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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 07:00-
16:00. SCT ringer man om det är fel på 
hissarna oavsett klockslag. 

Styrelsen 
 

Vi behöver fler som kan engagera sig i 
styrelsearbetet. Kontakta valberedningen om 
ni vill hjälpa till. 

Spolning av avloppsstammar. 
 

Vi har nu beställt stamspolning och 
återkommer med datum så fort vi har mer 
information. Vi kommer att behöva komma in 
i alla lägenheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Laddstolpar 
 
Vi jobbar nu vidare med ett upplägg där vi 
installerar laddstolpar på 12 parkeringsplatser  
Dessa parkeringsplatser kommer att ha en  
förhöjd parkeringsavgift de första 36 
månaderna för att finansiera föreningens 
investering. Kostnaden för förbrukad el 
debiteras separat baserat på verklig 
förbrukning. Installationen innebär att några av 
er kommer att behöva byta parkeringsplats. 
Mer information kommer. 
 
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. 
 

Den 23 September plockade HSB bort de 
cyklar som saknade märkning. Cyklarna lagras  
sex månader innan de skänks bort till 
Silverhojen. Kontakta HSB om ni saknar er 
cykel. 

Målning av träpanel 
 
Träpanelerna på balkongerna behöver målas 
vilket några av er har uppmärksammat. 
Målning kommer att ske nästa vår/sommar. 
 
Cykelrummen 
 
Tänk på att släcka belysningen när ni varit i 
cykelrummen. Tänk också på att dörrarna till 
cykelrummen ska vara stängda och låsta. 
 
 
Styrelsen 

 


