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VD har 
ordet

Nu är snart hösten här.

På tapeten
just nu!

… är bra för magen. Därom tvista de lärde kanske, men de flesta är i alla fall överens 
om att äpplen ofta är i fokus under sensommar och tidig höst. I matsammahang i alla 
fall. Äpplet – en frukt som kultiverats och förädlats i tusentals år. De saftiga och söta 
äpplen vi vanligtvis äter skiljer sig rejält från ursprungsfrukten; det lilla sura vildäpplet. 
Rester av liknande äpplen har hittats vid utgrävningar av stenåldersboplatser och 
vikingagravar. I den fornnordiska mytologin symboliserade nämligen äpplet frukt-
samhet och förnyelse, och det har länge ansetts vara kunskapens frukt.

I Sverige odlar vi ungefär 25 000 ton äpplen varje år och de vanligaste sorterna är 
Aroma, Ingrid Marie och Cox Orange. Att ta fram en ny äppelsort är väldigt tidskrä-
vande. Äpplet Aroma, som utvecklades på förädlingscentrumet Balsgård 1949, blev 
känt först på 1980-talet i våra butiker. Den mesta fruktodlingen sker i Skåne, men 
större odlingar finns även i Vätterbygden och Mälardalen samt utspridda i södra och 
mellersta Sverige. Och visste du att alla svenska landskap har ett landskapsäpple? 
Bohuslän har till exempel Veseäpplet och i Västergötland heter landskapsäpplet Kavlås.

Sommaräpplen mognar vanligtvis i augusti och passar bäst att ätas direkt eller för 
att användas i bakverk eller som mos. Vinteräpplen däremot mognar som regel först 
efter skörd. De måste plockas innan frosten kommer och hinner inte mogna klart på 
trädet. De kan istället sparas och ätas långt in på vintern, ända fram till våren i vissa fall.

Det går utmärkt att förvara vinteräpplen på balkongen. Lådan kan du lätt fixa själv 
med hjälp av en stor kartong som isoleras med frigolit. Lägg ett lager äpplen med ett 
lager tidningar ovanpå, och varva sedan äpplen och tidningar tills lådan är full. Tänk 
på att bara packa ner fina och oskadade äpplen, aldrig fallfrukt. En skadad frukt kan 
snabbt smitta intilliggande äpplen, och då blir hela innehållet dåligt. Det får inte finnas 
angrepp från insekter och äpplena ska ha skaften kvar, annars blir det ett hål där 
skaftet suttit; med risk för infektion. Om temperaturen drar sig ner mot nollstrecket 
kan man med fördel lägga på en filt eller matta på lådan. Och tänk vad mycket gott 
man kan göra med sina äpplen! Prova gärna chutneyreceptet här bredvid, och njut.

Kaneldoftande  
äppelchutney  
med chili

Nu är det verkligen säsong för svenska 
äpplen! Passa på att göra en stor sats 
chutney med smak av chili, kanel och 
ingefära. Oslagbart gott till söndags-
steken eller en bit vällagrad ost.

1 kg syrliga äpplen
2 gula lökar
3 vitlöksklyftor
2 röda chilifrukter
2 kanelstänger
1 tsk riven färsk ingefära
4 dl äppelcidervinäger
5 dl rårörsocker

Skala, kärna ur och skär äpplena i  
mindre bitar. Skala och finhacka lök  
och vitlök. Dela, kärna ur och finhacka 
chilin. Blanda äppelbitar, lök, vitlök, chili,  
kanelstänger, ingefära och vinäger i  
en kastrull. Koka upp och låt sjuda  
ca 10 minuter. Rör ner sockret.  
Fortsätt sjuda ca 40 minuter utan lock. 
Rör då och då. Ta upp kanelstängerna.  
Häll upp chutneyn på väl rengjorda burkar. 
Låt svalna och förvara sedan i kylskåp. 
Chutneyn är som allra godast efter några 
dagar.

Ett äpple om dagen…

Timos trädgård
Den tidigare Partilleprofilen (På Tapeten 
nr 3, 2019), Timo Räisänen, är årets 
gästkreatör i Jonsereds Trädgårdar. Hans 
vackra trädgård, Lugnet, är väl värd ett 
besök. Vatten, hängsäng, chilihus och 
grönsaksodling i en skön blandning. En 
rogivande plats, för eftertanke och vila.

Timo har själv beskrivit det som ”en 
plats som rymmer allt det som jag 
älskar med trädgård. För att lugnet ska 
infinna sig behöver det finnas många 
vackra och tåliga växter, ljud från vatten 
och bladprassel, ett rum för vila, någon 
plätt för grönsaksodling och en särskild 
avdelning för mina chiliplantor”.

Det är trädgårdsmästaren Peter 
Svensson som lett arbetet och tillsam-
mans med Jonsereds Trädgårdars övriga 
arbetslag har han kunnat förverkliga 
Timo Räisänens idéer. Planeringen tog 
fart redan i februari och under hela 
sommaren har besökare kunnat se träd-
gården växa fram. På grund av Corona-
pandemin ställs dessvärre den officiella 
invigningen in men en digital inspelning 
kommer sändas via internet.

Jag hoppas du haft en riktigt bra sommar, även om den kanske 
varit lite annorlunda just i år. Vi var säkert många som i våras  
planerade för en ”hemester”, att helt enkelt stanna på hemma
plan. Med tiden kom det positiva beskedet från myndigheterna 
om ”svemester”, att vi faktiskt fick semestra runtom i Sverige. 
Just nu funderar nog de flesta av oss på när vi ska kunna umgås 
och få resa fritt i världen igen, så som det var innan Covid19 
bröt ut.

Allmänt kommer varsel och korttidspermitteringar i samhället leda 
till att vissa förlorar sina jobb och att flera kommer behöva ställa 
om. Som företag följer Partillebo utvecklingen noga och en väntad 
konjunkturnedgång kommer påverka även oss över tid. Men 
Partillebo har under många år rustat för att klara en konjunktur
nedgång och i dagsläget är det mesta positivt. 

Vi ska bland annat bygga en ny simhall och ovanpå anläggningen 
planeras ett nytt bostadskoncept med ca 200 bostäder. Vi kallar 
projektet för Simbo och är du intresserad av att ingå i en referens
grupp kan du läsa mer om hur det går till i detta nummer. 

Hälsotrenden håller i sig och allt fler upptäcker nyttan med att 
röra på sig. Utforska gärna de härliga promenadstråken längs 
Säveån, de sträcker sig ända från Partille centrum ut till Jonsered. 
Du kan även testa att träna utomhus på vårt nya utegym på 
Tallmossevägen i Öjersjö. Välkommen.

      Trevlig höst önskar

   

   Katarina Elfverson 
   VD Partillebo
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Inflyttning i hela kvarteret sker år 2024-2025 och för 
bostäderna är inflyttningen planerad till 2025. Projektet har 
många intressanta infallsvinklar och för bästa resultat vill vi 
få ihop en kundgrupp som ska fungera som referensgrupp till 
framförallt de drygt 100 lägenheter som ingår i konceptet 
”Simbo”. Här kan vi tillsammans diskutera olika vardagliga, 
tekniska och sociala frågor för ett långsiktigt, hållbart och 
trivsamt boende.

Vår förhoppning är att bilda en grupp med cirka tio kunder; 
hälften ska vara hyresgäster som redan bor hos oss och  
hälften kunder som står i kö till lägenhet hos oss. Gruppen 
träffas några gånger första året, med start hösten 2020.  
Nu i Coronatider sker träffarna digitalt, alternativt utomhus 
med avstånd, om samhället i övrigt tillåter det.

Skulle du vilja vara med i referensgruppen? Då kan du  
anmäla ditt intresse genom att maila till info@partillebo.se, 

senast 22 september. Märk mailet med ”Simbo”. Vi behöver 
namn, ålder och kontaktuppgifter samt en motivering till  
varför du vill vara med i gruppen.

Eftersom vi vill använda referensgruppen i vår marknads-
föring av projektet, så ska du känna dig bekväm med det.  
Vi hanterar dina personuppgifter och eventuella bilder enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). Så fort vi har satt samman 
referensgruppen får alla kunder, som anmält sitt intresse, ett 
mail med information om hur vi gått tillväga när vi valt ut  
medlemmar till gruppen.

Har du frågor om bildandet av själva referensgruppen, är du 
välkommen att kontakta hyreschef Agneta Marklund på mail: 
agneta.marklund@partillebo.se

Från och med hösten 2020 går vi in i en mer intensiv fas med vårt kommande byggprojekt  
”Simbo”. Det är ett bostadskoncept som ska ligga i samma byggnad och kvarter som Partille 
simhall med friskvårdsytor, enklare restaurang, ungdomsboende, lägenheter för korttidsuthyrning 
samt några bostäder som vi valt att kalla ”premiumlägenheter”. För att skapa det bästa boendet 
vill vi få ihop en referensgrupp där du som hyresgäst, eller sökande till bostad hos oss, kan vara 
med och påverka olika frågor kring projektet. Anmäl gärna ditt intresse, senast 22 september. 

Träna i utegym för en hälsosam livsstil
Kroppen behöver motion för att må bra.  
Och med en god grundfysik orkar vi mer – 
vi blir gladare, friskare och piggare. Därför 
har Partillebo nyligen byggt ett utegym med 
anslutning till lekplatsen och skogsdungen på 
Tallmossevägen i Öjersjö.

Ett utegym är för många den perfekta platsen att 
starta eller avsluta ett träningspass. Varför inte  
kombinera löpträning eller powerwalk med styrke
träning utomhus? Välkomna till Tallmossevägens 
utegym, här finns styrkeredskap för alla nivåer och en 
tydlig instruktionstavla med förslag på olika övningar.
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Strömstare, storskrake och gräsand i Säveåns vatten.

Namnet Säve kommer av den äldre 
namn formen sæva, med betydelsen 
lugn och stilla. Och visst är det så, när 
vi börjar vår vandring är Säveån nästan 
overkligt stilla, med vattnet blankt 
som en spegel. Under Partilles centralt 
belägna gångbro, för årstiden prydd i 
blomsterskrud, är vattenytan precis så 
där spegelblank och glittrande. Lyfter 
man blicken anas stadsparkens rutsch-
kana i bäverform, där stim och stoj hörs 
från lekande barn på Kronvägens för-
skola ovanför. Många partillebor flanerar, 
promenerar och cyklar längsmed ån.  
Eller ståpaddlar, SUP (stand up paddle) 
har blivit en populär aktivitet. Med  
jämna mellanrum dyker olika viloplatser 
upp, bänkar och bord i skugga och sol. 

Via leende naturområden och brusande strömsträckor vindlar sig den Amazonas liknande  
Säveån hela tretton mil genom vårt västsvenska landskap. Den har sin början i sjön Säven,  
passerar Alingsås och fortsätter sedan i Sävelången förbi Lerum och Partille för att slutligen rinna 
ut vid Gullbergsvass. Längs denna vackra å finns ett antal små oaser för rekreation och umgänge 
– från stadsparken i Partille centrum och kossorna i det lantliga Kåhög till Humlebadet vid Aspen. 
En naturupplevelse utöver det vanliga. Det tål att upprepas, i Partille har vi naturen runt knuten.

Det susar i säven längs Säveån

I närheten av just stadsparken har en 
större satsning gjorts, där finns en 
bryggliknande anordning i trä med flera 
trevliga sittplatser. Ett perfekt ställe för 
picknick och umgänge med utsikt över 
vattendraget.

Här kan den morgonpigge beskåda 
Säveåns rika fågelliv, vars verkliga  
karaktärsart är strömstaren. Alltsom-
oftast kan man se den torka sina fjädrar 
på stenar och grenar längs hela sträckan. 
Knipor och storkskrakar är inte heller 
ovanliga, liksom forsärlan som ofta ses 
vid mer strömmande vatten. Och sitter 
du riktigt still en tidig försommarmorgon 
eller sen kväll, kan du ha turen att se 
skymten av en simmande bäver, även 
om sannolikheten är liten. Denna flitiga 
gnagare är väldigt skygg och visar sig 
ytterst sällan, men spår av dess framfart 
är desto vanligare. En hel del träd med 
avgnagda stammar ligger kors och tvärs 
utmed åkanten.

Vi fortsätter vår å-vandring och når 
snart det idylliska Kåhög med sina gröna 
fält och fridfullt betande kor. Sakta rör 
de sig mot vattenbrynet för att söka 
svalka, denna varma augustidag. Det 
ser så skönt ut när korna står där mitt 
i vattnet och dricker, samtidigt som de 
kyler ned sina solheta klövar. Med slö 
blick betraktar de flugfiskaren lite längre 
fram i ån, hur elegant han kastar med 
sitt långa spö och tålmodigt väntar på 
napp.

Uteplats ett stenkast från Stadsparken. 
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Säveån erbjuder nämligen både lax  
och öring och är ett mycket populärt 
fiskevatten. Åns storvuxna lax är en av  
få kvarvarande genuina laxstammar 
och årligen fångas laxar över tio kg. 
Den 30 maj 2005 sattes det gällande 
laxrekordet på 17,642 kg av flugfiska-
ren Micael Ingvarsson från Jonsered, 
ett imponerande och uppenbarligen 
svårslaget rekord.

Ju närmare Jonsered vi kommer, desto 
vildare blir naturen kring ån. Vegetatio-
nen hänger tung över vattenytan – tät, 
mörkgrön och exotisk. Precis som vid  
Amazonas. Men så öppnas allt upp igen, 
den myckna grönskan tar plötsligt en 
paus vid Jonsereds Fabriker. Här för-
sörjer Säveån traktens vattenkraftverk, 
som är i full gång. Det byggdes i början 
av 1900-talet och anses vara landets 

elegantaste maskinhus av granit. Idag 
ägs kraftverket av Partillebo och är en 
betydande producent av el. I direkt an-
slutning till byggnaden hittar vi laxtrap-
pan, som togs i bruk 1992. Genom åren 
har trappan hjälpt mången lax, så många 
som 100-150 stycken årligen, att hitta 
nya lekområden uppströms Aspen.

Vi tar William Gibsons ringlande väg 
upp mot Jonsereds herrgård, passerar 
välskötta hästhagar, och andlöst vacker 
bokskog för att slutligen nå sjön Aspen 
och Humlebadet. Partille har två allmän-
na badplatser, Kåsjöbadet och nämnda 
Humlebadet, och båda ägs av Partillebo. 
Många barnfamiljer söker sig till badet 
här vid Aspen, tack vare bryggan lagd i 
fyrkant kan de ha bra koll på minstingar-
nas lek och plask.

Vid sjöns rand tar vi farväl av Säveån 
och avslutar härmed vår upptäcktsfärd. 
Den har verkligen väckt vår nyfikenhet 
och vandringslust. En urban utflykt i 
storslagen natur som kan göras om 
och om igen. I alla väder och under 
alla årstider.

Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto Helena Sellgren

Vy över sjön Aspen sett från Jonsereds herrgård.

Laxtrappan vid kraftverket i Jonsered.

Tröst i höst
Regn, karantän eller helt enkelt bara en soffdag hemma?  
Vi har samlat några tips som kan passa bra under mörka höstdagar.

Pussla

Vilket utomordentligt bra tidsfördriv! Som verkligen fått en 
renässans det här året. Ensam eller med familj och vänner, 
stora som små. Klurigt och utmanande samtidigt som 
hjärnan får stimulans. Klassiska pussel, 3Dpussel och runda 
pussel. 500, 1 000 eller 1 500 bitar. Listan kan göras lång. 
Pusselmatta rekommenderas hursomhelst, då är det bara 
att rulla ihop pusslet när man vill ta en paus eller om det 
plötsligt blir för trångt på soffbordet.

Skäm bort dina fötter

Ge trötta och ledsna fötter ett mjukgörande fotbad. Ta fram 
en skål, balja eller stor bunke. Tappa upp varmt vatten och till
sätt exempelvis eterisk olja (finns i hälsobutiken) och kokos
olja. Låt vattnet svalna några minuter och bada sedan dina 
fötter i en dryg kvart. Efter fotbadet kan du klappa fötterna 
torra och smörja in dem med lite kokosolja för extra fukt.

Leta upp en bra TV-serie

Ta igen avsnitt du inte hunnit se, sträckkolla en serie du 
missat helt eller var med redan från början när en ny säsong 
släpps. Streamingutbudet är enormt och erbjuder såväl 
klassiker som drama, thriller och relationskomedier. Och allt 

däremellan. De stora film och TVbolagen tävlar verkligen 
om vår gunst, och levererar den ena välproducerade serien 
efter den andra. Det är bara att tacka och ta emot, krypa 
upp i soffan och låta regnet piska mot rutan medan drama
tiken rullar på skärmen.

Piffa lite grann

Det är inte bara Coronapandemin som gör att vi tillbringar 
mer tid hemma, hösten i sig får oss att helst stanna inomhus. 
Då kanske den där extra kudden eller mjuka filten till soffan 
kan liva upp. Eller hortensior på köksbordet, nytt doftljus i 
badrummet och gröna krukväxter på fönster brädan. Det 
behövs inte mycket för att förändra ett rum.

Ta vara på ljuset

När dygnets soltimmar blir färre gäller det att ta till vara på 
det ljus som finns. Se till att din arbetsplats har bra belysning 
och försök vara utomhus så mycket som möjligt.

En promenad på lunchen eller ett jobbsamtal utomhus 
istället för vid datorn kan räcka långt. Vi blir faktiskt piggare 
bara genom att tända fler lampor. Och det är ju en ganska 
enkel lösning.
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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!

Partillebo AB 
Svarspost 410466800  
433 01 Partille

Frankeras ej
Partillebo betalar

portot

vik här!

Jonsereds musikkår  
och Carolina Wennergren
Sön 20 september kl 17 – 19
Jonsereds musikkår bjuder in till konsert tillsammans med 
sångerskan Caroline Wennergren. Stora Scen, Kulturum. 
Entré 100 kr. Arr: Jonsereds musikkår och Partille kommun.

Paralympics och livet i blå basker
Tis 22 september kl 19 – 20.30
Med hjälp av film och bilder föreläser Ingvar Johansson  
om sin medverkan i Paralympics i Sochi 2014 och om  
sitt liv som FN-soldat. Porthuset, Jonsereds fabriker.  
Entré 30 kronor, inklusive fika och lott. Arr: Jonsereds 
hembygdsförening.

Röstworkshop
Ons 30 september kl 18
Har du funderat på hur du talar? Pratar du på ett skon-
samt sätt eller blir du ibland trött i rösten? Välkommen till 
logopeden Maria Pihls workshop där vi på ett lustfyllt och 
kravlöst sätt utforskar hur vi egentligen beter oss när vi 
pratar. Utställningshallen, Kulturum. Fri entré. Arr: Partille 
kommun. 

Vandring på Gotaleden
Tis 6 oktober kl 10 – 13
Gotaleden passerar Humlebadet och slingrar sig på stigar 
upp mot Goråsbergen i mycket utmanande terräng. När 
du når toppen av Goråsbergen väntar en fin utsikt över 
sjön Aspen. Vi tar oss sedan tillbaka mot starten i Jonsered. 
Kängor eller stövlar rekommenderas. Längd: 6–7 kilometer.  
Vi är ute cirka tre timmar. Ta med matsäck. Gotaleden,  
Jonsered. Kostnadsfritt. Arr: STF Lerum-Partille.

Överlista stressen!
Tors 8 oktober kl 18 – 19.30
Att stressjukdomar i hög grad orsakar arbetsoförmåga och 
sjukskrivningar är välkänt. Men hur har det blivit så, och 
varför drabbas så många just nu? I en interaktiv inspira-
tionsföreläsning går yoga- och mindfulnessläraren Kina 
Nyman till botten med begreppet stress och lär oss förstå 
hur och varför den påverkar vår kropp. Stora scenen, 
Partille Kulturum. Fri entré. Arr: Partille kommun.

Wow! Oväntad kultur i vardagen
Tis 13 oktober kl 16 – 19
Naturtid slår upp sitt tält på gräset framför mural- 
målningarna på Oluff Nilsson väg. Det blir sagoläsning, 
pinnbröd, målning med kol och många andra spännande 
aktiviteter. Kostnadsfritt. Arr: Partille kommun.

Vad är grejen med fermenterade  
grönsaker?
Tors 15 oktober kl 18
Har du hört talas om drycken kombucha och vet du varför 
kimchi och andra fermenterade grönsaker är så nyttiga?  
Välkommen till en högaktuell föreläsning om levande mjölk-
syrabakterier och deras hälsofrämjande egenskaper. Stora 
scenen, Partille Kulturum. Fri entré. Arr: Studieförbundet 
Vuxenskolan och Hälsodisken.

Jazzcafé – natt blir kanske dag
Sön 25 oktober kl 14
Karin Klingenstierna (sång) och Thomas Darelid (piano) har 
handplockat låtar med starka texter och tidlösa melodier.  
En föreställning med musik och text av bland andra  
Lars Forssell, Cat Stevens och Hans Alfredsson.  
Caféscenen, Kulturum. Fri entré. Arr: ABF SVG.

Spökvandring i Jonsereds Trädgårdar
Fre 30 oktober kl 17
Välkommen till årets spökrunda som hålls av bland  
annat Partille Kulturskolas teaterelever. Start i Jonsereds 
Trädgårdars entré. Parkera eventuell bil på Jonsereds  
Fabrikers parkering. Ta gärna med egen ficklampa. 
Fri entré. Arr: Partille kommun.

Vad händer i Partille i höst ?

På vårt huvudkontor och på alla  
områdeskontor är det numera  
”plexiglas” runt receptionsdiskarna. 
Här finns även en lapp vid entrén 
med en vädjan till kunden att se över 
sitt ärende; kan jag ringa eller maila 
istället? Vi hänvisar också till vår 
brevlåda i anslutning till entrén. För 
att minska antalet ”fysiska möten” 
rekommenderar vi dig som kund att  
i första hand maila eller ringa oss.  
Vi prioriterar akuta åtgärder.  
I övrigt tar vi emot besök enligt de 
vanliga öppettiderna.

Vid erbjudande om lägenhet och 
kontraktsskrivning är det normalt att 
kunden först går på visning av den 
önskade lägenheten. Detta har inte 
varit möjligt sedan smittspridningen 

 Partillebo informerar

av Covid-19 blev känd i våras. En 
ritning av lägenheten har istället 
gett information om planlösning och 
kommunikation angående lägenhet-
ens skick har ofta skett direkt efter 
inflyttning. Vi på Partillebo tycker 
att samarbetet med kunderna har 
fungerat bra.

Partillebos ledningsgrupp har 
regelbundna ”Coronamöten” för att 
säkerställa att kundservicen inte blir 
mer drabbad än nödvändigt. Vi har 
även gjort en kundenkät som skick-
ats till alla kunder som registrerat sin 
e-postadress hos oss. Där ställde vi 
två frågor: Hur tycker du att vi han-
terar vår kundservice under Corona? 
Vad är det första vi på Partillebo bör 
tänka på när Coronakrisen är över?

Vi har fått in en hel del svar och 
de flesta kunder tycker att servicen 
fungerar bra; vi gör rätt prioriteringar 
och de har förtroende för oss. Men 
det finns även några som tycker 
att vi borde göra vissa saker bättre 
eller på ett annat sätt. De svar som 
innehåller felanmälningar har skickats 
vidare till aktuellt områdeskontor och 
kommer hanteras där. Vi har tagit till 
oss alla synpunkter och tillsammans 
med er kunder ska vi klara Corona-
krisen! 

Ni är alltid välkomna att höra av er 
med synpunkter. Våra kontaktupp-
gifter finns på hemsidan.

Ändrade rutiner under Coronapandemin
Alla har fått lägga om sina rutiner på grund av Coronaviruset, och det gäller naturligtvis även oss på 
Partillebo. För att minska smittspridningen har vi gjort några tillfälliga förändringar i vår kundservice. 

PPåå

När Jonsered sattes 

på världskartan
sid. 6-7

Möt våren i Partille

sid. 3

Partillebo bygger 

nytt och renoverar

sid. 4-5

Om hälsa och  

välbefinnande
sid. 8-9

Tidningen för Partillebos kunder

Nr 1/2020

Tack för ditt samtal.  

Så bra att vi 
kunde lösa ärendet 
på telefon. Jag har 

även mailat er.

illustration Helena Sellgren  



Korsord
Lös korsordet och vinn biobiljetter!

Skicka lösningen till Partillebo, senast 5 oktober 2020.  
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 | Fotograf: Helena Sellgren.
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KORSORD till På Tapeten nr 2/20

Konstruktör: Ulf Hyltén-Cavallius

cavallius.ordbyra@telia.com

070-436 21 11

Partille

2

4

6

12

Aspen

Kåhög

Lexby
Jonsered

gångbro 

brygga med 
bord och bänkar 

Justin Bäver viloställe

utflyktsbänk

fiskebrygga

laxtrappa Humlebadet

laxtrappa nr 2  
med strömstare

Nedslag 
längs Säveån 
Sjöfåglar, flugfiskare och storslagen natur. 
Läs mer om vår promenad utmed Säveån på sid 6-8.


