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God Jul och
Gott Nytt År!
Vi vill önska alla boende i Brf Ekehjelmstorget en riktigt god jul och ett verkligt
gott nytt 2020 och samtidigt informera om vad som händer i vår förening.
Styrelsearbetet i Brf Ekehjelmstorget löper på som vanligt även om allt inte är precis
som vanligt. Vi saknar vår fina sekreterare Eva Höijer, som gick bort i slutet av
sommaren. Förutom att hon var en rolig och härlig medmänniska så var hon en god
kraft för att driva arbetet framåt och fantastiskt kunnig och duktig på att hålla ordning
på all formalia i styrelsearbetet. Trots detta har vi en del att glädjas åt inför det nya
året. Föreningens ekonomi är i fortsatt gott skick och vi har också några andra goda
nyheter. Vi vill presentera följande:

Uppfräschning av trapphusen!
En julklapp till alla boende i vår förening är att entréer, våningsplan och trappor
kommer att målas om! Ytskikten i våra allmänna utrymmen har med åren blivit slitna
och smutsiga så nu är det dags att måla dem. Vi har konsulterat färgsättare för val av
kulörer. Färgerna kommer att vara ganska lika dagens färger, men lite enhetligare,
lugnare, färre och modernare. Varje lägenhets ytterdörr kommer att målas om på
utsidan för att matcha de nya kulörerna i trapphusen. Inför att ytterdörrarna ska
målas om kommer vi att kontakta er. Dörrarna måste nämligen öppnas och stå öppna
under ommålningen.
Även den mycket använda och slitna tvättstugegången kommer att målas om och
dörrarna till tvättstugorna kommer att bytas ut och förses med fönster så att
dagsljuset kommer in i gången. Entréerna i varje port kommer att göras lite finare och
vara mer välkomnande.
Ommålningen kommer att dra igång i början av nästa år, troligtvis i februari. Vi
upphandlar just nu en entreprenör och återkommer närmare när det är dags.
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Hemköp får nya ägare
Föreningen har två stora hyresgäster, förskolan Academedia och Hemköp. Den 3
februari får vår hyresgäst Hemköp Fatburen nya ägare. Staffan och Alexander
Roosmark (far och son) som tar över butiken från Gun och Elias som drivit den i
många år. De nya ägarna är ett familjeföretag som drivit olika Vivo- och
Hemköpsbutiker i 30 år. I dagsläget äger de Hemköp Frösunda Boulevard i Solna. I
samband med övertagandet kommer de att låta bygga om och fräscha upp affären
samt investera i kylanläggningar. Deras långsiktiga målsättning med affären är att
”vara det naturliga och bästa alternativet på den lokala marknaden med brett utbud
av livsmedel av högsta kvalité till bra priser”.

Ny lastport till Hemköp
En annan nyhet i avdelningen förbättringar är att den gamla porten till Hemköp
kommer att bytas ut under våren för att minska störningar för de som bor ovanpå. Det
blir också en säkrare och snyggare port som det kommer att vara svårt att bryta sig in
igenom.
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Övrig information
Vi vill gärna passa på att informera om följande saker.
•

Så här års brukar vi vilja påminna om
brandsäkerhet. Den är extra viktig på vintern då
många av oss vill sitta ned och ha det mysigt med
levande ljus. Lämna aldrig ett rum med tända ljus!!!
Ni har väl en brandvarnare? Den kan rädda liv!
Glöm inte att kontrollera batterierna då och då.

•

Granen lämnas på stadens för ändamålet utsedda platser.
Våra återvinningsrum brukar bli väldigt stökiga den här tiden
på året varför vi ber er att inte lägga granen i
återvinningsrummet. Tänk också på att platta till kartonger så
att de ryms i kärlen.

•

Vi har ganska stora utgifter för klottersanering. Om ni ser
några klottrare får ni gärna skrämma iväg dem eller fotografera dem så att det
finns en liten chans att de ska åka fast.

•

Råttor har setts på gården. Anticimex är kontaktade för utsättning av råttgift.

•

Det står byggmaterial och skräp i 8ans port, utgång mot Fatbursgatan. Vi ber
er av hänsyn till era grannar att aldrig lämna skräp och ta bort efter er.

•

Om ni ser något som inte fungerar (grinden till torget har t.ex. krånglat igen) så
är det felanmälan direkt till HSB som gäller. Felanmälan görs på 010-442 11
00.

•

Kolla gärna in den: www.ekehjelmstorget.se. Där finns mycket information.
Lämna gärna synpunkter också, kanske saknar ni något?

Varma hälsningar från styrelsen!
Lasse Richt, Jan Wester, Jan Celarek, Peter Russo, Annika Oldmark, Hanna
Börjesson och Camilla Ekstedt
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