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VD har 
ordet

Nu kommer
våren till Partille
Våren är alltid en slags nystart. Naturen vaknar till liv och vi 
människor lever upp efter en tid i kyla och mörker. Nu är det 
dags att göra vårfint både inne och ute.  
 I det här numret av På Tapeten får du veta mer om 
Partillebos alla nystartade eller pågående projekt. Det är 
exempelvis redan inflyttningsklart i de sista två av Puketorps 
tre punkthus och fler spännande bostäder och ombyggna
tioner är på gång.  
 Ett spännande projekt som är värt att besöka är Jonsereds 
Trädgårdar. Här kan du ta del av deras nya café eller varför 
inte ta med egen fika och passa på att njuta av de fina om
givningarna. 
 Vi har det generellt sett mycket bra i Partille. Det blir vi 
påminda om, inte minst genom de som kommer från krigsut
satta länder. Såsom familjen Aladeen, som flytt från krigets 
Syrien till freden och friheten i Sverige. Nu har de kommit till 
rätta i Ljungkullen. Läs mer om dem på sidorna 89. 
 Partillebo håller som alltid högt tempo och strax efter års
skiftet investerade vi i ett tredje vindkraftverk. Det innebär 
att vi blir än mindre känsliga mot högre elpriser i framtiden, 
vilket känns tryggt. Våra tre vindkraftverk producerar el till 
ca 75% av vårt totala elbehov under ett helt år! 
 Framöver kommer ni se mer av oss ute på gårdarna igen, 
allteftersom grönskan tar vid. Passa nu på och njut av våren, 
denna härliga årstid, på just ditt sätt. Det är endast fantasin 
som sätter gränser. 
 Jag och mina kollegor önskar dig trevlig läsning och en 
riktigt fin vår! 

Katarina Elfverson 
VD Partillebo AB

Valbona Bekteshi, Utby
– Då njuter jag av att vara 
ledig, få umgås med barnen 
och hitta på något extra kul 
med familjen. 

Påsk förknippas ofta med godis 
i mängder, gulliga kycklingar och lång-
ledigt. Men varför firar vi påsk, egent-
ligen? För kristna är påsken årets  
absolut viktigaste högtid och firas till 
minne av att Jesus led, dog och upp-
stod för att den troende människan 
skulle bli förlåten sina synder. Under 
många hundra år var påsken där-
för en tid för tystnad, lidande och  
eftertänksamhet. Men genom folkliga  
traditioner och hedniska inslag har pås-
ken i Sverige förvandlats från en allvar-
lig, religiös högtid till en mysig långhelg. 

De gulliga påskkärringarna med klar-
röda kinder och färglada kjolar sym-
boliserar egentligen något mycket 
mörkare – häxorna som på skärtors-
dag reste till berget Blåkulla för att 
träffa djävulen. Även påskriset som vi  
numera klär i vackra fjädrar har en dys-
ter historia. Ursprungligen användes det 
nämligen för att piska varandra under 
stilla veckan (dymmelveckan) för att på-
minna om Jesu lidande på korset.

Äggen vi äter och gärna dekorerar var 
från början en symbol för återfödelse 

Vårfint i krukan

Fira vårens ankomst med färgprakt i 
krukan! Blanda tidigblommande lök-
växter, söta penséer och färgglada 
ranunkler med ljuvliga primulor. Riktig 
livskvalitet, snabbt och lätt. Om nät-
terna blir kyliga och vintern gör sig 
påmind flyttar man tillfälligt in kru-
korna eller täcker dem med odlingsväv 
eller tidningspapper. Penséer tål faktiskt 
några minusgrader. Blommorna kan 
se lite slaka ut efter en kall natt men 
när solen värmer på reser de sig igen. 
Lökväxter i kruka är väldigt enkla att 
sköta. När de står utomhus under 
tidig vår behöver de knappt någon 
vattning alls.

Tips vid plantering
• Blommor som tål tidig plantering:   
 krokus, hyacint, tulpan, påsklilja,   
 narciss, scilla, pärlhyacint, bellis,   
 primula, ranunkel och pensé.
• Välj krukor eller kärl med dränerings-
 hål i botten.
• Håll jorden lätt fuktig. Lökväxter   
 vill inte stå för blött.
• Täck bottnen med lecakulor och   
 fyll på med planteringsjord. Blanda  
 gärna ut jorden med lite benmjöl   
 och gödsel, det gillar lökväxterna.

och Jesu uppståndelse på påskdagen. 
Under den katolska tiden i Sverige var 
det förbjudet att äta under fastan. Pås-
ken, som avslutar fastan, blev därför en 
brytpunkt. Och det var ungefär vid den 
här tiden på året som hönorna började 
värpa efter sin vintervila. 

Vi mumsar stora mängder godis 
under påsken, närmare 1,5 kg per 
person. Det här är en ganska ny 
tradi tion i Sverige som uppstod i 
samband med lösgodisets lansering  
under 1980-talet.

Vad brukar du göra  
på påsken?

 Vi frågar!

Elvira Sellgren, Paradiset 
– På påsken brukar jag umgås 
med vänner och familj, äta god 
mat och njuta av ledigheten.
 

Ulf Andersson, Mellby  
– Jag springer orientering och 
vårstädar i trädgården.
 

På tapeten
 just nu!

Därför firar vi påsk
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Pågående projekt 
Jonsereds Trädgårdar
Den positiva utvecklingen av Jonsereds 
Trädgårdar fortsätter. Redan nu är om
rådet ett populärt utflyktsmål för många 
och i år invigs ett nytt större café med fler 
sittplatser både ute och inne, i direkt an
slutning till trädgårdarna. Det blir även fler 
toaletter. Årets gästträdgård blir mycket 
spännande, mer kan vi inte avslöja just nu.

Bokedalens Hotell
Göteborg Universitet bedriver verksamhet 
i Jonsereds Herrgård och erbjuder lokaler 
för möten och konferenser i en dynamisk 
miljö utanför universitetsvärlden. De har 
behov av ett kompletterande småskaligt 
hotell för att kunna möta efterfrågan av 
konferenser med övernattning. Tanken är 
att omsorgsfullt bygga om den intilliggan
de gamla stallbyggnaden ur ett kulturellt 
och historiskt perspektiv, med stor hänsyn 
till det känsliga naturområdet.

Partille Centrum, Åkanten 2  
– Partillebohallen i förvandling
Här skapar vi en mötesplats och bostäder 
som bidrar till Partille centrums fortsatta 
utveckling. Det är ett unikt projekt i Par
tille i och med att bostäderna byggs uppe 

på den befintliga Partillebohallen och en 
innergård skapas på taket. De nya lägen
heterna är fördelade enligt följande:
14 st 1 r o k, 26 st 2 r o k, 8 st 3 r o k 
och 3 st 4 r o k. Idrottshallen kommer att 
rymma 500 åskådare och kan användas 
för mindre evenemang och skolidrott.  
I bottenplanet byggs fem lokaler för
kommersiell verksamhet. Allt skall vara 
inflyttningsklart hösten 2019.

Partille Centrum, Åkanten 3
Här pågår det tidiga planarbetet för 
fullt. Projektet blir den sista byggnaden 
i området med ca 35 lägenheter efter 
Kulturum, Åkanten 1 och Partillebohallen 
samt Åkanten 2.

Partille ridklubb
Lösdriftsanläggningen har varit igång 
sedan i somras och byggnationen av de 
sista etapperna pågår för fullt. Invigning av 
ridanläggningen är satt till den 6 juni.

Hossaberget
Öjersjö fortsätter att växa. Nu ska det 
nya naturnära bostadsområdet Hossa
berget med ca 240 bostäder utvecklas, 
varav Partillebo bygger 76 st hyresrätter. 
Visionen är att man ska kunna bo här i alla 
livets skeden. De första åtta är villor med 

hyresrätt och ska vara klara till sommaren 
2018. I etapp två är övriga lägenheter helt 
klara för inflyttning i augusti 2019.

Finngösa gamla skola
Den gamla skolan byggs om till 15 bo
städer som kommunen ska disponera. 
Ombyggnationen påbörjas under våren 
med planerad inflyttning hösten 2018.

Gåvovägen
Inom kort startar ombyggnaden av 
Gåvovägen, kommunens korttidsboende 
för barn med särskilda behov. Inflyttning 
beräknas till sommaren 2018.

Solcellsprojekt
Partillebo fortsätter att satsa på sol
paneler i fem år framåt. Vi utvärderar 
resultatet innan vi skalar upp och gör 
ytterligare satsningar. Först ut 2018 är ett 
solcellsprojekt på trygghetsboendet på 
Brattåskärrsvägen.

Anneberg
Området är aktuellt för en mer omfattande 
fasadrenovering och balkongin glasning. Det 
arbetet sätts igång under våren och blir klar 
under hösten 2018.

Puketorp
Puketorp är en del av förtätningen av Oxleds
området i södra Sävedalen. Här har naturen i största 
möjliga mån sparats och berget utmed Oxleds
vägen tillåter högre bebyg gelse i en starkt kuperad 

Öjersjö Storegård skola
Skolan kompletteras med en utbyggnad 
och ett nytt modernt större skolkök för 
att möta den stora inflyttningen av barn 
till Öjersjö och dess nya bostadsområden. 
Målet är att nyproduktionen ska vara klar 
till skolstarten höstterminen 2019.

Öjersjö Idrottshall
Bakom Öjersjö Brandstation planeras en ny 
idrottshall, i första hand för att ge skolorna 
i området större lokaler men även för att 
möta föreningslivets ökade efterfrågan på 
fler och bättre omklädningsrum, kansli etc. 
Hallen ska anpassas efter gymnastikens 
behov och det kommer finnas en hoppgrop.

Gökegård i Öjersjö
Planarbete pågår för Gökegård – ett nytt 
småskaligt och naturnära bostadsområde 
med totalt ca 500 lägenheter. Flera fastig
hetsbolag samarbetar och Partillebo bygger 
ca 140 lägenheter med hyresrätt. Beräknad 
byggstart år 2020 för första etappen.

Paradiset, Kyrkåsberget
Den lyckade ombyggnationen av den gamla 
borgen är klar och programarbete pågår för 
etapp två med nybyggnation av lägenheter. 
Tanken är att området ska kompletteras 

med fler lägenheter som ett komplement till 
den i övrigt villadominerande stadsdelen.

Kullegårdens förskola i Sävedalen
I två av Partilles kommundelar ökar andelen 
barn mest; i Öjersjö och Sävedalen. Kulle
gårdens förskola behöver därför byggas till 
med ett nytt hus som sammanbinds med 
den nuvarande äldre förskolan. Byggstart 
blir i sommar och den nya förskolan kan tas i 
bruk till vårterminen 2020. Förskolan kom
mer då att ha plats för ytterligare 150 barn.

Råhultsstugan
Den gamla scoutstugan brann tyvärr ned 
förra året. I år byggs den upp igen och 
kommer att stå klar hösten 2018.

Större underhållsplaner  
för bostäderna
Centrum
› bäcksorlet Här installeras lägenhets  
dörr ar och postboxar under våren.
› cykelrum galaxen Byggnation pågår och 
blir färdigställt under våren 2018.
 
 

Nedre Björndammen
› nedre björndammen Här pågår takom
läggningar som ska färdigställas under 
våren.
› gårdsrenovering krondammsvägen 7189 
Fortsatt upprustning av gårdar sker under 
året fram till hösten 2018.

Övre Björndammen
› gårdsrenovering nämndemansvägen 5068 
Som en del av det långsiktiga arbetet med 
upprustning av gårdar fortsätter renove
ringen fram till hösten 2018.

Sävedalen
› oxled tvättstugor Upprustningen av 
områdets tvättstugor är nästan i mål. Det 
återstår att göra mindre målningsarbeten 
utvändigt under våren.
› nya balkongdörrar i ljungkullen  
Upphandling pågår och etapp ett startar till 
sommaren.
› vallhamraskolan Återuppbyggnad pågår 
i ett av husen efter branden 2017. Klart till 
höstterminsstarten 2018.
› vallhamra idrottsplats Under sommaren 
byter vi ut det gamla konstgräset mot ett 
nytt.
› Vallhamra ishall En utbyggnad för isma
skin är planerad och ska stå klar till hösten 
2018.

Nu sätter vi punkt för punkthusen
Vi ställde några frågor till Björn Hjortberg, projektchef på Partillebo, inför slut
fasen av byggnationen av Puketorps tre punkthus. Det första huset blev inflytt
ningsklart våren 2017 och nu är man snart redo att ta emot hyresgästerna i de 
övriga två.

Varför byggs punkthusen just i Puketorp?
– Här har vi möjlighet att bygga naturnära. Även lägen het erna i de övre planen kommer 
känna närheten till naturen genom kontakten med den branta sluttningen i öster.

Det har varit stort intresse för lägenheterna, vilka är fördelarna?
– Det är en sund boendemiljö med material och tekniska lösningar som valts ut ur ett 
miljömedvetet perspektiv. Det är samtidigt ett väldigt bekvämt och lättskött boende. 
Husen värms upp med fjärr värme för att få så jämn uppvärmning som möjligt. Lägen
heterna har inglasade balkonger och det finns underliggande garage. Hyres gästerna har 
också tillgång till en trevlig lekplats med grillmöjligheter.

Vad händer just nu?
– För tillfället pågår slutliga besiktningar och provningar för att inflyttning ska kunna ske 
i hus P2 och P3 den 1 mars 2018. Alla lägenheter är redan uthyrda, det gläder oss.

terräng. Husen varierar från fem till åtta våningar. 
Olika fasad material skapar variation och in glasade 
balkonger placeras i bästa möjliga läge för solljus. 
Puketorp är vårt andra helt rökfria boende liksom 
alla våra kommande nyproducerade lägenheter.  
De sista två av totalt tre punkthus med parkerings
garage ska vara helt klara för inflyttning 1 mars. 
Totalt har förtätning en inneburit 62 nya lägenheter 
med lägenhetsstorlekar från 2 till 4 r o k, 55  89 m2.
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” Men jag är absolut lat.  
 Det är ju därför jag är   
 skådespelare.”

” Tänk när Tove och barnen  
 utbrister ’Hur kan sånt  
 här bröd finnas!’ Då blir  
 jag stolt.”

Mellan Götaplatsen och blomrabatten
– Eric Ericson, det låter bekant. Säger 
min väninna och lyfter blicken från den 
stora tekoppen. Men är inte han väldigt 
gammal, lever han fortfarande? Lever? 
Ja, i allra högsta grad. Inte dirigenten och 
körledaren Ericson, men skådespelaren. 
Han som setts som den musikälskande 
och 40årskrisande Olof i TVserien 
Molanders. När han inte spelat råtta i 
julkalendern, antihjälte i filmen Storm eller 
tävlat i På Spåret med parhästen Kjell 
Wilhelmsen. Annars 
är det mycket teater 
för Eric Ericson, han 
ingår i Göteborgs 
Stadsteaters fasta 
ensemble men ska 
snart vara tjänstledig 
för att spela in en ny 
svensk TVserie.

Små lätta snöflingor faller när vi ses 
i ett vintrigt Göteborg, det är februari 
och våren känns långt borta. Jag, som 
naturligtvis gjort lite research, har precis 
sett den romantiska komedin  Fyra år 
till med Björn Kjellman och Eric Ericson i 
huvudrollerna. I filmen har Erics karaktär, 
politikern Martin Kovac, alltid olika rutiga 
skjortor på sig. Kanske även ett personligt 
favoritplagg, tänker jag. Och minsann, 
när det är dags för intervju har Eric en 
rutig skjorta under tröjan. Som faktiskt 
kommer från just den där filmen, berättar 
han och skrattar. 

Vi lämnar de rutiga skjortorna och 
kommer in på att Eric beskriver sig själv 
som lat, trots att han medverkat i oräk
neliga produktioner och uppsättningar. 
Hur är det möjligt?  
– Men jag är absolut lat. Det är ju därför 
jag är skådespelare. Så fantastiskt skönt 
och bekvämt, det finns alltid någon som 
säger vad man ska göra. Från manusför
fattare till regissör och allt däremellan, 
säger Erik med ett stort leende.  
 Det började redan på scenskolan i 
Göteborg. 
– Jag kom in på första försöket, helt 
otroligt. Jag ville egentligen bara testa för 
att ser hur det gick till och tog det inte 
alls seriöst i början. Jag var lat helt enkelt. 
Men lärarna läxade upp mig och det tog 
skruv. Jag skärpte mig och lärde mig  
massor de där åren.

På scenskolan spanade Eric in Tove, 
hon gick i klassen under och var tuffast. 
De sågs i rökrutan, gifte sig så småning
om och fick två barn tillsammans. De har 
mycket gemensamt,  Eric Ericson och 
Tove Wiréen, inte bara skådespeleriet. De 
är båda stormförtjusta i allt som rör träd
gård och byggnadsvård och är det inte 

plantering av vårlökar så är det målning 
med linoljefärg som gäller. Det är bara 
städningen som orsakar osämja. Eric har 
svårt att hålla ordning.  
– Jag är så himla rörig, det finns så många 
andra prioriteringar. Jag försöker absolut 
skärpa mig, men jag älskar att laga mat 
och efteråt är det helt kaos i köket. Tove 
blir galen. Men det är faktiskt tant Elsas 
fel att jag är så dålig på att städa.

Eric Ericson växte 
upp i Täby utan
för Stockholm i ett 
stort tegelhus från 
1960talet, med 
pappa och två äldre 
syskon. Mamman gick 
bort alldeles för tidigt, 
Eric var bara 10 år 

och med tiden var det svårt att hålla ihop 
hushållet. Då satte familjen in en annons i 
tidningen i stil med ”Mamma har dött och 
pappa kan inte städa”. Och fick mängder 
av svar. Bland annat från tant Elsa. Hon 
hade blivit änka tidigt och levde ensam; 
”Till slut kommer jag skrubba mitt hus 
med tandborste, jag måste få något an
nat att göra” sa tant Elsa och togs emot 
med öppna armar av familjen Ericson.  
– Hon var fullkomligt underbar. Varje 
torsdag städades 
vår stora tegel
villa till fulländ
ning, skinande 
ren. Och det är 
ju därför jag inte 
kan städa, jag har 
aldrig lärt mig!

Det blir mycket 
prat om mat. Erics pappa jobbade för 
Kodak med utlandstjänst, och som liten 
bodde Eric och hans familj både i England 
och i Italien. Tack vare julspelen i den 
engelska skolan blev Eric tidigt såld på 
teater, men det var i Italien som familjen 
förstod hur mat kan vara heligt. Att man 
samlas och delar en måltid. Det har Eric 
tagit fasta på, barnen ska alltid serveras 
hemlagad middag. Varje dag, om möjligt. 
Han berättar livfullt om sina 100 kok
böcker, hur de följer tiden och är perfekta 
tidsmarkörer som speglar alla trender.  
– Nu ska ju allt vara grönt och lagas 
veganskt, och jag har inte en enda grön 
kokbok. Du ser, jag måste köpa en ny!  
 Men Eric är nog mest nöjd med sin 
bakning och ser så lycklig ut när han 
berättar hur mycket familjen gillar hans 
surdegsbröd. 
– Tänk när Tove och barnen utbrister 
”Hur kan sånt här bröd finnas!” Då blir jag 
stolt.

I samband med inspelningen av Irene 
Hussfilmerna i Jonsered upptäckte Eric 
de bedårande röda trähusen i Hallebacken 
och blev alldeles förälskad. Just den som
maren tillbringade familjen på Kinnekulle 
och när det var dags att flytta tillbaka in 
till stan igen kändes stadstrafik och buller 
plötsligt ångestfyllt. Till deras stora lycka 
blev ett av de röda husen till salu och 
efter intensiv budgivning stod de plötsligt 
som husägare. Sedan dess har Eric och 
Tove fixat och donat och försökt åter
ställa huset till dess nationalromantiska 
ursprung. På tur står 70talsfönstren, de 
ska bytas ut mot vackra munblåsta föns
terglas och Erics ögon lyser vid tanken. 
Lika viktig som den tidsenliga renovering
en av huset, är vården av trädgården. Den 
prunkar självklart på sommaren men Eric 
tycker trädgården är lika fantastisk året 
om, från gullflockans första blomning till 
den sista frostnupna remonterade rosen 
vid första köldknäppen. 

Han må agera kock och trädgårdsmäst
are på fritiden, men de roller som upptar 
större delen av Erics tid är de på scen och 
i filmsammanhang. I november 2017 var 
det premiär för pjäsen Karl Gerhard på 
Göteborgs Stadsteater, med Tomas von 
Brömssen i titelrollen och Eric som Karl 

Gerhards sekreter
are och livskamrat, 
Göthe Ericsson. Det 
återstår bara ett 
fåtal föreställning
ar, sedan tar Eric 
ledigt från teatern 
för att spela in en 
ny svensk TVserie, 
än så länge väldigt 

hemlig. Spännande! Men Eric får inte 
avslöja någonting, och ler bara lite kryp
tiskt. Avledande berättar han istället att 
det blir teater igen i höst, repetitionerna 
av Fanny och Alexander börjar i oktober 
med premiär vid Lucia och det ser han 
verkligen fram emot.  
– Film är så otroligt roligt, det finns en 
sådan nerv. Varje dag händer något nytt. 
Teater är mer repetitivt, man kör samma 
repliker dag ut och dag in. Samtidigt är 
teater fantastiskt utmanande, den där 
direktkontakten med publiken. Att få med 
åskådarna, skapa engagemang. Det är 
oslagbart.

När vi lämnar lunchrestaurangen har 
det slutat snöa, nu är det vanligt grått 
göteborgsslask.  Vi har pratat länge, blan
dat allvar med många skratt och Eric får 
bråttom till centralstationen. Där väntar 
tåget mot Jonsered, till lugnet och friden 
i Hallebacken.

Han lever ett annorlunda liv  

på många sätt, med teater och film,  

repetitioner och långa inspel nings  dagar.  

Samtidigt älskar Eric Ericson vardags - 

lunken och är en riktig hemmakatt.  

I det röda trähuset i idylliska Jonsered  

bakar han surdegsbröd och gläds  

åt den vackra pärl sponten  

de lyckats bevara. 

Född: 21 november 1974, Sollentuna. 
Yrke: Skådespelare. 
Utbildning: Teaterhögskolan i Göteborg, 19951998. 
Bor: Jonsered. 
Familj: Gift med skådespelaren Tove Wiréen,  
två söner 15 och 11 år. 
Känd från: Debuterade som 16åring i Storstad,  
har sedan spelat i bl a Sjätte dagen, Dieselråttor  
och sjömansmöss, Storm, Molanders och Jordskott. 
Hobby: Cykling. Äger en allroundcykel för  
vardagsbruk, en fin stålcykel för söndagsåkning och  
en racercykel i kolfiber för de riktigt långa turerna. 
Eric drömmer också om att öppna surdegsbageri i 
Jonsered, men det fattas dessvärre pengar för hyra 
och maskinpark.
Kuriosa: Befann sig 1978 som 4åring på Autodromo 
Nazionale Monza i Italien och såg Ronnie Peterson 
krascha i Formel 1loppet. Väldigt speciellt och  
oförglömligt minne. 

Om Eric Ericson

PartilleProfilen
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Välkomnandet är varmt och skratten 
glada när hela familjen tar emot i sin 
lägenhet. Barnen, Jod 8 år och Jad 6 år, 
visar genast sina ipadspel och mamma 
Abeer bjuder på gott arabiskt kaffe med 
en ljuvlig doft av kardemumma. Kakorna 
och godiset är självklart syriska och vi 
slår oss ner i de svarta skinnsofforna för 
att samtala om livet där och här. Där, det 
är Syrien före inbördeskriget 2011 när 
de levde och arbetade i huvudstaden 
Damaskus. Alai som arbetsledare och 
projektchef inom byggbranschen, Abeer 
som lärare i arabiska språk. De gifte sig, 
bildade familj och levde ett bra liv i de 
vackra omgivningarna där de kunde njuta 
av medelhavsklimat och söta solvarma 
frukter. 

Men 2013 blir situationen ohållbar 
och kriget kryper allt närmare. Familjen 
bestämmer sig för att fly landet och 
beger sig iväg på en farofylld färd via 
Egypten och genom en stor del av Europa 

för att till slut hamna i det lilla samhället 
Mårdaklev i Västergötland. Utan en enda 
ägodel.   
– Det var som att börja från noll, be
rättar Abeer. Nytt land, nytt språk och 
en helt ny kultur. De hade turen att få 
uppehållstillstånd redan efter en månad 
men till följd av olika etableringslagar 
och bestämmelser tog det åtta månader 
innan de fick sätta sig vid skolbänken på 
SFI (Svenska för invandrare).  
– Så frustrerande det var att få vänta, vi 
ville ju inget hellre än att lära oss svens
ka, suckar Alai.

Idag studerar Alai på Teknikhögskolan 
i Göteborg. Han är egentligen ekonom i 
grunden men läser till anläggningsingen
jör eftersom intresset för byggnadskon
struktion är så stort.   
– I Syrien jobbade man på, utan att 
tänka. I Sverige finns alla möjligheter att 
studera det man verkligen vill. Så många 
chanser erbjuds, de gäller bara att ta 

dem, konstaterar Alai som helst av allt  
vill läsa vidare på Chalmers.

Abeer arbetar deltid som tolk på SFI 
och har samtidigt ett vikariat som stu
diehandledare i modersmål på Oxleds
skolan. Hon har en gedigen språkut
bildning från Damaskus och är så glad 
att få möjlighet att vara yrkesverksam i 
Sverige.  
– Det är viktigt att komma ut i arbets
livet, få kollegor och bli en del av sam
hället. Jag vill ju så gärna förbättra min 
svenska, säger Abeer med ett skratt.

Abeers och Alais svenska är beund
ransvärt bra och för barnen Jod och Jad 
är det inga som helst problem med språ
ket. På frågan om familjen har svenska 
vänner blir svaret jakande, men de tycker 
tiden är knapp. Studier, jobb, barnens 
skola och aktiviteter gör att utrymmet 
för umgänge är minimalt. Tiden flyger 
och helgerna går åt till storhandling.  
 

Från oro i Damaskus till harmoni i Ljungkullen

Familjen Aladeen har flytt från krigets  

fasor i Syrien. På en liten trång fiskebåt 

med  200 andra flyktingar färdades de 

över ett stormfyllt hav från Egypten till 

Sicilien för att slutligen hamna i Sverige. 

Nu bor de i Ljungkullen och vill aldrig  

lämna Sävedalen.  

– Vi kom hit för barnens skull, säger 

pappa Alai. För att ge dem trygghet  

och framtidstro. 

– Senast gick hela lördagen åt till olika 
matinköp, säger Alai lite trött men lyser 
snabbt upp och berömmer sin hustrus 
fantastiska matlagning. Han berät
tar skrattande att hon är chef i köket 
men att han 
ansvarar för 
all diskning, 
tvätt av kläder 
och städning. 
I Syrien är 
det oftast 
mannen som arbetar heltid och försörjer 
familjen medan kvinnan tar hand om hela 
hemmet. 
– Men om båda jobbar är det självklart 
för syriska män att dela på hushållsyss
lorna, säger Alai. Det ska vara rättvist.

Familjen Aladeen har gjort mycket för 
att komma in i det svenska samhället och 
de stormtrivs i sitt område. 
– Våra närmaste släktingar lyckades 
också fly till Sverige och många av dem 

bor i Värmland. De vill så gärna att vi 
flyttar upp till dem i Karlstad, men nej.  
Vi älskar Ljungkullen, ler Abeer.  
 Samtidigt saknar hon det sociala livet 
i Syrien, den spontana kontakten är inte 

alls lika na tur
lig i Sverige. 
I Syrien var 
umgänget med 
grannarna stort 
– kvinnorna 
bjöd in varand

ra på kaffe, åt lunch på restauranger och 
handlade tillsammans. Svenskar är lite 
mer försiktiga, här vet man knappt vad 
närmsta grannen heter.  
 Alai, Abeer och de båda sönerna har 
alla svenskt medborgarskap och i sep
tember kan föräldrarna rösta för första 
gången. 
– Det känns helt fantastiskt, säger Alai. 
Vi har palestinskt påbrå och hade inte 
ens rätt till pass i Syrien, och något riktigt 
medborgarskap fick vi aldrig.

Vi fortsätter smutta på det välsmak
ande kaffet i små fina koppar. Alai är så 
nöjd med svenskars kaffedrickande och 
att vi alltid tar oss tid att fika. Det gör 
man i stort sett aldrig i Syrien, kanske en 
liten kopp om dagen. Inte mer. Vi skrattar 
åt att Sverige nästan är världsledande 
på att dricka kaffe, det är bara Finland 
som slår oss. I samma stund medger 
Alai att han är lite generad över det här 
reportag et, att det görs redan nu.   
– Vi har ju inte hunnit prestera något 
ännu, jag har inte nått mina mål, inte fått 
det där jobbet jag drömmer om.

Då glömmer han för stunden det 
fruktan svärda krig de upplevt och den 
svåra flykt de fick genomlidit. Och det 
faktum att de lärt sig ett helt nytt språk i 
ett kallt land i norr, och lyckats komma in 
i en kultur så långt ifrån deras egna. Det 
om något är en prestation. Av stora mått.

” Det var som att börja  
från noll. Nytt land, nytt språk 
och en helt ny kultur. ”

Hyresgästen

Abeer, Jad, Jod och Alai trivs och njuter av livet i det nya hemlandet, Sverige. Studier och jobb tar upp stor del av föräldrarnas tid och på helgerna blir det storhandling.
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Partillebo AB 
Svarspost 410466800  
433 01 Partille

Frankeras ej
Partillebo betalar

portot

vik här!

Vad tycker du...   
...om tidningen?
Vi vill ge dig en snygg tidning med användbart och underhållande  
innehåll. Hur tycker du att vi lyckas? Berätta vad du gillar  
och inte gillar! Kanske är det något du saknar?

…om Partillebo?
Vårt mål är att vara ett ledande bostadsföretag, där både barn och 
vuxna kan trivas och må bra utifrån sina behov. Det är därför glädjande 
att vi redan är där enligt Hyresgästföreningens undersökning. Men vi  
vill veta mer om vad du tycker. Berätta om dina erfarenheter hittills  
och vad du har för önskemål i framtiden, så att vi kan bli ännu bättre.

Skriv gärna ner några rader och mejla dina synpunkter till  
patapeten@partillebo.se

Tack på förhand!

Tidningen för Partillebos kunder

Nr 3 / 2017

På

Julmarknad  

på Slottet

Trafikskolan  

flyttar till centrum

Trivsamt i  

Puketorps punkthus

sid. 2-3

sid. 5

sid. 8

Maria sprider  

norrländskt lugn på 

stationen i Öjersjö
sid. 7

Vad händer i Partille i vår? 
Våffelservering i Torpet Freden
Sön 18 mars – 22 april kl 11-15
Sugen på våfflor till söndagslunch? Ta med dig dina nära 
och kära på våffelservering i Torpet Freden i Jonsered.  
Arr: Friluftsfrämjandet Partille. 

Röda korsets läxhjälp
Mån 19 mars – 21 maj kl 15-17
Kom till Röda korsets läxhjälp i Vinterträdgården i  
Partille bibliotek för att få stöd med dina studier.  
Fri entré. Arr: Partille bibliotek och Röda korset.

Babyrytmik på Partille bibliotek
Tis 20 mars – 8 maj kl 11-11.30, 12.30-13
Välkommen på babyrytmik med din bebis 0-1 år. Vi ses 
i bibliotekets sagorum. Föranmälan krävs; på biblioteket 
eller tel 031-792 10 10. Arr: Partille kommun. 

Vårmarknad på Partille Herrgård
Tors 22 – sön 25 mars kl 12-18
En vecka innan påsk hälsas alla välkomna till Partille 
hemslöjds- och konsthantverksförenings traditionella 
vårmarknad. Fri entré. 

Jazzcafé på Kulturum
Sön 25 mars kl 15
Gothenburg Swing Express spelar jazz hämtad ur Swing-
traditionen med modernare influenser. Gruppen består av 
tre musiker från GöteborgsOperan och den legendariske 
göteborgspianisten Sven-Erik Dahlberg.  
Arr: Partille kommun och ABF SVG.

Bokcirkel för föräldralediga
Ons 28 mars, 25 april kl 13.30-14.30
Är du föräldraledig och gillar att läsa? Då är du och ditt 
barn varmt välkomna till vårens bokcirkel på Partille 
bibliotek. Kom och diskutera böcker, fika och umgås med 
andra föräldrar. Anmälan till ragnhild.erseus@partille.se 
Arr: Partille kommun.

Konsumentrådgivning i  
Partille bibliotek
Mån 9 april, 23 april, 7 maj kl 17-19
Under några måndagar i vår bjuder vi in till konsument-
rådgivning med experter från Göteborgs stads  
konsument- och medborgarservice. Ta med frågor  
kring återköp, returrätt, distanshandel och allt  
däremellan! Fri entré.

Quiz på Kulturum
Tors 19 april kl 16-18
Välkommen till vår roliga och lagom svåra frågesport.  
Alla deltagare delas in i lag, så det går utmärkt att komma 
utan sällskap. Många priser! Fri entré. Arr: Seniorträffen, 
Hälsodisken och Studieförbundet Vuxenskolan.

Dubbelagent i fem år
Tis 24 april kl 19
Per Arne Skansen berättar om sitt spännande liv som 
agent, Porthuset i Jonsered. Entré 20 kr inkl fika och lott. 
Arr: Jonsereds hembygdsförening.

Bryan Adams – the Ultimate Tour
Lör 28 april kl 20
Världsstjärnan Bryan Adams är tillbaka! Hans  
“The Ultimate Tour” kommer till Sverige för tre  
arenakonserter i vår, och lördagen den 28 april är  
det Partille arena som har den stora äran att  
välkomna denna gentleman.
 

HOS PARTILLEBO har varje lägen-
het en underhållsplan. Vi utför vissa 
arbeten i lägenheten inom fastställda 
tidsperioder och kostnaden för 
lägenhetsunderhållet ingår i hyran. 
Som hyresgäst bestämmer man själv 
när man vill ha underhållet utfört.

VARJE ÅR PÅ HÖSTEN skickas ett 
erbjudande om underhåll ut till alla 
våra hyresgäster (om fastigheten är 
äldre än sju år) och då bestämmer 

 Partillebo informerar

man själv om man vill ha något un-
derhåll utfört. Arbetet görs då under 
nästkommande år.

VÄLJER MAN ATT FÅ 
UNDERHÅLLET utfört i förtid får 
man betala en tidigareläggnings-
kostnad, denna avgörs av hur lång 
tid det är kvar till det år vi normalt 
skulle utföra underhållet. Väljer man 
att avvakta med underhållet får man 
en hyresrabatt. Denna årsrabatt 

betalades tidigare ut genom avdrag 
på hyran för januari månad.

MED DE NYA RUTINERNA betalas  
rabatten istället ut varje månad.  
I januari 2018 betalades både års-
rabatt och månadsrabatt tillfälligt 
ut samtidigt, men fr.o.m. februari 
sker utbetalning av rabatten  
månadsvis och så kommer det  
se ut framöver.

HLU – ändrade rutiner  
för utbetalning av rabatt
Vi har ändrat rutinerna för utbetalning av rabatt vid avstående 
av hyregäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU).

HLU



Korsord
Lös korsordet och vinn biobiljetter!

Skicka lösningen till Partillebo, senast 6 april 2018.  
Vi lottar bland bidragen och belönar tio personer  
med två biobiljetter vardera. 

Skriv namn, adress och lägenhetsnummer och skicka  
din lösning med bifogad frankerad svarspost.

Namn 

Adress 

Lägenhet nr
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Partillebo AB, Box 87, 433 22 Partille. Telefon 031-44 07 70.

Ansvarig utgivare: Katarina Elfverson, VD Partillebo AB  |  Produktion: Billes. 

Skribent: Louise Lagerkvist Olemyr, Rut och jag  |  Fotograf: Annika Arvroth

I mars är det flisupptagning som har högsta prioritet,  
all flis ska bort och man blåser även gräsmattorna rena.  
Om vädret tillåter kan gräset sedan klippas och få ny 
fräschör. Under samma period ser Miikka och hans kollegor 
över alla perenner och föryngringsbeskär där det behövs.  
– Vi håller alltid koll på väder och vind och anpassar själv
klart beskärningar efter väderlek och vad som gäller för 
respektive växt.

När de tidiga penséerna planteras blir många hyresgäster 
glada, det blir plötsligt färgglatt vid husen samtidigt som 
den första vårsolen värmer gott. Till sommaren byter man ut 

penséerna mot sommarblommor men innan dess har Miikka 
Söderwall och de andra i serviceteamet hunnit klippa, rensa, 
underhållsbeskära och göra allmänt fint runt hyreshusen.   
– Ju mer man rensar på våren desto lättare blir underhållsar
betet under sommaren. När det gäller trädgårdsarbete  
så är våren och hösten våra stora fixarperioder. Man måste 
vara på hugget, hela tiden, berättar Miikka engagerat. 

Med en trädgårdsutbildning i bagaget är han inne på sitt 
tredje år som servicetekniker för Partillebo. Ett roligt och 
omväxlande jobb, i ur och skur.

Miikka fixar fint till våren 
De är inne i en hektisk tid, Partillebos servicetekniker. Det är mycket som ska hinnas med  
när våren står för dörren och Miikka Söderwall har fullt upp. 


