HSB Brf
Morkullan
Information från senaste styrelsemötet
den 2021-12-13

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.

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

Laddstolpar.
Laddarna är installerade och vi väntar på OK
från Opigo för att kunna komma vidare och
teckna avtal med er som har behov av att
kunna använda laddarna. Kontakta styrelsen
eller Niklas på HSB om du vill teckna avtal.

Årstämma Februari 2022
Vi har bestämt datum för årstämman så boka
in Onsdagen den nionde Februari. OBS
ändrat datum. Vi hoppas att det kommer att
gå att genomföra stämman på vanligt sätt med
ett fysiskt möte men vi följer utvecklingen
rättar oss självklart efter de
rekommendationer och regler som gäller vid
respektive tidpunkt.
Den tillfälliga lagen som gjorde möjligt att
genomföra stämman genom poströstning
upphör den 31/12.

Jourutryckning via Securitas
Vi vill påminna om att jouren bara ska
användas om det är något som inte kan vänta
tills nästa arbetsdag. Varje utryckning kostar
föreningen ca 2000 kr.
Tänk också att en del fel tex. elfel är
bostadsrättsinehavarens ansvar och om det
åtgärdas via jouren så står inte föreningen för
kostnaden.

Adventstider
Som vanligt så här års så vill vi påminna om att
det ska finnas fungerande brandvarnare och en
brandfilt i varje lägenhet. Kontakta styrelsen
om ni saknar brandvarnare eller brandfilt så
ordnar vi det.
Till sist men inte minst så vill vi önska all en
God jul och ett Gott Nytt År.

Styrelsen

