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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 

 Njutningstips 

 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. 

 

Höst 2011: 23/8, 19/9, 17/10, 14/11. 

 

Årets årsstämma för BRF L21 är planerad till måndag 21/11. Mer info och kallelse 

längre fram. 

 

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   
 

STAMSPOLNING ÄR UTFÖRD AV RAGNSELLS 
Spolning av spillvatten- och dagvattennätet inom föreningen är nu utförd och byggruppen vill 

rikta ett tack till samtliga medlemmar som hållit lägenheterna tillgängliga så att entreprenören 

RagnSells kommit in i respektive lägenhets toalettutrymme och kök för att spola 

spillvattennätet (avloppsledningarna), det har fungerat väl och smärtfritt. 

Tyvärr så var tillgångligheten till tre av våra medlemmars lägenheter av olika anledningar inte 

lika god så att till dessa måste entreprenören återkomma. 

Denna åtgärd har flera syften, dels så ska stammarna spolas så att avloppet flyter utan hinder 

ned till kommunens reningsverk, detta medför att vi har fått bort en massa avlagringar i 

avloppsnätet så att stopp och översvämningar förhindras. 

 

Styrelsen vill gärna ha in synpunkter på hur ni medlemmar tycker att stamspolningen fungerat 

under och efter utfört arbete. 

Hör av er till Jan-Åke Willén på 013-154626 eller lämna meddelande i hans brevlåda på 

Ekholmsvägen 36 B.  
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INSTALLATION AV BREDBAND INOM BRF L 21 

Föreningen har av entreprenören Vallacom Linköping handlat upp och tecknat avtal om 

leverans och Installation av bredbandsuttag inom varje lägenhet samt till våra driftutrymmen. 

Kabeldragning kommer att ske till ett korskopplingsställ inom varje byggnad och till varje 

lägenhet, kabeln är en Cat 6 STP kabel som avslutas i lägenheten och termineras i ett 

korskopplingsställ inom ett särskilt utrymme i byggnaden. Utöver detta så kommer varje 

driftutrymme att få ett uttag installerat vilket medför att vi har möjligheten att koppla upp våra 

undercentraler till ett övergripande styr-, regler- och övervakningssystem. 

Installationerna startas efter semestern och ska vara klara senast till den 9 december, 

entreprenören kommer att besöka varje lägenhet där ett sk. TP uttag (datanätuttag för Twisted 

Pair) kommer att installeras. Detta uttag medför att var och en själv bestämmer om de vill 

ansluta sig till Utsikts bredbandsnät eller behålla det som ni har installerade idag. Vallacom´s 

personal kommer att ha identitetskort och arbetskläder som gör dem lätt identifierbara i 

området. Vallacom kommer ut med en information när det är dags i varje brevlåda. 

Installationerna kommer att utföras vardagar mellan kl. 07.00 till 16.00 och medför att det 

under en begränsad tid kommer att medföra oväsen för de boende. 

 

Kontaktpersoner från föreningen under installationstiden kommer att vara Jan-Åke Willén, 

Pia Strömberg och Claes Konradsson. Vallacom återkommer med sin kontaktperson. 

 

 

   
 

 

UTSIKT BLIR FÖRENINGENS LEVERANTÖR AV BREDBANDSTJÄNSTER 
BRF L 21 har sedan tidigare tecknat ett sjuårigt avtal med Utsikt bredband att leverera 

bredbandslösningar, Internet, TV och telefoni, till bredbandsuttagen som installeras i varje 

lägenhet samt till våra driftutrymmen. 

Föreningen har valt ett sk. öppet nät via Utsikt som är vår kommunikationsoperatör där det är 

fritt fram för konkurrerande tjänsteleverantörer. Var och en har full valfrihet att välja vem de 

vill ur Utsikts leverantörer eller via ADSL alternativt trådlöst när de så önskar. Utsikt som 

under sju år är vår kommunikationsoperatör tar ansvar för driften och tjänsteinnehåll i det 

lokala bredbandsnätet. Vi har valt denna lösning med ett Öppet nät som den bästa lösningen 

för våra medlemmar och för föreningen. 

”I ett sk. slutet nät har fastighetsägaren valt bort valfriheten för de boende i utbyte mot att få 

sitt fastighetsnät och anslutningar finansierade av en och samma aktör. Den som fungerar som 

kommunikationsoperatör är alltså samtidigt även tjänsteleverantör. Därför går det inte att 

välja mellan olika av varandra oberoende tjänsteleverantörer. En vanlig lösning är att 

operatören bekostar installationen av fastighetsnätet. Installationskostnaden blir då noll kronor 

– på pappret. Kostnaden tas igen av de boende genom de tjänster de genom avtalet binder sig 

för under flera år.” Texten tagen ur Bo Bättre nr. 2 2010. 

Utsikt har i sin tur anlitat ett antal leverantörer inom ”sitt” nät som erbjuder olika tjänster vid 

tecknade av avtal med dessa. 

Utsikt kommer att kalla föreningens medlemmar till ett informationsmöte i detta ärende. 

Föreningens kontaktperson gällande bredband är Peter Möller. 

Utsikt når du på www.utsikt.se 

http://www.utsikt.se/
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FÖRENINGEN HETER NUMERA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN L 21 EKHOLMEN 
Enligt beslut på förra årets föreningsstämma samt årets extra stämma har nu föreningen 

ansökt om och per den 13 maj, 2011 beviljats namnändring av Bolagsverket. 

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen L 21 Ekholmen och vårt organisationsnummer 

är 722000 – 3102. 
 

  

21 

L 

 
 

 

BRAND I EN LÄGENHET INOM FÖRENINGEN 
Vi har haft en lägenhetsbrand i en lägenhet på bv. Ekholmsvägen 34 B med en dödlig utgång. 

Orsaken till branden har Polisen inte kunnat fastställa. Lägenheten blev nästan totalt utbränd. 

En granne upptäckte sent på natten att det luktade brand och att brandrök fanns i dennes 

lägenhet och undersökte sin PC och TV utan någon framgång. Lite senare var denna granne 

rådig nog att ta på sig och gå ut på gården för att upptäcka att det var en brand i lägenheten på 

bottenplan ,vägg i vägg med hans egen och tillkallade genast brandkåren. Föreningen vill med 

detta framföra ett stort tack till denna medlem för att mycket bra ingripande. Den drabbade 

mannens och lägenhetsinnehavarens liv gick inte att rädda utan han avled senare på lasarettet. 

Det visade sig också att lägenhetsinnehavaren saknade en hemförsäkring vilket medför en stor 

extra kostnad för dödsboet. Föreningen uppmanar med anledning av detta samtliga 

medlemmar att se över så att ni har en giltig hemförsäkring före det att en ev. skada inträffar. 

 

 
 

 

KOMPLETTERING AV TRAPPBELYSNING 
Föreningen har av NEA Installation beställt komplettering av belysningsarmaturer i 

trapphuset i trevåningshusen mellan plan 1 och plan 2. NEA Installation har inte kunnat delge 

oss en tidplan då de har mycket att göra just nu men vi hoppas att det sker så snart som 

möjligt och före hösten. 

Upptäcker ni att belysningen inte fungerar som den ska eller lyser utan att slockna ska ni 

skriva ned detta på en lapp och lägga denna i den vita brevlådan i B uppgången. Föreningen 

har garanti på den utförda installationen från NEA Installation. 
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JENNY´S MASSAGE 

Jag erbjuder bl.a. klassisk massage, ansikts & ögonmassage, avslappningsmassage 

och idrottsmassage till humana priser. Dessutom erbjuder jag massage & 

dyslexiträning. Jag är utbildad bl.a. vid Bergqvist massage & 

friskvårdsutbildningar i Linköping. 

 

Jag arbetar i två olika hemtrevliga lokaler i centrala Linköping och är verksam i 

samma lokaler som läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, frisörer m.fl. 

  

Hospitalskliniken   Salong New Look 

Hospitalstorget 1, Linköping  Järnvägsgatan 4 b, Linköping 

013-12 74 00   013-31 51 80 

 

Mina arbetstider är eftermiddagar och vissa helger. 

För tidbokning och mer info: Jenny Kling 073-90 79 450 eller 

tirol1965@hotmail.com 
 

 

 
 

 

 

 

GRILLFESTEN 
Föreningens grillfest blir i år lördagen den 3 september klockan 14.00. 

Vi bjuder på något att äta o dricka, kaffe och kaka samt lite underhållning. 

  

Klockan 19.00 blir det pubafton. Var och en tar med sig vad man vill dricka sedan kommer 

det att finnas diverse tilltugg som vi står för. Lite god musik mm utlovas också. 

  

Vid frågor kan ni ta kontakt med Yvonne Karlsson, 16 34 50 eller Farah Ghorbany, 17 69 59. 

 

 

 
 

 

mailto:tirol1965@hotmail.com
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KULTURSIDAN 
Historien om Ekholmen fortsätter i Infobladet även under 2011. Kjell Karlsson berättar 

vidare. Sedan har vi som vanligt cd och filmtips. 

  

Ekholmens Historia 

KVINNEBY  III 

 

På den plats som den gamla gården Qvinneby låg, som byggdes 1402 och som fanns kvar till 

början av 1800 talet, byggdes år 1903 ett egnahem som var en envåningsbyggnad av trä med 

ett rum och kök. Ladugården uppfördes samma år och den första som man känner till som 

bodde där var en skeppare som hette Oskar Lindberg. Han kände tydligen till att det funnits en 

gård där tidigare och lätt behålla namnet Kvinneby. Oskar Lindberg bodde där fram till ca 

1910 innan han sålde det. Efter honom kom det två familjer till och därefter köptes gården 

1927 av Valentin Karlsson och hans hustru Olga. De brukade gården i 13 år. År 1940 sålde de 

egnahemmet till John Ekström och flyttade till Hjulsbro. John Ekström drev gården ett antal 

år och hade 2 hästar, 5 kor, 3 svin och ca 40 höns, han sålde gården omkring 1950 och 

flyttade där ifrån. Vem som bodde i huset fram till 1952 vet man inte, men då köpte Carl 

Andersson och hustrun Ida gården och bodde där fram till rivningen i början av 1960 talet. 

Boningshuset Kvinneby låg vid nuvarande hyreshuset Ekholmsvägen 3, ladugården låg vid 

Ekholmsvägen 1, Kvinneby´s marker gick från Ekholmsvägen 1 till bensinstationen och 

Järdalavägen 98 och 100. 

 

 
 

Boende i Kvinneby: 

Ca 1903-1910 Oskar Lindberg och hustrun Karolina samt 3 barn. 

Ca 1910-1920 Johan Johansson och hustrun Emilia samt 2 barn. 

Ca 1920-1927 Oskar Forss och hustrun Anna, dotter till Per Nilsson i Saxtorp (se tidigare 

infoblad om Saxtorp). 

1927-1940 Valentin Karlsson född 1900 död 2002 och hustrun Olga. 

1940-1950 John Ekström och hustrun Anna och 3 barn. 

1952-1965 Carl Wilhelm Andersson f. 1881 d.1959 och hustrun Ida Matilda f.1877 d.1965. 

 

//Kjell Karlsson 
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MUSIKTIPS PÅ CD/DVD     

 

 
 

Svante Thuresson – Regionala nyheter/Stockholmsdelen 

"Regionala nyheter: Stockholmsdelen" är en hyllning till den huvudstaden som han blivit 

trogen sedan uppväxten i Vasastan . "Regionala nyheter: Stockholmsdelen" innebär Svante 

Thuressons tolkningar av ett antal Stockholmshyllningar från den moderna eran. Här finns 

huvudstadsskildringar från namn som Kent, Olle Ljungström, Mauro Scocco, Eric Gadd, 

Tomas Andersson Wij, Måns Zelmerlöw och Bo Kaspers Orkester. Men albumet innehåller 

också klassiker från mer tillbaka i tiden i form av två låtar av Olle Adolphson. Albumet är 

producerat av Johan Norberg och är Svantes första egna album på nio år.  

 

 

 
 

FILMTIPS PÅ DVD      

 

 

 
De misstänkta (1995) 

De misstänkta (The Usual Suspects) är en amerikansk film från 1995, regisserad av Bryan 

Singer och med manus av Christopher McQuarrie. Fem kriminella män i New York arresteras 

av polisen för att delta i en vittneskonfrontation. Men någonting stämmer inte riktigt, och 

männen undrar vad som egentligen är på gång. Efter att de har släppts slår de sig ihop för att 

hämnas, men finner snart att det är någon annan som kontrollerar allt som händer.  

Bra skådespelare som  ex. Kevin Spacey, Gabriel Byrne och Benicio del Torro höjer nivån. 

 

 

http://www.hemmakvall.se/Pages/Bild.aspx?bildid=1544812289
http://www.hemmakvall.se/Pages/Bild.aspx?bildid=1544812289
javascript:showMoreImages();
http://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1995
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bryan_Singer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bryan_Singer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Manus
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Christopher_McQuarrie&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/New_York
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rh%C3%B6r
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TILL SIST… 

 

Kunde du lösa korsordet? I förra infobladet hade vi ”världens minsta korsord”. 

Av de åtta rätt inkomna svaren drogs Lille-Mor Ekstedt på Ekholmsvägen 68 som vinnare. 

Grattis till en trisslott! 

Rätt svar som skulle in i den tomma rutan var alltså 8. 

Lod 1: Ska cognac njutas med  ? Svar: M + 8 = Måtta. 

Våg 1: Mus ? Svar: R + 8 = Råtta. 

 

 

Lodrätt 1: Ska cognac njutas med ? 

 

Lod 1 

 

 

M 

R 8 
 

Våg 1 

 

Vågrätt 1: Mus? 
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//Styrelsen BRF L21 Ekholmen genom mats dahlin 


