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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 eller via vår 

hemsida www.brfl21ekholmen.se. 

 

 

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 

 Bygg- och anläggningsinformation 

 Vår nya hemsida på Internet 

 Grillfest och Pubafton i strålande väder 

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

 

 
 

 

Datum för Styrelsemöten Hösten 2013: 

 

Styrelsemötena hålls i föreningslokalen på Ekholmsvägen 50C,  

med start klockan 17.30. 

 

Måndag den: 12/8, 9/9, 7/10, 11/11, 9/12. 

Årstämman måndag 18/11. 

 

På anslagstavlan i varje trappuppgång, ser ni kontaktmöjligheter 

till styrelse och andra funktioner eller besök vår hemsida på 

www.brfl21ekholmen.se. 

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 
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HAR DU BESÖKT VÅR NYA HEMSIDA ÄNNU ? 
 

Om du har möjlighet, gå in och titta! Adressen är www.brfl21ekholmen.se 

Kontakta gärna vår webmaster i styrelsen Andreas Jansson  på 

andreas.jansson@brfl21ekholmen.se och kom med förslag/synpunkter för att utveckla vår nya 

hemsida. 

 

 

BRF L21 Ekholmen 

 

 

  
 

 

 

 

 

FÖRENINGSSTÄMMAN 2013 

Bostadsrättsföreningen L 21 Ekholmen Linköping årsstämma kommer i år att avhållas 

måndagen den 18 november i Ekholmsskolans aula, var god och boka in denna tid i era 

kalendrar, separat kallelse och föreningens årsredovisning och kallelse kommer att delas ut till 

samtliga medlemmar inom den tid som stagas. 

 

 

http://www.brfl21ekholmen.se/
mailto:mats.dahlin@brfl21ekholmen.se
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BYGG- OCH ANLÄGGNINGSINFORMATION INOM BRF L21 EKHOLMEN 

 

Dränering av byggnader 

Entreprenaden omfattande dränering av byggnaderna Ekholmsvägen 62, 66 och 68 är nu 

avslutad och slutbesiktigad. Dräneringarna genomförs för att förhindra att markfukt tränger in 

i byggnaderna samtidigt som föreningen passar på att iordningställa marken och rabatter 

snyggas upp. 

Nästa etapp av dräneringarna påbörjas under hösten 2013 och ska vara klart till midsommar 

2014, denna etapp omfattar byggnaderna Ekholmsvägen 46 och 60. Tidplan och mer 

information gällande denna entreprenad kommer upp på informationstavlorna i respektive 

trapphus.Totalentreprenör är Greenlandscaping Linköping. 

 

Nya takbeläggningar, hängrännor, stuprör, snörasskydd och taksäkerhetsanordningar. 

Samtliga byggnader utom Ekholmsvägen 42 har omfattats av entreprenaden med ny 

takbeläggning, hängrännor, stuprör, snörasskydd och taksäkerhetsanordningar. Efter 40 år var 

behovet att byta ut dessa nödvändigt och detta jobb ska stå klart under september 2013. Vår 

ambition med detta är att säkra vatteninträngning från ovan samt att ta hand om 

takavvattningen tillsammans med de nya dräneringarna, Totalentreprenör är i detta fall 

Takbolaget i Linköping. 

 

  
 

 

Nya portar på garagen. 

Föreningen har påbörjat utbyte av garageportarna i en liten omfattning med de garagen som 

finns bakom Ekholmsvägen 34, nästa etapp omfattande 63 garageportar i kommer att ske på 

de garagen som är belägna bakom Ekholmsvägen 34 närmast Ekholmsvägen. Denna 

entreprenad beräknas komma igång under vintern och våren 2013/2014, i samband med byte 

av garageportarna kommer vi att påbörja utbytet av nyckelsystem till garageportarna.  

Jan-Åke Willén som ansvarar för denna entreprenad kommer att kontakta samtliga berörda 

för de praktiska arrangemangen. 

På förekommen anledning måste vi återigen påminna alla som har garage att stänga portarna 

ordentligt efter sig. Vi har nyligen haft ett antal tillbud med sabotage och inbrott som följd. 

Tänk på att det finns flera bilar inom varje ”zon” i garaget och att även era grannar kan 

drabbas om ni inte stänger ordentligt. 
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Lokalvården och städningen inom föreningen 

BRF L 21 har sagt upp lokalvårdavtalet med vår nuvarande entreprenör ISS Facility Services 

och kommer att gå ut med en ny förfrågan och upphandling. Nuvarande avtal är uppsagt till 

den sista december 2013 och ett nytt lokalvårdsavtal träder i kraft från den 1 januari 2014. 

 

 
 

 

Renovering av tvättstugor Ekholmsvägen 70 och 72 

Tvättstugorna inom Ekholmsvägen 70 och 72 kommer att stängas under ombyggnaden och 

renoveringen vintern och våren 2013/2014. Renoveringen omfattar lokalerna och vi behåller 

nuvarande maskinpark utan torkrummet där det kommer att installeras en ny torkutrustning 

och en uppfräschning av tvättlinorna. Renoveringen följer samma koncept som tidigare 

renoveringar av tvättstugor inom föreningen och totalentreprenör är Bygg AB Bernhardsson 

& Carlsson. Mer information kommer upp på anslagstavlorna i de berörda byggnaderna. 

 

 

   
 

 

Individuell mätning av Elenergin till lägenheterna 

Byggruppen inom föreningen har påbörjat arbetet med att förse varje lägenhet och bostadsrätt 

med individuell mätning och debitering av förbrukningen av Elenergin, detta avser enbart den 

enskilda förbrukningen av elenergin till varje bostadsrätt/hushåll. De fasta kostnaderna för 

elenergi så som Elnätavgifter kommer fortfarande efter detta genomförande att debiteras på 

föreningen och ligga på den gemensamma månadsavgiften. 

EU har beslutat följande gällande energi, Europaparlamentets och Rådets Direktiv 

2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 

2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EU och 2006/32/EG. 

Enligt detta direktiv ska individuell mätning och debitering genomföras av medlemsstaterna 

senast de 31 december 2016. 

Föreningen har tidigare haft uppe detta på dagordningen med en planerad genomförande tid år 

2011 som av olika anledningen flyttats fram i tiden, vi kommer nu att planera för denna åtgärd 

och återkommer med en tidplan och detaljerna kring detta. 

Införandet av individuell mätning och debitering kommer att bli kostnadsneutralt för 

föreningen detta medför att de som förbrukar mycket elenergi kommer att få betala något med 

per månad än de som förbrukar mindre elenergi. 
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Nya lägenhetsdörrar och postlådor 

Inom styrelsen och byggruppen pågår diskussioner gällande utbyte av samtliga 

lägenhetsdörrar till nya säkerhetsdörrar utan brevinkast och i samband med detta sätta upp 

postfack i trapphusen. Inget är beslutat beträffande dessa åtgärder men det pågår en förstudie 

där vi uppmärksammat att ett flertal lägenhetsdörrar är i mycket dåligt skick och där vissa 

redan ny bytts ut till stora kostnader. Tanken är att nya postfack ska fällas in i väggen i 

trapphuset in mot det fd. soprummet. Vi återkommer i denna fråga. 

 

 
 

 

Farthinder på prov inom föreningen 

Medlemmar, besökare och andra kör fortfarande för fort inom föreningen trots de fartgränser 

som på ett tydligt sätt markerar vart hastighetsgränserna är. Som ett prov och test för att 

begränsa fortkörningen och biltrafiken inom området har vi låtit placera två farthinder utanför 

byggnaderna Ekholmsvägen 54 och 56, detta prov har haft avsedd verkan vi vi är av den 

uppfattningen att det bland oss inte ska vara nödvändigt att kosta på denna typ av åtgärder. 

Föreningen kommer i vår att återigen placera ut dessa farthinder och eventuellt på fler platser 

då vi har svårt att få våra medlemmar och besökare att respektera gällande trafik 

bestämmelser. 

 

 
 

 

 

NY LEVERANTÖR FÖR LÅSÖPPNING AV LÄGENHETER 
Lås & Nycklar har övertagit låsöppningstjänst från Taxibil i Östergötland AB.  

Aktuella telefonnummer för respektive klockslag sitter på anslagstavlorna. 

Skyltar kommer att sättas upp vid varje entré på våra fastigheter. 

Klockan 07.00-08.00:  013-37 19 56 

Klockan 08.00-16.00:  013-37 19 50 

Jour/Övrig tid:  013-13 19 40 
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GRILLFEST & PUBAFTON 

Tack alla medlemmar för att ni förgyllde BRF L21 grillfest och pubafton 2013 ! 

Vi fick god mat från "Thai House" i Norrköping. Musik på dagen av ”husbandet” Tonica och 

på kvällen av Linköpingstrubaduren Christer Johansson. Vädret var på vår sida i år och nedan 

ser ni lite bilder från dagen och kvällen. 

Vi får be om ursäkt om allt inte blev 100%. En del tyckte det var för trångt i tälten och med 

tanke på vädret så kunde vi nog haft flera bord ute. Någon fick inte någon kaka på grund av 

gluten allergi. Vi tar givetvis åt oss med era synpunkter angående dagen.  

 

Vi kan alltid göra saker bättre. Lägg gärna en lapp i våra brevlådor i B ingångarna och kom 

med synpunkter, så blir det ännu bättre till nästa år. 

  

//Tack igen! från Peter & Mats genom styrelsen. 

 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

…och TACK alla som skickat in DAGENS ROS i Corren, det värmer… 
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CYKELRENSNING 

Under senare delen av september kommer det att genomföras en cykelrensning som vi 

informerade om i förra Infobladet (2013-2). Vi kommer att dela ut klisteretiketter som ni skall 

märka era cyklar med så att vi vet vilka cyklar som inte har någon ägare. 

Har ni frågor angående cykelrensningen kontakta Jan-Åke Willén i styrelsen. 

//Styrelsen 

 

 

 
 

 

 

 

 

GILLADE NI MATEN PÅ GRILLFESTEN 24 AUGUSTI ? 

Thai House Restaurang erbjuder sina gäster en förstklassig Thailändsk lunch, middag, 

avhämtning, festvåning och catering direkt från den Thailändska matkulturen.  

Kom in och njut och välj bland våra fantastiska och fräscha maträtter, både Thailändsk buffé 

och svensk husmanskost till lunch mån-fre. 

Vi ser fram emot att servera er när ni har vägarna förbi! 

 

Adress 

FREDRIKSDALSGATAN 28, BUTÄNGEN 

602 23 Norrköping  

TEL. 011-13 31 66 

 

Öppettid 

Måndag – Torsdag : 11.00-15.00 

Fredag : 11.00-15.00 

Lördag : 12.00-16.00 

Söndag : Stängt! 
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KULTURSIDAN 
 

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

MUSIKTIPS PÅ CD/DVD     

 

 

Black Sabbath – 13 

Metallegendarerna Black Sabbath's album "13" är bandets 19:e studioalbum och 

originalmedlemmarnas första gemensamma släpp sedan 1978. Albumet är producerat av 

sjufaldigt grammy-belönade Rick Rubin. Ozzy och gänget har sedan 70-talet varit pionjärer 

inom sin genre, sålt 70 miljoner album och valts in i The Rock and Roll Hall of Fame. Den 

som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Detta är en deluxe 2-CD i soft pack med 

exklusivt material på CD 2. 

 

Kalle Moraeus – Komma hem 

Albumet "Komma hem" innehåller åtta helt nyskrivna låtar av bl a Johan Moraeus, Py 

Bäckman, Kalle själv samt av flera medlemmar i banden. Dessutom tillkommer några 

traditionella folkmelodier samt tre extranummer som är "Route 66", Dan Anderssons 

"Helgdagskväll i timmerkojan", samt temat ur "Schindlers list", där Kalle briljerar med sin 

fiol. Förutom Kalle medverkar på albumet bandet Hej Kalle, Orsa Spelmän samt Team 

Moraeus, Kalles vinnarkör i "Körslaget" häromåret. Samt extra stråkar i flera låtar. 

Omslaget är i bokform med 20 sidor läcker booklet med låttexter, bilder mm. 

 

Buddy Guy – Rhythm & Blues 

Still going strong trots sina 77 år fyllda. På den legendariske bluesmannen Buddy Guy's 

senaste studioalbum "Rhythm  & Blues" medverkar bl.a. Aerosmithmedlemmarna Steven 

Tyler, Joe Perry och Brad Whitford, samt Kid Rock, Keith Urban, Gary Clark Jr och Beth 

Hart. 
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FILMTIPS PÅ DVD      

 

Django Unchained 

Filmen utspelar sig 1858, två år före det amerikanska inbördeskriget. Django (Foxx) är en 

slav som efter ett brutalt förflutet hos sina tidigare slavägare möter den tyska prisjägaren Dr. 

King Schultz (Waltz). Han behöver Djangos hjälp med att identifiera ett par efterlysta bröder 

som få har sett ansiktet på. I utbyte mot Djangos hjälp så erbjuder Schultz honom frihet och 

hjälp med att hämnas hans fru Broomhilda (Washington) som nu ägs av plantageägaren 

Calvin Candie (DiCaprio). 

 

Torka aldrig tårar utan handskar 

Det är 1980-tal och de allra modigaste bögarna har just börjat resa sig och ta sina första steg 

mot frihet då unga män börjar insjukna, magra av, tyna bort och dö. Paniken är nära och 

rädslan stor. Det är Guds straff, det är straffet för synden.. Jonas Gardells nya dramaserie 

Torka aldrig tårar utan handskar är en kärlekshistoria som utspelas när aids, "den nya 

digerdöden" kommer till Stockholm. 

 

Bäst Före 

Mats Ahrens feelgood-film med  Kjell Bergqvist, Brasse Brännström, Ewa Fröling och Göran 

Ragnerstam. Bäst före är berättelsen om gamla vänner som vinner en mindre summa på V75 

och beslutar sig för att pigga upp tillvaron med en kryssning. Men när Bosses gamla 

ungdomskärlek, Anna (Ewa Fröling), dyker upp på båten med sin åldriga mamma sätts 

gammal vänskap på prov 



 

 

11 

BOKTIPS       

 

 
 

En man som heter Ove – Fredrik Backman 

Ove är 59. Han kör Saab. Trots att han avsattes som bostadsrättsföreningens ordförande för 

flera år sedan (i det som Ove själv bara minns som "statskuppen") är han fortfarande 

kvarterets vresige ordningsman. Men när de nyinflyttade grannarna i radhuset mittemot råkar 

förstöra Oves brevlåda blir det upptakten på en komisk och hjärtevärmande historia om 

tilltufsade katter, oväntad vänskap och den uråldriga konsten att backa med släp.  

Fredrik Backmans debutroman – helt underbar. LÄS DEN!  

 

 
 

Under kupolen - Stephen King 

Det är en vacker oktoberdag i den lilla staden Chester's Mill, Maine. Plötsligt kraschar ett litet 

sportflygplan in i en osynlig barriär strax utanför staden. Nästan samtidigt kör en 

timmertransport in i samma osynliga vägg. Något oförklarligt har hänt: ett kraftfält innesluter 

staden likt en gigantisk kupol. Ingen kan ta sig in i staden och ingen kan ta sig ut. 

Stephen King berättar om en hel rad människor, men också hur den politiska utvecklingen 

plötsligt löper amok när några inser att de i praktiken kan göra ungefär vad de vill. 

 

 
 

Levande och döda i Winsford – Håkan Nesser 

En kväll i november anländer en kvinna till byn Winsford på Exmoor i sydvästra England. 

Med sin hund bosätter hon sig i ett ensligt beläget hus uppe på heden. Hon använder inte sitt 

riktiga namn och hennes avsikter med vistelsen är oklara. Hon har ett förflutet och en historia. 

Vad har hänt med hennes man? Är han i livet? Vem var han egentligen och vad var det som 

hände i Marocko för trettio år sedan? Och är det någon som letar efter henne?  

Levande och döda i Winsford är en bok om att fly från sitt gamla liv. Om att försöka göra upp. 

Om att kanske börja om trots att man inte är någon ungdom längre. 
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FÖLJANDE MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL BRF L21 MARS-AUG 2013 

 

Jonny o Monica Nilsson, Kerstin Anell, Pontus Rydell, Mikael Lundborg, Kaj Eriksson, 

Beatrice Johansson/Henrik Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

KOM IHÅG - 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.comhem.se/
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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 

 

 

 

 

 

 

AVDELNINGEN TUFFA YRKEN… 

 

 

   
 

Tufft att vara ensam gitarrist i ett band  Tufft att vara veterinär ibland 
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TILL SIST... 

Viktigt spärra stulen telefon rätt 

När Gunilla Hedin fick sin Iphone stulen lovade operatören att spärra telefonen så att den blev 

"obrukbar". Fast det visade sig bara gälla telefonin, all privat information var fortfarande 

tillgänglig för tjuven. 

För att spärra en stulen telefon kräver operatören polisanmälans diarienummer samt 

telefonens identifieringsnummer, det så kallade IMEI-numret. 

Gunilla Hedin, som blev bestulen i Stockholm, kontaktade kundtjänsten hos sin operatör 

Tele2 med de nödvändiga uppgifterna. 

– De skulle se till att telefonen skulle bli helt låst och obrukbar. Just ordet "obrukbar" 

användes, betonar hon. 

Lite av en tillfällighet kollade hon senare i appen Hitta min Iphone - och fann den stulna 

telefonen aktiv i östra Rumänien. Den gick fortfarande att surfa med. Tusentals bilder och 

hundratals kontakter låg öppna. 

Till slut fick hon tala med chefen för kundtjänsten och han kunde ge besked: Med IMEI-

numret är det enbart telefonin som låses, alltså själva telefonabonnemanget. 

– Dessvärre kan vi inte helt låsa telefonens bilder med mera, bekräftar Annika Kristersson, 

presschef för Tele2. 

– Vi kommer omedelbart att se över rutinerna så att alla på kundtjänst vet att när vi säger att 

telefonen är obrukbar gäller det telefonin, inte hela telefonen med dess appar och liknande, 

säger hon till TT. 

 

 

   

 

Därför snurrar vindkraftverken i stiltjen 
TEKNIKFRÅGAN. I Ny Tekniks spalt Teknikfrågan är det ni läsare som frågar och svarar på 

intrikata frågor. Här reder läsarna ut varför vindkraftverk snurrar när det är vindstilla. 

Det är helt enkelt så att de allra flesta vindkraftverk har vingar av glasfiberarmerad epoxiplast. 

Sådana vingar deformeras permanent av sin egen tyngd om de står stilla. Därför drivs de 

flesta större vindkraftverk runt med hjälp av elmotor när det blåser mindre än 5 meter per 

sekund. 

Man kan studera driftdata på www.vindstat.nu och se att de verk som saknar vind oftast 

förbrukar el (minustecken framför produktionssiffran). Dessutom är det bra politisk 

miljöpropaganda att folk ser verken snurra oavbrutet. 

Det har inget med lager att göra. De som står stilla är antagligen havererade vindkraftverk 

som väntar på reparatörer. 

//Peter Johansson, civilingenjör 
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Varmt välkommen till 
 

 
 

 

 
”VAD VI KAN – 

ISS TEKNIK & ENERGITJÄNSTER   I 
LINKÖPING” 

 
 VENTILATION – Service/byte/montage av fläktar, kåpor, don m.m. 

 VVS – Service/byte/montage av ballofixer, blandare, badkar/duschkabiner, 

toalettstolar, diskmaskiner m.m. 

 EL – Service/byte/montage av armaturer, strömbrytare, el-uttag m.m. 

 SMÅREPARATIONER – Service/byte/montage av fönstervred, dörrhandtag, 

gångjärn m.m. 

 TRANSPORT av t ex möbler (ej stora bohag) 

 ROT-AVDRAG – Vi utför arbeten som ger rätt till ROT-avdrag. Kontakta oss 

innan arbetet påbörjas. 
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Vi heter numera BRF L21 Ekholmen – och ingenting annat… 

 
//BRF L21 Ekholmen genom mats dahlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Antingen bor man i BRF L21 Ekholmen – eller också så flyttar man hit” 
 

Anonym röst från verkligheten 
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