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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. 
 

TACK! 
Ett stort tack till alla medlemmar som var med och hjälpte till, med smått som stort, på vår 
höststädning. 
 

EKONOMI 
Budgeten för år 2019 är beslutad med oförändrad avgift 
 
BRANDSÄKERHET 
Vi har nu gått in i en period med högre brandrisk. Var noga med att släcka ljusen när ni 
lämnar ett rum och kom ihåg att kontrollera era brandvarnare med jämna mellanrum. Det 
är förbjudet att förvara lösa föremål i trapphus och allmänna utrymmen. Och det är rekom-
menderat att dra ur sladden till kaffemaskinen, hårtorken och liknande apparater när de 
inte används. Brandfarliga vätskor får inte förvaras i källarförråden. Titta gärna på vårat 
brandskyddsdokument vi delade ut i november 2016 och som också återfinns på hemsi-
dan: brfekblomman.wordpress.com 

 
VÅRA FASADER 
Arbetsgruppen som bildades under hösten för problematiken med vår enstegsfasad har 
arbetat med frågan, bland annat med att samla in material som underlag vid kontakt med 
JM. Därefter har en första kontakt tagits med JM. Vi har inte landat frågan och arbetsgrup-
pen fortsätter arbeta även under nästa år. 
 

BELYSNING 
Under hösten har vi bytt till rörelsestyrd LED belysning på alla våningsplan, trapphus, ute-
belysning samt sophusen. Vi hoppas nu upplever en ljusare och trygg miljö som dessutom 
är energieffektivare. 

 
VATTENAVSTÄNINGSKRANARNA 
Vattenavstängningskranarna är nu utbytta i samtliga lägenheter och ska vara lättare att 
manövrera. För att de ska fortsätta vara lätta att manövrera behöver de motioneras, detta 
gör ni genom att stänga och öppna kranen någon gång per år. Tänka på att inte täcka för 
luckan in till kranarna, de ska vara åtkomliga för att stänga av vattnet vid till exempel läck-
age. Under luckan finns ett litet rör. Var observant på om det droppar vatten från röret då 
detta är en indikation på läckage. Inträffar detta kontakta då styrelsen snarast. 
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PARKERING 
Samtliga parkeringsplatser är uthyrda och vi ser även att behovet finns för fler platser då 
det blir vanligare att ett hushåll har flera bilar. Tänk på att säga upp din plats när du inte 
längre behöver den. Vi arbetar tillsammans med Ekbladet för att se om det går att få till 
flera platser. Vi har även för avsikt att se över reglerna för hyra/återlämning av en andra 
parkeringsplats.  
 

SOPSORTERING 
I föreningens båda sophus finns kärl för att slänga hushållssopor, matavfall, kartong/pap- 
persförpackningar, tidningar, plast, glas och metallförpackningar. Tänk på att vika/trycka 
ihop förpackningar då det annars lätt blir överfullt i kärlen. Detta är extra viktigt under jul-
helgen då det oftast blir extra mycket förpackningar som slängs. Tack på förhand! 
I 8:ans sophus kan du även slänga elavfall, glödlampor, lågenergilampor och batterier. Vi 
kommer inom kort beställa tömning av elavfall så passa på att slänga nu! 
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