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Nu hälsar vi hösten
välkommen med
trivsel och träningsglädje
Hoppas att du har haft en fin sommar! Tack vare våra
duktiga sommarjobbare har våra fastigheter hållits fina
även i semestertider. På sidan 4 får du träffa Marcus och
Oskar som har ägnat fem sommarveckor åt att klippa
gräs och rensa rabatter i Sävedalen.
När sommaren flyr kan vi glädjas åt höstens möjligheter.
För många är den till exempel ett bra tillfälle att komma
igång med träningen. Efter en härligt lat semester, eller
efter flera år av stillasittande. Vilken utgångspunkt du
än har får du hjälp hos Friskis&Svettis Partille. På sidan 7
bjuder deras verksamhetsledare Lotta Nybäck på goda
råd för en lyckad nystart.
Kommer du ihåg renoveringen på Högshallsvägen som
vi skrev om i förra numret? Nu är den klar, och i somras
flyttade Laila och Lars-Gunnar Engdahl in i en av de
pånyttfödda lägenheterna ett stenkast från Säveån.
På sidan 10 kan du läsa om deras nya liv och vägen dit.
Att folk trivs i Partille är inget nytt. Men nu finns det
färsk statistik som bevisar det också. Det kan du läsa
här på sidan 2. Vi på Partillebo vill naturligtvis att
våra hyresgäster ska trivas allra bäst, så fortsätt
berätta för oss om vad du gillar och vad
vi kan göra bättre.
Jag och mina kollegor önskar dig
trevlig läsning och fina höstmånader
tills vi ”ses” igen!

Bäst i väst
Partille kommun har
Västsveriges nöjdaste
invånare. Det visar en färsk
undersökning från Statistiska
Centralbyrån. Av landets alla
290 kommuner hamnar vår
egen på sjunde plats.
I undersökningen får invånarna bedöma
sin kommun i fråga om utbildning, service,
bostäder, fritid, trygghet och inflytande,
med mera.

Sjua i Sverige
Det samlade betyget 68 gav Partille kommun
en sjundeplacering på rikslistan, vilket är en
förbättring sedan 2013 års undersökning, när
kommunen hamnade på elfte plats. Nummer
ett på årets lista är Danderyds kommun.
Enligt SCBs undersökning rekommenderar
Partilles kommuninvånare gärna sin kommun
till andra. På den listan ligger kommunen
på sjätte plats i Sverige.

Vänner och grannar
Känner du någon som också vill bo i
Västsveriges trevligaste kommun?

Bra hyresvärd
Partillebo är lika omtyckta som vår
kommun. Partillebo har haft de högsta
betygen i Storgöteborg i Hyresgästföreningens undersökningar de senaste
tio åren. Vi jobbar naturligtvis vidare för
att leva upp till och överträffa de fina
betygen från våra hyresgäster.

Pär Linder
VD Partillebo AB

Källor
SCB:s medborgarundersökning
– våren 2015.
”Hyresgästerna om fastighetsförvalt
ningen”, Hyresgästföreningen Region
Västra Sverige, våren 2013.
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Hej sommarjobbare!
Oskar Gustafson, 17 år, jobbar sin andra sommar
hos Partillebo. För Marcus Larsson, 20 år, är det fjärde
sommaren. När du läser detta är de båda tillbaka i
skolbänken, men när vi träffar dem är de fullt upptagna
med att hålla snyggt vid våra fastigheter i Sävedalen.
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OSKAR GUSTAFSON

MARCUS LARSSON

Vad gör ni om dagarna?
O: – Mest det som den vanliga personalen
inte hinner annars. Vi rensar rabatter och
klipper gräs och häckar. Idag rensade jag
en boulebana som var full med ogräs.
M: – Det är väldigt varierat. Idag har
jag kört van-trucken, en större typ
av gräsklippare.

Hur ser en typisk
arbetsdag ut?
M: – Vi börjar klockan sju med att prata
igenom vad som ska göras under dagen.
Vid kvart över ger vi oss ut på fältet.
Klockan nio är det paus för frukost,
vid tolvsnåret är det lunch och sedan
jobbar vi vidare till fyra.

Vad är bäst med
att jobba här?
O: – Jobbet är nära där jag bor. Jobbarkompisarna är roliga, och det är skönt att
få vara ute. Jag har kompisar som jobbar
inomhus hela dagarna, till exempel i
fabrik. Det verkar trist, särskilt när det
är fint väder. Det är kul att man får
mycket eget ansvar också.
M: – Ja, det är gött att kunna vara
utomhus på sommaren. Arbetet är fritt
och varierat; man gör inte samma sak
varje dag. Och om det regnar finns

det alltid något at göra inomhus, som
att måla väggar och städa garage.

Vad har varit svårast?
M: – Det är ganska fysiskt krävande,
man är ju helt slut ibland efter jobbet.
Men de är bra på att fördela och variera
arbetsuppgifterna så att det inte ska
bli för tungt.

använda olika redskap. Häromdagen
körde jag traktor!
M: – Ja, jag har ju lärt mig en del nya
verktyg och fordon. Men jag har också
blivit bättre på att samarbeta och ta
ansvar, och att våga ta egna initiativ.

Vad gör du annars
på sommarlovet?

O: – Det svåraste är väl om man ska
göra något tråkigt, eller om man jobbar
när man vet att kompisar är lediga och
gör något som man själv inte kan vara
med på. Men det är bara att köra på
och tänka på vad man ska göra sedan,
med pengarna.

O: – Tränar och träffar kompisar,
tar det lugnt och åker ut med båten.
Jag spelar handboll i Sävehof, så jag
var med i Partille cup nyss.

Och vad ska du göra
med pengarna?

Vad gör du resten av året?

O: – Jag sparar till en resa nästa år.
Och så går en del till kläder och annat
man behöver.
M: – Betala tillbaka lån. Det har varit
dyrare än jag trodde att studera.

Har du lärt dig något
nytt av det här jobbet?
O: – Jättemycket! Med moppekortet
får jag köra elbilarna, vilket är bra övning
inför körkortet. Och så har jag lärt mig

M: – Hänger med kompisar. Spelar
fotboll, tränar och badar.

O: – Jag går elprogrammet på Hulebäcks
gymnasiet i Mölnlycke, börjar andra året
i höst.
M: – Jag läser på Chalmers. På gymnasiet
pluggade jag IT, men nu börjar jag snart
andra året på väg- och vattenbyggnad.
Det känns bra än så länge. Jag jobbar
förmodligen på något byggbolag i framtiden, som farsan.
Tack till Marcus, Oskar och alla våra
andra sommarjobbare, för ert fina
arbete sommaren 2015!
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sommarjobba
VILL DU

HOS OSS 2016?
Varje år tar Partillebo in ca 35 ungdomar och studerande som
vikarier för vår ordinarie personal under semestermånaderna.
Mest handlar det om grönytearbete i form av gräsklippning,
ogräsrensning och utomhusstädning. Ett aktivt och attraktivt
jobb där du får vara mycket utomhus och har roligt tillsammans
med dina jobbarkompisar.
Vi ser gärna att våra sommarvikarier kommer tillbaka år
från år, men behöver såklart fylla på med nya medarbetare.
Vill du jobba hos Partillebo nästa sommar är du välkommen
med din ansökan, där du beskriver lite om dig själv.

Lotta Nybäck
Som verksamhetsledare för
Friskis&Svettis i Partille välkomnar
Lotta till rolig träning, i en mängd
olika former, för alla åldrar.

För att ligga bra till bör du lämna in din ansökan redan
i januari 2016.
Ansökan skickas till

Du behöver

Partillebo AB
Box 87
433 22 Partille

• Vara social

eller

• Ha AM-körkort

• Kunna arbeta i grupp
• Vara ansvarsfull

info@partillebo.se

Lotta Nybäck är entusiastisk medlem
sedan tidigt 1990-tal.
– Jag följde med min brors flickvän
på ett jympapass och det var SÅ kul.
Jag fastnade direkt.

Det ska vara roligt
Nu har Lotta varit funktionär hos
Friskis&Svettis i 22 år, och sedan tio år
tillbaka är hon anställd som verksamhetsledare för föreningen i Partille.
Hon brinner fortfarande för sitt arbete,
och för själva idén bakom Friskis&Svettis:
Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig
träning av hög kvalitet för alla.
– Vem du än är ska det vara roligt
att komma hit, och roligt att röra
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”Det är aldrig för sent
att komma igång eller
komma igen”
Att Partillebo även hyr ut lokaler till skolor och sjukhem
kanske du redan vet. Men visste du att man kan träna
hos oss också? Eller rättare sagt hos Friskis&Svettis
Partille, som hyr 1900 fräscha kvadratmeter
av Partillebo.

Provträna
gratis!

på sig. När föreningen startade i Partille
1990 fanns det ett sug efter just detta;
det saknades träning som inte handlade
om att tävla och vinna, utan bara om
att ha kul och må bra.

Egna lokaler
De första åren arrangerades jympapassen i skolor och idrottshallar runtom
i kommunen. Men 1999 var det dags
att flytta in i alldeles egna lokaler vid
Björndammen.
– Här låg en Ica-butik som skulle lägga
ner, så vi tog kontakt med hyresvärden,
Partillebo. Vi har haft ett fantastiskt
samarbete ända sedan dess och har
kunnat utöka vår yta i etapper. Nu senast

Tack vare Hyresgästföreningen
och folkhälsoprojektet God Hälsa i
Partille kan du nu provträna gratis på
Friskis&Svettis Partille. Ta med provapå-kupongerna (utviket längst bak)
och kom till Björndammens torg 1.
Information om pass och öppettider
hittar du på partille.friskissvettis.se
eller tel. 031-448585.

med en tillbyggnad
som ger oss hela 1900
härliga kvadratmeter träningsyta och ett ännu större
gym, med mycket dagsljus och
utsikt över Björndammen.

Något för alla
Förutom det stora, välutrustade gymmet,
eller multihallen som Lotta kallar det,
finns här ett mindre gym speciellt
för cirkelträning, en spinningsal och
ytterligare två salar för gruppträning.
Öppettiderna är generösa och schemat
erbjuder många pass med flera olika
träningsformer, allt från yoga och dans
till styrketräning med skivstång med

mera. Den klassiska
Friskis&Svettis-jympan
är fortfarande väldigt
populär, och den är även
Lottas egen favorit.

– Det är go’a, enkla rörelser, härlig musik
och en perfekt blandning av kondition,
styrka och rörlighet.

Aldrig för sent
Lotta återkommer ofta till vikten av att
trivas med träningen, att hitta det man
gillar och det som passar ens förutsättningar. För träning angår alla, i alla åldrar.
Och hon får ständiga bevis på att de
lyckas med sin ambition.

forts. på nästa sida
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– Jag kommer ihåg en tonårskille som
var här och sa till mig ”du, min mamma
och min mormor tränar också här.
Fräckt, eller hur?” Eller killarna som
testade gymmet och utbrast ”det
här är ju skitbra, det trodde vi inte!”
Och seniorerna som är här ofta intygar
hur bra de mår av träningen. Det är
aldrig för sent att komma igång eller
komma igen.
Lite extra roligt är det för Lotta att
se medlemmar komma tillbaka från
sjukdom eller skada.
– Till exempel reumatikern som berättar
att trivseln och hjälpen från oss gör stor
skillnad. Och så medlemmen som var
med om en allvarlig trafikolycka; det
har varit en lång väg tillbaka, men nu
fungerar all träning.
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Ideellt arbete
Friskis&Svettis Partille är en förening,
inte ett vinstdrivande företag. Förutom
fyra anställda sköts allt ideellt.
– Jag vill verkligen lyfta fram våra 135
funktionärer, det vill säga de medlemmar
som vill engagera sig lite mer i föreningen.
De är fantastiska! Alla våra ledare utbildas
via Friskis&Svettis Riks, för att lära sig
om fysiologi, anatomi och specifika
träningsformer med mera. Kvaliteten
är väldigt viktig!

Lottas
träningstips
Hur kommer jag igång?
• Först och främst handlar det om att bestämma sig.
• Hitta en träningskompis! Det är svårare att dra sig ur om
det finns någon annan som räknar med att man dyker upp.
• Gör lite research: Läs på och fråga dina vänner hur de tränar,
kolla upp träningsmöjligheter nära hemmet eller på väg till
och från jobbet.
• Börja lugnt! Du vill ju inte skada dig eller tappa lusten efter
första passet.
• Kom till Friskis&Svettis Partille och prata med oss!
Vi hjälper dig att hitta rätt träningsform och nivå för
just dina förutsättningar.

Hur håller jag liv i den goda vanan?
• Sätt ett schema med särskilda träningsdagar. Då minskar
du risken att skjuta upp träningen.
• Öka successivt. I början kanske det passar med 2 ggr i veckan
på något mjukare pass, men efterhand kommer du att orka
alltmer. I början kommer framstegen snabbt. Fråga oss gärna
om råd för att trappa upp i rätt takt!
• Variera träningen! Dels för att det är roligt, dels för att
kroppen mår bra av variation.
• Prova dig fram för att hitta de träningsformer du gillar.
Då blir det lättare att hålla vanan vid liv. Det finns så mycket
att välja på, så det finns ingen anledning att ha tråkigt.
Träning ska vara roligt!
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När yngste sonen flyttade
hemifrån kändes trerummaren
i Partille centrum onödigt stor.
För första gången på 35 år var
Laila och Lars-Gunnar Engdahl
på tu man hand igen.
– Vi hade egentligen inte tänkt
flytta, men när ena dottern
tipsade om det här stället
kunde vi inte motstå chansen.

Äntligen en egen lya!
I JONSERED

Paret känner sig redan hemma efter
bara en vecka i tvårummaren på
Högshallsvägen 4 i Jonsered.
– Jag sover mycket bättre här,
konstaterar Lars-Gunnar.

Lantlig idyll
Båda två älskar lugnet och närheten till
naturen. Det nyrenoverade huset omges
av en sommargrönskande trädgård med
både fruktträd och vinbärsbuskar, och
de avnjuter gärna sina måltider på den
inglasade balkongen.
– Där har vi sol från ett-tiden, säger Laila.
– Och vid nio kommer korna, skrattar
Lars-Gunnar.
Trädgården gränsar till en kohage, vilket
förstärker den lantliga idyllen. Korna
syns dock inte till när vi går in i hagen,
som sluttar ner mot Säveån och bjuder
på en mäktig utsikt mot Kåhögsberget
i norr och solnedgången i väster.
– På gården i Kåhög kan vi köpa mjölk
på flaska, och munkarna i Jonsered säljer
marmelad. Det vore trevligt att hitta mer
närproducerade matvaror, säger Laila.

Bad i Säveån
Paret uppskattar möjligheten att
promenera längs Säveån, ända bort
till Partille centrum eller åt andra hållet,
till Bokedalen och Jonsereds herrgård.
De har till och med badat i ån.

10

– Vi har vår egen ”Blå lagunen” där nere,
skrattar Laila.
Flytten till en mindre lägenhet halverar
deras hyra, vilket ger utrymme för annat.
Laila och Lars-Gunnar tycker mycket om
att resa och har blivit särskilt förtjusta i
Turkiet. Så pass att de precis har köpt
en lägenhet utanför Alanya.
– Det är så vackert där, och klimatet är
härligt. Och maten! De har fantastiskt
goda ägg, och frukterna och grönsakerna
smakar så mycket mer, säger Laila.
I sommar tillbringar de minst två veckor
i Turkiet, och om fyra år är tanken att
de ska flytta dit permanent.
– Men vi vill ju samtidigt inte ge upp
det här, säger Lars-Gunnar och gör
en svepande rörelse med ena armen.

Fyrfota vänner
Det är inte bara Laila och Lars-Gunnar
som bor här. Deras två hundar Lova och
Olga verkar också trivas, och vill gärna
vara nära oss under intervjun. Lova
kommer fram och tittar längtansfullt på
kakfatet på soffbordet, buffar på mina
ben och slickar mig om vristerna. När jag
kliar henne står hon still och bara njuter.
– Hennes mamma var Sveriges första
internationella amstaff champion. Vi har
också hållit på en del med utställningar,
men tyvärr premieras kupering av
hundarna, så vi tröttnade.
Olga är en amstaff mix vars mamma
hade smugglats till Sverige. Hon hade
beslagtagits och skulle avlivas tillsammans med sina valpar.
– Lyckligtvis blev alla valparna placerade
och är i bra hem nu. En av dem var döv
och fick en döv matte. De kommunicerar
med teckenspråk; det är så fint att se!

Historiens vingslag
Lägenheten är liten men välplanerad,
och hela fastigheten är totalrenoverad.
Den byggdes ursprungligen för att skapa
bostäder åt de åtta sjuksköterskor som
var en del av brukssamhället runt
Jonsereds fabriker.
– Min farfar föddes i Jonsereds fabriker,
så man kan väl säga att cirkeln är sluten
nu, säger Laila.
Hon och maken flyttade dock till Partille
från Eksjö redan för trettio år sedan.
Ett par goda vänner hade flyttat hit och
tyckte att Laila och Lars-Gunnar skulle
göra detsamma.
– När vi hälsade på dem bodde vi i
Partillebohallen för tio kronor natten,
berättar Lars-Gunnar.

Båda älskar
lugnet och
närheten
till naturen

På den tiden var man tvungen att ha en
anställning först, innan man kunde flytta
till kommunen. Så Lars-Gunnar hittade
snabbt ett arbete på Darosfabriken, och
det dröjde inte länge innan Laila också
hade ett arbete, som barnsköterska på
Östra sjukhuset.

Älskar sitt arbete
Idag är Laila sjukpensionär på grund av
komplikationer efter borrelia. Lars-Gunnar
driver eget, och enligt hustrun älskar han
sitt jobb.
– Ja, man kan väl säga att jag är något
av en arbetsnarkoman, säger maken
belåtet och fortsätter:
– LG Maskin och Hydraulik heter
företaget. Jag jobbar med återvinningsmaskiner. Det är en bransch som ligger
i tiden, och det kommer hela tiden nya
aktörer.

Parets första hem i Partille låg vid
Björndammen. Där hade de grannar
som bjöd med sig familjen Engdahl till
sin sommarstuga på landet.
– I Öjersjö! Vi badade i Kåsjön, plockade bär och svamp, och tyckte att det
kändes som att vi var långt hemifrån,
skrattar Laila.
Senare flyttade de själva till ett radhus
i Öjersjö, innan de återvände till Björndammen ett tag. Till slut hamnade de
på Forellen i Partille centrum där de
stannade i tretton år. Laila och Lars-Gunnar
har med andra ord upplevt flera av Partille
kommuns och Partillebos skiftande
miljöer genom åren, innan de landade i
grönskan på Högshallsvägen.
– Nu är det dags att tänka på oss själva
och vad vi vill, säger Laila, och får
medhåll av Lars-Gunnar.
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Korsord

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

Lös korsordet och vinn biobiljetter!

Namn

Partillebo Adress
2/2015

Skicka lösningen till Partillebo, senast 9 oktober.
Vi lottar bland bidragen och belönar tio personer
med två biobiljetter vardera.
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…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
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Gäller 1 pass/person och i mån av plats. Erbjudandet gäller till och med 31/12 2015. Medtag legitimation.

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?

Gäller 1 pass/person och i mån av plats. Erbjudandet gäller till och med 31/12 2015. Medtag legitimation.

...om tidningen?

vik här!

Frankeras ej
Partillebo betalar
portot

Partillebo AB
Svarspost 410466800
433 01 Partille

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

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

partillebo.se

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.

