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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, 2014: 

 

 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…Dags för Grillkväll/Pubafton igen… 

Trivselregler för tvättstugorna…Föreningslokalen…Kultursidan…  

och mycket mer…trevlig läsning… 
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STYRELSEMÖTEN BRF L21 – 2014 
 

 

 
 

 

Datum för Styrelsemöten Våren 2014: 

 

Styrelsemötena hålls i föreningslokalen på Ekholmsvägen 50C,  

med start klockan 17.30. 

 

Måndag den: 7/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6. 

 

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   

 
KÖP/SÄLJ – NÅGOT DU VILL HA ELLER BLI AV MED? 

 

Är det något du funderar på att slänga eller något du behöver?  

Varför inte skicka in en köp/sälj annons till infobladet. 
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VÅRVANDRING INOM BRF L21 

 

Den årliga vår vandringen i området gick av stapeln i april tillsammans med vår entreprenör 

Green Landscaping. Varje vår så går delar av styrelsen och Green Landscaping en 

rundvandring i området för att titta på förbättringar som är lämpliga att göra i vår yttre miljö. 

Det kan vara saker som reparationer/utbyte av lekredskap. Nya träd, ändring av planteringar 

etc. Allt dokumenteras i ett protokoll som just nu ligger för beräkning av kostnader. Det är en 

hel del som behöver åtgärdas/förbättras så vi får prioritera vad som ska göras i närtid och vad 

vi kan skjuta på. Vi tycker att det är viktigt att vi bibehåller och även förbättrar vår yttre miljö 

för att öka trivseln för både oss som bor här och för våra besökare 

 

 
 

 

BUS I OMRÅDET - ”HÅLL ÖGONEN ÖPPNA” 

 

Tack till er alla som hör av er när ni upplever något i området som inte känns normalt. 

Vi har sista tiden haft en uppbruten källardörr, men inget inbrott i källarförråden. 3st cyklar 

som blivit stulna. Ungdomar som stökar i området, nerkladdning på väggar med graffitti. 

När det kommer försäljare och ringer på er dörr så begär legitimation. De flesta är väl seriösa 

men det finns en del tvivelaktiga figurer också. Var skeptisk om ni känner er osäkra. Ha aldrig 

plånböcker och nycklar liggande i hallen. Det har tidigare förekommit i Linköping att man 

ringer på och säger att man ex. kommer från kommunen. Alla ska kunna legitimera sig. Det 

räcker inte med en hemmagjord namnbricka på kläderna. Vad det gäller cyklar så skaffa ett 

ordentligt lås så cykeln kan låsas fast i cykelställ, vilket hindrar ev. tjuvar en hel del. Lås 

cykeln även i cykelrummen. Sen ska man inte förvara saker i källarförråden som man är rädd 

om. Bättre att ha dom sakerna i sitt när-förråd i trappuppgångarna. Kolla era hänglås. En del 

har gamla ”Optimus” lås från 60-70 talet vilka man kan öppna på 1sekund. Vi har även gått 

brandsyn i garage och i källare. En del har en del tvivelaktiga saker som inte bör finnas. Vi 

kommer personligen att ta kontakt med er som behöver göra någon form av åtgärd. Rent 

allmänt så ser det jättebra ut.  

Tack igen för att ni försöker bevara säkerheten och lugn och ordning i området. 

 

//Peter Möller BRF L21 
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HUSDJUR INOM OMRÅDET 

 

Nedan följer ett utdrag ur våra ordningsregler som gäller djur inom området. 

Hålla hundar kopplade inom området och i övrigt hålla tillsyn över hund, katt eller annat  

husdjur så att husdjuret inte orsakar störningar, skadar eller förorenar lekplatser och  

trädgårdsytor eller utrymmen i huset och att husdjuret inte springer lös inom fastigheterna  

samt att inte inom fastigheterna lägga ut mat till fåglar och andra djur.  

 

 

 
 

 

 

 

DOM VITA BREVLÅDORNA 

 

När ni lämnar lappar till Styrelsen med synpunkter i våra vita brevlådor som finns i 

mittuppgången i varje hus, KOM IHÅG att alltid skriva namn och adress till er själva. 

Anonyma ärenden behandlas inte. 

Dom vita lådorna är INTE till för felanmälan. Läs på anslagstavlan för korrekt kontakt. 
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GRILLFEST/PUBAFTON 

 

Boka in Lördag 30/8, 2014 redan nu för vår årliga Grillfest och Pubafton. Dom senaste åren 

har det bjudits på fint väder och bra uppslutning både på dagen och på kvällens pubafton. Vi 

hoppas på fint väder även i år och att många trevliga och glada medlemmar dyker upp. 

 

Mer info och separat inbjudan kommer senare i brevlådan. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

ALLA NYA MEDLEMMAR SOM FLYTTAT TILL BRF L21 EKHOLMEN UNDER 

PERIODEN JANUARI-MAJ 2014 HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ! 
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BRF L21 EKHOLMEN - FÖRENINGENS WEBSIDA 

 

Om du har möjlighet, besök gärna vår föreningswebsida!  

Adressen är www.brfl21ekholmen.se 

 

På vår hemsida finns nu även en kalender upplagd där du som har tillgång till dator kan se när 

lokalen är bokad. 

Kontakta gärna vår webmaster i styrelsen, Andreas Jansson, och kom med förslag/synpunkter 

för att utveckla vår hemsida.  

Mailadressen är andreas.jansson@brfl21ekholmen.se eller telefon 0702-65 91 23. 

 

 

 

 

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.brfl21ekholmen.se/
mailto:mats.dahlin@brfl21ekholmen.se
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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KULTURSIDAN 

 

Bjuder som vanligt på musik och boktips. Håll tillgodo… 

 

Per-Inge Presenterar… 

 

Vår återkommande musikskribent och medlem i BRF L21, Per-Inge Bengtsson, fortsätter sina 

musikaliska berättelser. Denna gång om ett brittiskt band som fortfarande är aktiva och dom 

tidiga åren med… 

 

THE WHO 1969-1973 

 

THE WHO är en 60-talsgrupp som jag uppskattar. Den mest kända sättningen bestod av 

ROGER DALTREY (sång), PETE TOWNSEND (sång, gitarr, piano), JOHN ENTWISTLEY 

(bas, sång) samt KEITH MOON (trummor, sång). De slog igenom med sin tredje singel MY 

GENERATION 1965. Bandets första LP-skivor gick inte heller av för hackor, men 1969-

1973 hade gruppen sin kreativa formtopp. 1969 släppte man en så kallad rockopera som fick 

namnet TOMMY och 1970 släppte man LIVE AT LEEDS, en av världens bästa liveplattor. 

1971 kom plattan WHO´S NEXT med bland annat WON´T GET FOOLED AGAIN, en av 

gruppens allra bästa låtar någonsin. Samma år gav man ut samlingsplattan MEATY BEATY 

BIG AND BOUNCY i USA. Först 1972 kom skivan ut här i Europa. Den innehåller många 

av gruppens bästa singlar mellan åren 1965-1970. Året 1973 gav gruppen ut sin andra 

rockopera QUADROPHENIA. Jag tycker att det är deras allra bästa platta någonsin. Därefter 

dalar formkurvan. Dock har man åstadkommit bra musik från och till även senare. THE WHO 

var som mest aktiva mellan 1964-1982, men gruppen existerar dock ännu med TOWNSEND 

och DALTREY som enda kvarvarande medlemmar från storhetstiden. 

 

 
 

 

MUSIKTIPS PÅ SPOTIFY     

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

 

Jason Elmore & The HooDoo Witch – Tell you what (skitig bluesrock) 

Asia Featuring John Payne-Recollections (tributeplatta till brittisk prog) 

Carl Verheyen – Mustang Run (jazz/rock/blues i fin blandning, bra gitarrist) 

Berggren Kerslake Band – Sun has gone hazy (Ex Uriah Heep trummis, bra rock) 

 



 

 

8 

BOKTIPS       

Jonas Trolle – Jakten på Kapten Klänning 

Den skakande och verkliga historien om en av Sveriges värsta sexbrottslingar. 

 

Jackie Ferm – Rövardotter 

Dottern till en av Sveriges mest ökända förbrytare, Lars-Inge Svartenbrandt, berättar om livet 

i en trasig familj och sin traumatiska uppväxt. 

Lotta Lundgren – Tio lektioner i matlagning 
Kan alla människor lära sig laga mat? Finns det andra vägar att gå än dem som vanliga 

kokböcker erbjuder? Och kan man till och med ha roligt under tiden?   

 

 

 

Ekholmens Video 

 

Billigast i stan ? – Kolsyrepatroner/tub-byte 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... 

 

Trivsel och ordningsregler – Tvättstugor BRF L21 Ekholmen 

 
Tvätt-tider Måndag-lördag: 07.00-11.30 / 12.00–16.30 / 17.00–21.00 

Tvätt-tider Söndagar: 12.00–16.30 / 17.00–21.00 

 

Bokning: 

 Bokning av tvättstuga sker genom cylindersystem/tvättlås.  

Bara tvättlås i Bokningstavlan. EJ papperslappar.  

 Glöm inte att ta bort cylinder/tvättlås efter avslutat tvättpass eller om du ej ska utnyttja 

din tvättid.  

 Det är inte tillåtet att ta grannens tvättid bara för att hon/han ej påbörjat passet i tid. 

 Medlem äger endast rätt att tvätta åt sig själv och övriga boende i lägenheten. 

Skötsel och städning: 

 Matt-tvätt och färgning av kläder är ABSOLUT FÖRBJUDEN i tvättmaskinerna pga. 

risk för skador. Maskinerna är ej lämpade för detta ändamål. 

 Städning av tvättstuga, torkrum, mangelrum ska ske direkt efter användandet. 

Gör även rent i avloppen. Golven ska sopas och våttorkas. 

 Luddfilter i torktumlare och torkrum samt tvättmaskinens påfyllningsfack ska 

gengöras efter varje tvättpass. Lämna alltid locken till påfyllningsfacken öppna efter 

avslutat pass. 

 Endast ludd från filter samt pappershanddukar från slängas i papperskorgarna.  

Övrigt (plast, kartong mm) ska slängas i källsorteringshusen i respektive fraktion. 

Övrigt och tips: 

 Mattvätt kan erbjudas till självkostnad via städentreprenör.  

Kontakta ISS på telefon 0734-36 57 37. 

 Tänk på Miljö/allergier använd sparsamt med tvätt/sköljmedel. 

 Kör gärna en 95 graders tommaskin när du tvättat klart och har tvätten i torkrummet. 

 Du är själv ansvarig för din tvätt. Skadad eller stulen tvätt ersätts ej. 

Felanmälan: 

 Fel som uppstår eller upptäcks ska felanmälas till ISS 0770 – 77 58 59 (mån-fre 07.00-

17.00). 

 På akuta fel efter kontorstid ringer du 0734 – 365 819. 

 Gör alltid en notering om att felet är anmält och lägg/sätt upp en lapp vid/på det som 

ska åtgärdas. 

/Styrelsen BRF L21 Ekholmen                         

Ansvarig tvättstugor: Andreas Jansson, 0702-65 91 23 eller 

andreas.jansson@brfl21ekholmen.se 

 

 

 

 

mailto:andreas.jansson@brfl21ekholmen.se
mailto:andreas.jansson@brfl21ekholmen.se
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FÖRENINGSLOKALEN 

 

Vår Föreningslokal på Ekholmsvägen 50 C är mycket populär att hyra för barnkalas, fester 

mm. Kontaktuppgifter till lokalansvarig finns uppsatt på anslagstavlorna i trapphusen. 

All bokning av Föreningslokalen sker via Mats Dahlin 013-15 62 19 (kvällstid). 

Reserv/backup är Gunilla Lövgren 013-15 23 52.  

 

Information om priser och regler finns på vår hemsida www.brfl21ekholmen,se eller hör av er 

till lokal/bokningsansvarig. På vår hemsida finns nu även en kalender upplagd där du som har 

tillgång till dator kan se när lokalen är bokad eller ledig. 

 

Förhyrningar Ändamål Kostnad Frekvens Anm 

Föreningslokal 
Studiecirklar 
mm 100 SEK 

Per 
tillfälle Medlemmar i BRF L21. 

Föreningslokal Barnkalas 100 SEK 
Per 
tillfälle 

FM eller EM. Lokal ska städas av 
nyttjaren. 

Föreningslokal Vuxen/Ungdom 200 SEK 
Per 
tillfälle 

Åldersgräns 25 år. Lokal ska städas 
av nyttjaren. 

Föreningslokal Övernattning 200 SEK Per natt 
Lokal ska städas av nyttjaren och 
vara lämnad kl.11.00 avresedag. 

Föreningslokal Sängar 50 SEK Per styck  
Kan lånas vid övernattning, eget 
sänglinne medtages. 

Vid utlåning av lokalen ska nyckel kvitteras av myndig person som är medlem i BRF L21 

Ekholmen eller företagare som kan legitimera sig. Nyckel återlämnas till lokalansvarig efter 

avslutad uthyrning.   

Föreningslokalen får bara nyttjas eller hyras av medlemmar i BRF L21 vid barnkalas, 

ungdoms och vuxenkalas. Skydd till stolar vid t.ex barnkalas finns i en av garderoberna.

   

Vid kalas/fester kvällstid ska musik och ljudnivå vara tyst efter kl. 22.00 mån-sön. 

Lokalen ska avlämnas städad och i gott skick efter nyttjande. Diskmaskin ska vara tömd och 

porslin/bestick inplockat i skåp och lådor. Stolar och bord återställda.  

Sopor sorteras och slängs i återvinningshusen. Städutrustning finns att tillgå i lokalen (i 

badrum och i en av garderoberna). Kontrollera att balkongdörr är låst efter användande.

    

På ytterdörren till lokalen ska nyttjaren hänga upp skylt som anger att lokalen är bokad vid 

uthyrning. Skylt tas ner av nyttjaren efter nyttjande.    

 

Föreningen har rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen inklusive 

föreningslokalen. Utanför trapphusentréen har vi friskluftsintag, där rökning ej heller är 

tillåten. Pälsdjur är inte tillåtna i lokalen med hänsyn till allergiker.   

 

Försäljning av alkoholhaltiga drycker får ej förekomma i föreningslokalen, med anledning av 

att BRF L21 saknar utskänkningstillstånd.    

Styrelsen kan komma att debitera nyttjare av lokalen för städning eller ersättning av trasigt 

husgeråd i efterhand.      

Styrelsen för BRF L21 har rätt att nyttja kontoret i föreningslokalen även när lokalen är 

uthyrd. 

http://www.brfl21ekholmen,se/
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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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Styrelsen i BRF L21 Ekholmen önskar 
alla medlemmar en 

 

 

 

 
 

 


