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Nu finns föreningens nya hemsida på plats. Vi vill 
att så många som möjligt går in på hemsidan och 
registrerar sig och anger en e-mail adress.           
Ni kommer då att få en avisering när det finns ny 
information att ta del av.  
Ni kan from nu nå styrelsen via e-mail på 
styrelsen@brfmorkullan.se men det går naturligtvis 
lika bra att ringa precis som tidigare. 

Styrelseinfo  

 
Det här är den sista utgåvan av styrelseinfo som 
kommer att delas ut till alla hushåll. From Maj 
månad så distribueras styrelseinfo som ett 
nyhetsbrev via hemsidan och vi kommer också att  
sätta upp en kopia på anslagstavlorna.  
Det går fortfarande bra att få styrelseinfo i 
postboxen precis som idag. Kontakta i så fall  
styrelsen så ordnar vi det. 

Grovsopor 

 
Vi har bokat en container till Erikslundsvägen 1och 
en till Erikslundsvägen 11 för grovsopor mellan den 
29 maj och den 1 juni. 
Tänk på att det inte är tillåtet att slänga el eller 
elektronikskrot eller kemikalier tex målarfärg. 

Lekplatser 

 
Vi kommer att göra en mindre uppfräschning av 
lekplatserna. Vi sätter dit en till gunghäst på 
lekplatsen vid 3:an och byter ut båda gunghästarna 
på lekplatsen vid 7:an. Alla gungsitsar byts ut och vi 
kommer att fylla på sand där det behövs.  
 
 
 

 
 
 
 

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 stängt pga Corona viruset för 
besök. Detta gäller tillsvidare. 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 kan få problem. 
Mera information kommer. Besök gärna 
www.comhem.se redan nu. 

Lägenhetsdörrar och lås 

 
Byte av dörrar och lås rullar vidare men det går  
sakta pga asbestsaneringen och sjukfrånvaro.                  
Vi har därför tillsammans med berörda 
entrepenörer beslutat att stoppa dörrbytet tills 
saneringen är klar. Vi räknar nu med att saneringen 
kan återstarta V16 och pågå till V25. Dörrbytet 
återstartar vecka 23 och pågår till vecka 27 
Vi sätter upp anslag vid ytterdörrar om när det är 
dags hos er. 
 

Styrelsen  

 


