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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
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När ni registerar er så får ni också
inloggningsuppgifter.
Ni når styrelsen via e-mail på:
styrelsen@brfmorkullan.se

Laddstolpar.
Separat information kommer under vecka 2-3

Årstämma Februari 2022
Med hänvisning till hur pandemin utvecklas så
har vi beslutat att flytta fram datumet för
stämman till den 24/2. Det känns just nu svårt
att genomföra ett fysiskt möte på ett säkert
sätt men vi följer utvecklingen och hoppas att
situationen klarnar så att vi vet vilka riktlinjer
vi har att förhålla oss till.
Den tillfälliga lagen som gjorde möjligt att
genomföra stämman genom poströstning
upphöde den 31/12 -21

HSB- Vicevärd

Sopsortering och tvättstugor

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.
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.

Sopsorteringen har tyvärr blivit sämre igen.
Tänk på att soprummen enbart är avsedda för
hushållsavfall och förpackningar.

Styrelsen

Till sist men inte minst vill vi påmmina om att
tvättstugan ska städas när ni har tvättat klart.
En enkel regel är att lämna tvättstuga i det
skick ni vill att den ska vara i när ni börjar ert
tvättpass.

Vi behöver fler som kan engagera sig i
styrelsearbetet och vi har via valberedningen
fått in ett par nya namn vilket vi är tacksamma
för. Det som återstår är en kandidat till
ordförandeposten då nuvarande ordförande
avsagt sig omval. Om vi inte har en kandiat till
stämman i Februari tvingas vi till extra
stämma. Kontakta valberedningen om ni har
några förslag.

Allt övrigt ska lämnas till närmaste
återvinningscentral.
Ett exempel är behållaren för
metallförpackningar där det på senare tid
slängts kastruller och stekpannor vilket är helt
fel. Tänk också på att hushållssopor och
komposterbart avfall ska slängas i försluta
påsar så att det inte läcker ut vätskor som
skapar dålig lukt och merarbete för
fastighetsskötarna.
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