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Lena  har 
ordet

Hållbarhet i juletider
Julen står för dörren och många passar på att umgås extra 
mycket med familj och vänner under helgerna. Meningarna 
kan väl gå isär om vanan att bänka sig framför TV:n klockan 
tre men jag blir fortfarande lika glad av Kalle Anka på julafton 
– då blir det fest på riktigt på något vis.

Under den mörka årstiden är vi många som tänder levande 
ljus för att mysa lite extra. Tyvärr är det också så att drygt 
hälften av alla bränder i bostäder som räddningstjänsten  
larmas till inträffar i december och januari. Ta därför våra  
råd på allvar och skaffa omedelbart en brandvarnare om du 
inte redan har en hemma. 

Elpriser och energi är ett högaktuellt ämne som berör alla.  
Vi är beroende av ljus och värme för att vardagen ska fungera. 
Men generellt behöver vi minska vår energianvändning för att 
skapa ett mer hållbart samhälle. Dels under den kommande 
vintern för att undvika höga elpriser och risk för effektbrist, 
men även i ett längre perspektiv. I vår bilaga och på  
sparakrafterna.se finns tips om hur du kan göra. Hållbarhet 
är också att vi har det rent och fint i naturen. Ett stort tack till 
alla de ungdomar i Partille som en helg i oktober städade och 
gjorde fint utomhus. 

Att bygga vackert med återbrukat material är ett tredje 
exempel på hur Partillebo arbetar med hållbarhet. Läs mer 
om det i inslaget om Jonsereds Trädgårdar. Och kanske kan 
du redan nu planera för en sommarutflykt för att njuta av 
trädgårdarna och en fika i det nya kaféet.

Med önskningar om en God Jul och ett Gott Nytt År!
 

 Lena Moberg 
 Marknadschef Partillebo AB 

Saffransdrömmar 
med citron
Drömmar som om möjligt blir ännu mer 
drömmiga! I det här receptet lyfts de 
klassiska småkakorna till nya och juliga 
höjder med smak av saffran och citron.

cirka 20 – 25 st
1/2 g saffran
1 1/2 dl strösocker
50 g rumsvarmt smör
1 tsk vaniljsocker
1/2 dl mat- eller rapsolja
1/2 tsk hjorthornssalt
2 dl vetemjöl 
1 msk finrivet citronskal

Sätt ugnen på 150°C. Stöt saffranet 
med lite av sockret i en mortel. Rör 
smöret, det stötta saffranet, resten 
av sockret och vaniljsockret smidigt. 
Tillsätt oljan lite i taget under vispning. 
Blanda hjorthornssaltet med lite av 
mjölet och rör ner i degen. Arbeta in 
resten av mjölet och tillsätt citron- 
skalet. Forma till små kulor av degen. 
Lägg dem på plåtar med bakplåts-
papper. Grädda mitt i ugnen cirka  
15 – 20 minuter. Låt kakorna kallna  
på plåten.

På tapeten
just nu!

Originalet till Kalle Anka och hans vänner önskar God jul sändes ursprungligen  
i amerikansk TV i december 1958 under namnet From All of Us to All of You.  
Benjamin Syrsa visade i programmet upp julkort med olika julhälsningar i form av 
filmklipp från Disneys filmer. Och precis som vi är vana vid, avslutades programmet 
med hans omisskännliga sång When You Wish Upon a Star. 

Här hemma i Sverige hade vi bara en enda TV-kanal och där visades i sort sett 
aldrig några tecknade filmer för barn och de flesta sändningar var svartvita. Kalle 
Ankas jul gjorde för första gången TV-entré den 24 december 1960, med Bengt 
Feldreich som julvärd, och har sedan dess sänts varje julafton kl. 15.00. Premiären 
blev inte särskilt uppmärksammad, men efter några år slog tittarsiffrorna rekord och 
en ny jultradition hade skapats. Sedan dess sitter närmare fyra miljoner svenskar 
framför TV-apparaterna och tittar på tjuren Ferdinand, Robin Hood och alla de 
andra välbekanta Disneyfigurerna. Bengt Feldreichs duett med Benjamin Syrsa  
från 1960 är fortfarande ett uppskattat inslag.

2021 befarade SVT en tittarstorm! För att göra plats åt julvärden Tareq Taylors 
ljuständning försköts nämligen tablån med hela fem minuter. Men faktum är att  
de traditionsbundna svenskarna bänkade sig lugnt framför TV-apparaterna, lät 
julvärden tända sitt ljus och accepterade att jultomtens verkstad började så sent 
som kl. 15.05. Kalle Anka må vara ett måste för många, men några minuters  
senareläggning spelade uppenbarligen ingen roll.

Så blev Kalle Anka ett 
”måste” på julafton

En bra jul behöver 
inte vara dyr
Julklappshandeln 
slår nya rekord, 
år efter år. Och 
många av oss 
blir väldigt 
stressade, både 
ekonomiskt 
och tidsmässigt. 
Julklappar ska handlas, 
julmat ska lagas och idel juldekorationer 
ska pryda hemmet. För att undvika stora 
hål i plånboken finns några tips man kan 
ta till sig:

• Planera julklappsinköpet; sitt ner   
 och skriv en lista i lugn och ro. Då   
 minskar risken för dyra panikinköp.

• Minska antalet julklappar, du behöver  
 inte köpa presenter till alla i släkten.  
 Det populära julklappsspelet kan 
 vara ett perfekt alternativ på  
 julafton.

• Uppmuntra andra till alternativa   
 klappar; önska dig teckningar   
 av barnen och hemgjord sylt av   
 svärfar. 

• Dra ner på julmaten, julbordet   
 måste inte digna. Välj ut era   
 favoriter och hoppa över de rätter  
 som ingen gillar.

Eller kanske strunta i allt. Man måste 
faktiskt inte älska julen. Många firar  
inte ens jul, av religiösa eller andra skäl. 
Kanske föredrar du lugnet hemma i  
soffan eller välgörenhetsarbetet i  
soppköket. Gör julen till en högtid som 
passar just dig, mer komplicerat än så 
behöver det inte vara. 
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Jonsereds Trädgårdar är en grönskande pärla i Partille och är öppen året runt med fri 
entré. Här kan besökarna strosa runt mellan de klassiska trädgårdskvarteren, njuta 
av utställningsträdgårdarna och ta en tur på mångfaldsstigen. I området ligger också 
Jonsereds herrgårdsscen, ett mysigt kafé, en liten trädgårdsbutik och en konst- och 
hantverksstuga. På uppdrag av Kultur- och Fritidsförvaltningen ska Partillebo göra 
trädgårdarna till en ännu mer attraktiv destination och arbetsplats. Verksamheterna 
är i stort behov av mer ändamålsenliga lokaler.

Måndagen den 5 september hölls ett välbesökt utomhusmöte i Stadsparken för 
Partillebos hyresgäster i Åkanten 1, Åkanten 2, Forellen och Galaxen. Här fördes 
intressanta diskussioner och goda samtal i strålande kvällssol. Hyresgäster i  
resterande delar av Centrum kommer att bjudas in till ett annat tillfälle.

Nya Jonsereds Trädgårdar Informationsmöte i Stadsparken

Få dina bilder publicerade i 2024 års almanacka

I höst har vi därför börjat riva de 
befintliga paviljongsbyggnaderna. Med 
tiden ska de ersättas av nya perma-
nenta byggnader, som är mer funktio-
nella och som utseendemässigt passar 
bättre in i den unika miljön. Kaféet 
beräknas vara klart till hösten 2023 
och de övriga byggnaderna, trädgårds-
butik och personallokaler, under hösten 
2024. Förslag på utseende och slutgil-

tiga ritningar har tagits fram med hjälp 
av byggnadsantikvarie, stadsarkitekt 
och Bohusläns museum. 

I de nya lokalerna plockar vi in detaljer 
från omgivande byggnader – såsom 
det karakteristiska röda och gula 
teglet, stallets välvda fönster, kom-
plementfärger från Grindstugan samt 
faluröda träpartier. Det är viktigt att 

Jonsereds herrgård får fortsätta att 
glänsa uppe på kullen och att övriga 
lokaler blir mer som komplementbygg-
nader. Det åstadkommer vi genom 
att låta de olika byggnaderna variera 
i utseende – precis som det var förr i 
tiden när brygghuset, sädesmagasinet 
och mjölkhuset hade sin alldeles egna 
karaktär på gårdarna.

De nya trädgårdsbyggnaderna, sett från Jonsereds Herrgård.

Skissbild av entré till Jonsereds Trädgårdar.

Besökarna togs emot av Partillebos 
personal från områdeskontoret i  
Centrum, driftavdelningen samt huvud-
kontoret. Även delar av Partillebos 
styrelse deltog och var i gott samspråk 
med hyresgästerna. 

Mellan klockan 17 och 19 kunde 
besökarna gå runt mellan olika stationer 
för att få information och ställa frågor 
samt lämna synpunkter och önskemål 
om bland annat lägenheten, utemiljön 

och planerade byggprojekt. Alla bjöds 
på kaffe med dopp och i solen utanför 
tältet blänkte Partillebos nytvättade 
servicebilar.

Hyresgästernas synpunkter har 
sammanställts och handhas nu av vår 
personal. En del synpunkter åtgärdas 
omgående medan andra kräver lite  
mer betänketid. De frågor som inkom 
handlade bland annat om: inglasade 
balkonger, vindskydd vid uteplats, 

hantering av farligt avfall, sopsortering, 
lekplatser för mindre barn, elnätspriser, 
byggnation i Centrum och Partillebos 
återkoppling på anmälda fel i fastighe-
ten. 

Kundmötet i Stadsparken anordnades 
som ett led i arbetet för nöjda kunder.  
Vi värdesätter att få träffa våra hyres-
gäster – på så sätt kan vi ta del av de 
frågor som är viktiga för er som bor hos 
oss.

Vi blev inspirerade av tävlingsbidrag en  
som kom in till vår fototävling i våras. 
Därför vill vi gärna se ännu fler av era 
bilder och av dem skapa 2024 års ka-

lender som vi delar ut till er hyresgäster. 
Mer information om denna nya täv-
lingsform kommer i nästa nummer, men 
gå ut redan nu och ta dina bilder från 

någon väl vald Partille-miljö. Året har 
tolv månader och årstiderna är fyra, så vi 
behöver motiv från vinter, vår, sommar 
och höst.  

På det välbesökta kundmötet i Stadsparken kunde hyresgästerna ställa frågor samt lämna synpunkter och önskemål. Foto Agneta Marklund.
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I naturnära Furulund ligger seniorboendet Gläntan. Det färdigställdes 2015 och är  
ett boende för dig som fyllt 55 år. I området finns 32 lägenheter, fördelade på  
enplans- och fyravåningshus, i ett mycket trivsamt kvarter. Samtliga hyresrätter 
har inglasade balkonger eller uterum. På Gläntan finns även en trevlig gemensam-
hetslokal där vi har stämt träff med en glad samling hyresgäster, som varje onsdag 
sluter upp för att njuta av en kaffestund i goda grannars lag.

Vi gläntar på dörren till Gläntan

När vi besöker Gläntan har de om-
givande trädens löv färgats gula och 
sedumtaken på enplanshusen har fått 
en vacker och lite suggestiv höstkulör. 
Mellan de två fyravåningshusen ligger 
områdets samlingslokal. På måndagar 
är det bingo som gäller men idag är det 
onsdag och då vankas det kaffe och 
kaka.
 – Jag är alltid först på plats och ser 
till att sätta på kaffe. Var och en tar 
vanligtvis med sig sitt egna fikabröd 
men idag har jag faktiskt bakat, skrattar
Anneli Eriksson och bjuder på en för-
svinnande god Silviakaka. Hon är en 
av initiativtagarna till boendets regel-
bundna träffar.

Det är osedvanligt många som 
kommit hit denna dag och vi får knappt 
plats runt det stora bordet. Ett stim-
migt sorl fyller rummet och vi pratar 
om fördelarna med att bo på en plats 
som Gläntan.

 – Vi har en underbar samvaro på 
många sätt. Vi träffas inte bara här, 
ibland blir det bio på Kulturum eller 
teater inne i Göteborg för några av oss, 
säger Annika Arvidsson.

Förutom Gläntans fina läge med natu-
ren runt knuten och promenadstråken i 
nära anslutning, gläds många av hyres-
gästerna åt att de kan träffas i en egen 
lokal. Genom bidrag från Partillebo har 
de kunnat införskaffa ett möblemang 
samt några träningsredskap, såsom 
löpband och cyklar.
 – Programmet Hemmagympa med 
Sofia missar jag aldrig. Då ses vi här inne 
och kör gemensam träning, berättar  
Annika.

Innan pandemin satte stopp för socialt 
umgänge, anordnade gruppen både 
oktoberfest och italiensk afton i lokalen. 
Och vid varje landskamp brukar de 
bänka sig framför TV:n för att tillsam-

mans heja fram Sverige. Måndagarnas 
bingoträffar är också ett populärt 
inslag. Då är Heidie Borg alltid utropare. 
Efter att tidigare ha arbetat i flera år på 
bingohallen i Västra Frölunda är hon ett 
riktigt proffs.

Mayson Mualim och Sohail Al Shabiri 
kommer från Syrien och flyttade 
nyligen hit. De uppskattar verkligen 
gemenskapen på Gläntan och ser  
träffarna som en möjlighet att utveckla 
sina kunskaper i svenska språket.  
Dagen till ära har Mayson bakat en 
smarrig citrusdoftande kaka med  
nötter.

Tanken med seniorboende är att det 
ska vara ett enkelt och bekvämt alter-
nativ för den aktiva och friska senioren. 
Samtidigt ska det vara ett boende att 
kunna åldras i. 
 – Vi bodde i villa tidigare men vi 
stormtrivs här. Livet blir mycket enklare 

Enplanshusens sedumtak i höstskrud. Mellan de två fyravåningshusen ligger Gläntans samlingslokal.

Mayson Mualim och Sohail Al Shabiri uppskattar  
samvaron på Gläntan.

Egon Steen är äldst på Gläntan. En pigg 95-åring,  
här i samtal med Annika Arvidsson.

Anneli Eriksson i glatt samspråk med sina grannar.

På måndagar är det bingo och varje onsdag serveras kaffe med dopp.

på något vis, säger Anneli när vi hälsar 
på i paret Erikssons hemtrevliga en-
planshus. I deras inglasade uterum kan 
sommarkänslan bevaras till långt in på 
senhösten och är samtidigt en naturlig 
förlängning av köket. 

När den låga eftermiddagssolen för-
svinner bakom trädtopparna avslutas 
kaffestunden och alla börjar redan prata 
om nästa träff. Det är helt enkelt en 
fröjd att få glänta på dörren till Gläntan.

Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto Helena Sellgren
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Under mellandagarna kanske det skulle passa bra med en lite lättare men smakrik soppa? 
Denna potatis- och jordärtskockssoppa är len, god och full av härliga smaker. 

Mellandagssoppa

Potatis- och jordärtskockssoppa  
med knaprigt renskav

4 portioner

500 g jordärtskockor
2 potatisar
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 dl torrt vitt vin
5 dl vatten
2 hönsbuljongtärningar
2 1/2 dl matlagningsgrädde 
salt och svartpeppar
smör

250 g tinat renskav (kan bytas ut  
mot kantareller eller annan svamp)
2 msk smör
färsk körvel
nymalen svartpeppar

Skala jordärtskockor och potatis och  
skär i bitar. Finhacka lök och vitlök. Fräs 
ingredienserna i smör i en tjockbottnad 
kastrull. Häll över vinet och låt koka ihop 
en minut. Tillsätt vatten och lägg i 
buljongtärningarna. Rör om och låt sjuda 
i cirka 15 minuter eller tills allt är mjukt. 
Mixa soppan i en matberedare eller med 

en mixerstav. Tillsätt grädden och koka 
upp, smaka av med salt och peppar. Fräs 
sedan renskavet i smör tills det blir riktigt 
knaprigt, salta/peppra och låt rinna av på 
hushållspapper. Strimla renskavet fint och 
strössla på soppan. Garnera med körvel 
och svartpeppar.

Finn fem olikheter 
Fem saker skiljer mellan bilderna. Vilka?

Finn fem olikheter: borgens fönster, snöfläck på kullen, renens grimma, en julklapp, luvans tofs. 

Rätt svar  
under 
bilden!

Illustration Helena Sellgren

Trots konkurrens från närliggande Allum, fortsätter Sävedalens köpgata att vara  
ett levande affärsstråk. Gatan löper genom hela dalen och här finns bland annat  
blomsterhandel, belysningsbutik, bageri, restauranger och till och med en saluhall.  
Triumfglass välbesökta kafé och Oves populära gatukök lockar inte bara  
partillebor – hit vallfärdar folk från när och fjärran.

Gammaldags känsla på köpgatan

Här anordnas årligen en höstmarknad och inför varje jul blir det ett evenemang kring 
tändandet av julbelysningen. En vecka innan första advent, med snöflingor dansande 
i luften, tändes alla träd längs gatan och julstämningen var ett faktum. Då lämnades 
önskelistor till tomten och vacker julsång ljöd över nejden. 

Köpcentrum i all ära, men många vill fortfarande ha en mer gammaldags känsla när de 
handlar och uppskattar utbudet på Sävedalen köpgata. Såsom ett väldoftande vörtbröd 
från Cederleüfs & Svenheimers bageri, en vacker julgrupp från Sävedalens Blommor 
eller en trendig lampa från Sävedalens Belysning.

Trebarnsmamman Susanne hastar förbi, på väg in i saluhallen för att beställa julskinka.
 – Jag storhandlar inte här, men gillar verkligen området och köper alltid bröd och 
delikatesser i Sävedalen.

Dagen till ära ligger snö på blomsterbutikens granar och julblommor, och till kvällen 
tänds julljusen i träden längs köpgatan. Det är äntligen lite kallt och vintrigt, om än för  
en kort stund.
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Vad händer i Partille under jul och nyår?
Julshow med Partille Konståkningsklubb
Lördag 17 december kl. 11, 14 och 16
En sprakande juluppvisning med alla åkare från konståk-
ningsklubben; från skridskoskolan till tävlingsåkare. En 
show fylld med glädje och julstämning. Barn 20 kr, vuxna 
50 kr. Vallhamra ishall. Arr: Partille Konståkningsklubb.

Workshop – origami
Lördag 17 december kl. 12–14
En folkbildande föreläsning och workshop med Kiyo Toth. 
Origami är konsten att vika papper till tredimensionella 
objekt. Kiyo berättar om origamins historia och tradition 
och visar hur ett papper blir ett objekt. Alla deltagare har 
möjlighet att testa. Fri entré. Kulturums foajé.  
Arr: Folkuniversitetet och Partille kommun.

Jazzcafé – The Dave Pell Project
Lördag 17 december kl. 14
The Dave Pell Project är en oktett som spelar glad och 
svängig jazz i bandledaren Dave Pells anda. Gruppen  
består av amatör- och proffsmusiker från Partille samt 
närliggande kommuner. Fri entré. Caféscenen, Kulturum. 
Arr: ABF SVG, i samarbete med Partille kommun. 

Julig vernissage på Kyrktorget
Lördag 17 december kl. 17–19
Välkomna på glöggfika och vernissage av konst i skylt-
fönstren. Det blir även en gnistrande vacker elddans med 
brinnande redskap i förtrollande förening. Flera lokala 
konstnärer ställer ut sin konst. Fri entré. Kyrktorget, 
Partille centrum Arr: Partille kommun och Steen & Ström.

Julens sånger
Söndag 18 december kl. 16 och 18
Vi sjunger in julen med barnkörerna Musiklek, Lilldraget, 
Draget och Jonsereds kyrkokör. Stråkkvintett, harpa, orgel 
och piano under ledning av Anna-Lena Nordberg. Fri entré. 
Jonsereds Kyrka. Arr: Svenska Kyrkan Partille.

Museum och kaffestuga i Porthuset
Söndagar 15 januari–30 april kl. 11–15
Kom in på en kopp kaffe, färska smörgåsar och hembakat. 
Lär mer om Jonsereds historia, besök vårt lilla museum  
och ta en promenad runt fabriksområdet och utforska 
Jonsereds industrihistoriska utomhusmuseum. Porthuset, 
William Gibsons väg i Jonsered. Arr: Jonsereds hembygds-
förening.

Partille Big Band
Lördag 28 januari kl. 14
Partille Big Band blandar traditionell storbandsmusik från 
30-, 40- och 50-talen med inslag av musikgenrer som 
latin, schlager och en och annan tango, fast i storbands-
tappning. Kom och upplev en stunds svängig storbandsjazz. 
Fri entré. Caféscenen, Kulturum. Arr: ABF SVG, i samarbete 
med Partille kommun.

Språkcafé
Varannan onsdag 1 februari–24 maj kl. 14–15.30
Vill du träffa nya människor och träna på att prata svenska? 
Välkommen till Utställningshallen, Kulturum. Fri entré och fika 
ingår! Utställningshallen, Kulturum. Arr: Partille bibliotek och 
Studieförbundet Vuxenskolan.

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. Vi vill gärna veta 
mer om vad du tycker om oss. Berätta om dina erfarenheter och dina 
önskemål, så hjälper du oss att bli bättre.
Skriv gärna ner några rader och mejla dina synpunkter till  
patapeten@partillebo.se

Tack på förhand!

Partillebo AB 
Svarspost 410466800  
433 01 Partille

Frankeras ej
Partillebo betalar

portot

vik här!

Gibson åter på 

Jonsereds herrgård 

sid. 6–8

Partillebo renoverar

och bygger nytt
sid. 4-5

Minimeringsmästarna

sid. 9

Tävla med din bästa 

Partille-bild
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PPåå

Under en helg i Hållbarhetsveckan i oktober var närmare 300 barn och ungdomar 
från olika idrottsföreningar i Partille ute och städade och gjorde fint tillsammans 
med organisationen Städa Sverige.

Städa Sverige gjorde fint i Partille

 Partillebo informerar

Närmare 300 barn och ungdomar städade och gjorde fint under Hållbarhetsveckan i Partille. Foto: Petter Trens.

Så här kan vi tillsammans spara energi

Sammanlagt fick de ihop drygt två ton skräp i form av  
papper, plast, förpackningar, lustgasflaskor och fimpar.  
Ungdomarna hittade även träpallar, övergivna båtar, bildelar 
och däck men de fick inte plats i säckarna. Partillebo gav 
bidrag till insatsen som en del av vårt hållbarhetsarbete.
 – Partillebos mission är att skapa trygghet och fram-
tidstro som får människor att växa. Genom att stödja 

idrottsungdomar bidrar vi till idrottsrörelsen i kommunen. 
Idrottsrörelsen ger sedan tillbaka genom att skapa rena och 
trygga platser samtidigt som vi också gör djur och natur en 
viktig tjänst. För oss är Städa Sverige ett viktigt initiativ ur 
många olika perspektiv, säger Partillebos hållbarhetschef 
Gunnar Svensson.

Energisituationen i Sverige och Europa har blivit kraftigt 
ansträngd på grund av kriget i Ukraina. Prisnivåerna på el 
är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att 
elen inte kommer att räcka för vissa timmar i vinter. I ett 
vidare perspektiv behöver vi också minska vår energian-

vändning för att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi kan 
tillsammans förbättra situationen genom att minska vår 
användning av el och energi. Läs gärna mer om hur du  
kan bidra i bilagan till tidningen.

Om vi anstränger oss kan 
vi spara på krafterna.

sparakrafterna.se
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KORSORD till På tapeten nr 3/22

Konstruktör: Ulf Hyltén-Cavallius

cavallius.ordbyra@telia.com

070-436 21 11

Korsord
Lös korsordet och vinn trisslotter!

Skicka lösningen till Partillebo eller maila till  
patapeten@partillebo.se, senast 18 januari 2023.  
Vi lottar bland bidragen och belönar tio personer  
med två trisslotter vardera. 

Skriv namn, adress samt lägenhetsnummer och skicka din 
lösning med bifogad frankerad svarspost eller maila till  
patapeten@partillebo.se .

Namn 

Adress 

Lägenhet nr

Lösning:
1 2 3 4 5 6

De flesta bränder med allvarlig utgång startar i sovrum-
met, därför är det bra att ha en brandvarnare i alla rum 
där man sover. Brandvarnarens övervakningsområde 
bör inte vara större än 60 kvadratmeter, och avståndet 
mellan två brandvarnare ska inte vara mer än 12 meter. 
Brandvarnaren ska sitta i taket, inte på väggen. Den ska 
inte placeras i närheten av en ventilationsöppning och 
inte i utrymmen där den riskerar att ge ifrån sig onödiga 
larm; till exempel i köket med stekos eller i badrummet 
med vattenånga.

Kontrollera att brandvarnaren fungerar genom att 
trycka på test-knappen en gång varje månad eller när du 
har varit hemifrån en längre tid. Om brandvarnaren inte 
piper, måste du byta batteri. Rengör brandvarnaren från 
utsidan med dammsugare, minst en gång per år. Brand-
varnaren har begränsad livslängd och ska bytas ut efter 
cirka tio år. Var rädda om er i jul och njut av lediga dagar.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi på 
Partillebo!

Säker jul med juleljus
Snart är julen här och längtan efter att få tända stearinljus och sprida mys 
i hemmet är stor. Tänk dock på att aldrig lämna tända ljus obevakade och 
se till att ha en väl fungerande brandvarnare hemma. En brand växer fort 
och att omedelbart kunna ta sig ut kan vara skillnaden mellan liv och död. 
Brandvarnaren kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda liv, 
varna andra och börja släcka branden. Brandvarnaren ska vara CE-märkt 
och uppfylla standarden SS-EN 14604.


