ska 
vara stängda och låsta.  
 
Undvik rökning i anslutning till husen. 
 
Undvik biltrafik utanför husen och håll ner 
hastigheten om du måste ta bilen fram till 
huset. Tänk på lekande barn och husdjur. 
 
Sköt sopsorteringen på ett bra sätt så att vi 
inte drabbas av merkostnader. Till exempel 
så räknas stekpannor inte som 
metallförpackning ! 

Byte av avloppsrör 

  
Det var tänkt att dörrbytet skulle vara det sista 
större projektet på ett tag men styrelsen har nu 
beslutat att åtgärda avloppsrören som går från 
husen till kommunens ledningsnät redan nu under 
hösten. Mer information kommer 
 

HSB Solcellspark 

 
Se kallelse till extra stämma den 26/8 

Inventering av förråd 

 
Vi kommer att göra ett omtag på inventeringen av 
källarförråd och matkällare då vi inte fick något 
större gensvar på anslagen som vi satte upp på 
anslagstavlorna / hemsidan. 

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 08:00-16:00. SCT 
ringer man om det är fel på hissarna oavsett 
klockslag. 

HSB 

 
HSB kontoret är fortsatt stängt pga Coronaviruset.  
Man kan fortfarande ringa in till HSB för ärenden 
man vill ha hjälp med.  

Comhem 

 
Comhem stänger ner sitt analoga nät I början på 
September. Det gör att du som tittar på tv direkt 
via antennuttaget utan digitalbox måste ändra 
inställningarna på din TV 
Mer information finns på anslagstavlorna , 
föreningens hemsida eller på www.comhem.se 

Lägenhetsdörrar och lås 

 
Arbetet med Erikslundsvägen 7-11 är nu igång och 
vi räknar med att vara klara under September 
månad.  
 

Styrelsen  

 


