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VD har 
ordet

Nu tändas tusen juleljus, och det dröjer inte länge  
förrän färggranna fyrverkerier inleder ett nytt år. Se till att 
du kan njuta säkert av allt det vackra! På sidan 10 hittar du 
några goda råd för att brandsäkra årets eldfängda festhelger. 
Där bjuder vi även på knep för att hantera halkan och hålla 
värmen i vinter.

Det är alltid nya projekt på gång hos Partillebo. Kommunen 
växer och vi drar vårt strå till stacken för att se till så att  
det finns bra bostäder till både nya och gamla invånare.  
På sidan 2-5 får du veta mer om våra kommande nybyggen 
i centrum och i Oxled. Därefter gläntar vi på dörren till vårt 
allra senaste nybygge: seniorboendet Gläntan. Där träffar 
du Anneli och Lars-Erik, som är nyblivna hyresgäster hos 
Partillebo efter 30 år i villa.

Trots namnet, hyr Partillebo inte bara ut cirka 3.700 
bostäder. Vi har dessutom lokaler, som vi hyr ut framför  
allt till kommunala verksamheter, men också till företag.  
Ett av dem möter du på sidan X, där vi samtidigt passar 
på att berätta lite om företags klimatet i Partille. Det är  
nämligen riktigt lovande, enligt både svenskt Näringsliv  
och Sveriges Kommuner och Landsting.

Nu återstår bara för mig och mina kollegor att önska dig 
trevlig läsning, glada festhelger och ett gott nytt år. 

   Pär Linder 
   VD Partillebo AB

Nöjda företagare, 
smarta vintertips och 
omvända villaägare

Partille centrum utvecklas  
i ökad fart. Gamla Kronvägen  
har snyggats till, arenan växer 
fram intill E20, stadsparken  
är på gång vid Säveån och  
Kulturum utvecklas till ett  
centrum för kultur och ut bildning.  
Fler bostäder i Äbrinken blir en 
naturlig del av vår framväxande 
stadskärna.

De nya lägenheterna i Äbrinken skapar ett tätare,  
mer blandat och mer stadsmässigt Partille centrum. 
Partillebo bidrar med både helt nya fastigheter och 
ombyggnad av affärslokaler till bostäder. Alla belägna 
med nära avstånd till kommunal service, kultur och 
allmänna kommunikationer.

Ovanpå Kulturum
Partilles nya kultur- och utbildningscentrum utgör ett 
helt kvarter mellan Gamla Kronvägen och den blivande 
Stadsparken vid Säveån. Här kommer att finnas för-, 
grund- och gymnasieskola jämsides med kulturskola, 
bibliotek, studieförbund med flera kommunala  
och kommersiella verksamheter. 
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I anknytning till detta bygger Partillebo 
Äbrinken 144 helt nya lägenheter, som ska 
stå klara för inflyttning kring årsskiftet 
2016/2017. 

De nya bostadshusen är ritade som 
smala lamellhus för att möjliggöra 
genomgående lägenheter och skapa  
bra ljusförhållanden. Tydligt upplysta  
trapphus med stora glaspartier visar  
var du går in. Exteriören varieras med 
hjälp av olika material och en fasad  
som bryts av med indragna och  
utskjutande partier.

På Galoppvägen 3
Redan i februari 2016 är det inflyttning 
på Galoppvägen 3, bokstavligen runt 
hörnet från Kyrktorget, Allum, Partillebo 
och Partille C. Där bygger vi nu om några 
kommersiella lokaler till lägenheter på 
första våningen, en halv trappa upp. 

Det som en gång var en skoaffär och 
Partille Tidnings redaktion blir istället  
sex stycken lägenheter: två ettor,  
tre tvåor och en fyra, alla med  
Partillebostandard. 

HAR DU GÅTT FÖRBI VÅRT HUVUDKONTOR PÅ SISTONE?  

DÅ VET DU ATT VI HAR ”KLÄTT OM”. FÖR ATT GÖRA DET  

LÄTTARE ATT HITTA OSS HAR VI HELT ENKELT KLÄTT IN  

FASADEN MED SKIVOR I VÅR EGEN PARTILLEBO-GRÖNA  

FÄRG. INNANFÖR VÄGGARNA HITTAR DU SAMMA TRYGGA 

 SERVICE SOM VANLIGT. VÄLKOMMEN!

Det är grönt nu



4

Vi fortsätter utveckla  Oxled
Vårt senaste nybygge på Oxledsvägen stod helt klart i somras.  
Fyra hus och 92 nya lägenheter har det blivit. Men vi ligger inte  
på latsidan, utan går nu vidare till nästa projekt, i Puketorp.

Puketorp är en del av förtätningen av 
Oxledsområdet i södra Sävedalen. Allt 
fler ska få möjlighet att bo bra med 
närhet till service, kommunikationer och 
stora, varierade grönområden.

Naturen bestämmer 
Med hänsyn till naturen på plats har vi 
valt att bygga punkthus. Bergssluttning-
en utmed östra sidan av Oxledsvägen 

gör att högre hus passar bra in i miljön. 
Genom att bygga på höjden kan vi 
därmed utnyttja den begränsade ytan 
effektivt och slipper spränga i berget.

Sol på balkongen
Det planeras tre punkthus med parke-
ringsgarage, och ungefär 65 lägenheter 
av olika storlekar. Olika fasadmaterial 
(tegel och fibercementskivor) skapar 

variation precis som på fastigheterna på 
andra sidan vägen, men i andra färger. 
De inglasade balkongerna placeras i 
bästa möjliga solläge.

Nya hyresgäster 2018
Anbudsförfrågan är ute nu och bygg-
start beräknas till slutet av året. Prelimi-
när inflyttning blir ungefär ett år senare, 
kring årsskiftet 2017/2018. 
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Senaste bygget
På Oxledsvägen har vi byggt ett tag. Den första  
fastigheten var klar för inflyttning sommaren 2014  
och den senaste fastigheten stod färdig i somras.  
Två av de första hyresgästerna berättade vi om i  
På Tapeten nr 3 / 2014.

Vi fortsätter utveckla  Oxled

Fakta om  
Puketorp
Lägenhetsstorlekar: 1–4 rok

Antal våningar: 5–8

Hiss: Ja

Balkong: Ja, inglasad

P-plats: Garage eller p-plats

Antal lägenheter: ca 65 st

Avstånd till Vallhamra Torg: ca 800 m

Välkommen 
till Gläntan 
Sommaren 2014 påbörjades seniorboendet Gläntan 
i Furulund. Allt gick enligt plan och i höstas flyttade 
förväntansfulla hyresgäster in i de 32 lägenheterna. 
På nästa uppslag får du träffa två av dem.
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För något år sedan kände hon och 
maken Lars-Erik Eriksson att villan i 
Skulltorp kanske inte längre var deras 
drömboende. Huset kändes för stort 
och trädgårdsarbete var de inte längre 
intresserade av. De ville dock inte behöva 
flytta långt. Barn och barnbarn finns i 
närheten och Lars-Erik har sina rötter i 
Partille. Anneli är uppvuxen i Göteborg, 
men även hon har anknytning till orten.  
– Min farfar var en av de grabbar som 
startade Partille IF 1924, berättar hon.

De började prata så smått om att  
hitta något mindre och mer lättskött  
när de fick ett tips från en bekant.  
De höll tydligen på att bygga ett  
attraktivt seniorboende i Furulund. 

Paret hörde av sig till hyresavdelningen, 
som hade hand om uthyrningen. 

– Vi har haft tät kontakt med Carina, 
och hon varit så bra och trevlig. Men 
hon kunde ju inte lova oss något mer  
än att vi hade en plats i kön. Sedan  
slutade det med att vi blev de första  
som skrev kontrakt, berättar Anneli.

Och nu är de här. I en ljus och fräsch 
lägenhet i markplan, med högt i tak, två 
uteplatser och parkering alldeles utanför 
dörren. Det finns även garageplatser 
och andra parkeringsplatser tillgängliga 
för uthyrning, så de har plats för båda 
sina bilar.

– Här har vi bara ett par små gräsplättar 
att hålla efter. Jag funderar på om vi 
kunde ordna en gemensam gräsklippare 
som vi kan samsas om här i Gläntan.  
Det verkar onödigt att ha en egen, 
säger Lars-Erik.

Vad gäller övrig grönska nöjer de sig  
nu med krukväxter, både inne och ute.

– Visst är det en utmaning att flytta till 
en så mycket mindre bostad, men det  
var också skönt att rensa. Vi slängde 
och skänkte bort mycket, säger Anneli.

Flera gamla klenoder har ändå fått 
följa med. I sovrummet står ett stiligt 
gammalt klädskåp och två charmiga 
pinnstolar som ger rummet personlighet. 
I ett hörn av stora rummet står en antik 
symaskin, med de gamla sybehören kvar 
i lådorna. Ett annat hörn pryds av en fiol 
och en gitarr. Ett musikaliskt hem?

– Njae, alla spelade väl gitarr på 70- 
talet? invänder Lars-Erik blygsamt.

Enda orosmomentet i flytten var  
soffan. De hade nyligen skaffat en  
 

      Från villa i Skulltorp   
               till ”minivilla” i Furulund

Den 1 oktober  blev Anneli och Lars-Erik hyresgäster och lägenhetsbor i Gläntan.  
Efter 30 år i egen villa var det dags för ett nytt kapitel i livet. – Det är över  
förväntan. Rymden och ljuset, uteplatserna… det är som en minivilla! säger  
Anneli Bredstenslien Eriksson.

Gläntan
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ny hörnsoffa till stora rummet i villan, 
och redan där hade det varit en  
utmaning att passa in den. 

– Men den visade sig passa perfekt, 
ja till och med ännu bättre, här, säger 
Lars-Erik.

Nu är nästan alla måsten på plats, även 
om vissa speciallösningar, dekoration 
och detaljer är kvar att fixa. Den enda 
möbel som saknas är ytterligare en soffa, 
närmare bestämt en bäddsoffa som  
ska stå i det minsta av de tre rummen. 

– Vi måste ju ha ett gästrum, så att  
barn och barnbarn kan övernatta,  
säger Anneli.

När paret träffades på jobbet 1981 
hade Lars-Erik redan två söner, och 
Anneli hade en. Tillsammans fick de  
även en dotter, och numera finns det  
sex stycken barnbarn i åldrarna fyra  
till åtta år. De bor alla tillräckligt nära  
för att Lars-Erik och Anneli ska kunna 
ställa upp som barnvakt ofta.

– Vi brukar gå till Furulundskyrkan,  
som har så trevligt kafé och öppen  
förskola. Till sommaren skulle vi kunna  
gå till Kåsjögården och ha med oss  
picknick och ta ett dopp, säger Anneli.

De uppskattar närheten till både  
civilisation och natur. Handla kan de  
göra i Furulunds hallen ett par hundra 
meter bort, och där ligger även Närhälsan. 
Lars-Erik, som är pensionär sedan ett  
år tillbaka, ser fram emot att komma  
ut på promenader i grönområdena. 

– I Skulltorp är det så väldigt backigt. 
Här är det mer platt och promenad-
vänligt, säger han.

Anneli arbetar fortfarande. När de 
träffades jobbade de båda två på Tele-
verket, men sedan dess har hon skolat 
om sig och arbetar nu som vårdbiträde 
på Mosaikens trygghetsboende.

Gläntan är ett seniorboende, vilket  
innebär att det enbart har hyresgäster 
från 55 år och uppåt. Det är som ett 
mysigt kvarter med olika hustyper, 
gångar och växtlighet på både mark  
och tak. Förutom tio lägenheter i  
markplan består Gläntan av ett stort 
fyravåningshus med ytterligare 22  
lägenheter, hiss, förråd och cykelförråd. 

I den stora byggnaden finns även en 
stor, gemensam lokal, som ännu inte 
är iordningställd. Hyresgästerna ska 
nämligen själva bestämma, tillsammans, 
vad man ska ha lokalen till och hur den 
då ska inredas. 

– Det ska vi träffas och prata om den  
23 november. Vi har fått en inbjudan från 
Partillebo. Det ska bli intressant att se 
vad vi kan göra av det. En festlokal med 
kök, kanske? funderar Lars-Erik.

De har redan fått kontakt med  
grannarna, och livet som hyresgäst  
funkar bra. Visst, de kan inte ändra  
lika mycket själva som förut, men å 
andra sidan finns Partillebo där och  
löser eventuella problem. 

– När det närmade sig inflyttning visade 
det sig att det var för lyhört mellan 
lägenheterna, så då fick de bryta upp 
golvet och lägga in ljudisolering. Men 
det löste de snabbt, berättar Lars-Erik. 

Inflyttningen kunde trots detta till  
och med tidigareläggas några dagar .

– Det var ju en väldig tur. Då kunde 
paret som köpte villan också flytta in 
tidigare, och bara en vecka efter flytten 
föddes deras dotter, berättar Anneli.

För 30 år sedan var de själva ett ungt, 
nyinflyttat par med en liten dotter som 
skulle få växa upp i villan i Skulltorp.  
Det märks dock varken saknad eller 
nostalgi när de berättar att den hade 
varit Lars-Eriks föräldrahem. Och de  
har ju inte behövt flytta särskilt långt 
för att hitta sitt nya drömboende.

– Även om vi har flyttat bor vi fortfarande 
inom gränserna för det som en gång var 
Skulltorps gård, säger Lars-Erik.



Det positiva företagsklimatet kan SEB 
Partilles kontorschef, Catrin Emanuelsson, 
själv vittna om. 

– Jag upplever att det är enkelt att få 
hjälp och att få kontakt med myndigheter 
och politiker. De är väldigt tillgängliga och 
lyhörda, och de visar att företagandet är 
viktigt. 

Med dubbla perspektiv
Hennes bild av företagarkommunen 
Partille har två perspektiv. Förutom sina 
upplevelser som lokal representant för ett 
företag, har hon även frekventa kontakter 
med andra företag i kommunen. Både 
genom sitt dagliga arbete på banken 
och genom sitt engagemang i det lokala 
näringslivet.

– Jag är aktiv i olika nätverk för företagare, 
och sedan tre år tillbaka sitter jag i styrelsen 

för Nyföretagarcentrum Partille, som 
erbjuder rådgivning och ordnar näringslivs-
kvällar med information och möjlighet till 
nätverkande. Där kan man få råd och tips 
utifrån sin egen affärsplan, av rådgivare 
som själva driver företag. I Nyföretagar-
centrum är kommunen med som en av  
flera sponsorer. Ett annat projekt i kom-
munens regi är Ung Sommarföretagare, 
där ungdomar kan prova på att driva 
företag över sommarlovet.

Klättrar i rankingen
I SKLs nöjd-kund-undersökning Insikt 
2015 har de deltagande företagarna 
bedömt den service de har fått av  
kommunen i olika ärenden och inom  
olika områden. En liknande enkät har 
gjorts av Svenskt Näringsliv som  
sammanställer sina egna resultat  
med annan tillgänglig statistik. 

Båda visar att Partille är en allt bättre  
företagarkommun, rentav bäst i Göteborgs-   
regionen i år. Bland landets 290 kommuner 
placerar Svenskt Näringsliv Partille på 
plats 20, tio placeringar bättre än i fjol. 
Sedan 2008 har vi klättrat från plats 55.

– Partille är en stabil kommun som 
utvecklas och växer. Allum har gett  
en rejäl skjuts, och nu händer det  
alltmer i form av nybyggnation och 
utveckling av centrum och området  
runt omkring.

Partille speglar Sverige
Trots att kommunen är så liten till  
ytan är den väldigt varierad i fråga  
om befolkning och bebyggelse. 

– Jag har hört sägas att Partille på så 
sätt speglar hela Sverige. Näringslivet  
är också väldigt blandat; det finns  
ingen särskild bransch som dominerar.

Närheten till Göteborg är både för-  
och nackdel, enligt Catrin Emanuelsson. 

– Det är positivt att ha tillgång till  
storstadens utbud, men det kan också 
göra det svårare att locka deltagare till 
lokala arrangemang. 

Catrin Emanuelsson har arbetat hos SEB 
sedan 70-talet, i olika roller och på olika 
platser, men alltid i Göteborgsområdet. 
Även om hon numera är kontorschef 
och därmed har det övergripande  
ansvaret, har hon fortfarande direkt-
kontakt med företagskunder. 

– Jag har ett omväxlande arbete  
och får leda duktiga medarbetare  
i en bank som satsar för framtiden.  
Vi profilerar oss som Relationsbanken  
och strävar efter långa relationer  
med våra kunder.

En exklusiv mötesplats
Sedan fem år tillbaka är SEB  
Partille Partillebos hyresgäster  
på Gamla Kronvägen 19B. 

– Innan dess låg kontoret  
vid Kyrktorget, i de lokaler  
som Hemmakväll har idag.  
Vi behövde flytta för att få  
ett mer ändamålsenligt kontor  
utifrån våra behov. När vi hittade  
rätt plats var det egentligen två  
lokaler, som sedan ritades om  

Partille kommun har bäst företagsklimat i hela  
Göteborgs regionen. Det visar färska rankingar från 
både Sveriges Kommuner och Landsting och Svenskt 
Näringsliv. Vi på Partillebo är stolta över att kunna 
bidra med bra lokaler för flera av kommunens  
företag. Ett av dem är SEB Partille.

8

Här trivs företagarna
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till en med hjälp av Partillebo. Allt blev 
mycket bra och vi är jättenöjda med 
våra 359 m2, fördelade på lobby, kund-
tjänst, kontorsplatser och mötesrum. 
Den digitala utvecklingen har förändrat 
bankvärlden och våra kunder nyttjar 
alltmer telefonbank, internetbank,  
appar såsom Swish, mobilt BankID  
och sociala medier. Det fysiska bank-
kontoret har blivit en mer exklusiv 
mötesplats för att träffa en rådgivare, 
medan vardagliga bankaffärer sköts 
enkelt och effektivt. 

Hjälper både små och stora
SEB Partille är en fullservicebank med 
tolv medarbetare som servar både 
privat- och företagskunder, allt från ny-
startade små firmor till större etablerade 
bolag. Företagskunderna kan få hjälp med 
startpaket till nyföretagare, försäkrings-
lösningar, placeringar och finansiering av 
större investeringar med mera.

– Företagande är viktigt för samhället 
och här har både banken och kommunen 
viktiga roller att fylla.

Funderar du på  
att starta eget?
Nyföretagarcentrum Partille  
erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och 
affärsmässig rådgivning för blivande och 
nya företagare. Rådgivarna är certifierade 
och själva verksamma som företagare. 
Kontakta Henrik Andersson på  
0706-48 90 46 för att boka rådgivning, 
eller mejla till partille@nyforetagarcentrum.se

Partillebo hyr ut lokaler för  
kommersiellt bruk, dels i några av våra 
lokalt belägna centrumanläggningar,  
dels ute i våra bostadsområden. Kontakta 
Helen Nywertz på 031 - 336 62 15 eller 
helen.nywertz@partillebo.se om du vill 
veta mer!

Om undersökningarna
Insikt 2015
”Insikt utgörs av en enkätundersökning där 
enkäten skickas till företag som haft ett  
avslutat myndighetsärende med kommunen. 
De myndighetsområden som undersöks  
är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse  
(ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt 
serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor 
avseende sex serviceområden – information,  
tillgänglighet, kompetens, bemötande, 
rättssäkerhet och effektivitet.” 

I Partille skickades undersökningen ut till 
164 företagare som varit i kontakt med 
kommunen det senaste året. Antalet svar 
blev 115, vilket innebär en svarsfrekvens 
på 70 procent. Det kan jämföras med  
Göteborgsregionens genomsnitt som 
ligger på 59 procent. 

Företagsklimat 2015
”Det är det lokala företagsklimatet som är 
i fokus för foretagsklimat.se. Genom att vi 
varje år låter ungefär 60 000 företagare i 
Sverige ge sina synpunkter på attityderna  
till företagande, kommunens service eller 
tillämpningen av lagar och regler i den  
kommun där de verkar ges det lokala  
företagsklimatet en plats i debatten.” 

Rankingen i Företagsklimat fastställs dels 
genom en årlig enkät bland företagare i 
samtliga av landets 290 kommuner, dels 
med hjälp av statistik från SCB och UC AB. 

Källor: skl.se, partille.se och foretagsklimat.se
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BRANDVARNARE. Det finns brand-
varnare i alla Partillebos lägenheter, men 
du har själv ansvaret för att kontrollera 
funktionen och byta batterier. Testa 
att brandvarnaren fungerar genom att 
trycka på testknappen. Om den inte 
piper, byt batteri och testa den igen. Om 
den fortfarande inte piper, kontakta ditt 
områdeskontor, så byter vi ut den. 

BRANDSLÄCKARE. Brandskyddsföre-
ningen rekommenderar att alla har en  

6 kg pulversläckare, och att alla i hushållet 
vet hur den fungerar. Men om det börjar 
brinna på spisen, kväv elden med en filt, 
ett lock, en plåt eller matta. Absolut inte 
vatten!

JULELJUSEN. Använd bara ljusstakar i 
lämpligt, värmetåligt material, t.ex. inte 
trä. Ta också bort brandfarliga dekora-
tioner såsom mossa och bomull etc. Gå 
aldrig ifrån levande ljus och lämna aldrig 
barn eller djur ensamma med levande 

ljus eller tomtebloss. En bra regel är att 
den som tänder ljuset också ska släcka 
det. Julgransbelysning, adventsstjärnor 
och elektriska ljusstakar ska släckas med 
strömbrytare eller genom att man tar 
stickkontakten ur vägguttaget. Det räcker 
inte att skruva loss en lampa.

På brandskyddsforeningen.se kan du 
lära dig ännu mer om brandsäkerhet.

Vintertid är högsäsong för bränder i hemmet.  
Här är några tips för att kunna vintermysa i trygghet.

Källa: brandskyddsforeningen.se

Brandsäkra  
bostaden

Sko dej rätt
Välj skor med grövre sulor som ger bra 
grepp. Om du vill vara extra säker finns 
broddar av olika slag som du kan köpa 
hos till exempel sportbutiker eller apotek. 

Gå snyggt
Försök gå som vanligt. Det kan verka 
självklart, men många börjar trippa fram, 
spänner sig och faller då lättare omkull.  
och landa på hela foten, inte hälen. 

Gå inte ut
Det är inte menat att alla ska stanna  
hemma hela vintern. Men i vissa fall,  
beroende på väder och hälsa, kan det  
vara bäst att stanna hemma om du inte 
absolut måste iväg. 

Hantera  
halkan 
Varje år skadar sig 25.000 fotgängare när de halkar 
och faller på snö och is. Gå smart och sätt rätt grejer 
på fötterna, så håller du dig upprätt hela vintern.  

*Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

De här olyckorna sker oftast i det egna bostadsområdet, till exempel på  
garageuppfarter, gångvägar och parkeringsplatser.* Därför kan det kännas  
tryggt att veta att Partillebo sköter om våra allmänna gångbanor inne i  
området och parkeringsplatser beroende på vad vädret kräver. Men det  
finns några saker du själv kan göra för att undvika halkan. 
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Vad tycker du...   

Varma drycker och soppor värmer snabbt. Tina upp dig efter  
en kylig vinterpromenad med någon av de här godsakerna.  
Eller ta med dem i termos till pulkabacken!

Välsmakande värme

Varm apelsinchoklad
Blanda 4 deciliter mjölk med zest (rivet skal) från 1 ekologisk apelsin och 
värm i en kastrull på spisen. Sila bort apelsinzesten. Häll upp lite av mjölken 
i två muggar och blanda med 2 x 2 teskedar socker och 2 x 2 teskedar 
kakao till en slät chokladsmet. Häll på resten av den varma mjölken.

Kaffe med extra hetta
Häll upp starkt, hett kaffe (gärna dubbla espresso) i 2 koppar.  
Rör ner en bit mörk choklad och 1 gnutta cayennepeppar i varje kopp. 
Toppa med en klick vispgrädde och riven choklad.

Mysig majssoppa 
Blanda ihop 2 deciliter majskorn (från burk eller frys), 2 matskedar olivolja, 
några varv med svartpepparkvarnen och en nypa salt. Rosta blandningen  
i en het stekpanna. Lägg majsblandningen i en gryta tillsammans  
med ½ liter vatten, 1 buljongtärning  
(höns- eller grönsaks-),  
1 deciliter crème fraiche och  
2 teskedar tacokrydda.  
Koka upp och mixa  
med stavmixer.  
P.S. Toppa gärna  
med lite färsk  
koriander eller  
något annat gott.

Så här års finns risken  
att man upplever inom-
hustemperaturen något 
ojämn. Här är några enkla 
tips på hur du undviker  
de vanligaste felkällorna.

Kontrollera  
klimatet

• Möblera inte framför elementen;  
 tänk även på att långa gardiner  
 påverkar termostaten.

• Kontrollera så att tätningslisterna  
 är hela.

• Vädra kraftigt (tvärdrag), men bara  
 en kort stund.

• Stäng inte tilluftsventilerna.

• Kontrollera så att timern på spiskåpan  
 fungerar.

• Placera inte värmealstrande saker  
 nära termostaten.



Korsord
Lös korsordet och vinn biobiljetter!

Skicka lösningen till Partillebo, senast 11/1 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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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!

• Möblera inte framför elementen;  
 tänk även på att långa gardiner  
 påverkar termostaten.

• Kontrollera så att tätningslisterna  
 är hela.

• Vädra kraftigt (tvärdrag), men bara  
 en kort stund.

• Stäng inte tilluftsventilerna.

• Kontrollera så att timern på spiskåpan  
 fungerar.

• Placera inte värmealstrande saker  
 nära termostaten.



Partillebo AB, Box 87, 433 22 Partille. Telefon 031-44 0770. Utkommer med tre nummer per år. Nästa nummer kommer i december. 

Ansvarig utgivare: Pär Linder, VD Partillebo AB. Produktion: Mecs AB. Tryck: Printografen AB.

Behöver du göra en felanmälan? 
Använd vår nya  hemsida!
Där finns ett formulär som du kan fylla i. Ange också din e-postadress,  
så kan vi lättare ställa kompletterande frågor och lämna meddelanden.

Det går också bra att skriva e-post direkt till ditt  
områdeskontor. Använd då kontorets egen e-postadress.

Om du ringer till oss utanför telefontid/expeditionstid,  
tala gärna in ditt ärende i telefonsvararen. Vi lyssnar av 
regelbundet under dagen. Glöm inte att tala om vilket  
område och lägenhetsnummer det gäller, samt det  
telefonnummer där vi når dig säkrast.

Centrum: omrade1@partillebo.se 
Nedre Björndammen: omrade3@partillebo.se 
Övre Björndammen: omrade4@partillebo.se 
Sävedalen: omrade5@partillebo.se

partillebo.se

Nytt utseende på hemsidan  
med modernare teknik bakom.
”Mina Sidor” är dock kvar i samma utförande  
som tidigare, fram tills vi bytt fastighetssystem.  
Som vanligt hoppas vi att hemsidan är användarvänlig  
och vi önskar gärna ta emot era synpunkter.

Använd då gärna vårt kontaktformulär, som du hittar  
under knappen Kontakta oss – Hyresavdelningen  

m
ecs.se


