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Välkommen till Brf Morkullan! 
Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen vi bor i byggdes på 
1890-talet som arbetarbostäder i ett växande Malmö. Kvarteret Morkullan kom att få Sveriges 
första Folkets hus, det som fortfarande idag ligger mellan stora och lilla gården. Husen är Q-
märkta och betraktas därmed som kulturellt värdefulla byggnader och miljöer. 
 
Vi som boende i Brf Morkullan har ett ansvar att bevara denna miljö till eftervärlden genom att ta 
hand om husen och gårdarna. Denna pärm har framtagits för att vara en hjälp till alla 
bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att 
förenkla vårt boende. 
 
Morkullan har gårdsdagar för att dels hålla nere underhållskostnaderna och dels för att skapa 
gemenskap i föreningen. Det arrangeras vanligtvis en gårdsdag på våren och en på hösten. 
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Generell information 

Vad innebär det att äga en bostadsrätt? 
Våra hus och lägenheter ägs gemensamt av oss alla som är medlemmar i BRF Morkullan. Som 
medlem i bostadsrättföreningen innehar man en nyttjanderätt, dvs rätten att bo i en viss lägenhet. 
Det innebär att man, om man missköter sig grovt eller inte betalar sina avgifter, kan bli utesluten 
ur föreningen och bli tvingad att flytta. Man har även, som bostadsrättshavare, ett 
underhållsansvar att se till att lägenheten är i gott skick. Läs mer om detta längre ner under 
rubriken ”Underhåll, renovering och ombyggnad av din lägenhet” 

Försäkringar 
Föreningen har en försäkring som gäller för våra fastigheter och våra gemensamma utrymmen. 
Varje bostadsrätthavare behöver teckna en hemförsäkring för sin lägenhet och sitt bohag. I 
föreningens försäkring finns inget skydd för skador i lägenheter, därför rekommenderas de 
boende att teckna ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring som täcker skador på ytskikt, 
vitvaror och andra fast installerade maskiner. 

Brandskydd 
Vi har ett gemensamt ansvar att förebygga skador i vår förening. Därför är det viktigt att vi alla 
hjälps åt att förebygga brandskador. Det handlar framför allt att se till att ha fungerande 
brandvarnare i lägenheten, hålla utrymningsvägar fria samt att vid köksrenovering byta 
köksfläkten till en fristående kolfilterfläkt. 

Teknisk förvaltning 
Föreningen har ingen personal anställd utan köper in olika tjänster. Föreningen har ett avtal med 
en teknisk förvaltare som sköter den största delen av fastighetsförvaltningen. Om du vill 
felanmäla något så hittar du aktuella kontaktuppgifter på föreningens hemsida www.morkullan.se 
 
Om felet rör något som faller under bostadrättshavarens ansvar kan du bli vidaredebiterad för de 
kostnader som uppstår vid reparationen. 

Andrahandsuthyrning 
Man har under begränsad tid rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Godkännande av 
andrahandsuthyrning gäller ett år i taget och ska ansökas om till styrelsen på blanketten 
”Andrahandsuthyrning” som finns på föreningens hemsida www.morkullan.se. Om 
andrahandsuthyrningen ska fortsätta längre än ett år skickas en ny ansökan in till styrelsen.  
 
Tänk på att om andrahandsuthyrningen pågår under mer än två år till samma hyresgäst kan denne 
få besittningsskydd och ha rätt att bo kvar i lägenheten. Detta kan avtalas bort i hyreskontraktet.  
 
Om du hyr ut din lägenhet i andra hand är det fortsatt du som bostadsrätthavare som är ansvarig 
för att månadsavgiften betalas och att den boende följer föreningens regler och respekterar sina 
grannar. 
 
Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Då 
har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta.  
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Gemensamma utrymmen 

Gemensamma kostnader 
Kostnader för vatten och gemensam el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. Var 
sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt 
kranpackningar om kranen står och droppar. Var också sparsam med el i fastigheternas 
gemensamma utrymmen.  

Portarna  
Vår förening ligger mitt i centrala Malmö och därför är det är viktigt att vi alla ser till att hålla 
portarna och grindarna innanför stängda för att undvika oönskade gäster. Släpp inte in okända 
personer. 

Ljudnivåer 
Våra hus är från 1890-talet och har inte modern ljudisolering. Tänk på att det ljud du har i din 
lägenhet lätt fortplantar sig till någon granne. Respektera att vi är många boende som bor nära 
varandra och tänk på ljudvolymen alla dagar i veckan. Extra noga är det att inte spela hög musik 
eller annat högt ljud på vardagskvällar/-nätter när dina grannar ska upp och jobba dagen efter. 

Innergårdarna 
Våra fina innergårdar är till för alla boende och för att alla ska trivas är det viktigt att visa hänsyn. 
Tänk på följande när ni använder gårdarna: 
 

• På våra gårdar visar vi ömsesidig respekt för varandra, både vuxna och barn. Vi 
respekterar varandra både vad det gäller ljudnivå och aktiviteter. 

• Det går bra att då och då använda gårdarna för privata arrangemang, men informera 
grannarna i förväg så att de vet om det! Glöm inte att plocka undan efter dig så fort som 
möjligt så att andra grannar kan använda gården. 

• Det finns en del leksaker på gårdarna. Vuxna, vars barn använder leksakerna, har ansvar 
för att samla ihop och plocka tillbaka leksakerna innan man lämnar gården. 

• Det finns inga papperskorgar på gårdarna, utan alla hjälps åt att plocka upp sitt eget och 
annat skräp som finns på gården. Tillsammans håller vi snyggt i vår förening! 

• Rökning är inte tillåtet i portarna och på övriga gården ska den som röker ta hänsyn till 
barn och andra grannar som inte önskar andas in röken. Plocka alltid upp dina eller dina 
gästers fimpar efter dig. 

• Alla husdjur som vistas på gården ska vara kopplade och under uppsikt. 
Upplockningstvång gäller för ägaren om olyckan skulle vara framme. 

Cyklar 
Cyklar ska förvaras i cykelställen på gårdarna. Mopeder eller andra motorfordon parkeras på 
gatan utanför fastigheterna och inte inne på gårdarna.  

Tvättstugorna 
Det finns en tvättstuga på lilla gården och två på stora gården. Två av dessa bokas genom 
bokningstavlan som finns i varje tvättstuga. Den ena tvättstugan på stora gården är Drop in och 
får användas när den är ledig. På lilla gården finns det grannar som bor närmast så respektera de 
tvättider som finns uppsatta i tvättstugan. 
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Du som använder tvättstugan ansvar för att städa efter dig så att det ser fint ut och att tvättstugan 
hålls i gott skick. Där finns städutrustning i städskåpet.  

Trappuppgångarna och allmänna utrymmen 
I trappuppgångarna och allmänna utrymmen så som på vinden och i källaren får det inte förvaras 
någonting. Det är viktigt att trapphusen hålls fria från brännbara föremål som barnvagnar, 
pulkor, mattor utanför dörren, tidningspapper och kartonger. Detta för att minska risken för 
bränder och spridningen av bränder samt att trapphusen ska användas vid eventuell utrymning av 
både räddningspersonal och boende.  
 
De boende i trappuppgången ansvarar för att städa trappuppgången. Varje trappuppgång tar 
själva fram en rutin för hur detta ska göras. Tänk på att det blir lättare om alla hjälps åt!  

Soprummen 
Det finns ett soprum på lilla gården och ett på stora gården. Där finns kärl för sortering av olika 
typer av avfall: 

• Hushållsavfall 
• Kartong 
• Glas (färgat och ofärgat) 
• Aluminium 
• Hårdplast 
• Tidningspapper 
• Batterier 

 
Av miljöskäl och av kostnadsskäl ska vi sopsortera enligt de kärl vi har. Oftast ordnar föreningen 
en sopcontainer en till två gånger om året där större avfall kan slängas. Fram till containern 
kommer, ansvarar du själv för att förvara ditt avfall på lämpligt sätt eller för att ta det till en 
miljöstation. 

Källare och vindsförråd 
Alla boende har tillgång till källarförråd där personliga ägodelar kan förvaras. Du ansvarar själv 
för att se till att där finns lås på förrådet. Undvik att förvara stöldbegärliga saker i förråden då det 
förekommer att vi har oönskade besök. Försök att undvika att ha organiskt material stående 
direkt på golvet. 
 
Du får endast ställa saker i ditt förråd och inte utanför.  
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Underhåll, renovering och ombyggnad av din lägenhet 

Underhåll och renovering 
Varje bostadsrättshavare ansvarar för att lägenheten är i gott skick, renovering är alltså upp till var 
och en att sköta. Ur föreningens stadgar framgår det att bostadsrättshavaren ska på egen 
bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Med 
ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet. Med det inre menas att 
bostadsrättshavaren har ansvar för  
 

• rummens väggar, golv och tak,  
• inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten,  
• glas i fönster och dörrar och  
• lägenhetens ytter- och innerdörrar 

 
Det kan även vara bostadsrättshavarens ansvar för reparationer utöver ovan uppräkning och det 
handlar om i de fall då skadan vållats av bostadsrättshavaren själv eller genom att 
bostadsrättshavaren varit vårdslös eller genom försummelse från densamma. Detta ansvar gäller 
även andra personer som tillfälligt eller permanent befinner sig i lägenheten. 
 
Mer detaljerad förklaring kan läsas under punkten 14 i föreningens stadgar som finns på 
www.morkullan.se 
 

Funderar du på att göra större förändringar av din lägenhet? 
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande 
konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, eller vatten eller annan väsentlig 
förändring av lägenheten. Eftersom våra byggnader är Q-märkta så finns det väldigt restriktiva 
regler gällande förändringar av byggnadernas yttre vad det gäller ventilationsanläggningar, 
parabolantenner eller liknande. 
 
Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för 
föreningen. 
 
Om du funderar på att göra större förändringar av din lägenhet så ska du anmäla detta till 
styrelsen på blanketten ”Större förändringar av lägenhet” som finns på föreningens hemsida 
www.morkullan.se 
 
Speciella förutsättningar för renoverade vindar Friköpta vindar, vad är det som gäller. 
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Möten och årsstämmor 

Årsstämma 
Ordinarie årsstämma hålls en gång om året, senast sex månader efter verksamhetsårets slut. Vid 
årsstämman fastställer föreningen resultat- och balansräkningen för året. Det genomförs också 
val till styrelsen och valberedningen. Alla bostadsrättsinnehavare har rätt att delta på årsstämman. 
Om man inte kan delta men ändå vill rösta i en viss fråga har man möjlighet att lämna skriftlig 
fullmakt till annan bostadsrättsinnehavare att göra detta istället.  
 
Styrelsens möten 
Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden. Styrelsen behandlar löpande föreningens 
ekonomi, föreningens tillstånd och andra aktuella frågor.  
 
Skrivelser som inkommit till styrelsen från medlemmar tas också upp på mötena. Kontaktvägar 
till styrelsen finns på hemsidan: www.morkullan.se 
 

Är det dags att flytta? 
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet 
ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tillsammans med en 
ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. 


