Verksamhetsberättelse för Ekeby-Flogsta Samrådskommitté för år
2015
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 2015 har 14 boendeorganisationer med 1248 hushåll registrerats
som betalande medlemmar samt Ekebyhus, som medverkar som stödmedlem.
Sammankallande har varit Astrid Mäkitalo (kvarteret Oslo samfällighet), kassör Håkan
Roos (bostadsrättsföreningen Riksbyggen Uppsalahus nr 25), tyvärr har ingen i
kommittén ställt upp som sekreterare. Sekreterarskapet har varit rullande, vilket inte är
optimalt. De två har utgjort kommitténs styrelse. Revisor har varit Laima Rosén (Oslo
samfällighet). ESK har sammanträtt 6 gånger under året inklusive årsmötet. Dessutom
har ett protokollfört ” bygg möte” hållits.
Hösten 2013 aviserade Uppsala kommun ett antal nya byggplaner för stadsdelen
Ekeby, dels student- respektive äldreboende intill Flogstamasten, dels tre bostadshus
på parkeringsytan intill Coop Nära. Förslagen har medfört att många Ekebybor velat
framföra synpunkter på planerna både under 2014 och 2015. Astrid Mäkitalo har
tillsammans med personer från de mest berörda kvarteren också haft möten med
kommunala representanter, representant för V-Dala samt politiker från olika partier
om byggplanerna.
Kommittén har lämnat synpunkter på Översiktsplan 2050, Uppsala kommun.
Kommittén har lämnat in en skrivelse där vi poängterat vikten av att Öppna förskolan
finns kvar i Disponentvillan.
Under året har ESK:s stadgar reviderats. Vid årsmötet 2013 uppdrogs till ledamöterna
i ESK att aktualisera frågan i sina föreningar om tecknande av en lokal
överenskommelse (LÖK) med kommunen om samarbete. Ingen förening hade några
invändningar..
Kommittén har köpt in 4 fällbord som kan användas till flera olika aktiviteter. Borden
förvaras i Disponentvillans källare.
Härutöver har de sedvanliga valborgmässo- och midsommarfirandena samt kräftknytet
augusti genomförts. Valborgselden och midsommarfirandet var som vanligt välbesökt.
Kräftknytet lockade ca 100 personer. Som vanligt har ESK också deltagit i
Disponentvillans dag den 10 maj och 15 november.
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