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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… Statistik för vår web-sida…  

ComHem info… Gudstjänster i St Hans Kyrka…  

På gång i BFR L21-Byggruppen informerar… 

Reserapport från Cypern… Kulturblocket… trevlig läsning… 
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STYRELSEMÖTEN BRF L21 – 2014 
 

 

 
 

 

Datum för Styrelsemöten hösten 2014: 

 

Styrelsemöten hålls i föreningslokalen på Ekholmsvägen 50C,  

med start klockan 17.30. 

 

Måndag den: 11/8, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12 (konstituerande). 

Årsstämman 2014: Måndag 17/11. 

Styrelsemöten för 2015 kommer i nästa Infoblad. 

 

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   

 
ALLA NYA MEDLEMMAR SOM FLYTTAT TILL BRF L21 EKHOLMEN UNDER 

PERIODEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 - HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ! 
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TILL SALU 

Välvårdad rullator, 1200 kr eller högstbjudande. 

Vid intresse kontakta Margaretha Åbergh, Ekholmsvägen 62 C. Tel. 0708-668 331. 

 

 

 
 

NYSTART FÖR MÅNDAGSGRUPPEN? 

Det kom en skrivelse till styrelsemötet i november med frågan om det fanns intresse för 

Måndagsgruppen igen. Måndagsgruppen var ett mycket uppskattat inslag för några år sedan, 

där man träffades i vår föreningslokal varannan vecka med diverse aktiviteter på agendan.  

Möjligtvis är det fler som saknar Måndagsgruppen och om man är flera som kan och vill 

hjälpas åt finns det kanske möjlighet att nystarta igen.  

Kontakta gärna Margaretha Åbergh på Ekholmsvägen 62 C, telefon 013-16 03 63 och 

diskutera frågan. 

 

 

GRILLFEST/PUBAFTON - 2014 

 

Även om hösten och vintern knackar på dörren, så är det gott att minnas tillbaka lite ibland. 

Lördagen den 30 augusti var det åter dags för vår årliga grillfest och pubafton för våra 

medlemmar i BRF L21. Mer än 150 medlemmar kom på dagen och ca 90 personer dök upp på 

kvällen. Som förra året stod Thai House för grillningen vilket även i år var mycket gott och 

välsmakande. Tonica stod för musikunderhållningen under dagen och på kvällen höll 

trubaduren Christer Johansson i musiken och den traditionella musik-quizen. Thai House 

serverade dessutom på kvällen utsökta kycklingspett som var ett mycket lyckat inslag. 

Ett stort TACK från arrangörerna för DAGENS ROS i Corren efteråt. 

 

Om ni gillade grillpersonalen från Thai House, så gör gärna ett besök hos dom.  

Dom serverar en härlig thaibuffé samt husmanskost varje vecka, måndag-lördag.  

Adressen är Fredriksdalsgatan 28. Butängen, Norrköping. 
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INFORMATION FRÅN BYGGRUPPEN BRF L21 EKHOLMEN 

OVK Obligatorisk ventilationskontroll 
Bostadsrättsföreningen L 21 Ekholmen ska under 2014 och 2015 genomföra OVK, 

Obligatorisk Ventilationskontroll, inom samtliga lägenheter inom BRF L 21. 

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i alla byggnader. Syftet är att 

visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av 

en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan 

minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. 

Det är byggnadens ägare, bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. BRF L 21 

ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat 

certifieringsorgan. www.boverket.se 

Detta regleras i följande föreskrifter och lagar: 

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 

Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) (BFS 2011:6), BBR 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem 

och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK 

Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR 

Miljöbalken (1998:808), MB 

 

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos 

kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.  

Bostadsrättsföreningen L 21 Ekholmen har anlitat och tecknat avtal med Linköpings 

Ventilation & Skorstensservice gällande detta uppdrag som påbörjas med en provbesiktning 

på byggnaden Ekholmsvägen 38. 

Tidplanen är att ventilationskontrollen påbörjas omgående med uppehåll under jul- och 

nyårshelgerna och ska vara färdigställd under år 2015, separat information kommer till varje 

hushåll. 

Mer information kan erhållas av: 

Claes Konradsson, Jan-Åke Willén och Roger Rosén Byggruppen BRF L 21 

Ingvar Karlsson, Linköpings Ventilation & Skorstensservice 

 

  
 

Dränering runt byggnaderna Ekholmsvägen 80 och 82. 

Markarbeten i form av dräneringsarbeten kommer att genomföras runt byggnaderna 

Ekholmsvägen 80 och Ekholmsvägen 82. Entreprenör är Green Landscaping och ansvarig 

arbetsledare är Johan Sjökvist Green Landscaping. 

 

http://www.boverket.se/
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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. Tidplanen är 

att dessa åtgärder påbörjas vecka 44 år 2014 och ska vara klara i juni 2015. 

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 Bostadsrättsföreningen L 21 Ekholmen beträffande denna 

entreprenad är: Byggruppen Jan-Åke Willén, Roger Rosén och Claes Konradsson.  

Planering för byte av lägenhetsdörrarna till säkerhetsdörrar inom BRF L 21 
Byggruppen tar nu fram förfrågningsunderlag och beskrivningar samt lägger fram ett förslag 

gällande byte av samtliga lägenhetsdörrar samt montage av postboxar i varje trapphus inom 

föreningen. En provinstallation är utförd på Ekholmsvägen 50 C med nya lägenhetsdörrar och 

postboxar i entreplanet i trapphuset. 

Denna entreprenad beräknas utföras under år 2015 och efter detta ska det vara säkerhetsdörrar 

till lägenheterna som har en bättre ljudisolering än dagens, är rökgastäta, är inbrottssäkra, 

lukt- och värmeisolerade samt har ett bättre brandskydd mot trapphuset och ingen individuell 

brevlåda.  

Några tekniska data: Säkerhetsklass SS-EN 1627 RC 3 eller RC 4, brandklass A 60, EI30, 

ljudreduktion Rw 38 – 48dB och lufttäthetsklass 4 enligt SS-EN 12207. 

Passa på och kolla installationerna och monteringen på Ekholmsvägen 50 C och kom med 

synpunkter till Byggruppen. 

Kontaktpersoner inom Bostadsrättsföreningen L 21 Ekholmen beträffande denna 

entreprenad är: Byggruppen Jan-Åke Willén, Roger Rosén och Claes Konradsson. 

   

Nya garageportar etapp III 

Bostadsrättsföreningen kommer genom entreprenören Garageportexperten att byta ut 

garageportarna med nummer 822, garageportarna 775 t.o.m. 796, garageportarna 797 t.o.m. 

818 och garageportarna 1301 t.o.m. 1321. Totalt omfattar entreprenaden 66 st garageportar. 
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Entreprenadjobbet kommer att påbörjas under höst/vintern 2014 och varje garage kommer att 

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

De nya garageportarna och entreprenaden omfattar följande. Leverans och montage av nya 

garageportar alternativ nr. 1 Hörman EPU40 takskjutport isolerad 20/40 mm, M-profil, 

woodgrain ytan i RAL kulör 3009. Anpassad till mesta möjliga bredd. Borttagning och 

omhändertagande av de befintliga garageportarna med tillhörande utrustning. 

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.  Så håll koll på när din garageport ska bytas. Det blir nya nyckelcylindrar 

och nycklar som tillhandahålles och delas ut av Byggruppen. 

Ansvarig inom BRF L 21 för detta jobb är Jan-Åke Willén, Roger Rosén och Claes 

Konradsson.  

Målningen av cykel- och miljöhusen 

Målningen av cykel- och miljöhusen har färdigställts under hösten och är nu klar. 

Underhållsarbeten i Undercentralerna UC BRF L 21 

Föreningen har under hösten genomfört underhållsarbeten i våra fyra UC genom att byta ut de 

befintliga expansionskärlen och tryckhållningspumparna på sekundären i det cirkulerande 

varmvattensystemet för värmen. Utöver detta har vi installerar uttag för avgasningsutrustning 

i syfte att förbättra vattenkvalitén mot korrosion, smuts, avlagringar och luft i systemet. 

Två st avgasare har anskaffats och installerats i dessa uttag och dessa kommer att flyttas 

mellan de olika undercentralerna under våren 2015. 

Med dessa åtgärder kommer vi att sänka gasinnehållet i systemvätskan betydligt och vi 

uppnår fördelar som energibesparing, miljöanpassad drift, bättre pumpkapacitet, lägre drift- 

och underhållskostnaden samt begränsning av korrosionsangreppen. Systemvätskan ska under 

alla driftsförhållanden kunna transportera och avge den energi till radiatorerna som systemet 

är projekterat för. Om systemvätskan innehåller för mycket smuts, luft, etc. kommer 

energiprestandan att vara betydligt lägre 

Ansvarig inom BRF L 21 för detta jobb har varit Jan-Åke Willén, Roger Rosén och 

Claes Konradsson 
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Takrännor och takavvattningen inom föreningen 

Vi ber våra medlemmar att anmäla läckage från takrännorna och stuprören inom föreningen så 

att vi kan garanti anmäla detta till Totalentreprenören Takbolaget Linköping. Genom 

sättningar och annat kan det uppstå läckage från hängrännorna och då är det viktigt att vi på 

ett så tidigt skede som möjlig kan rätta till dessa fel.  

Kontakta någon i Byggruppen, Jan-Åke Willén, Roger Rosén eller Claes Konradsson. 

//Byggruppen BRF L21 gm Claes Konradsson 

 

500 PERSONER DÖR VARJE ÅR – AV DÅLIG LUFT 

Så står det i förordet till en skrift, Luften inne dödar, utgiven av Svensk Ventilation, VVS 

Tekniska föreningen och Astma- och Allergiförbundet. 500 personer – det är ungefär lika 

många som dör i trafiken varje år. Och betydligt fler än som dör av vargar. 

Men uppmärksamheten haltar i media. Det finns många saker i vårt samhälle som får 

uppmärksamhet. Men inte dålig luft. Av någon anledning. Möjligen vinner man inget val på 

den frågan – eller säljer rubriker. Men man skulle rädda liv. Jag hörde aldrig någon 

kommunpolitiker som drev frågan om bättre luftkvalitet inomhus. Och jag hörde aldrig någon 

av alla våra undersökande journalister ställa frågor om denna situation. 

Det är ingen nyhet att inomhusmiljön i våra skolor är dålig. Forskning visar att god 

luftomsättning och rätt temperatur höjer studieresultaten berättade Britta Permats, vd på 

Svensk Ventilation i Almedalen i somras. Svensk Ventilation presenterade då sin nya 

undersökning, som ger svart på vitt att kommunernas uppföljning av skolmiljön måste 

skärpas. 

Skolan är Sveriges största arbetsplats där närmare 1,5 miljoner barn och vuxna vistas varje 

vardag. Dålig inomhusluft försvårar inlärning och orsakar astma och allergi. Dålig inneluft 

påverkar barn mer än vuxna, eftersom skolbarnen utför ett arbete som är helt nytt. Vuxna, 

som arbetar mer rutinmässigt kan hantera miljöeffekter på ett bättre sätt. 

Det åligger kommunerna att granska hur fastighetsägarna lever upp till kraven på god 

inomhusmiljö. I Svensk Ventilations nya undersökning uppger endast 40 procent av 

kommunerna att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har genomförts på samtliga skolor 

de senaste tre åren. Detta trots att det är lagstadgat att OVK måste genomföras inom den 

tidsramen.  

 

Undersökningen visar också att många kommuner saknar rutiner för att följa upp OVK-

protokoll och anmärkningar. Det är också vanligt att påtalade brister kvarstår vid nästa 

kontroll. Lagbrott brukar beivras. Men i detta fall verkar kommunerna leva i en egen värld. 

Och fastighetsägarna. Möjligen är de nuvarande incitamenten för att rätta till problemen för 

svaga. Men lagen gäller. 

Jämför man med trafiken så finns det lagar om hur fort man får köra. Och det kanske har hänt 

att man råkat bland ihop gas- och bromspedalen nån gång. Men det är då en kalkylerad risk. 

Upptäcker polisen eller en radar att man brutit mot lagen, då blir det böter. Helt befogat. Men 

detta gäller tydligen inte detta fall. 
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Märkligt. Men vi har de politiker vi valt. Det är demokrati. 

Skolan är Sveriges största arbetsplats där dagligen hundratusentals elever, lärare och 

skolpersonal vistas varje dag. Det är självklart att den miljön måste vara bra för att både lärare 

och elever ska prestera goda resultat. Bra inomhusmiljö – det är bra samhällsbyggnad. 

//Claes Konradsson 

 

 

 
 

ENERGISTATISTIK FÖR SMÅHUS, FLERBOSTADSHUS & LOKALER 2013 

Ny samlingspublikation. Nu kan du få en sammanställning över energianvändningen för 

uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler för år 2013. 

Samlingspublikationen finns att beställa eller ladda ner till din dator. 

Den totala energianvändningen för småhus, flerbostadshus och lokaler uppgick under 2013 till 

drygt 80 TWh. Det är en ökning med nästan 1 TWh jämfört med året innan. 

 

I publikationen kan man även läsa att: 

• den köpta energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler har 

minskat med 10 TWh på tio år, från 90 TWh 2003 till 80 TWh 2013. 

• oljeanvändningen för uppvärmning i bostäder och lokaler har minskat drastiskt. På tio år har 

den minskat med 88 procent, från 14 TWh till 1,6 TWh. 

• fjärrvärme fortfarande dominerar uppvärmningen av flerbostadshus och lokaler. 83 procent 

av flerbostadshusens uppvärmda area värmdes upp av enbart fjärrvärme år 2013. Motsvarande 

siffra för lokaler var 72 procent. 

• det finns drygt 1,1 miljoner värmepumpar installerade i småhus, flerbostadshus och lokaler. 

Samlingspublikationen hittar du via länken nedan. Där hittar du även de tre 

delundersökningarna och våra pressmeddelanden om undersökningarna. 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2986  

//Claes Konradsson 

 

 

 

 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2986
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BRF L21 EKHOLMEN - FÖRENINGENS WEBSIDA 

 

Besöks statistik för www.brfl21ekholmen.se år 2014 och 2013. 

 

 
 

Totalt antal besök: 3498st under januari-oktober 2014 

 

 
 

Totalt antal besök: 2030st under Mars-december 2013 

 

Antal besök ökade med 1468 st mellan 2013 och 2014! 

 

http://www.brfl21ekholmen.se/
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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 och 

internet kan se när föreningslokalen 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.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
http://www.comhem.se/
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VALBEREDNINGEN HAR ORDET – IGEN… 

Årsstämman har precis hållits men Valberedningen uppmanar återigen till engagemang. 

 

Vår uppgift är ju att förbereda valen till olika förtroendeuppdrag. Dessa uppdragstagares 

uppgift är ju att efter bästa förmåga verka för föreningens bästa i alla dess delar. Men när 

någon t.ex. flyttar från föreningen, avstår från att kandidera för en ny period, har gjort ett 

otillräckligt bra jobb, har avlidit osv, då måste det finnas ersättare och för det behövs 

framförhållning och nya kandidater att tillgå. 

 

DÄRFÖR VILL HELA FÖRENINGEN ATT OM DU: 

- själv är intresserad att stå till förfogande för uppdrag i styrelsen eller annan uppgift i 

föreningen 

- eller att du vet eller tror dig veta att någon annan är intresserad för det 

- eller har du hört någon kritiserat respektive berömt styrelsen eller föreningen i sin 

helhet 

- eller vet eller har hört att en boende tidigare har varit aktiv i någon annan förening av 

något slag 

- eller om du vet/tror att någon i övrigt skulle passa att företräda föreningens 

medlemmar inom något av dess område, t.ex. styrelsen 

DÅ ÄR DU SKYLDIG FÖR FÖRENINGENS BÄSTA ATT, GÄRNA UTAN 

DRÖJSMÅL, KONTAKTA VALBEREDNINGEN. 

  

Valberedningen består av Kjell Pettersson 013-15 20 57, Staffan Danielsson 013-15 95 31 

eller 073-025 19 32, Mikael Andersson 0709-46 86 83. 

 

//Kjell Pettersson, sammankallande i Valberedningen BRF L21 Ekholmen 

 

 
 

 

GARAGEN – BRANDRISK OCH ORDNING O REDA 

Vi har haft en genomgång av samtliga garage. Det vi kunde notera var att ordningen är 

tillfredsställande med undantag av några få garageplatser. Där vill vi se bättre ordning och 

kommer att kontakta den som hyr garaget för ett påpekande angående problemen. För övrigt 

kan vi hålla våra däck på plats i garaget. Detta gäller 4 st däck, ej fler. 

Naturligtvis ska vi ej ha några brännbara vätskor i garaget om de inte står i plåtskåp och är 

påkörningsskyddade. Tänk på att inte belamra garaget så du stör grannarna som har 

garageplatsen bredvid dig. 

 

//Styrelsen BRF L21 gm Roger Rosén 
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KULTURBLOCKET 

 

Bjuder som vanligt på musik och boktips. Håll tillgodo… 

 

Per-Inge Presenterar… 

 

Vår musikciceron, Per-Inge Bengtsson, fortsätter sina musikaliska skildringar.  

Här blir det rejält med utrymme från klassiska rockgrupper till souldrottningen nr 1… 

 

 

THE HOLLIES 1963-1968 

Gruppen bildades 1962. Året därpå började man spela in skivor. Det blev många covers i 

början av karriären. Men tiden gick och tre av medlemmarna ALAN CLARKE, TONY 

HICKS & GRAHAM NASH började skriva mer och mer av de låtar man spelade in. Gruppen 

gjorde bra singlar och LP-skivor under den här tiden. Det fortsatte så fram till mitten av 70-

talet. Då började skivförsäljningen att dala. Redan 1968 lämnade NASH gruppen för att spela 

med DAVID CROSBY, STEVEN STILLS & NEIL YOUNG. Nära nog allt som HOLLIES 

spelade in med GRAHAM NASH finn utgivet på 6 CD-boxen ”THE COMPLETE HOLLIES 

APRIL 1963-OCTOBER 1968”. Den går att få tag på till ett överkomligt pris och ger en 

mycket god bild av vad gruppen och deras musik står för. Ska någon enskild LP från den här 

tiden nämnas så får det bli BUTTERFLY från 1967 där FLOWER POWER spelar stor roll. 

DEAR ELOISE på samma platta är en av gruppens bästa låtar någonsin. I början av 70-talet 

var svenske MIKAEL RICKFORS sångare i gruppen. Om HOLLIES med eller utan 

GRAHAM NASH lockar så lyssna gärna på någon av de samlingsskivor som finns även 

utöver den ovan nämnda! 

 

 
 

 

SUPERTRAMP 1974-1987 

SUPERTRAMPS båda första skivor från tidigt 70-tal är inga större mästerverk. Men sedan 

hände något. RICK DAVIES (sång och piano) samt ROGER HODGSON (sång, gitarr och 

piano) komponerade gruppens musik. Det stora genombrottet kom 1974 genom CRIME OF 

THE CENTURY, den första av sex plattor som jag tycker mycket om. 1975 släppte man 

CRISES? WHAT CRISES? Sedan följde 1977 EVEN IN THE QUIETEST MOMENTS, 

1979 gav man ut klassikern BREAKFAST IN AMERICA som man 1980 följde upp med 

liveplattan PARIS. Gissa vilken stad den är inspelad i.. Den sista av de riktigt bra plattorna 

som SUPERTRAMP spelade in heter …FAMOUS LAST WORDS… och kom 1982. Sedan 

blev RICK och ROGER oense om det mesta. Den senare lämnade gruppen och inledde en 

solokarriär.  
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Med RICK DAVIES som ensam låtskrivare släppte gruppen ytterligare två plattor som var 

hyfsade. 1985 släppte man BROTHER WHERE YOU BOUND. 1987 kom FREE AS A 

BIRD innan man tillfälligt lade ner verksamheten för att så småningom ta upp den igen några 

år senare. Dock utan att komma i närheten av vad man tidigare åstadkommit i tillplattad form. 

 

 
 

MOODY BLUES 1967-1972 

MOODY BLUES bildades redan 1964 som en rhythm and blues grupp. Efter ett par år 

förändrades musiken i progressiv riktning. Gruppen existerar ännu 50 år senare efter många 

byten av medlemmar och musikstilar. Den ende medlemmen som har varit med hela tiden är 

trummisen GRAEME EDGE. Åren 1967-1972 var en framgångsrik period för gruppen, 

mycket tack vare producenten TONY CLARKE. Medlemmar då förutom EDGE var RAY 

THOMAS (flöjt och sång), MIKE PINDER (orgel, mellotron, piano och sång), JUSTIN 

HAYWARD (gitarr och sång) samt JOHN LODGE (bas och sång). Den första skivan gruppen 

gjorde med ovanstående sättning heter DAYS OF FUTURE PASSED. Resultatet blev ett lika 

oväntat som lyckat äktenskap mellan ett rockband och en symfoniorkester. Men kanske 

föredrar man en samlingsskiva med deras musik från de här åren. Då finns det en bra sådan 

som heter THIS IS THE MOODY BLUES som utgavs 1974. Den ger en god bild av vad 

gruppen arbetade med då. Vill man veta mer om de övriga skivor gruppen spelade in 

rekommenderas ett besök på nätet! 

 

 
 

 

DEEP PURPLE 1970-1973 

Första upplagan av DEEP PURPLE bildades 1968. Efter ett par år ombildades gruppen för 

Sina största framgångar nådde man med MARK 2 (upplaga nummer två av gruppen) mellan 

åren 1970-1973. Med lemmar då var IAN GILLAN (sång), RITCHIE BLACKMORE (gitarr), 

JON LORD (orgel, piano & synth), ROGER GLOVER (bas) samt IAN PAICE (trummor). 

Man gav ut fem helt underbara skivor. Dessa var IN ROCK (1970), FIREBALL (1971), 

MACHINE HEAD (1972), MADE IN JAPAN (1972), samt WHO DO WE THINK WE ARE 

(1973). Osämja uppstod inom gruppen och GILLAN & GLOVER lämnade PURPLE. Sedan 

dess har gruppen bytt medlemmar fler gånger än någon kan hålla reda på.  
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IAN PAICE är den ende medlemmen som har varit med i alla upplagor av bandet. 1976 lade 

bandet av. 1984 började MARK 2 ånyo att spela tillsammans.  

I skrivande stund existerar gruppen fortfarande. GILLAN, GLOVER & PAICE är fortfarande 

kvar. Nuvarande gitarrist heter STEVE MORSE. Så småningom lämnade även JON LORD 

gruppen. Hans ersättare heter DON AIREY. DEEP PURPLE kom 2014 ut med sin senaste 

skiva. Den heter NOW WHAT?! Det är bara att falla för frestelsen… 

 

 
 

 

ARETHA FRANKLIN 1967-1972 

ARETHA FRANKLIN spelade in sin första skiva så tidigt som 1956. Genom åren har hon 

bytt skivbolag flera gånger. Det stora genombrottet som artist fick hon 1967 när hon bytte 

bolag från COLOMBIA till ATLANTIC. Vill man höra det bästa hon har spelat in kan man 

koncentrera sig på de skivor hon släppte på ATLANTIC mellan 1967-1972. Dessa skivor är I 

NEVER LOVED A MAN THE WAY I LOVE YOU (1967), ARETHA ARRIVES (1967), 

LADY SOUL (1968), ARETHA NOW (1968), SOUL ´69 (1969), THIS GIRL´S IN LOVE 

WITH YOU (1970), SPIRIT IN THE DARK (1970) samt YOUNG, GIFTED AND BLACK 

(1972). Under de här åren gav QUEEN OF SOUL också ut tre liveskivor av hög kvalitet, 

nämligen ARETHA IN PARIS (1968), ARETHA LIVE AT FILMORE EAST (1971) samt 

AMAZING GRACE (1972). Man kan spela vad som helst från den här tidsepoken med 

QUEEN OF SOUL. I mitten av 70-talet började skivförsäljningen att dala. Hon lämnade 

ATLANTIC 1979 och gick till ARISTA. Där hade hon en period i mitten av 80-talet då hon 

gav ut några bra plattor, WHO´S ZOOMIN´ WHO (1985) och ARETHA (1986). THROUGH 

THE STORM (1989) är också bra. 
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MUSIKTIPS PÅ SPOTIFY     

 

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

 

State Of Salazar – All the way 

(Malmöbandet som lirar melodiös hårdrock typ Toto, Journey, Styx. Bra, snyggt) 

 

Georg Wadenius – Cleo 2 

(Lysande uppföljare (!) till Cleo som kom redan 1987, smakfull jazzrock/fusion) 

 

Hansson de Wolfe United – Själen vill ha sällskap 

(Tillbaka efter flera år, värmande texter till musik som kanske bäst kan beskrivas som... skön.) 

 

The Night Flight Orchestra – Internal affairs 

(TNFO är ett svenskt ”classic rock band” projekt. Influenser från 60-tal och framåt) 

 

 

 

 

BOKTIPS INFÖR JULEN     

 

Daniel Suhonen - Partiledaren som klev in i kylan 

(Berättelsen om Håkan Juholts fall och den nya politiken) 

 

Lars Kepler – Stalker 

(Lås dörren, dra för gardinerna - thrillermästaren Lars Kepler med en ny bladvändare) 

 

John Grisham – I mullbärsträdets skugga 

(En fristående uppföljare till Juryn, spännande ”domstolsdeckare” med många vändningar) 

 

Mari Jungstedt – Den du inte ser 

(Spännande deckare som utspelar sig på Gotland. Mari Jungstedts författardebut) 

 

Jan Guillou – Att inte vilja se 

(En berättelse om 1900-talet mänsklighetens största, grymmaste och blodigaste århundrade) 

 

Jan Persson – Vilda djur 

(100 fantastiska arter och deras läten, ljudbok och illustrationer. Härlig bok för alla åldrar) 
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TILL SIST... 

 

 

 

 

Några av gudstjänsterna i S:t Hans kyrka, Ekholmens Centrum - Advent och Jul 2014 

Lördagen den 29 november 

17.00  Adventsmusik, Linköpings kammarkör och Körskolan, trumpet 

Första söndagen i Advent, 30 november 

11.00 Familjehögmässa, Henrik Kristing Heldal och Niklas Adell, S:t Hanskören och Barnkören, 
trumpet, kyrkkaffe 

Tredje söndagen i Advent, 14 december 

17.00 Luciahögtid 
 
Julafton, 24 december 
11.00  Julbön kring krubban, Henrik Kristing Heldal, Körskolan, Barnkören och Diskantkören 
17.00  Julbön, Niklas Adell, solosång av Ulla Jacobsson Werner 
 
Julnatten, 24-25 december 
23.00 Julnattsmässa, Niklas Adell och Henrik Kristing Heldal, S:t Hanskören  

Juldagen, 25 december 
11.00  Juldagshögmässa, Henrik Kristing Heldal och Niklas Adell, trumpet, kyrkkaffe 
 

 
I övrigt: se den kyrkliga annonsen i Correns Bostadsbilaga varje torsdag  

och församlingens hemsida, www.landeryd.com  
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.landeryd.com/
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"Visa respekt för rökares behov av att röka" 

 

 
 

Precis som behovet av att uppsöka offentliga toaletter tillgodoses bör det på 

offentliga platser finnas tydligt utmärkta rökkurer, gärna med icke-transparenta 

väggar så att känslan av ”apa i bur” blir mindre. 

Det skriver Sanne Wärjerstam, sjuksköterska som har arbetat med tobaksfrågor 

sedan 1980-talet på Statens folkhälsoinstitut, landstinget i Östergötland och på 

Amtsygehuset i Glostrup i Danmark.  

Folkhälsomyndigheten, dåvarande Statens folkhälsoinstitut, fick i uppdrag av regeringen att 

under år 2012 och 2013 ”utreda och analysera förekomsten av passiv rökning på allmänna 

platser, i synnerhet där barn vistas, och lämna förslag på åtgärder för att ytterligare minska 

den passiva rökningen på dessa platser”. Uppdraget har nu redovisats och i förslagen finns 

ytterligare begränsningar i den offentliga miljön. För vissa kan det te sig märkligt att rökarna 

blir sura då rökförbuden på offentliga platser begränsar dem, men kanske går det att öka 

förståelsen för rökarnas frustration genom ett tankeexperiment. Föreställ dig att samhället 

lagstiftar om toalettförbud, eller ännu värre, kaffeförbud på arbetstid. Ska du dricka kaffe 

måste du göra det utomhus, även vintertid. Tillhör du det hårt prövade sjukhusfolket, måste du 

byta om. Inget kaffesörplande i vita rockar. Om abstinensen slår till och du smyger med din 

kaffekopp till toaletten – då går larmet. Du får i tid och otid reda på att ditt kaffesörplande 

påverkar dina barns hälsa, och även hemma måste du gå ut. Blir du kaffesugen på krogen får 

du välja på att stå i kö till garderoben eller skippa jackan och snabbt suga i dig ditt 

koffeinbehov och hoppas att minusgraderna inte tar dig. Ditt beroende förkastas i TV, radio 

och tidningar och du stämplas som misslyckad. Tacka sjutton för att rökarna är sura! 

Förhoppningsvis ökar ovanstående påhittade exempel förståelsen för rökarnas frustration. 

Det är dags att inse att rökare har ett högst påtagligt beroende och att visa respekt för deras 

behov av att röka. De måste ha möjlighet att själva välja hur de vill leva. Samtidigt är det 

viktigt att framhålla att de redan införda begränsningarna, och de kommande, har stor 

betydelse för alla, men i synnerhet för barn. De riskerar hals- och öroninfektioner, allergi- och 

astmasjukdomar av andras rök. Beslutsfattare måste därför tydligt säga ifrån var i samhället 

det ska vara tillåtet att röka. 

Är det rimligt att röka på platser där barn uppehåller sig? Och är det rimligt att bortse från 

serveringspersonal som exponeras för rökig arbetsmiljö utomhus? Områden där barn befinner 

sig – serveringar utomhus, lekplatser, parker, trottoarer och områden för kommunikation – bör 

självklart vara rökfria. Men var ska då rökarna få sina rökbehov tillfredsställda?  

http://www.sydsvenskan.se/Images2/2014/10/20/sxbf7126.jpg
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Precis som behovet av att uppsöka offentliga toaletter tillgodoses bör det på offentliga platser 

finnas rökkurer som är tydligt utmärkta, gärna med icke-transparenta väggar så att känslan av 

”apa i bur” blir mindre. Det har nu gått nio år sedan riksdag och regering införde rökfritt på 

serveringar, då tobaksindustrin och fackliga företrädare för arbetsgivarna inom Hotell- och 

restaurang förutspådde att massflykt av gäster och konkurser skulle följa på löpande band. 

Blev det så? 

Nu är det dags, i synnerhet för barnens skull, att göra det gemensamma offentliga luftrummet 

rökfritt, tillgodose rökarnas behov av platser att röka på och att ge utökad professionell 

avvänjningshjälp till dem som vill bli fria. 

//Claes Konradsson 

 

EN KORT RAPPORTERING FRÅN CYPERN 

Nu har vi kommit ner till vårt Cypern efter en del tvivel. Det ska bli skönt att vara här i 11 

veckor. Vi har det varmt och skönt, det är mellan 24-26 grader i vattnet. Så vi badar en hel 

del, kroppen mår så bra av de salta baden. Temperaturen på dagen är 24-28 i skuggan det är 

som en Svensk sommar.  

Det är roligt att komma ner hit och bli mottagen med kramar och klapp på axeln av vänner 

och hotellpersonalen. En del som inte trodde de skulle orka åka en gång till är tillbaka i år så 

man ser åldern har inget med det att göra. Det är roligt att de kan.  

Vi går mycket promenader då våra leder mår bättre här nere.  Vi har varit i Nicosia och gått i 

gamla stan och tittat. Vi var framme vid gränsen till Turk sidan men gick inte in idag, man 

måste ha pass med sig annars kommer man inte in. Stannade också på IKEA och köpte 

Lingonsylt för det finns inte i affärerna här nere. 

Vi har haft ett kraftigt regn och åskväder men det går över väldigt fort på några timmar. På 

Allahelgonsdagen var vi och tände ljus i Lazarus kyrkan det gör även till Jul. 

Vi har också varit hos tandläkaren här, men jag behövde inte betala för det var så lite. Vi sa 

när vi kom ut det skulle vara hemma. 

Under förra året så var det en stor ombyggnad av vägen mellan Fortet och Makensi, så vi var 

nyfikna att se hur det skulle se ut. Det blev ett fint promenadstråk att motionera på. 

Våra nya utflykter är tänkta att bli till hamnstaden Limasoul och till silverstaden Lefkara med 

lokalbussen. Vi har också en julbasar i Ayia Napa för Svenska föreningen och Skandinaviska 

kyrkan. 

Vi firar Jul och Nyår här nere, vi slipper alla smällare för här nere skjuter de mellan 24.00 -

00.15 sedan är det tyst. 

 

//En varm hösthälsning från Kerstin och Jan-Åke ”Janne” Willén 

 

   

      Janne W bredvid en praktfull boganvilla                  Janne & Kerstin tar en paus 
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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 önskar alla 

medlemmar en riktigt God Jul och 

Gott Nytt År ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

En del av av BRF L21 Ekholmen 

 

 


