
Verksamhetsberättelse för Ekeby-Flogsta Samrådskommitté för år 2013 
 
Ekeby- Flogsta Samrådskommittés (ESK) uppgift är att tillvarata de boendes gemensamma 
intressen. ESK:s uppgift är också att stärka gemenskapen mellan de boende i området. 
Kommitténs ledamöter är valda av medlemskvarterens boendeorganisationer. År 2013 har  
14 boendeorganisationer registrerats som betalande medlemmar inkluderat Ekebyhus, som 
medverkar som stödmedlem. Det är en minskning med två boendeorganisationer. 
 
Sammankallande har varit Astrid Mäkitalo (kvarteret Oslo samfällighet), kassör Håkan Roos 
(bostadsrättsföreningen Riksbyggen Uppsalahus nr 25) samt sekreterare Iris Elofsson 
(kvarteret Reykjaviks samfällighet). De tre har utgjort kommitténs styrelse. Revisor har varit 
Laima Rosén (Oslo samfällighet).  
 
ESK har sammanträtt åtta gånger under året inklusive årsmötet.  
  
Under året har ESK arrangerat de sedvanliga valborgmässo- och midsommarfirandena samt 
kräftknyt den 18 augusti. Valborgselden och midsommarfirandet var som vanligt välbesökt. 
Kräftknytet lockade ca 100 personer. Som vanligt har ESK också deltagit i Disponentvillans 
dag den 19 maj och 24 november. 
 
ESK har sänt skrivelse till Post- och telestyrelsen (PST) i juni med anledning av att 
Flogstamasten stör radiomottagandet i fyra av bostadsområdena. Svaret från PST var inte  
tillfredsställande.  Sammankallande har därefter ställt fråga till PST om vilken standard som 
kan godtas. Den har inte besvarats. 
 
ESK har också lämnat synpunkter på ”Länsplan för regional transportinfrastruktur” Den 
besvärliga delen av väg 55 vid ICA-Väst behöver tas med i planen, vilket inte fanns med i 
förslaget.  
 
Under senhösten 2013 bildades en arbetsgrupp med anledning av de byggförslag som 
framkommit från kommunen. Byggförslagen gäller student- samt äldreomsorgsbostäder vid 
Flogstamasten delvis på kolonilottsområdet och lägenheter i tre höghus intill konsum i 
kvarteret Hindsgavl. ESK sände en skrivelse  till kommunen om byggförslaget vid konsum 
den 12 september 2013. 
 
ESK har uppvaktat Uppsala Industrihus AB, som numer äger Disponentvillan och dess park, 
med telefonsamtal och skrivelse. Frågor som aktualiserats är att sly växer upp vid tennisbanan 
och runt om i parken samt att belysningen runt Disponentvillan behöver förstärkas. 
 
Efter att årsmötesförhandlingarna den 20 mars var avklarade persenterade representanter för 
Föreningsrådet respektive Centrum för frivilligt arbete förslaget till lokalöverenskommelse 
mellan föreningslivet och Uppsala kommun (LÖK). Ledamöterna uppmanades ta med frågan 
till respektives bostadsförening. 
 
Under året har kommittén planerat ett jubileum med anledning av att ESK funnits i 30 år. 
Aktiviteterna är inplanerade i början av år 2014. 
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