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Ordförande har ordet 
 
Jag skulle vilja börja med att tacka för förtroendet som ordförande för Brf L 21. 

 
Medlemsinformation 
 
- Ta hänsyn till varandra och undvik höga ljud såväl dagtid som speciellt nattetid (22:00 – 

06:00) 
 

- Ställ inte brandfarliga eller skrymmande föremål i trapphusen! 
 

- Håll reda på era nycklar! Det är ett stort problem med nycklar i orätta händer. 
Om någon ser en kvarglömd nyckel så ta hand om den och sätt upp en lapp 
om att den kan återfås mot beskrivning. 

 
Med vänliga hälsningar 
 
Lars Göran Lantz 
Ordförande BRF L21 
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Trygghetsrondering av Securitas 
 

Styrelsen har anlitat Securitas för rondering av källare för att komma till rätta med alla stölder 
som sker i föreningen. Securitas väktare utför bevakning med en väktare och hund i källare-/ 
förrådsutrymmen under varierande tider. Eventuellt påträffade personer får identifiera sig och 
återrapportering sker till styrelsen.  
 
En förebyggande åtgärd för ökad trygghet och säkerhet. 
 

Kontaktperson i styrelsen för säkerhet och tillträde är Lars Göran & Lars 
lg.lantz@brfl21ekholmen.se, l.rosell@brfl21ekholmen.se   
 
 

Inbrott källare och cykelbodar, byte av låssystem 
 

Tyvärr har eländet med inbrott i källare och cykelförråd fortsatt! Med anledning därav 
uppmanar vi alla medlemmar att: 

 Kontrollera att cykelhus- och källardörrar går i lås när du går därifrån. Det har hänt att låset 
blockerats med toalettpapper så att det ser låst ut, men en tjuv kan komma tillbaka senare 
och släppa in sig själv utan att ha nyckel. 

 INTE släppa in någon som har ”glömt sin nyckel”, de får gå hem och hämta den.  
 Inte förvara stöldbegärligt gods i sina källarförråd. Det ger tjuvar incitament att försöka ta 

sig in och om ni som boende blir bestulna kan det vara svårt att få ut något på försäkringen. 
Använd i första hand era lägenheter och i andra hand förråden i trapphusen för värdefullt 
gods. 

 Anmäl till styrelsen om ni ser något misstänkt. 

Med anledning av alla inbrott har föreningen bytt, eller kommer att byta, lås i källare och 
cykelhus.  
 
Dessutom har vi märkt av hur ekonomisk besvärligt vissa har det i januari, någon har roat sig 
med att demontera och ta med sig vår automatik för armaturen i miljöhus #1 med följd att det 
har varit väldigt mörkt inne i lokalen. Får ni syn på misstänkta individer, kontakta styrelsen. 
 
Upptäcker du inbrott i ditt förråd, polisanmäl det snarast samt informera styrelsen. Du kan 
anmäla direkt till Riksbyggen på 0771 - 860 860 för reparation av dörr och låsbyglar då de är 
vår entreprenör för felavhjälpande underhåll.  
 
Kontaktperson i styrelsen för säkerhet och tillträde är Lars Göran & Lars 
lg.lantz@brfl21ekholmen.se, l.rosell@brfl21ekholmen.se   
 
Kontaktpersoner i styrelsen för låsbyte är Svante, Peter & Micael. 
byggruppen@brfl21ekholmen.se  
 
Kontaktperson i styrelsen för nyckelutlämning är Lars. 
l.rosell@brfl21ekholmen.se 
 
Om ni inte har mejl finns telefonnummer till ledamöterna i trapphusen 
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Armaturer cykelbodar 
 

Lundgrens El är nu klara med utbytet av trapphusbelysningen, belysning källarnedgångarna samt 
entrébelysningen. Som många har påpekat, nu när vi har bra belysning i trapphusen att jämföra 
med, är att belysningen i cykelhusen inte ”hänger med” när någon går in i desamma. Därför 
kommer vi även att byta ut nuvarande armaturer mot några som reagerar snabbare, dvs i stil 
med de sensorer vi har i armaturerna i trapphusen. 
I samband med detta kommer även den ”gula” utebelysningen på cykelbodar och miljöhus att 
ersättas av LED-lampor. 
 
Lundgrens el är entreprenör. 
Kontaktperson från entreprenören är Fadi El-Hessi  
Tel: 013-480 07 70 
Fadi@lundgrensel.se 
 
Kontaktpersoner i styrelsen är Svante, Peter & Micael. 
Byggruppen@brfl21ekholmen.se 
 
 

Comhem ändrar i sitt grundutbud 
 

Under våren/ försommaren kommer Comhem att ta bort det analoga utbudet och övergå helt 
till digitalt utbud. Detta innebär att du måste ställa om din TV att använda de digitala kanalerna 
istället för de analoga. 
 
Styrelsen kommer att lämna mer information i trapphus och brevlådor under kommande 
månader, vill du redan idag veta mer så finns information direkt hos Comhem. 
 
Kontaktpersoner i styrelsen är Josef & Svante. 
It@brfl21ekholmen.se 
 
 

Solceller & laddstolpar 
 

Styrelsen arbetar vidare med att se över möjligheten att införa solceller och laddstolpar, vi har 
ansökt om statligt stöd för desamma. Faller det väl ut kommer styrelsen att arbeta vidare med 
frågan.  
Kommer vi så långt att vi känner det möjligt att införa kommer frågan att tas upp vid en extra 
”bygg”stämma under året, tanken är att om mjöligt kombinera denna med information om 
fönsterprojekt som också är under bearbetning. 
 
Kontaktpersoner i styrelsen är Svante, Peter & Micael. 
Byggruppen@brfl21ekholmen.se 
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Lekplatser 
 

Green Landscaping har, som många observerat, gjort klar renovering av lekplatserna vid 
Risskörden 1b och 3. Tyvärr upptäckte vi att utförandet av elförsörjningen till armaturernas 
matning vid lekplatserna var felaktigt utförd. Detta gjordes någon gång på 70-talet vad det 
verkar efter efterforskning hos bl a Tekniska Verken.  
Valet har stått mellan att göra om anslutningen in till Tekniska Verkens nät på ett korrekt sätt 
och uppdatera vårt tjänsteavtal hos dem eller att gräva in till våra egna centraler och ansluta 
belysningen där.  
Långsiktigt bedömer vi att det är bättre för föreningen att ansluta till vårt eget elnät. Detta 
arbete håller på att upphandlas och beräknas bli färdigställt under närmaste månaderna. 
 
Kontaktpersoner i styrelsen är Viveka, Svante & Peter 
viveka.sjovall@brfl21ekholmen.se, Byggruppen@brfl21ekholmen.se  
 

 

Fönsterbyten 
 

Föreningen har länge varit i behov av nya fönster. Under senaste månaderna har vi börjat titta 
på vad det skulle kunna innebära i tid och pengar att genomföra byte av fönster. Byggruppen är i 
kontakt med ett antal entreprenörer för att ta fram ett förslag. Det vi har noterat hittills är att 
det blir ett stort och dyrt projekt, som kommer att hålla på någonstans 1½ - 2 år. Förmodligen 
kommer arbetet att ske 1 fastighet i taget. 
Det som framför allt kommer att märkas är att vi kommer att lämna dagens sidohängda system 
till ett med fönster som är roterbara vertikalt istället, dessutom kommer vi förmodligen att 
ändra storleken på fönster i vardagsrummen. Idag är dessa så stora att de blir för tunga och 
hänger ner sig, med mer eller mindre glipor på motstående sida av gångjärnen vilket förstås inte 
är så lyckat ur isolerings synpunkt. 
Mer information kommer löpande under året, om vi hinner med det under året kommer vi som 
sagt att informera om detta på en extra ”bygg”stämma i samband med solceller och laddstolpar. 
 
Kontaktpersoner i styrelsen är Svante, Peter & Micael. 
Byggruppen@brfl21ekholmen.se 
 
 

Målning av källargolv 
 

Som många har noterat är golven i vissa källare i ganska dåligt skick, inte minst de som var i 
husen med dålig dränering. Vår entreprenör Lidmans Måleri kommer därför under våren att 
”testa” med att behandla källargolv, testar på en mindre yta först för att se hur det faller ut. 
Visar det sig fungera bra kommer vi att behandla samtliga dåliga golv.  
 
Kontaktpersoner i styrelsen är Svante, Peter & Micael. 
Byggruppen@brfl21ekholmen.se 
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Dörrar till cykel- och miljöhus 
 

Nya dörrar är på plats till våra cykel- och miljöhus. Entreprenaden är inte färdig än då 
entreprenören slarvade med monteringen på flera ställen. Under våren skall detta göras om så 
att samtliga trösklar har stöd under, vassa skruvar skall kapas av, skavd färg skall bättras etc. Allt 
sker inom ramen för garantin så att L21 får det vi betalade för. 
I samband med detta kommer även våra källardörrar att få plåtklädning mot dörrkarmarna. Vi 
avvaktade initialt med plåten för att stämma av med montören av tagg-systemet så att det inte 
var ivägen när de sätter nya lås, men här kommer det att dröja ett tag innan vi får denna lösning 
på plats så vår dörrmontör får helt enkelt göra klart den delen också. 
 
Kontaktpersoner i styrelsen är Svante, Peter & Micael. 
Byggruppen@brfl21ekholmen.se 
 

 

Garage, lås dessa! 
 

Tyvärr förekommer det att medlemmar ej låser garagen, eller lämnar porten öppen, även när 
ägaren ej finns i närheten. Detta innebär att vem som helst kan gå in i hela garagelängan och 
plocka för sig av saker som ligger framme. Tänk på att kontrollera att porten är låst när du går 
därifrån, har du problem med porten/låset rapportera till styrelsen så fixar vi det! 
 
Kontaktpersoner i styrelsen är Lars Göran & Lars 
l.rosell@brfl21ekholmen.se, lg.lantz@brfl21ekholmen.se 
 
 

Garage, dålig tröskel 
 

Styrelsen har uppmärksammat att garagetrösklarna i de garage som ännu inte har fått nya 
portar har dåliga trösklar, vi har bett Riksbyggen att undersöka kostnaden för att ersätta dessa 
med någonting bättre. 
 
Kontaktpersoner i styrelsen är Svante, Peter & Micael. 
Byggruppen@brfl21ekholmen.se 
 
 

Elcentraler i tvättstugor 
 

Elcentralerna i våra tvättstugor kommer att bytas ut till normcentraler. I samband med detta 
kommer även tidsstyrningen att läggas om så att det inte går att köra någon elutrustning; dvs 
tvättmaskiner, torkfläkt eller torktumlare efter sista tvättiden. Tvättstugorna kommer i samband 
med detta att vara otillgängliga under en dag. Schema för renoveringen kommer att sitta på 
dörren till er tvättstuga så att ni kan anpassa era tvättider därefter. 
 
Kontaktpersoner i styrelsen är Svante, Peter & Micael. 
Byggruppen@brfl21ekholmen.se 
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P-platserna är för personbilar! 
 

Från att ha varit ett problem som förekommit vid enstaka tillfällen har det nu accelererat så att 
en del medlemmar använder dessa till parkering för lastbilar/större pick-up’er. Dessa är 
betydligt både längre och bredare än normala personbilar vilket får till följd att de som har 
garage där dessa lastbilar parkerar får det väldigt trångt att åka in/ut i sitt garage.  
Styrelsen tittar på alternativ för att i görligaste mån tillfredsställa de olika behoven, samtidigt 
som vi inte vill göra för många omflyttningar om vi exempelvis också ska införa laddstolpar. 
Lösningar innebär konkret att vi kommer att arrangera om vissa parkeringar; exempelvis några 
för längre fordon, några för el-fordon, ändra i kontrakt/ ordningsregler etc. Vi återkommer i 
ärendet. 
 
Kontaktperson är styrelsen 
styrelsen@brfl21ekholmen.se 
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