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INFORMATIONSBLAD FÖR 

BRF L21- EKHOLMEN 

NR. 3  - JUL/AUG/SEP 2010 
  

 
 

  

21 

L 

 
 
 

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. 

 

 

Planerade tidpunkter för infobladet, 2010: 

 

 Nr 1 Jan/Feb/Mar  planerad utgivning feb 

 

 Nr 2 Apr/Maj/Jun  planerad utgivning maj 

 

 Nr 3 Jul/Aug/Sep   planerad utgivning aug/sep 

 

 Nr 4 Okt/Nov/Dec   planerad utgivning nov  

 

 

 

I detta nummer bl.a.  

 

 Garageplatser-Bättre service i L21 

 Ny belysning på gång 

 Inbrott och tillbud i området 

 Information och tips 

 Måndagsgruppen drar igång igen 

 Ekholmens historia del 3 

 Kultursidan 

 

 Och mycket mer…trevlig läsning… 
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Styrelsemöten L21 - 2010 
 

Styrelsemötena hålls i föreningslokalen (50C) med start  

klockan 17.00.  

 

Styrelsemöten 2010: 

 

Vår: 11/1, 15/2, 15/3, 6/4, 3/5, 7/6 

Höst:  9/8, 6/9, 4/10 och 1/11 

 

Datum för årsstämman 2010 blir måndag 8 november i Ekholmsskolans aula.  

Separat kallelse kommer. 

 

 

 

På anslagstavlan i varje trappuppgång, ser ni kontaktmöjligheter till styrelse och andra 

funktioner. Saknar du någon information hör av dig till styrelsen. 

 

 

 

Insändare och Styrelseinformation   
 

 

VALBEREDNINGEN INFORMERAR 

Till stämman i höst önskar valberedningen förslag på medlemmar som kan vara intresserade 

att arbeta med styrelsearbete. Hör av er till någon i valberedningen. 

Karin Persson  153562 

Anne-Maj Björnholm  163856 

Gunilla Löfgren  152352 

 

 

BRF L21 EKHOLMEN LINKÖPING LÄMNAR INTRESSEFÖRENINGEN 

I och med att vi från den 1 januari 2010 inte längre köper någon förvaltning av Riksbyggen 

äger vi inte rätten att kvarstå inom Riksbyggens Intresseförening och har som en konsekvens 

av detta begärt och beviljats utträde från Riksbyggen från den 1 januari 2011. 

Som en konsekvens av detta kommer föreningen på årsstämman att presentera två motioner 

där vi föreslår en namnändring och en stadgeändring i likhet med bostadsrättsföreningen i 

Kvinneby. Vår nya entreprenör gällande ekonomisk- och administrativförvaltning är ISS 

Fastighetsekonomi i Uppsala. Avtalet gäller från den 1 Januari 2010. 

 

 

NAMNSKYLTAR 

Om ni vill ha ändring av namn på dörr eller i trapphus hör av er till Kjell Karlsson  013-

157854 

 

 

 

 

 



 3 

PLANERADE ANLÄGGNINGS-, BYGG- OCH INSTALLATIONSÅTGÄRDER 

Följande planer finns inför år 2010 och 2011: 

 Byte av trapp-, entré- och källarbelysning som kommer att utföras under 

hösten/vintern 2010. Entreprenör är NEA. 

 Anslutning av fastigheterna till Utsikt stadsnät via internet, första halvåret 2011. 

Entreprenör är Utsikt 

 Iordningställande av parkeringsplatserna genom att ta bort avbärarna samt att måla 

upp linjer. Detta är ännu inte upphandlat. 

 Installation av TP uttag ( Internet/bredband) till samtliga lägenheter, troligen klart till 

halvårsskiftet 2011. Entreprenaden är ej upphandlad. 

 Iordningställande av tvättstugorna Ekholmsvägen 40 och Ekholmsvägen 58. 

Entreprenör är ej upphandlad. 

 Påbörja projekteringen med individuell elmätning. Detta är ej påbörjat. 

 

 

BRANDVARNARE 

När vi nu närmar oss hösten så kan de vara ide att kolla upp att brandvarnaren fungerar, byt 

batteriet om det behövs, 

Vi vill att alla skall ha en fungerande brandvarnare, har ni ingen så hör av er till Kjell 

Karlsson 013-157854 eller till någon annan i styrelsen så skall vi fixa att ni får en. 

 

  

 

 

 

Nu är butiken fylld med höstnyheter! 

Välkomna till Ekholmen Centrum 
 

 

Gardiner och Inredning 

www.tygbiten.se 
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BALKONGERNA 

Ni som röker eller grillar på balkongerna tänk på att detta kan vara störande för grannarna. 

Det är inte tillåtet att grilla med öppen eld på balkongerna med tanke på eldrisken. 

 

 

 
 

 

 

TVÄTTSTUGORNA 

Ni som använder våra tvättstugor tänk på att städa efter er, gör rent maskinerna och fäll upp 

tvättmedelsluckorna så att de får torka ur, lämna inte tvättmedelspaket eller 

sköljmedelsflaskor efter er utan gå med dem till återvinningshusen. 

Ni som tvättar uppe i lägenheten tänk på att inte tvätta för sent på kvällarna då det kan vara 

störande för grannarna. 

 

 
  

 

 

ÅTERVINNINGSHUSEN  

Glädjande nog kan vi konstatera att vi har blivit bättre på att källsortera våra sopor 

kostnaden för sorterade sopor har sjunkit, ju mer vi sorterar ju mer får vi ner kostnaden för 

dessa. 

Mjölkförpackningar, tvättmedelspaket, vinboxar plus alla stora kartonger platta gärna till 

dessa innan ni slänger dom det blir mycket "luft" i återvinningskärlen annars. 

Det är inte tillåtet att ställa ut trasiga stolar, speglar, kylskåp eller gamla däck etc.  

Detta måste ni transportera bort själva exempelvis till Ullstämma återvinningsstation. 
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BILPARKERING INNE PÅ GÅRDARNA 

Det är inte tillåtet att parkera på våra gårdar mer än högst 10 minuter för i och urlastning, 

i sommar har vi sett att flera har stått betydligt längre inne på gårdarna, vi har ett avtal med 

ett parkeringsbolag som åker runt och kontrollerar i vårt område så det finns en risk att ni 

får parkeringsböter om ni inte respekterar detta. 

Har ni behov av att stå längre inne på gårdarna så hör av er till styrelsen så kan ni få ett 

tillfälligt parkeringstillstånd för detta. 

 

 
 

 

 

INTERNETANSLUTNING (BREDBAND) AV VÅRA BYGGNADER 

BRF L 21 har träffat en överenskommelse med Utsikt gällande fastighetsanslutning av 

Internet (bredband) av våra byggnader. Vi blir då uppkopplade till det sk. stadsnätet. Denna 

anslutning kommer att ske under år 2011. 

Vi kommer under år 2011 att installera TP uttag (Internet/bredbandsuttag) till samtliga 

lägenheter samt till föreningslokal och UC (undercentraler) under år 2011, mer om detta 

kommer senare i ett separat informationsblad. 

 

 
 

 

 

ENKÄT ÖPPETTIDER YTTERDÖRRARNA 

Innan sommaren genomförde vi en enkät i vår förening angående öppettider för ytterdörrarna. 

Resultatet blev att majoriteten tyckte det var bra som det är, dvs att ytterdörrarna låses 

klockan 21.00. Några hade lämnat andra alternativ som t.ex. kodlås, porttelefon och 

säsongsberoende. Tillsvidare låses alltså portarna som vanligt kl. 21.00. 

Totalt svarade 268 hushåll, 188 hushåll svarade ej. 

Här nedan kan du se hur svaren fördelade sig. 

 

Låses 18.00  13 st 

Låses 19.00  27 st 

Låses 20.00  58 st 

Låses 21.00  158 st 

Annat förslag 17 st  
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INBROTT I KÄLLARFÖRRÅD MM 
Tyvärr sår har vi någon gång i helgen den 20 juni haft inbrott i våra källarförråd, vid kontroll 

så hittade vi ett 10 tal förråd som fått låsen sönderslagna. Ha gärna som regel att med jämna 

mellanrum kontrollera era förråd. Händelsen är polisanmäld. 

I Corren den 16 augusti kunde vi även läsa om att tjuvar hade varit inne i hallen i ett radhus i 

Berga och stulit handväskor. Ha alltid din lägenhetsdörr låst även när ni är hemma. 

Nedan ser du händelser i L21 under sommaren 2010. 

 

20/6 Källarinbrott ca 10 st på Ekholmsvägen 38, 64 och 78. Händelsen är 

polisanmäld. 

3/7     Cykelstöld framför 78:an. 

3/7     Klockan 23.30 på kvällen en vit VW Jetta av äldre modell körs på gångbanorna 

genom området, uppskattad fart ca 50 km. 

4/7     Inbrott i bil på parkeringen ca kl 13.00, bilradio stals. 

12/7  Stulen bil står parkerad på parkeringen framför 64:an. Bilen stulen 1 vecka 

tidigare, ägaren bor i Johannelund, polisen kom ut och säkrade vissa spår. 

19/7  Ca 21.00 på kvällen, 2 grabbar i 15 årsåldern sprang uppe på garagetaken.  

Vi följde efter dom ut ur området.  

 

Det har kanske hänt mera i området som vi inte vet om, ni som medlemmar var 

uppmärksamma på om det är något som ni tror inte är rätt som händer hos oss i L21.  

Meddela oss gärna i styrelsen detta eller i värsta fall om det är akut ring till polisen. 

 

 
  

 

 

NY INSTALLATION AV BELYSNING I  ENTRÉ/TRAPPHUS/KÄLLARE 

Under senare delen av 20101 kommer vi att byta ut de befintliga belysningsarmaturerna inom 

trapphusen, entréerna samt i källarna. 

Vi har handlat upp en entreprenad av NEA installation där de ska utföra en entreprenad under 

hösten och vintern 2010.  

Syftet med denna entreprenad är att byta ut samtliga belysningsarmaturer i trapphusen mot 

belysningsarmaturer som är närvarostyrda, de tänds och släcks automatiskt när någon befinner 

sig i närheten av belysningsarmaturen. NEA installation kommer även att byta ut 

belysningsarmaturerna utanför entrédörrarna mot armaturer som tänds och släck som nu. 

Glödljusarmaturerna i källargångarna kommer att bytas ut mot lysrörsarmaturer som kommer 

att tändas och släckas med närvarodetektorer. 

Denna entreprenad som kommer att kosta 1 700 000 SEK utförs av flera skäl. 

 För att öka tryggheten bland våra medlemmar så att inte någon har möjligheten att 

befinna sig i trapphuset när belysningen är släckt. 

 För vårt bidrag till en minskad elenergiförbrukning och minskade kostnader 

 För att få något ljusare innergårdar via entrébelysningarna 

 För att glödlamporna enligt ett EU direktiv kommer att fasas ut inom de närmaste åren 
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Parfymeriet i Ekholmens Centrum 

Parfymer, Hudvård & Kosmetika, Solarium, Massagefåtölj, Öron / näshålstagning 

Stort sortiment Blomdahls örhängen 

Nyheter i Collistar sortimentet 

Passa på att se höstens nyheter av parfymer & makeup 

Super priser på SOLARIUM  &  MASSAGE FÅTÖLJ 

 

MÅN-FRE 10-18. LÖR 10-15 Telefon 013-158808 

VÄLKOMNA IN  ! 

Även:  Nagelsalong, Hudvård, Fotvård & Massage 

 

 
 

 

ANSIKTSBEHANDLINGAR, FOTVÅRD, MANIKYR, MASSAGE, 

VAX, MAKE-UP, FRANSAR & BRYN. 

 

ERBJUDANDE! 
 

Köp valfri produkt från md formulations så bjuder jag på en hudanalys! (värde 150:- ) 

 

Boka en klassisk ansiktsbehandling så får du en aha-behandling på köpet! 

( värde 325:- ) 

 

Erbjudandet gäller t o m 30/9-2010 

 

VÄLKOMMEN IN! 

 

Sofia Claesson, auktoriserad  hudterapeut. 

 

Ekholmens centrum (parfymeriet), tel: 013-158808, öppet mån-fre: 10-18, lör: 10-15. 
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MÅNDAGSGRUPPEN PROGRAM 

Den populära måndagsgruppen är i full färd med planeringen för höstens program. 

Höststarten kommer att ske vecka 37, måndagen den 13 september. 

Som vanligt utlovas det spännande underhållning och kaffe med hembakat bröd. 

Håll utkik på anslagstavlorna i trapphusen, där kommer hela programmet för hösten att anslås 

inom kort. 

 

 
 

 

 

 

ANSVAR FÖR AVSTÄNGNINGSKRANAR INOM LÄGENHETEN 

Frågar har uppkommit vem som svarar ekonomiskt för utbyte av avstängningskranarna 

avseende kallt- och varmvatten inom respektive lägenhet. 

Styrelsen har beslutat att respektive lägenhetsinnehavare är ansvarig kostnadsmässigt för 

utbyte av dessa mot ex. nya Ballofix e.dyl. Föreningen kommer nu liksom tidigare att stå för 

kostnaden vid ompackning i samband med läckage. 

 

 
 

 

 

 

NY UPPGÖRELSE MED DUKATEN 

Föreningen har träffat en ny uppgörelse med parkeringsbolaget Dukaten gällande 

parkeringsövervakning och parkeringsautomaterna inom föreningen. 

Nuvarande taxa är 3 :- SEK per timme och 20 :- SEK per dygn 

Ny taxa är 5 :- SEK per timme och 30 :- SEK per dygn. 

I samband med detta kommer parkeringsautomaten att även förses med kortläsarfunktion. 
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FRITIDSGRUPPEN-RESOR 

Det blir tyvärr ingen resa i september. Vi tittar nu på något Julbord med ev. julmarknad i 

slutet av november alternativt början på december. Under våren 2011 planeras för Gränna – 

Visingsö. 

  

//Resegruppen gm Kerstin Willén 

 

 
 

 

 

GARAGENYCKLAR-NY FÖRBÄTTRAD SERVICE I L21 

När du säger upp ditt garage till ISS i Uppsala och skall flytta så skall du lämna 

garagenycklarna till Jan-Åke Willén, Ekholmsvägen 36 B.  

Det går att lägga nycklarna i brevlådan skriv garagenummer på kuvertet. 

  

När du får ett garage från ISS så skall du hämta garagenycklarna hos Willén på 

Ekholmsvägen 36 B. Ring före hämtning av nycklar Tel: 013-154626. 

  

OBS! Under tiden 5/11-2010—6/1-2011 hämtas och lämnas nycklar hos Pia Strömberg på 

Ekholmsvägen 74 B Tel: 013-153870. 

 

 

 
 
 

 

 

KATTOR 

Ni som har katt se till att ni har kontroll över dessa så de inte går och gör sig rena i våra 

sandlådor, barn som sedan leker i i dessa om de är förorenade kan få infektioner av detta. 
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KULTURSIDAN 

L21´s egen Herman Lindqvist dvs. Kjell Karlsson fortsätter resan och berättelsen om 

Ekholmens historia. Här kommer del 3. 

  

Ekholmens Historia – Del 3 (1700-1800-tal) 

Efter Knut Drakes död såldes gården till Germund Cederhielm. Sondottern Anna Cederhielm 

ärvde gården 1719, hon var gift med  Johan Liljenadler, men blev änka 1726, hon gifte om sig 

med Carl Rutger von Brunijan. Anna Cederhielm avled 1729. Omkring 1750 tillhörde 

Ekholmen troligtvis Annas son, generalmajor Germund Carl von Brunijan. År 1772 uppfördes 

en ny huvudbyggnad i trä med vindsvåning och frontespis. Huset hade 10 rum, 2 kök och 2 

hallar och samma år byggdes även två flyglar. På 1800-talet tillkom även en ladugård i sten. 

Brunijan avled 1805 och ungefär ett år senare övertogs egendomen av överstelöjtnant  Jakob 

Lagerkrantz, som även innehade Sviestad gård. Friherre Johan Adelsvärd i Adelsnäs köpte 

Ekholmen 1825 och köpte även en del av Kvinneby. Genom köp övergick egendomen 1848 

till Erik Ljungfeldt  och hans maka Lovisa. I en årsbok från 1854 beskrivs det arbete som 

utförts på Ekholmens gård att förra sommaren påbörjades uppodling av en areal om 200 

tunnland varav nu 30 var sådda. Innan dess hade ett stort dike grävts för att torrlägga den stora 

sankmarken. Ny ägare 1856 blev Carl Gustav Lövenhjelm vars dotter Agnes Lövenhjelm  

ärvde gården 1858. Hon bodde i Stockholm och satte istället till rättare och arbetare att sköta 

om Ekholmen. Agnes Lövenhjelm avled 1892 och gården tillföll hennes syster Natalie 

Rosensvärd. Inte heller hon bosatte sig på Ekholmen utan gården drevs som förut fram till 

1901, då den såldes till Egna Hem Motala.              

 

 

 
 

Lantmäteri i Ekholmen 1902 

 

Kvinneby eller Qwinneby som det stavades förr. I det här läget kan det vara ide att nämna litet 

om Kvinneby också. Exakt var namnet kommer ifrån finns det olika idéer om, en tes är att det 

kommer från det fornnordiska ordet kind/kindred som betyder släktskap. Ordet används än i 

dag i det engelska språket och betyder släkt. I vilket fall som helst så är de tidigaste 

uppgifterna om Kvinneby från år 1412 då en kvinna vid namn Ingegerd Nilsdotter, som var 

änka, var ägare till gården. Hon hade fått det i morgongåva av sin far Håkan Fadersson vid 
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giftermål. År 1418 fick en man vid namn Holmsten Jonsson gården i arv. Hur många gårdar 

som fanns i byn Kvinneby finns inga uppgifter om. Inte heller exakt vilka som bodde där.  

I frälselängden från år 1562 uppges att Kvinneby hade tre mantal frälse i Landeryds socken 

och att de hade två olika ägare nämligen Verner Slatte på Slattefors och ätten Gyllenstierna. 

Vid religionsstriderna mellan protestanter och katoliker i Sverige, (slaget vid Stångebro 1598 

bl.a) så blev Slattefors och Kvinneby indragna till Kronan som förbrutna gods. Det gällde 

tydligen att välja rätt sida i kriget nu fick en som hette Carl Carlsson Gyllenhielm allt istället. 

År 1627 fick dock Claes Slattes brorson häradshövding Erik Bengtsson tillbaka Kvinneby 

som gåva. Erik Bengtsson Slatte efterlämnade 1639 sina tre hemman i Kvinneby till dottern 

Magdalena som gifte sig med Magnus Drake (se tidigare artiklar om detta), Kvinneby gård 

som låg söder om Ekholmens centrum vid Ekholmsvägen 3A, skrevs som skattehemman 

tillhörande Ekholmens gård år 1705. Gården blev under senare delen av 1700 talet degraderad 

till bostad åt tjänstefolket som jobbade på gården. De sista som bodde där flyttade ut omkring 

1802. Byggnaden revs omkring 1820-30 talet. På samma plats byggdes 1903 ett nytt egnahem 

som fick namnet Kvinneby. Detta egnahem revs i mitten av 1960 talet för att ge plats åt det 

som ligger där nu. 

 

//Kjell Karlsson 

 

 

 

 

 

 
 

Baksidan av Ekholmens Gård omkring 1910 
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Karta över Ekholmen 2004.  

Som ni ser låg Ekholmens Gård framför Ekbackens Servicehus och  

Kvinneby låg vid ungefär vid Ekholmens Centrum. 
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Musik tips på CD    

 

  

     

 

YOSO – ELEMENTS   

Att kalla Yoso för en supergrupp är inte att ta i. Med sångaren Bobby Kimball (Toto), Billy 

Sheerwood (Yes) och Tony Kaye (Yes) är Yoso mer än bara en mix av Toto och Yes. Dom 

flätar verkligen samman stilar från sina tidigare grupper Toto/Yes/World Trade på ett 

ypperligt sätt samtidigt med en ny touch. Elements är en dubbel-CD med dels ett helt 

nyskrivet album av Yoso och dels en bonusCD live med klassiker som Rosanna, Africa och 

Owner of a Lonely Heart m.fl. 

 

//mod 

 
 
 

Välkommen in till oss och titta på våra HÖSTNYHETER. 
 

Onsdagen 29 SEPT. har vi EXTRAÖPPET 18.30-20.30 
 

 
 

Välkomna Sofie och Ann-Sophie 
 

 

 

 

 

 

javascript:showMoreImages();
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Film tips på DVD    

 

   
 
 
 

UP IN THE AIR   

 

Ryan Bingham (George Clooney) har verkligen högtflygande planer. Han flyger över hela 

världen i affärer och stannar aldrig upp... förrän han möter medpassageraren Alex och inser att 

livet inte handlar om resan, utan om de kontakter vi knyter längs vägen. Up In The Air har 

hyllats av kritiker och publik och är "mörk och ljus, rolig och tragisk, underhållande och 

intelligent, romantisk och verklig".  

 

//PM 

 

 

 

AMELIA    

 

Den 2 juli 1937 försvann Amelia Earhart spårlöst över Stilla havet under ett försök att flyga 

runt jorden. Vid den här tidpunkten var hon en av världens mest kända kvinnor efter en rad 

framgångsrika flygningar. I detta romantiska drama får vi ta del av hennes framgångar samt 

hennes stormiga förhållande med sin manager George Putnam. Tvåfaldigt Oscar belönade 

Hilary Swank spelar huvudrollen som Amelia och Richard Gere spelar George Putnam.  

 

// PM 

 

 

 

 

 

 

http://www.ginza.se/Product/Product.aspx?Identifier=318883
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Till sist… 

Vår lokala fotbollsklubb i Ekholmen, BK Kenty, är just nu bäst i Linköping på 

herrseniorsidan. Dom ligger i toppen av division 2 Östra Götaland och har chans att avancera 

till division 1. Det var alltför länge sedan vi hade ett herrlag i de högre divisionerna, man får 

gå tillbaka till 70-talet då Derby och Saab var uppe i allsvenskan.  

Just nu är det som bekant damerna i LFC som står för besöket i finrummet. 

 

I närheten av vår förening L21 ligger Fredriksbergs IP och där finns morgondagens 

fotbollsspelare på herrsidan i både Juniorallsvenskan och Pojkallsvenskan Elit. 

Fredriksbergsplanen kommer att få konstgräs anlagt på A-planen under hösten 2010 och 

därför kommer junior -och pojkallsvenskan att spelas på andra planer (se nedan). 

Planen skall vara klar för användning någon gång i oktober vilket innebär att vinterträning 

kan bedrivas på Fredriksberg. Satsningen på konstgräs är en satsning med fokus på BK 

Kenty´s ungdomar. 

 

Kom gärna och heja fram morgondagens fotbollsspelare, det är väl värt ett besök. 

Senare i höst kommer det att bli kvalspel till Juniorallsvenskan.  

Gå in och titta på hemsidan för speldagar och spelplats på www.laget.se/BKKentyU/start.html 

 

 

 

Pojkallsvenskan Elit Mellersta 

10-08-29 BK Kenty - IFK Uddevalla kl.15.00 Stångebro 

10-09-11 BK Kenty - Hammarby  kl.12.30 Folkungavallen 

10-09-19 BK Kenty - IFK Norrköping kl.10.30 Folkungavallen 

10-10-03 BK Kenty – Sköndals IK  kl.15.00 Folkungavallen 
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Sköna Gröna Ekholmen – BRF L21 Ekholmen 

 
 

 

  

21 

L 

 
 

 

 

NÄSTA INFOBLAD PLANERAS KOMMA UT I OKT/NOV, 2010. 

 

 

//Styrelsen L21 genom mats dahlin 

 


