HSB Brf
Morkullan
Information från senaste
styrelsemötet den 2020-11-09

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

Ekonomi
Ekonomin är fortfarande god men det går inte att
blunda för de merkostnader vi har haft den senaste
tiden. Vi har därför beslutat att höja avgifterna med
2,5 % från och med årsskiftet.

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.

Byte av avloppsledningar
Vi räknar nu med att Erikslundsvägen 7-11
kommer att vara klart under vecka 46 och att
asfaltering kommer att vara klart före
månadsskiftet som 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. HSB kontoret är fortsatt stängt på grund
av corona pandemin men det går bra att ringa.

Målning av källargolv
Målning av golven Erikslundsvägen 7-11 utförs
under vecka 46-48. Vi kommer att lägga in nya
dörrmattor för att skydda golven innanför
källardörrarna där slitaget är som störst. Vi vill
också be er att inte gå i källarkorridoren med
broddar nu när vi kommer till den hala delen av
året.

Lägenhetsdörrar och lås
Slutbesiktning genomfördes under vecka 43. Om ni
upplever någon form av problem med den nya
dörren eller lås så felanmäler ni det till HSB på
vanligt sätt. Ulricas uppdrag som projektledare är
nu avslutat.

Borttagning av nyckelbrytare
Vissa av husen har en äldre nyckelbrytare
monterade vid källardörren ( blå box med
låscylinder som aktiverar dörröppnaren) Flera av
dom är ur funktion så vi kommer att ta bort dom
då det funkar lika bra att använda ”taggen”. Vi vill
inte lägga pengar på att reparera ett äldre system
som inte behövs. Om ni behöver fler ”taggar” så
kan ni beställa via vicevärden

Adventstider
Mörkare årstider, advent, jul och andra högtider
innebär ofta fler tända ljus.
Tänk därför på brandsäkerheten i hemmet.
Vi vill påminna om att varje lägenhet ska ha en
brandvarnare och en brandfilt. Kontakta styrelsen
om ni saknar något av ovan.

