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Planerade tidpunkter för infobladet, 2016: 
 

 Nr 1 Jan/Feb/Mar  utgivning feb/mars 
 
 Nr 2 Apr/Maj/Jun  utgivning maj/jun 
 
 Nr 3 Jul/Aug/Sep  utgivning aug/sep 
 
 Nr 4 Okt/Nov/Dec  utgivning nov/dec  

  



 

 

VÄLKOMNA 
 

ALLA NYA MEDLEMMAR SOM FLYTTAT TILL BRF L21 EKHOLMEN UNDER 

PERIODEN DECEMBER 2015 - FEBRUARI 2016 HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

 

Styrelsemöten 
 

Har du någon föreningsfråga som känns angeläget för styrelsen att behandla? 
Skriv ner ditt ärende och utnyttja brevlådorna som finns i varje B-uppgång i 
varje hus. Styrelsemöten hålls varje månad i föreningslokalen på Ekholmsvägen 
50 C. 
 
På anslagstavlan i varje trappuppgång ser ni även kontaktmöjligheter till 
styrelsemedlemmar och andra funktioner. Besök även vår hemsida för mer 
information på www.brfl21ekholmen.se 
 

Ny redaktion 
 

Ny ansvarig för informationsbladet är Markus Lundin, som är suppleant i 
styrelsen. Infobladet kommer fortfarande att ges ut 3-4 gånger per år och du 
som medlem i föreningen är viktig i framtida utformning av bladet.  
 
Har ni ett förslag får ni gärna mejla det som en word-fil till: 
markus.lundin@brfl21ekholmen.se.  
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Renovering och ombyggnad av lägenheten. 
 

Ett flertal av Bostadsrättsföreningens L 21:s medlemmar renoverar och 
bygger om sina lägenheter och då är det extra viktigt att kontakta 
styrelsen. Dels för att få råd om hur denna ombyggnad alternativt 
renovering ska och får utföras, samt att skaffa sig information om vilka 
regelverk som ska tillämpas. 
 
Här kommer några enkla regler och pekpinnar vilket ni bör kontakta 
styrelsen för mer utförligare råd: 
 

1. Medlem äger inte rätten att göra ingrepp i bärande byggnadsdelar så 
som golv, tak och bärande väggar utan styrelsens skriftliga 
medgivande. 

2. Medlem äger inte rätten att göra ingrepp på värme anläggningen 
vilket medför att radiatorerna (elementen) ska vara i oförändrat 
skick och får vare sig tas bort eller bytas ut av medlemmen eller av 
hantverkare som medlemmen anlitat. Detta får enbart utföras av 
styrelsen eller av styrelsen anlitad entreprenör. Orsaken till detta är 
att det blir obalans i värmesystemet då det en gång är injusterat med 
samtliga apparater bi systemet. 

3. Medlem äger inte rätten att göra ingrepp i eller på 
tappvattenledningarna inom lägenheterna utan styrelsens skriftliga 
medgivande. 

4. Medlem äger inte rätten att göra ingrepp i eller på 
avloppsledningarna för spillvatten utan styrelsens skriftliga med 
givande. 

5. Medlem äger inte rätten att göra ingrepp i eller på 
frånluftskanalerna inom lägenheterna utan styrelsens skriftliga 
medgivande och råd då detta kan bli felaktigt utfört och ge obalans i 
frånluftsventilationen. 

 

Fråga är ett bra tips så får ni svar. 
Samtliga ingrepp som genomförts i lägenheten som visar sig vara felaktiga 
ska medlem rätta till och får dessutom stå för kostnaderna. 
 

  



 

 

Andrahandsuthyrning av min bostadsrätt 
 

Vid andrahandsuthyrning gäller att det ska finnas ett godkännande och 
medgivande från styrelsen. 
Har medlemmen sådana omständigheter att denna vill hyra ut lägenheten 
till någon annan ska detta ansökas om till styrelsen. Där det klart ska 
framgå vilka skälen är, under vilken tid och till vem upplåtelsen kommer att 
ske samt övriga omständigheter. 
Sker uthyrning eller upplåtelse utan styrelsens medgivande kan 
bostadsrätten genom styrelsens försorg bli förverkad. 
 
Mer information finns på dessa länkar eller från styrelsen: 
http://www.fastighetsagarna.se/kunskapsbanken 
http://www.fastighetsagarna.se/kunskapsbanken/juridik-avtal-och-
overenskommelser/andrahandsuthyrning 
http://www.fastighetsagarna.se/kunskapsbanken/juridik-avtal-och-
overenskommelser 
http://www.hyresgastforeningen.se/ 
http://www.hyresgastforeningen.se/soksida/?topquery=andrahandsuppl%
C3%A5telse 
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Hyres--och-
arrendenamnden/ 
http://www.domstol.se/Sok/?tab=web&query=andrahandsuppl%c3%a5tel
se 

Säkerhetsdörrarna inom Brf L21 Ekholmen 
 

Vid montering och installation av de nya säkerhetsdörrarna installerades 
det en låsanordning med nyckel inifrån lägenheten. På grund av 
medlemmars önskemål har styrelsen beslutat att dessa kan bytas ut till ett 
traditionellt vred istället. 
 
 Detta har genomförts i några lägenheter och har du det önskemålet ska du 
skicka en önskan om detta till föreningens byggrupp. Genom de vita 
brevlådorna i respektive byggnads B-uppgång eller direkt i föreningens 
postfack på Ekholmsvägen 50 C.  
ANSI Secor kommer sedan att kontakta respektive lägenhetsinnehavare när 
ett byte ska ske. 
 
På er lapp ska ni ange Namn, Adress, lägenhetsnummer, telefonnummer 
och om ni tillåter företaget att gå in med huvudnyckeln 

http://www.fastighetsagarna.se/kunskapsbanken
http://www.fastighetsagarna.se/kunskapsbanken/juridik-avtal-och-overenskommelser/andrahandsuthyrning
http://www.fastighetsagarna.se/kunskapsbanken/juridik-avtal-och-overenskommelser/andrahandsuthyrning
http://www.fastighetsagarna.se/kunskapsbanken/juridik-avtal-och-overenskommelser
http://www.fastighetsagarna.se/kunskapsbanken/juridik-avtal-och-overenskommelser
http://www.hyresgastforeningen.se/
http://www.hyresgastforeningen.se/soksida/?topquery=andrahandsuppl%C3%A5telse
http://www.hyresgastforeningen.se/soksida/?topquery=andrahandsuppl%C3%A5telse
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Hyres--och-arrendenamnden/
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Hyres--och-arrendenamnden/
http://www.domstol.se/Sok/?tab=web&query=andrahandsuppl%c3%a5telse
http://www.domstol.se/Sok/?tab=web&query=andrahandsuppl%c3%a5telse


 

 

Vattenskador inom föreningen 
 

Våra medlemmar och föreningen drabbas varje år av ett antal 
vattenskador, vilket ställer till med stora olägenheter för de drabbade och 
för föreningen. Den främsta orsaken till dessa vattenskador är från 
tappvattensystemet och då framförallt den installationsslits som är 
ingjuten i väggen mellan badrummet och sovrummet. Om du knackar lite 
försiktigt i väggen så hör du plåten och ett ihåligt ljud.  
 
Oftast går det läck på plan 3 och då blir plan 3 och plan 1 drabbade av 
vattenskador. Var uppmärksam på ev. vattenskador och blir du drabbad 
ska du utan dröjsmål anmäla detta till ditt egna hemförsäkringsbolag samt 
till den försäkringsansvarige inom BRF L 21 Claes Konradsson. 
 
Claes Konradsson: 
 telefon: 0734 – 184900 
 e-post: claes.konradsson@telia.com 
 

Mer information finns på dessa länkar eller från styrelsen: 
https://www.trygghansa.se/ 
http://www.sakervatten.se/om-
oss/pressmeddelanden/pressmeddelanden-2012/vattenskador-i-kok-okar 
https://www.gvk.se/branschregler/fragor-och-
svar#/vattenskador/vattenskada-forsakringsbolagets-ansvar-vid-skada-vad-
anser-gvk 
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Miljöhus 
 

Nu tycker jag att det är dags att ni som skräpar ner och ställer in saker i våra 
miljöhus som inte ska vara där får skärpa sig. På sista tiden har det blivit 
hemskt skräpigt.  
Det har alltid hamnat saker där som inte ska vara där, men på sista tiden har 
det blivit värre. Det är allas vårat ansvar att se till att saker hamnar på rätt 
ställe. 
Ibland undrar jag om det är ren lathet att bara ställa in sitt skräp i miljöhusen, 
istället för att åka till återvinningen som vi har väldigt nära i Ullstämma. Du ska 
tex. inte ställa in grovsopor i miljöhusen. 
 
Vi har uppmärkt i våra miljöhus vad vi får slänga/inte slänga. 
Om ni har saker ni vill slänga men inte kan åka till återvinningen, be någon ni 
känner om hjälp. Finns kanske också någon snäll granne ni kan be om hjälp. 
Är ni osäkra vad som får eller inte får slängas, fråga. 
För allas trivsel bör vi hjälpas åt att hålla våra miljöhus i det skick vi alla vill ha 
dem i. 
 
MILJÖANSVARIG/ Ann Möller. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Brandinformation 
 

Anlagda bränder är vanligare än man tror 
En vanlig orsak till att det brinner i flerbostadshus är 
anlagd brand. Många anlagda bränder startar i 
källare, soprum och vindar. Genom att hålla 
gångarna på vindar och källare samt trapphus fria 
från brännbart material och genom att hålla dörrar 
till sådana utrymmen låsta, minskar risken. 
 

 

Förvaring av brandfarliga vätskor 
Det finns många restriktioner när det gäller förvaring av brandfarliga vätskor i 
flerfamiljehus. Det beror på att här finns det många som kan påverkas av 
olyckshändelser. Därför får man inte förvara brandfarliga vätskor i källaren 
annat än i utrymmen som är särskilt avsedda för detta. 
 
Förvaring av större förpackningar ska helst ske utomhus, det vill säga på 
balkongen. Inglasad balkong räknas i detta sammanhang som inomhus, så där 
får bara mindre förpackningar förvaras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Generella svar på de frågor som kommer till styrelsen 
 

Fråga: Jag ska renovera badrummet och tänker flytta golvbrunnen får jag 
göra detta. 
 
Svar: Ja, vi renovering av badrummet vill vi att medlemmen byter ut den 
befintliga golvbrunnen med en ny och detta utbyte 1 mot 1 bekostar 
föreningen, kontakta oss för närmare information. 
 
Nej, själva flyttkostnaden av golvbrunnen får medlemmen själv bekosta 
föreningen tar enbart själva utbytet av den befintliga golvbrunnen. 
Vid dessa arbeten ska medlemmen anlita ett företag som är godkänt enligt 
GVK eller Keramikrådet. 
 
Mer information finns på dessa länkar eller från styrelsen: 
https://www.gvk.se/branschregler 
http://www.bkr.se/fakta/branschregler/ 
 

 
Fråga: Jag tänker byta ut mitt köksskåp i köket, vad ska jag tänka på? 
 
Svar: Här gäller speciella regler då våra byggnader är försedda med 
mekanisk frånluft till samtliga lägenheter. Samt att myndigheter har krav 
på frånluften och luftomsättningen inom lägenheter. 
 
Kontakta styrelsen för aktuella riktlinjer. 
Generellt meddelas att det inte är ok att rakt upp och ned sätta in en 
kolfilterfläkt eller en så kallad Alliancekåpa utan här gäller speciella regler 
vilka fastslagits av en HD dom. 
 
Mer information finns på dessa länkar eller från styrelsen: 
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/sok/?query=ovk 
http://www.boverket.se/sv/sok/?query=bbr 
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Fråga: Jag ska byta golvbeläggning från Linoleum till en ny golvmatta 
alternativt klinker får jag göra detta? 
 
Svar: Ja det går alldeles utmärkt. Tänk dock på att den befintliga 
golvmattans lim kan ha innehållit Asbest och ska därför undersökas genom 
provtagning. Visar det sig då att det är Asbest ska det tas omhand enligt 
särskilda föreskrifter utgivna av Arbetsmiljö Verket, AV. 
 
Mer information finns på dessa länkar eller från styrelsen: 
https://www.av.se/sok/?qry=asbest 
 

 
Fråga: Jag ska köpa en diskmaskin och installera denna i köket är det ok. 
 
Svar: Ja, diskmaskinen ska installeras av en entreprenör som är godkänd 
och auktoriserad enligt branchorganisationen Säker Vatten. Under 
diskmaskinen ska ett sk. underlägg för diskmaskin, kyl och frys placeras och 
dessa finns att köpa för ett par hundralappar på ex. Clas Ohlsson. Dessa 
underläggsskydd är obligatoriska för diskmaskin samt för kyl- och frys. 
 
Till varje installerad diskmaskin ska det finnas en vattenavstängning från 
vattenanslutningen och denna ska vara i avstängt läge när ingen person 
vistas i lägenheten eller när maskinen inte är igång. 
 
Mer information finns på dessa länkar eller från styrelsen: 
http://www.sakervatten.se/branschregler 
http://www.sakervatten.se/search?q=diskmaskin 
 

 
Fråga: Jag vill byta ut elementet (Radiatorn) i badrummet till en sk. 
handukstorkare ansluten till värme systemet är det ok. 
 
Svar: Nej det är inte ok. Medlem får inte göra några anslutningar eller 
ingrepp i värmesystemet, sker detta ska medlem utföra och bekosta 
återställningen till ursprungligt utförande. 
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Fråga: Jag ska installera en tvättmaskin i badrummet. Vad gäller för detta? 
 
Svar: Du ska anlita en entreprenör som är godkänd och auktoriserad enligt 
branchorganisationen Säker Vatten. Till varje installerad tvättmaskin ska 
det finnas en vattenavstängning från vattenanslutningen. Denna ska vara i 
avstängt läge när ingen person vistas i lägenheten eller när maskinen inte 
är igång. 
 
Mer information finns på dessa länkar eller från styrelsen: 
http://www.sakervatten.se/branschregler 
http://www.sakervatten.se/vanliga-fragor 
 

Försäljningsstatistik Bostadsrätter inom BRF L 21 
 

På senaste årsstämma inom föreningen visades inte försäljningsstatistiken 
gällande försålda bostadsrätten inom föreningen och det rättar vi till nu, se 
nedan. 
 

Årtal 2015             

Antal rum 1 2 3 3 4 4 

Kvm 49 63 71,5 75 83,5 89,5 

1 1020000 950000 1200000 1550000 1250000 1280000 

2 885000 1120000 1000000 995000 1215000 1455000 

3 900000 1200000 1350000 1080000 1300000 1455000 

4 875000 1150000 1200000 1200000 1500000 1450000 

5 900000 895000   1400000   1465000 

6 900000 1000000   1440000   1360000 

7 960000 1105000   1280000   1610000 

8   1180000   1240000     

9   1120000   1650000     

10   1100000   1025000     

11   1150000         

12   1025000         

13   1070000         

 
Medelpriset beroende på lägenhetsstorlek, tidpunkt och läge varierar 
mellan 15 000 :- SEK till 19 000 :- SEK som framgår av tabellen. 
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Boule 
 

Är Du intresserad att spela och vara med i föreningsboulen?  
Den spelas på måndagar i maj, juni, augusti med final i september.  
 
Föreningarna som spelar om vandringspokalen är L11 i Johannelund, L18, L20, 
L21 och L22. 
 
Kontakta någon av följande:  
Gun-Britt Lambert 070-4742578 
Mariana Kalmendal 013-159602  
Elsemarie Vågeland 070-8956434  
Kerstin Willén 013-154626 (är reserv i år). 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

man hit” 

 

Anonym röst från verkligheten 
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