HSB Brf
Morkullan
Information från senaste styrelsemötet
den 2021-03-08

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

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 07:0016:00. SCT ringer man om det är fel på
hissarna oavsett klockslag.

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.

Fågelholkar
Vi har låtit sätta upp 20 nya fågelholkar. Det är
inget stor nyhet men vi vill ändå nämna det.

Laddstolpar för elfordon
Enkäten som vi har informerat om i tidigare
styrelseinfo finns nu på föreningens hemsida.
Kontakta styrelsen om du hellre vill ha den i
pappersformat.
Svar önskas före den 31/3

OVK besiktning
Vi har fått dispens med 6 månader vilket vi är
tacksamma för med tanke på pandemin.
OVK besiktningen ska nu vara gjord tills i
mitten på Augusti.
OVK=Obligatorisk ventilationskontroll

Parkering vid i och urlastning
För några år sedan ändrade vi reglerna för
parkering så att det blev tillåtet att parkera
utanför husen i 30 minuter för i och
urlastning. Det förekommer tyvärr att bilar
står parkerade vid husen betydligt längre än 30
minuter. Vi ber er att respektera reglerna.

Cykelställen
Vi har monterat öglor på cykelställen så att
man kan låsa fast cyklen med ett slanglås.

Styrelsen

