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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, 2012: 

 

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

 

 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 

 Kabel TV inom BRF L21 

 Intressanta artiklar 

 Ekholmens Bibliotek 40 år 

 Kultursidan… och mycket mer…trevlig läsning… 
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STYRELSEMÖTEN L21 – 2012 

 

 

 
 

 

Datum för Styrelsemöten 2012: 

 

Styrelsemötena hålls i föreningslokalen (50C) med start klockan 

17.30. 

 

Höst 2012: 20/8, 17/9, 15/10, 19/11, 17/12. 

Datum för Årsstämman 2012 måndag 12/11. 

Separat kallelse kommer. 

 

På anslagstavlan i varje trappuppgång, ser ni kontaktmöjligheter 

till styrelse och andra funktioner. 

Saknar du någon information hör av dig till styrelsen. 
 

 

INSÄNDARE / STYRELSEINFORMATION / ARTIKLAR   

 

 
KÖP OCH SÄLJ 

 

Är du intresserad av att köpa eller sälja något? Infobladet tar gärna emot tips om det är något 

du söker eller kanske själv vill sälja. Lägg din köp/säljannons i någon av brevlådorna som 

finns i b-uppgångarna i varje hus. 

Vem vet - du kanske gör ditt livs affär eller fynd? 
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MÅNDAGSGRUPPEN SLUTAR 

 

Den populära måndagsgruppen som haft sina träffar i föreningslokalen under ett antal år, 

upphör i sin nuvarande form pga sjukdom. 

 

 

NYTT OM KABEL TV INOM FÖRENINGEN 

 

BRF L21 Ekholmen har från den 1 januari 2013 tecknat ett nytt Kabel TV avtal med Com 

Hem och den sista december upphör vårt nuvarande avtal med Canal Digital. 

Detta innebär att samtliga medlemmar som har separata avtal med Canal Digital ska säga upp 

dessa till den 2012-12-31. Det kan gälla tilläggsutbud, inspelningsbara boxar, etc. 

Det nya avtalet med Com Hem kallas Medium 8 Favoriter Digital och omfattar: 

SVT 1, SVT 2, SVT 24, Kunskapskanalen, TV 4, 6, Com Hem TV samt att var och en får 

göra 8 individuella val, varje hushåll väljer 8 egna kanaler som ingår i föreningens 

grundutbud. 

Det ingår en standard Digitalbox eller CA-modul till varje hushåll och den kommer att förbli 

föreningens egendom. 

Utöver detta finns ett analogt grundutbud om 17 kanaler bestående av bl.a: 

SVT 1, SVT 2, SVT 24, SVT Barn, Kunskapskanalen, 3,  TV 4, 5, 6, 7an, 8, 9, 10 och 

lokalkanal. 

 

Vid frågor kontakta styrelsen. 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

4 

GRILLFEST/PUBAFTON 25/8 – LYCKAT IGEN TROTS VÄDRET 

 

Lördag den 25/8 var det åter dags för den årliga grillfesten och numera även pubafton senare 

på kvällen. Tack att så många trotsade vädrets makter och kom ut på dagen då det bjöds på 

grillat med potatissallad. Tonika stod för musikunderhållningen på dagen med den äran. Lite 

senare på kvällen drog pubafton igång för andra året i rad. Rickardsson & Söderberg 

underhöll på ett föträffligt sätt med blandat musikmaterial och musikquiz som passade fint. 

 

 

 
Kön ringlade lång... 

 

 

 

UTHYRNING AV LÄGENHET I ANDRA HAND 

 

Tänker ni att hyra ut er lägenhet i andra hand ska detta alltid beviljas av styrelsen, detta 

medför att ni i god tid före er tänkta andra handrasuthyrning ska skicka en ansökan om detta 

till styrelsen 

Här kommer ett utdrag från en fråga gällande andrahandsuthyrning.  

 

Bostadsrättstidningen: Experter svarar på dina frågor: 

 

Vänliga hälsningar - Paul frågar: 

Vi har fått en förfrågan från en medlem i vår föreningen om han kan få hyra ut lägenheten i 

andrahand. Vi har redan sagt nej men han säger att han har laglig rätt på grund av familjära 

skäl och att han ska vända sig till Hyresnämnden. 

Han har haft lägenheten uthyrd flera gånger tidigare och bor med sin fru i ett hus i ett annat 

område. Men vi tycker att det låter konstigt eftersom de inte bott i lägenheten på flera år och 

de har nyligen köpt ett nytt hus. Vi brukar säga ja till andrahandsuthyrningar men i det här 

fallet tycker vi inte att skälen håller.Vilka regler är det som gäller enligt lag för 

andrahandsuthyrning? 
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Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar: 

 

Ni avgör om ni vill ge tillstånd eller inte till andrahandsuthyrningen. Medlemmen kan såsom 

han säger vända sig till Hyresnämnden de kan då ge tillstånd om han har beaktansvärda skäl 

och samtidigt kan presentera en andrahandshyresgäst. 

 

Det skäl som gäller för att Hyresnämnden ska ge tillstånd till andrahandsuthyrning är 

exempelvis att man behöver hyra ut lägenheten på grund av ålder eller sjukdom, arbete eller 

studier på annan ort eller särskilda familjeförhållanden. Med särskilda familjeförhållanden 

brukar man avse sådant som exempelvis provboende med sambo. 

 

 

 

KAN MAN BLI UPPSAGD ELLER VRÄKT FRÅN SIN BOSTADSRÄTT? 

 

Hur förhåller det sig egentligen, kan man bli uppsagd? Man äger ju sin bostadsrätt, då kan 

man väl inte bli vräkt hur som helst, eller? 

Vi har i olika sammanhang berättat om de rättigheter man har i en bostadsrätt. Man äger sin 

bostadsrätt, och den är upplåten “utan tidsbegränsning“, som det står i stadgar och i 

bostadsrättslagen. 

 

Men, man har också en hel del skyldigheter. 

Först och främst att betala månadsavgiften i tid. Detta är lika viktigt som i en hyreslägenhet. 

Betalar man inte sin avgift i tid, så kan styrelsen säga upp dig direkt (det kallas att 

bostadsrätten “förverkas“). 

Och det finns fler skyldigheter: Man måste sköta sig, dvs man får inte störa sina grannar, eller 

bryta mot de regler som gäller i föreningen. Man får inte heller hyra ut bostadsrätten utan 

tillåtelse, eller att grovt missköta lägenheten, eller att vägra styrelsen tillträde för inspektion 

eller nödvändiga arbeten. Bryter man mot något av detta, och man inte rättar sig efter 

anmaningar, så kan man också bli uppsagd. 

 

 
 

Man kan också missköta sina banklån på lägenheten. Då kan banken ta lägenheten i beslag 

och tvinga fram en tvångsförsäljning, som yttersta åtgärd. 

Man bör alltså betala sin månadsavgift i tid, och följa de regler som finns i 

bostadsrättsföreningen, så går det bra! 
Men om man skulle bli uppsagd, förlorar man då bostadsrätten direkt? 

Nej, gäller det försenad avgiftsbetalning har man alltid en chans till att betala. Och i övriga 

fall kan man få saken prövad i hyresnämnden. Men förlorar man i hyresnämnden då blir man 

anmodad att frivilligt flytta och sälja sin bostadsrätt. I sista hand blir man dock avhyst, 

“vräkt”, och bostadsrätten säljs på exekutiv auktion. Skulder måsta alltid regleras, och det 

som ev. blir över får man behålla. 



 

 

6 

SOPHUS ELLER LORTHUS -  HUR VILL VI HA DET INOM FÖRENINGEN? 

 

Inom föreningen har vi tre stycken miljöhus där vi som medlemmar har möjligheten att bli av 

med våra hushållssopor och förpackningar. 

Idag ser det inte så trevligt ut i miljöhus nummer 1 och miljöhus nummer 3 då ni medlemmar 

missbrukar detta till att kasta en massa skräp som ni normalt ska åka till Ullstämma för att bli 

av med. Vi kommer nu att överväga olika åtgärder så som att stänga en viss del av miljöhusen 

för att begränsa medlemmarnas möjligheter till en bekväm hantering av hushållsavfall och 

förpackningar. 

 

 
 

Bättre ordning i Miljöhusen inom BRF L 21 Ekholmen 

 

På förekommen anledning informerar vi om att det som får lov att kastas i miljöhusen inom 

föreningen är följande och det ska vara förpackningar samt hushållsavfall: 

 

 

Ja till. Tidningar som går till retur 

Ja till. Glasavfall i form av förpackningar, glasflaskor, burkar, etc. som går till retur 

Ja till. Wellpapp i form av förpackningar, kartonger, tomrullar från toapapper, etc. som går till 

retur 

Ja till. Metall i form av förpackningar, bukar, lock till burkar, etc., som går till retur 

Ja till. Batterier för hushållsändamål så som ficklampor, mobiltelefoner, etc. 

Ja till. Elavfall med sladd, så som hushållsapparater 

Ja till. Hushållsavfall 

 

Följande ska ej läggas i miljöhuset utan ni kan själva transportera detta till Tekniska Verkens 

återvinningstation i exempelvis Ullstämma. 

 

Nej till bilbatterier 

Nej till byggavfall 

Nej till plastlister, golvlister, dörrfoder 

Nej till kapitalvaror så som spisar, kylskåp, frysskåp, tvättmaskiner etc. 

Nej till möbler, mattor 

Nej till torkvindor 

Nej till målarburkar 

Nej till cement 

Nej till speglar i alla dess former 

Nej till kläder 

Etc. 
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Detta kan ni utan kostnad som privatperson avgiftsfritt lämna i Ullstämma men inte i 

föreningens miljöhus. 

Miljöhusen är en service till våra medlemmar och boende och där lägger vi förpackningar och 

hushållsavfall. Glöm inte detta. 

 

 

 
 
 

Det har skrivits spaltmeter om detta i Infobladet ! 

Ser ni någon som gör fel – påtala detta för vederbörande. 

 

 

 

 

 

Ekholmens Video 

Lösvikts godis 5,90 Hg 

Lågpris tobak 

Hyr 8 filmer i en vecka för endast 100kr 

Köp 6st utvalda hyrfilmer för endast 99kr 

Köp 4st nya filmer för endast 100kr 

Chips endast 15kr 

Giroservice (Betala räkningar, göra bank insättningar för endast 32kr) 

 

Öppettider:  

Mån-tors: 09.00-210 

Fredag: 09.00-22.00 

Lördag: 10.00-22.00 

Söndag: 10.00-21.00 

TEL: 013-15 40 40 

 

 

 

 

 



 

 

8 

I SAMBAND MED RENOVERING: AGERA PROAKTIVT ELLER REAKTIVT? 

(Ur Borätt nr 2/2012-06-11) 

Text: Fil Dr Bengt Wessén, Teknisk chef Pegasus Lab. 

Vi har ett stort renoveringsbehov av våra svenska fastigheter. Under de närmaste 10–15 

åren behöver ca 1 miljon lägenheter renoveras. Det innebär att alla idag otillåtna 

byggnadsmaterial behöver bytas ut samt att öppna eller dolda fukt- och mögelskador 

kan/bör åtgärdas.  

Idag finns regler runt asbest, radon och PCB. Detta innebär i klarspråk att all PCB ska vara 

bortsanerad till 2016. Radonhalten inomhus ska idag understiga 200 Bq. Asbest 

ska antingen saneras bort eller täckas in – om man väljer det senare alternativet måste det 

dokumenteras noggrant. Men när det gäller mögel och bakterier är myndigheterna 

mer svävande på målet. Även om utvecklingen i myndigheternas skrifter blir allt skarpare, 

saknas direkta lagkrav jämförbara med asbest, radon och PCB. Trots att det finns stor kunskap 

inom sjukdomshistoriken när det gäller sambanden mellan fukt-mögel-ohälsa. I 

gamla skrifter såsom 3:e mosebok, den 1:a läroboken i arkitektur från 700-talet före Kristus 

fram till ”Källarparagrafen” i norsk lagstiftning (1894) har vi inte kommit längre än till 

Miljöbalkens formulering: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skall 

utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för 

att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön”. Socialstyrelsens direktiv ”Olägenhet för människors hälsa” 

gäller där det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt i 

bostadsrum eller lokaler för allmänna ändamål samt där mikroorganismer eller mikrobiell lukt 

befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller från t ex källare, grund eller vind, till 

bostadsrum eller andra rum där människor vistas stadigvarande. Vi har även Boverkets 

byggnadsregler där man lite svepande anger att man inte får utforma byggnader så att fukt 

orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka 

människors hälsa. 

 

 
 

 

Om vi ser till hälsosituationen i Sverige av idag så har vi fått en ökning av astma med 200 % 

de senaste 20 åren, även allergier ökar. 40 % av befolkningen har eller har haft allergi. 1/3 av 

barnen har allergi, enligt Magnus Wickman, Professor i Barnallergi vid Karolinska Institutet/ 

Överläkare Södersjukhuset. – Barn som lever i mögelskadade hus har 40 % ökad risk att 

drabbas av astma under de första levnadsåren. 50–60 % löper ökad risk för 

allergisnuva upp till skolåldern. ”All mögel och bakterieförekomst är ett resultat av för hög 

fuktbelastning, vilket är den största bakomliggande faktorn till ohälsa i byggnader. Problemet 

med att konstatera om mögel eller bakterieproblem förekommer eller inte är att organismerna 

är för små för att se med ögat, det krävs ett mikroskop med hög förstoring. Faktum är att inte 

allt mögel luktar eller syns! Om man har ett fuktproblem och sanerar fukten saneras så blir 

ändå fuktprodukterna kvar: hälsopåverkande emissioner och toxiner, gaser och partiklar. Det 

är bara fukten som försvinner. Vid provtagningar av mögel måste man inse att luftprov 

bara indikerar, det bevisar inte att källan finns i fastigheten. 
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Materialprov däremot verifierar om det verkligen förekommer mögel och bakterieproblem i 

byggnaden. 

 

Tre faktorer behöver uppfyllas för att mögel/bakterier ska växa till: 

A. fukt (>75% relativ fuktighet) B. energi (organiskt bygg-material) och C. sporer (finns 

överallt). Orsaken sen att fukten kommer in i våra byggnader fördelas enligt följande, där 

faktiskt inte fuktskada är det vanligaste som man kan tro utan är först på tredje plats: 

• Konstruktionsfel (33 %) 

• Fuskbygge/slarv (25 %) 

• Fuktskada (20 %) 

 

 

Asbest (Arbetsmiljö) 

Användning av asbest förbjöds i Sverige 1982, med vissa undantag. 

Förbudet regleras i Kemikalieinspektionens föreskrifter. Samtliga 

asbestsorter har klassats som cancerframkallande genom EU Kommissionens 

direktiv 91/632/EEC (ändring av Rådets direktiv 67/548/EEC). 

Asbest kommer dock att finnas kvar länge i utrustningar och 

maskiner för industri samt i byggnader och fartyg. Under en lång tid 

framöver kommer människor som arbetar med reparation, underhåll 

och rivning av byggnader att komma i kontakt med material som innehåller asbest. 

För att undvika hälsorisker krävs information om vilka material som innehåller asbest.  

Vid minsta anledning att misstänka förekomst av asbest vid reparation, underhåll eller rivning 

av byggnad, byggnadsdel eller teknisk anordning ställer AFS 2006:1 vissa krav, bland annat 

att arbetsgivaren skall begära information om förekomst av asbest från byggnadens/ 

anordningens ägare. 
 

 
 

PCB 

PCB, en förkortning för polyklorerade bifenyler, är en grupp svårnedbrytbara organiska 

klorföreningar. Nyanvändning av PCB är förbjuden sedan länge. PCB har använts i en rad 

olika produkter som transformatorer, kondensatorer, förseglingsmassor i isolerglas och som 

mjukgörare i plaster och fogmassor. I mitten av 1960-talet upptäcktes att PCB spridits 

till naturen varför det förbjöds på 70-talet. Enligt svensk lagstiftning (SFS 2007:19, SFS 

2010:963) är fastighetsägare där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts under 

åren 1956–1973 ansvariga för att inventering av PCB genomförs. Resultaten skall redovisas 

till miljökontoret. Påvisas PCB i halter >0,0500 viktprocent skall byggnaden saneras. 

Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1956–1969 ska vara sanerade senast 

den 30 juni 2014. Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1970–1973 där 

fog- eller golvmassa använts inomhus ska vara sanerade senast den 30 juni 2016.  

Påvisas PCB i halter mellan 0,0050 och 0,0500 viktprocent skall sanering ske 

senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. 
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Radon i våra bostäder orsakar ca 500 dödsfall per år. Radon finns nästan överallt i marken i 

olika mängder. Om lufttrycket är lägre inomhus än utomhus så kan radon sugas in från 

marken. Radon finns även i så kallad blå lättbetong i byggnader eller i dricksvattnet 

vilket också kan göra att radonhalten inomhus blir högre. Socialstyrelsen anger ett riktvärde 

på 200 Bq/m3 för bostäder, skolor och förskolor. Detta är en osynlig och luktfri radioaktiv 

gas. I nästa steg sönderfaller radon till s k radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. 

Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kan på det viset 

komma ner i våra lungor. Radon är den vanligaste orsaken till lungcancer näst efter 

tobaksrökning. Radon som finns i bostäder orsakar ca 500 lungcancerfall varje år. Av de 

drabbade är det ungefär 50 som aldrig varit rökare. 

 

 

Miljonprogrammet: 

Sveriges riksdag bestämde att det mellan 1965 och 1975 skulle byggas en miljon bostäder. 

Under den här tiden var asbest och PCB vanligt förekommande byggnadsmaterial. Bostäderna 

byggdes snabbt med risk för slarv (tidspress) och byggnationen skedde före oljekrisen utan 

krav på värmeisolering och är därmed idag en energibov med krav på hög energiåtgång 

(billigt byggmaterial). Detta renoveringsprogram kommer att innefatta stora kostnader för 

fastighetsägaren. Dessa måste sedan tas ut i form av hyresintäkter. Hyresgäster protesterar 

redan i massmedia mot kommande hyreshöjningar. Vad man som hyresgäst kanske inte 

förstår är de stora kostnader som tillkommer bara av att etablera ett byggföretag på plats. 

 

 

 
 

 
Beroende på fastighetens storlek så kan dagskostnaden för en renoveringsetablering variera 

mellan 250 000 och 1.6 miljoner. Det finns alltså mycket pengar att spara på att planera sin 

renovering så noggrant som möjligt för att undvika kostsamma förseningar (utan att 

inkludera eventuella förseningsböter). Klarar man projektet på 70 eller 90 dagar så visar en 

enkel matematisk beräkning att vid ytterligheterna av ovan nämnda etableringskostnader 

sparar man 5 respektive 32 miljoner kronor. 
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Vid val av renoveringsutförande finns det i princip två vägar att välja – om man följer 

lagstiftningen, vill säga. Antingen river man ut allt byggnadsmaterial ner till en stomren 

fastighet och bygger upp allt på nytt, eller också analyserar man varje rum efter föroreningar 

och river ut enbart de rum som är förorenade av asbest, mögel och PCB. Det finns exempel på 

en renovering av 55 lägenheter där kostnaderna skulle uppgå till över 6 miljoner kr om man 

valde att riva ut allt. Vid analys av samtliga rum visade de sig att föroreningsgraden uppgick 

till 17 %. Eftersom extrakostnaderna för analys och sanering skulle bli drygt en miljon kronor 

handlade det om en besparing om ca 80 % i ROT-avgifter – tidsbesparingen ej inräknad.  

Dagskostnaden för detta projekt låg på 1.6 miljoner. 

 

Konsekvensen om man inte har planlagt före renoveringsstarten är att projektet blir: 

• Dyrare (personal, material, express) 

• Tar längre tid (byggstopp och analys) 

• Onödiga renoveringar (renoverar friska områden) 

• Belastar arbetsmiljö/inomhusmiljö/utomhusmiljö 

 

 

 

 
 

 

 

Slutsatsen är alltså: Jobba proaktivt, inte reaktivt! Detta ska ske i god 

tid, långt innan offertarbetet tar sin början. 
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KULTURSIDAN 
 

Bjuder som vanligt på cd, film OCH boktips. Håll tillgodo… 

MUSIKTIPS PÅ CD/DVD     

 

 

 

Laleh – Sjung 

 

Under höstens mörka lördagskvällar har Laleh lyst upp svenska folkets tillvaro i 

tv-programmet "Så mycket bättre" (2011). Hennes tolkningar av låtar med artister som Tomas 

Ledin, Eva Dahlgren, Timbuktu och nu senast E-type tog henne genom rutan och vid det här 

laget har hon toppat den svenska Itunes-listan vid hela 5 tillfällen. Precis som när hon gjorde 

första albumet, stängde hon in sig i den studio där hon efter eget schema producerade 

materialet som utgör hennes fjärde album "Sjung". 

 

 

 

TIO I TOPP 1961-1974  

 

Denna samling från Tio i top innehåller hits och rariteter, 86 låtar, varav 39 1:or på listan. En 

riktig guldgruva med hög nostalgifaktor! Köp – Lyssna –Och minns... 
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FILMTIPS PÅ DVD      

 

 

 

Skrot Nisse och hans vänner 

 

Mitt i den lilla staden ligger Skrotnisses skrotgård. Där huserar Skrotnisse och hans son Kalle. 

De umgås gärna med sin gode vän eremiten och uppfinnaren Bertil Enstöring, som har en 

underlig förmåga att ständigt hamna i trångmål. Särskilt med en filur som heter Ture 

Björkman. Ture är på jakt efter en bok i vilken Bertil har skrivit ner alla sina fiffiga 

uppfinningar. Bertil söker sin tillflykt till mer eller mindre omöjliga ställen, men Ture är 

honom alltid på spåren, och följer honom jorden runt. Underbar kultserie för både barn och 

vuxna. 

 

 

Tårtan 

 

De tre sjömännen (och bröderna) Janos, Frasse och Hilding går iland, och får av en ödets nyck 

äganderätten till ett bageri. Deras försök att driva detta problematiska småföretag slår inte 

alltid väl ut. Det visar sig inte vara alldeles lätt, vilket ofta tar sig uttryck i mycket fummel 

och kladd. Då och då tröstar de sig med en jamsession på saxofon, klarinett och dragspel. 

Serien delade Sverige i två delar, de som tog avstånd och de som inte missade ett enda 

avsnitt! Ännu en klassiker för vuxna och barn. 
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BOKTIPS       

 

 

 
 

 

Annika Östberg – Ögonblick som förändrar livet 

 

Läs den gripande berättelsen om Annika som motvilligt flyttar med sin mamma till USA och 

som hamnar snett i tillvaron. Hon döms för medhjälp till mord på två personer varav den ene 

är en polisman. Hon tillbringade 28 år i amerikanskt fängelse innan hon blev fri och kunde 

återvända till Sverige. 

 

 

 
 
Mons Kallentoft – Vattenänglar 

 

En septemberonsdag kallas Malin Fors till ett av Linköpings finare områden. Ett gift par har 

hittats mördade i sin jacuzzi. Deras femåriga adoptivdotter Ella är försvunnen. Sökandet blir 

intensivt, Malin Fors och hennes kolleger dras in i ett fall där gränserna har blivit otydliga. 

Utredningen tvingar henne att konfrontera sina egna demoner, och begäret att låta alkoholen 

sudda ut verkligheten är starkare än någonsin. Men hon vet att hon inte får ge upp. Hon kan 

inte svika Ella. Om du inte upptäckt Linköpingssonen Mons Kallentoft, så är det hög tid. 

 

 
 
 
 
 

http://www.ginza.se/product/-Ouml;stberg-Annika/-Ouml;gonblick-Som-F-ouml;r-auml;ndrar-Livet/607583/
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EKHOLMENS BIBLIOTEK FYLLER 40 ÅR – VAR MED OCH FIRA ! 
 
Sista veckan i september blir det fest för hela centrum! Då kan Du träffa oss vid vårt bord i 

centrum där vi lämnar information och säljer litet smått och gott.  

 

Tisdagen den 25 september kl.13 kommer poeten Sune Axelsson, Linköping, och berättar 

om sitt skrivande och läser ur sina dikter. Fri entré! Välkomna!  

 

Torsdagen den 27 september bjuder vi på sagostund kl.10 och kl.14 i sagohörnan inne i 

centrum för barn 3-5 år!!Välkomna! 

 

Vår jubileumsfest fortsätter hela oktober och halva november – så hämta programmet hos oss!  

 

Flera saker för barnen:  

18 oktober ”Gyllene Påsen”-musikteater för barn från 3 år i St.Hans Kyrka (samarr. med oss) 

 

25 oktober kl.13 Alfons-program med Benjamin, Clara och Linda (Alfons fyller också 40!),  

 

1 november kl. 13 ”Jätten och ekorren” –skuggteater och teaterverkstad för barn från 4 år – 

till dessa program får man hämta gratisbiljetter så alla får plats! 

 

 
 

Många saker för vuxna- ett axplock:  

 Författaren Ulla-Britta Ramklint berättar om sitt skrivande  

 Poeten Linda Örnvall och basisten Nicklas Brännström läser lyrik och spelar  

 Gunnar Elfström kåserar om Ekholmens och bibliotekets historia och hustrubaduren 

Tomas Carlsén spelar favoriter från vårt ljuva 70-tal 

 Historiskt drama om Ekholmen med stadsguiderna Torunn och Sigvard har premiär 

 Kulturskolan Ekholmen har vernissager och utställning i flera veckor- och mer musik 

kommer att framföras såsom folklåtar med sväng med Thomas G. & Co 

 och mycket mer ändå…  

 

Hämta programmet på biblioteket – det blir klart till mitten av september! 

Välkomna till födelsedagskalas! 

 

ÖPPET-TIDER 

Måndag-tisdag       10-13, 14-19 

Onsdag     10-13, 14-18 

Torsdag              14-18 

Fredag      10-13, 14-18 

 

Adress: Ekholmens Centrum 2. Telefon: 013-20 89 60. 
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Vi heter numera BRF L21 Ekholmen – och ingenting annat… 

 
//BRF L21 Ekholmen genom mats dahlin 

 

 

 


