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VD har 
ordet

Vilka är dina
smultronställen?

Vad är det bästa med jobbet?
– Det är roligt att jobba tillsammans och att man 
hjälps åt, säger My. Sedan gillar jag att man ser för
ändringen, det händer verkligen något i rabattarena. 
Det blir ju fint, liksom.
– Det är bra variation, säger Klara. Det är olika typer 
av jobb varje dag. 

Vad gör ni helst:
– Jag tycker det är kul att köra den stora gräsklipp
aren, säger Klara och skrattar.
– Det bästa är att sitta i rabatten och rensa ogräs, 
säger My.

Nya kunskaper som är bra att ha i framtiden?
– Jag har lärt mig massor om trädgårdsarbete och hur 
man använder maskiner, säger My. Jag har nog fått 
en annan syn på det där med att sköta trädgården 
hemma.
– Samma här, säger Klara, jag ser vad som behöver 
göras i ett grönområde. Jag har kommit över tröskeln 
när det gäller att använda maskiner, blivit lite mer 
händig helt enkelt.

Stort tack till Klara, My och alla våra övriga sommar-
jobbare som gjort så snyggt för våra kunder!

Sommarjobbarna som 
älskar att vara ute

Efter en lång sommar börjar det så sakta att gå mot höst. 
Men de flesta av oss har säkert något smultronställe som 
vi brukar återvända till för att förlänga den där speciella 
sommarkänslan. 

Kanske är det ännu ett besök i Jonsereds Trädgårdar medan 
rosorna blommar? Sedan finns ju de där platserna som är 
värda att uppleva hela året. 

Varför inte en matchupplevelse med Sävehof i nya arenan, 
ett lekfullt besök med barnen i stadsparken eller en skön 
promenad längs med Säveån? 

Det fina med att bo i Partille är att det är nära till allt – och 
det gäller i ännu högre grad när vårt samhälle utvecklas till 
förstad. För just nu skapas ännu bättre möjligheter för boen-
de, handel, utbildning, kultur och kommunikationer. Samtidigt 
som det är korta avstånd till det mesta.

Nära är det också till Partille arena där Sävehof precis har 
flyttat in och höstens program lockar med både idrott och 
kultur. Hoppas att arenan ska ge alla Partillebor många härli-
ga upplevelser i framtiden.

En riktigt skön sensommar önskar jag och mina kollegor!

Pär Linder 
VD Partillebo AB

När gräset växer som snabbast och 
ogräset står som spön i backen har 
Partillebos drygt 20-talet sommar-
jobbare mycket att göra.  
Trots regniga sommardagar tycker 
både Klara Zandrén och My Zsam-
bokrety Andersson att det är härligt  
att jobba utomhus.

Klara och My på en gräsmatta nära dig.



Sommarjobbarna som 
älskar att vara ute

Stadsparken växer till sig
En ny park ska växa fram – och det är precis vad som sker i den nya stadsparken. 
Även om området med lek och bollspel är klart återstår mycket att göra innan parken blir färdig 
i maj 2017. Fortfarande är stora delar av parken ett avgränsat byggområde, men i takt med att 
angränsande skola och bostäder blir klara kommer parken att byggas ut och få sina lummiga 
grönytor.

En park för alla
Tanken är att parken ska delas av med 
höga granitpelare som bildar en natur
lig avgränsning. På så vis skapar man ett 
område för barn, med ytor för lek och 
bollspel, och ett område för mer vuxna 
aktiviteter. I det senare anläggs något som 
liknar en amfiteater där en sluttning med 
granitbänkar leder ner till en ellipsformad 
utomhusscen. Där kan gymnasieskolan 
ha verksamhet ute i det fria och par
kens besökare kan lyssna på exempelvis 
musikunderhållning. Samtidigt byggs ett 
akveduktsystem där vatten leds i granit
kanaler fram till ett porlande vattenspel. 
Självklart blir det också fina planteringar, 
träd, buskar, bänkar och ljussättning av 
hela parken.

Fin inramning
I utkanten av parken händer det också en 
hel del. Yllebron över Säveån byggs och 

den rymmer både kör, cykel och gång
bana. Det höga brospannet bildar en halv
måne över ån och sammanlänkar stads
parken med grönområdet på andra sidan. 
Samtidigt kommer det grå parkerings
huset i betong att få en fin träbeklädnad.

Många glada besökare
Att parken redan blivit populär bland 
både barn och vuxna märks på de många 
besök arna. Emily är här för första gången 
med sin dotter Elin, 4 år.

– Här är suveränt för barnen, säger Emily. 
Och det bästa är att parken passar för alla 
åldrar, här finns något för alla – både de 
små barnen och deras äldre syskon.

Emilia och Emma besöker parken tillsam
mans med sin mormor.

– Vi gillar parken jättemycket. Mest 
studsmattorna, snurrar och klätterställ
ningarna, utbrister de båda entusiastiskt.

Fin utsikt har Emilia och Emma uppe på  
Justin Bäver.

Elin 4 år och mamma Emily provar lekområdet. 
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Vi åker västerut till Österkök
Ibland blir man sugen på något riktigt gott att äta till lunch. Då är det inte långt till Restaurang  
Österkök i Sävedalen. Efter att ha levererat cateringmat över hela Göteborg i många år lockar  
också Tony Dahl allt fler gäster med vällagad lunchmat. För vem kan motstå den barbeque
inspirerade sommarmenyn?

I snart sjutton år har Tony Dahl drivit  
restaurang Österkök i Sävedalen. Att 
många partillebor inte varit där beror till 
stor del på att restaurangköket varit inrik
tat på catering och takeaway. Men sedan 
flera år tillbaka serverar man även lunch på 
vardagar.

Hur hamnade ni i Sävedalen?
– Att vi hamnade här var en ren tillfällig
het, säger Tony. Det var egentligen min 
kompanjon på den tiden som hittade det 
här stället. Vi jobbade som kockar båda 

två men var rätt trötta på att arbeta på en 
vanlig restaurang. Vi hade egna idéer om 
hur en restaurang skulle drivas och ville 
gärna starta något eget. Den catering
verksamhet vi tog över hade länge arbe
tat traditionellt med kall mat och bufféer 
i österrikisk tradition. Men vi ville erbjuda 
kunderna något helt annat, mat i vår egen 
stil.

Allt fler lunchgäster hittar hit
Fortfarande är det catering som står 
för det mesta av all den mat som lagas i  

restaurangköket, men målet är att ut
veckla lunchverksamheten så att man kan 
ta emot betydligt fler gäster. 

– Vi har fått grym respons från de som 
varit här och ätit vår barbeque, säger 
Tony. För det är ju inte sådan mat som man 
lagar hemma. Vi gör en amerikansk variant 
på barbeque där vi röker köttet under 15
16 timmar. Med godsaker som oxbringa, 
fläsksida, kamben kyckling och lax. Det 
händer också att en och annan kalkon 
hamnar i röken när vi får tag i fina råvaror. 

Tony Dahl, Linnea Samuelsson och Jonas Bäckström framför veckans lunchmeny.
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Sedan serveras maten som man ofta gör 
i USA på en bricka med coleslaw, sallad, 
picklade grönsaker och med surdegsbröd, 
barbequesås och kanske heta bönor. 

Tony berättar att man har många gäs
ter som inte arbetar i området, men som 
gärna kommer hit och lunchar när de är i 
närheten. Dessutom är det många före
tagare som tar med sina kunder hit för att 
ha ett lunchmöte.  

– Det kan se rätt kul ut här ibland med 
kostymklädda herrar vid ett bord och ett 
gäng snickare vid ett annat, säger Tony.

Modern restaurangteknik 
bakom vällagad cateringmat 
– Många av cateringkunderna undrar hur 
maten kan hålla sig bra ändra fram till dess 
att den ska serveras varm, säger Tony. Då 
berättar jag hur vi hanterar maten: med 
tillagning i restaurangköket, snabb ned
kylning, kyltransport till festlokalen och 
slutligen uppvärmning innan serveringen. 
Skulle maten stå på uppvärmning i flera 
timmar blir den både torr och dålig.

– Under de senaste åren har det skett en 
stor teknikutveckling i restaurangköken, 

berättar han. Det gör det lättare att sä
kerställa kvaliteten på maten vi tillagar. 
Om vi exempelvis ska servera oxfilé till 
100 gäster vill vi gärna att alla köttbitar 
är lika mycket stekta. Idag finns det res
taurangteknik, med uppvärmning i vat
tenbad, som gör att vi kan styra köttets 
innertemperatur så att det blir perfekt 
tillagat vid serveringstillfället. Är det stör
re sällskap gäller det att tillaga köttet så 
att det tilltalar de flesta, gärna rosa inuti 
men inte för blodigt. Därför sker den sista 
tillagningen alltid på plats hos gästerna.

Hur många är ni på Österkök?
– Vi är två kockar, en kallskänka som även 
ansvarar för bufféer och så personal som 
hjälper till med disk och servering, säger 
Tony. 

Dessutom är det väldigt roligt att ta emot 
praktikanter som är motiverade och har 
rätt inställning. För unga människor är det 
viktigt att bli sedd och få uppskattning för 
att växa i sin yrkesroll. Och för min del är 
det väldigt stimulerande att hjälpa någon 
att bli självsäker och trygg i sitt arbete. 

– Vi har som mest att göra i majjuni 

fram till midsommar; då har vi fullt upp 
med studentfester, bröllop och företags
evenemang. Detsamma gäller i augusti 
och september med mycket helgjobb i 
samband med bröllop.

Hur får du inspiration  
till nya rätter?
– Visst går jag ut och äter emellanåt, men 
mycket av inspirationen får jag på inter
net och genom att ha koll på vad kollegor 
gör, avslöjar Tony. Från början lagade vi  
mycket husmanskost, men jag har alltid 
varit nyfiken på att hitta annorlunda rät

ter och spännande smakkombinationer. 
En sådan idé var att lära mig mer om riktig 
barbeque; det är inte så många restau
ranger som gör det på rätt sätt. Samti
digt gäller det att inte förändra utbudet 
för ofta för våra gäster.

– Jag gillar den robusta stilen utan 
överdrivna uppläggningar. Gärna enkla, 
färgrika presentationer med fin struk
tur där maten är tilltalande av sig självt.  
Men smakerna måste sitta där. 

foto: erja vainio
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Trädgårdsmästare Peter Svenson utanför Kafé Grindstugan.

En grön oas för alla Partillebor
När vi besöker Jonsereds Trädgårdar är 
det en av sommarens vackraste dagar, 
dagen före midsommarafton. Hela parken 
grönskar och i det solvarma diset fram
träder färgerna som i en kraftfull akva
rellmålning. Några i personalen har bakat 
en midsommartårta och runt fikabordet 
råder en uppsluppen stämning; det märks 
tydligt att det är en trivsam arbetsplats. 

Prisad trädgård lockar besökare 
Det är inte så konstigt att Jonsereds 
Trädgårdar vann priset som Sveriges 
mest inspirerande park förra året, i kate
gorin nyanlagda parker och trädgårdar. 
Här har trädgårdsmästare Peter Svenson 
och hans duktiga medarbetare gjort ett 
fantastiskt jobb med att återskapa de 
blomstrande trädgårdar som hörde till 
Jonsereds Herrgård på 1800talet.

– Det är ganska unikt att återskapa en 
gammal trädgård som vi gjort här i Jonse
red, berättar Peter Svenson. Tyvärr finns 
det sällan några resurser för att återskapa 
gamla gröna kulturminnen.

Det här stora trädgårdsprojektet är en 
riktig solskenshistoria där Partille kom
mun tillsammans med Partillebo samlat 
personal som arbetstränar i parken.  

– Genom att utnyttja de resurser och den 
kunskap som finns för att rädda en gam
mal kulturmiljö har man skapat en situa
tion som gynnar alla parter. 

Ett mer långsiktigt mål med projektet 
är att skapa ett besöksmål för turister.  
Genom att trädgårdarna marknadsförs på 
flera olika sätt är det väldigt många som 
hittar hit.

– Jag är med i ett trädgårdsprogram på 
Radio P4 Göteborg varannan vecka och 
berättar om vad som händer här, säger 
Peter. Dessutom jobbar vi mycket utåt, är 
aktiva i sociala media, har guidade turer 
och håller föredrag. Jonsereds Trädgård ar 
är också en del i Gothenburg Green World 
– den stora satsning som görs på gröna 
upplevelser i Göteborgsområdet under 
året. 

Trädgårdsdesign 
med inspiration 
från Mesopotamien
I snart sju år har Peter 
Svenson och hans med
arbetare arbetat med att 
bygga upp trädgården på 
nytt. Han visar entusias
tiskt den gamla skiss som 
en gång användes för att 
anlägga trädgården. 

– Den ursprungliga formen 
på trädgården överens
stämmer med ett 2000 
år gammalt emblem från 
urträdgården i Mesopo
tamien, berättar Peter. 
Människans första trädgård 
hade också fyra avdelade 
trädgårdar med livets källa i 
mitten, precis som här.

Jonsereds Trädgårdar är  
indelade i fyra delar: Form
trädgården som är den mest 
tidstypiska för 1800talet, 
Engelska rosen trädgården, 
Köksträdgården och Ut
ställningsträdgården.

Vad är speciellt med  
1800-tals trädgårdar?
– Det som kännetecknar trädgårdarna 
från slutet av 1800talet är formträdgår
den, berättar Peter. Den bygger på sym
metri och räta linjer; allt som växer är väl 
tuktat och återhållet. Ett populärt inslag 
var ”tapetgrupper” något som kan jämfö
ras med de färggranna medaljong tapeter 
som var populära på 70talet. Man  
älskade färg på den tiden och ett ledord 
för denna trädgårdsepok var svulstighet. 
Det innebar att man planterade stor
blommiga saker som exempelvis dahlior, 
pioner och hortensior. 

I vår formträdgård har vi två olika typer 
av tapetgrupper, den ena är tyskinspire
rad och den andra är influerad av engel
ska trädgårdar, där man gärna blandar in 
köksväxter bland prydnadsväxterna. 

Peter berättar också att på 1800talet 
var parkerna ett bra sätt att lära känna 
de exotiska växter som fanns utomlands. 
Det var då man började bygga orangerier 
för att kunna förvara växterna inomhus 
på vintern. 

– Vi vet också att här fanns en köks
trädgård, så den har vi återskapat, säger  
Peter. Förutom att man odlade sina egna 
grönsaker till hushållet så var det viktigt 
att även denna trädgård var estetiskt 
tilltalande. Ofta ramade man även in kök
strädgården med en häck.

Gammaldags rosor som  
doftar fantastiskt
I den engelska rosenträdgården har man 
anlagt tio bersåer med åtta olika ros sorter 
i varje. Här har rosorna planterats tillsam
mans med så kallade torpar perenner, det 
är perenner som var mycket populära i 

Det finns många smultronställen i Partille men frågan är om inte Jonsereds Trädgårdar är ett av 
de allra finaste. Här kan du strosa omkring en hel dag, själv eller med familjen, bland vackra  
växter och blommor, fika på Kafé Grindstugan och avsluta med ett härligt bad vid den fina bad-
platsen vid sjön Aspen.
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En grön oas för alla Partillebor
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början av 1900talet och som fanns i var 
mans trädgård. 

– I rosenträdgården växer gammaldags 
rosor, flera härstammar ända tillbaka till 
medeltiden, berättar Peter. Det är rosor 
med själ som doftar fantastiskt. Moder
na rosor är vackra att se på men saknar 
ofta den där fina doften. Dessa rosor har 
odlats länge i Sverige och går fortfarande 
att köpa på vissa ställen – inte minst i Ro
sengaraget där vi säljer växter.

– Det fjärde kvarteret är Utställningsträd
gården där det skapas en ny trädgård 
varje år. Förra året hade vi en medelhavs
trädgård i denna del och i år har Gunnel 
Carlsson, välkänd trädgårdsprofil, skapat 
en egen grön oas. Det är ett bra sätt att 
inspirera besökare till nya idéer hemma i 
sin egen trädgård.

Hur lång är säsongen här?
– Växtsäsongen pågår från april till och 
med oktober, säger Peter. Sedan kommer 
vi att ha julmarknad i december och spök
vandring på slottet. Ett annat roligt inslag 
är att vi kommer att satsa på belysning i 
trädgården i vinter, så att det blir en in
bjudande vinterträdgård.

Vilken är din favoritplats?
– Jag gillar engelska rosenträdgården, 
svarar Peter. Jag har ju jobbat mycket 
med rosor i Trädgårdsföreningen i Gö
teborg. Just kombinationen av rosor och 
torparperenner är väldigt tilltalande.  
Sedan är jag förtjust i omgivningarna här
omkring med de gamla bokträden som 
ger fin inramning åt våra trädgårdar.

Avsluta trädgårdsvandringen 
med ett dopp
Efter några timmar på de vindlande gång
arna i trädgården är det skönt att svalka 
sig med ett bad i sjön Aspen strax intill. 
Nere vid badplatsen träffar vi Ella och 
Amanda som är här med sin mormor.

– Vi är ofta här, säger Ella. Här är jättebra 
att bada, vattnet är rent och så finns det 
ett hopptorn.

Har ni hoppat från den högsta avsatsen? 
– Nej, svarar Amanda, det är sju meter 
men jag har hoppat från fyran. 

I vattnet är det redan 18 grader. Det lovar 
gott inför resten av sommaren.

foto: lars ardarve
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Äntligen! Snart är det dags för 
invigning av Partille Arena, en 
av Partillebos största sats-
ningar någonsin. Men Sävehofs 
handbollsspelare har redan 
börja träna i den nya hallen.  
Vi träffar Ida Odén, Elin Enhör-
ning och två av deras tränare i 
en sporthall som doftar ny bil. 

Sävehof är Sveriges bästa damlag med  
8 raka SMguld på medaljhyllan. Laget har 
precis varit i Danmark på ett träningsläger 
tillsammans med herrlaget och har hunnit 
träna några gånger i den nya hallen. 

– Vi har pratat mycket om den här hallen 
och sett fram emot att komma in här,  
säger Elin Enhörning.

– Det är ett jättelyft för oss, intygar Ida 
Odén. Här är allt samlat på ett ställe. Vi 
kan träna här, äta på restaurangen och 
gymma högst upp i byggnaden. Vi får 
också ett eget litet hängrum tillsammans 
med herrlaget, som vi kan inreda som vi 
själva vill. Det blir som en slags lounge där 
vi kan träffas och ladda upp inför träning 
och matcher.

– Dessutom kan vi träna samtidigt med 
herrlaget eftersom här finns två hallar, 
säger Elin. Det är kul att träffas före och 
efter träningarna och det är bra för sam
manhållningen i klubben.

Efter SM-guld åtta år i rad. 
Hur motiverar ni er inför 
kommande säsong?
– Visst har vi vunnit mycket här hem
ma i Sverige, säger Ida. Men vi vill gärna 
prestera ute i Europa också, exempelvis i 
Champions League där vi möter de bäs
ta lagen i hela världen. Det är något vi alla 
drömmer om.

Lagets fystränare Elvir Rakovic säger att 
som spelare blir man aldrig trött på att 
vinna, snarare tvärtom. – Och som trän
are är det oerhört inspirerande att se  
laget lyckas, säger han. Faktum är att det 
senaste SMguldet kanske var det som 
smakade allra bäst. Det var lite ovisst inför 
säsongen, vi hade tappat en del spelare 
och var inte alls favorit tippade.

Niklas Larsson, som är assisterande träna
re, känner att alla i laget vill väldigt mycket 
inför kommande säsong

– Spelarna nöjer sig inte med att vinna 
SMguld utan vill utvecklas ytterligare 
och nå framgång även i internationella 
turneringar, säger Niklas.

Finns det någon speciell 
framgångsfaktor i laget?
– Vi har pratat en hel del om den vinnar
kultur som vi lyckats skapa i laget, säger 
Ida. Det är full satsning som gäller och vi 
ställer höga krav på varandra. Och är man 
inte med på det tåget så passar man inte 
in i damlaget. Sedan har vi ju en fördel av 
att många lag har respekt för oss, vi har 
ju vunnit så mycket genom åren. Speciellt 
när en match står och väger, då har vi ofta 
ett psykologiskt övertag.

– Vår vinnarmentalitet är väldigt viktig, 
tillägger Niklas som gör sin första säsong 
som tränare. När Alaget vinner SMguld 
inspirerar det också våra ungdomslag.  
Sedan är ju tjejerna proffsiga i allt de gör 
och de har ett väldigt driv i sin träning. 

Hur får ni fram alla nya  
duktiga spelare?
– Sävehof är kanske världens största 
handbollsförening med över 90 ungdoms
lag, berättar Ida. Klubbens motto har alltid 
varit att ha både bredd och topp. Det är 
något som vi lyckats med under många år. 
Dessutom finns det ett väldigt stort hand
bollsintresse i kommunen, även bland bar
nen. Det senaste året har vi faktiskt start
at handbollsskola också för sjuåringarna.

foto: john ljungkvist

Sävehof har flyttat in i  
Sveriges modernaste arena

Tränarna Niklas Larsson och Elvir Rakovic är 
glada över den nya hallen.

PartilleProfilen

Ida Odén och Elin Enhörning tar nya tag inför säsongen.
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Partilles snabbaste racingförare 
träffas i Björndammen
Det är inte många som kört lika mycket elbil, och så snabbt, som medlemmarna i racingklubben 
GO-69. Fast i klubblokalen på Domarevägen i Björndammen tävlar man i slotracing på en av  
Sveriges allra bästa banor.

I snart 20 år har slotracingklubben GO
69 huserat på nedre plan i parkerings
däcket på Domarevägen. Lokalen hyr man 
av Partillebo och här har klubben byggt en 
8spårig bana som håller VMklass. Där
emot finns det inte utrymme för någon 
större publik så internationella tävlingar 
som exempelvis EM och VM arrangeras 
ofta i idrottshallar eller konferensanlägg
ningar.

Vad är då slotracing för något? Mia Ek
man, som är sekreterare i klubben, och 

som tävlat i snart 30 år förklarar vad det 
handlar om.

– Slotracing är helt enkelt en sport där 
man tävlar med eldrivna bilar på stora 
specialbyggda banor, berättar Mia. Precis 
som de bilbanor som säljs för hemmabruk 
följer bilarna ett spår och hastigheten 
reglerar du med ett körhandtag som är 
kopplat till spåret. Fast vi kör på stora trä
banor med bilar som är i lite större storlek.

Bilarna man tävlar med är i skala 1:24, det 
vill säga ungefär 15 cm på längden.

Hisnande hastigheter  
och skarpa svängar
Banan i klubblokalen är 44 meter lång 
och har spår för 8 bilar. När Mia och hen
nes klubbkompisar startar ett race är 
det svårt att förstå att det går att köra 
en modellbil så fort. En skicklig förare 
kör banan på fyra sekunder och då krävs  
också en inbromsning inför varje kurva. 
Imponerande.

Fast det är inte farten som är den stora 
tjusningen med att vara medlem i GO69.

Björn Hellberg och Ingvar Oldsberg i gott sällskap med Mia Ekman, Lars-Gunnar Börjesson, Lasse Törn och Anton Andersson-Jivemyr.
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Den sociala gemenskapen är väldigt vik
tig. Det är ett familjärt gäng som träffas 
varje onsdagskväll i klubblokalen för att 
köra tillsammans och meka med sina bilar.

– De flesta i klubben har varit med länge, 
berättar Lasse Törn som är ordförande. 
GO69, som står för Gothenburg 1969, 
bildades redan i slutet av 60talet. På den 
tiden hette klubben Team Tequila, men det 
var inte så populärt hos Svenska Bilsport
förbundet när man sökte medlemskap där. 

Seniorer och juniorer  
som gillar att tävla
– Idag är vi ett trettiotal medlemmar från 
12 till 79 år, säger Lasse. Vi har jätteroligt 
tillsammans och det är kul att åka ut på 
tävlingar där vi träffas och umgås. Vi täv
lar en hel del och deltar både i nationella 
SMcuper samt EM och VM. I december, 

exempelvis, arrangerar vi Sveriges störs
ta internationella tävling – Gothenburg 
1000. Förra året var det över 50 deltaga
re från 6 olika länder.

Vilka nationer är då bäst  
i slotracing? 
– Tjeckerna och letterna ligger långt 
framme, inte minst när det gäller den tek
niska utvecklingen, säger Lasse Törn. I de 
länderna finns det många utövare. Dess
utom är finländarna duktiga på att köra 
fort – även miniracingbilar.  

En av klubbens yngsta medlemmar är  
Anton, 13 år, och en av de juniorer som 
gärna tillbringar onsdagskvällarna i klubb
lokalen.

– Det är roligt att träffa nya kompisar 
och att tävla. Pappa har kört i många år 

och han har lärt mig hur man mekar med  
bilarna, säger Anton.

Ingvar Oldsberg &  
Björn Hellberg på banan
Denna onsdagskväll har klubben fått ex
tra fint besök. Ingvar Oldsberg och Björn 
Hellberg är här med sitt TVteam för att 
spela in ett inslag för kommande avsnitt 
av frågesportprogrammet Sverigequizen. 

Klubblokalen fylls med kamerautrustning, 
filmfotografer, inspelningsledare, ljudtek
niker och så de två frontfigurerna Ingvar 
och Björn, förstås. Efter en snabb intro
duktion av Mia startar inspelningen och 
de två TVprofilerna får prova på att köra 
ett race. Hur det gick? Jo, Björn avverkade 
åtta varv medan Ingvar körde elva.

foto: pierre lindgren

Mekandet med bilarna är ett viktigt inslag i racingklubben.
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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 1 / 2016

sid. 3
Partille 2.0

De fann lugnet 

i Ljungkullen

Lär känna våra 

vardagshjältar

i Ljungkullen
sid. 8

Mötesplats för 
     gränslöst lärande

sid. 6Partille Gymnasium

vardagshjältar
sid. 11



Korsord
Lös korsordet och vinn biobiljetter!

Skicka lösningen till Partillebo, senast 14 oktober 2016.  
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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HANDBOKTrivsel 
Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo.

2015-2016

12 sidor om  
konsten att trivas…
Vad gör jag om jag låser mig ute? 
Kan jag sätta upp en markis ovanför vardagsrumsfönstren? 
Och vad gäller när jag flyttar ut?

I vår Trivselhandbok får du svar på alla tänkbara frågor om ditt  
boende. Där hittar du också gemensamma regler som gör det  
trivsammare för alla som bor i huset. 
Även om du kanske har mest användning av handboken vid in  
och avflyttning så hittar du många bra tips som förenklar vardagen.  
Förmodligen har du redan ett exemplar hemma eftersom handboken 
delas ut till alla hyresgäster. I annat fall kan du hämta ett exemplar  
på ditt områdeskontor eller på vårt huvudkontor vid Kyrktorget 51.

Håll ögonen öppna i januari – då får du en uppdaterad version av  
Trivsel handboken!

Partillebo AB, Box 87, 433 22 Partille. Telefon 031-44 0770.

Ansvarig utgivare: Pär Linder, VD Partillebo AB  |  Produktion: Billes.


