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Information från senaste
styrelsemötet den 2020-12-14

www.brfmorkullan.se
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

Stämma Februari -21
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.

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.

Sopsortering
Tyvärr så fungerar sopsorteringen sämre och
sämre. Det gröna påsarna som kommunen
delar ut får bara användas till komposterbart
avfall. Kärlet för metall är bara till för
förpackningar som konservburkar och liknade.
Det är att krav att alla följer de regler
som finns.

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 08:0016:00. SCT ringer man om det är fel på
hissarna oavsett klockslag. HSB kontoret är
fortsatt stängt på grund av corona pandemin
men det går bra att ringa.

Fastighetsförsäkring
Från och med 2021-01-01 så flyttas vår
försäkring till Protector försäkring. Det är ett
resultat av att HSB byter försäkringsbolag för
det gruppavtal som vi ingår i. Länsförsäkringar
har valt att säga upp avtalet pga höga
skadekostnader bland de föreningar som ingår
Bostadsrättstillägget flyttas också till
Protector.Från styrelsens sida tycker vi att det
är tråkigt att tappa den lokala anknytningen
och vi kommer att utvärdera framtida
försäkringslösningar.

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.

Byte av avloppsledningar
Då det regnat mycket under senare delen av
hösten kunde vi inte återställa slänten från
Erikslundsvägen 9-11 och ner mot gatan.
Det kommer i stället att göras i vår

Vi vill passa på att önska er alla en
God Jul och ett Gott Nytt år
Styrelsen

