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INFORMATIONSBLAD FÖR 

BRF L21 

NR. 2  - APRIL/MAJ/JUNI 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. 

 

 Valberedningen söker 

 Information och tips 

 Försäkringsinformation – igen 

 Container i området 

 Ekholmens historia del 2 

 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, meddelas senare. 

 

 

 

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 söker 

Vi hoppas det finns flera medlemmar i L21 som är intresserade av föreningsarbete 

och kan tänka sig att arbeta med styrelsearbete, är du intresserad eller vet någon som 

kan vara lämplig så hör av er till någon i valberedning eller lägg en lapp i någon av våra 

brevlådor om synpunkter inför stämman i höst 

 

 
 

Datakurs för nybörjare 

Är du intresserad av en  introduktion på ett par timmar om hur en dator fungerar och vad den 

kan göra för dig så hör av er till Kjell Karlsson 013-157854 så får vi se hur stort intresse som 

finns och om vi kan få ihop till en informations träff. 
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Försäkringar -  Bostadsrättstillägg. 

 

Många har hört av sej och undrat om det är någon skillnad mellan det tillägg som ni nu kan 

säga upp och det som föreningen tecknat. 

Som ni vet så är även alla försäkringar luddiga och svåra att tyda. 

 

Har varit i kontakt med TRYGG HANSA som säjer att skyddet som medlemmarna har med 

ett kollektivt tillägg av ”tilläget för bostadsrätt” är det samma som o man tecknar det privat. 

 

Det viktigaste är att man kollar att man har kvar delar av de ev. tillägg man tecknat. Kan vara 

ex separat försäkring för konstföremål etc. 

 

I stora drag innebär ”bostadsrätts tilläget" enl. nedan. 

   

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

därför nödvändigt att du kompletterar din hemförsäkring med ett särskilt bostadsrättstillägg.  

 

Bostadsrättsförsäkringen ersätter skador på fast inredning som du ansvarar för enligt 

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

golv. 

Ovanstående är ett utdrag av vad som står i tillägget. 

 

Nedan ser ni några svar som TRYGG HANSA har svarat på ang. bostadsrättstillägget. 

 

Svar: Ja, du måste teckna tillägg för Bostadsrätt eftersom du nu blir underhållningsskyldig 

för fast inredning, som din hyresvärd tidigare skötte om. Med fast inredning menas till 

exempel köksskåp, parkettgolv och badrumsinredning. Ring oss så hjälper vi dig. 

Svar: Ofta får du som försäkringstagare göra en uppskattning av vad den fasta inredningen 

är värd och därefter välja ett försäkringsbelopp. Eller så har försäkringsbolaget satt en 

gräns. Med fullvärde finns ingen sådan gräns, utan en eventuell skada ersätts med vad den 

efter åldersavdrag faktiskt kostar. 

Så i princip så gäller tillägget för fast inredning, sådan som tillhör lägenheten i en hyresrätt. 

Men nu så ingår alltså detta tillägg kollektivt för alla våra medlemmar i vår förening. 

 

Rättskydd ingår i allas hemförsäkring i grunden. 

// Peter Möller 

 

 

 
 

Gårdfest 

Vår årliga gårdsfest kommer att gå av stapeln söndagen 22/8 kl 15.00 på den vanliga platsen 

vid Ekholmsvägen 52. Vi kommer att bjuda på något att äta och musikunderhållning.  

Separat inbjudan kommer senare. 
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Rapport  från fritidsgrupp 1 - RESEGRUPPEN. 

  

I september förra året planerade vi för en resa till Jönköping men när det då blev för få 

deltagare anmälda ställde vi in resan. 

 I november hade vi tänkt oss en resa där vi först besökte någon julmarknad och sedan intog 

julbord på något matställe. Men när vi äntligen hittade en julmarknad som var handikapp 

vänlig visade det sig att det var för tidigt på året för julbord. Då blev även denna resa inställd. 

  

Nu har vi återigen planerat för en resa till Jönköping sista anmälningsdag är en 6:e maj. Vi 

hoppas att denna resa kan komma tillstånd så sätt igång och ring och anmäl dig. 

  

Har du förslag eller önskemål på/om resmål får du väldigt gärna höra av dig till oss. 

  

YVONNE 163450         KERSTIN 163450           ANNE-MAJ  163856 

 

 
Container 

Mellan den 12-19/5 kommer 2 stycken containrar att placeras ut i området. Där kan ni slänga 

saker som ni önskar bli av med. Passa på att rensa förråden och garderober. 

 
 

Brand och säkerhet 

Det är inte tillåtet att ha kläder, skor, barnvagnar, cyklar eller andra saker i trapphusen. 

Ni som har detta måste ta bort det. De flesta bränder som inträffar i bostadshus 

är anlagda och börjar just i trapphusen.  

//Kjell Karlsson 

 

 
 

 

Kultursidan 
Vår egen historiker Kjell Karlsson fortsätter resan och berättelsen om Ekholmens historia. Här 

kommer del 2. 

  

Ekholmens Historia – Del 2 (1500-1600-tal) 

År 1562 uppges att Verner Slatte på Slattefors ägde Kvinneby. Hans 2 gårdar ärvdes 1580 av 

sönerna Bengt och Erik Slatte. När Bengt avled ärvde hans änka gården,vid Ericks bortgång 

ärvde brodern Claes Slatte hans gård. Vid religionsstriderna mellan protestanter och katoliker 

(slaget vid Stångebro 1598) fick Claes Slatte 1599 både Slattefors och Kvinneby indragna till 

kronan. 

År 1627 fick en brorson till Claes, Erik Slatte tillbaka Kvinneby. 

Erick Slatte efterlämnade 1639 Kvinneby till sin Dotter Magdalena. Hon gifte sig samma år 

med Löjtnant Magnus Drake och de fick tre barn Knut 1641, Catharina 1642 och Magdalena 

1643. 

Fru Magdalena avled 1644 troligen i barnsbörd.  Två år efter hustruns bortgång köpte Magnus  

Drake skatterättigheterna till ännu en gård. 
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Magnus Drake gifte om sig 1647 med Brita Rosenstråle och makarna upprättade en ny gård 

som de gav namnet EKHOLMEN. 

Magnus Drakes båda döttrar från första giftet avled redan i unga år på Ekholmen. 

Brita Rosenstråle avled 1656. Magnus gifte om sig En tredje gång med Christina Kagg. 

Ekholmens gods övergick medans Magnus levde till hans ende son Knut Drake. Enligt 

uppgift skall sonen ha sålt gården 1678.  Magnus Drake avled 1683. 

 

 

 

 
 

Vykort från Ekholmens Gård 1911 

 

 

 

Militärerna Drake 

Magnus Drake hade i unga år deltagit i 30 åriga kriget, från 1633 under befäl av fältmarskalk 

Alexander Leslie. På grund av svåra skador måste han 1637 med löjtnants grad återvända till 

Sverige, närmare bestämt till godset Bulsjö i Sund. Han gav Sunds kyrka stora gåvor av jord, 

inventarier och pengar. Socknens fattiga underhöll han en lång följd av år på egen bekostnad. 

1639 kom han till Landeryd för giftermål med Magdalena Slatte. Sonen Knut Drake gick i 

faderns fotspår, han deltog vid 17 års ålder i tåget över Stora Bält 1658. Vid 20 års ålder blev 

han kapten vid Kalmar regemente och 3 år senare vid Jönköpings. På grund av sjukdom fick 

han avsked år 1673. Två år senare begärde han tillstånd att få resa till främmande land, att 

vara fäderneslandet till någon tjänst. Han hade råkat ut för ett skeppsbrott i Kalmarsund och 

med största livsfara förlorat allt som han hade med sig. Om han antogs eller inte vet vi inget 

om men år 1676 skänkte han en predikstol till Landeryds kyrka och dessutom en dyrbar 

mässkrud. Knut Drake dog ogift på Ekholmen den 2 februari 1699 och ligger begravd i 

Landeryd. 

 

Här kommer några intressanta årtal i Landeryds och Ekholmens historia. 

1017 Väring reste Landerydsstenen över sin bror Tjälve som stupade i England året 

innan. 

1295  Sviestad och Hackefors nämns i skrift första gången. 
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Här kommer några årtal där gårdarna benämns första gången i skrift. 

1312  Landeryd 

1317  Ullstämma 

1333  Edsberga 

1353  Blästad 

1369  Slattefors 

1385  Harvestad och Skonberga 

1412  Kvinneby 

1647  Ekholmen 

 

//Kjell Karlsson 

 

 
 

Flygbild från mitten av 1960-talet över Blästrad och Ekholmen.  

Blästad Gård och Vistvägen syns i förgrunden. 

 

 

Tips på utflyktsmål 

När ni tar en kvällspromenad i sommar besök gärna fornborgen som ligger ca 500 meter in 

på Uvebergsvägen från Brokindsleden, eller gå till Landeryds kyrka och titta på den runsten 

som finns inmurad i tornhuset. 

 

 

 
 

Landerydsstenen i tornrummet i Landeryds Kyrka 
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Musik tips på CD     
  

 

Native Window – Native Window 

Så kom den då äntligen, plattan med fyra medlemmar från den stilbildande och legendariska  

progressiva rockgruppen Kansas. Det här är en av de bästa melodiösa rockplattorna på mycket 

länge, vilka harmonier, texter med innehåll, små korta soloinlägg och framförallt kanonsång 

från Billy Greer. 

 

Chad Smith´s Bombastic Meatbats – Meet the Meatbats 

Förbaskat kul att höra RHCP (Red Hot Chili Pepper) trummisen ta ut svängarna och utforska 

andra terränger.Jazz, jazzrock, funk och fusion i en salig blandning. Går inte att ta miste på 

spelglädjen. Ed Roth lirar så snyggt på keyboard. Bra platta som avslutas med många 

trummisars våta dröm, Billy Cobham´s Stratus. 

 

Winger – Karma 

Kip Winger måste ha en av de bästa rösterna i hårdrockgenren, helt klart. Lyssna bara på 

slutklämmen på Pull me under. Han får till sådana klipp i låtarna, finurliga basgångar och 

snygga harmonier/melodier. Dessutom är det skönt att höra lite hederlig hästgitarr igen.  

 

//mod 

 

 

Filmtips på  DVD    
 

SHERLOCK HOLMES 

För er alla som gillar matiné filmer typ ”Indiana Jones och för er lite äldre så får man kanske 

referera till filmer med Errol Flynn. 

 En fartfylld film med hissnande specialeffekter. Se den legendariske mästerdetektiven i den 

coolaste tappningen genom tiderna. Han är här förvandlad till en fullfjädrad actionhjälte-

våghalsig, rolig och med ett skarpsinne som ingen undgår. En fartfylld film full av 

förbryllande ledtrådar, halsbrytande scener och oväntade vändningar. Och som kronan på 

verket gör Robert Downey Jr och Jude Law lysande prestationer i rollerna som Sherlock 

Holmes och Dr Watson. 

Belönad med en Golden Globe i kategorin bästa skådespelare i komedi eller musikal. 

 

// PM 

 

   
 

 

 

 

 

javascript:showMoreImages();


 8 

Till sist… 

Vi har så bråttom i vår hektiska värld för att ha tid att stanna upp och tänka på livets 

grundläggande frågor, såsom: 

                                                                               

 Varför kommer pizzan fram snabbare till kunden, än ambulansen till patienten?                                                                                                                                                  

 Varför beställer folk en dubbel osthamburgare med stor pommes frites och Cola light?                                                                                                                                                                      

 Varför köper vi hotdogs i tiopack men korvbröd i åttapack?                                                                                                                                                    

 Varför målar kvinnor sina ögon med öppen mun?                                                                                                                                                            

 Varför är inte ordet förkortning kortare?                                                                                                                                                            

 Varför trycker vi på "start" när vi vill stänga av datorn?                                                                                                                                                       

 Varför finns det inte kattmat som smakar mus?                                                                                                                                                  

 Varför står det på hundmatburken 'ny bättre smak', vem har testat detta?                                                                                                                                            

 Alla känner väl till flygplanens svarta låda, som alltid håller sig oskadd. Varför 

tillverkar man inte flygplanen av samma material?                                                                                                                             

 Varför trycker du fjärrkontrollens knappar hårdare när batterierna är nästan slut?                                                                                                                                                            

 Varför tvättar vi handdukarna, händer är väl rena när de torkas?                                                                                                                                                   

 Varför använder Kamikaze-piloterna hjälm?                                                                         

 Hur har man fått skylten 'gå inte på gräsmattan' ut till mitten av gräsmattan?                                                                                                                                                                       

 När ett ord är fel i ordboken, hur vet man det?                                                                                                                                                            

 Har arbetarna på Lipton kafferast?                                                                                                                                                  

 När jag köper en ny bumerang - hur blir jag av med den gamla?                                                                      

 Varför har byggnader som ska var öppet dygnet runt överhuvudtaget lås? 

 

 
 

  

21 

L 

 
 

 

 

 

NÄSTA INFOBLAD PLANERAS KOMMA UT I AUG/SEP, 2010. 

 

Trevlig vår o sommar önskar 

 

//Styrelsen L21 genom mats dahlin o peter möller 

 

 


