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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, 2013: 

 

 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 

 Kabel TV inom BRF L21 

 Försäkringar 

 Kultursidan… och mycket mer…trevlig läsning… 
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STYRELSEMÖTEN L21 – 2013 

 

 

 
 

 

Datum för Styrelsemöten 2013: 

 

Styrelsemötena hålls i föreningslokalen på Ekholmsvägen 50C,  

med start klockan 17.30. 

 

Vår 2013: 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 6/5, 3/6. 

Den årliga vårvandringen är måndag 8/4. 

 

På anslagstavlan i varje trappuppgång, ser ni kontaktmöjligheter 

till styrelse och andra funktioner. 

Saknar du någon information hör av dig till styrelsen. 
 

 

INSÄNDARE / STYRELSEINFORMATION / ARTIKLAR   

 
 

TRÄFFA STYRELSEN 

Vi gör ett försök att ha öppet så att våra medlemmarna kan komma och träffa oss i styrelsen 

om man tex har några frågor.  

Adress och tidpunkt: Ekholmsvägen 50 C, torsdagar mellan klockan 18.00-20.00. 

28 mars 

25 april 

30 maj 

Uppehåll juni – augusti 

26 september 

31 oktober 

28 november 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=m%C3%B6ten&source=images&cd=&cad=rja&docid=EKGrtVEsX7S0jM&tbnid=eP7DjwFWtDMPFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://livet-har-och-nu.blogspot.com/2012/02/moten-med-nya-manniskor.html&ei=8K8nUbG9N8zcsgaT-oDwDw&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNG9fpzShrMwXNjWC2bXmwZCqu3mpQ&ust=1361641821864530
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NY LEVERANTÖR FÖR LÅSÖPPNING AV LÄGENHETER 
Lås & Nycklar har övertagit låsöppningstjänst från Taxibil i Östergötland AB.  

Aktuella telefonnummer för respektive klockslag sitter på anslagstavlorna. 

Klockan 07.00-08.00:  013-37 19 56 

Klockan 08.00-16.00:  013-37 19 50 

Jour/Övrig tid:  013-13 19 40 

 

 
 

 

BRANDSYN UPPFÖLJNING – JANUARI 2013 

Styrelsen har gjort ytterligare en brandsyn och uppföljning från i höstas/vintras. Glädjande 

nog ser det betydligt bättre ut i våra trapphus, men det finns tyvärr en del trappuppgångar som 

fortfarande är en säkerhetsrisk vid en eventuell brand.  

Styrelsen kommer nu att kontakta berörda medlemmar för omedelbara åtgärder. 

  

//Styrelsen BRF L 21 

 

 
 

 

 

HEJ... 

Jag som medlem i föreningen tycker att ni som djurägare skall kunna rasta era djur utanför 

bostadsområdet. Plocka upp avföring efter era djur. Inte så roligt att jag skall behöva hålla 

100% koll på att min son inte leker i GUL SNÖ. 

Hoppas se en bättring med dessa ord. 

 

//Mvh Andreas Jansson 

 

 

http://www.google.se/imgres?q=l%C3%A5s%C3%B6ppning&hl=sv&biw=1680&bih=925&tbm=isch&tbnid=hd16lsE41sTptM:&imgrefurl=http://www.molndalsbostader.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=2bb99efc-791e-4660-b45d-0ed0b8c0be97&docid=WXKodtUV0OT19M&imgurl=http://www.molndalsbostader.se/Global/DisplayMultimedia.ashx%3Fguid%3D48ac07ab-4af6-4e2c-9258-f5469d0b0e58&w=371&h=340&ei=wq4nUZygE9HgtQbJ5IGADw&zoom=1&ved=1t:3588,i:206&iact=rc&dur=1164&sig=106293952076789793418&page=2&tbnh=189&tbnw=200&start=29&ndsp=36&tx=120&ty=116
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=kissande+hundar+sn%C3%B6&source=images&cd=&cad=rja&docid=quLi9JC3mF5B_M&tbnid=5DGxW7WtrjZP8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://cockernelon.wordpress.com/&ei=iq4nUcqoIIrrswaDxYCICw&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNGLhO27s9m4J9IIaJ0gi4wAOAbDSA&ust=1361641471469309


 

 

4 

FÖRSÄKRINGAR 

Hemförsäkring är en försäkring vi alla ska ha till vårt hem. Den försäkringen tecknar och 

betalar medlemmarna var och en för sig i det försäkringsbolag man själv väljer.                                          

Denna försäkring reglerar lösöre i bostadsrätten t.ex. möbler, kläder.  Merkostnad om man är 

vållande till en skada. 

 

Bostadsrättstillägg är en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen som man ska ha när man har 

en bostadsrätt. Den tilläggsförsäkringen har BRF L21 Ekholmen tecknat och betalar till sina 

medlemmar hos Trygg Hansa.                              

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för den fasta inredningen i din bostad.               

Denna försäkring ersätter skador på fast inredning som du ansvarar för enligt föreningens 

stadgar och bostadsrättslagen. Det kan exempelvis vara vitvaror, badkar eller golv. 

 

 
 

Fastighetsförsäkringen har vi också hos Trygg Hansa.                                                             

Denna försäkring täcker skador som rör fastigheterna inom BRF L21 Ekholmen.  

Egendomsskydd, vid t.ex. brand- och vattenskador.                                                                   

OBS! Det är viktigt att man anmäler en skada som rör fastigheten till föreningen t.ex. en 

vattenskada. Föreningen kallar då ut OCAB som kontrollerar skadan och skriver en 

skaderapport och åtgärdsförslag. Föreningen anmäler skadan till Trygg Hansa. 

 

Detta var lite kort förklarat vad de olika försäkringarna täcker vid en skada. 

 

//Hälsningar Gunilla Lövgren/Försäkringsansvarig i styrelsen.  

 

 

 

INFORMATION KABEL-TV 
Vi tyckte det var dags nu att summera lite angående vår kabel-TV från Comhem. 

Det har inte varit helt smärtfritt varken för medlemmarna eller för oss i styrelsen som jobbat 

med införandet av ny leverantör av vårat TV-utbud. Vi vet att många har varit irriterade över 

en del saker medan andra har varit positiva och nöjda. Vi har jobbat hårt för att det skulle bli 

så lite problem som möjligt vid bytet, men med facit i hand så blev det mera än vad vi hade 

trott. När vi valde att byta leverantör från Canal Digital som vi hade innan, så valde vi 

alternativet att upphandla ett gruppavtal vilket innebär att all medlemmar får ett grundutbud 

med analoga kanaler och dessutom en standard digitalbox med abonnemanget medium 8 

favoriter. Vi hade Canal Digital, Comhem och Sappa att välja mellan och vi hade möten med 

de tre leverantörerna som fick presentera sina erbjudanden. Efter ett antal möten och 

diskussioner så valde vi att satsa på Comhem. De hade de bästa villkoren vad det gäller pris i 

förhållande till utbud och inte minst framtidssäkra. De hade dessutom bra erbjudande till oss 

om vi ville ha alternativa boxar och kanalpaket. Det vi också har märkt med Comhem är att de 

har en jättebra och snabb support när man tar kontakt med dem. 

  

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=f%C3%B6rs%C3%A4kringar&source=images&cd=&cad=rja&docid=B82etB9zBEeDTM&tbnid=6OJquJZaqT-8PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fritidshuset.se/Om-fritidshus/Fritidshus/16807-Forsakringar-fritidshus-.html&ei=pq8nUbbMEIWHswbs34FQ&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNFi-qvN_TFb8ouDLTP3RrEuEUEt4Q&ust=1361641703268585
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Det är många äldre i föreningen som undrade varför vi skulle byta. Svaret är att vi måste se in 

i framtiden. Det är många yngre som flyttar in i området som vill ha den nya tekniken. En 

annan fördel med digital-TV och med en platt-TV är den bättre bildkvalitén som kanske även 

kan vara bra om man är äldre och börjar se lite sämre. 

 

   
 

Detta har hänt: 

 

1. Alla medlemmarna har fått möjlighet att få information angående införandet. Antingen 

genom deltagande vid årsstämman eller separata informationsträffar i 

föreningslokalen.  

2. Många har försökt att få tag i kontaktpersonen hos Comhem och inte lyckats. Vi har 

framfört klagomål till försäljaren (inte samma person), angående bristande support. 

3. Vi i styrelsen har varit tillgängliga och hjälpt många framförallt äldre som inte har 

barn, barnbarn eller någon annan att be om hjälp med inkoppling av digitalboxen och 

även i viss mån kanalinställningar på TV. Vi har gjort vårt bästa i förhållande till våra 

kunskaper och i mån av tid. I vissa fall hade vi haft möjligheten att klara av mera om 

vi haft mera information själva. 

4. Nu verkar det mesta fungera och när ni läser detta så ska alla TV-jack i lägenheterna 

var utbytta. För ni som har skaffat en ”On demand box” så ska tjänsten fungera från 

och med 1 mars. Alla uttag måste bytas först och en uppmätning ska ske av hela 

ledningsnätet i fastigheterna, sen skickas resultatet till Comhem för godkännande och 

sen ska man kunna använda tjänsten. 

5. För er som vill byta kanaler av era 8 favoriter så fungerar det så att om ni ringer in till 

Comhem så kostar det 15kr vid varje tillfälle, men om ni kan så gör bytet över internet 

då ska det vara gratis. 

6. Använd gärna Comhem:s kundservice 0771-550000 alternativt www.comhem.se. 

//Med vänlig hälsning: Peter Möller för Brf L21´s styrelse 

 

 

 

 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=kabel+TV&source=images&cd=&cad=rja&docid=Me1NIKNxBb_bAM&tbnid=mL0JBAk3F5yOEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.brfpalett.se/service_/kabel-tv-13678&ei=C7EnUZ6nDs7TsgbOj4D4Ag&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNGlVWicuLruwSdCktwP4JnheGR-bA&ust=1361642113686680
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=kabel+tv&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gw9ghnW103HcTM&tbnid=54LiUE9J9m-99M:&ved=0CAUQjRw&url=http://avforum.no/forum/digitalt-bakkenett-kabel-tv/72194-cd-kabel-tv-harddiskopptaker-tver.html&ei=qrEnUY_PNsjtsgbg04DoDA&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNEvTHNi-VCXtBkR7hjgAD-hZIO-mQ&ust=1361642185652353
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=kabel+tv&source=images&cd=&cad=rja&docid=3G6OpqajyFI9OM&tbnid=RO4ld0c-EPE3VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sandvikenhus.se/sandvikenhus/informationtillboende/infohyresgaster/idagblircomhemnykabeltvleverantor.5.3b2e7da123f5ef0cdd80004961.html&ei=V7EnUc79OozJsgbKlYHYCw&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNEvTHNi-VCXtBkR7hjgAD-hZIO-mQ&ust=1361642185652353
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KULTURSIDAN 
 

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

MUSIKTIPS PÅ CD/DVD     

 

 

Brian Setzer Orchestra – Dirty Boogie 

Brian Setzer var förgrundsfigurer i Stray Cats som spelade rockabilly rock, och han lirade 

fortfarande som en gud på sin ”ståbas”. Här är han nu med sitt ”Brian Setzer Orchestra” 

En blandning av Rockabilly och storbandsjazz. Svänger grymt om det här. 

 

 
 

Svensktoppen 50 År / 100 Ettor 1962-2012 

CD-boxen Svensktoppen 50 År är en fantastisk tidsresa i svensk populärmusik under femtio 

år med Sveriges bästa artister. CD-boxen innehåller ett 36-sidigt faktaspäckat texthäfte med 

listplaceringar, kuriosa och historik om Svensktoppen. 100 nostagiska pärlor. 

 

 

LUGNA FAVORITER 2013  

Totalt 33 sköna hits med dom allra största artisterna. Den lugna och sköna känslan finns 

självklart kvar. På samlingen finns de senaste lugna hitsen, bl a för första gången Rihannas 

senaste hit "Diamonds", Darin med superhiten "Astrologen" från 'Så mycket bättre', och två 

stora balladhits; Englandsettan James Arthur "Impossible" och Passenger med sköna "Let Her 

Go". Dessutom Sveriges två hetaste svenska grupper; Mando Diao med "Strövtåg i 

hembygden" och Swedish House Mafia med en exklusiv akustisk version av "Don´t You 

Worry Child". 
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FILMTIPS PÅ DVD      

 
 

James Bond - Skyfall 

Daniel Craig är tillbaka som James Bond, Agent 007, i SKYFALL, den tjugotredje filmen i 

världens längsta filmserie genom tiderna. I SKYFALL testas Bonds lojalitet gentemot M (Judi 

Dench) då hon plågas av sitt förflutna. Det blir 007:s uppgift att identifiera hotet - och att 

eliminera det, kosta vad det kosta vill.  

 

 
 

Vårat Gäng-Svenska klassiker 

Stämningen är dyster i Vårat Gäng. Pojkarna och flickorna har blivit av med sin klubblokal. 

Men Blomqvist, som har vedhandeln, förbarmar sig över dem och låter dem hålla till i hans 

vedbod ett tag. Gänget tar in en ny medlem, den nyinflyttade Alice, som är ett riktigt fynd och 

anordnar en höstfest som blir succé. Men oturen är framme när en låda fyrverkeripjäser 

exploderar. Gänget kommer i onåd - vem ska betala alla krossade fönsterrutor? 

 

 

 
 

En Oväntad Vänskap 

Det är den sanna historien om två män som på ytan inte har något gemensamt. 

Mångmiljonären Philippe är förlamad från halsen och ner efter en skärmflygningsolycka och 

måste leva resten av sitt liv i rullstol. Han bor i lyxiga omgivningar i Paris och ska anställa en 

ny assistent. Den enda som sticker ut bland de sökande är Driss, som bara söker jobbet 

eftersom han måste visa att han är aktivt arbetssökande. Det här är början på en oväntad 

vänskap baserad på ärlighet och humor mellan två individer. Årets ”må bra film” 2012? 
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BOKTIPS       

 

 

 

 

Leif GW Persson – Gustavs Grabb 

Detta är en berättelse om hans egen klassresa en roman om sitt eget liv. En rolig och samtidigt 

delvis mörk berättelse om hans uppväxt och liv. Så här skrev tidningarna. 

"Mycket läsvärd. Tät och skarp och levande." (Aftonbladet). 

"Tillhör stilistiskt sett det bästa han någonsin skrivit." (Norrköpings tidningar). 

 
 

Lasse Åberg – Åberg Från A Till Ö 

Efter förra årets succé med boken "The Stig-Helmer stories" tar nu Lasse Åberg bladet från 

munnen och berättar om sitt eget liv i en encyklopedisk självbildografi betitlad "Åberg från A 

till Ö". I denna högst okronologiska bok berättar han om livet, konsten och en karriär som inte 

bara format honom utan också påverkat hela svenska folket. 

 

 
 

Reginald Hill - De Dödas Samtal 

En man drunknar i en grund bäck och en ung motorcyklist kraschar in i ett träd. Två till synes 

alldagliga olyckor i de omaka poliserna Dalziel och Pascoes vardag. Men när ett manuskript 

som insänts till en novelltävling ger en hårresande och ingående beskrivning av det ena 

dödsfallet, och kort därefter det andra, finns det plötsligt en misstänkt mördare.  

Men mordutredningen är långt mer invecklad än väntat. Polisen i Yorkshire har av allt att 

döma en ovanligt skarpsinnig seriemördare på halsen. 
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FÖLJANDE MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL BRF L21 I JAN/FEB 2013 

 

Kristen o Kerstin Helgesson, Andreas Edenhofer, Katarina Andersson, Margareta Svensson, 

Flamur Sallahu, Eva/Lisa Carlén, Catharina/Per-Åke Angerlöv, Philip Javelius, Gunnar 

Törnlund, Lisa Palmebäck Karlsson, Malin Eriksson/Anton Behrendtz/Anders Söderlind. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekholmens Video 

Billigast i stan ? – Kolsyrepatroner/tubbyte 59 kr 

Lösvikts godis 5,90 Hg 

Lågpris tobak 

Hyr 3 filmer i en vecka för endast 99 kr 

Köp 8 st utvalda hyrfilmer för endast 100 kr 

Chips endast 15 kr 

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

 

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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TILL SIST... 

Stormakten USA anser sig vara världens modernaste och ledande land. Här kommer ett 

axplock om konstiga lagar från olika stater i USA, samt lite från Storbritannien. Det framgår 

dock inte om lagarna fortfarande gäller, men det har mindre betydelse för bara vetskapen om 

att några människor har tagit dessa beslut talar för sig självt. Håhåjaja... 

 

Visste du att i USA... 

Alabama 

kan man bli dödsstraffad om man sätter salt på en tågräls. 

är det förbjudet att slänga snorkråkor i vinden. 

får man inte köra bil barfota. 

 

Arizona 

kan man få upp till 25 års fängelse ifall man skär ner en kaktus. 

får inte fler än 6 tjejer får bo i samma hus. 

finns det en regel som säger att den som stjäl en tvål måste tvätta sig med den tills den är helt 

slut. 

får kvinnor inte bära byxor. 

 

Kalifornien 

får man inte ha på sig cowboystövlar om man inte äger minst två kor. 

får en man med mustasch inte kyssa en kvinna (Eureka). 

får man inte slicka paddor (Los Angeles). 

får man inte bära in en fisk på en bar (Portola). 

får personer klassificerade som "fula" inte gå på gatorna i San Francisco. 

 

Colorado 

är det olagligt att låna ut sin dammsugare till sin granne (Denver). 

får man inte köra en svart bil på söndagar (Denver). 

 

Connecticut 

finns det en regel för saltgurkor i Connecticut. För att få kallas för en saltgurka så måste den 

kunna studsa. Annars är det inte en saltgurka. 

är det olagligt för en man att kyssa sin fru på söndagar (Hartford). 

är det olagligt att gå baklänges efter solnedgången (Devon). 

 

Florida 

får ogifta kvinnor inte hoppa fallskärm på söndagar i Florida. Om hon gör det finns det en risk 

att hon hamnar i fängelse eller måste betala en avgift. 

får man inte åka skateboard utan licens. 
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Kansas 

får man inte spotta på en trottoar. 

får en kvinna inte köpa en hatt utan sin mans tillstånd (Owensboro). 

 

Minnesota 

får man inte korsa statsgränser med en anka på huvudet. 

får man inte äta hamburgare på söndagar (St. Cloud). 

kan föräldrar bli arresterade om ens barn rapar under gudstjänsten i kyrkan. 

 

New York 

får man inte gå omkring med en glasstrut i bakfickan på söndagar. 

blir man dödsstraffad om man hoppar från ett hus. 

 

Ohio 

får man inte supa en fisk full. 

 

Visste du att i Storbritannien... 

är det förbjudet att dö i parlamentet. 

är det landsförräderi att sätta ett frimärke med monarken på uppochner. 

är det en rättighet i Skottland att knacka på och få låna toaletten överallt. 

får gravida kvinnor kissa överallt, även i polismännens hjälmar. 

får man i York mörda skottar om de är beväpnade med pil och båge. 

 

Det kanske inte är så dumt att bo i Sverige trots allt... 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=konstiga+lagar&source=images&cd=&cad=rja&docid=em6iHWv7C9S5XM&tbnid=ftafJex4YYltAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alwaysfabulous.se/2010/february/varldens-mest-konstiga-lagar.html&ei=SdEnUaL-Gov4sgberICwBA&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNHTTBNp9urc8IqSxtM5alDj7BgHPw&ust=1361650339648414
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Vi heter numera BRF L21 Ekholmen – och ingenting annat… 

 
//BRF L21 Ekholmen genom mats dahlin 
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