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Varmt och torrt väder är ju inte direkt gynnsamt för svamparna i skogen. Men 
om kantarellplockning är din favoritsysselsättning är det inte helt kört. Dock krävs 
ganska mycket regn här framöver. Kantareller gillar ett jämnt återkommande regn 
medan karljohanssvamp kan dyka upp just efter en varm och torr sommar, förut-
satt att det kommer en större mängd regn under en kortare period.

Om skörden i svampskogen är dålig, så kanske den kan bli desto bättre i balkong-
lådan. Det går nämligen fortfarande bra att så rädisa, ruccola, dill, spenat och 
machésallat i september för skörd senare under hösten eller tidig vinter. De här 
sorterna både gror och växer snabbt, och den svalare dygnstemperaturen gör 
också att mängden skadeinsekter minskar. Och varför inte använda dina nyskör-
dade grönsaker till en smakrik spenatpaj med en sallad av ruccola, maché och 
rädisa till? Pajrecept kommer här:

Den nyttiga hösten

Vi har haft exceptionellt varmt väder 
i flera månader och det verkar som alla 
värmerekord har slagits den här som-
maren. Att de ljumma vindarna ska få 
mer kyliga inslag känns nästan otänk-
bart. Men så blir det, hösten kommer 
och den är bra för oss! Så säger forsk-
ningen i alla fall. 

Enligt vetenskapliga studier mår vi 
svenskar bäst när det är höst i luften. 
Helst ska det vara 12 grader, det är 
den optimala medeltemperaturen 
för oss nordbor. Då är dödligheten 
som lägst i Sverige – våra kroppar 
och vårt beteende fungerar optimalt 
och ger oss en jämn kroppstemperatur.  
Och det är just i september och  
oktober som det är störst chans för 
en 12-gradig medeltemperatur i  
Sverige. 

Så passa på, ut och njut av den hälso-
samma hösten!

På tapeten
just nu!

Höstskörd Tips på sköna promenader

Partille är rikt på vackra naturområden, 
här kommer några förslag på härliga 
höstpromenader.

• Paradiset: längst upp i Paradiset vid  
 korsningen Gavelåsvägen/Ulvås-
 vägen finns en liten parkering där 
 vandringsstigar utgår. På anslags-
 tavlan är de färgmärkta lederna   
 markerade.

• Kåsjön: här finns fina vandrings-  
 leder som leder till såväl Delsjö-
 området och Hindås (Vildmarks- 
 leden) som Jonsered (Bohusleden).  
 En liten naturstig runt vackra Kåsjön  
 är också att rekommendera.

• Björndammen, Prästtjärn: runt   
 tjärnen går en fin, något bredare   
 motionsslinga som i sin första del   
 sammanfaller med ett elbelyst spår.

• Sävedalen, Blacktjärn: här finns   
 ett trevligt elljusspår som går på   
 både skogsvägar och allmänna   
 vägar söder om Oxledsområdet.

• Jonsered, Bokedalen: här går  
 Lövspåret genom bok- och bland- 
 skog. Även Bohusleden passerar   
 här, med möjlighet att ta en tur upp  
 till Torpet Freden där det serveras  
 våfflor alla söndagar kl 11-15 fram  
 till 25 november.

Spenatpaj med fetaost
3 dl vetemjöl
100 g smör
1-2 msk vatten
0,5 tsk salt

300 gram färsk spenat
1 rödlök
3 msk olivolja
1 vitlök
200 gram fetaost

4 ägg
2,5 dl grädde
2-3 krm salt
1-2 krm peppar

Sätt ugnen på 175 grader och börja 
med pajskalet. Skär kylskåpskallt smör 

i kuber. Lägg allt i en bunke och arbeta
snabbt ihop till en deg och låt vila i 
kylen 1 timme. Kavla eller tryck ut i 
en stor pajform. Stick hål över botten 
med en gaffel och grädda pajskalet  
i 10 minuter. 

Hacka löken och fräs med pressad vit-
lök i olivoljan. Tillsätt spenaten och fräs 
den några minuter. Bred ut spenat/
lök i pajskalet och fördela den tärnade  
fetaosten över. Vispa ihop ägg, gräd-
de, salt och peppar. Häll äggstanningen 
över fyllningen. Grädda spenatpajen i 
mitten av ugnen i 30 minuter tills paj-
en fått fin färg och äggstanningen har 
stelnat. Låt spenatpajen svalna något 
innan servering. Servera med krispig 
grönsallad.

VD har 
ordet

Många vill flytta 
till attraktiva Partille
Hoppas även du haft en fantastisk sommar med varma bad 
och ljusa tropiska sommarkvällar. Nu är hösten här och det är 
full fart i verksamheten.  
 Partillebo fortsätter bygga fler bostäder, framförallt i 
Partille Centrum och i stadsdelen Öjersjö. Behovet är stort, 
kön till våra hyresrätter växer. Allt fler flyttar till storstads
regionerna och det kommer ta tid att bygga ikapp. Vi vet  
att Partille är en attraktiv pendlingskommun som många  
vill flytta till.  
 Det har ju precis varit val, i såväl riksdag, kommun som 
landsting, och nu blir det intressant att se vad politikerna 
sätter upp på dagordningen beträffande bostadspolitiken  
de kommande fyra åren.  
 Förutom fler hyresrätter och kommunala fastigheter  
såsom förskolor, skolor och idrottsanläggningar, rustar vi 
även upp våra äldre fastigheter enligt plan. Oxled är efter 
flera års upprustning i princip klart och vi börjar med  
motsvarande renovering i Anneberg med bl a inglasade  
balkonger eller egna uteplatser.  
 Att få leda Partillebo, med fina kunder och bra anställda 
i en offensiv kommun i en dynamisk region, känns mycket 
stimulerande. Läs mer om vad som händer i vårt område 
– byggprojekten Åkanten 2 och 3 i centrum, nyöppnade 
Trädgårdskaféet i Jonsered och tips på vackra höst  
prome nader. Njut av den hälsosamma hösten! 

Katarina Elfverson 
VD Partillebo AB
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Det unika projektet fortskrider enligt tids
plan och första tillträde är i augusti 2019. 
Just nu är man i full gång att asbestsanera 
och göra konstruktions kompletteringar 
i det befintliga huset. Stora delar av 
byggnaden har fått göras om och där
för är allt över gatunivå i princip nytt.  
 Det råder även febril aktivitet kring  

rumsbildning/innerväggar och olika in
stallationer. Och snart är det dags för 
målarna att ta vid.
 Eftersom det ska finnas både idrottshall 
och boulehall mitt huset, ställs stora krav 
på ljud isolering. Dessutom måste man 
ta hänsyn till alla väderlekar – på taket 
till idrottshallen byggs en innergård som 

ska kunna klara av stora mängder snö, till 
exempel. Sammanfattningsvis går allt åt 
rätt håll och de första hyreskontrakten 
för lägenheter och kommersiella lokaler 
är tecknade. Nu ser vi alla fram emot det 
färdiga resultatet, om ett år ska det stå 
klart! 

Det tidiga planarbetet för Åkanten 3 har 
startat men ännu är inga beslut klara. Här 
ska rymmas ca 35 lägenheter mellan 28 
och 77 kvm, tänkta som 12 r o k. Planen 
är att huset ska stå på en pelarkonstruk
tion för att skapa genomsikt och luft un

der. Samtidigt blir det en naturlig kontakt 
med den närliggande stadsparken. Den 
här framtida byggnationen ställer stora 
krav på planering med tanke på husets 
läge, och det återstår viss tid innan vi kan 
få se de slutgiltiga detaljritningarna. Det 

här är bara en liten ”teaser” om vad som 
är på gång, ett projekt som känns mo
dernt och med nytänkande. Spännande 
fortsättning följer med andra ord! 

Som ett ytterligare bidrag till Partille centrums fortsatta utveckling, läggs nu de första planerna 
för Åkanten 3. Tanken är att arkitektur en ska vara något utöver det vanliga med spännande plan-
lösningar som följer husets unika form. 1-2 r o k, ett perfekt första boende för unga människor. 
Åkanten 3 blir den sista byggnaden i området efter Kulturum, Åkanten 1 och Åkanten 2. 

Här byggs bostäder uppe på den befintliga Partillebohallen och ovanpå taket ska ett modernt 
stadskvarter växa fram och en innergård anläggas. I bottenplan etableras lokaler för uthyrning. 
Ett mycket centralt läge med gångavstånd till det mesta i den framväxande stadsparken, samti-
digt som skogar och sjöar aldrig är långt borta. Inflyttning sker den 1 augusti 2019. 

Åkanten 2 – lägesrapport om 
Partillebohallen i förvandling 

Åkanten 3 – smålägenheter
och fascinerande arkitektur

– Tillställningen blev väldigt lyckad, säger Daniel Dellenmark, en av hyresgästföreningens 
representanter. Alla bjöd på sig själva, stora som små. Olika språk och kulturer blandades, 
det blev en härlig stämning. Daniel berättar:
 – Det fanns en enorm glädje och ett lugn i luften inför det kommande sommarlovet. 
Styrelsen gjorde allt för att glädja alla. Tipspromenadens frågor och lotteriet med fina priser 
uppskattades av många. Och ansiktsmålningen förstås!
 Hyresgästföreningen i Övre Björndammen vill med sitt ideella arbete komma närmare alla 
boenden i grannskapet, och försöka ge svar på de frågor och funderingar som uppkommer.

Ansiktsmålning och tipspromenad  
i Övre Björndammen 
I mitten av juni anordnade den lokala hyresgästföreningen i Övre Björndam-
men en skolavslutningsfest – alla boende i området var välkomna. De bjöds 
på roliga aktiviteter, korv med bröd och avslutande kaffe/saft med kaka.

Åkanten 2 får ett mycket centralt läge med promenadavstånd till det mesta. Den 1 augusti 2019 ska det stå klart.

Ansiktsmålning var populärt bland barnen.

Skissen visar Åkanten 3 i grönt. Spännande arkitektur och unik form.
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PartilleProfilen

Nu fokuserar Lina  
på rätt saker
Lina Strand är precis hemkommen från orienterings- 

VM i Riga, Lettland. Där har hon sprungit mellan  

turistande japaner och nyfikna flanörer och lyckats  

ta sin bästa placering någonsin i en individuell 

VM-sprint. Lina är en utpräglad tävlingsmän-

niska med tydlig plan och rätt fokus. Hon 

mår som bäst i Björnås bergen i Partille, att 

få springa i känd terräng slår det mesta.

Jag är lite nervös inför vårt möte, är  
definitivt inte i fysisk toppform och en 
hel sommar har passerat utan varken  
löpning eller friskisochsvettispass. 
Jag har ingen tydlig plan och inte rätt  
fokus. Kommer det synas direkt? Samtidigt  
funderar jag på min och omvärldens bild 
av orienterare. Att de är långa, smala och 
sega och älskar att jaga konroller i sura 
myrmarker, i såväl ösregn som hagel. Att 
de struntar i om skorna är dyngsura och 
tävlingskläderna utslitna – det är skogen 
och naturen som räknas. Och kartan och 
kompassen förstås. 

Fördomarna kommer genast på skam. 
Lina Strand är förvisso lång men snyggt 
vältränad, och de sura myrarna och de sön
dernötta träningskläderna känns väldigt 
avlägsna. Graciöst slår hon sig ner i soffan 
på kaféet, beställer caffè americano och… 
chokladtryfflar. Skönt, inget hälsofreak.  
Jag slappnar av, nu kör vi. 

Vi måste ju naturligtvis prata om VM i 
Riga där Lina blev femma i den inledande 
sprinten. Ett fantastiskt resultat i en täv
ling som gick mitt i gamla stan. 
 – Sprint är ju alltid speciellt, men det 
här var exceptionellt. Det kändes som 
vi lämnades vind för våg bland guider,  
turister och familjer med barnvagn. Det 
var ju en varm och solig dag så många var 
ute och promenerade och strövade runt,  
precis där vi sprang. Då går det inte att 
stirra ned i kartan hela tiden, berättar Lina 
med ett leende.

Under sådana förhållanden gäller det 
att vara extra aktiv och uppmärksam. 
Och Lina Strand kände sig väl förbe
redd den här gången. En av sommarens  
höjdpunkter var träningssemestern i de 
franska alperna med landslagskompisarna 
Tove Alexandersson och Karolin Ohlsson. 
Där passade de på att köra ett av trä
ningspassen i den lilla staden Chambéry, 
inte helt olik Riga och med ett liknande 
folkvimmel att springa in i, eller helst und
vika förstås. 
 – Vår frankrikeresa blev ett fantastiskt 
sätt att kombinera semester och äventyr 
med träning. Att få vandra, springa och 
cykla i alpmiljö, kan det bli mycket bättre? 
Att dessutom få vara i Frankrike när de 
vinner VMfinalen i fotboll, det var mäk
tigt. Vilken atmosfär!

Mamma och pappa Strand är båda in
bitna orienterare, Lina och hennes bror 
föddes bokstavligen in i sporten. Lina har 
bara positiva minnen från den här tiden. 
Det stora familjeumgänget, gemenskap
en och alla kompisarna på träningslägren 
och tävlingarna. Hon blev tidigt en riktig 
tävlingsmänniska och redan vid åtta års 
ålder såg hon tjusningen med sporten. 

 – Jag var väldigt blyg som liten. Orien
teringen blev min räddning. Jag brukade 
greppa kartan vid tävlingsstarten och 
springa rakt ut i skogen. Så otroligt skönt 
att vara ensam, helt fri och ingen som 
styrde mig. På så sätt lärde jag mig att ta 
egna beslut och bli mer självständig.

Blygheten försvann och idag kan man 
inte se minsta spår av den. Tack vare 
orienteringen och föreningslivet lärde sig 
Lina att anpassa sig till andra, slappna av 
och bara vara sig själv. 
 I 15årsåldern flyttade hon hem
ifrån för att börja på Eksjö orienterings
gymnasium, en väldigt utvecklande och 
betydelse full erfarenhet. 

Lina Strand är född och uppvuxen i Finn
gösa i Sävedalen. Där gick hon i Vallhamra
skolan och alla tjej er i klas sen spelade 
handboll. Alla utom Lina, hon hade ju redan 
hittat sin sport. 
Jag inflikar att vi 
är många som 
minns oriente
ringen i skolan 
med fasa. Den 
skrynkliga kartan 
med de obegrip
liga tecknen och den där snurrande kom
passnålen. Lina skrattar och håller med. 
 – Alla mina klasskompisar avskydde 
orientering på gympatimmen, jag också. 
I skolan blev det så tråkigt, lärarna hade 
dålig koll och materialet var gammalt.
 
Varför är det så och vad kan göras bätt
re? Lina tror att det råder okunskap hos 
idrottslärarna, de måste utbildas mer. 
Skolorna och orienteringsklubbarna har 
ett gemensamt ansvar att öka intresset 
hos eleverna och se till att man arbetar 
med rätt utrustning på skolorna. 
 – Överhuvud taget måste skolorna visa 
bredden inom fler idrotter. Tänk vad kul 
om alla elever fick prova på sporter som 
skidåkning, curling eller rodd!
 
Lina har en bachelor i sports coaching 
som hon nu kompletterar med en yrke
slärarutbildning för att bli idrotts lärare. 
Hon har alltid varit intresserad av idrott 
och psykologi och tack vare studier na har 
Lina läst en hel del idrottspsykologi, bland 
annat om hur viktig den mentala styrkan 
är. Genom tävlandet har hon sedan kun
nat omsätta teorin i praktik en, i oriente
ringslandslaget till exempel. Där har Lina 
varit med i tio år och sprang sin första 
tävling som senior 2009. 
 – I början tog jag det väldigt lätt och 
avslappnat. I mitt första VM 2012 blev jag 
11:a och 12:a på tävlingarna och var gan
ska nöjd med det. Det var inte så seriöst 
och jag hade inga förväntningar på mig.
 

Men med åren ökade pressen. Lina 
kände ständigt att hon måste bli bättre, 
snabbare och nå bra resultat. Plötsligt 
blev VM jättestort och precis allt måste 
klaffa, inget fick gå fel. Glädjen försvann 
och motivationen med den. 
 
Efter några år trillade polletten ned, 
Lina förstod att hon måste ändra fokus. 
Inför stora mästerskap är den stenhår
da träningen, såväl fysiskt som mentalt, 
självklar men numera har hon en lite mer 
avslappnad inställning för att kunna foku
sera rätt. Det ska alltid finnas en plan och 
en utarbetad strategi men det är också 
viktigt att kunna njuta, ha kul. Att kun
na hantera stressen på rätt sätt – visst 
är VM stort, men det är inte allt. Själv  
tittar Lina mycket på sport på TV och in
spireras av andra idrottare, såsom längd
åkaren Johan Olsson. Hon fascineras av 
hur han kan vara sjuk och hängig precis 

innan OS eller VM, 
men väl på plats ta 
medaljer av ädlaste  
valör. Det är mental 
styrka, om något! 
 
Det är många som 
orienterar i Sverige, 

här anordnas exempelvis Oringen som är 
världens största orienteringstävling med 
närmare 20 000 deltagare. Men är orien
tering en folksport? Lina funderar: 
 – På sätt och vis är det ingen folklig 
sport, vi når inte ut till de breda folk
lagren. Orienterare har länge varit en 
homo gen grupp av kärnfamiljer, och 
många akademiker har lock    ats till sporten.  
Att bredda och öpp na upp, det är vår ut
maning.
 
Lina Strand berättar att det redan nu 
finns många nybörjarkurser, för både 
barn och vuxna, och de är väldigt po
pulära. Tidigare har det ofta varit hela 
familjer som orienterat, ibland hela 
släkter. Men nu ser man en förändring. 
Alla föds faktiskt inte in i sporten. För 
den som är nyfiken på orientering kan 
Lina varmt rekommendera Hitta Ut i  
Göteborg. En form av geocaching fast 
med karta. Det är bara att ladda ner  
appen, leta checkpoints i närmiljön och få 
motion samtidigt som man hittar nya be
rikande platser. 
 
Lina tittar på klockan, det är sen efter
middag men hon hinner med ett trä
ningspass till innan kvällen. Kanske 
blir det i Björnåsbergen, en favorit
terräng som hon har många fina min
nen från. Borta bra, men hemma bäst. 
 
Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto: Pelle Kjellander

” Alla mina klasskompisar 
avskydde orientering på 
gympatimmen, jag också.”

Född: 23 december 1988, Finngösa i Sävedalen. 
Yrke: Studerar yrkeslärarprogrammet med inriktning 
specialidrott, som komplement till tidigare kandidat i 
idrottsvetenskap/sports coaching. 
Bor: Björkekärr. 
Familj: pappa ClaesGöran, mamma IngMarie,  
storebror Johan. 
Idrottsmeriter: bl a VMguld sprintstafett 2017, 
EMsilver stafett och sprintstafett 2018, brons sprint 
World Games 2017. 
Om orientering: En livslång sport, finns åldersklasser 
upp till 90 år. Alla kan vara med! 
Kuriosa: Har själv målat alla tavlor hemma, äter helst 
indiskt och är expert på kladdkaka. 

Om Lina Strand
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Sayuri har varit flygvärdinna med erfa
renhet av både hotell och restaurang, 
men de senaste åren har hon arbetat 
som utbildningskoordinator. Ett bra jobb 
som hon trivts med, men Sayuri har inte 
kunnat släppa tankarna om att få driva 
något själv. Med en företagarbakgrund 
inom försäljning av egentillverkad tofu 
längtade hon tillbaka till det kreativa, att 
få skapa fritt.
 – Jag har aldrig varit rädd för ut
maningar och när jag såg annonsen 
om trädgårdskaféet i höstas så tog jag  
chansen.

Hon ville gärna få med någon på tåg
et och det blev barndomsvännen Malin 

som hoppade på. Utan minsta tvekan. 
Malin berättar:
 – Det råkade vara perfekt tajming i 
mitt liv. Jag hade jobbat länge som bu
tikschef och alltid varit anställd. En trygg 
tillvaro som jag verkligen gillade. Men när  
Sayuri hörde av sig bestämde jag mig  
direkt. Man kan inte alltid ta det säkra 
före det osäkra, det gäller att chansa 
också. Min man hejade på och sa ”Gör 
det bara. Nu är det din tur. Vi ses när vi 
ses!”
 
Plötsligt gick allt väldigt fort. Det 
vita kaféhuset byggdes klart under vår
vintern och slutbesiktigades så sent som 
den 26 april. Premiärdatumet var satt 

till 1 maj och det blev bråda dagar innan  
Malin och Sayuri kunde välkomna sina 
första gäster. Alla ställde upp, både vän
ner och familj, och succén var omedel
bar. Dessutom en rekordvarm maj vi 
sent ska glömma, och efterföljande 
sommar månader som bjöd på oräkneliga 
soltimmar. Kylarna gick på högvarv, en 
installation av AC blev nödvändig och de 
många besök arna sökte ständig skugga 
under de stora parasollen.
 – Oj, vad vi langat ut räksmörgåsar! 
Och vi lär oss hela tiden, vi är faktiskt 
mycket effektivare nu, skrattar Malin.
 – Och vilka underbara gäster vi har! 
Så positiva och tacksamma, tillägger 
Sayuri.

Sommarsuccé för Jonsereds Trädgårdskafé
Det är mycket som är närproducerat 
och ekologiskt på Jonsereds Trädgårds
café och de bakar det mesta själva. Övrig 
mat kommer från leverantörer som valts 
ut med stor omsorg och noggrannhet. 
Ibland plockas ingredienser direkt från 
Jonsereds Trädgårdar och därifrån får de 
också vackra blommor att dekorera med. 
Malin, som i tidigare yrkesliv varit van vid 
att allt ska gå så fort, har fått tänka om:
 – Jag inser ju nu att mat kräver tid. 
Och massa kärlek och omsorg.

Vägg i vägg med kaféet ligger Träd
gårdsbutiken och Grindstugans kera 
mik    verkstad är bara ett stenkast bort. 
Det är trevligt med grannverksamheter  

tycker Sayuri och Malin. Att kunna dela 
erfarenheter med varandra och talas 
vid titt som tätt. Med Jonsereds Träd     
gård ar har samarbetet redan kommit 
igång. Många av trädgårdarnas temadagar 
kan följas upp av kaféet. På Äppeldagen  
serveras äppelpaj och äppelmust, på  
Måbradagen erbjuds nyttiga smoothi es 
och andra sunda inslag.
 – Det har varit full rulle hela tiden och 
vi har inte riktigt hunnit samla tankar
na inför hösten. Det blir ju en mellan
säsong då, nu har vi haft öppet varje dag 
förutom måndagar men i höst blir det 
lite annorlunda. Helgöppet förstås och  
kanske en till två vardagar, vi får se,  
säger Sayuri. 

Samtidigt ser hon fram emot något 
nytt. Få byta meny och servera varma 
soppor med nybakat bröd. Tända ljus och 
dekorera i höstfärger. Då finns det också 
tid att reflektera över den gångna sä
songen, allt roligt som hänt och alla galna 
situationer som kan uppstå en premiär
sommar.
 – Vi tar det mesta med ro, jag och  
Malin, och vi har väldigt nära till skratt. 
Flexibiliteten är vår styrka. Framförallt 
har vi så himla kul tillsammans!

Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto: Annika Arvroth

Bara att få åka igenom lilla idylliska Jonsered är en njutning, passera de gamla  
fabrikerna för att sedan ta William Gibsons ringlande väg upp mot Jonsereds  
Herrgård. Väl på plats är det nästan andlöst vackert. Med betande hästar,  
grönskande bokskog och blomstrande trädgård. Denna varma eftermiddag  
i augusti träffar jag Sayuri Jäwert och hennes kompanjon Malin Magnander.  
De har känt varandra sedan femårsåldern, följts åt periodvis genom hela livet  
och nu driver de ett kafé ihop – Jonsereds Trädgårdskafé.

Sayuri och Malin gläds åt sin första sommar och tycker att alla kafégäster varit underbara.
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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 1 / 2018

På

Partillebo renoverar 

och bygger nytt

Trygghet och framtidstro 

i Ljungkullen

Vi fixar fint till våren

sid. 4-5

sid. 8-9

sid. 14

Om surdegsbröd

och teaterns glöd

med skådespelaren

Eric Ericson
sid. 6-7

Vad händer i Partille i höst?
Karl Gerhard, musikteater
Lör 20 oktober kl 16
Musikteater om Karl Gerhard där hans nazistmotstånd 
särskilt lyfts fram. Med revynummer som ”Jazzgossen” 
och ”Den ökända hästen från Troja”. Musiker och 
skådespelare från Göteborg-Aktörernas Studio. Stora 
scen Kulturum, entré 100 kr. Arr: Partille kommun.

Löptävling i Jonsereds skogar
Sön 21 oktober kl 10-15
I samarbete med IceBug anordnar Jonsereds IF  
löptävlingen ”IceBug backyard trail”, ett mycket
uppskattat arrangemang. Anmälningsavgift 250 kr.  
Arr: Jonsereds IF.

Spännande spökvandring
Fre 26 oktober kl 17
Följ med på en läskig vandring i Jonsereds trädgårdar med 
omnejd! Ta med dig ficklampa och ditt modigaste humör, 
vi ses vid Linnekullen. Ingen anmälan och fri entré. 
Arr: Partille kommun.

Stand up med Robin Paulsson
Tis 6 november kl 18
Denna charmiga skåning är älskad av publiken både som 
sig själv och som den exceptionella Zlatan-imitatör han 
är. Robin Paulsson har hunnit göra en hel del inom TV och 
radio som komiker, manusförfattare och programledare. 
Stora scen Kulturum, entré 150 kr. Arr: Partille kommun 
och ABF SVG.

i många år har papperskontrakten 
skickats i vanliga kuvert, fram och 
tillbaka mellan kunden och oss.  
Våra hyresgäster har också kunnat 
skriva kontrakt direkt över disk på 
vårt huvudkontor. Dessa alternativ 
ska finnas kvar, men vi följer samtidigt 
den tekniska utvecklingen och  
erbjuder möjligheten att signera 
hyreskontrakt digitalt.  

den här tjänsten kräver Mobilt 
BankID och det är du som kund som 
avgör om du vill använda den digitala 
tjänsten eller inte. Inbjudan att signera 
digitalt kommer skickas till dig via 
epost, efter att vi vid en första 
kontakt kommit överens om det. 
Själva utformningen av kontraktet ser 
likadant ut som papperskontraktet 
och kan enkelt skrivas ut.  

möjligheten till digital signering 
gäller alla kontrakt; för såväl lägenhet 
och pplats som förråd. Tjänsten 
kommer så småningom gälla även 
uppsägning av kontrakt.

Digital signering av hyreskontrakt 
Vi vill bli smidigare när det gäller administrationen vid kontraktskrivning och kommer därför  
erbjuda möjligheten till digital signering med start under hösten.

Med utmaningen som drivkraft
Tis 18 september kl 11
David Sundström berättar om sina äventyr som blind: 
störtlopp, bergsvandring och jorden-runtlöpning.
Vallhamrakyrkan, entré 30 kr, servering. 
Arr: RPG Vallhamrakyrkan.

Göteborgs utsmyckningar 
Tor 20 september, tis 23 oktober kl 18
Författaren Lars O. Carlsson föreläser om Göteborgs  
offentliga utsmyckningar och deras historia. Jonsereds 
herrgård, entré 100 kr inkl kaffe och fralla. Anmälan till  
jonseredsherrgard@gu.se Arr: Göteborgs Universitet.

Psykopaten mitt ibland oss
Tis 2 oktober kl 18.30
De finns troligen på din arbetsplats och de syns definitivt 
i brottsstatistiken. Men hur känner vi igen psykopaterna 
och hur undviker vi att bli utnyttjade av dem? Professor 
Anna Dåderman reder ut begreppen. Kulturum, fri entré. 
Arr: Hälsodisken och ABF studieförbund. 

Konsert med musik av Leonard Cohen
Fre 5 oktober kl 14
Med Leonard Cohen-tolkaren Janerik Lundqvist och 
sångaren Maria Pihl. Caféscenen, Kulturum,
fri entré. Arr: Partille kommun.

Äppeldagen i Jonsereds Trädgårdar
Sön 7 oktober kl 11-16
Ta med dina äpplen och få dem sortbestämda av  
experter! Under dagen kan du även gå på hantverks-  
och matmarknad, lyssna på musik eller ta en härlig fika. 
Jonsereds Trädgårdar, fri entré. Arr: Partille kommun  
och Studieförbundet Vuxenskolan.

Krakel Spektakel
Lör 20 oktober kl 13
Familjeföreställningen Krakel Spektakel är en rytmisk 
rymdbalett, fritt baserad efter Lennart Hellsing. En lekfull 
och humoristisk föreställning med rytm, rörelse och  
fantasi! Stora scen Kulturum, entré 100 kr. 
Arr: Partille kommun.

Partillebo informerar
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Korsord
Lös korsordet och vinn biobiljetter!

Skicka lösningen till Partillebo, senast 5 oktober 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



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 | Fotografer: Annika Arvroth, Pelle Kjellander

Det är tidig väckning som gäller, arbetsdagen börjar redan 
klockan sju. Då kollar de runt i området; plockar skräp och 
ser till att allt är okej runt skateboardrampen och inne på 
gårdarna. Efter en kort frukost sätter Felix och Johanna igång 
med att rensa ogräs, trimma gräskanter och klippa häckar. 
Johanna har körkort och får därför köra runt i den lilla gröna 
elbilen, praktiskt och smidigt när de behöver ha med många 
redskap. 

Men vad är roligast med det här sommarjobbet? Båda är 
helt överens; att trimma! Trimmern är förvisso ganska tung 
och de får inte köra mer än två timmar åt gången, men det 
blir mycket gjort på kort tid. Att få köra bilen och tömma 

sopor är inte heller så dumt, men ogräsrensning är ingen 
direkt favorit. 

Det är inte bara trädgårdsskötsel på schemat. Ibland  
måste de stora krukorna målas gröna och hyreshusens 
källare och förråd ses över. Felix och Johanna har valt att 
sommarjobba i fyra veckor men det finns möjlighet att  
arbeta hela sommaren om man vill. 
– Vi har lärt oss jättemycket. Det är utvecklande att få  
ansvar och ta egna initiativ, säger Felix.
– Ja, och skönt att ha ett jobb utomhus. Även om just  
den här sommaren varit väldigt varm, tillägger Johanna  
med ett leende.

Sommarjobb i Nedre Björndammen
Johanna Qvarnström och Felix Ivarsson, 18 och 16 år, har sommarjobbat tillsammans i när-
mare en månad. De kände inte varandra från början men har med tiden blivit ett samman-
svetsat team.


