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Infobladet planeras att komma ut 3-4 gånger per år. 

Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få med i 

infobladet. 

Lämna förslag i brevlådorna som finns i B-uppgångarna i varje hus. 

 

 

Planerade tidpunkter för infobladet, 2011: 

 

 Nr 1 Jan/Feb/Mar  planerad utgivning jan/feb 

 

 Nr 2 Apr/Maj/Jun  planerad utgivning maj/jun 

 

 Nr 3 Jul/Aug/Sep   planerad utgivning aug/sep 

 

 Nr 4 Okt/Nov/Dec   planerad utgivning nov/dec

  

 

 

 

I detta nummer bl.a. 

 Styrelseinformation och insändare 

 Ekholmens historia – Succén fortsätter 

 Måndagsgruppen startar igen 

 Kultursidan 

 

 Och mycket, mycket mer… trevlig läsning… 
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STYRELSEMÖTEN L21 – 2011 

 

 

 
 

 
Datum för Styrelsemöten 2011: 

 

Styrelsemötena hålls i föreningslokalen (50C) med start klockan 17.30. 

 

Vår 2011: 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 13/6 

 

I samband med styrelsemötet den 4/4 är det vårvandring i området.  

Kom gärna ut och framför dina synpunkter och tips. Start ca kl.13.00. 

 

På anslagstavlan i varje trappuppgång, ser ni kontaktmöjligheter till styrelse och andra 

funktioner. Saknar du någon information hör av dig till styrelsen. 

 

 

 

Insändare och Styrelseinformation   
 

 

TVÄTTSTUGORNA 

Just nu pågår en renovering av tvättstugorna på Ekholmsvägen 40 och 56 och i samband med 

detta så kommer vi att köpa nya tvättmaskiner till alla tvättstugor som har gamla kvar. Ni som 

använder tvättstugorna när ni är klara så städa efter er torka maskinerna stäng av elen på 

väggen låt tvättmedelsfacken stå öppna så de luftar ur så förhindras uppkomst av svartmögel. 

Lämna inte tomma tvättmedelspaket eller sköljmedelsflaskor utan tag dessa till något av våra 

miljöhus. 
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BRF L 21 ordinarie årsstämma har avhållits i Ekholmsskolan 
Vi har haft vår ordinarie årsstämma i Ekholmskolan den 8 november 2010. 

Claes Konradsson omvaldes som ordförande för föreningen och övriga styrelsemedlemmar är: 

 

Claes Konradson ordinarie ledamot och ordförande. Ekholmsvägen 36 B 

Kjell Karlsson ordinarie ledamot och vice ordförande. Ekholmsvägen 74 A 

Gunnel Jacobsson ordinarie ledamot och sekreterare. Ekholmsvägen 54 B 

Pia Strömberg ordinarie ledamot. Ekholmsvägen 74 B 

Peter Möller ordinarie ledamot och vice sekreterare. Ekholmsvägen 56 A 

Gunilla Lövgren suppleant. Ekholmsvägen 90 B 

Farah Ghorbany suppleant. Ekholmsvägen 84 B 

Yvonne Karlsson suppleant. Ekholmsvägen 92 A 

Jan-Åke Willén suppleant. Ekholmsvägen 36 B 

Mats Dahlin suppleant. Ekholmsvägen 50 C. 

 

Mariana Kalmendal revisor. Ekholmsvägen 74 B 

Irene Karlsson revisorssuppleant. Ekholmsvägen 74 B 

 

Kajsa Persson valberedningens sammankallande. Ekholmsvägen 78 B 

Ann Möller valberedningen. Ekholmsvägen 70 C 

Anne-Maj Björnholm valberedningen. Ekholmsvägen 60 C 

 

Förutom sedvaliga årsmötesförhandlingar så behandlades fyra motioner. 

1. Nya stadgar inom föreningen. Motionen bifölls av årsstämman 

2. Nytt namn på föreningen. Motionen bifölls av årsstämman 

3. Begränsande av nyttjandetiderna i tvättstugorna. Motionen avslogs av stämman men 

att vårt regelverk och ordningsregler ska kompletters med information. 

4. Förbjudet att röka på balkongerna. Motionen avslogs av stämman men att vårt 

regelverk och ordningsregler ska kompletters med information. 

 

 

 

Lokalvården i våra trappuppgångar och källargångar. 
Det har framförts klagomål och synpunkter på lokalvården inom föreningen trappor, 

trappuppgångar och källargångar. Styrelsen kommer att redovisa den frekvens som ISS 

Facility Services har i avtalet med BRF L 21 gällande lokalvård på anslagstavlorna i samtliga 

trappuppgångar.  
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Sedan 1996 när vi startade vår verksamhet har vi haft beredskap åt våra kunder sju dagar i 

veckan. Antalet utryckningar per år har hela tiden varit lågt, ca 10 stycken per/år. Det låga 

antalet uppdrag har gjort att det inte varit möjligt att låta fler av våra medarbetare medverka i 

beredskapsverksamheten, utan två personer har delat på det varannan vecka. From måndagen 

den 17 januari har vi beslutat att helt upphöra med beredskapen. 

Ny adress För Nyckelhämtning på RTS Lås & Larm är Kolfallsgatan 10. 

 

RTS Lås & Larm 

Kolfallsgatan 10 

582 73 Linköping 

per@rtslasochlarm.se 

www.rtslasochlarm.se 

Tele: 013-315151 

Dir: 013-4655072 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Lindblom & Per Sandell 

 

   
 

 

 

 

 

Gällande snöröjning och halkbekämpning av parkeringsplatser inom  

BRF L 21 Ekholmen Linköping. 
Vi har tagit emot några klagomål och synpunkter gällande styrelsens beslut att inte snöröja 

och halkbekämpa på de enskilda parkeringsplatserna inom föreningen. Snöröjning och 

halkbekämpning sker på allmänna gångvägar, till källarna, till trappuppgångarna, till 

källsorteringshusen, på körvägarna mellan garagen och p-platserna samt på körvägarna till 

och från området. 

 

Kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning totalt inom föreningen har varit följande: 

År 2009: 726 302:- år 2008: 121 904:- år 2007: 91 306:- 

År 2006: 101 515:- år 2005: 250 039:- år 2004: 154 186:- 

År 2003: 154 186:- år 2002: 91 437 :- år 2001: 95 752 :- 
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Vi har inom föreningen 456 st. lägenheter, 295 st. parkeringsplatser och 40 st. 

besöksparkeringar. 

Det medför ett underskott på 161 parkeringsplatser om vi ska förse samtliga 

lägenhetsinnehavare med var sin parkeringsplats. Mäklare och potentiella lägenhets 

spekulanter hör alltid av sig till föreningen med framförallt två frågor, 1. Hur lång kö är det 

till parkeringsplatserna och 2. Hur lång kö är det till garagen. 

 

Nedan angivna skäl har beaktats när beslutet togs att inte snöröja och halkbekämpa på 

parkeringsplatserna: 

 Det är trångt mellan de bilar som finns uppställda på sina respektive parkeringsplatser 
vilket medför att det finns en risk att skada bilarna. 

 För att ta bort snön utan att skada bilarna bör det helst göras med handskottning 
alternativt med en liten traktor med schaktblad genom att ”dra ut” snön. 

 Det är kostsamt att snöröja och halkbekämpa parkeringsplatserna, kostnaden för 
maskinröjning motsvarande 100 :- SEK utslaget per parkeringsplats och månad (samtliga 12 
månader), årskostnaden c:a 360 000 :- SEK. 

 Det finns ett antal medlemmar som varken använder bilen eller parkeringsplatsen på 
vinterhalvåret. 

 Det finns ett antal medlemmar som varken har körkort eller bil men innehar en 
parkeringsplats som nyttjas till barn, vänner och bekanta. Vi önskar att de säger upp 
parkeringsplatserna så att de nyinflyttade får tillgång till en parkeringsplats. 

 Föreningen har via informationsbladet vid ett flertal tillfällen uppmanat våra 
medlemmar att beakta ovan angivna synpunkter, detta utan någon större framgång. 

 Det är miljöriktigt att snöröja för hand. 
 
 

 
 

 

Det har också framförts klagomål på att det framför garageportarna blir en snösträng. 

Ja denna snösträng blir då traktorn med snöplogen ska hålla ett avstånd till porten för att 

undvika att köra sönder dörrhandtaget till garageporten. Vi tycker inte det är rimligt att 

snöröjaren ska stanna sin traktor, gå ur denna och skotta bort den snö som bildas framför 

porten. 

 

Vi har ett annat problem med att garageinnehavaren inte tar bort den isbildning som blir vid 

infarten till garaget och på körytorna under porten. Detta medför att garageporten inte går att 

stänga och inte att låsa samt att det blir en stor kostnad att anlita felanmälan för att åtgärda 

detta. 

 

Frågeställningen har kommit upp var man ska lägga snön som parkeringsinnehavaren själv tar 

bort. 

Lägg snön på körbanan mellan parkeringsplatsen och garagen så tar snöröjaren med sig denna 

när han röjer och halkbekämpar körbanorna. 
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Sandning och snöskottning inom föreningen 
Sandningssanden makadam 2 - 4 mm börjar ta slut för säsongen i bergtäkterna. 

 

Detta får till följd att vår entreprenör Green Landscaping övergår till sandningssanden 

makadam 4 - 8 mm. Det är med andra ord dubbelt så stora stenar som kommer att användas. 

 

Denna typ av sandningssand användes redan nu i ex. Norrköpings kommun. 

 

Sandningssanden makadam 4 - 8 mm fungerar bättre ur halkbekämpningssynpunkt men kan 

vara och är lite tuffare mot ex gummihjul så som cykel-, rullator- och rullstolsdäck. 

 

O B S 

Detta medför en ökad risk för punktering på dessa gummihjul. 

 

 

 
 

 

Bygg och anläggningsuppgifter som pågår 
Ombyggnad av tvättstugorna inom Ekholmsvägen 40 och Ekholmsvägen 56 pågår just nu och 

de beräknas vara färdigställda i början av april 2011. 

 

Vi har och har haft problem med markfukt inom samtliga lägenheter i bottenplan 

Ekholmsvägen 40. Åtgärder pågår och beräknas vara klara under mars månad 2011. 

 

Ny trapp- och källarbelysning har installerats i samtliga byggnader. 

Funktionen är att det finns en inbyggd närvarodetektor i belysningsarmaturen som tänder upp 

när någon befinner sig i närheten av armaturen samt att armaturen nu liksom tidigare släcks 

automatiskt. Vi är inte helt nöjda med funktionen tändning av belysningsarmaturen mellan 

entréplanet och plan 1 i tre våningshusen, detta kommer att justeras. 

Belysningsarmaturerna i entrén och på det övre planet är försedda med automatiskt 

skymningsrelä vilket kan medföra att lyset är släckt på dagen om tillräckligt mycket dagljus 

finns i trapphuset på just det våningsplanet. 

I samband med detta byttes även belysningsarmaturen ut i entrén med den skillnaden att den 

tänds via skymningsrelä tillsammans med ytterbelysningen. 
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Det har varit och är kallt och varmt i vissa lägenheter 
Vi liksom ett antal andra fastighetsägare har haft det kallt i vissa av sina lägenheter och 

mycket varmt i andra. Båda dessa situationer är inte något eftersträvansvärt för de boende. 

Vi har försökt att lista ut vari problemet med de kalla lägenheterna har varit men inte lyckats 

och har då vid två tillfällen höjt värmekurvan rejält vilket medfört att ett antal lägenheter har 

blivit mycket varma medan andra är nöjda och några har det fortfarande kallt. 

 

En av våra medlemmar som byggt om sitt badrum har via sin rörmontör och en bekant 

uppmärksammat föreningen på vad som kan vara fel. Rörmokaren upptäckte en lustig sak 

med ventilhuset vid termostaten som satte vår medlem på spåret vilket han har informerat 

föreningen om. Vi har kontaktat Danfoss som kontaktat MMA som utrett detta samt 

återkommit till BRF L 21 i ärendet. Med anledning av detta kommer föreningen nu att 

undersöka övriga drabbade lägenhetsinnehavare för att komma tillrätta med de kalla 

lägenheterna. 

 

 
 

 

Många hör av sig till felanmälan om att elementen (radiatorerna) är kalla, ja det är helt rätt. 

Radiatorerna ska vara kalla när inomhustemperaturen mitt i rummet 1,0 meter över golv är + 

21 0C. BRF L 21 Ekholmen följer Linköpings kommuns riktlinjer som anger att 

inomhustemperaturen normalt i en bostad inte ska vara lägre än + 18 oC och vårt målvärde 

normalt är + 21 oC vad gäller inomhustemperaturen. 

Under vissa tider och väderleksförhållanden har vi svårt att leva upp till vårt målvärde med en 

inomhus temperatur på + 21 oC men vi gör vad vi kan för att tillgodose våra medlemmars 

behov av inomhus komfort.  

Tidigare hade vi en inomhustemperatur på + 24 – 26 oC och där ett flertal av våra medlemmar 

vädrade bort värmen och av den anledningen satta vi in termostater på samtliga radiatorer. 

Termostaten fungerar så att när det är + 21 oC i rummet så stänger termostaten och radiatorn 

blir kall. 

Kallraset från våra fönster i fasaderna ger upphov till bekymmer då det är ett stort kallras från 

dessa. Ex. 

Vardagsrummet är 21,7 m2 med en längd på 5,78 m och en bredd på 3,75 m 

Fönstren i vardagsrummet är på 4,8 m2 med en längd på 3,4 m och en höjd på 1,4 m 

Det blir ett stort kallras från dessa fönster då de är av en enklare modell och där stämman på 

80-talet tog beslut på att enbart byta den yttre ramen istället för att byta hela fönstret med 

karm till ett mer energiriktigt fönster. Upplevelsen av denna strålning går inte att förringa. 
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Medeltemperaturen i Linköping sjunker enligt tillgänglig statistik 

 
Aktuell medeltemperatur i Linköping 

temp. ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C ˚C 

 
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Normal 
år -3,3 -3,5 -0,3 4,4 10,3 14,7 16,1 15,1 11,0 6,9 1,9 -1,7 

1999 -2,2 -2,2 1,5 7,1 9,2 15,2 17,9 15,6 14,6 7,2 4,1 -1,7 

2000 0,3 0,9 1,4 7,1 12,4 13,9 15,2 14,9 10,4 10,0 5,8 1,9 

2001 -0,8 -4,2 -1,5 5,1 10,9 14,0 18,2 16,1 11,1 9,4 2,3 -2,8 

2002 0,4 2,1 2,4 6,5 12,5 15,5 17,4 19,0 12,0 3,6 0,4 -4,4 

2003 -3,3 -5,0 2,4 4,3 11,0 15,1 18,1 16,0 12,4 3,7 3,8 1,2 

2004 -4,7 -1,5 1,6 6,2 11,1 13,7 14,7 16,9 12,2 6,6 0,9 1,5 

2005 1,0 -2,6 -2,0 6,0 10,3 14,0 17,5 15,6 13,0 7,7 3,8 -0,6 

2006 -3,9 -3,9 -4,8 4,9 11,1 16,2 20,0 17,2 14,5 9,5 4,6 4,5 

2007 0,7 -2,8 4,3 7,4 11,1 15,7 15,6 16,2 11,2 6,3 1,6 2,1 

2008 2,0 2,6 1,1 6,8 11,6 14,8 17,2 14,8 10,6 7,5 2,6 0,3 

2009 -1,7 -3,0 0,7 7,9 10,7 13,4 16,6 16,1 12,7 4,5 4,9 -3,2 

2010 -9,0 -5,7 -1,0 5,9 10,1 14,3 19,2 15,9 10,9 5,4 -0,5 -8,2 

             Vardagsutgifter stiger markant 

Elpriserna är på topp, nästan bensinpriset också. Även mat- och bopriserna pekar upp. Det 

börjar svida i plånboken när vardagsutgifterna stiger. Och det 

kommer mera. 

Elen har blivit 15 procent dyrare på ett år. Maten har totalt sett 

blivit närmare tre procent dyrare med mejeri- och dryckesvaror i 

topp, över fyra procent mer. 

 

Bland produkter som sticker ut märks kaffet som kostar 14 procent 

mer i dag jämfört med för ett år sedan. Grönsaker har blivit hela 

elva procent dyrare, enligt siffror från Statistiska centralbyrån 

(SCB). 

 

Elpriset lär falla tillbaka under våren igen. Men pilarna för priset 

på livsmedel, räntekostnaderna på boendet och bensinpriset pekar 

uppåt i takt med att efterfrågan på världsmarknaderna stiger. 

 

Ännu dyrare mat 

- Jag tror vi kommer att få se ytterligare högre matpriser framöver, 

säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson. 

 

Inflationen ligger nu betydligt över Riksbankens inflationsmål på 

två procent. Därmed är flera räntehöjningar och ytterligare högre 

boräntekostnader att vänta under resten av 2011. 

 

 

 

 

FAKTA / Varorna som 

stiger mest  

 
Prisökning det senaste 

året (i procent): 

 

Vara Ökning 

Mjöl 17 

Franska 7 

Mjölk 4 

Ost 5 

Smör 5 

Potatis 8 

Tomater 50 

Paprika 28 

Kaffe 14 

El 15 

Bensin 9 

Räntekostnader 12 

 

Källa: SCB (TT) 
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Boräntor upp 

Anna Råman, ekonom på Handelsbanken, är inne på samma spår. Elpriserna drog i väg mer 

än väntat. 

 

- Vi tror att Riksbanken kommer att höja vid varje möte fram till sent 2011, säger Anna 

Råman. 

 

Det innebär att de rörliga bolånen kommer att ligga närmare en procentenhet högre än i dag, 

vilket innebär ytterligare en kostnadsökning på runt en tusenlapp i månaden på ett miljonlån. 

Det senaste året har räntekostnaderna i snitt stigit med 12,5 procent, enligt SCB. 

 

Det finns dock varor där priset går åt andra hållet, men det är mer av typen sådant hushållen 

köper mer sällan. Möbler och andra inventarier i hushållet har sammantaget sjunkit i pris med 

1,5 procent. Och som vanligt har elektronikprylar som tv, datorer och annat sjunkit med i snitt 

15 procent. 

Källa TT 

 

 

 

Nya parkeringsautomater installeras för parkeringsplatserna 

Vi har träffat et avtal med Parkerings AB Dukaten gällande parkeringsövervakning av 

föreningens mark och samtidigt med detta ska Dukaten byta ut parkeringsautomaterna så att 

det ska gå att betala med både kort och mynt ( 1 kr, 5 kr och 10 kr). 

Den nya parkeringsavgiften blir 5 :-  per timme och 30 :- per dygn samt följer kommunens 

taxa vid parkeringsplatsen vid Ekholmsskolan. 

 

 

  
 

 

 

 

Borttagning av balkongmur på baksidan mot uteplatsen 
BRF L 21 Ekholmen har ny godkänt att medlemmarna som bor på nedre botten med uteplats i 

tvåvåningshusen har möjligheten att ta bort den befintliga balkongmuren. 

Denna åtgärd är bygglovspliktig hos Byggnämnden i Linköping vilket föreningen medverkar 

till att söka. Lägenhetsinnehavaren/medlemmen får själv stå för kostnaderna vid ett eventuellt 

intresse av att ta bort balkongmuren samt bygglovsavgiften. 
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Spolning av samtliga stammar (köksavlopp, toaletter och badkarsavlopp) 

kommer att genomföras under våren och sommaren 2011 

 
Närmare information om detta kommer på anslagstavlorna i trapphusen samt i respektive 

brevlåda. 

Denna åtgärd genomförs för att minska risken för översvämningar, stopp i avloppen, etc. 

Ragn-Sells har fått uppdraget av BRF L 21 Ekholmen. 
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Överlåtelser av lägenheter i BRF L21 Ekholmen 
Under året har det skett 38 överlåtelser av lägenheter inom föreningen enligt nedan: 

 

årtal 1 2 3 3 4 4 
antal 
rum 

2010 49 63 71,5 75 83,5 89,5 kvm 

1 335000 530000 545000 460000 810000 830000 
 2 340000 615000 750000 510000 695000 700000 

 3 
 

450000 425000 750000 675000 1225000 
 4 

 
500000 580000 775000 

 
795000 

 5 
 

480000 445000 700000 
 

800000 
 6 

 
470000 550000 750000 

 
1130000 

 7 
 

505000 600000 510000 
 

1110000 
 8 

  
460000 875000 

   9 
  

400000 1220000 
   10 

   
680000 

   

        medel 337500 507143 528333 723000 726667 941429 SEK/lgh 

kvm 6888 8050 7389 9640 8703 10519 SEK/kvm 

 

Föreningen hälsar de nya medlemmarna välkomna till BRF L 21 Ekholmen Linköping 

 

Vi kommer att avhålla en extra föreningsstämma i mitten av mars för att återigen ta beslut 

gällande punkterna 1 och punkt 2 ovan. 

 

 

 

   
 

 

 

Blodbadet i Miljöhusen 
Finns det någon som har sett när blodbaden i återvinningshusen ägde rum? Det måste ha varit 

förskräckligt då allt förbandsmatriel har försvunnit. Vi tar nu bort dessa förbandsskåp p.g.a. 

att man inte kan sätta upp något som är till nytta för oss i föreningen. 
  

//J-Å Willén (Styrelsen) 
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Miljöhusen och källsorteringen av avfall och fraktioner 
Hur i alla sina dar sköter våra medlemmar avfalls- och källsorteringen? 

Ja, det är många, inte minst styrelsen, som ställer samma fråga. 

 

Vi har tre bra och fina miljöhus, miljöhus 1, miljöhus 2 och miljöhus 3, inom föreningen och 

det miljöhus som vi medlemmar missbrukar allra mest är miljöhus 1. 

Det kastas alla möjliga och omöjliga saker så som tvättställ, målarburkar, sängar, etc. Dessa 

ska till kommunens återvinningsstation i Ullstämma och inte till våra miljöhus. 

Det slängs glasflaskor i kärlen för well, och mycket annat. 

 

Allt detta slarv av er medlemmar inom BRF L 21 Ekholmen Linköping kostar föreningen en 

massa pengar som vi sedan får ta ut på månadsavgiften. 

Var god och följ anvisningarna samt kolla i sorteringsguiden på www.ilrecycling.com för en 

bättre ordning i miljöhusen. TACK. 

 

  
 

 

 

 
BILINBROTT 

Natten mellan 4-5 december 2010 blev tyvärr 4 stycken av våra medlemmar utsatta för 

bilinbrott genom att någon slog sönder sidorutan på bilarna för att ta sig in i den, som tur var 

uppmärksammade någon detta och ringde till polisen, på natten hade fallit nysnö så polisen 

kunde följa spåren till tjuven. 

På söndagen när bilägarna skulle städa ur sina bilar från glas så hittade vi dessutom en 

legitimation som tjuven tappat i en av bilarna, detta överlämnades till polisen som då fick 

bevis på vem det var. Mannen som blev tagen för detta bor inte i L 21. 

Hjälp gärna till och var uppmärksam på saker som ni tycker är lite annorlunda och inte 

stämmer, ju fler vi är dess bättre information kan vi lämna för att förhindra brott. 

 

 

  

 
 

 

 

http://www.ilrecycling.com/
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MÅNDAGSGRUPPEN PROGRAM 

Måndagsträffarna i föreningslokalen Ekholmsvägen 50 C börjar den 17 januari kl. 10.00. 

Välkomna måndagsförmiddagar ojämna veckor. 

Vi bjuder på kaffe med hembakat bröd och underhållning.  

Programmet, som också sitter uppsatt i alla trappuppgångar, blir som följer med reservation 

för eventuella ändringar. 

 

17 januari Dragspelsmusik med Juha och Åke. 

 

31 januari Trygghet förr samt sista avrättningen i Linköping. Hans-Erik Lundqvist. 

 

14 februari Ekenäs slott och Sveriges historia. Joakim Johansson. 

 

28 februari Här är mitt liv. Hemlig gäst. 

 

14 mars Musik man aldrig glömmer med Bert och Åke. 

 

28 mars Cittra musik med Stränga tanter. 

 

11 april Avslutning med Partyboys Rolle och Göran. 

 

Hjärtligt välkomna önskar Britt, Sonja och Barbro. 

 

 

 

 
 

 

 

KULTURSIDAN 

Historien om Ekholmen fortsätter i Infobladet även under 2011. Vår egen Kjell Karlsson 

berättar vidare. 

  

Ekholmens Historia 
EGNAHEMMET SAXTORP I EKHOLMEN 

När Motala Egna Hem köpte  Ekholmen 1901 så var meningen att man skulle stycka av mark 

och bygga små gårdar på dessa som  sedan skulle säljas. Ett bland de första att avstyckas var 

Saxtorp som låg mellan Ekholmens centrum och Ekholmsskolan där lekplatsen idag finns, 

man kan se rester av en stensättning där en idag. Saxtorp var ca 21 tunnland stort, en 

skogsbacke upptog en stor del av marken som man var tvungen att kompensera med mera 

brukbar mark så att det till sist vart den tredje största gården, Kostnaden för bara marken va ca 

5400 kronor. År 1903 uppfördes ett boningshus med en våning och en vindsvåning som 

inreddes som lägenhet, samtidigt byggdes en ladugård på skogsbacken för att spara dyrbar 

åkermark. Torparen Per Nilsson från Hjulsbro köpte gården och gav den dess namn som alltså 

blev Saxtorp. Han var 39 år när han köpte den och han brukade den tills han var 63 år.   
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År 1927 sålde han gården till lantbrukare Frans Larsson som brukade den fram till 1938. 

Därefter köpte militären Gustav Granath gården som han brukade till 1945, då sonen Hubert 

Granath tog över. Han gifte sig med Margit Larsson från granngården Gärdala. De drev båda 

gårdarna samtidigt och hade 1946; 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur och 4 svin. Hubert Granath var 

också ledamot i kommunalfullmäktige från 1946 och satt i skolstyrelsen från 1950. De bodde 

på Saxtorp till 1971 då gården revs. Inom Saxtorps gränser finns idag Fredriksbergsskolan, 

Ekholmsgården, St Hans Kyrka, Folktandvården, en del av hyreshusen längs med 

Järdalavägen  54-90 samt en del av Ekholmsvägen 16-30. 

 

 

 

 
 

 

JAKOBSDAL 

När styckningen av Ekholmens ägor gjordes berördes även en del av våra grannar, en sådan 

var Åleryd och Spångerum. Ett sådant egnahem var Karlsborg som låg där Brokindsleden och 

Uvebergsvägen möts idag det ägdes av en Karl Jakobsson som allmänt kallades för ”Jakob i 

Svängen”. Ett annat egnahem hette Hagadal och låg där Jungfrubergsvägens backe slutar. 

Jakob i Svängen kom att bli ett begrepp därför att han hade en mjölkstätta utanför sitt hus, då 

det var mycket leveranser av varor till alla egnahem så stannade ofta chaufförerna där med 

sina varor och så fick kunderna hämta dem där. Så när affärer gjordes upp sade man oftast  

”ställ avet hos Jakob i Svängen”. På 1980 talet när kommunen skulle bygga på området och 

man behövde ett namn till detta så blev det JAKOB som fick stå för första delen och 

grannhuset HagaDAL för den andra, detta blev alltså JAKOBSDAL. 

 

//Kjell Karlsson 
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MUSIKTIPS PÅ CD/DVD     

 

 
 

Camel – The Opening Farewell (DVD) 

Camel har hängt med sedan 1973 och är fortfarande aktiva. Den här DVD spelades in 2003 

och låtvalet speglar på ett ypperligt sätt deras låtskatt från början fram till idag. Gitarristen 

Andrew Latimer är frontfiguren som varit med sedan starten och hans känslosamma gitarrspel 

för tankarna till bl.a. David Gilmour i Pink Floyd.  

För alla som gillar symfonisk rock typ Marillion, Alan Parsons Project och Pink Floyd kan det 

vara värt att kola in Camel´s senaste DVD. 

 

 

 

 

FILMTIPS PÅ DVD      
 

 
 

Dr Jekyll & Mr Hyde (DVD) 

Filmatisering av Robert Louis Stevensons berömda bok om en man med en god och en ond 

personlighet. Den har gjorts i ett flertal filmversioner genom årens lopp, men detta är en av de 

bättre. Njutbart skådespel av både Spencer Tracy, vars Hyde är förolämpande obehaglig, och 

Ingrid Bergman, som gör en av sina bästa rolltolkningar. En riktig klassiker väl värd att se. 

 
 

 

 

javascript:showMoreImages();


 

 

16 

TILL SIST… 

 

BRF L 21 Ekholmen Linköping har nedan försäkring. 

Adeförsäkring - Grundomfattning 

Allmänt: 

Adeförsäkringen har ett brett grundskydd för att minimera behovet av särskilda anpassningar. 

Här lämnas en kort beskrivning av aktuell försäkringsomfattning. Beskrivningen är inte 

fullständig och undantag och begränsningar kan följa av villkoren. Vid frågor om 

försäkringsinnehåll eller vid behov av kompletterande försäkringsskydd kontakta Bolander & 

Co.  

 

Observera! Till Adeförsäkringen kan även kopplas en för samtliga bostadsrättshavare 

gemensamt tecknad s.k. tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare. Angående 

försäkringsinnehåll se särskild rubrik. Notera särskilt att denna gemensamma 

tilläggsförsäkring alltid kräver att ett särskilt avtal tecknats. Er förening har detta tilläggsavtal.  

Egendom 

Försäkringen omfattar föreningens samtliga redovisade byggnader med fullvärdesförsäkring.  

Brandförsäkring 

Försäkringen omfattar utöver brand, även skada genom åskslag eller elfenomen, explosion, 

storm, hagel och snölast, frätande gas, ras, jordskalv eller vulkanutbrott samt skada genom 

skyfall.  

Vattenskadeförsäkring 

Försäkringen omfattar skada genom oförutsedd utströmning av vatten från ledningssystem 

eller våtutrymme, akvarium eller vattensäng. Även skada genom vatten från pumpgrop efter 

maskinskada på pumpmaskineriet, läckage från kyl/frys samt utströmning av vattenånga, olja 

eller annan vätska från lokaluppvärmningsinstallation omfattas. Vid ersättningsbar 

vattenskada inom byggnad ersätts även kostnad för lokalisering och friläggning av 

läckagestället.  

Inbrottsförsäkring 

Försäkringen omfattar stöld och skadegörelse i samband med inbrott samt uppsåtlig 

skadegörelse på byggnaden och egendom inomhus i samband med inbrott. 

Rån- och överfallsskadeförsäkring 

Försäkringen omfattar tillgrepp av eller skada på egendom genom våld eller användande av 

hot som innebär trängande fara. 
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Glasskadeförsäkring 

Försäkringen omfattar skada genom bräckage eller annan plötslig yttre påverkan på glas 

oavsett storlek, samt på skyltar med värde upp till 2 Bb. Skador på målning och ytbehandling 

på glas ingår. 

Husbocksförsäkring och sanering mot bostadsohyra 

Försäkring och saneringsavtal ingår för samtliga bostäder och lokaler, exklusive lokaler för 

yrkesmässig livsmedelshantering. 

Boendes egendom i fastighetsägarens vård:  

Försäkringen är avsedd att ge ett skydd vid brand-, inbrotts- och vattenskador på sådan 

egendom som fastighetsägaren omhändertagit för hyresgästs/bostadsrättshavares räkning. 

Försäkringsbelopp 1 Mkr.  

Skadeståndsgarantiförsäkring: 

Försäkringen syftar till att ge föreningen en möjlighet att rikta skadeståndskrav mot 

bostadshyresgäst eller bostadsrättshavare för skada på byggnaden, utanför den egna 

lägenheten, som denne är skadeståndsskyldig för, om hyresgästen/bostadsrättshavaren saknar 

egen hemförsäkring. (Då kravet istället kan riktas mot denna hemförsäkring.) Självrisk 0,1 

Bb.  

Självriskeliminering för bostadsrättshavare: 

Försäkringen omfattar boendes egendomssjälvrisk vid samtidig sådan brand eller vattenskada 

som samtidigt drabbar fastighet och boendes lösöre. Försäkringsbelopp: vederbörandes 

hemförsäkrings självrisk max 2.000 kr/lägenhet. 

Adeförsäkring - Tilläggsförsäkring 

(Obs! Kräver särskilt avtal!) 

Försäkrad egendom: 

Försäkringen omfattar av bostadsrättshavare bekostad fast inredning i bostadsrätt. Som fast 

inredning i bostadsrätt räknas även egendom såsom balkong, veranda, altan eller liknande. 

Försäkringen omfattar vidare egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men för vilken 

bostadsrättshavaren har underhållsansvar enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.  

Försäkringsbelopp: 

Försäkringen gäller med fullvärde, vid allriskskada enligt HusPlusvillkor, dock max 100 000 

kr.  

Självrisk: 

1 200 kr, vid vattenskador dock 2 000 kr.  
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Försäkrade skadehändelser: 

Försäkringen omfattar egendomsskada som kan ersättas enligt Trygg-Hansas 

hemförsäkringsvillkor, Grundskydd samt HusPlus (ej privat lösöre). 

OBS, viktigt! 

Denna tilläggsförsäkring ersätter inte behovet av en egen hemförsäkring, i valfritt 

försäkringsbolag. Det är genom hemförsäkringen man har skydd för sitt eget lösöre samt 

ansvars- och rätts-skyddsförsäkring!  

 

Tilläggsförsäkringen gäller endast för skador i lägenheten som omfattas av 

bostadsrättshavarens underhållsskyldighet och motsvarar det skydd som privatpersoner med 

hemförsäkring i Trygg-Hansa kan välja som tillägg. 

Adehem - 

Hemförsäkring för boende i föreningar med Adeförsäkring  
 

Obs tecknas individuellt av den boende! 
 

Adehem är namnet på den hemförsäkring som kan tecknas av boende i föreningar med 

Adeförsäkring. Försäkringen bygger på Trygg-Hansas breda grundvillkor och erbjuds till ett 

normalt mycket konkurrenskraftigt pris. 

 

Till försäkringen kan också kopplas olika tilläggsförsäkringar, även dessa till ett förmånligt 

pris. 

 

Försäkringen tecknas direkt av den boende, antingen genom kundservice 077 – 11 11 669, 

eller via den särskilda hemsidan www.trygghansa.se/adehem. 

 

Utnyttja gärna möjligheten att sprida information om Adehemförsäkringen till boende i 

föreningen exempelvis genom att lägga in en länk till www.trygghansa.se/adehem på 

föreningens hemsida. Vill Ni ha informationsmaterial för spridning i föreningen kan detta 

beställas via Bolander & Co AB. 

 

Vid skada där BRF L 21 fastighets och tilläggsförsäkring åberopas ska 

alltid föreningens försäkringsansvarige underrättas direkt i samband med 

försäkringsskada. 

Bostadsrättshavaren ska alltid anmäla skadan även till sitt egna 

försäkringsbolag och styrka detta till föreningens försäkringsansvarige: 

Kontakta Peter Möller alternativt Claes Konradsson kontaktuppgifter 

finns på trappuppgångens anslagstavla. 

http://www.trygghansa.se/adehem
http://www.trygghansa.se/adehem
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Vid skada 

Skadeanmälningsinfo 

Egendomskada ska anmälas till 
 
Trygg Hansa 
Tel: 077-11 11 500 måndag till fredag 08.00-17.00  
Telefonnummer vid akuta skador (efter kl. 17) 077 11 11 
520 

ftgskador@trygghansa.se 
www.trygghansa.se 
 
OBS! Kom ihåg att ange Ert försäkringsnummer! 
 
I de flesta fall räcker det att göra skadeanmälan per telefon 
respektive e-post. Om Trygg-Hansa i det enskilda fallet vill 
ha en skriftlig anmälan kommer de att skicka en blankett till 
Er efter den inledande telefonkontakten. 
 
 
Ohyressanering ska anmälas till 
 
Nomor 
Tel 020 – 54 55 56  

order@nomor.se 
www.nomor.se 
 
OBS! Kom ihåg att ange Ert försäkringsnummer! 

 

Skademanual 

Klicka här för att öppna skademanualen.  

Viktigt att tänka på vid skada: 

I samband med att en skada inträffar kan det vara bra att 
tänka på några allmänna saker: 

 När skadan upptäcks, försök dokumentera 
skadeorsaken genom att t ex ta ett foto på den 
läckande kopplingen eller notera vad ni ser. Det 
kan ha av stor betydelse i ett senare läge, 
särskilt om det finns anledning att tro att någon – 
t ex en entreprenör eller en bostadsrättshavare – 
kan ha orsakat skadan genom vårdslöshet eller 
försumlighet. Men försök att undvika sådana 
diskussioner just då och just där. Kom istället 
överens med medlemmen att både föreningen 
och han ska tillsammans hantera skadan genom 
de försäkringar som finns tecknade.  

 Ha alltid försäkringsbrevet/certifikatet till hands när 
ni anmäler skadan till försäkringsbolaget. Där 
framgår ert försäkringsnummer, vilket gör att 
handläggaren på försäkringsbolaget lättare hittar 
er i sina system.  

 Notera gärna skadenummer och/eller namnet på 
handläggaren för ert ärende redan vid första 
kontakten – det gör det lättare att få kontakt om 
ni senare behöver ställa frågor eller komplettera 
er skadeanmälan.  

 Om ni har tecknat en gemensam tilläggsförsäkring 
för medlemmarnas underhållsansvar, påpeka 
detta för handläggaren så minskar risken att 
detta missas.  

 Be handläggaren om en besiktningsrapport, om 
besiktning har skett.  

 Föreningen kommer med stor sannolikhet att stå 

Huvudkontor 
Box(1027) 
751 40 Uppsala 
Telefon 018-56 71 00 
Fax 018-13 31 75 
 
Besöksadress 
Dragarbrunnsgatan 39 
 

bolander@bolander.se  

mailto:ftgskador@trygghansa.se
mailto:ftgskador@trygghansa.se
mailto:ftgskador@trygghansa.se
http://www.trygghansa.se/
mailto:order@nomor.se
mailto:order@nomor.se
mailto:order@nomor.se
http://www.nomor.se/
http://bolander.exor.net/upload/brfConditions/Skademanual_Adeforsakringen_090304.pdf
mailto:bolander@bolander.se
mailto:bolander@bolander.se
mailto:bolander@bolander.se
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som beställare av reparationsarbetet. Om 
föreningen har någon entreprenör man har stort 
förtroende för, fråga handläggaren om ni kan 
anlita denne för reparationen.  

 Om ni eller någon av medlemmarna vill ha någon 
förändring utförd i samband med återställandet, t 
ex att en medlem vill ha laminatgolv istället för 
ny linoleummatta, var tydlig med att den 
fördyring detta kan medföra inte kommer att 
ersättas genom försäkringen utan blir en kostnad 
för den som vill ha ändringen/tillägget utfört. Be 
också entreprenören beräkna hur stor en sådan 
merkostnad är och helst, separatfakturera detta.  

 När ni fått ersättning från fastighetsförsäkringen, 
kolla att handläggaren även tagit hänsyn till er 
gemensamma tilläggsförsäkring, om ni har en 
sådan. Om inte, gå vidare med de delkostnader 
som belöper på de inblandade medlemmarnas 
underhållsansvar genom att kräva ersättning från 
dem. De kan då i sin tur få hjälp från sina 
respektive hemförsäkringar, om de har 
tilläggsförsäkring den vägen.  
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//Styrelsen BRF L21 Ekholmen genom mats dahlin 


