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Att trädgårdsintresset är stort hos de boende i Partillebos fastigheter märker man när man 
vandrar mellan husen. I början av augusti gjorde vi ett par nedslag och möttes av prunkande 
rabatter och även av färggranna blomsterarrangemang på en del balkonger. Och ändå kom 
vi en sommar när det regnat mycket.

Blomstrande balkonger 
och utsmyckade uteplatser

Lena Holmgren på Kron-
dammsvägen har drivit upp 
en rik flora av blommor 
och annan växtlighet. Och 
det är inte bara till för att 
titta på. Här finns röda och 
svarta vinbär, squash, lök, 
chili i en kruka – allt odlat 
utan kemiska tillsatser. 

Anette Jaregård på Bisittarevägen har bott 
hos Partillebo sedan 1976. Detta är hennes 
femte lägenhet. Uteplatsen på gaveln har 
utnyttjats maximalt med blomstrande 
växtlighet, potatis, rabarber, vinbär, krusbär, 
gräslök och ruccola.  

Eva Tarsalainen på 
Bisittarevägen har en 
prunkande, inbjudande 
uteplats.

Eva Jensen på Krondammsvägen har utvecklat sin uteplats till en 
mysig trädgård med massor av blommor.



171 ord från VD

Hösten är Här och jag hoppas du haft en av-
kopplande semester/sommar.

Vi är inne i en tid med full aktivitet. Årets akti-
viteter skall avslutas och alla aktiviteter för 2013 
skall planeras.

Nybyggnaden av bostäder i Öjersjö Lycka är 
inne i sitt slutskede och uppstart av seniorboen-
det i Furulund och de nya husen i Oxled sker till 
vintern.

Vi börjar nu se hur renoveringen av ett befint-
ligt hus i Oxled (provhus) ter sig. Detta skall ut-
värderas innan vi går vidare.

Förskolor tillskapas kontinuerligt för att till-
godose den extrema ökningen av barn i Partille.

Partille Centrum (Allum del 2) närmar sig och 
troligen sker uppstart i vinter. Vi har evakuerat ett 
hus för att det skall säljas och rivas.

Vi ser med glädje fram emot den fortsatta om-
daningen. Partillebo kommer troligen under 
2013 starta upp våra delar dvs. utvecklingen av 
gymnasieklustret (bostäder, förskola, grundskola, 
gymnasium, kultur m.m.) och den nya arenan, i 
centrum.

M.a.o. så väntar oss en intressant framtid. Nu 
hoppas vi bara att konjunkturen stabiliserar sig. 

Trevlig höst!

Pär Linder
VD Partillebo AB

Mona Bornholm på Krondammsvägen inspekterar sin krasse.

Elisabeth Hagman på Fångdammsvägen ut-
nyttjar sin balkong så mycket det går. Förutom 
blommor finns här även tomatplantor och 
gräslök till matjesillen. Hon har sol från mor-
gonen till en bit in på eftermiddagen. – Folk 
skulle kunna använda sina balkonger mycket 
mer, säger hon. Det ger så mycket.
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I början av maj genomförde Par-
tille kommun Entreprenörsdagen 
i Kulturum i samverkan med ett 
antal företag och andra aktörer i 
kommunen. Aftonen bestod av en 
minimässa, föredrag och mingel.

Företagare minglade 
på entreprenörsdagen

Det kvinnliga nätverket Panthera representerades av Katrin Alves Andreasson (Texstil, textil  
inredning) Carina Hermansson (C’moi , massage, manikyr, pedikyr, ansiktsbehandling) och  
Dorte Nissen  (Simply Pure, hud- och hårvårdsprodukter). 

Nina Orback Schultz är projektledare för 
entreprenörsdagarna. Lars Ferhm represen-
terar Företagarna i Partille. Båda tyckte det 
var god stämning och mycket nätverkande på 
Entreprenörsdagen.

– Det blev en trevlig tillställning med god 
stämning, säger Nina Orback Schultz, 
näringslivsansvarig och kommunens pro-
jektledare för arrangemanget. Det var 
tredje året som vi genomförde detta, och 
antalet besökare ökar för varje år. Vi hop-
pas att ännu fler kommer nästa år!

Syftena med arrangemanget är främst 
tre: att se till att kommunens företagare 

träffas och nätverkar, att få företag i andra 
kommuner att flytta till Partille och att 
berätta för företagarna vilken service kom-
munen kan lämna.

Utbildning är ett exempel på service 
som företagarna efterfrågar. En av utstäl-
larna var Vuxenutbildningen i Partille. 
Bosse Andersson berättar:

– Företagen kan vända sig till oss med 
sina utbildningsbehov. Allt från Excel 
till utbildning i sociala medier. Ett bra 
exempel på samarbete mellan arbets-

marknadens behov och utbildning är 
Bygglovhandläggare och Projektledare 
El, två utbildningar på Yh-nivå som  
genomförs här i Partille. Vi ingår också 
i Göteborgsregionens samlade utbud av  
yrkesutbildningar, där vi ansvarar för två 
utbildningar, Eventtekniker samt e-handel 
och webbdesign. Dessutom kan vi erbjuda 
lärlingsutbildning inom olika yrken.  

Nätverk för kvinnliga  
företagare
För mindre företag är nätverkande ett sätt 
att hitta nya affärer. Vid ett bord fann vi 
Panthera, ett nätverk för affärskvinnor i 
Partille, som här representerades av Katrin 
Alves Andreasson, Carina Hermansson 
och Dorte Nissen.

– Vi är inne på tredje året och har idag 
47 medlemmar, de flesta enmansföretag, 
berättar Katrin. Vi träffas en gång i måna-
den och bjuder in föreläsare och minglar. 
Vi ordnar även utbildningar. 

Lars Ferhm representerade Företagarna 
i Partille.

– Jag tycker det var ett väldigt bra Öppet 
Hus, säger han. Det kom en del folk och 
stämningen var bra. Jag fick intrycket att 
besökarna tyckte att föredragen var intres-
santa och stimulerande.

Föredragshållarna var två. Först delade 
Malin Hammar med sig av sina erfarenhe-
ter av hur man säljer sin produkt och sig 
själv. Efter en paus med tävling och mingel 
berättade Boris Lennerhov, VD för GeKås 
i Ullared, om hur företaget arbetar.

– Det var intressant att höra hur  
GeKås är uppbyggt i varje detalj, säger Lars 
Ferhm. Och egentligen bygger alltihop på 

Bosse Andersson på Vuxenutbildningen i  
Partille, som anordnar utbildningar för  
företagen i kommunen.



5

Maria Munther, känd från TV (som det 
heter) funderar på att flytta sitt företag 
Minno AB till Jonsered. 

sunt förnuft och snillrikt tänkande.
Lars noterade att de flesta besökarna 

kom från Partille men att här även fanns 
besökare från Lerum och Älvdalen.

Unga företagare sålde  
konsthantverk
Vid ett bord med konsthantverk i form av 
halsband fann vi tre elever från Porthälla 
gymnasium som driver ett skolprojekt 
inom Ung Företagsamhet. Viktor Röxner, 
som bor i Galaxen, Oliver Bergenholtz, 
boende i Öjersjö, och Lotta Brattland från 
Alingsås har företaget Nairobi Trade UF. 

– Skolan har varje år ett antal samarbe-
ten med Kenya, säger VD Oliver Bergen-
holtz. Vi reste dit och köpte hantverk, till 
exempel halsband, från tillverkare i fattiga 
områden i Nairobi. Sedan har vi sålt till 
bekanta och andra.  

Nina Orback Schultz tycker att UF-
verksamheten är ett mycket bra inslag i 
undervisningen.

– Av UF-företagens elever startar 25 
procent eget företag inom tio år och har i 
genomsnitt fyra anställda, säger hon. Det 

blir mer och mer trendigt bland ungdo-
mar att starta företag.

Drakfångare söker sig  
till kommunen
Maria Munthers företag Minno AB till-
hörde de ”utomkommuns” besökarna. 
Själv är Maria dock uppvuxen i Partille. 
Hon har setts i ett av de första avsnitten 
av TV-serien Draknästet, där företagare 
fick visa upp sina idéer. Hennes pro-
dukt, en kombination av ryggsäck och 
bilbälteskudde, fick tre av fem ”drakar” 
att investera i hennes idé. Minno står för  
Miljö och innovation. Maria, som funde-
rar på att flytta sin verksamhet till Jonse-
red, fick tips om kontakter.

– Jag söker en arbetsgemenskap med 
andra småföretag, helst inom design- och 
produktutveckling eller miljörådgivning. 
Därför söker jag mig nu till Partille. 

Entreprenörsdagen arrangerades av  
Företagarna, Handelsbanken, Länsförsäk-
ringar, Nordea, Panthera-affärskvinnor i 
Partille, Partille kommun, SEB, Stiftelsen 
Entreprenörskap och Swedbank.

Tre elever från Porthälla gymnasium som driver företagsprojektet Nairobi Trade UF inom Ung Företagsamhet: Fr v Oliver Bergenholtz, Lotta Brattland, 
Viktor Röxner.
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En lördag i slutet av maj var det årspremiär för Björn-
dammsfisket, ett samarbetsprojekt mellan Partille 
Sportfiskeklubb, bostadsrättsföreningen Björndamms-
terrassen, Partillebo och Partille kommun.

Ungdomar upp till 18 år fick prova fiskelyckan, en inte helt 
omöjlig uppgift eftersom fiskeklubben kvällen före hade släppt 

i 100 kilo regnbågslax.
De flesta ungdomarna fick napp, och 

en och annan fick ihop till en hel lördags-
middag, berättar föreningens kassör Olle 
Rönnqvist.

Varje fiskare fick ta upp två fiskar. I sjön 
finns även abborre, mört, gädda och karp.

Av de 100 kilona regnbågslax togs ett 30-
tal upp av ungdomarna. Under säsongen 
kommer mer fisk att sättas ut i sjön.

Björndammsfisket gav många napp

Ut och gå bland höstlöven!

Fiska med fiskekort
För den som är intresserad 
av att fiska i Partille finns 
två fiskekort att välja mel-
lan: 

Kortet för Säveån om-
fattar två delar av ån, Säve-
dalsvattnet och Jonsereds-
vattnet. I Sävedalsvattnet 
kan man börja fiska 1 april. 
För Jonseredsvattnet gäller 
1 maj som startdag. I båda 
fallen får man fiska till 30 
september.

Gula kortet är till 
för den som vill fiska i 
sjöar i flera kommuner i  
Göteborgsregionen. De sjö-

Niklas Karlsson visar stolt upp 
sin fångst.

Två nöjda fiskare: Anton Karlsson (t.v.) och Jesper Lundgren.

I väntan på att det nappar: närmast kameran står Andreas Salgado.

ar i Partille som ingår i Gula kortet är Kåsjön, Iglatjärn, Åke-
sjön, Prästtjärn och Ramsjöarna.

Partille Sportfiskeklubb välkomnar fler medlemmar, inte 
minst ungdomar!

Läs mer om fiske i Partille på www.partille.se. 
Mer information om Partille Sportfiskeklubb hittar du på 
www.laget.se/partille_sk. 
fiskekort kan köpas på Partille Kulturum, hos OK Q8 Gamla 
Kronvägen och hos Sportfiskarna, Sjölyckan.

När man bor på landet mitt i stan har man inte långt till  
promenadvänliga stigar. Här kan du se några alternativ 
nära dig. Visst är det skönt att ta på de bekvämaste prome-
nadskorna, ge sig ut och dra in frisk höstluft i lungorna! 

1. Surketjärn. Uppe på berget finns mossar, småsjöar och tallhedar. 
Promenadstig från P-platsen längst upp i Paradiset.

2. finngösaravinen. Kring bäcken finns ett rikt naturliv. Nås från 
hållplatserna Finngösa och Korsängen.

3. kåsjön. Partilles största sjö, rik på fisk och fågelliv, och med älg, 
rådjur och grävling i trakten. Runt sjön finns många vandrings-

möjligheter. Nås med buss från Partille centrum. 

4. ugglemossen. Högfjällsliknande natur med rikt växt- och fågelliv. 
Nås från Partille golfbana och från Bertilssons stuga.

Elbelysta motionsspår finns vid Blacktjärn i södra Sävedalen 
(3 km) och vid kåsjön (2,5 km) där det även finns ett motions-
spår runt Prästtjärn (5 km).

Informationsmaterial och kartor finns på turistbyrån i Partille 
Kulturum.

Källa: Partille naturguide (SNF Partille), www.partille.se
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Nu flyttar man in i 
Öjersjö Lycka

I april flyttade hyresgästerna i den 
första etappen av Öjersjö Lycka in 
i sina nya lägenheter. Inflyttning-
en i etapp 2 skedde den 1 juli och 
etapp 3 den 1 september. Nästa in-
flyttning blir 1 december, medan 
de sista flyttlassen kommer i janu-
ari nästa år. Vi åkte till Tallmosse-
vägen och frågade hur de boende 
trivs i sina nya lägenheter.

Jennifer Karlberg och Tobias Olsson har 
skaffat sin första gemensamma lägenhet. 
Den 1 juli flyttade de in i en av stadsvil-
lorna, en tvåa på andra våningen. De 
trivs utmärkt och uppskattar den stora 
balkongen med sol hela dagen. Jennifer 
jobbar i Göteborg och Tobias i Bolle-
bygd, så boendet ligger mellan deras ar-
betsplatser.

– Det är härligt att flytta in i en ny, 
fräsch lägenhet, säger de.

Ragnar Ekelund och hans fru Inger 
Lindqvist bodde tidigare i eget hus i 
Olofstorp. Till slut blev de trötta på att 
klippa gräset, och huset var det färdig-
snickrat på. Den 1 juli flyttade de in en 
3:a i Öjersjö Lycka. Ragnar är pensio-

när men jobbar vi-
dare med driva ett 
turistbussföretag 
tillsammans med 
några vänner. Han 
uppskattar den fina 
lägenheten, naturen 
kring området och 
att det är så tyst – 
inte ett ljud på nät-
terna.

Anna Dragovic Baus flyttade in med 
man och litet barn 1 juli. De bodde ti-
digare i ett radhus i Lexby. Anna job-
bar i Skandiahamnen, och eftersom 
hon jobbar skift tar hon sig snabbt med 
bil mellan hemmet och arbetsplatsen. 

Anna uppskattar den fräscha 
lägenheten och att bo så nära 
naturen.

– Man är väldigt service-
inriktad på Partillebo, säger 
hon. De kommer snabbt när 
det är något som behöver åt-
gärdas.

5. Bokedalen. Lövskog, barrskog och odlingsmarker. Från  
P-platser vid tågstationen, Linnekullen, Jonsereds herrgård och 
öster om Gottorp kommer du rakt in i bokskogen.

6. Säveåns dalgång. Naturmiljö med rikt fågelliv hela året.  
Promenad- och cykelvägar finns längs större delen av åns sträck-
ning genom Partille. 

7. råhult. Skog med småmossar, gölar och dammar kring  
gammal torpbebyggelse. Ta Råhultsvägen från Jonseredsvägen.

8. Bohusleden (36 mil) går mellan Mölndal och Strömstad.  
Genom Partille löper tre delar: Skatås–Stora Kåsjön (8,5 km), 
Stora Kåsjön–Jonsered (9 km) samt Jonsered–Angereds kyrka 
(11 km).

9. vildmarksleden (38 km) går mellan Hindås och Skatås och har 
samma sträckning som Bohusleden mellan Skatås och Madernas 
nordspets, där Vildmarksleden viker av åt sydost. 

Tobias och Jennifer trivs i sin nya lägenhet. Anna uppskattar Partillebos snabba service.

Ragnar saknar inte 
gräsklippningen.
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Partillebo AB
Svarspost 410466800

433 01 Partille

Krysset

Frankeras ej
Partillebo betalar 

portot

Behöver du göra en felanmälan? 
Använd vår hemsida!

Vi vill gärna uppmuntra till att göra fel-
anmälan via formulär på vår hemsida. 
Ange helst också din e-postadress så kan 
vi lättare ställa kompletterande frågor 

och lämna meddelanden.

Det går också bra att skriva ett mail direkt till ditt områdeskontor 
genom att använda de särskilda e-postadresserna för kontoren:
Centrum till omrade1@partillebo.se 
Nedre Björndammen till omrade3@partillebo.se 
Övre Björndammen till omrade4@partillebo.se
Sävedalen till omrade5@partillebo.se 
Om du ringer till oss utom telefontid/expeditionstid så tala gärna 
in ditt ärende i telefonsvararen. Vi lyssnar av regelbundet under 
dagen. Glöm inte att lämna uppgift om område och lägenhets-
nummer samt ett telefonnummer där vi når dig säkrast.

Ragnar saknar inte 
gräsklippningen.



Krysset

Senast den 12 oktober vill vi ha lösningen till korsordet. Tio 
vinnare med de rätta svaren vinner sedan biobiljetter för två 
personer.
Vinnarna kommer även att publiceras i nästa nummer av På 
Tapeten.

Namn

Adress

Postadress

Telefon
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– Det blev en mycket lyckad dag, säger klubbchef Anders Hammarstrand. Vi hade fler 
besökare än förra året, och många uttryckte att de var väldigt nöjda med dagen.

Det blev mycket tennisspel för deltagarna. 6-9-åringarna spelade minitennis med 
klubbens juniorer, medan de äldre barnen och ungdomarna liksom de vuxna fick prova 
på att spela tennis med tränare.

På bana 1 kunde man vara med i olika tävlingar. Många deltog även i Partillebos  
poängpromenad.

En lyckad Tennisens Dag, med andra ord!

Efter kraftigt regn tidigt på morgonen såg vädret hotfullt ut för årets Tennisens 
Dag, som Partille Tennis genomförde i mitten av augusti. Vid elvatiden  
klarnade det upp, och på eftermiddagen var vädret perfekt för tennis.
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Betala hyran med autogiro!
Autogiro är ett smidigt betalningssätt som innebär att hyran dras från bankkontot automatiskt 
varje månad. Med autogiro slipper du eventuell påminnelseavgift och du kan resa bort och vara 
säker på att hyran ändå blir betald.   
Täckning på kontot måste finnas dagen före förfallodagen som är sista vardagen i månaden. Om 
det saknas pengar på kontot helt eller delvis måste du själv betala in hyran på vårt plusgirokonto.  
Du ansluter dig till autogiro genom att fylla i en autogiroblankett, som du kan ladda ner från 
www.partillebo.se eller hämta på hyresavdelningen. När vi fått din blankett sköter vi resten  
– du behöver inte kontakta din bank. 
Av din hyresavi framgår sedan att autogirot börjat gälla. På avin står texten ”Makulerad”.

Visningslägenhet i Öjersjö Lycka
På Tallmossevägen i Öjersjö Lycka finns en möblerad visningslägenhet om 3 r o k. Du kan boka privat vis-
ning genom att gå in på www.partillebo.se eller genom att kontakta Eilert Johansson på tel. 031-440770. 


