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Ekblomman informerar 
 
I detta blad kommer lite aktuell information från styrelsen. Om du har frågor eller syn-
punkter, tveka inte att kontakta styrelsen per e-post ekblomman@gmail.com eller lägg ett 
meddelande i föreningens postfack på Aron Lindgrens väg 8. 
 

VÅRA FASADER 
En fördjupad fuktundersökning har genomförts och rapporten pekar på att åtgärder måste 
vidtas. Vi starar därför upp en arbetsgrupp bestående av medlemmar i föreningen som 
kommer att arbeta med frågan. Arbetsgruppen kommer börja med att gå igenom rapporter 
grundligt samt annat material som under tidigare år har sammanställts avseende fasa-
derna. Målet är att under hösten framställa ett skriftligt krav till JM angående deras ansvar 
och en begäran om att de åtgärdar problemen på sin bekostnad. 
 

EKONOMI 
Resultatet är fortsatt bra samt att likviditeten är god. 
 

BERGVÄRME 
Installationen av bergvärme är nu godkänd och klar. Vi har hittills sedan 2017-10-01 spa-
rat 241 000 kronor, vilket stämmer bra med gjorda kalkyler. 
Gräsmattor kommer ta tid att återställa mycket beroende på den torra sommaren som va-
rit. Vi avvaktar höstens regn för skötsel och att bättre på grässådd.  
 

CARPORT 
Målning av carportarna genomfördes i våras. I samband med det genomfördes även reno-
vering av ruttna stolpar. 
 

ÖVERSVÄMMNING BARNVAGSNRUMMET ALV 8 
Åskregn har orsakat översvämning i barnvagnsrummet på Aron Lindgrens väg 8. Under-
sökning har genomförts och åtgärder kommer att planeras när vi vet vad som orsakat det 
hela.  
 

KROSSAT DÖRRGLAS PORTEN ALV 8 
Av en olyckshändelse krossades glaset på entrédörren till Aron Lindgrens väg 8. Ett provi-
soriskt glas är monterat, detta ska ersättas med ett glas som har etsad adress.  
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EKARNA 
En Arborist har varit hos oss tillsammans med Ekbladet och undersökt ekarna, inga åtgär-
der behöver genomförs för närvarande. Man bör dock inte vistas under ekarna när det blå-
ser eller regnar kraftigt eftersom det finns några torra grenar som möjligtvis kan falla ner 
och orsaka skada. 

 
OBEHÖRIGA BESÖKARE 
Kom ihåg att våra entrédörrar alltid ska hållas stängda! 
Släpp inte in obekanta personer utan att kontrollera vem de ska besöka. 
 
 

GRANNGÅRDEN 
Vi har tecknat ett avtal med Granngården som innebär att föreningen samt dess medlem-
mar kan köpa trädgårdsprodukter, blommor mm med rabatt. Utöver rabatten ger sådana 
köp föreningen möjlighet att får en liten årsbonus på de totala inköpen som görs av före-
ningen och dess medlemmar. Närmaste Granngården hittar ni i Barkarbyområdet. 
ANGE FÖLJANDE KUNDNUMMER OM DU HANDLAR: 10072349.  
 

ÄPPELLUNDEN 
Fruktträd har nu beskurits med hjälp av arborister. Materialet kommer att samlas ihop och 
forslas bort inom kort. 

 

 
Hälsningar styrelsen 


