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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…Vår nya hemsida på Internet… 

Spännande annonser med erbjudanden (kolla noga)… 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   

 
 

KOM IHÅG… 

När ni lämnar lappar till Styrelsen med synpunkter i våra vita brevlådor, KOM IHÅG att 

alltid skriva namn och adress till er själva. Anonyma ärenden behandlas inte. 

 

 

UPPHITTAT 

Upphittad tröja vid grillfesten 2013. Återfås mot beskrivning. Scarf kvarglömd i 

föreningslokalen, återfås mot beskrivning. Kontakta Peter Möller i Styrelsen. 
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INSÄNDARE - BEHÖVER DU KLIPPA DIG? 

 

Hej! 

Jag heter Kerstin Karlsson och är utbildad frisör. Jag har många års erfarenhet av dam- och 

herrklippning. Att klippa hår är bland det roligast jag vet. 

Har du besvärligt att komma iväg till frisören kommer jag gärna hem till dig och klipper dig! 

Pris:  200 kr 

 

Med vänliga hälsningar 

Kerstin Karlsson, Ekholmsvägen 86 B 

Telefonnummer: 073-0855869  (helst mellan kl. 09-14) 

 

 
 

 

OMBYGGNAD AV LÄGENHETER INOM BRF L21 EKHOLMEN 

Alltfler medlemmar renoverar och bygger om sina lägenheter och ska i samband med detta få 

tillstånd till renoveringen och informera styrelsen inom föreningen gällande omfattningen och 

de ingrepp de önskar genomföra. 

De hanterverkare som medlemmen anlitar ska vara auktoriserade inom sitt yrkesområde 

samt ha specifika certifikat inom el, VVS och våtrum. 

Medlem som renoverar sin lägenhet kan bli ersättningsskyldig till föreningen om det uppstår 

en skada p.g.a. slarv eller av oaktsamhet av föreningens eller medlemmens egendom.  

Mer om detta finns i föreningens och fastighetens försäkringsvillkor samt i medlemmens 

hemförsäkring. 

Tag kontakt med styrelsen före en eventuell renovering och ombyggnad. 

 

 

 
 

 

 

FÖRENINGSSTÄMMAN 2013 

Föreningsstämman den 18/11 lockade ca 130 medlemmar. Nya stadgar och ordningsregler 

antogs. Synpunkter från våra medlemmar framfördes och diskuterades. Nya styrelseledamöter 

valdes in. Efter stämman bjöds det på köttbulle/räksmörgås med dryck samt kaffe och kaka. 
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DRÄNERING AV BYGGNADERNA EKHOLMSVÄGEN 46 OCH 60 

Markarbeten i form av dräneringsarbeten kommer att genomföras runt byggnaderna 

Ekholmsvägen 46 och Ekholmsvägen 60. Entreprenör är Green Landscaping och 

ansvarig arbetsledare är Johan Sjökvist Green Landscaping. 

Denna åtgärd genomförs som en underhållsåtgärd för att förbättra dräneringen under och 

omkring byggnaderna för att förebygga framtida fuktskador i bottenplattan. I samband 

med dräneringsarbetena kommer planteringarna omkring byggnaderna att rustas upp av 

den personal från Green Landscaping som är verksamma inom vårt område. Green 

Landscaping har två duktiga trädgårdsmästare Eva och Olle som kommer att ombesörja 

detta. 

Efter dräneringsjobben och markåtgärderna kommer gårdarna att likna de redan 

genomförda gårdarna som på Ekholmsvägen 72 – 76 samt 62, 66 och 68 

Green Landscaping har ansvaret så som BAS-P och BAS-U enligt PBL 

BRF L 21 har överlåtit samordningsansvaret på gemensamt arbetsställe enligt AML 3 

kap. på Green Landscaping. Entreprenadformen är Totalentreprenad enligt ABT 06. 

 

Kontaktpersoner inom BRF L 21 Ekholmen beträffande denna entreprenad är:  

Pia Strömberg och Claes Konradsson.  

 

 

 

   
 

 

 

BYTE AV GARAGEPORTAR ETAPP II 

Bostadsrättsföreningen kommer genom entreprenören Garageportexperten att byta ut 

garageportarna med nummer 709, 710, 716 t.o.m. 737, 738 t.o.m. 759 samt 760 t.o.m. 

774. 

Entreprenadjobbet kommer att påbörjas vecka 49 måndagen den 2 december och varje 

garage kommer att ”lappas” 3 dagar före det att jobbet kommer att utföras. 

 

Följande ordningsregler och förhållanden gäller inför och under garageportsbytet: 

 Det är Garageportexperten som kommer att utföra arbetet.  

 Samtliga garageportar per länga kommer att rivas. Portöppning justeras och ny tröskel 

monteras.  

 Plåtinklädnad av portomfattning kommer också att utföras.  

 Längorna kommer att stå öppna under tiden arbetet pågår, så förvara inget av värde i 

garagen. 

 

Garageportexperten kommer att lappa respektive garage ca 3 dagar innan aktuell montagedag.  

Det blir nya cylindrar och nycklar som tillhandahålles och delas ut av föreningen. 

Så håll koll på när din garageport ska bytas.  

Ansvarig inom BRF L 21 för detta jobb är Jan-Åke Willén och Claes Konradsson. 
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LÅSÖPPNING INOM BRF L21 

Föreningen har tecknat ett avtal Lås och Nycklar i Linköping AB gällande låsöppningstjänst 

under icke ordinarie arbetstid. En information om detta samt dekal finns numera i entrén 

till varje trappuppgång. Vi har kvar vår ordinarie låssmed RTS& Larm beträffande lås & 

nyckelsystem inom föreningen. 

Har ni förlorat er lägenhetsnyckel ska ni vända er till den nyckelansvarige inom BRF L 21 för 

att på så sätt få möjligheten att skaffa en ny. 

Behöver ni hjälp med att låsa upp ska ni vända er till Lås & Nycklar och får då stå för 

kostnaden gällande upplåsningen. 

Har ni behov av lån av nycklar till vattenavstängningen vid renovering etc ska ni vända er till 

den nyckelansvarige inom föreningen och vem det är framgår av informationen på 

anslagstavlan i trapphuset. 

 

 
 

 

 

PLANER PÅ FRAMTIDA UNDERHÅLLSUPPDRAG INOM BRF L21 

Byggruppen planerar för att genomföra en besiktning av samtliga lägenheter med inriktning 

på våtrum och VVS installationer.  

Vattenskador är den vanligaste typen av skada i bostäder och kostar årligen miljarder i 

skadeersättning. Vattenskador är inte bara dyrbara utan påverkar också arbetsmiljö, 

boendemiljö och utomhusmiljö på ett negativt sätt. 

  

Många vattenskador orsakas direkt eller indirekt av oss själva genom bristande skötsel och 

underhåll. Om du regelbundet ser om din bostad minskar risken väsentligt för att en 

vattenskada ska uppkomma. 

Av denna anledning planerar vi för en besiktning av lägenheternas ytskikt och VVS 

installationer. 

Byggruppen planerar att byta samtliga lägenhetsdörrar och i samband med detta installera 

postfack i bottenvåningen inom varje trapphus. 

Byggruppen planerar att införa individuell mätning och debitering av elenergin inom varje 

lägenhet inom föreningen och i samband med detta byta ut den befintliga elcentralen. 

 

 

 

 
 

 

http://www.google.se/imgres?q=l%C3%A5s%C3%B6ppning&hl=sv&biw=1680&bih=925&tbm=isch&tbnid=hd16lsE41sTptM:&imgrefurl=http://www.molndalsbostader.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=2bb99efc-791e-4660-b45d-0ed0b8c0be97&docid=WXKodtUV0OT19M&imgurl=http://www.molndalsbostader.se/Global/DisplayMultimedia.ashx%3Fguid%3D48ac07ab-4af6-4e2c-9258-f5469d0b0e58&w=371&h=340&ei=wq4nUZygE9HgtQbJ5IGADw&zoom=1&ved=1t:3588,i:206&iact=rc&dur=1164&sig=106293952076789793418&page=2&tbnh=189&tbnw=200&start=29&ndsp=36&tx=120&ty=116
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Några av gudstjänsterna i S:t Hans kyrka, Ekholmens Centrum 
Advent och Jul 2013 
 

Lördagen den 30 november 

17.00  Adventsmusik, Körskolan, S:t Hanskören 
och Linköpings kammarkör, trumpet 

Första söndagen i Advent, 1 december 

11.00 Högmässa med dop, Lói Stefánsson och 
Niklas Adell, S:t Hanskören och Barnkören, 
trumpet, kyrkkaffe 
 
Julafton, 24 december 
11.00  Julbön kring krubban, Lói Stefánsson, 
Körskolan, Barnkören och Diskantkören 
17.00  Julbön, Niklas Adell, solosång av Ulla 
Jacobsson Werner 
 
Julnatten, 24-25 december 
23.00 Julnattsmässa, Niklas Adell och Lói Stefánsson, S:t Hanskören 

 
Juldagen, 25 december 
11.00  Juldagshögmässa, Lói Stefánsson och Niklas Adell, trumpet, kyrkkaffe 
 
I övrigt: se den kyrkliga annonsen i Correns Bostadsbilaga varje torsdag 
och församlingens hemsida, www.landeryd.com 

 

 

 

Vi heter numera BRF L21 Ekholmen – och ingenting annat… 
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http://www.landeryd.com/
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FÖRENINGENS WEBSIDA – WWW.BRFL21EKHOLMEN.SE 
 

Vår Websida har funnits sedan slutet av april 2013. Som Webmaster har jag hört att den 

används av både nya och befintliga medlemmar, vilket är glädjande. 

På Websidan finns info om föreningen och det finns även ett tidningsarkiv av vårt Infoblad 

från 2008-2013. 

 

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

Kontakta gärna mig, vår webmaster i styrelsen, Andreas Jansson  på 

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

hemsida. 

 
 

 
 

 
Besök Gärna Vår Föreningswebsida På 

 
WWW.BRFL21EKHOLMEN.SE 

 

 

 

http://www.brfl21ekholmen.se/
mailto:mats.dahlin@brfl21ekholmen.se
http://www.brfl21ekholmen.se/
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PANTA MERA, MINDRE ELLER INTE ALLS? 

SodaStream, vill att folk slutar köpa buteljerat kolsyrat vatten, och kolsyrar hemma i stället. 

Ganska naturligt eftersom de vill tjäna pengar på sina maskiner. Det spar miljön och minskar 

på så sätt också återvinningsbehovet, menar de. De säger i ett pressutskick: ”Att panta är bra 

men att panta mindre är helt enkelt bättre”. 

Nu tar man det hela ytterligare ett steg längre, i dagarna skickade man ut en pantbil, som 

under tre helger ska besöka 150 hushåll för att samla in opantade burkar och PET-flaskor. 

Som ersättning får varje hushåll en kolsyremaskin och på så sätt, enligt företaget, en framtid 

med mindre pant. 

Vad blir då kontentan av detta? Ja i min värld är ju återvinning bra, och återanvändning ännu 

bättre, men samtidigt är ju en recirkulation av aluminiumet och plasten bra, eftersom man 

tillverkar nya burkar och flaskor av det, vilket minskar det jungfruliga uttaget av råvaror. Å 

andra sidan är ju inte allt buteljerat vatten bra för miljön, eftersom det ofta transporterats 

långa sträckor innan det når våra inköpsställen här uppe i Norden. Men min egen erfarenhet 

av kolsyrat vatten i hemmet höll på att ta en ända med förskräckelse. Vi fick en sådan maskin 

av våra vänner i inflyttningspresent för några år sedan, och vi använde den flitigt, nästan 

dagligen, barnen tyckte också det var roligt att kolsyra sitt vatten och man kunde köpa 

smakessenser till så att det blev lite likt läsk, men en dag exploderade hela maskinen i köket, 

plastdelar och annat flög runt i köket. Jag vet inte om det var ett handhavandefel av mig eller 

en fabrikationsdefekt som gjorde att den small sönder i handen på mig. Men idag har vi ingen 

ny maskin i köket, jag vill inte riskera samma sak igen… 

Efter lite funderande har jag kommit fram till att båda initiativen med att Pantamera och Panta 

mindre är bra, alla initiativ som får oss människor att tänka efter och ändra vårt beteende är 

bra. Det viktigaste, trots allt, är ju att miljön mår bra av det. 

//Martin Dyberg, Chefredaktör Recycling & Miljöteknik 

 

 

   
 

 

 
LINKÖPINGSBORNA ALLT BÄTTRE PÅ SORTERING 

Under september har Tekniska verken genomfört en så kallad plockanalys. Det innebär att 

avfallet från två utvalda områden sorteras och vägs. De viktigaste slutsatserna från 

undersökningen är att vi slänger allt mindre mat, att det totala avfallet har minskat och att 

Linköpingsborna är duktiga på att slänga rätt avfall i rätt påse. Framför allt blir 

Linköpingsborna allt bättre på att sortera matavfall i gröna påsen. Genom plockanalysen får 

man reda på avfallets beståndsdelar och kan på så sätt bestämma renheten, det vill säga om 

det ligger i rätt påse. Tekniska verken har valt att analysera ett villaområde och ett område 

med flerbostadshus. 

- Det här är den andra plockanalysen vi gör efter införandet av gröna påsen, säger Lars 

Peterson, avdelningschef Avfall hushåll, Tekniska verken. Resultatet är mycket glädjande och 

visar på flera förbättringar från förra undersökningen. Framför allt är det bra att mängden 

avfall minskar och att mängden onödigt matavfall minskar betydligt. 
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- Av allt matavfall som slängs läggs ca 72 procent från villaområdet i gröna påsen, från 

flerbostadshusen är siffran något lägre.  

Det är mycket bra siffror som ligger högt över det nationella miljömålet om att 50 procent av 

allt matavfall från hushåll ska återvinnas biologiskt. 

- Vi tror att gröna påsen har ökat medvetenheten om vad som slängs och även ökat annan 

källsortering, t ex plast och tidningar, säger Lars Peterson. 

Undersökningen visar att samtliga gröna påsar är knutna med dubbelknut. Det är mycket 

positivt eftersom det kan bli problem vid utsorteringen om påsarnas innehåll läcker ut. Det 

gäller såväl gröna påsar som vanliga avfallspåsar, inget löst avfall får slängas i tunnan. 

- Vi ser plockanalysen som ett snitt av Linköping, fortsätter Lars Peterson. Det finns 

naturligtvis både bättre och sämre områden. Men det känns fantastiskt bra. Siffror som var bra 

redan vid första plockanalysen har blivit ännu bättre. 

 

 

 

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. 

 

 
 

 

 

FÖLJANDE MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL BRF L21 SEP-DEC 2013 

 

Linda Larsson, Mike Martinsson, Marit Höljervangen, Diana Samano, David Lindbergson, 

Roger Österback, Chistina Pira, Andreas Dahlström, Viktor Stålberg, Linda Bengtsson, 

Mikael Nordin, Weine o Helena Andersson, Ann-Marie Lördal. 

 

 

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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Sylvis Kök 

Låsbomsgatan 21, Hackefors. Tlf. 0766-14 58 15 
Öppet må-fr 9.00 - 14.00 

 
Dagens lunch 65.00 

Inkl bröd, smör, råkost, dryck & kaffe 

Dagens paj 65.00 
Inkl bröd, smör, råkost, dryck & kaffe 

Smörgåsar ex. halv hålkaka 35.00 
Köttbulle & rödbetssallad, stekt ägg & falukorv, ost & skinka, stekt ägg & bacon 

Frukostbuffè fredagar 65.00 
Serveras mellan 9.00-10.00 

 
Dags att boka julbord? 

Välkommen att boka julbord för sittning mellan 18.00-21.00 ti-on-to under december 

Boka bord senast 3 dagar innan på tlf 0766 - 14 58 15 
Min 10 pers  

 
Även uthyrning av lokal kväll/helg för egna events 

Handikappanpassad. Upp till 50 pers. 
 

Välkommen att höra av er!  
 

 

AVDELNINGEN MÄRKLIGA SKYLTAR 

 

   
 

   
 

http://roligaskyltar.files.wordpress.com/2012/11/sex.jpg
http://roligaskyltar.files.wordpress.com/2013/03/c3a5lderboende.jpg
http://roligaskyltar.files.wordpress.com/2013/04/jakt-pc3a5gc3a5r.jpg
http://roligaskyltar.files.wordpress.com/2013/05/rivalitet.jpg
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KULTURSIDAN 

 

Bjuder som vanligt på musik och boktips. Håll tillgodo… 

Per-Inge Presenterar… 

Vi introducerar Per-Inge Bengtsson, en medlem i BRF L21 Ekholmen med ett genuint 

musikintresse. Han kommer att dyka upp emellanåt i vårt Infoblad där han berättar om någon 

milstolpe eller annat intressant inom musikvärlden utifrån sina egna erfarenheter. 

Först ut är ett klassiskt Beatles album från 1967… 

 

The Beatles – Sgt Pepper´s Lonely Hearts Club Band (1967-06-01) 

Det har länge diskuterats vilken pop/rockskiva som är den bästa genom tiderna. Meningarna 

därom är ju delade. THE BEATLES har enligt min bedömning gjort många bra plattor. 

Gruppens medlemmar utvecklades som musiker och låtskrivare inför varje album som man 

spelade in och deras mästerverk var SGT. PEPPER´S LONELY HEART CLUB BAND som 

utgavs den förste juni 1967 (på min 14-årsdag). Ett par dagar senare hörde jag hela skivan 

hemma hos en kompis. Jag fastnade direkt. Musiken har fortsatt att växa hela tiden sedan 

dess. Det beror bl.a. på den unika kombinationen av skickliga låtskrivare samt hårt arbete och 

insatsen från den skicklige producenten GEORGE MARTIN. Man vågade ta risker. Han och 

THE FAB FOUR tänjde på allt vad musikaliska gränser heter. Resultatet blev lysande och har 

motstått tidens tand. Det liknade ingenting som jag tidigare hade hört, varken med BEATLES 

eller några andra artister. SGT. PEPPER kan med fördel avnjutas remastrad på CD! 

 

//Per-Inge  

 

 
 

MUSIKTIPS PÅ SPOTIFY     

Det som går mest i Peter och Mats Spotifylista just nu: 

 

Coney Hatch – Four (Bra klassisk rock från Kanada, MD) 

Carl Verheyen – Mustang Run (God jazz/rock/blues, MD) 

Dickey Betts Band – Pattern disruptive (Allman Brothers gitarrist på egna ben, MD) 

Seventh Key – I will survive (Melodiös rock med progessiva inslag, MD) 

Seasick Steve – Hubcap music (Bluesrock, gitarrist med unik stil, PM) 

Jono – Requiem (AOR, melodiöst, bra, PM) 

Roger Hodgson – In the eye of the storm (Ex Supertramp, debutalbum, håller än, PM) 

The Windmill – The continuation (Norrmän, progressiv rock typ Camel, PM) 
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BOKTIPS TILL JUL      
Jessica Andersson – När kalla nätter plågar mig… (Stark självbiografi från schlagerstjärnan) 

Jonas Jonasson – Analfabeten som kunde räkna (Uppföljare till 100 åringen…) 

Fredrik Backman – Min mormor hälsar och säger förlåt (Feelgood för män och andra…) 

Carin Gerhardsen – Hennes iskalla ögon (Hammarbyserien fortsätter…) 

Mons Kallentoft – Vindsjälar (Vår lokale deckarstjärna, Malin Fors med nytt fall) 

 

 

 

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 
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TILL SIST... 

 

Varningstexter från USA 

I det förlovade landet USA där missnöjda konsumenter inte tvekar att stämma 

tillverkarna tar företagen till alla tänkbara knep för att skydda sig. I USA betyder 

stämningar big business och tidningen Forbes rapporterar att värdet av stämningarna 

(skadestånd, advokatkostnader och administration) uppgick till drygt 2 procent av BNP 

eller 1.770 miljarder kronor, för några år sedan!!! 

I snitt fick kunden som klagade och vann i rätten 12 miljoner kronor i skadestånd.  

I 60 procent av fallen som går så långt som till en rättegång betalas skadestånd ut, enligt 

lobbygruppen National Small Business Association. 

En toalettborste med varningstexten: "Använd inte för personlig hygien" vann den 

senaste amerikanska årliga tävlingen "Wacky Warning Labels".  

Andra bidrag i tävlingen, som illustrerar hur stämningar har lett till de mest bisarra 

varningar på produkter, är: 

 

Barnvagn: Ta bort barnet innan sulkyn fälls ihop. 

 

Strykjärn: Varning! Stryk aldrig kläder direkt mot kroppen. 

 

Tändstickor: Varning! Innehållet kan ta eld. 

 

Motorsåg: Varning! Försök inte stoppa sågkedjan med handen. 

 

Diskmedel: Varning! Använd inte på mat. 

 

Ett cd-ställ: Varning! Använd inte som stege. 

 

Ett däck på en skottkärra: Varning! Inte ämnad för motorvägsbruk. 

 

Fiskedrag med trippelkrok: Varning! Kan skada vid nedsväljning. 

 

Dammsugare: Varning! Sug inte upp brinnande föremål. 

 

Backspegel för cykelhjälm: Varning! Kom ihåg att föremål i spegeln befinner sig bakom dig. 

 

Diskmaskin: Varning! Låt inte barn leka i diskmaskinen. 

 

Stålmansdräkt för barn: Varning! Detta plagg gör inte att du får superkrafter och kan flyga. 

 

Hårtork: Varning! Använd aldrig hårtorken när du sover. 

 

Färgtoner för laserskrivare: Varning! Ät inte färgpulvret. 

 

Pepparspray för självförsvar: Varning! Kan irritera ögonen. 

 

Manual till minicross, från Kina, inte USA: 

Stoppa inte en kanin i bränsletanken, den kan dö och din motorcykel kan sluta fungera. 
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SNART NYÅR…! 

Tänk på att ta hänsyn i samband med att det nya året ska ringas in. Raketer och smällare är 

fortfarande ett populärt inslag, men tänk på era grannar, husdjur, barn m.fl. som kanske tycker 

att detta inte är så roligt. OM ni ska skjuta raketer och smällare – ta er till en lämplig plats och 

inte mitt inom bostadsområdet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Amatrix Ekholmen Centrum 

Öppettider: 

Mån-Fre: 10-19 

Lör: 10-15 

Tel: 013-474 23 75 

 
KLIPP UR! 20% på valfri vara! Vid medtagen kupong. KLIPP UR! 

 

Gäller t.o.m. 23/12 -13 

Gäller ej: El-artiklar, kampanjvaror eller köp av presentkort 
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Vi heter numera BRF L21 Ekholmen – och ingenting annat… 

 

//BRF L21 Ekholmen genom mats dahlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Anonym röst från verkligheten 
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