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VD har
ordet

Vår förstad
från den ljusa sidan.
Visst är det härligt.
Ljuset har hittat tillbaks, småfåglarna kvittrar och dagarna
blir allt längre. Men det är inte bara naturen som ligger i
startgroparna, även Partille går mot en ny vår. Flera av
Partillebos riktigt stora projekt kommer att färdigställas
under året.
Inflyttningen i Kulturum sker i etapper och Partille Arena
välkomnar sin första publik i höst. Under tiden skapas en ny
stadsbild där den nya parken blir en välkomnande grön oas.
Det som sker just nu är en viktig del av Partilles förvandling,
från förort till förstad. Samtidigt pågår omfattande underhåll och flera ombyggnader av våra fastigheter i kommunen,
precis som tidigare år.
Det är också glädjande att vi blir allt fler Partillebor.
Öjersjö, exempelvis, växer så det knakar och här bygger vi
fler förskolor för att möta behoven från inflyttande familjer.
Apropå artikeln på sidan 8. Passa på att prata lite med dina
grannar, de kanske har något riktigt intressant att berätta.
Jag och mina medarbetare önskar dig en riktigt solig vår!
Pär Linder
VD Partillebo AB

Släpp hojarna loss
– det är vår!
Äntligen börjar solen värma och
cykelbanorna blir grusfria.
Då är det hög tid att väcka cykeln
ur sin vinterdvala. Men innan du tar
premiärturen är det säkrast att ge
hojen en kvick vårservice.
Sköter du cykeln regelbundet håller
den betydligt längre och du cyklar
trafiksäkert.
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Tvätta
Börja med att tvätta cykeln. Använd ljummet
vatten med en skvätt diskmedel i. Med en
gammal tandborste kommer du åt överallt.
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Smörj kedjan
Gör rent kedjan och smörj den med kedjeolja
för cyklar.
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Kolla bromsarna
Provcykla försiktigt och kontrollera så att
bromsarna fungerar som de ska. Kanske behöver bromsbeläggen bytas eller vajern spännas?
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Pumpa däcken
Hur ser däcken ut efter förra säsongen? Är de
slitna och har sprickor är det dags att byta. Ser
de bra ut är det bara att pumpa upp lufttrycket.
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Inga lösa skruvar!
Dra åt alla muttrar, skruvar och pedaler så att
inget sitter löst. Kolla även att stänkskärmar
och pakethållare är ordentligt fastskruvade.
Dags för årets första cykeltur!

Välkommen till
Partille 2.0
Aldrig tidigare har Partillebo byggt så mycket och så stort som under de
senaste åren. Nya bostadshus projekteras, Kulturum har öppnat portarna och
Partille Arena blir ett nytt landmärke. Samtidigt arbetar vi kontinuerligt med
att förbättra boendet i våra områden: bostäder renoveras, fastigheter byggs
om och närmiljöer rustas upp. Dessutom pågår en rad andra byggprojekt i
skolor, idrottshallar och kommunala byggnader. Här får du en överblick av
Partillebos projekt för 2016.

Åke har koll på Kulturum
och Åkanten
Åke Svenson är projektledare på Partillebo och har
arbetat med byggprojektet Kulturum långt innan
första spadtaget.
Hur är statusen för Partillebos största bygge
någonsin?

– Att bygga nya Kulturum är ett jätteprojekt där inflyttningen sker
etappvis, säger Åke Svenson. I september förra året flyttade halva
gymnasieskolan in i nya lokaler och i början av februari i år kom
resten av gymnasiet och Kulturskolan på plats. Inom kort kommer
också grundskola och förskolan att flytta in i sina nya lokaler.

Det ser ut som det finns en hel del kvar att göra?

– Ja, vi bygger 144 nya lägenheter, i två huskroppar som kallas
Åkanten, ovanpå det som var gamla gymnasiet. 74 av lägenheterna
blir små ungdomslägenheter. I slutet av året är det slutbesiktning av
lägenheterna, berättar Åke.
– Ett så här stort byggprojekt påverkar förstås stadsmiljön och det
har varit en jobbig trafiksituation. Men i det stora hela flyter det på
riktigt bra, intygar Åke.

När blir det helt färdigt?

– Nästa steg blir att koppla ihop Kulturum med den nya stadsparken
och färdigställa området runt den nya arenan, det kommer att bli
riktigt fint, avslutar han.

HOSSABERGET

I naturnära Hossaberget i Öjersjö planeras
76 nya lägenheter. Dessa fördelas på fem
flerbostadshus med 12 lägenheter i varje, ett radhus med åtta lägenheter samt
åtta friliggande villalägenheter. Många
av lägenheterna får markläge. Planerad
byggstart är i slutet av 2016 och första
inflyttning sker under hösten 2018.

PUKETORP

Under februari 2016 startade bygget av
de tre nya punkthusen utmed Oxledsvägen, i södra Sävedalen. Husen som blir
5-8 våningar höga får totalt 62 lägenheter med boyta mellan 49 och 89 kvm.
Kännetecknande för husen blir fasader i
olika material och inglasade balkonger i
solläge. Första inflyttning beräknas ske
våren 2017.

JONSEREDS TRÄDGÅRDAR

Arbetet med att återställa den tyska
1800-talsträdgården pågår och anläggningen växer från säsong till säsong. Ta
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med familjen i sommar, njut av grönskan,
handla växter, ta en fika i caféet och avsluta med en tur till den fina badplatsen
vid Aspen.

BOKEDALENS HOTELL

Planerna på att bygga om den gamla
ladugården vid Jonsereds Herrgård till
hotell framskrider. Tanken är att varsamt renovera kulturbyggnaden från
1800-talet exteriört och inreda med
ca 35 rum.

PARTILLE ARENA

Den nya Arenan invigs i september. Då är
alla partillebor, och göteborgare, välkomna
att se sportevenemang i en hall av världsklass, uppleva konserter, spela bowling
och äta gott på den nya sportrestaurangen med familjeinriktning. Här kommer
även att finnas ett stort gym öppet för
allmänheten. Arenan har två stora hallar
varav den ena får en permanent scen som
snabbt kan anpassas till musikkonserter,
teaterföreställningar och shower.

OLLES LADA

Med mycket hantverkskänsla och traditionella byggnadsmaterial renoveras den
gamla jordbruksfastigheten i Lexby till
nyskick. De fina lokalerna blir mötesplats
för föreningsliv och mindre verksamheter.

TALLMOSSENS FÖRSKOLA

Allt fler familjer flyttar till Öjersjö och det
betyder att många barn behöver förskoleplats. Därför byggs en ny förskola som
ersätter den tillfälliga förskolepaviljongen
vid brandstationen. I maj startar bygget
och sommaren 2017 flyttar verksamheten in.

ÖJERSJÖ BRUNN FÖRSKOLA

Den gamla förskolan byggs ut för att
rymma 6 avdelningar. En smart lösning
är att förskolan kan ställas om till skola
när dagens stora barnkullar når skolåldern. Invigning sker i sommar.

Stadsparken tar form
När den nya stadsparken planerades fanns
det väldigt många tankar från både gymnasieelever och partillebor om vad som ska finnas i
den nya parken.
– Många av önskemålen har också infriats, säger landskapsarkitekt Petra Ekström som varit med och utformat parken.
Tanken med parken är att den ska bli en mittpunkt, en slags
mötesplats, för alla som bor i Partille. Dessutom kommer den
att fungera som en grön utegård för eleverna på skolan.

Låt aktiviteterna blomstra

En grundtanke är att det ska finnas stort utrymme för lek och
aktivitet i parken. Det är många barn som kommer att vara
här, både med lärare och sina föräldrar. Här kommer också
att finnas ett utegym och en multisportplan för olika typer av
bollsporter.
– Ett önskemål från ungdomarna var en utomhusscen, för
spontana uppträdanden, och en sådan ska byggas, säger Petra.

En trygg park för alla

– Ett viktigt inslag i stadsparken är tryggheten, säger Petra.
Därför har vi arbetat mycket med belysning och att göra
parken till en mötesplats. Om parken är välkomnande,
och många människor rör sig där, känns det också tryggt.
Närheten till Säveån är också en tillgång, och det blir fina promenadstråk längs med vattnet. Ökad tillgänglighet blir det
också när den nya bron över Säveån, Yllebron, står färdig
någon gång i slutet av nästa år. Bron blir en ny infart till Partille
centrum och förbinder Stationsvägen med Yllegatan.

FURULUNDS VÅRDCENTRAL

För att kunna ta hand om allt fler patienter i området vill Närhälsan i Furulund
satsa på en utbyggnad av vårdcentralen.
I maj startar bygget och de nya lokalerna
blir färdiga i början av 2017.

BORGEN

Nu i vår börjar ombyggnaden av den
välkända fastigheten uppe på Kyrkåsberget. Byggnaden får 7 nya lägenheter
och inflyttning sker förmodligen i slutet
av året.

PARTILLE VANDRARHEM

Den invändiga renoveringen av vandrar
hemmet i Åstebo pågår för fullt och antalet bokningar går ner en del. I december i år är vandrarhemmet i full drift igen.

PARTILLE RIDKUBB

Ridklubbens anläggning får både omoch tillbyggnad. Planering pågår och
byggstart sker under hösten.

OMBYGGNAD I OXLED

Just nu bygger vi om husen på gård C
och dessa kommer att vara klara till
sommaren. Under året kommer vi också
att påbörja ombyggnaden av fastigheterna på gård D.
Även den yttre miljön för gård B får ett
lyft i vår.

STÖRRE UNDERHÅLLS
PLANER FÖR BOSTÄDERNA

ÖVRE BJÖRNDAMMEN

• Gårdsmiljön får en genomgång på 		
Domarevägen 49-67.
• Domarevägen 35-67 får ny tvättstuga.

SÄVEDALEN

• I Ljungkullen fortsätter målningen av
balkonger och 10 st grovkök kommer
att renoveras.
• Persplatsen får nya stammar i en del 		
av fastigheten.

CENTRUM

• På Länsmansvägen pågår inglasning av
balkonger.
• Planering av hur fastigheterna i
Anneberg kan förädlas.

NEDRE BJÖRNDAMMEN

• Arbete med gårdsmiljön sker på
Krondammsvägen 15-33.
• På Postgången 1 byts lägenhetsdörrar
och porttelefoni.
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Partille Gymnasium
– mötesplats för gränslöst lärande
I början av februari flyttade de resterande programmen på Partille Gymnasium in i nya fina
lokaler i Kulturum. Samtidigt fick man sällskap av närmaste grannen Kulturskolan.
Här öppnar sig en ny värld av lärande för eleverna.
Det första som slår dig som besökare
är hur ljust och luftigt det är i skolan.
Glasade tak och öppna inbjudande ytor
skapar en alldeles speciell atmosfär. Här
har trånga korridorer ersatts av öppna
torg med inbjudande sittgrupper, där
eleverna kan arbeta tillsammans eller
vistas mellan lektionerna. Det finns också gott om mötesplatser med färgglada
fåtöljer där man kan slå sig ner för att
prata eller koppla av.
I de moderna klassrummen finns den
senaste tekniken men också möjlighet att sitta ostört och arbeta i grupp.
Allt är genomtänkt i minsta detalj för
att skapa en pedagogisk och trivsam
lärmiljö. Så här skulle alla landets gymnasieelever ha det.

Lärande över gränserna

Även om skolans lokaler är toppmoderna
är det ändå grundtanken med Kulturum
som skapar unika förutsättningar för
lärande: att utveckla ett gränsöverskridande kultur- och utbildningscentrum. I
samma fastighet ryms gymnasieskola,
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grundskola, förskola och vuxenutbildning. Liksom Kulturskolan, bibliotek,
Ungdomens hus, föreningar och olika
studieförbund.
– Tänk dig all denna kompetens samlad under ett och samma tak, säger Sofie Andrésen som är biträdande rektor
på gymnasieskolan. Här har vi en unik
mötesplats för gränslöst lärande.

skapar nätverk inför framtiden. På så vis
får vi en fantastisk mångfald på skolan,
fortsätter Susanne. Det finns knappast
någon annan skola i vår storlek som har
det här utbudet av program och Kulturums alla resurser.

Teori och praktik
i skön förening

Förutom att gymnasieskolan har flera
teoretiska program, estetiskt program
med musikinriktning och yrkesinriktade
utbildningar inom bygg och fordon – har
man även en vass sportprofil.
– Vi har nationellt godkänd idrottsutbildning med inriktning på handboll,
fotboll och bowling, berättar Sofie.
Dessutom kan eleverna läsa sitt program med idrottsprofil, en inriktning
som inte kräver speciell antagning. Det
innebär att våra elever har unika möjligheter att kombinera studier med någon
idrott. Ungefär en femtedel av eleverna
har valt idrottsinriktning.

– Skolan har alltid haft två olika byggnader: en för de praktiska programmen
och en för de teoretiska, säger Susanne
Krook, rektor på skolan. Under ombyggnaden flyttade all skolverksamhet ner
till det som kallas för Teknikcentrum.
Det var ett stort steg i rätt riktning för
att slå ihop två skolor till en. I och med
att vi flyttat in i våra nya lokaler, har alla
elever undervisning på båda ställena –
för att bibehålla känslan av en gemensam skola.
– Nu umgås elever från olika program
på rasterna, man får nya kompisar och

Kombinerar pluggande
med idrott

Från norska fjordarna
Har du tänkt på en sak? Många av dina grannar har säkert en spännande historia eller har
upplevt saker som få kommer i närheten av. Björn och Bertha Nordgaard växte upp i ett
belägrat Norge och fann så småningom tryggheten i Ljungkullen vid Vallhamra torg.
I snart 47 år har Björn och Bertha Nordgaard bott i Ljungkullen och de trivs
fantastiskt bra i området. Men när längtan
till Norge och det norska fjordlandskapet
blir för stor sätter de sig i bilen och kör de
86 milen till fritidshuset som ligger på en
ö utanför Kristiansund.
Där tillbringar de flera månader om året,
framför allt under vår och sommar.
– Tidigare åkte vi motorcykel upp,
Bertha satt bak, men numera är det så
mycket grejor vi behöver ha med oss
att det är enklare med bilen, säger Björn.
Dessutom har vi nyligen firat 160-årsdag
ihop så det blir inte så långa turer längre. Men till sommaren blir det allt några
vändor, säger Björn med något drömskt i
blicken.
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Enkel biljett till Sävedalen

Björn och Bertha växte upp nära Kristian
sund och de träffades inne i staden i mitten av 50-talet. De flyttade ihop och
under flera år arbetade Björn på ett tankfartyg och var till sjöss i långa perioder.
För att kunna vara tillsammans mer lycka
des även Bertha ordna ett jobb ombord
som mässjänta, en av två kvinnor tillsammans med 40 besättningsmän.
– Det var inte lämpligt för kvinnor att
vara till sjöss på den tiden, men jag övertalade skepparen att få följa med, säger
Bertha med ett skratt. Vi seglade mellan
många länder i Europa och ända bort till
Venezuela för att fylla på oljetankarna.
Men fy vad hett det var där i Sydamerika;
jag längtade hem igen.

När deras första barn föddes 1961 ville
inte Björn vara borta längre utan försökte
hitta ett jobb på land.
– Det var inte så lätt att hitta arbete i
Västnorge på den tiden om man inte ville
arbeta i Handelsflottan, berättar Björn.
Men Björn hade en faster som bodde i
Göteborg och hennes man hade rörläggerifirma.
– Honom hade jag träffat tidigare uppe
i Kristiansund, när han hjälpte till att bygga
upp staden efter de tyska bombningarna
under kriget. Jag kunde ju gassvetsning,
rörfirman behövde folk och så blev jag
lovad jobb så snart jag flyttade ner.
Det var så Björn, Bertha och deras lille son
hamnade i Sävedalen.

till lugnet i Ljungkullen
Partillebor sedan 60-talet

Sommaren 1962 flyttade den lilla familj
en in i en nybyggd lägenhet i Sävedalen.
Men att flytta till Sverige blev en jobbig
omställning för Bertha som var van vid
att ha sina tre systrar nära och umgås
med familj och vänner.
– I början var det svårt att komma
svenskarna inpå livet. Och eftersom Björn
jobbade mycket även på kvällarna blev
det ganska ensamt. Efter sju år flyttade
vi till Ljungkullen här vid Vallhamra torg.
Den här lägenheten flyttade vi in i 1972,
då kan du räkna ut hur länge vi har bott
här, säger Bertha.
– Det här är min borg, ja här får de bära
ut mig med benen först, säger hon och
skrattar.
Vi trivs så bra här och har fina grannar.
Och så har vi bra vaktmästare, de är härliga allihop. När vi kommer tillbaka från
Norge på hösten får jag ofta en kram av
fastighetsskötaren, vi är så goa kompisar.

Uppväxt i skuggan av kriget

Kanske är det så att man uppskattar ett
bekvämt boende i ett lugnt område extra mycket om man vuxit upp under svåra
tider. Björn och Bertha säger att de har
förmåga att värdesätta de små glädjeämnena i livet, de saker som är så självklara
för många andra. Detta blir tydligt när
Bertha berättar om sina barndomsminnen.
– Jag vara bara fem år när Kristian
sund bombades av tyskarna och staden
brann ner till grunden. Jag kommer ihåg
att mamma kom in och ropade att staden brann och vi kunde se lågorna på avstånd. Vi bodde ju på en ö några mil utan
för staden, men eldskenet syntes tydligt
över vattnet. I stort sett hela staden
brann ner förutom några av husen. Det
var en förfärlig tid, berättar hon.
– Jag minns också när pappa kom roende med ekan i viken hemma och ropade
högt: Nu är det fred! Det var den 8 maj
1945 och jag var tio år gammal.

Bertha växte upp under knappa förhållanden på en ö utanför Kristiansund. Familjen hade åtta barn och det fanns sällan
pengar till presenter eller julklappar.
– Pappa var fiskare så vi åt mycket fisk
och potatis, berättar Bertha. Tyvärr fick
han MS redan i trettioårsåldern och kunde inte arbeta lika mycket som tidigare.
Det innebar att mamma fick ta hand om
oss barn.
– Det var så enkelt på gården, vi hade
inget rinnande vatten utan vi fick hämta
vatten i brunnen utanför, säger Bertha.
Värst var det förstås på vintrarna när vi
skulle tvätta. Mamma fick hacka hål i isen
för att kunna tvätta och skölja våra kläder. Vattnet var iskallt och sedan skulle all
tvätt torkas i vår trånga stuga.

Konsten att reta upp
sina grannar

Efter tio år på rörfirman ville Björn göra
något annat. Han hade provat på att ar-
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beta som väktare och det passade honom
bra. Då kunde han arbeta på nätterna,
sova på förmiddagarna och vara med barnen när de kom från skolan. Björn utbildade sig till både hundförare och ordningsvakt och har arbetat i 32 år som väktare.
– Men att jobba på nätterna och vila
sig på dagarna var inte alltid så lätt när
Bertha hade dagbarn i lägenheten, säger
Björn. Även vakthunden var ju trött efter
ett långt arbetspass. Fast det löste sig oftast genom att hon tog med sig barnen ut
i friska luften några timmar.
– Ett tag hade jag bevakning för Partillebo här på Ljungkullen, berättar Björn.
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Då var det några som blev sura på mig.
Speciellt den där gången när jag lappade flera av grannarnas bilar som stod illa
parkerade inne på gården. Jag gjorde bara
mitt jobb och efter ett tag började de hälsa på mig igen, säger Björn och skrattar.

Nära till naturen och butiken

Det Björn och Bertha uppskattar mest
med området är närheten till allt. Här finns
flera matbutiker och det mesta de behöver finns i Sävedalen eller Partille.
– Det bästa av allt är att det är nära till
skog och mark, säger Bertha. Det är inte

långt till Delsjön och jag är ju en friluftsmänniska. Jag har gått mycket hela mitt
liv och är ute varje dag. Även om det är
bra kommunikationer till Partille föredrar
hon att promenera.
– Det tar ungefär 40 minuter att gå ner
till centrum och sedan tar jag en sväng vid
ån, det är så fint där, säger Bertha. Och
sen går jag tillbaka hem; det brukar bli ett
par timmar.
Intervjun går mot sitt slut, Björn ska
packa bilen inför morgondagens resa till
huset i Norge. Det är mitt i januari och
norska väderleksrapporten varnar för
snöstorm längre fram i veckan…

Säg hej till områdets
		 vardagshjältar!

De är mästare på att fixa läckande kranar, de skottar fram ytterdörren när snön faller
och de lagar ditt dörrlås när det krånglar. Vardagshjältarna Johan Johnsén och Peter
Karlsson är två av Partillebos närmare 50 servicetekniker.
Vi träffar Johan och Peter en kylig januaridag på deras områdeskontor i Övre Björndammen. De har precis tagit en lunchpaus
tillsammans med kollegorna som sköter
Partillebos fastigheter i Övre Björndammen, Furulund och Öjersjö. Det råder en
trivsam stämning, alla känner varandra väl
och skojar om det mesta. Johan Johnsén
har arbetat på Partillebo sedan 1997.
Innan dess jobbade han som snickare på
Skanska. Peter har varit här i sju år och
trivs väldigt bra i området och i det härliga
gäng som ansvarar för fastighetsskötseln.

Hur ser en vanlig
arbetsdag ut?

– Vårt jobb är väldigt varierat, säger Johan. Det dyker upp nya saker varje dag
och vi är ständigt beredda på att det kan
inträffa akuta fel. När någon ringer om ett
akut problem får vi lämna det vi håller på
med och åka direkt. Det kan vara stopp i
avlopp, spisar som gått sönder eller någon
värmepanna som stannat.

Visst är ni något av
tekniska mångkonstnärer?

– Jo, det ligger något i det, svarar Johan.
Ju mer man kan desto lättare är det att
lösa olika typer av problem. Vi får en hel
del utbildning i vårt jobb; det kan vara
kurser i VVS, vitvaror, rörläggeri och
grundutbildning i el.
– Jag har exempelvis BB1- behörighet
(begränsad behörighet) vilket innebär att
jag kan jobba med det mesta i lägenheter-

nas elsystem förutom själva elcentralen,
intygar Johan.

Vad är det vanligaste
uppdraget?

– Vi gör så många olika saker idag så det
är svårt att svara på, säger Peter. Men
läckande kranar och packningar är förstås
en klassiker.
– Allt det vi kan gör vi, och det vi inte
kan gör vi också, berättar Johan och skrattar. Faktum är att vi klarar väldigt mycket
och vi har en bred kunskap i gruppen. Det
känns tillfredsställande att kunna lösa ett
problem för hyresgästen – och man lär sig
alltid något nytt på vägen, fortsätter han.

Något ovanligt uppdrag
som kan roa läsarna?

När det gäller ovanliga, akuta utryckningar är både Johan och Peter övertygade
om att det handlar om vilda, eller tama,
djur.
– Vid ett tillfälle åkte vi ut till Tallmoss
en för att ta hand om en huggorm som
krupit in i en entré, berättar Peter. När vi
väl kom dit fick vi leta länge efter ormen –
den hade lagt sig på en sicksack-mönstrad
dörrmatta och var svår att upptäcka.
Johan berättar om en spännande händelse
där en stor ödla hade rymt och krupit in i
ett trångt utrymme i grovköksdelen.
– Vi var tvungna att montera ner hela
torkskåpet för att få tag i ödlan. Det var
en lycklig hyresgäst som fick tillbaka sin
ödla, säger Johan.

Vad är det bästa i ert jobb?

– Det roligaste är nog kontakten med de
som bor här, säger Johan. Man lär sig väldigt mycket om hur man ska bemöta olika
människor, det är utvecklande. Därför är
det viktigt att ha en positiv inställning,
vara glad och bemöta de man träffar på
rätt sätt. Då kommer man mycket längre.
– Förutom vårt viktiga arbete i området så har vi också en social funktion,
berättar Johan. Det finns alltid människor
som är ensamma och vill prata lite, framför allt äldre hyresgäster. Då få man ta sig
tid, även om man vet att det är mycket
att göra under dagen. Det känns gott att
kunna göra det, fortsätter Johan.
– Dessutom får vi alltid uppskattning
när vi gör ett bra jobb, av boende och ledningen, avslutar Johan.

Men visst kan det köra ihop
sig ibland?

– När hyresgästerna anmäler ett problem
är det viktigt att vi hör av oss snabbt
och lämnar besked om när vi kan åtgärda felet, säger Johan. Ofta har vi mycket
att göra och måste prioritera uppdragen
beroende på hur akuta de är. Där är våra
hyresgäster mycket förstående.
– Speciellt i samband med stora snöfall behöver vi få lite tid på oss att åtgärda
enklare fel, säger Peter. Då kan vi ha ett
par dagars arbete för att få bort all snö.
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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?
Tidningen

os kunder

för Partilleb

5

Nr 3 / 201

…om Partillebo?
sid. 2

sid. 6

sid. 4

ERVINT

TIP. 1S0

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

Sid

Tack på förhand!

vik här!

Frankeras ej
Partillebo betalar
portot

Partillebo AB
Svarspost 410466800
433 01 Partille

Korsord

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

Lös korsordet och vinn biobiljetter!

Namn

Partillebo 1/2016
Adress

Skicka lösningen till Partillebo, senast 8 april 2016.
Vi lottar bland bidragen och belönar tio personer
med två biobiljetter vardera.

Lägenhet nr

°
FARVÄL

ORD
VÄSTFLOTT
I
SIBIRISK SOM
FÖLJD
STAD
SLOTT

BARA
SNACK

LITEN
LÅDA
ELLER
TRÄD

GER
KLÄMMANDE
SKO

LITET
VATTENSTÄNK
GÖR
KANSKE
HUNGRIG
KATT
SLÖSA
GENLJUDIT
BOK MED
KARTOR

°

MUTTRAR
STOR GENOMOCH GNÄLLER
MÄNGD SKÅDAS
LÄTT
RUND GRÖNSAK

©

BALJA
FÖR BAD
METARDON

KORT
ASSISTENT

[

KAN
HYLLA
KALLAS

GER
NAPP
LITEN
IDÉ
LÄTT
BETT

™

BETESMARK

™

KORT
FLICKA
KUNGSFISK
BRUKAR
DOMSTOL
DOMAR

ÄTER
INTE
UNDERLIG TYP

FÄRG
I VÅR
FLAGGA

MYCKET
LITE
LYRISK
DIKT

DONA
BAKVÄNT
BRAGD
FÖRR

SÄGA
NEJ
LÄCKER
FISK

IBLAND
PÅ BADRUMSSPEGEL

ELDREST

FÅR
JÄSA
ARVSMOLEKYL

]

˙

SPORRA
OCH
INSPIRERA

FIXADE
FISKARORGAN
KORT

GJORDES
OM
IOWA
KORT

OMTYCKT
RABATTVÄXT

]

°

BLOMVAS
LÄT
GÄRNA
FÅ

SNABB

KAN
DROPPA
KLUVNA
I TVÅ

HÖJA
RÖSTEN

LITEN
LYA

SKOJIGT

KVALMIGA

]

IRRITERANDE

]

]

HUNDRADELS
KRONA

AVSLUTAS MED
HAND
FÅR VI
VÅRA
FAKTUROR

™

]
]

SKÄRA
FINT I
TRÄ
FIKASTÄLLE

KATTFÖTTER

KALLADES EN
ORKAN

2007

GÖR MAN
IBLAND
BRÄDGOLV

FRI

39

GRIPEN
GES PÅ
AUKTION
HÄFTIGT
REGN TORDÖN
MED
DUNDER
TOPPTILLSTÅND

™

™

SITTPLATS
TALLSAV

EN
HUVUDBONAD

KALLAS
IBLAND
EN ISRÄNNA
BLODLEDNINGAR

AVSÅGAD
MÅNAD I
BÖRJAN
AV ÅRET

™

KÄNNA
PÅ SIG
FRÖSKAL
© AB RIGNELL-ZANDER

Nya rutiner får
nyckelhanteringen
att gå i lås.
Det ska vara både enkelt och säkert att hantera nycklar i
fastigheten där du bor. Därför förändrar Partillebo sina
rutiner när det gäller nycklar till cykel- och barnvagnsrum.
Det innebär att depositioner tas bort och vid eventuell
förlust av nyckel debiteras 500 kronor i skadestånd.
De nya rutinerna, som är överenskomna med Hyresgäst
föreningen, börjar gälla den 1 april 2016.
Vi önskar dig en trevlig vår med goda möjligheter till
aktiviteter utomhus!

Partillebo AB, Box 87, 433 22 Partille. Telefon 031-44 0770.
Ansvarig utgivare: Pär Linder, VD Partillebo AB | Skribent: Göran Sundvall, Sommar | Tryck: Billes.

