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Tidningen för Partillebos kunder

Nr 3 / 2014

Äntligen  
 tillbaka i Partille

Det lackar
mot Jul!

För 30 år sedan träffades de.
Nu har de flyttat in i ny lägenhet 
i Oxled sid. 4

Mästerkrögaren tipsar om sin 
egen julfavorit. sid. 9

Vi kollar vad folk på stan har för 
planer i jul sid. 3

Sätt din egen  
prägel på sillen!
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VD har 
ordet

När du läser det här står julen för dörren. Även om du inte 
själv firar, av personliga eller religiösa skäl, så hoppas vi att ljusen, 
dofterna och stämningen piggar upp i midvintermörkret.

Ett sätt att lysa upp tillvaron är att gå på konsert. Missa 
inte Kulturskolans Kammarkör, som bjuder på vacker musik  
i Kulturums utställningshall den 17 december! Du kan läsa mer om 
dem på sidan 10. Till säsongens traditioner hör även julpyssel och 
julbord. Ett helt uppslag med roligt och enkelt pyssel hittar du på 
sidan 6. Och på sidan 9 bjuder en lokal mästerkock på tips och 
inspiration till julbordets sillinläggningar.

Ett av pysseltipsen kommer från Britt-Marie Moberg, som 
precis har flyttat in i vårt nybygge på Oxledsvägen, tillsammans 
med sin man Håkan. Efter några år väster om Göteborg är de nu 
glada att vara tillbaka hos Partillebo. Du träffar dem båda två på 
sidan 4.

Den här tiden på året är tyvärr högsäsong för bränder i  
hemmet. Dubbelkolla så att din brandvarnare fungerar, och läs 
mer om brandsäkerhet på sidan 9. 

Vi på Partillebo hoppas att du har både  
nytta och nöje av På Tapeten. Ge oss  
gärna dina synpunkter på hur vi kan  
göra vår tidning bättre för dig.  
Slutligen vill jag och mina kollegor  
tacka dig för ett bra år tillsammans,  
och önska ett riktigt gott nytt år!

Pär Linder 
VD Partillebo AB

Avsluta 2014 med
pyssel, musik och
brandsäkrat hem!

Med dottern och barnbarnen 
Hur firar ni jul? 
– Med dottern och barnbarnen. 
Vad gör ni annars i mellandagarna? 
– Vi åker till vårt fritidsboende i Småland.

Heikki och Tuula Granroth, Partille
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Resa
Vad gör du i jul och nyår? 
– Jag firar inte jul, eftersom jag är 
muslim. Men jag kommer att resa  
utomlands, till mitt gamla hemland 
Irak.

Binai Gharib, Partille
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Det lackar mot Jul
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Med familjen samlad

Hur firar ni jul?  
– Vi ska hem till mina föräldrar. Huvud- 
saken är att familjen är samlad och att alla 
är friska.

Vad önskar du dig i julklapp, Leija? 
– Vet inte… En jacka.

Åsa och Leija Blomdahl, och Doris, 
Lerum
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Vi gick ut på stan och  
frågade några trevliga  
människor vad de har för 
planer inför årets sista vecka.
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4 Med släkt och kusiner
Hur firar ni jul? 
– Hemma hos oss, med släkten och alla 
kusiner. Vi äter och umgås. 
Har du några julklappsönskningar? 
– En ryggsele till min son, som vi kan bära 
honom i.

Christer Jedlén, Kåhög
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En kulturell upplevelse  
I julklapp 
Hur firar du jul? 
– Hemma hos barnen och barnbarnen.  
Vad önskar du dig i julklapp? 
– Julen är så överöst med grejer. Om jag 
önskade mig något, skulle det vara något 
man kan förbruka. Något att äta eller dricka, 
eller kanske en kulturell upplevelse.

Sven Olofsson, Partille
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Det lackar mot Jul
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Äntligen tillbaka  
 i Partille!

–  Nu är vi i hamn! säger Håkan.

Den 1 oktober flyttade de in sin splitternya lägenhet på  
Oxledsvägen. 

–  Det var första gången vi såg lägenheten i verkligheten,   
säger Britt-Marie.

När vi besöker dem bara några veckor efter inflyttningen är 
allt i perfekt ordning. Inte en enda flyttkartong kvar att bära 
upp på vinden. Eftersom huset är helt nybyggt fick de välja 
tapet, beslag till kökslucka, kakel till badrum och matta i kök, 
sovrum och badrum.

– Jag är lite petig, så jag har satt upp en annan lampa i hallen, 
och en ljusslinga på balkongen. Och så har jag skaffat en 
annorlunda verktygslåda, berättar Håkan och visar upp en stor 
jordglob som egentligen är ett barskåp.

Möblemanget är lika nytt som lägenheten. Det var bara 
tv:n som fick följa med från bostadsrätten i Tynnered; resten 
skänkte de bort.

– Det var ett ungt par som köpte vår lägenhet. De skulle flyt-
ta från sina föräldrar till sitt första egna hem, och hade inga 
möbler så det kändes roligt att kunna bidra, säger Håkan.

För 30 år sedan träffades de på en pub här i stan. Sedan dess har de gift sig och bott till-
sammans både i Partille, på Hisingen och i Tynnered. Men när de fick tips om ett nybygge 
i Oxled bestämde sig Britt-Marie och Håkan Moberg för att återvända till Partillebo. 



5

Förutom två rum och kök med öppen planlösning har de 
ett extra rum genom den inglasade balkongen. Trots att ok-
tober går mot sitt slut kan vi avnjuta Britt-Maries hembakade 
fika där ute, i ljuset från den lågt hängande eftermiddagssolen. 

Från balkongen ser vi deras garage alldeles utanför huset, en 
förskola på andra sidan gatan, och en stig som leder in  
i skogen mot öster. Ett kärt återseende från det tidigare livet 
i Partille.

– Jag har ju gått i den där skogen i 30 år. När jag blev sjuk- 
pensionär promenerade jag där med min hund varje dag. Jag 
var kallskänka, men blev dålig i ryggen och kunde inte fortsät-
ta. Hunden, en schipperke som hette Sickan, fick jag ta över 
från min dotter som inte kunde ha kvar den. Perfekt timing! 
berättar Britt-Marie.

Ursprungligen kommer hon från Stockholm via Värmland och 
hennes man är från Göteborg.

– Jag är Backapöjk. När jag var ung var ju Partille bonnaland, 
men jag åkte hit redan då för att titta på speedway. 

Det är inte första gången de bor hos Partillebo, och det 
var ett kärt återseende med bostadsbolagets personal. Dess-
utom trivs paret med att vara tillbaka i hyresrätt efter några 
år i bostadsrätt. 

– Man har ju tillgång till hjälp på ett helt annat sätt, säger 
Britt-Marie.

Deras nya lägenhet är redan smart och mysigt inredd med 
Britt-Maries textilhantverk som återkommande personliga 
detaljer. Det är dukar och kuddar i skicklig lappteknik och 
brodyr. 

– Jag tillverkar och säljer till förmån för cancersjuka barn. På 
marknader, och på ett café i Tynnered där vi bodde förut. Nu 
blir det ju lite långt att åka dit, så jag skulle gärna vilja hitta 
något liknande här. Jag kan lära ut också! 

”Jag tillverkar 
och säljer 

till förmån för 
cancersjuka barn.”

Britt-Marie Moberg
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Ge bort  

i JulklappSy Britt-Maries

Det här behöver du:

• Tyg, ca 25 x 25 cm. Gärna ett stumt  
 tyg som är ganska kraftigt. 

• 2 små knappar till ögon.

• Matchande tråd.

• Kuddstoppning, ca 50 g.

• Synål

• Symaskin. (Det går så klart att  
 sy allt med nål, men använd sy- 
 maskinen om du har!)

grism
all i naturlig storlek

Band

Öppning

Ca 0,5 cm sömnsmån

Klipp ut mallen efter linjen

SÅ HÄR GÖR DU: 
1. Limma fast den här tidningssidan på en kartongbit, med denna sida upp. Klipp eller skär sedan ut grismallen.

2. Lägg mallen på två tygbitar, räta mot räta. Rita av griskonturerna på tyget och nåla ihop tygbitarna.

3.  Sy ihop de två halvorna med en söm längs linjen, nästan hela vägen runt. Lämna en glugg på ca 2 cm från grisens mage. 
4.  Först nu klipper du ut grisen ur tyget, ca 0,5 cm utanför sömmen.

5.  Vänd grisen ut och in och stoppa med kuddstoppning. Ta hjälp av en strumpsticka, penna eller liknande för att peta in stopp-ningen hela vägen in i tryne, öron och ben. 
6.  När grisen är lagom tjock syr du igen den lilla gluggen för hand, så snyggt och osynligt du kan. 

7.  Slutligen syr du fast de två knapparna  som ögon. 

Lite överkurs:
Om du vill hänga grisen i granen behöver du ett tygband, ca 15 cm långt. Forma det till en ögla och se till att sy fast det på grisens rygg samtidigt som du syr ihop de två tygbitarna. 
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Pynt, presenter eller paket? Nu är det hög- 
säsong för pyssel. Förutom Britt-Marie  
Mobergs söta gris finns det massor av  
kreativa sätt att göra julfint hemma. 

Mera julpyssel!

DET HÄR BEHÖVER DU:
• En tom toarulle

• Överblivet presentpapper

• Matchande snöre

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Platta till rullen.

2. Forma den till en ellips.

3. Vik in kanterna i ena änden och tejpa.

Oväntad  
adventsstjärna
En tumstock är inte bara praktisk. Den kan vara dekorativ ock-
så, på ett annorlunda, rustikt sätt. Det får gärna vara en gam-
mal tumstock, i snyggt slitet trä. Böj till en stjärna och häng upp 
på väggen eller i fönstret. Eller bara luta den mot väggen. Om 
du inte tänker använda tumstocken igen kan du göra stjärnan 
stadigare genom att limma i fogarna och limma ihop ändarna.

1 2

3 4

4. Lägg i din gåva (gärna invirad  
i silkespapper om du har).

5. Stäng paketet genom att vika in 
kanterna i andra änden och tejpa. 

6. Klipp en lagom stor bit fint  
presentpapper och limma/tejpa fast 
den som ett brett bälte runt om 
rullen.

7. Knyt ett matchande snöre runt 
paketet. Klart!

För de minsta 
julklapparna
Smycken och annat smått kan vara svårt 
att slå in. Tills nu! En tom toarulle blir den 
perfekta asken för en liten julklapp.
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Sätt färg på julbilderna
Känner du dig för trött och blek för de traditionella 
familjefotona vid den här tiden på året? Lite rekvisita piggar upp!  

DET HÄR BEHÖVER DU:

Blompinnar eller liknande

Bra tejp

Vit, kraftig papp

Röd penna/färg

GÖR SÅ HÄR:

1. Rita ett tomteskägg i naturlig storlek.

2. Rita en tomteluva i naturlig storlek.

3. Skär eller klipp ut luvan och skägget.

4. Måla luvan röd.

5. Tejpa fast luvan längst ut på blom- 
pinnen och tejpa fast skägget en bit 
längre ner.

6. Nu kan du snabbt maskera dig för när-
gångna kameror!

I förra numret berättade vi om det blivande 
seniorboendet i Furulund. Några månader 
efter byggstart går allt enligt plan. 

I skrivande stund (november) har det stora huset nått till plan fyra 
och småhusen har bottenplattorna på plats. Under vintern kan vissa 
arbetsmoment gå lite långsammare, då man behöver täcka över och 
tillföra värme. Men det är inget som ändrar tidplanen i stort. 

Gläntan ska stå klart för inflyttning hösten 2015. Läs mer om pro-
jektet på hemsidan, partillebo.se, där du också 
kan lämna en intresseanmälan.

Hur går det 
med Gläntan?
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Mästerkockens 
eget julbord 
 
Nu är vi många som ser fram emot julbordets  
läckerheter. Partille Golfkrogs egen mästarkrögare 
Johan Holmberg tipsar om sin egen julfavorit!

Johan Holmberg är en prisbelönt krögare med många år  
i branschen. Från årsskiftet tar han över Partille Golfkrog, 
men redan nu är han på plats och sätter smak på julen.  
När den här tidningen kommer ut är deras ordinarie jul- 
bord över. Det går dock fortfarande att boka julbord för 
sällskap på minst 50 personer. Och varför inte göra en  
egen variant av Johans julfavorit hemma?

”Julen är en tid med många goda, mustiga kryddor och per-
sonliga traditioner. För mig är sillen det bästa; sätt din egen 
prägel på den! Köp löksill som bas och gå sedan loss med 
vad du själv tycker om, t.ex. rosta paprika och mixa med 
sillagen eller blanda sillen med gräddfil, pepparrot och örter. 
Koka en egen lag på 1 del ättika, 2 delar socker och  
3 delar vatten, och lägg till kryddor du gillar. Stjärnanis, fän-
kål, limeblad… Listan kan göras lång. Var kreativ och ha kul, 
men krångla inte till det!”

Tips från köket

• Funkar din brandvarnare? 
Det finns brandvarnare 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 fort-
farande inte piper, kontakta ditt områdes- 
kontor, så att de kan byta ut den. 

• Har du brandsläckare hemma? 
Brandskyddsföreningen rekommenderar att  
alla har en 6 kg pulversläckare, och att alla  
i hushållet vet hur den fungerar.

• Tål ljusstakarna värme? 
Använd bara ljusstakar i lämpligt material, 
t.ex. inte trä. Ta också bort brandfarliga de-
korationer såsom mossa och bomull etc. 

• Gå aldrig ifrån levande ljus. 
En bra regel är att den som tänder ljuset 
också ska släcka det. Lämna aldrig barn 
eller djur  ensamma med levande ljus eller 
tomtebloss.

• Julgransbelysning, adventsstjärnor och 
elektriska ljusstakar ska släckas med   
strömbrytare eller genom att man tar 
stickkontakten ur vägguttaget. Det  
räcker inte med att skruva loss en lampa.

•Om det börjar brinna på spisen – försök  
inte släcka med vatten, utan kväv elden   
med en filt, ett lock, en plåt eller matta. 

•Bestäm var familjen ska samlas om ni   
trots allt måste utrymma hemmet vid en  
brand. 

Vår mörkaste årstid är högsäsong för levande ljus. Tyvärr är den 
också högsäsong för bränder i hemmet. Här är några goda råd för 
att kunna vintermysa i trygghet.

Källa: brandskyddsforeningen.se

Har du brandsäkrat julen?
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Kom, kom,  
 signade jul...

– Det blir även sånt som man inte 
visste att man ville höra, säger Klara 
Öjerot, som leder kören sedan två år 
tillbaka. 

Kulturskolans kammarkör startades 
som en damkör för ungdomar 1997, 
men sedan 2002 är även killar väl-
komna. Just nu består den av sexton 
sångare mellan 17 och 45 år.

När jag besöker dem en torsdagskväll  
i november sjunger de på O Nata Lux 
av Morten Lauridsen och övar särskilt 
på att få till rätt frasering.

– Här ska det vara tätt, och ha ett driv 
framåt. Om ni blir osäkra på tonerna, 
sjung något som ni tror är rätt bara, så 
ni får öva på fraseringen, säger Klara till 
sina sångare.

Just den här torsdagskvällen är de färre 
än vanligt: tre killar, sex tjejer, och en 
bebis som är förvånansvärt tyst och 
lugn. Efter repetitionen stannar några 
kvar för en pratstund.

Har ni några favoriter på  
julrepertoaren? 
– Jul, jul, strålande jul är speciell.  Vi av-

Den 17 december fylls Kulturums utställningshall av vacker julmusik.  
Det är Kulturskolans kammarkör som har konsert, med både traditionella  
julsånger och överraskningar på repertoaren.

slutar ofta med den, och när vi kommer 
till frasen ”Kom, kom, signade jul…”  
blir jag alltid påmind om allt det härliga 
man längtar efter med julen. Den där 
julfriden som man hoppas på, säger 
Emma Dahlgren, som är mezzosopran 
och har varit med i kören i fem år.

– Ave Maria av Rachmaninoff. Den är 
svår, men pampig. Det kommer att bli 
så mäktigt när vi gör den på konserten, 
säger John Kristensson, tenor i kam-
markören sedan åtta år tillbaka.

Basen Freddy Sövik håller med John:

– Jag tycker nog mest om att sjunga 
klassisk musik. Den skrevs för så länge 
sedan men berör fortfarande.

Efter några år i kör har man ju sjungit 
vissa julklassiker väldigt många gånger. 
Blir det inte tråkigt?

K: – De vanligaste sångerna sjunger  
vi inte ihjäl på repen, utan vi lägger  
mer tid på det nya.

J: – Och när man har sjungit en sång 
många gånger kan man fokusera på att 
finjustera detaljerna. 

Hur kommer det sig  
att ni sjunger i kör? 
F: – Det är Johns fel! Det var han som 
drog hit mig. Jag har spelat i rock-
band, men inte sjungit en ton innan jag 
började här.

J: – Jag har hållit på med musik sedan 
fjärde klass. Spelade först fiol och 
sedan trumpet. Jag provade på körsång 
när jag studerade musik på folkhög-
skola, och sedan kom jag hit när jag 
flyttade tillbaka till Partille, säger John.

E: – Jag har sjungit i kör sedan jag var 
sju, åtta år, men det här är min första 
riktigt seriösa kör. Det var en kompis 
som tog med mig hit, säger Emma.

Varför ska Partilleborna  
komma till er konsert? 
F: – För att vi är väldigt duktiga.

K: – Ja, det är en riktigt bra kör, en 
oupptäckt pärla. Konserten är en 
chans att få julstämning och sång av 
god kvalitet i en lokal med fantastisk 
akustik. 

Vill du också sjunga i kör?
 Kontakta Klara Öjerot på klara.ojerot@partille.se 
om du vill komma och provsjunga för kammar- 
kören eller bara vill veta mer. 
 
Förutom kammarkören har kulturskolan även 
barnkören Tonsillerna och damkören Harmonia. 
Mer information hittar du på partille.se
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Kultursnobb
eller sportnörd?

Sportiga vintertips!
Skridskor
Maderna-Haketjärn är populärt för långfärds- 
skridskor om det blir tillräckligt tjock is. Annars  
finns garanterad is i Vallhamra ishall, som har fri  
entré. Stängt 24–25/12 och 30/12–1/1.

Skidåkning
När det har snöat tillräckligt förvandlas Öjersjö  
golfbana till ett 6,8 km långt skidspår. Om du vill  
åka utför blir det kanske en utflykt till Alebacken  
i Alafors och Ulricehamn SkiCenter. 

Bad & simning
När du har tröttnat på vintersporten kan du besöka 
Björndammens simhall. Den har olika öppettider  
beroende på om du vill gå dit med barnen och lek- 
bada eller om du vill motionssimma.  
Stängt 24–25/12 och 31/12–1/1.

Julkonsert
Ons 17 dec kl 19.00 

”På en frusen väg finns det värme ändå”,  

konsert med Kulturskolans kammarkör. 

Plats: Utställningshallen, Kulturum  

Entré: 60 kr* (gratis för barn och ungdom)  

Arrangör: Kultur & fritid

Julkonsert

Sön 21 dec kl 17.00 

Julens sånger med Jonsered 

kyrkas alla körer, sångsolist och 

Partille Kammarorkester. 

Plats: Jonsereds kyrka  

Arrangör: Partille församling

Nyårsjazz

Sön 28 dec kl 15.00 

Plats: Caféscenen,  
Partille Kulturum 
Arrangör: ABF SVG,  
Kultur& fritid

Utställning:  
Unga röster om hembygd
13 jan–4 februari

Vad betyder Hembygd för dig?  
Vad tycker du om din hembygd?  
Det är ett par av de frågor som  
besvaras i utställningen, med foto- 
grafier, berättelser och tankar ur  
ungdomars perspektiv.  

Plats: Utställningshallen, Kulturum 
Öppettider: kl 11–16 lördagar 
och söndagar
Arrangör: Kultur&Fritid

KULTUR
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Korsord
Lös korsordet och vinn biobiljetter!

Skicka lösningen till Partillebo, senast 9 januari.  
Vi lottar bland bidragen och belönar tio personer  
med två biobiljetter vardera. 

Skriv namn, adress och lägenhetsnummer 
och skicka din lösning med frankerad svarspost.

Namn 

Adress 

Lägenhet nr
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Vad tycker  
             du...   

...om tidningen?
Det här är tredje numret av På Tapeten sedan vi gjorde om 
den förra vintern. Vi ville ge dig en snyggare tidning med mer  
användbart och underhållande innehåll. Hur tycker du att  
vi har lyckats? 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 Hyresgäst-
föreningens 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!

vik här!

Partillebo AB 
Svarspost 410466800  
433 01 Partille

Frankeras ej

Partillebo betalar

portot



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

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

Behöver du göra en felanmälan? 
Använd vår hemsida!

Där finns ett formulär som du kan fylla i. Ange helst 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 regel-
bundet under dagen. Glöm inte att tala om vilket område 
och lägenhetsnummer det gäller, samt det telefonnummer 
där vi når dig säkrast.

partillebo.se

Centrum: omrade1@partillebo.se

Nedre Björndammen: omrade3@partillebo.se

Övre Björndammen: omrade4@partillebo.se

Sävedalen: omrade5@partillebo.se

Partillebo önskar dig: 

Du vet väl att våra telefon- och besökstider ser lite annor- 
lunda ut runt jul- och nyårshelgerna? 

Områdeskontoren: 
Mån 22 dec kl 07.30–10.00 och kl 15.00–18.00 
Tis 23 dec kl 07.30–10.00 
Ons 24 – fre 26 dec GOD JUL

Mån 29 dec kl 07.30–10.00 och kl 15.00–18.00 
Tis 30 dec kl 07.30–10.00 
Ons 31 dec – tors 1 jan GOTT NYTT ÅR 
Fre 2 jan kl 07.30–10.00

Huvudkontoret:  
Mån 22 dec kl 07.30–18.30 
Tis 23 dec kl 07.30–12.15 
Ons 24 – fre 26 dec GOD JUL

Mån 29 dec kl 07.30–18.30 
Tis 30 dec kl 07.30–12.15 
Ons 31 dec – tors 1 jan GOTT NYTT ÅR 
Fre 2 jan kl 07.30–14.30

P.S. Vid akuta problem kvällar och helger kan du såklart alltid nå 
vår störnings- och fastighetsjour på tel. 031 - 336 50 10.

En god jul och ett  
riktigt gott nytt år!


