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Ekblomman informerar
I detta blad kommer lite höstinformation från styrelsen. Om du har frågor eller synpunkter, 
tveka inte att kontakta styrelsen per e-post ekblomman@gmail.com eller lägg ett medde-
lande i föreningens postfack på Aron Lindgrens väg 8.
Förändring i styrelsen
Vår ordförande Patricia Posner har beslutat sig för att lämna styrelsen av personliga skäl. 
Vi tackar Patricia för ett mycket bra jobb under de år hon varit ordförande! Patricias man-
dat skulle ha gått ut till årsstämman 2018 och styrelsen löser det så att andra ledamöter 
tar över de uppgifter Patricia haft. Arbetet flyter på som vanligt. Patricia kommer att sitta 
kvar i styrelsen för Äppellundens samfällighet.
Tack!
Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som var med och hjälpte till på vår städdag i 
oktober. Hoppas korven smakade gott!
Ekonomi
Avgift 2018: Vi vill meddela att budgeten ser mycket bra ut. Avgiften blir därför oförändrad 
för år 2018. Räntan är fortsatt låg och underhåll och andra utgifter är enligt budget.
Brandsäkerhet
Styrelsen vill påminna alla om att kontrollera sina brandvarnare med jämna mellanrum. 
Advent närmar sig med levande ljus: släck ljusen när du lämnar rummet! Det är förbjudet 
att förvara lösa föremål i trapphus och allmänna utrymmen. Dra ur sladden till kaffemaski-
nen, hårtorken och liknande apparater när de inte används. Brandfarliga vätskor får inte 
förvaras i källarförråden. Vi hänvisar till brandskyddsdokumentet vi delade ut i november 
2016 som också återfinns på hemsidan: brfekblomman.wordpress.com klicka på doku-
ment och se rubriken brandföreskrifter.
Fasadbesiktning
Våra hus är byggda med enstegsfasad och saknar luftspalt i ytterväggen vilket gör att fa-
saden är fuktkänslig. Denna metod har använts av byggföretag i flera år och tyvärr har 
många fastigheter drabbats av fuktskador. Enligt den mätning som gjordes 2010 fanns 
inga alarmerande fuktskador hos oss. Nu är det dags för en ny fasadbesiktning som kom-
mer att göras med den s k SP-metoden. Mätningar kommer påbörjas i december månad. 
Entreprenör är Rise AB.
Bergvärme
Vår nya bergvärmeanläggning togs i drift i början av oktober. Den har sedan dess produ-
cerat värme. Den 12 oktober besiktigades installationen av en oberoende besiktningsman. 
Inga större fel hittades. Därför godkändes anläggningen. Det finns ändå ett antal anmärk-
ningar som Gerox ska åtgärda. Några punkter utomhus kommer inte att rättas till förrän 
efter vintern.

Vi vill också passa på att uppmana att det är absolut förbjudet att ta bort termostaterna på 
elementen. Det kan medföra att balansen i värmesystemet störs. Att balansera om syste-
met är förenat med mycket stora kostnader.
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Parkering
Observera att det är förbjudet att parkera sin bil på gatan, annat än vid lastning och loss-
ning och då max 30 minuter. Det har kommit klagomål på att medlemmar inte parkerar mitt 
i sin P-ruta och då blir det trångt för bilen bredvid. Så tänk på att parkera i mitten och rakt. 
Styrelsen kan också informera om att alla P-platser nu är uthyrda.
Fällning av träd vid parkeringen
I vinter kommer en del träd att fällas vid parkeringen, i enlighet med beslut på stämman i 
våras.
Tvättstugan
En liten påminnelse till alla som använder vår tvättstuga: När du är färdig, släck ljuset efter 
dig, stäng av tvättmaskinerna och städa efter dig. Tid bokas med låscylindern, och var 
snäll och håll dig inom den bokade tiden (se tvättstugereglerna som finns uppsatta).
Sopsortering
I föreningens båda soprum finns kärl för att slänga hushållssopor, matavfall, kartong/pap-
persförpackningar, tidningar, plast, glas och metallförpackningar. I 8:ans soprum kan du 
också slänga elavfall, glödlampor, lågenergilampor och batterier. Vi har fått klagomål på 
dålig sortering. Var noga när du slänger avfall så du kastar i rätt container annars blir de 
inte tömda. Tack på förhand!
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