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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 registrerar er så får ni också 
inloggningsuppgifter. 
Ni når styrelsen via e-mail på: 
styrelsen@brfmorkullan.se  

Budget 20/21 

 
Vi är nu klara med budgeten för nästa 
verksamhetsår som börjar den 1/9. Det blir ingen 
höjning av månadsavgifterna men avgiften för 
parkeringsplats höjs med 50 SEK / månad. 
Föreningen har ett fåtal förråd som vi hyr ut och 
avgiften höjs även här med 50 SEK/ månad.  
Höjningarna gäller from 1/10  
Elavgifterna ligger kvar på 1.25 SEK per kWh som 
tidigare. 

Filmning av avloppsrör 

 
Problemet med trädrötter som trängt in i 
avloppsrören vid 11:an blev en kostsam historia. 
Vi har därför låtit filma spill och dagvatten 
ledningar vid övriga hus och det visar sig att 
samtliga rör är i dåligt skick och kräver åtgärd. 

HSB Solcellspark 

 
Ni har kanske läst om den solcellspark som HSB 
Söderermanland bygger utanför Strängnäs? Vi har 
nu möjlighet att köpa andelar i anläggningen.   
En investering solcellsparken skulle ge oss leverans 
av miljövänlig el till fast pris under många år framåt  
https://www.hsb.se/solcellspark/ 
Mer information kommer.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. Niklas har semester vecka  27-29, 31, 33. 

HSB 

 
HSB kontoret är fortsatt stängt pga Coronaviruset.  
Man kan fortfarande ringa in till HSB för ärenden 
man vill ha hjälp med. Under veckorna 29-31 är 
öppettiderna på telefon 09:00-12:00, 

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 

 
Som vi har informerat om så visade det sig att det 
finns ytterligare asbest på Erikslundsvägen 5-11 
jämfört med Erikslundsvägen 3 
Vi kommer att färdigställa Erikslundsvägen 5 under 
vecka 26-28 och tar sen en paus tills efter 
semestrarna och återstartar på Erikslundsvägen 7 
tidigast vecka 33. Ny tidplan kommer när det 
börjar närma sig.  
 
Nästa styrelseinfo kommer efter mötet i Augusti. 
Vi vill passa på att önska alla en trevlig sommar ! 

Styrelsen  

 


