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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 

 Bredband Information mm 

 Spännande annonsörer och tips 

 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 måndag 21/11 (separat kallelse).  

 

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   

 

SNÖRÖJNING 

 

Nu inför stundande vinter kan vi meddela att det blir som föregående vinter, det 

blir alltså ingen snöröjning på våra parkeringsplatser de får vi skotta själva. 

 

//Styrelsen  
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ÅRSMÖTE I BRF L 21 

Årsmötet 2011 den 21 november lockade 248 personer. Välbesökt med andra 

ord och som vanligt kom det mycket frågor och bra inlägg från våra 

medlemmar. Årsmötet avslutades traditionsenligt med en god landgång samt 

kaffe och kaka. 

 

 
 

 

 

 

UTSIKT – BREDBAND 

Den 13 oktober hade Utsikt information för medlemmarna i L21, Ca 180 

personer var närvarande för att ta del av information om installation av bredband 

i vår förening.  

Här kommer en kort sammanfattning och kontaktuppgifter. 

 

- Valfrihet med 10 leverantörer (kontakta Utsikt för mer info) 

- Tidigast leveransdatum 20 december 

- Beställning sker direkt till Utsikts tjänsteleverantörer 

- Normal leveranstid är 2 veckor från beställning 

- Prisexempel ”frånpriser” (kontakta Utsikt för mer info) 

- Koppling av tjänster inom lägenhet (kontakta Utsikt för mer info)  

- Utbud och kontaktuppgifter finns på Utsikts tjänsteguide 

www.utsiktbredband.se 
- Utsikt Bredbands telefonnummer 013-20 83 00, frågor hänvisas hit 
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VALLA COM – ERBJUDANDE 

Extrauttag LAN inom lägenhet 1250: - inkl. moms. Avser både arbete och 

material. 

Villkor: 

Gäller dragning i befintligt VP-rör för tele. Från ordinarieuttag som sitter där 

telen kommer in i lägenheten och till nästa i slingan. Om kunden vill dra kabeln 

vidare till det 3:e eller 4:e telejacket tillkommer 250: - inkl moms per sträcka. 

 

Exempel. 

Dragning från 1:a (oftast i hall) till 2:a (t ex kök) =1250 kr 

Dragning vidare från 2:a (t ex kök) till 3:e (t. ex. sovrum) =250 kr 

Totalt 1 500 kr. 

Villkor att det är undanplockat vid telejacken och att det går att dra i tele-rören. 

Inom lägenheten installeras oskärmad kabel. 

 

Vi fakturerar BRF-innehavaren direkt. Senast fredagen den 2/12 behöver vi ha 

beställningarna från de boende på extra dragningar inne i lägenheterna, för att 

kunna hålla kampanjpriset. 

 

Med vänlig hälsning 

Henrik Ahlin 

  

Mobil 013-474 44 02 

Mail henrik.ahlin@vallacom.se 
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ÅTERVINNINGSHUS-EN INSÄNDARE 

I dessa hus skall vi återvinna hushållsavfall, tidningar, plast och kartonger och 

elskrot. Då ser jag att det ligger kökslådor, färgburkar, torkställning m m i 

husen. Dessa skall till Ullstämma återvinningsstation. Där får Du lämna det 

gratis. Sedan undrar jag om det är svårt att gå två steg in till nästa låda med 

hushållssopor. Vår städerska har nu hittat råttbajs i rummet på grund av att 

locken står rakt upp. HOPPAS PÅ BÄTTRING det är ju vi själva som smutsar 

ner. 

//Kerstin 

 

 

 
 

Du får alltid samma engagerade städutförare som kommer till dig. 

Hög kvalité, nöjd kund garanti, miljövänliga produkter och vi står för all 

material. 

Hemstädning 150kr/timme inkl RUT. 

 

 
 

Boka nu och få upp till 30% på Julstädningen. 

Antal dagar innan jul = rabatt i procent %. 
Ex: 20 dagar innan jul = 20% rabatt på städningen. 

www.finstadning.se                  kontakt@finstadning.se 

Tel: 013-327 00 33 

 

mailto:kontakt@finstadning.se
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GRILLFESTEN 2011 

Vår traditionella och populära Grillfest hölls första helgen i september detta år 

och som vanligt var det välbesökt. Det bjöds på musikunderhållning, grillat 

kött/korv med potatissallad i det för dagen fina sensommarvädret. På kvällen 

inleddes på prov en pubafton som var mycket uppskattad med trubadur och 

musik quiz. 

 

   
Kön ringlar lång till maten.  Välbesök på kvällens pubafton. 

 

 

 
Musikunderhållning till maten på dagen. 
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Vi heter numera BRF L21 Ekholmen – och ingenting annat… 
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SKÖNA JULKLAPPSTIPS från JENNY´S MASSAGE 

  

Köp presentkort på valfri massagebehandling mellan 15 november och 

15 december och få 50 kr rabatt på ord. priser.  

Beställ gärna på telefon eller mail, så finns ditt presentkort för 

avhämtning när det passar just Dig. 

 Ord. behandlingspriser: 

Ansikts & ögonmassage  30 min        200 kr 

Avslappningsmassage  30 min        280 kr 

Klassisk massage                45 min       350 kr 

        60 min        450 kr 

Jenny Kling - Dipl. friskvårdsmassör 

Tel: 073-90 79 450    

Mail: tirol1965@hotmail.com 

 

Hospitalskliniken   Salong New Look 

Hospitalstorget 1, Linköping  Järnvägsgatan 4 b, Linköping 

013-12 74 00   013-31 51 80 
 

 
 

 

 

LOKALVÅRDEN I BRF L21 

BRF L21 har upphandlat inre lokalvård för våra trappuppgångar, tvättstugor och 

källsorteringshus genom ISS Facility Services. Lokalvård är ett område som 

gemene man kan ha många synpunkter på och vår förening är inget undantag. 

Det viktiga är att ha en bra dialog med utförarna, dvs. ISS i vårt fall. Styrelsen 

har tillsammans med ISS beslutat att fördela en förteckning till våra medlemmar 

över den frekvens på städning som vi upphandlat.  

Detta medföljer som bilaga till Infobladet. 
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KULTURSIDAN 
Bjuder som vanligt på cd och filmtips. Håll tillgodo… 

MUSIKTIPS PÅ CD/DVD     

 

 
 

Georg Wadenius, Arild Andersen och Jan Lundgren – Jul på Svenska 

Trött på alla hysteriska julsångare? Georg ”Jojje” Wadenius, Arild Andersen 

och Jan Lundgren har gemensamt arrangerat och spelat in flera av sina favoriter 

bland våra julsånger, som här tolkas och utforskas med innerlighet och respekt. 

Jojje Wadenius med vänner bjuder på en stämningsfull platta och Jul på Svenska 

är en hyllning av traditionen, som startades av Jan Johansson och hans 

medmusikanter på 60-talet. 

Snyggt tillbakalutade julsånger för gitarr, piano och bas ett givet alternativ. Se 

hur Betlehems stjärna lyser av såväl nordiskt vemod som blåaste blues i 

händerna på dessa vise män.  

 

 

 
 

Freddie Wadling – With a license to kill 

Att Freddie Wadling är minst lika fascinerad av film som av musik har nog inte 

undgått någon av hans beundrare. Därför är det inte helt ologiskt att han på sitt 

album With A License To Kill sätter sin unika prägel på tolv berömda ledmotiv 

från James Bond-filmer. Dessutom återfinns, på Wadlings eget initiativ, P F 

Sloan och Steve Barris eleganta Secret Agent Man (från TV-serien The Danger 

Man, 1966). 

Wadlings huvudsakliga ackompanjatör på albumet är cellisten Sebastian Öberg, 

mest känd från Fläskkvartetten. Öberg har även producerat plattan tillsammans 

med Christian Olsson. 

 

javascript:showMoreImages();
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Vilken röst passar väl bättre än Freddie Wadlings för att frammana känslor av 

svek, kärlek, misstänksamhet, mordlystenhet och förbjuden passion. 

 

- Man blir lite förälskad i låtarna när man sjunger dem, erkänner han.  

Så hur ska den här plattan bäst avnjutas? 

- Man ska naturligtvis ha ett glas Dry Martini - skakad, inte rörd. Och så skadar 

det väl inte med lite kvinnlig fägring, he he, säger Freddie. 

 

 

 

 

FILMTIPS PÅ DVD      

 

 

 

 
 
 
Unknown 

Liam Neeson spelar doktor Martin Harris som vaknar upp efter en bilolycka 

bara för att upptäcka att hans fru inte känner igen honom och att en annan man 

har tagit hans identitet. Med hjälp av en osannolik bundsförvant (Diane Kruger) 

kastas doktor Harris in i ett mysterium som ifrågasätter hans mentala hälsa, hans 

identitet och hur långt han är beredd att gå för att avslöja sanningen. 

En film i samma genre´som  ”Taken” med Liam Neeson, som också är enfilm 

som rekommenderas om ni vill ha spänning 
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Trolltyg i Tomteskogen 

Klassikern från SVT, visades första gången 1981 och är bara visad ett fåtal 

gånger efter det. Nu kan man för första gången avnjuta denna klassiker på DVD, 

stifta bekantskap med det elaka trollbarnet Fjant, den sibiriske tomten Kostja 

och alla de andra oförglömliga karaktärerna i tomteskogen. 

 

 

 

 
 

Skånska Mord 

Hurvamorden. 

Se en av Sveriges bästa skådespelare i sitt essä. Ernst-Hugo Järegård gästaltar 

porträttlikt mördaren Tore Hedin. "Hurvamorden" handlar om Tore Hedin som 

tjänstgjorde extra som polis i Tjärnarp. Han deltog kallblodigt i utredningen av 

ett mord han själv begått i september 1951. Han klarade sig från misstankar men 

när han mötte kärleken förlorade han besinningen och blev massmördare. Ett år 

senare hittades Tore Hedins lik i Brösarpssjön i Skåne.  
 

Yngsjömordet.  

Anna Månsdotter och hennes son inleder ett kärleksförhållande samma dag som 

fadern begravs. De försöker bryta förhållandet men känslorna mellan mor och 

son är för starka. De varken kan eller orkar stå emot, och med Gud och traktens 

befolkning som åskådare går de mot en katastrof. Anna avrättades den 7 augusti 

1890 på länsfängelset i Christianstad. Hon var den sista kvinnan som avrättades 

i Sverige.  
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TILL SIST… 
Lite att fundera över…… 

Enligt dagens lagstiftare och byråkrater borde de av oss, som var barn på 40-

talet, 50-talet, 60-talet och 70-talet inte ha lyckats så vidare värst...se här… 

 Våra sängar var målade med blybaserad färg.  

 Vi hade inga barnsäkra medicinflaskor, dörrar eller skåp, och när vi 

cyklade bar ingen av oss hjälm. 

 Vi drack vatten från trädgårdsslangen. 

 Vi åt bröd med smör, drack läsk med socker i, men blev aldrig 

överviktiga, därför att vi alltid var ute och lekte.  

 Vi delade gärna en läsk med andra och drack ur samma flaska, utan att 

någon dog av det. 

 Vi använde timmar på att bygga lådbilar av gamla skrotade saker, och 

körde i full fart ned för backen, bara för att lite senare komma på att vi 

hade glömt att sätta på bromsar. Efter några turer i diket lärde vi oss att 

lösa problemet. 

 Vi gick ut tidigt om morgonen för att leka ute hela dagen, och kom hem 

först när gatubelysningen blev tänd. Ingen kunde få fatt i oss på hela 

dagen – ingen hade mobiltelefon. 

 Vi hade ingen Playstation, Nintendo eller X-boxar - i det hela taget inga 

TV-spel, inte 99 TV-kanaler, inget surround-sound, hemdatorer eller chat-

rooms på Internet. Vi hade vänner! Vi gick ut och fann dem! 

 Vi ramlade ned från träd, skar oss, bröt armar och ben, slog ut tänder, 

meningen blev stämd efter dessa olyckor. Det var olyckor! Inga andra 

kunde få skulden - bara vi själva. Vi slogs, blev gula och blå och lärde oss 

att komma över det. 

 Vi hittade på lekar med pinnar och tennisbollar och åt jord och gräs. Till 

trots för alla varningar, så var det inte många ögon som blev utstuckna. 

 Vi cyklade och gick hem till varandra, bankade på dörren, gick rakt in och 

blandade oss i samtalet. 

 Vissa elever var inte så kvicka som andra i skolan, de fick helt enkelt gå 

om ett år. 

 Vi fick äta jordnötter. 

 Åkte bil utan bälte med föräldrar som rökte i bilen. 

 Fick aldrig skjuts utan fick ta oss själva gående eller per cykel. Ritade 

med tuschpennor med ämnen som är förbjudna idag.   

 Denna generation har fostrat några av de mest riskvilliga, de bästa 

problemlösare och investerare någonsin. De sista 50 åren har varit en 

explosion av nya idéer. Vi hade frihet, fiasko, succéer, förälskelser och 

ansvar, och vi lärde oss att förhålla oss till alltihop. 

 

OM du är en av dem… Grattis!!! 
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//Styrelsen BRF L21 Ekholmen genom mats dahlin 

 

 

 

På tal om att tro på sig själv och ha en god trygghet i sitt egna jag… 

 

”I don´t trust women and I don´t like men, but I might not feel this good 

again…” 

(Johnny Winter, Self-destructive blues, 1974) 

 

 

 

Styrelsen tillönskar alla medlemmar i BRF L21 Ekholmen en  

 

God Jul o Gott Nytt År ! 

 
 

 

 
 

 

 

 


