
 

  

Välkommen till bostadsrättsföreningen 
Morkullan 2!  

Fastighetens och föreningens historia 
Fastigheten uppfördes i början av föregående sekel och var färdigställt 1907. 
Arkitekt var Wilhelm Daen. Fastighetens ursprungliga planlösning var 
annorlunda än dagens och bestod av en/två mycket stora våningar per plan. 
Gårdshuset, med adress Birger Jarlsgatan98A var tidigare något större och 
sträckte sig nordost över hela gården.  
  
På 1980-talet köpte Svenska Bostäder fastigheten, som var i mycket dåligt skick, 
och gjorde en helrenovering: bytte stammar och fönster, lade nytt tak och målade 
fasaden, rev en del av gårdshuset och installerade hiss i Surbrunnsgatan 16 . 
Vidare totalrenoverades lägenheterna och dagens planlösning och 
lägenhetsstorlek härstammar från denna renovering. 1987 flyttade nya 
hyresgäster in och inte mindre än 15 skolbarn bodde på BJ 98 under 90-talet. 
Byggnaden bredvid, Birger Jarlsgatan 100/Morkullan 31, ingick i fastigheten. 
Framtill 2008 hade samtliga boende tillgång till den gemensamma gröna gården 
som ligger på Birger Jarlsgatan 100, och den gemensamma tvättstuga var den 
som ligger idag i gårdshuset. 
 
Bostadsrättsföreningen Morkullan 2 och 31 bildades 1994 och fick samma år 
erbjudande att köpa fastigheten från Svenska Bostäder. Innan erbjudandet kunde 
accepteras av föreningen, drogs det tillbaka pga maktskiftet i Stockholm. När 
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utförsäljningarna tog fart igen i slutet av seklet, hindrades dock köpet av att 
kyrkosalen år 1999 hade blivit kulturminnesmärkt. Birger Jarlsgatan 100 bildade 
därför en egen bostadsrättsförening för att kunna köpa loss Morkullan 31 (BJ 
100).  
 
Det dröjde ända till 2008 innan föreningen erhöll ett nytt erbjudande, som 
villkorades av ett 20-årigt hyreskontrakt för kyrkan. Ombildningen genomfördes 
i juni 2009 med hjälp av konsultbyrån Öhlin Fellinger. Den rysk ortodoxa kyrkan 
fortsatte som hyresgäst av två lägenheter. Alla övriga hyresgäster valde att köpa 
sin lägenhet. 
 
Under hösten 2009 inkom förfrågningar från vindsbyggare om att få köpa 
vinden, och i december såldes den till Medvind med hjälp av Skeppsholmen 
Fastighetsmäkleri.  Nya förråd byggdes i källaren. Fastigheten har nu två 
lägenheter per våningsplan (våning 1-5) i och fyra lägenheter i gårdshuset, varav 
en är i etage. Under 2011 tillkommer fyra vindsvåningar.  
 
I samband med byggnation av vinden har föreningen utfört en rad nödvändiga 
arbeten med fastigheten, bl. a. takbyte, fönstermålning, fasadmålning på 
gårdsidan, hissrenovering och grundtätning vid Surbrunnsgatan. Prioriterade 
arbeten under 2011 är ansiktslyftning av gård och entréer.  

Rysk ortodoxa kyrkan 
Morkullan 2 rymmer under innergården en kyrkolokal, som byggdes samtidigt 
som fastigheten. Kyrkolokalen hyrs av Kristi förklarings ortodoxa kyrka 
Konstantinopel-patriarkatet. Kristi Förklarings ortodoxa kyrka är den äldsta av de 
ryska kyrkorna utanför Ryssland, och församlingen är Sveriges första icke-
lutherska församling efter reformationen.  
 
Kyrkolokalen gör ett ljust och vackert intryck. Ikonostasen är utförd med gracila 
sniderier, väggarna är i gul och rosa konstmarmor och ljuset strömmar ner från 
det matta glastaket. Genom Riksantikvarieämbetets försorg har väggarnas 
marmorering framtagits och konserverats. Allt arbete har möjliggjorts tack vare 
bidrag från Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur samt genom statliga medel. 
Eftersom kyrkan är unik i sitt slag i Sverige och utgör ett gott exempel på en rysk 
huskyrka som de såg ut i det gamla Ryssland, förklarades Kristi Förklarings 
ortodoxa kyrka 1999 som byggnadsminne. Det innebär att den inte får rivas och 
inte heller förändras utan skall bevaras för framtiden. 

Tvättstuga 
Tvättstugan ligger i gårdshusets bottenplan och är ljus och luftig. Nya maskiner 
installerades ca 2007.  Där finns tre tvättmaskiner i olika storlekar, två 
torktumlare, torkskåp och mangel. Bokningstavla finns i tvättstugan och tillgång 
till tider är god. På söndag mellan kl 07-11 råder tvättförbud av hänsyn till 
kyrkan. 
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Hushållsavfall 
Hushållsavfall kastas i försluten påse i sopnedkastet på Surbrunnsgatan 16, bv.  
Pizzakartonger och dylikt orsakar stopp i sopnedkasten och ska lämnas i 
återvinningsrummet. Vid eventuella stopp ska soporna ställas direkt i 
avfallsrummet och aldrig på golvet vid sopnedkasten. Nyckeln till rummet kan 
lånas av en styrelsemedlem. Ett beslut har dock tagits av styrelsen att på sikt 
stänga sopnedkastet för att istället lämna soporna direkt i avfallsrummet. 
 
Ett återvinningsrum finns på Surbrunnsgatan 16 med ingång till vänster om 
huvudingången. Där finns behållare för grovsopor, ofärgat och färgat glas, 
tidningar, batterier, ljusrör samt mindre elektronik. Hushållsavfall får inte slängas 
bland grovsoporna, ej heller föremål som inte ryms i behållarna. För plast och 
metall rekommenderas stadens behållare, som finns bl.a. på Valhallavägen hörnet 
Frejgatan. Miljöfarligt avfall (färgburkar etc.) får absolut inte lämnas i 
återvinningsgrummet utan ska fraktas till miljöstationen som finns i 
Vanadisberget, ingång Cederdalsg. Där ska också skrymmande föremål lämnas. 
Vanadisberget har öppet kvällstid 17-21 på vardagar och 9-16 på helgerna.  
 
Styrelsen uppmanar alla att fundera på att installera en avfallskvarn: man 
minskar sina sopor med ca 40% och därigenom även föreningens kostnader för 
hanteringen. Miljömässigt bidrar man till färre soptransporter men också till 
framställning av biogas.  

Cykel- och barnvagnsrum 
Det finns tre rum som kan användas till förvaring av cyklar och barnvagnar - två 
mindre rum i gatuplanet och ett stort i källaren. Rummen i gatuplanet är till för 
fordon som används ofta, dvs flera gånger i veckan. Vi ber alla att använda 
källarrummet för cyklar som används sporadiskt och för vinterförvaring.  
 
Enligt brandskyddslagen får barnvagnar inte stå i trappuppgången då de kan 
försvåra vid brandutrymning. Barnvagnar i dagligt bruk har företräde till plats i 
’cykel’rummen. 

Trappuppgångar 
Inget mer än en dörrmatta ska finnas utanför lägenheten. Enligt 
brandskyddslagen får inget stå i trappuppgången då de kan försvåra vid 
brandutrymning. Det är den boendes ansvar att hålla dörrens utsida ren och 
snygg. Det gamla fönsterglaset i dörrarna kan göras rent med diskmedel och 
borste. Växter, som ställs ut i uppgångens fönster, ska vara friska och vårdas väl 
eller kastas av den som har ställt ut växterna. 

Balkonger 
De fem balkonger i trappuppgångarna är för gemensamt bruk. Dessa balkonger 
ska användas vid utrymning vid brand och får inte belamras med stora 
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skymmande möbler. Prata med närmaste grannar om hur ni vill disponera dem 
tillsammans.  
 
Diskussion om bygge av privata balkonger pågår. 

Renoveringar 
De gamla badrummen från 1980-talet behöver byta ut yt- och tätskiktet före 2015 
och detta ska bekostas av respektive lägenhetsinnehavare. Arbetet ska utföras av 
firma som uppfyller kraven för att få utfärda våtrumscertifikat. Kopia av detta 
ska lämnas till styrelsen efter avslutat arbete. Eventuellt flytt av kök och badrum 
ska godkännas av styrelsen innan påbörjad renovering (ev. behövs bygglov). 
Ingrepp i bärande väggar får inte göras. Ingrepp i värmesystemet, t.ex. 
installation av golvvärme, ska också godkännas av styrelsen innan påbörjad 
renovering. Byggarbetstider ska anslås och byggsopor tas omhand omgående. 
Byggsopor får inte förvaras i trapphusen med hänsyn till gällande lagar kring 
brandskydd. Allmänna arbetstider är 07-19 vardagar. lördag 10-16, söndag 
(endast tysta arbeten) 10-16. 

Fester och störande ljud 
De gamla golven mellan lägenheterna är ganska lyhörda. Bra ljudisolering finns 
dock i mellanväggarna mellan lägenheterna och i de rum där taken sänktes under 
80-talets storrenovering. De boende i huset ska visa hänsyn till sina grannar när 
det gäller onödigt störande ljud. Samtidigt ska man respektera andras rätt att leva 
ett normalt liv i sitt eget hem. Informera grannarna om ni planerar att fira något 
med en fest några dagar innan så att de kan göra planer därefter.  

Fastighetens skötsel  
Vi har kontrakt med firman Energibevakning AB som kontrollerar fastigheten en 
gång i veckan. Beskrivning av deras tjänster finns dokumenterat i kontraktet som 
har delats ut till samtliga hushåll. I båda huvudingångarna finns deras 
kontaktuppgifter. 

Trapphusvärdar 
Ett beslut har tagits att vi boende roterar i tjänsten som trapphusvärdar. Att vara 
trapphusvärd innebär att man tar ansvar för att se till att allt är i sin ordning i 
uppgången och utanför portarna, hissens funktion, snöröjning, städning etc - 
under två veckor. Om något brister meddelas Energibevakning AB alternativt 
ansvarig kontaktperson i styrelsen.  

Google group 
Löpande information om vad som pågår i fastigheten distribueras och lagras där 
och det är ett enkelt sätt att administrera en e-post lista. Alla boende uppmanas 
att gå med i "Morkullan 2" på "Google groups". Torsten Ericsson 
(Surbrunnsg.16, plan 2) administrerar gruppen och kan hjälpa till så att man 
kommer med. 
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Vid mer akut information eller information med kort varsel, kommer den 
informationen även att återfinnas i båda huvudingångarna samt lilla ingången 
från Birger Jarlsgatan 98. 
 

Kontaktpersoner 
Wille Leppänen, BJ98, ordförande  070 543 21 70 
Marianne Oldensand, SB16, kassör 070 155 51 34  
Becky Hincks BJ98, sekreterare 070 590 890 12 
Karima Belkacem, BJ98A  070 952 46 39 
Tommy Larsson, BJ98  070 962 75 33 
Marie Sterne, SB16   073 642 44 04 
Micha Gottfarb, SB16   070 935 53 93 
 
Morkullan 2 har organisationsnummer 769600-2083 
Föreningens ekonomi hanteras av Deloitte, tel. 075 246 46 20  
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