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SOMMARHÄLSNING OCH INFORMATIONSBREV FRÅN EKBACKEN
Lagom till sommaren har nu alla bostäder i Ekbacken tillträtt. I och med det så vill vi skicka ut ett sista
informationsbrev och tacka för visat förtroende.
Det är med stolthet vi nu kan börja anse Ekbacken som helt färdigställt. Överlämning till er förening kommer
att ske efter sommaren/tidig höst. Arbeten med marken pågår fortfarande och kommer att göra det en tid in på
sommaren. Vår vinter har varit mycket snörik och höll i sig länge, och vi fick en snabb växling till en torr, het
sommar. Detta har tyvärr påverkat tillgången på växtlighet och gräs att sätta. Vår markentreprenör arbetar hårt
för att få växtlighet av hög kvalitet, eller i vissa fall få leverans överhuvudtaget. Era planteringar och gräsmattor
är som ni sett inte klara, och det kan till mycket stor del förklaras med denna extrema årstidsväxling som
skedde. Vi beklagar detta och fortsätter att arbeta hårt för att få växtlighet till era trevliga gårdar och att detta
levereras och kan sättas så snart det bara går – som senast under sommaren.
För er som tillträtt nyligen kan det kanske uppkomma många frågor. Då får ni självfallet kontakta kundservice.
Vi vet att vissa boende kontaktar den byggande organisationen, på plats, direkt. Under sommarveckorna
kommer det vara mycket lite verksamhet på byggarbetsplatsen och vår ”egen” personal är ledig under
sommarveckorna. Därför har vi ordnat en värd som varje torsdag vecka 28 till 32 kommer finnas på plats i den
nya visningslägenheten på Clas Horns väg 13 entréplan (101001) mellan kl 15-16 för att kunna svara på
frågor eller hjälper er att nå rätt person med era frågor.
När ni nyligen har tillträtt har ni ju tillgång till en container inom föreningens fastighet. De containrar som står
på byggarbetsplatsen får inte användas för att slänga skräp i. JM och Borätt arbetar med ett strängt
miljöarbete där vi mäter vårt avfall. Får vi in fel fraktion eller för mycket avfall, så påverkar det både vår miljö och
JM/Borätts statistik. Tack för visad hänsyn gällande ert avfall.
Felanmälan
Om ni upptäcker något fel i er nya lägenhet eller vill namnändra på postfacket i trapphuset kan ni anmäla det
till JMs Kundservice på
Tel: 020-731 731 alt E-mail: kundservice@jm.se
Öppettider: Mån-Fre 07.00-16.00
Har ni frågor om Telias produkter vad gäller TV, telefon och bredband kan ni kontakta dem via deras kundtjänst
på 90 400.
Nöjd kund-enkät
Ca 4 veckor efter inflyttning skickas en enkät till dig via e-post av ett företag som heter Prognoscentret. Enkäten
är ett viktigt kvitto för oss på hur väl vi har lyckats med våra högt ställda ambitioner med att möta era höga
förväntningar. Vi hoppas därför att du tar dig tid till att besvara denna enkät. Som tack skänker Borätt 50 kr till
SOS Barnbyar för varje inskickad enkät. Stort tack på förhand!
Stort lycka till i ert nya hem och glad sommar!
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