
 

 

1 

INFORMATIONSBLAD FÖR 

BRF L21- EKHOLMEN 

NR. 4  - OKT/NOV/DEC 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.  

 

 Efterlysning 

 Påminnelser 

 Evenemangstips – Spännande annonser 

 Ekholmens historia del 4 

 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: måndag 8 november klockan 18.30 i Ekholmsskolans aula.  

 

 

 

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   
 

 

KOM IHÅG 

Glöm ej anmälan till årsstämman senast den 1 november. 

Årsstämman är måndag den 8 november klockan 18.30 i Ekholmsskolan matsal. 

 

 

 
 

 

EFTERLYSNING 

Kökslåda i originalutförande. 

Jag skulle behöva byta ut en trasig kökslåda. Det gäller den nedersta, största lådan i 

originalutförande (helt i plast). 

Om någon i föreningen står i begrepp att byta ut sina gamla kökslådor, så skulle jag vara 

tacksam att få överta nämnda låda mot en skälig ersättning. 

 

Hör av er till: 

Börje Nordgren 

Ekholmsvägen 72 C 

Tel: 013-15 96 00 

Mobil: 0762-47 01 02 
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TVÄTTSTUGORNA 

Vi har fått ett brev till styrelsen där en av våra medlemmar skriver och klagar på städningen i 

våra tvättstugor. Ni som tvättar i dom se till att städa efter er och torka av maskinerna fäll upp 

tvättmedelslocken, lämna inte tomma tvättmedelspaket eller sköljflaskor utan ta med dom till 

källsorteringshusen. 

  

 
 

 

 

 

KATTPROBLEM – IGEN   

För en tid sedan ringde jag till ISS felanmälan och bad dem att ta bort ett antal kattbajshögar i 

sandlådan på blå gården. Efter några dagar ringde jag igen då bajshögarna var kvar och fick 

beskedet att Landscaping har fått ärendet.  

Jag hörde sedan att ”trädgårdsfolket” varit i sandlådorna och kollat, men likväl fanns 

bajshögarna kvar. En del bajs har kommit upp till ytan och nya högar har tillkommit. 

Kan det tänkas att de helt enkelt inte visste hur det ser ut när en katt har krafsat ihop sanden 

efter sig? 

Det är både ”skitäckligt” och ohälsosamt att leka i en sandlåda som används som toalett. 

Jag har tröttnat på att varje gång mitt barn vill leka behöva granska sandlådan först och 

skyffla bort bajshögar i 20 minuter. Jag är irriterad över att rensningen uppenbart har ganska 

låg prioritet hos ISS och andra som får betalt för att de ska hjälpa oss. 

För att få bukt med ”skiten”, en gång för alla, önskar och föreslår jag följande lösning: 

 Sanden tas bort ur lådorna 

 En del av sanden ersätts med mjukt material (t.ex. runt rutschkanor och 

klätterställningar) 

 Några av de nuvarande sandytorna ersätts med gräsplan (t.ex. vid gungorna) 

 Sandlådor med skjutlock installeras 

 

Om så önskas så visar jag gärna hur man kan se var en katt har bajsat. Själva bajset brukar 

vara täckt med sand, men platsen är ändå busenkelt att hitta. 

 

Med vänlig hälsning 

Anke-Luise Ohlin, samt lille Jannik 
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PARKERING PÅ GÅRDAR 

Det är inte meningen att man skall åka in och parkera i flera timmar på gårdarna, 10 min för i 

och urlastning är vad som gäller. Får ni besök av vänner så upplys dom om vad som gäller i 

området. Har ni någon gång behov av att stå längre en 10 minuter så kan ni får ett särskilt 

parkeringstillstånd av den som är ansvarig för detta. 

 

 

   
 

 

BRANDVARNARE 

 Nu inför vintern, när vi börjar mer och mer att använda levande ljus kan det vara på sin plats 

att se över att 

brandvarnaren fungerar, Ni som inte har någon eller behöver byta till en ny hör av er till 

ansvarig eller till någon 

annan i styrelsen så får ni en ny. 

Hur får man tag i vem som är ansvarig? På anslagstavlan finns ett anslag på alla de grupper 

som vi har i styrelsen 

och vilka ansvarighetsområden vi har. Ni kan alltså ringa direkt till den som är ansvarig för ett 

visst område. 

 

 

  

 

 
 

Välkommen till Salbergsgårdens bod, en liten lantlig inredningsbutik i 

Ullstämma, på promenadavstånd från dig. Det är skyltat från 

Vistvägen.  

Vi håller öppet varje torsdag 17.00-19.30 och lördag 11-15.  

Butiken stänger för säsongen fr.o.m den 18 december men öppnar på 

nytt den 2 april. 

 

OBS! Lördagen den 13 november har vi Julmarknad på Gården. Då 

kommer flertalet andra försäljare och Du kan köpa julklappar och 

annat för att pynta ditt hem inför julen. 

 

www.salbergsgardensbod.se 

 

 
 

http://www.salbergsgardensbod.se/
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KULTURSIDAN 

Vår egen Dick Harrysson och historiska ciceron Kjell Karlsson avlutar sin vandring och 

berättelse om Ekholmen´s historia. Här kommer del 4 i denna uppskattade serie. 

  

Ekholmens Historia – Del 4 (1900-tal) 

Föreningen Egna Hem i Motala grundades 1892. En av grundarna till föreningen var en 

kakelugnsmakare vid namn Frans Johansson född i Vårdsbergs socken 1851. Föreningen 

tecknades av 12 personer som ägde andelar i föreningen som var Sveriges första egna hems 

förening och skulle med tiden bli den största. Föreningen upphörde med sin verksamhet 1980. 

Ekholmen köptes 1901 för en summa av 170.000 kronor, i detta ingick även en del inventarier 

samt 83 kor, 9 oxar och 7 hästar. Det var grevinnan Nathalie Rosensvärd som lät försälja 

egendomen. Föreningen Egna Hem ansåg egendomen vara mycket lämplig för avstyckning då 

den låg längs med hela Stångån från Hjulsbro till Johannelund. Huvudgården Ekholmen med 

152 tunnland jord behölls av Egna Hem föreningen för att drivas vidare och ge föreningen 

inkomster. För att sköta detta tillsattes en inspektör Adolf Boqvist. Hela egendomen styckades 

i 72 småbruksfastigheter och 31 bostadsegnahem. De gamla gårdarna Kvinneby, Hjulsbro, 

Möjetorp, Åleryd och Spångerum fick ge namn åt de olika byggområdena och lever genom 

detta kvar som stadsdelar. Föreningen planerade och byggde de flesta fastigheterna själva, och 

ansåg att ett rum och kök kunde räcka för de flesta att bo i. Ladugårdarna varierade i storlek 

efter hur stor arealen var, genomsnittet var 3-4 kor ett par svin och några höns. Husen 

uppfördes på torpargrund och de flesta rödfärgades, priset för ett egna hem var mellan 3000 kr 

till 4000 kr. År 1917 köptes Ekholmen av en Artur Hofstedt född i Askeby 1871. Han flyttade 

dit tillsammans med sin syster Anna Olivia, de var båda ogifta hela livet. När Artur kom till 

gården var han ca 45 år och ryggskadad och ganska krokig efter ett hårt arbetsliv.  

I början av sin verksamhet på Ekholmen hade Artur både statare och drängar. Han köpte 

maskiner och redskap av senaste slag och 1920 köpte han Landeryds första traktor, en Avance 

för 18000 kronor en summa som man kunde köpt en hel gård för.  Traktorn väckte stor 

uppmärksamhet i trakten.  
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Ekholmen Centrum 1985. Foto: Pär Söderholm. 

 

Med åren blev Artur lite av en enstöring, han slutade umgås med folk och grannar och 

anställde bara tillfälliga arbetare. Några av de som arbetade då och då var några ur stans 

ledighetskommitté, de hade namn som Tjolavitsen, Laschan och Fille Fager. När dessa kom 

var det klokt att ta hem rejält med rödsprit som användes för att starta fotogenmotorerna, då 

de inte var så noga med vad de drack och de flesta av dem inte hade någon motbok. 

Jordbruket försummades alltmer och han blev till sist tvingad att sälja djuren. 

Artur Hofstedt avled 60 år gammal den 11 maj 1931. Systern Anna köpte sig ett hus i 

närheten och bosatte sig där. Ny ägare till Ekholmens gård blev Johan Viktor Johansson som 

köpte gården av dödsboet efter förre ägaren för 60.000 kronor år 1932. Viktor Johansson, 

född 1864, var gift och hade tre barn Albin född 1896, Arvid född 1901 och Erik född 1904. 

Sedan 1923 ägde Viktor Johansson Haninge Västergård som han brukade fram till sin 

bortgång 1936 tillsammans med sonen Albin. Det var yngste sonen Erik som blev arrendator 

och brukade Ekholmen. Han tillträde 1933 tillsammans med sin fru. Gårdens tidigare ägare 

hade de sista åren endast odlat en mindre del av åkrarna och gårdens hus var i mycket dåligt 

skick.  

Erik började nu försöka få ordning på gården igen. Han plöjde upp hela arealen och började 

använda konstgödsel. Eftersom jorden hade varit i vila rätt länge så blev skördarna goda. Han 

skaffade mjölkkor och började reparera husen, elektricitet drogs in på gården 1939.  Tyvärr 

blev han sjuk samma år och avled endast 35 år gammal. Eriks bror Albin fortsatte att bruka 

gården samtidigt med Haninge Västergård. Gården ägdes då av Albins mor Hilma som också 

bodde där. Albin fortsatte att rusta upp gården och installerade bl.a. mjölkmaskiner. Han hade 

ett stort intresse för hästar och hade under många år ardennerhästar vilka då användes på 

gården. Linköpings kommun började att visa sitt intresse för Ekholmens mark på 1950 talet 

och ville köpa den. Hilma Johansson ville inte sälja gården utan ägde den till sin död 1961. 

Följande år sålde sterbhuset efter henne Ekholmen till Linköpings kommun. 1964 brändes 

ladugården ned av brandkåren och alla övriga byggnader revs, nya hyreshus började byggas 

på ägorna. 1967 påbörjades byggnationen av Järdalavägen och 1972 stod Ekholmens centrum 

färdigt. Våra hus i L21 byggdes mellan 1972 och 1975. 
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//Kjell Karlsson 

 

 
Branden på Ekholmsvägen 42, 1990. Foto: Pär Söderholm. 

 

FREDRIKSBERGS IP 

Till nästa säsong (2011) kommer Fredriksbergs IP ha en konstgräsplan. Detta kommer att på 

sikt gynna återväxten och  BK Kenty´s satsning på ungdomssidan. 

BK Kenty är nu bäst i Linköping på herrsidan och var i år nära att ta klivet upp i division 1. 

Man får försöka att ta klivet upp från division 2 kommande säsong istället. 

 

Juniorlaget som vi skrev om i förra infobladet lyckades bra i kvalet till juniorallsvenskan och 

slutade tvåa. Nästa år blir det alltså spel för juniorerna i juniorallsvenskan, på konstgräs. 

 

Det finns många lovande ungdomar i Kenty på både herr och damsidan. 

Kom gärna ner till Fredriksberg och den nya planen med konstgräs och naturläktare till nästa 

säsong. Det är definitivt värt ett besök. 
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BK Kenty´s klubbhus vid Fredriksbergs IP, 2008. Foto: Pär Söderholm. 
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MUSIKTIPS PÅ CD      

 

 

 

 
Garageblues 

The Black Keys-Brothers 

Dom har kallats för “The white boys who stole the blues” 

Musiken är en blandning av garagerock och delta-blues och dom har missionen att leda 

tillbaka hiphop ungdomarna tillbaka till den svarta musikens rötter. 

Skivan innehåller vuxenmusik på hög nivå som för tankarna till 60-och 70-talet. 

En skiva med bra drag för alla som gillar rock o blues.(Finns på ”Spotify” för er som vill 

lyssna). 

// PM 

 

 

 
Folk Pop  

Harper Simon-Simon Harper 

Ni som gillade och gillar Simon & Garfunkel kommer att älska den här skivan. 

Han är som ni kanske förstod  son till Paul Simon. (Finns på ”Spotify” för er som vill lyssna). 

// PM 

 

 

 
British Folk-Rock 

Richard Thompson-Dream Attic 

En kanonskiva som sitter som gjuten om man gillar British Folk Rock. 

Skivan är inspelad inför Live-publik som ger den en extra dimension. 

Richard Thompson var tidigare med i den kända gruppen Fairport Convention. 

 (Finns på ”Spotify” för er som vill lyssna). 

// PM 
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Rock 
Neil Young-Le Noise 

Neil är tillbaka bättre än någonsin och råare. 

Young spelar akustisk - och elgitarr på alla låtar. Inget kompband, inga överdubbningar, bara 

en musikalisk legend, hans röst och hans gitarrer. Bästa plattan på säkert minst 10 år.  

(Finns på ”Spotify” för er som vill lyssna). 

 

// PM 
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FILMTIPS PÅ DVD      

 

 

 

 
Den siste tempelriddaren 
En riktig ”Långfilm”. 165 minuter av spänning och äventyr. 

En blandning av Indiana Jones, ARN och DaVinci koden. För er som gillar äventyrsfilmer. 

Baserad på Raymond Khoury´s bestseller bok. 

// PM 

 

 
Harry Brown 

Michael Caine spelar Harry Brown som har bott hela sitt liv i en Londonförort som efterhand 

har tagits över av våldsamma gatugäng. När hans bästa vän mördas brutalt bestämmer sig den 

åldersstigna änklingen och f.d. marinsoldaten för att ta lagen i egna händer. Han inleder en 

personlig vendetta. Utan polisens inblandning ... och helt utan förskoning! 

 VARNING! För en del våldsamma scener. 

Rollen i den här filmen anses av många som en av hans bästa. 

// PM 

 

 

 
Hemsöborna 
På Hemsö i Stockholms skärgård bor änkan Madame Flod. Efter sin mans död har skötseln av 

gården blivit eftersatt, eftersom hennes son Gusten mest intresserat sig för jakt och fiske. Hon 

anställer drängen Carlsson från Värmland som är arbetssam och duktig. Han får gården att 

leva upp igen och gifter sig så småningom med änkan Flod trots Gustens motstånd. Livet i 

skärgården är inte så fridfullt som det verkar. Hemsöborna är ett älskat drama efter en roman 

av August Strindberg. Man vet inte om eller när SVT kör denna serie i repris. Jag ville inte 

vänta. Rekommenderar den här klassikern för alla. En riktig svensk kulturskatt. 
// PM 

 

 

http://www.hemmakvall.se/Pages/Bild.aspx?bildid=1544812289
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TILL SIST… 

 
Vill du komma bort en stund, umgås eller bara vara ensam, eller varför 

inte ta tag i den där kamrat- eller släktträffen som aldrig blev av. Hyr ett 
hus av oss i det vackra Kinda under en helg och njut av vistelsen. Alla 

våra hus ligger sjönära och båt med flytvästar ingår. I närheten av husen 
finns ridhus, golfbanor, promenadstråk, sjöar, skog och mycket annat. Vi 

erbjuder upp till 11 bäddar med fulla moderniteter till mysigt, ensligt 
sjönära boende i de djupa Kindaskogarna. 

 
Gå in på www.rimpact.se och välj i vilken miljö du vill vara. 

Hör av er via mail: info@rimpact.se, eller ring 0736 22 49 99 och hör dig 
för hur vi kan hjälpa dig en weekend. 

 

 
 

 

 
 

TACK FÖR I ÅR ÖNSKAR BRF L21 EKHOLMEN 
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//Styrelsen L21 genom mats dahlin 

http://www.rimpact.se/
mailto:info@rimpact.se

