
Familjerätt och musik med HjärtLung 

Tage Söderlind hälsade välkommen, vilket även inkluderade Robin Hörnkvist och 
företrädare för Länsförsäkningar och LRF-konsult.  

Först ut var Robin Hörnkvist, som förutom att han berättade roliga episoder från 
sitt liv, även visade hur man spelar piano. Där kan man snacka om ”drag under 
galoscherna” – rock och boogie woogie samt någon låt om älgar, och den var ju aktuell 
med tanke på ”Älgvandringen” i TV. Robin hann även med att informera om 
”Äldregalan”. Vi tackar för medryckande underhållning. 

Därefter spelade tekniken oss flera spratt, men med gott humör och humor ordnar 
sig det mesta. Stefan Hägglund berättade om Länsförsäkringar i Örnsköldsvik som ett 
eget bolag och deras motto är att alltid erbjuda personliga möten. Verksamheten är 
indelad i tre block, bank, försäkringar och familjejuridik. Han rekommenderade hem- 
och olycksfallsförsäkring till oss. 

Sen var det Roger Bosons tur och han pratade om hur man kan spara sina pengar på 
olika sätt, men man skulle tänka till och fundera ut vad pengarna skulle användas till 
t ex villa, bil, båt, resor etc, men även för att känna trygghet.  

Henrik Eriksson och Hanna Grundström från LRF-konsult fortsatte med 
familjejuridiken, som innehåller många viktiga punkter, bl a arvsrätt och laglott, 
nyttjanderätt och generationsskifte för att nämna några. En rekommendation var att 
skriva en framtidsfullmakt när personen  är frisk och kan ta egna beslut. Man kan 
behöva hjälp med ekonomiska frågor eller med personliga tjänster eller båda.  

Ärenden där det brukar bli problem är ”Makar med särkullbarn”, ”Sambor med 
gemensamma barn” och ”Sambo, som investerar i den andre sambons fastighet utan 
skuldebrev”. Sambor ärver inte varandra, det gör inte kusiner heller. I många fall 
fordras ett testamente. Laglotten däremot kan inte testamenteras bort. 

Vii tackar för en intressant och 
lärorik föreläsning. I övrigt 
informerade Hans Vestman om resor 
och ordförande, Sonia Seidevall, 
hälsade välkommen till vårfesten. Om 
någon önskar skjuts kan 
vederbörande ringa Sonia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin Hörnkvist 


