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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 08:00-
16:00. SCT ringer man om det är fel på 
hissarna oavsett klockslag. 
HSB kontoret är nu öppet för besök. 
Felanmälan per telefon har fått ändrade 
öppettider och öppnar nu 07.00 på 
morgonen. 

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. 
 
 
 

Inbrott källaren 1:an 

 
Vi har haft inbrott i cykelkällare och förråd på 
Erikslundsv 1. Tänk på att dörrar ska vara 
stängda och låsta. Släpp inte in obehöriga. 
Kontakta vicevärd eller styrelsen om ni ser 
något misstänkt. 

Stämman i Februari 

 
Styrelsen har med hänsyn till pandemin 
beslutat att inte kalla till ett fysiskt möte. 
Stämman kommer i stället att genomföras 
genom poströstning utan fysisk närvaro enligt 
de tillfälliga regler som riksdagen belutat om.  

Fastighetsförsäkring uppdatering 

 
Vi behåller Länsförsäkringar som 
försäkringsbolag. Gruppavtalet via HSB visade 
sig innebära en kraftig höjning av premien så vi 
har valt en annan lösning. Omfattningen är 
samma som tidigare. Även den här lösningen 
innebär tyvärr en höjning av premien. 

Laddstolpar för elfordon 

 
Styrelsen har börjat titta på behovet av 
laddstolpar för elfordon. Vi kommer att som 
ett första steg skicka ut en enkät för att 
kartlägga behovet. Enkäten kommer att 
skickas ut under första kvartalet -21. 

OVK besiktning 

 
Vi skulle egentligen ha genomfört rensning av 
ventilationskanaler och OVK besikting nu men 
vi har ansökt om dispens med 6 månader med 
hänvisning till pandemin. 
 
Styrelsen 

 


