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Varmt välkomna 
tillbaka efter sommarens 
semestrar. Nu märks det att alla 
börjar återvända så smått och det 
börjar bli trångt runt borden på 
baksidan. Som det ska vara! 
Baksidans utemöbler är till för alla 
medlemmar i föreningen, så passa 
på att grilla så länge vädret 
fortfarande tillåter! 

I Brf Ekparken händer spännande 
saker inför hösten, bl.a: 

OVK-besiktning 
Föreningen är ålagd att utföra en 

s.k. OVK-besiktning vart sjätte år. 

En förberedande kontroll visade 

att vi i dagsläget inte skulle bli 

godkända och vi behöver därför 

göra en rengöring av våra 

fläktsystem innan OVK-

besiktningen. Det åligger alla 

medlemmar att underlätta för 

denna besiktning och därför är 

det väldigt viktigt att vi har allas 

kontaktuppgifter då firman vi 

anlitar för rengöringen kommer 

behöva tillträde till samtliga 

lägenheter. Vi kommer sätta upp 

lappar med mer information. 

Innan sommaren la vi lappar i 

allas lådor för att samla in allas 

kontaktuppgifter men några 

saknas fortfarande. Har du nytt 

telefonnummer eller vet om 

någon som inte får det här mailet 

– maila info@ekparken.se med 

den uppdaterade informationen. 

Tack. 

Bergvärme 

Arbetet med bergvärme 

fortskrider. När vi gått igenom 

samtliga anbud kommer vi kalla 

till ett nytt möte för att informera 

om offerten, start/slutdatum, hur 

arbetet kommer utföras samt ge 

alla en möjlighet att ställa frågor. 

Vi kommer då också fatta ett 

slutgiltigt beslut. Håll utkik efter 

kallelsen i trappuppgångarna! 

 
Kylskåp 1 

Läckande kylskåp kan ställa till 

mycket bekymmer med 

medföljande kostnader för 

föreningen. Det är mycket viktigt 

att dra fram kylskåpet med jämna 

mellanrum och kontrollera att det 

inte är blött på baksidan/på 

golvet. Det finns en skål på 

baksidan, kolla att den inte är full 

så att det droppar vatten på 

golvet. På detta enkla vis kan du 

undvika att det rinner ner vatten, 

som sedan går ner i golvet, 

orsakar fuktskada… Och så vidare. 

 

Kylskåp 2 

Föreningslokalen får inom kort ett 

nytt kombinationsskåp, dvs. både 

kyl och frys, då den gamla frysen 

inte fungerat på flera år. Fritt 

fram för glass och is på kalasen i 

föreningslokalen mao!  

Soprumseländet 

Detta känns TYVÄRR som en 
stående punkt i Ekbladet.  
 
Det är INTE OK att ställa 

någonting vid sidan av 

tunnorna.  Av flera skäl: 

Sophämtarna tömmer bara 

tunnorna och tar inget annat, det 

försvårar framkomligheten och 

kan dra till sig ohyra. Grovsopor 

(toastolar, möbler, elektronik, 

osv) ska inte lämnas i soprummet.  

Det är medlemmens eget ansvar 

att lämna dessa till 

åtvinningsstationen. Styrelsen har 

i övrigt inget som helst uppdrag 

att agera "extra sopåkare". 

Vi vädjar till samtliga att 

respektera våra regler i sophusen 

och ENBART slänga tillåtna sopor.  

Återvinningscentralen i Sätra 

ligger dessutom bara  5 min bort 

och har mycket generösa 

öppettider: Mån-fre: 10-20, lör-

sön: 9-17 

Myror 
Problem med myror?  
Ring Nomore 0771-122300 
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Tilläggsförsäkring 
 
Vi har en kollektiv 
bostadsrättsförsäkring som gäller 
samtliga i föreningen. Om det 
händer något med exempelvis 
spis, kyl etc. kontakta Trygg Hansa 
på nr: 0771-111600 för mer info.  
 

Stående punkter: 
Fastum 
För avgifter och panter är det 
Fastum som skall kontaktas, 
inte styrelsen. Det går 
snabbare om ni sänder era 
dokument direkt till dem då 
det är de som har koll på 
uttagna panter och skuldbrev.  
www.fastum.se 

Postadress för 
pantförskrivningar: 
Fastum UBC Förvaltning AB 
Box 904, 751 09 UPPSALA 

E-postadress: info@fastum.se 
Organisationsnummer: 
556730-0883 
Växeln: Mån-fre 08.00-16.30 
Telefon: 08-506 047 00 

 

 

Kontakt med 
styrelsen 

Har ni frågor, vill få Ekbladet via e-
mail eller vill komma i kontakt 
med styrelsen: Sänd ett mail till 
info@ekparken.se. Titta gärna in 
på vår hemsida där det finns svar 
på de flesta frågor, samt 
trivselregler och kontaktuppgifter 
till styrelsen och respektive 
ledamots ansvarsområde. 
www.ekparken.se.  
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