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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, 2013: 

 

 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 

 Felanmälan Kabel TV inom BRF L21 

 Vår nya hemsida på Internet 

 Reseberättelse från Cypern 

 Kultursidan… och mycket mer…trevlig läsning… 
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STYRELSEMÖTEN BRF L21 – 2013 
 

 

 
 

 

Datum för Styrelsemöten 2013: 

 

Styrelsemötena hålls i föreningslokalen på Ekholmsvägen 50C,  

med start klockan 17.30. 

 

Vår 2013: 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 6/5, 3/6. 

Styrelsemöten för hösten 2013 kommer i nästa Infoblad. 

 

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   

 
 

TRÄFFA STYRELSEN 

Vi fortsätter att ha öppet så att våra medlemmar kan komma och träffa oss i styrelsen om man 

tex har några frågor eller andra spörsmål.  

Adress och tidpunkt: Ekholmsvägen 50 C, torsdagar mellan klockan 18.00-20.00. 

28 mars 

25 april 

30 maj 

Uppehåll juni – augusti 

26 september 

31 oktober 

28 november 

 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=m%C3%B6ten&source=images&cd=&cad=rja&docid=EKGrtVEsX7S0jM&tbnid=eP7DjwFWtDMPFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://livet-har-och-nu.blogspot.com/2012/02/moten-med-nya-manniskor.html&ei=8K8nUbG9N8zcsgaT-oDwDw&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNG9fpzShrMwXNjWC2bXmwZCqu3mpQ&ust=1361641821864530
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VÅR NYA HEMSIDA 
BRF L21 finns numera tillgängligt på internet. Om du har möjlighet så gå gärna in och titta. 

Du är välkommen att ha synpunkter på hur vi kan utveckla vår hemsida. Länk till webmaster 

finns på sidan där du kan lämna dina åsikter. Här hittar du bl.a. matnyttig information som 

sitter på våra anslagstavlor, Infobladet, om våra miljöhus, styrelseinformation mm. 

 

Adressen är www.brfl21ekholmen.se 

 

BRF L21 Ekholmen 

 

 

  
 

 

 

 

 

FELANMÄLAN COM HEM 

Vid problem eller fel med kabel TV, bredband eller telefoni.  

Använd Comhem:s kundservice telefon: 0771-550000 alternativt www.comhem.se. 

 

 

 
 

http://www.brfl21ekholmen.se/
http://brfl21ekholmen.se/onewebstatic/b966e56200-bilder-huset.jpg
http://brfl21ekholmen.se/onewebstatic/a2c016dc98-bilder-hus.jpg
http://www.comhem.se/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=kabel+tv&source=images&cd=&cad=rja&docid=3G6OpqajyFI9OM&tbnid=RO4ld0c-EPE3VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sandvikenhus.se/sandvikenhus/informationtillboende/infohyresgaster/idagblircomhemnykabeltvleverantor.5.3b2e7da123f5ef0cdd80004961.html&ei=V7EnUc79OozJsgbKlYHYCw&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNEvTHNi-VCXtBkR7hjgAD-hZIO-mQ&ust=1361642185652353
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GRILLFEST & PUBAFTON 

BRF L21´s årliga Grillfest och Pubafton i är planerad till Lördag den 24 augusti. 

Mer information och anmälan kommer senare. 

 

   
 

 

 

VÅRVANDRINGEN 

Den årliga vårvandringen i BRF L21 gick av stapeln måndag den 8 april. Vi kommer bl.a. att 

iordningställa planteringar,  rabatter och gräsmattor, renovera tvättstugorna på 70 och 72 och 

titta på nya utemöbler och papperskorgar i området.  

Vi kommer även att se över utrustningen på våra lekplatser och här vill styrelsen få in förslag 

från våra medlemmar.  

Lägg ditt förslag i någon av de vita brevlådorna som finns i B-uppgångarna i varje hus. 

 

 

 
 

 

 

CYKELRENSNING 

Hör tid för cykelrensning i våra cykelhus igen. Det var några år sedan sist, men nu är det hög 

tid. Det står bl.a. alldeles för många ”slaktade” cyklar i våra cykelhus just nu. 

Under senare delen av september kommer det att genomföras en cykelrensning. Vi kommer 

att dela ut klisteretiketter som ni skall märka era cyklar med så att vi vet vilka cyklar som inte 

har någon ägare. 

//Styrelsen 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=grillfest&source=images&cd=&cad=rja&docid=yKp31MtaGFxteM&tbnid=cqkjEB-9RZ4KmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbloggniceparty.se%2F%3Fp%3D279&ei=VyySUfeDF-Kn4ASL-YH4Cw&bvm=bv.46471029,d.bGE&psig=AFQjCNHabKPjNSRnWmOIc5bijOuEt-ZTeA&ust=1368620483803705
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=pubkv%C3%A4ll&source=images&cd=&cad=rja&docid=EC7gXXwHqyAmVM&tbnid=zSHnJAAdBOwv9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.svenskaklubben.ca%2Fcontent%2Fpubkvall-onsdag-18-januari&ei=zSySUfbsO4HV4gTm34GIDw&psig=AFQjCNHQ00Pefqzqb-H20052_4Qqs-pbQQ&ust=1368620558915772
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=yttre+sk%C3%B6tsel&source=images&cd=&cad=rja&docid=k4fVboOOyD0MWM&tbnid=gSSpJ6iV4YFgFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jotac.se%2F%3Fp%3D7&ei=lS2SUcDbJuao4gSCnYD4DA&psig=AFQjCNElPTO4AC5cDPcYYaMV6l_dy7aLEg&ust=1368620779056785
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=cykelrensning&source=images&cd=&cad=rja&docid=Htxqi4-UTdq3GM&tbnid=ZMFKxbs0GI6MvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.brickbandet.se%2Fsamarbete-5474921&ei=0C2SUcDkGanL4ATVp4C4Cw&psig=AFQjCNFHFymzUh6h0g742qK-DZYnhnsnnQ&ust=1368620860639693


 

 

5 

KULTURSIDAN 
 

Bjuder som vanligt på cd, film SAMT boktips för hängmattan. Håll tillgodo… 

MUSIKTIPS PÅ CD/DVD     

 

 

Agnetha Fältskog – A 

ABBA Agnethas, av många, efterlängtade comebackalbum. Enligt kritikerna med en röst som 

fortfarande håller väldigt bra. 

 

Deep Purple – Now what?! 

'Now What?!' är en tydlig tillbakagång till deras 70-tal; varm, organisk och med glimten i 

ögat, fast med en modern produktion. Albumet som innehåller elva nya låtar har producerats 

av Bob Ezrin, som är en av de mest ansedda rockproducenterna. Han har bland mycket annat 

Pink Floyd, Alice Cooper och Kiss på meritlistan. 

 

Mando Diao – Infruset 

2011 blev Gustaf Norén tillfrågad att skriva musik till en av Gustaf Frödings dikter som en 

del av 100-årsjubiléet av poetens dödsdag. Det gick inte att begränsa till en låt.  

Albumet spelas in under fem intensiva dagar i en lada på gården i Dala-Floda och produceras 

av Björn Olsson. Frödings dikter illustrerar tio nyskrivna Mando Diao låtar och detta 

resulterar i Mando Diaos sjätte fullängdsalbum "Infruset". Många av texterna är slående 

aktuella. Det är tonårsmammas dilemman, prostitution och alkoholmissbruk. 
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FILMTIPS PÅ DVD      

 
 

Berättelsen om Pi 

Följ med på tidernas äventyr i ett visuellt mästerverk av Oscarbelönade Ang Lee (Brokeback 

Mountain), baserat på den bästsäljande romanen av Yann Martel. Efter ett skeppsbrott 

befinner sig en indisk pojke vid namn Pi på drift i Stilla havet ombord på en livbåt 

tillsammans med en vildsint, bengalisk tiger. Under resan, där de får uppleva naturens 

storslagenhet och raseri, skapas det samtidigt ett lika fantastiskt som oväntat band mellan det 

skeppsbrutna paret. 

 

 
 

Mammas Pojkar 

Prästen Gunilla försöker få ordning på sina vuxna söner Thor och Oden, som är besatta av 

Hårdrock. De vägrar att flytta hemifrån och skaffa familj. Men när Jenny, byns lärarinna och 

Line Dance-instruktör, dyker upp så förändras allt. Bakom varandras ryggar inleder bröderna 

kampen om Jennys hjärta. Över 300.000 biobesök säger sitt! 

 

 
 

Plankan – En klassiker 

Svenska folkets humorfavorit nr.1 - Komedin som brädade alla andra!  

Att leverera en planka är inget jobb för träskallar ska det visa sig. Äntligen kommer Plankan 

på DVD - en av svenska folkets mest efterfrågade humorfavoriter genom tiderna. Av och med 

komikerässen Tommy Cooper och Eric Sykes. 
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BOKTIPS       

 

 

Dan Brown – Inferno 

Författaren Dan Brown är klar med ett nytt äventyr kring den amerikanske professorn Robert 

Langdon. I maj kommer den fjärde romanen i serien som tidigare rymmer ”Änglar och 

demoner”, ”Da Vinci-koden” och ”Den förlorade symbolen”. Berättelsen utspelar sig i Europa 

och Langdon blir indragen i en härva som utspelar sig kring ”ett av historiens mest varaktiga 

och mystiska litterära mästerverk”. 

 

Martin Widmark – Vampyrernas bal 

Den viktigaste händelsen på flera år närmar sig för monsteragenterna: vampyrernas 

presidentval! Valet står mellan viljestarka Elena som kräver "fritt blod åt alla" och fridsamme 

Rauf som vill att de fortsätter att hålla till bland skuggorna för att tillsammans skapa ett bättre 

vampyrliv. Den blodtörstiga Elena måste stoppas, annars blir världen livsfarlig för 

människorna! Klarar Nelly detta svåra och farliga uppdrag? Läskigt lättläst i den tolfte boken 

om Nelly Rapp! Barnens favorit som toppat Barnboksjuryns val flera år i rad. 

 
 

Daly Steven – Johnny Depp/Retrospektivt 

Filmikonen Johny Depp fyller 50! Lagom till hans födelsedag i juni 2013 kommer en bildrik 

hyllning till en av filmvärldens mest begåvade och hemlighetsfulla skådespelare. Depps 

karisma och närvaro på vita duken har gjutit liv i några av filmvärldens mest minnesvärda 

karaktärer, från den tragikomiska Edward Scissorhands och den fantastiska Willy Wonka till 

den mordiska Sweeny Todd och den hisnande Kapten Jack Sparrow. 
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FLER KULTUR OCH UTFLYKTSTIPS FÖR SOMMAREN 2013 

Här kommer lite tips om vad du kan göra om vädret inte blir som du tänkt dig i sommar eller 

om du har lust i största allmänhet. Passa på att se dig om och stifta nya bekantskaper… 

 

Bråvalla Festivalen, Norrköping 27 - 29/6 – www.bravallafestival.se 

Skogsröjet, Rejmyre 26 - 27/7 – www.skogsrojet.se 

Titanic - The Exhibition, Värmekyrkan Norrköping 30/4 - 8/9 – www.upplev.norrkoping.se 

Åssa Industri & Bilmuseum, Åtvidaberg 1/6 - 31/8 – www.assamuseet.se 

Motala Motormuseum, Motala 24/5 - 30/9 – www.motormuseum.se 

 

 

 

Ekholmens Video 

Billigast i stan ? – Kolsyrepatroner/tubbyte 59 kr 

Lösvikts godis 5,90 Hg 

Lågpris tobak 

Hyr 3 filmer i en vecka för endast 99 kr 

Köp 8 st utvalda hyrfilmer för endast 100 kr 

Chips endast 15 kr 

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

 

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 

 

 

 

 

http://www.bravallafestival.se/
http://www.skogsrojet.se/
http://www.upplev.norrkoping.se/
http://www.assamuseet.se/
http://www.motormuseum.se/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=bilutflykter&source=images&cd=&cad=rja&docid=kQoT3wHnMh6wLM&tbnid=cbvZfoFaHVE1zM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fresor.ifokus.se%2Fdiscussions%2F4d717677b9cb46221d085dce-bilutflykter-i-sommar-stockholm-med-omnejd&ei=El2fUaOnEab54QT_2YGoDw&psig=AFQjCNEhJjiHs4Kpji4wmoeUlnJ-6J6LqQ&ust=1369484776872190
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CYPERN, Larnaca i 11 veckor. 

Det är många som undrar vad man gör i 11 veckor. Vi lever som vi gör hemma. När vi kom 

ner var det 27 gr i vattnet och 27 i skuggan så det blir mycket bad.  Janne snorklar lite, det är 

en annan värld där nere. Vi äter frukost på balkongen varje morgon från 22 okt. till i mitten av 

december. Det finns många alternativ om man inte vill bada och sola då kan man spela boule 

på mån- ons- och fredag. Gästerna på hotellet anordnar pilkastning tisdag kväll och vill man 

spela fler kvällar så går man till en Engelsk pub. Åker du ensam så kan du äta onsdagslunch 

med de som bor på andra hotell eller som hyr egen lägenhet. Lördagar så går man till 

grönsaksmarknaden och handlar. Det finns bara manuella köttdiskar så man får de bästa 

bitarna de vänder och vrider och du bestämmer hur tjocka skivor du vill ha. Vi lagar mat 

själva 6 dagar i veckan äter ute 1 gång.  Vi promenerar väldigt mycket därnere för att lederna 

mår så bra i den temperaturen. Det är en väldigt bra sammanhållning mellan långliggarna 

många har ju varit i 17-18 år på samma ställe så de försöker få med nya som kommer, man 

märker det om någon blir sjuk så finns det alltid någon som ställer upp. 

 

 

 
En 20m hög gran gjord av petflaskor 

 

Vi åker också på utflykter nu senast var vi i Kyrenia på den turkiska sidan. Det var intressant 

för vår guide berättade mycket om Cypern under denna resa, bl.a varför vi har två frimärken 

på kort och brev vi skickar. Det beror på att det ena är till hjälp till flyktingar. De familjer som 

har 2 barn kan få hjälp till en lägenhet på 2 rok och har du fler barn kan du få 3 rok. Vi tänkte 

hur det är i Sverige där alla barn ska ha eget rum. Det finns flera utflykter bl a till Paphos, 

Troodosbergen, Farmagusta m m vi har varit på en del tidigare eftersom vi började resa till 

Cypern 1991. En promenad till den vackra Lazarus kyrkan i Larnaca, deras ikoner är väldigt 

vackra vi brukar tända ljus när vi är där. 

Vi tar gärna lokalbussen och åker på egen hand t.ex Nicosia handlar på IKEA pepparkakor, 

lingon som inte finns i andra affärer där nere, även små snapsar sålde de.  Det är roligt att åka 

lokalbussen för de åker in i de små byarna som du aldrig ser annars. Vi åker till Ayia Napa 

och badar det är bättre att snorkla där. Vi tycker att svenskarna har mycket julpynt men det är 

lite mot där nere. När granen ska tändas sjunger kören och borgmästaren talar innan den 

tänds, samtidigt så bjuder de på öl och vin om man vill ha. Det finns julmarknad där tomten 

kommer och delar ut julklappar till barnen. 

 

 

 
Grönsaksmarknaden 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=4bb3d88c5f&view=att&th=13e46d160d5a718e&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=4bb3d88c5f&view=att&th=13e46d160d5a718e&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw
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Vi vet också hur det är att vara arbetslös där nere, vi har en man som vi träffade på en 

restaurang för 6 år sedan som nu är arbetslös. Han säljer almanackor för att få lite extra 

pengar de har inte det nätverk som i Sverige. Vi bjöd honom på en öl på en av pubarna vi 

brukar gå till han blev så glad. 

Annandag jul skulle vi gå till Saltsjön och fotografera Flamingos det var tusentals denna dag. 

Tyvärr blev det inga kort för jag snubblade på en sten som stod upp och bröt handleden.  Det 

blev att åka till sjukhuset och röntgas och vridas till rätta. Sjukvården är väldigt bra och vi var 

tillbaka på hotellet efter 3 tim för att ha gjort röntgen och vridning och ny röntgen. Vi har bara 

bra erfarenhet från sjukvården. 

När du som långliggare åker hem kan du lämna kvar 1 kartong/person med grejer kommer du 

inte tillbaka så går det till välgörenhet efter 2 år. Vi förstår varför de söker nödlån för de lever 

över sina tillgångar de åker i lyxiga bilar och äter väldigt ofta ute mot vad vi gör här hemma. 

Hoppas på ny resa till hösten om vi är friska. 

 
 

//Kerstin och Jan-Åke ”Janne” Willén 

 

 
 

 

 

 

 

UPPHITTAT 

Upphittat en herr ring i kirurgstål vid Ekholmsvägen 56A. 

Återfås mot beskrivning.  

Kontakta Peter Möller Ekholmsvägen 56A 

Tel: 013 15 39 53 eller 0727 13 07 45 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=flaggor+cypern&source=images&cd=&cad=rja&docid=XXpDbTN_um2WBM&tbnid=Dp-alBpobrjh2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgrekland-cypern.com%2Fcypern%2Fbrittiska-baserna-forsvar-pa-cypern-och-pyla%2F&ei=30yfUdX6IemN4ASpmIDoCA&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNFUZctORhZuEFE5IwwMykJgAKuj2A&ust=1369480638688142
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=hittegods&source=images&cd=&cad=rja&docid=HkygtcWLqF7SLM&tbnid=Uuyu0mWlf-XnfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kmb.no%2Fhittegods.htm&ei=0SuSUYHcGsWk4gSg2oGAAQ&bvm=bv.46471029,d.bGE&psig=AFQjCNF6hphyCoKw99ASjAlQoGCeUbLQew&ust=1368620317679288
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TILL SIST... 

 

Varför får inte jag… 

 

Varför får jag inte färga håret när Eric Cantona?  

Varför får inte min katt ligga när IKEA:s katalog? 

Varför får inte jag dricka mjölk, när Cameron Diaz?  

Varför kan inte min matta skina när Månens matta sken? 

Varför får inte jag vissla när greve Carl Piper? 

Varför får inte jag gå när Jerry Springer? 

Varför är det ingen som undrar hur jag har det när alla frågar hur Roger Moore? 

Varför får inte jag höra när William Hurt? 

Varför märks inte jag när Eddy Merx? 

Varför får inte jag säga när Eric Saade? 

Varför får inte jag hyra en sångerska när man kan Lisa Nilsson? 

Varför får inte jag bita när Elisabeth av England? 

Varför får inte jag säga kort när Berns salong? 

Varför får inte jag skryta när risgrynsgröt? 

Varför får inte jag ligga när Stockholms telefonkatalog? 

Varför får inte jag köra sten när Tommy Körberg?  

Varför får inte jag slå en kullerbytta när Sven Volter? 

Varför får inte jag klösa när Keanu Reeves?  

Varför får inte jag säga tiger när Tommy Salo?  

Varför får inte jag plantera träd när Monica Zetterlund? 

Varför får inte jag åka när farfar? 

Varför får inte jag säga ditt, när president Saddath? 

Varför får inte vår katta le när Ellos katalog? 

Varför tycker alla att jag är slö när det är Silvia Somerlath? 

Varför får inte jag pippa, när well-papp?  

Varför får inte jag gå på illegalt kasino när Per Svartvadet? 

Varför får aldrig jag vinna någonting när Lars Winnerbäck?  

Varför får inte jag tycka om dinosaurier när Alberto Gilardino? 

Varför får inte jag säga snopp när Jerusalem?  

Varför fick inte jag låna när Andreas Hadelöv? 

Varför får jag inte ens säga by när Åsne Seierstad? 

Varför får inte jag odla småsten när Henrik Zetterberg? 

Varför får inte jag binda Per, när Hoola Bandola? 

Varför får inte jag när Family Four? 

Varför får inte jag rida när Ullared?  

Varför får inte jag springa när Al Gore? 

Varför får inte jag dricka gin när Jesus Christ superstar. 

Varför får inte jag hitta Mozart när Ludwig van Beethoven? 

Varför får inte jag hitta smuts när Jean Claude Van Damme? 

Varför spelar inte jag någon roll när Marshal Mathers? 

Varför får inte jag äta grus när fotbollslaget Åtvidaberg? 
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Vi heter numera BRF L21 Ekholmen – och ingenting annat… 

 
//BRF L21 Ekholmen genom mats dahlin 
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http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=trevlig+sommar&source=images&cd=&cad=rja&docid=IwiQbPLSb20v2M&tbnid=a-OThOBo1cXMyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.andremedvanner.se%2FBlogg%2FArkiv%2FVisa%2F2011-06-20%2FTrevlig_sommar!%2F1&ei=ohuSUfajMOmr4ATsroDACw&bvm=bv.46471029,d.bGE&psig=AFQjCNHqmDPkOiU2eYo3ClpqyTy-42bIQg&ust=1368616174192095

