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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. 

 

 

Planerade tidpunkter för infobladet, 2012: 

 

 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 

 Byte av garageportar 

 Takbeläggning på gång 

 Intressanta artiklar 

 Kultursidan 

 … och mycket mer…trevlig läsning… 
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STYRELSEMÖTEN L21 – 2012 

 

 

 
 

 

Datum för Styrelsemöten 2012: 

 

Styrelsemötena hålls i föreningslokalen (50C) med start klockan 

17.30. 

 

Vår 2012: 16/1, 13/2, 12/3, 16/4, 14/5, 11/6. 

Mötesdatum för hösten 2012 kommer i nästa Infoblad. 

 

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   

 

 

BYTE AV GARAGEPORTAR INOM BRF L21 

Vi kommer att byta ut garageportarna på garagen 701, 702, 703, 704, 705, 706, 

707, 708, 711, 712 och garageport 713. Garageportarna som över lag är i sämre 

skick kommer efterhand som vi anser oss kunna finansiera detta att bytas ut till 

mer underhållsfria och hanteringsbara garageportar. Den modell vi tänkt oss är 

de som liknar portarna 714 och 715.  

Entreprenaden med byte av garageportarna är ännu inte upphandlad. 
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TAKBELÄGGNING OCH VATTENAVRINNING 

Föreningen har handlat upp entreprenören Takbolaget Roger Andersen AB 

gällande omläggning av taken och takavvattning, jobbet kommer att kosta 

ungefär 8 – 9 MSEK och kommer att rymmas inom befintlig underhållsbudget. 

Entreprenaden omfattar ny takbeläggning, nya hängrännor, nya stuprör, nya 

snörasskydd, nya skydd för uppstigningsluckan och nockrör för fallskydd. 

Jobbet kommer att påbörjas under kvartal 2, 2012 och stå klart till semestern 

2013. Upphandlingen omfattar samtliga byggnader utom Ekholmsvägen 42 då 

den genomgick detta arbete1999. Vi återkommer med mer information på 

anslagstavlorna i varje trapphus. Det första byggmötet är inplanerat den 11 maj 

då vi erhåller mer information från entreprenören. 

 

 
 

GRUNDFÖRBÄTTRINGAR  

Ekholmsvägen 74 och 76 

Marken runt byggnaderna har legat till sig under vintern efter hösten dränering 

runt byggnaderna. Nu under våren kommer vår markentreprenör Green 

Landscaping att ta itu med planteringarna, gräsytorna och de hårdgjorda ytorna 

runt dessa byggnader. 

Ekholmsvägen 66, 68 och 78 

Härnäst står marken runt byggnaderna Ekholmsvägen 66, 68 och 78 i tur vad 

gäller grundförbättringar på liknande sätt som Ekholmsvägen 74 och 76. Detta 

är nödvändiga åtgärder för att förhindra vatteninträngning i grundplattan vilket 

har skett på Ekholmsvägen 44 med stora kostnader som följd. 
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INTERNET INSTALLERAT I SAMTLIGA LÄGENHETER 

Ett internetuttag (Bredbandsuttag) är nu installerat och driftsatt i samtliga 

lägenheter. Det är upp till den enskilda lägenhetsinnehavaren att teckna avtal för 

nyttjande av dessa uttag. BRF L 21 har ett avtal med Utsikt som är vår 

kommunikationsentreprenör och mer information hittar di på deras hemsida. 

 

 

 

BISFENOL I VATTENRÖR UTREDS 

Nu har regeringen initierat en kartläggning som ska visa hur mycket 

bisfenol A som kan avges till dricksvatten från renoverade 

vattenledningsrör. 

Uppdraget har gått till Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket 

som gemensamt ska genomföra kartläggningen. 

Att renovera vattenledningar genom relining med epoxi har blivit allt vanligare. 

Ingen har emellertid undersökt om det hormonstörande ämnet bisfenol A, som 

finns i materialet, kan läcka över till dricksvattnet. 

Senast den 15 december nästa år ska uppdraget redovisas och senast den 15 

september i år ska en delrapport vara klar. 

Bisfenol A har inom EU förbjudits i nappflaskor och så sent som förra veckan 

kom beskedet från regeringen att ämnet förbjuds även i barnmatsburkar. En 

undersökning av förekomsten av bisfenol A i kvitton väntar också. 

BRF L 21 har inte utfört någon relining av vattenrören och vi har således inte 

denna påverkan av vattenkvaliten. 
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STORT INTRESSE FÖR ELMÄTARE 

Varannan svensk vill använda elmätare för att få bättre kontroll över sin 

elförbrukning. Lika många kan tänka sig att byta elhandlare om det skulle 

ge bättre koll på elanvändningen. Det visar en undersökning som Sifo gjort 

på uppdrag av elbolaget Eon. 2 000 har svarat på frågor. 

Nästan var femte tror att de skulle kunna spara mellan 11–20 procent av sin 

elförbrukning om de enkelt kunde se hur mycket el de gör av med. BRF L 21 har 

avvaktat med att installera individuell elmätning tills vi har råd med detta. Det 

var planerat att vi år 2011 skulle genomfört individuell elenergimätning till 

samtliga lägenheter inom föreningen med vi har omprioriterat dessa åtgärder och 

genomfört andra underhållsåtgärder före detta. Planerna finns dock kvar och vi 

återkommer i vår investeringsbudget med förslag på genomförande tid. 

 

 

 

 

Vem ansvarar för elen? 

I din egen villa eller fritidshus är du själv ansvarig för att den fasta installationen 

är säker. Detsamma gäller vanligtvis om du hyr ett hus under en längre tid. Men, 

här kan avtalet mellan dig och husägaren förändra ansvarsfördelningen.  

 

Hyresrätt eller bostadsrätt 

Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt måste du också se till att installationen är fri 

från synligt slitage och skador. Är den inte det ska du kontakta den som råder 

över anläggningen vilken är den som ansvarar för att felen ska åtgärdas. Med 

den som råder över anläggningen menas anläggningsinnehavaren om det inte 

finns ett avtal som reglerar ansvaret som exempelvis din bostadsrättsförening. 

Oavsett hur du bor, är det alltid du själv som ansvarar för att de anslutna 

apparaterna är i gott skick.  

Se över dina elinstallationer i lägenheter råder Svenska Brandskydds Föreningen 

och BRF L 21. Sverige har dyrast el i Norden 
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Trots att grundpriset på el på den nordiska elbörsen i stort sett är detsamma för 

elhandlare i Sverige, Norge och Finland betalar svenska elkunder betydligt mer 

för sin el än sina nordiska grannar. 

Och det beror till allra största delen på skatterna. I Sverige är elskatten dubbelt 

så hög som i Norge. Lägst elskatt har Finland. 

- För en villaägare i Sverige med eluppvärmning betyder det drygt 7 000 kronor 

mer för elen om året än motsvarande villaägare i Finland, konstaterar Joacim 

Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarna. 

 

Villaägarna har låtit konsultföretaget Sweco jämföra vad konsumenterna får 

betala för elen i tre nordiska länder, Sverige, Norge och Finland. 

 

En liten del av prisskillnaden beror på handeln med elcertifikat. 

- Handeln med utsläppsrätter har en viss effekt, men den stora boven bakom 

prisskillnaderna är skatten, säger Olsson. 

 

Och att elskatten skulle vara en "grön" skatt köper inte Villaägarna. 

- Elskatten har ingen miljöstyrande effekt längre. Det är en myt. Det är handeln 

med utsläppsrätter som styr till 100 procent. 

 

Också nätavgifterna varierar mellan länderna. Om det beror på faktiska 

skillnader i kostnader för näten har inte analyserats. Generellt sett är 

nättarifferna högst i Norge och lägst i Finland. 

 

 

GENOMFÖRD BRANDSYN 

BRF L21 har genomfört en brandsyn i trapphusen, tyvärr med ett nedslående 

resultat. Där finns allt mellan himmel & jord, cyklar, skor, kläder, lekredskap 

mm. Som alla vet så skall det inte finnas något som kan hindra vid en utryckning 

för brand och ambulanspersonal i våra trapphus. Cyklar skall exempelvis vara i 

cykelhusen, vilket har påtalats vid ett flertal tillfällen. Kläder och leksaker är 

låttantändligt och kan innebära direkt livsfara om en brand skulle sprida sig.  

Vi ber er därför att plocka bort utanför er era dörrar. Vi kommer att gå en ny 

brandsyn inom kort och då hoppas vi att det skall se bättre ut.  

//Styrelsen BRF L 21 

 

 
 



 

 

7 

NYTT KRAFTVÄRMEVERK I LINKÖPING  
För att möta den framtida efterfrågan på värme och el men även för att fasa ut 

användningen av kol och olja ur produktionen satsar nu Tekniska Verken i 

Linköping på ett nytt kraftvärmeverk. 

Anläggningen planeras vara ungefär i samma storlek som den panna som 

byggdes 2004. Den nya pannan kommer att vara på cirka 80 MW och producera 

ungefär 500 GWh energi per år, motsvarande 25 000 villors årsbehov. Pannan 

kommer att vara främst avfallsbaserad, men ska klara en flexibel bränslemix 

med allt från avfall till skogsbränsle. Det ger en maximal flexibilitet inför 

framtiden. Bygget innebär en investering på en miljard och kan som tidigast stå 

klart 2015/2016.  

 

 

 

 

Ekholmens Video 

Lösvikts godis 5,90 Hg 

Lågpris tobak 

Hyr 3 filmer i en vecka för endast 99kr (gäller t.o.m 30mars 2012) 

Köp 6st utvalda hyrfilmer för endast 99kr 

Köp 4st nya filmer för endast 100kr 

Chips endast 15kr 

Giroservice (Betala räkningar, göra bank insättningar för endast 32kr) 

Öppettider:  

Mån-tors: 09.00-210 

Fredag: 09.00-22.00 

Lördag: 10.00-22.00 

Söndag: 10.00-21.00 

TEL: 013-15 40 40 
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VÄLKOMMEN TILL ENERGIWEBBEN! 

Sverige har satt upp nationella energimål som ska vara uppfyllda år 2020, 

detta för att klara den framtida energiförsörjningen utan att förstöra vår 

miljö. De definieras enligt följande: 

 

• 40 % lägre utsläpp av växthusgaser 

• 50 % ökad generering av förnybar energi 

• 20 % effektivare energianvändning 

• 10 % förnybar energi inom transportsektorn 

 

Vi kan konstatera att vi gemensamt står inför betydande utmaningar!  

Med verktyget Energiwebben vill vi skapa förståelse om din egen 

energianvändning. Vi vill visa jämförelser med andra typboenden samt inspirera 

och komma med lösningsförslag hur du effektiviserar din energianvändning med 

hjälp av bland annat omvandling av energi för egen användning.  

 

Ta dig tid och jobba genom programmet, stanna upp och fundera, analysera hur 

din vardag fungerar och vad du kan göra för att bli mer energismart. 

 

 

 

VÅRVANDRING I OMRÅDET 

 

Den 16 april var det årlig vårvandring i BRF L21 Ekholmen tillsammans med 

Green Landscaping som ansvarar för yttre skötsel i vårt område.  

Några medlemmar hade mött upp längs vandringen i området med synpunkter. 

Bra gjort ! 

Bl.a. kommer nya buskar och träd att planteras, rensning i rabatter kommer att 

genomföras, blomkrukor kommer att placeras ut i området mm mm. 
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MILJÖHUSEN OCH KÄLLSORTERING OCH GRÖNA PÅSEN 

Styrelsen vill påminna och tipsa om den alldeles utmärkta Ullstämma 

Återvinningscentral som finns bara någon kilometer från BRF L21 Ekholmen.  

Där kan du kasta alla fraktioner du INTE får slänga i våra källsorteringshus. 

 

Och Du, om du behöver fler GRÖNA PÅSEN att slänga matavfall i, så finns 

dessa att hämta i Källsorteringshusen. 

 

Öppettider: 

Måndag 06.30-20.00 

Tis-tors. 11.00-18.00 

Fredag 06.30-15.00 

Lördag 08.00-15.00 

 

Telefon 013-30 86 90 För mer info besök www.tekniskaverken.se  
 

 

 
 

 

FEJKADE VÄNNER TÖMMER KONTON 

Elva personer fälls för ett avancerat bedrägeri mot åtta bankkunder. 

Genom ett datavirus lyckades de kapa bankkonton och länsa dessa på över 

en miljon kronor. Så här gick det till när åtta kunder i Sparbanken 

Öresund fick sina konton länsade: 

 Med hjälp av datavirus, så kallade trojaner, tog sig bedragarna in i 

bankkundernas datorer. 

 Via internetbank överfördes pengar till så kallade målvakter. 

 Kundernas datorer har smittats av trojaner som lagts in från datorer med 

IP-adresser i utlandet. 

 Sammanlagt har drygt 1,2 miljoner kronor överförts till målvakterna. 

 Mindre belopp har tagits ut i bankomater och vid valutaköp. 

 En del målvakter har fått en mindre summa som betalning. 

 Elva personer dömdes för grovt bedrägeri eller penninghäleri. 

 Den dömde 31-åringen har varit en viktig och nödvändig länk i 

brottsligheten. Han har deltagit i flera grova bedrägerier och det 

sammanlagda beloppet är så högt att straffvärdet bestämdes till mer än 

minimistraffet. 

http://www.tekniskaverken.se/
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Men så fort bankerna upptäcker bedragarnas knep så dyker nya upp – fejkvänner 

på Facebook är senast på tapeten. 

 

- Bedragaren ansöker om att bli Facebook-vän med den man vill angripa. Många 

svarar på dessa förfrågningar och ser personen som en kompis. Sedan berättar 

bedragaren att en räkning behöver betalas, men att internetdosan är trasig, säger 

Bertil Ellvén, säkerhetschef hos Swedbank. 

 

 

 

Han påpekar att bluffarna ökar i takt med att nya metoder upptäcks. 

Kan inte du hjälpa mig med din dosa? Det är frågan som personen på andra 

sidan skärmen får. Många är godtrogna och ställer upp och snart är bedrägeriet 

genomfört. Dosans koder lämnas ut, fonder säljs och pengar överförs. 

 

 
 

 

"Hänga nyckeln på dörren" 

När bedrägeriet upptäcks är det svårt att få kompensation från banken. 

Anledningen: kunden har själv lämnat ut koderna. 

- Det är som att gå hemifrån och hänga nyckeln på dörren. Då ersätter inget 

försäkringsbolag, säger Ellvén. 
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Kapade Facebook-konton drabbar också allt fler. Man behöver inte vara naiv för 

att gå på bedragarnas bluffar. 

- Sociala medier innehåller massor med bilder och information om familj, jobb 

och annat. Då kan bedragaren enkelt agera vän och begära hjälp med pengar. 

Meddelanden kan jättelätt bli skräddarsydda, säger David Jacoby, 

säkerhetsexpert på Kaspersky Lab. 

 

Fjärrstyrda datorer 

Fjärrstyrda datorer är också en trend bland bankbedrägerier. Kunder får samtal 

om att virus upptäckts på datorn, men att problemet kan bli löst om de ger 

tillträde till datorn på distans. 

- Kunderna betalar flera tusen för "tjänsten", men det är ingen virussanering, 

bedragarna tömmer kontona, säger Ellvén. 

Ett stort bedrägerimål mot åtta kunder hos Sparbanken Öresund fick sitt 

avgörande i Malmö tingsrätt på torsdagen. Elva personer döms för att ha agerat 

målvakter när bankkonton tömdes på ungefär 1,2 miljoner kronor. 

En 31-årig man får det högsta straffet bland de inblandade i målet. Han döms till 

tre och ett halvt års fängelse för grovt bedrägeri. Flera andra fälls för 

penninghäleri och en villkorlig påföljd med dagsböter. Den misstänkte 

huvudmannen samt ytterligare inblandade väntar fortfarande på åtal. 

 

STABILA BOPRISER OCH STORT UTBUD 

  

Utbudet på bostadsmarknaden är fortsatt stort men priserna är relativt 

stabila. Priserna har gått ned med 1 procent de senaste tre månaderna. Det 

gäller både bostadsrätter och villor i landet, enligt Mäklarstatistik. 

Utvecklingen i de tre storstadsregionerna ligger mellan minus 1 procent och 

plus en procent under samma period. 
- Priserna är stabila just nu, både i riket som helhet och i de tre storstads-

områdena. Och det görs relativt många affärer, säger Lars-Erik Nykvist, vd på 

Fastighetsbyrån. 

 

 

Förutsägbar marknad 

Något förvånande såldes litet fler bostäder under februari i år jämfört med i fjol 

trots den ekonomiska oron i omvärlden. Nykvist tror att det finns ett uppdämt 

köpbehov. 

- Och just nu är det en väldigt förutsägbar marknad med så här små justeringar. 
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Då är man i den fas där bostadspriset inte blir det primära utan andra saker blir 

betydligt viktigare. 

Sett över de senaste 12 månaderna är prisnedgången för bostadsrätter 3 procent i 

riket som helhet och i de tre storstadsregionerna ned 4 procent. 

- Det har varit rätt många månader med minussiffror under hösten, konstaterar 

Nykvist. 

 

Inga renoveringsobjekt 

En effekt av det bolånetak som infördes 2010 som mäklarna noterat är att folk 

inte längre satsar på renoveringsobjekt. Pengarna går i stället till 

kontantinsatsen. 

Den senaste månaden har priserna på bostadsrätter i riket stigit både i riket som 

helhet och i storstadsregionerna medan villapriserna i stort sett legat stilla. 

Även analysföretaget Valueguard-KTH:s boprisindex Hox för hela Sverige steg 

i februari. Ökningen var 1 procent jämfört med januari. Indexet steg med 3,2 

procent under den senaste tremånadersperioden. Jämfört med februari i fjol 

sjönk index med 3,4 procent. 

Hox-index bygger på data från bland annat Mäklarstatistik och Lantmäteriet och 

är justerat för typ av objekt. Index är framtaget för att ligga till grund för olika 

finansiella produkter. 

 

FASTIGHETSÄGARNA: BRF:ER STÅR STADIGA  

 

Fyra av fem bostadsrättsföreningar planerar underhåll och renoveringar 

det kommande året trots försämrade ekonomiska utsikter och högre 

räntor. Det framgår av en undersökning genomförd av Fastighetsägarna 

Stockholm. 

En genomsnittlig bostadsrättsförening i Stockholm har inga planer på att skjuta 

upp underhållsarbeten, renoveringar eller avgiftsförändringar på grund av det 

ekonomiska läget. 

- Det här är glädjande resultat eftersom det visar att våra medlemmar är duktiga 

på att sköta ekonomin i sina föreningar trots tuffare förutsättningar, säger 

Katarina Tunhammar, verksamhetsansvarig BRF på Fastighetsägarna 

Stockholm. 
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En majoritet av respondenterna i undersökningen säger att de inte heller planerar 

några avgiftshöjningar under det kommande året. 

– Vi ser till att renovera och underhålla vår fastighet kontinuerligt. Det är ett 

måste för att huset inte ska rämna ihop. Allt hamnar i bokslutet som värdeökning 

och skrivs av under många år. Och lyckligtvis ser vi att avgiftshöjningar inte är 

nödvändiga på ett bra tag, säger Christian Tamker, ordförande i 

bostadsrättsföreningen Fredhälls Gård i Stockholm. 

 

Undersökningen genomfördes genom Fastighetsägarna Stockholms 

bostadsrättspanel, som omfattar 300 bostadsrättsföreningar i Stockholms län, 

under februari 2012. Fastighetsägarna Stockholm har cirka 2 600 

bostadsrättsföreningar som medlemmar. 

 

 

GRILLFEST-PUBKVÄLL 

 

   
 

Vår årliga Grillfest i BRF L21 kommer i år att gå av stapeln lördag den 25 

augusti. Vi kommer även detta år att anordna en pubafton lite senare på kvällen 

eftersom det blev så lyckat förra året. 

Separat kallelse kommer att skickas ut senare. Notera 25 augusti redan nu! 
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KÖP OCH SÄLJ 

 

 
 

Är du intresserad av att köpa eller sälja något? Infobladet tar gärna emot tips om 

det är något du söker eller kanske själv vill sälja. Lägg din köp/säljannons i 

någon av brevlådorna som finns i b-uppgångarna i varje hus. 

Vem vet - du kanske gör ditt livs affär eller fynd? 

 

 

 

 
 

BESÖK EKHOLMENS BIBLIOTEK – en oas i stadsdelen Ekholmen! 

Ett vardagsrum för alla åldrar –öppet måndag till och med fredag – massor av 

böcker för småbarn, större barn, ungdomar, vuxna. Fem dagstidningar och en 

stor mängd tidskrifter för alla smaker! Fria internetuppkopplingar – bara att 

boka in sig en timme i taget. Lånekort med pinkod är vad som behövs! Skaffa 

dig ett du också!! Och kom ihåg alla sorters ljudböcker: CD-böcker, MP3-

böcker,den nya Daisytslboken- och e-boken! Pröva dig fram – vi har det mesta 

och kan beställa ännu mer. Läs kulturprogrammen och besök våra barnprogram 

och vuxenprogram – se våra små utställningar! Kanske vill du själv ställa ut 

något? Vi bjuder på litet av varje! Har du idéer och önskemål – lämna dem till 

oss! Du har alltid chansen att själv bidra till vår verksamhet! 

 

ÖPPET-TIDER: hela juni har vi öppet – passa på att SOMMAR-LÅNA över 

sommaren!! 

Måndag-tisdag       10-13, 14-19 

Onsdag     10-13, 14-18 

Torsdag              14-18 

Fredag      10-13, 14-18 

Sommarstängt 2 juli – 27 juli –välkomna igen den 30 juli!! Då gäller vanliga 

tider igen! 

MISSA INTE VÅRT 40-ÅRSJUBILEUM i HÖST!! Massor av program under 

oktober och november för att fira!! 
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KULTURSIDAN 

 

Bjuder som vanligt på cd, film OCH boktips. Håll tillgodo… 

MUSIKTIPS PÅ CD/DVD     

 

 
Alice Cooper 

Nytt album producerat av den legendariske Bob Ezrin (Alice Cooper, Pink 

Floyd, KISS) som också producerade Alice Coopers klassiker "Welcome To My 

Nightmare" från 1975. Denna uppföljare har sina influenser i ett brett spektra 

men med tyngdpunkten främst i 70-tals rocken. Ni som gillar Alice Coopers 70 

talsskivor så är det ett givet köp. 

PS: Missa inte Alice när han är huvudnummer på ”Skogsröjet” i Rejmyre. 

 

 

 

Paul McCartney 

1999 gav Sir Paul ut det firade albumet "Run Devil Run", där han tolkade gamla 

rock 'n' rollfavoriter från 1950-talet. Här är ännu en välplanerad, stilfull 

djupdykning i barndomens favoritlåtar, men denna gång är det musikaliska 

anslaget lite annorlunda. Tillsammans med jazzsångerskan Diana Krall och 

hennes band återupplivar Sir Paul gamla musikaliska minnen ända från tiden då 

han förmodligen hörde sin far James klinka fram Fats Wallers "I'm Gonna Sit 

Right Down and Write Myself a Letter. Har den själv och rekommenderar den 

till alla mellan 0-110år 
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FILMTIPS PÅ DVD      

 

 
 

Simon och Ekarna 

Nominerad till 13 Guldbaggar! Filmen baseras på Marianne Fredrikssons 

internationella bestseller!  

Simon växer upp i en arbetarfamilj under andra världskriget. När han söker sig 

till stadens läroverk möter han Isak, son till en förmögen judisk bokhandlare 

som flytt undan förföljelserna i Tyskland. De två pojkarna och deras familjers 

liv vävs samman - och Simon börjar förstå att det finns hemligheter i hans familj 

som kommer att förändra hans liv för alltid. 

 
 

 
 

Tintin 

Här är filmen med den älskade och välkända unga reportern med namnet Tintin,  

och hans alltid trogne hund Milou baserad på de berömda böckerna av den 

belgiske författaren och kreatören Hergé. I filmen beger sig den orädde reportern 

Tintin, hans stridslystne hund Milou och den bråkige Kapten Haddock ut på ett 

äventyr för att finna det sedan länge förlorade skeppet "Enhörningen" som 

innehåller hemligheten om en antik skatt och nyckeln till en uråldrig 

förbannelse.  Jag var och såg filmen på bio i 3D format. En av mina topp 10 

filmer 2012. Efter ett tag in i filmen så tänker man inte på att den är 

dataanimerad. En riktig äventyrsfilm för hela familjen. Tintin! Håller än! 

REKKOMENDERAS! 
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BOKTIPS (för hängmattan…)     

 

 
 

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (Jonas Jonasson) 

En sanslös historia om mannen som rymmer från ålderdomshemmet på sin 100 

årsdag. Sedan händer det saker, vi får också följa hans rika liv bakåt i tiden. 

Boken håller på att filmas med Robert Gustavsson i huvudrollen. 

 

 

 
 

Det du inte såg (Patrik Sjöberg) 

Kanske en av de starkaste själbiografierna på många år. Väldigt självutlämnande 

och omskakande. Man kan ha mycket synpunkter på Patrik Sjöberg både som 

aktiv och efter karriärens slut. Boken ger kanske också en förklaring till hur hans 

liv utvecklat sig. 

 

 
 

Två soldater (Roslund & Hellström) 

Mitt på polisens vägg sitter två ansikten. Leon och Gabriel. Redan som 

nioåringar gömde de vapen i sina elevskåp och kapslar med amfetamin under 

frysdisken, tog vilka risker som helst av längtan efter att en dag få höra till. Tio 

år senare skriver Leon från fängelsecellen till Gabriel, den ende han litar på. 

Brevet är början på den plan som med aggressivitet, våld och död ska föra dem 

allra högst upp på den där snutväggen. 
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TILL SIST… 

 

 

Upptäck stroke i tid 

AKUT är en förkortning som hjälper dig att komma 

ihåg hur symtomen ser ut och vad du ska göra.  

Lägg den på minnet.  

Det kan hända vem som helst – när som helst. 

 

ANSIKTE 

Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan 

hänger - ring 112! 

 

KROPPSDEL ARM/BEN 

Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 

sekunder? 

Om en arm faller - ring 112! 

 

UTTAL 

Kan personen upprepa en enkel mening som ”Det är 

vackert väder idag”? 

Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 

112! 

 

TID 

Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt. 
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L 

 
 

 

Vi heter numera BRF L21 Ekholmen – och ingenting annat… 

 
//BRF L21 Ekholmen genom mats dahlin 
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Styrelsen i BRF L21 Ekholmen önskar alla 

medlemmar en skön och trevlig sommar ! 
 
 

 

 

 


