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VD har 
ordet

Vi blickar framåt,
mot ljusare tider!
Partille fortsätter växa, framförallt i centrum och Öjersjö. 
Hyresrätten är definitivt en nyckel till fortsatt tillväxt  
men vi konstaterar alltjämt att bostadsbristen är hög.  
Vår kötid ökar och den genomsnittliga väntetiden är nu uppe  
i närmare 6,5 år, trots att vi fortsätter producera lägenheter  
i hög takt. Bland annat hoppas vi att den höga produktions
takten ska göra det möjligt för ungdomar att kunna arbeta  
och studera i ännu större utsträckning än tidigare. 

Centralt belägna lägenheter bidrar också till liv och rörelse 
samt skapar citypuls och trevnad. De är även viktiga för  
servicenäringens utveckling i Partille, som ger ökad  
trygghet för alla kommunmedborgare. En förtätning av  
centrum är inget hinder, de korta avstånd en till natur  
och möjligheterna till rekreation är fortfarande självklara.  
Det är ju just det som utmärker vårt fina Partille;  
närheten och helheten. 

I skrivande stund börjar vi närma oss våren och ljusare tider. 
Det är alltid lika skönt när den mörka årstiden ebbar ut och  
vi kan välkomna flyttfåglar och vårblommor. Med ljuset och 
värmen kommer snart kosläpp i Kåhög, sommar och semester. 
Det om något ger våren en extra krydda.

Jag och mina kollegor önskar dig trevlig läsning och en härlig 
vår! 

Katarina Elfverson 
VD Partillebo AB

Balkongmys  
och gårdshäng

Porlande vårfloder, kvittrande bo-
finkar och frostnupna snödroppar. 
Vårtecknen är många. För dig kan-
ske det är bytet till sommardäck, 
storstädningen eller de nyplanterade  
växterna på uteplatsen som hör våren 
till. Med stigande utomhustempe-
raturer och fler soldagar är vi många 
som vill göra balkongen extra mysig 
och inbjudande. För en mer ombonad 
känsla kan man exempelvis lägga ut en 
trasmatta eller trätrall, ta fram varma  
filtar och mjuka kuddar och tända ljus-
lyktor när mörkret faller.

Nu spritter det i barnens ben. Äntligen 
kan de bygga årets första sandslott, 
gunga vilt, klättra högt och springa 
runt. Själv kanske du bara vill sit-
ta på en bänk och ta med morgon- 
kaffet ut. Läsa den senaste deckaren, 
lösa korsord eller lyssna på favorit- 
podden. Med våren och värmen 
kommer också många möjligheter 
till umgänge. De flesta av oss 
har ju suttit inne och kurat hela  
vintern och knappt märkt att nya  
hyresgäster flyttat in där andra  
flyttat ut. Då kan gården vara 
det perfekta stället att knyta nya  
kontakter i närmiljön.



”Äntligen är våren här!” Det är ju 
så det brukar låta. Våren är förmod- 
ligen den mest efterlängtade årstiden 
och vi letar gärna efter vårtecken i  
rabatten, skogen och längs vägrenarna. 
Suktande vänder vi blicken mot solen 
och söker värme utmed husväggar. 
Och det händer mycket i kroppen när 
våren kommer. Efter en lång och mörk 
vinter ser kroppens finurliga signal- 
substanser till att vi blir både piggare  
och gladare. Alldeles gratis – det  
behövs inga dyra mirakelkurer.

Olika signalsubstanser och hormoner 
påverkar alltså våra känslor positivt. Ju 
ljusare dagar, desto bättre mår vi. Den 
spirande grönskan hjälper också till, 
det är helt enkelt bra för oss att vara 
ute i naturen. Dessutom gör våren oss  
både förväntansfulla och… kära. Vår-
euforin sätter våra känslor i svall 
och att många blir förälskade just  
under våren har faktiskt en naturlig  
förklaring.

Förutom att den första lilla solbrän-
nan gör att vi känner oss mer attrak-
tiva, så behöver vi inte bylta på oss 
så mycket kläder. Utan den varma 
jackan når våra dofter lättare ut, sär-
skilt signalsubstansen feromon. Den 
bildas i svettkörtlarna och gör att 
djur kan lukta sig till en lämplig partner.  
Feromonerna har troligvis betydelse 
även för oss människor. Samtidigt ökar 
lyckohormonet dopamin när ljuset 
återvänder och vid förälskelse sprids 
en massa dopamin ut i kroppen. 

Så släpp känslorna loss – det är vår!

Vårrus

Lars Kahlman, Paradiset
– Det är lättare att komma  
ut med hunden i naturen 
när ljuset kommer tillbaka. 
. 

Vad är det bästa med 
våren?

 Vi frågar!

Johanna Wallinder, Öjersjö 
– Det bästa med våren är att 
ljuset och värmen kommer  
tillbaka.
 

Malin Årebäck, Jonsered 
– Det bästa med våren är 
solväggar och vitsippshav.
 

På tapeten
just nu!
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Hossaberget – ett boende för hela livet 
I bostadsområdet Hossaberget växer en tät och småskalig bebygg
else upp med hyresrätter, bostadsrätter, radhus och friliggande villor. 
Smakfull arkitektur förenas med vacker natur och närhet till kollek
tivtrafiken. Från Hossaberget tar man sig lika snabbt 
till Partille centrum som till Korsvägen i Göteborg. 
Ett idealiskt boende för livets alla skeden.

Här bygger Partillebo 76 nya hyresrätter fördelade på villalägen heter, 
kedjehus och flerbostadshus. Alla bostäderna är ljusa med tvättmaskin 

och torktumlare som standard. Alla gårdar har olika 
form och sammanhang. Varje plats får sin egen  

karaktär stärkt av de arter av träd, buskar,  
vårlökar  och blommor som växer där.
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Pågående projekt 
Åkanten 2 – Partillebohallen i 
förvandling, Partille Centrum
Här skapar vi en mötesplats och bostäder 
som bidrar till Partille centrums fortsatta 
utveckling. Det är ett unikt projekt i Partille 
i och med att bostäderna byggs uppe på 
den befintliga Partillebohallen och en inner
gård skapas på taket. De nya lägenheterna 
är fördelade enligt följande: 12 st 1 r o k, 
25 st 2 r o k, 13 st 3 r o k och 3 st 4 r o k. 
Idrottshallen kommer rymma 500 åskådare 
och kan användas för mindre evenemang 
och skolidrott. I bottenplanet byggs fem 
lokaler för kommersiell verksamhet. Allt 
skall vara inflyttningsklart hösten 2019.

Åkanten 3, Partille Centrum
Här pågår det tidiga planarbetet för fullt. 
Projektet blir den sista byggnaden i området, 
med ca 35 lägenheter, efter Kulturum, Åkan
ten 1 och Partillebohallen samt Åkanten 2.

Hossaberget, Öjersjö
Öjersjö fortsätter att växa. Nu ska det nya 
naturnära bostadsområdet Hossaberget 
med ca 240 bostäder utvecklas, varav 
Partillebo bygger 76 st hyresrätter.  
Visionen är att man ska kunna bo här i 
livets alla skeden. De första 16 är både  
villor och kedjehus med hyresrätt –  
samtliga blev inflyttningsklara under 2018. 
I etapp 2 blev 24 lägenheter klara för 
inflyttning 1 mars och resterande blir  
klara 1 juli 2019.

Finngösa gamla skola
Den gamla skolan byggs om till 15 små
lägenheter som kommunen inledningsvis 
ska hyra. Ombyggnationen påbörjas under 
våren med planerad inflyttning hösten 
2019.

Solcellsprojekt
Partillebo fortsätter att satsa på solpane
ler i fem år framåt. Vi utvärderar resultatet 

innan vi skalar upp och gör ytterligare 
satsningar. Kommande solcellsprojekt 
kommer ske på Kullegårdens Äldreboende 
sommaren 2019.

Anneberg
Området ska förädlas och är aktuellt för 
en mer omfattande fasadrenovering och 
balkonginglasning. Även standarden i 
lägenheterna höjs. Arbetet pågår i etapper 
fram till hösten 2022.

Hägnekreken, Öjersjö
Här byggs ett nytt områdeskontor för de 
boende i Öjersjö med start våren 2019.

Storegård skola, Öjersjö
Skolan kompletteras med en utbyggnad 
och ett nytt modernt större skolkök för 
att möta den stora inflyttningen av barn 
till Öjersjös nya bostadsområden. Målet 
är att nyproduktionen ska vara klar vid 
årsskiftet 2020.



Hossaberget – ett boende för hela livet 
Öjersjö ligger naturskönt, nära både Stora Kåsjön och Delsjö
områdets naturreservat med många trevliga utflyktsmål.  
I Öjersjö finns också flera skolor och förskolor samt ett centrum 
med servicebutik, pizzeria, frisör och barnavårdscentral.  
Större affärscentrum finns i närliggande Allum och Mölnlycke.

Lite kort om Hossaberget…
Antal huskroppar: 14 st
Antal lägenheter: 76 st
Lägenhetsstorlek: 1–5 r o k, 40–118 m2

Antal våningar: 1–4
Hiss: Ja
Balkong/uteplats: alla lägenheter har balkong eller uteplats.
Parkering: finns att hyra med eget kontrakt.
Området är helt rökfritt.  

Den sista av totalt tre etapper ska vara helt klar för inflyttning  
1 juli 2019.
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Öjersjö Idrottshall
Bakom Öjersjö Brandstation planeras en ny 
idrottshall, i första hand för att ge skolorna 
i området större lokaler men även för att 
möta föreningslivets ökade efterfrågan på 
fler och bättre omklädningsrum, kansli etc. 
Hallen ska anpassas efter gymnastikens 
behov och det kommer finnas en hopp
grop. Beräknas vara klart under hösten 
2019.

Gökegård, Öjersjö
Planarbete pågår för Gökegård – ett nytt 
småskaligt och naturnära bostadsområ
de med totalt ca 500 lägenheter. Flera 
fastighetsbolag samarbetar och Partillebo 
bygger ca 140 lägenheter med hyresrätt. 
Beräknad byggstart år 2020 för första 
etappen.

Kyrkåsberget, Paradiset
Den lyckade ombyggnationen av den 
gamla borgen är klar och programarbete 

pågår för etapp två med nybyggnation 
av lägenheter. Tanken är att området ska 
kompletteras med fler lägenheter som 
ett komplement till den i övrigt villadomi
nerande stadsdelen. Beräknad byggstart 
2019–2020.

Kullegårdens förskola, Sävedalen
I två av Partilles kommundelar ökar andelen 
barn mest; i Öjersjö och Sävedalen. Kulle
gårdens förskola behöver därför byggas till 
med ett nytt hus som sammanbinds med 
den nuvarande äldre förskolan. Byggstart 
blir i sommar och den nya förskolan kan tas 
i bruk i augusti 2020. Förskolan kommer då 
att ha plats för ytterligare 150 barn.

Större underhållsplaner  
Centrum
› bäcksorlet/länsmansvägen Byte av  
garageportar, jordning av el i lägenheter. 

Nedre Björndammen
› nedre björndammen Här pågår takom
läggningar som ska färdigställas under 
våren 2019. Målning av fasader kommer 
även genomföras.

Övre Björndammen
› nämndemansvägen 2234 Gårdsrenovering.
› nämndemansvägen Målning av fasader.
› öjersjö Byggnationen av ett nytt om
rådeskontor påbörjas.
› furulunds sjukhem Projektering av en  
ny hiss startas.

Sävedalen
› ljungkullen Nya balkongdörrar. Etapp 2.
› vallhamraskolan Entrén ljussätts.



Bland kor och kalvar 
på Kåhögs gård
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Det lilla villasamhället Kåhög i Jonsered har gamla anor och omnämns redan på 1400talet som 
kröken vid höjden. Långt senare, i mitten av 1800talet, utvecklades Jonsered till en bruksort 
under ledning av affärsmannen William Gibson. Då köpte han också jordbruksmarken i Kåhög 
med tillhörande gård. Idag ägs stallet och övriga byggnader av Partillebo och marken arrenderas 
ut av kommunen. Gården hyrs och drivs av mjölkbönderna LarsInge och Birgitta Börjesson och 
här mjölkas deras 90 kor varje morgon och kväll, hela året om.

Kåhögs gård är centralt belägen med 
villaområdet på den ena sidan och 
järnvägen på den andra. William Gibson 
gör sig fortfarande påmind, den gamla 
ladugården är en vacker tegelstensbygg
nad i samma stil som Jonsereds fabriker. 
Nu har den fått sällskap av ett nytt topp
modernt kostall med stora välkomnande 
glasdörrar.

– Det är trevligt, nyfikna besökare 
kan kika in och se hur det går till när  
korna mjölkas i gropen, säger LarsInge.

Gropen? Det är den del av stallet 
som är avsedd för mjölkning, förklarar 
LarsInge Börjesson och djurskötaren  
Elina Hallgren. De har tagit en paus i 
dagens sysslor 
för att berätta 
lite grann om 
livet på gården. 
Elina har läst 
naturbruksprogrammet i Dingle och 
under utbildningen fick hon möjlighet att 
praktisera på Kåhögs gård. Efter avklarad 
student kom hon tillbaka. Det är nu tre 
år sedan och sedan dess har hon arbetat 
i både ladugård och mejeri och kan inte 
tänka sig något bättre jobb.

– Jag älskar djur. De är de bästa kolle
gor man kan ha, skrattar hon.

Lars-Inge och hans fru Birgitta har 
fem anställda. Tillsammans ser de till 
att korna mjölkas två gånger dagligen, 
med ett första mjölkningspass i arla 
morgonstund och ett sista vid halv fyra
tiden på eftermiddagen. Däremellan ska 
kor och kalvar utfordras, ladugården 
städas och mjölken pastöriseras. Viss del 
tappas på flaskor och levereras till några 
livsmedels butiker i närområdet.

Varannan dag kommer Arlas tankbil 
för att hämta mjölk, då tar de också 

alla tänkbara prover på mjölken som är 
minutiöst kontrollerad. En stor del av 
mjölkproduktionen går naturligtvis till 
Arla men det blir en hel del över till den 
egna gårdsbutiken, som är omåttligt 
populär. Folk kommer från när och fjärran 
för att köpa närproducerad och naturligt 
fet mjölk direkt från mjölkbonden.  
Där inget lagts till eller tagits bort.

– Gården har ett perfekt läge. Enkelt 
och tillgängligt, det är bara att svänga 
förbi och fylla på sin mjölkflaska, säger 
LarsInge.

Målet är att hälften av mjölkproduk
tionen ska gå till den egna butiken. Visst 
finns det stor potential för utökad gårds

försäljning, men 
de vill skynda 
långsamt. Kanske 
blir det egen 
yoghurtproduk

tion på sikt, vem vet.

Vi måste självklart prata om det stora 
folknöjet: kosläppet! Som lockar över  
10 000 besökare varje vår. Trafikstock
ning på E20 och överfulla bussar är inget 
hinder, alla vill se korna hoppa, stångas 
och råma av lycka över att komma ut 
på grönbete. I år släpps de ut den 4 maj 
och LarsInge räknar med samma stora 
intresse som tidigare.

– Jag tror att många vill ta med sina 
barn ut i naturen, det finns någon slags 
längtan efter att besöka lantbruk och 
vara nära djur.

Kåhögs gård är också en Arla minior
gård. Barn mellan sex och nio år har 
möjlighet att komma på studiebesök och 
det är ofta klassföreståndarna själva som 
ringer direkt till Birgitta eller LarsInge 
för att boka in sina skolklasser. Ett po
pulärt inslag i undervisningen helt klart, 

Kåhögs gård tar emot närmare  
50 besök varje vår.

– Men vi kan ta emot fler! De flesta 
kommer på våren men det finns ju höstar 
också, säger LarsInge Börjesson.

Det var hans föräldrar som började 
driva gården på 1950talet och 1984 
tog LarsInge över. Hustrun Birgitta är 
från Uppsala och hade ingen som helst 
erfarenhet av lantbruk när de två träffa
des, men idag ansvarar hon för gårdens 
ekonomi, butik och mejeri.

– Utan Birgitta hade det aldrig gått.  
Vi hade inte klarat oss, ler LarsInge.
Så, vad är det bästa med att vara lant
brukare?

– Djuren, utbrister Elina. Att följa dem 
genom livet. Och naturen förstås, få vara 
ute.
LarsInge nickar instämmande och 
tillägger:

– För mig personligen är det friheten. 
Att få vara sin egen och bestämma själv.

Innan vi säger hejdå visar Elina runt i 
det fina kostallet. Här rör sig korna fritt 
mellan de olika ligg och foderavdelning
arna och det finns som sagt en avskild 
del där de mjölkas; gropen. Sommaren 
2018 var den varmaste i mannaminne 
men korna på Kåhögs gård klarade sig 
riktigt bra. Tack vare den nya isolerade 
ladugården lyckades man hålla en sval 
och behaglig inomhustemperatur där 
korna kunde pusta ut.

– Det är härligt med kor, de är så 
personliga. Precis som vi människor så 
har de bra och dåliga dagar. En del är 
stingsliga och livliga, andra mer lugna och 
eftertänksamma, berättar Elina samtidigt 
som hon kliar de bedårande kalvarna 
bakom öronen.

Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto Annika Arvroth

” – Jag älskar djur. De är de 
bästa kollegor man kan ha.”
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Smarriga smoothies
I lantmjölken finns den naturliga fetthalten kvar och många tycker att 
den smakar som mjölken gjorde förr. Lantmjölk är också en perfekt  
ingrediens i smakrika och energigivande smoothies. Snabbt och  
enkelt att göra. Häll samtliga ingredienser i en blender och mixa  
till en slät smoothie. En stavmixer går också bra.

Vaniljsmoothie med basilika och kardemumma
Grön smoothie med överraskande god smakkombination.
4 dl vaniljyoghurt
1 dl lantmjölk
1 avokado
1/2 kruka basilika
40 g färsk spenat
saften av 1 lime
1/2 tsk stött kardemumma

Jordgubbssmoothie med hallon och mynta
Fräsch smoothie att svalka sig med en varm sommardag.
2 dl kokosdryck
1 dl lantmjölk
2 dl jordgubbar
1 dl frysta hallon
1 msk honung
1/2 tsk vaniljpulver
4 blad färsk mynta
1 krm havssalt

Blåbärssmoothie med kokos
Pigg smoothie med len kokosmjölk, nyttiga blåbär  
och en kick av ingefära.
1½ dl bärjuice
1 dl kokosmjölk
1,5 dl vaniljyoghurt
1 dl lantmjölk
1 dl frysta blåbär
2 msk kokoschips att garnera med

Dessertsmoothie med jordgubbar och vit choklad
Lyxig smoothie till efterrätt.
3 dl vaniljyoghurt
1 dl lantmjölk
200 g frysta jordgubbar
50 g grovhackad vit choklad
2 tsk färskpressad citronsaft
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Bullerbykänsla på Hossabergsvägen
När sommaren var som varmast blev det röda huset i Hossaberget inflyttningsklart och familjen 
Johansson kunde få njuta av den sköna uteplatsen på baksidan. Ett halvår senare har det mesta 
fallit på plats – barnen har redan fått flera kompisar och hela familjen trivs i sin nya villa med 
hyresrätt, 118 m2 och 5 r o k.

Det är fredag eftermiddag och dags 
för den traditionella fredagsfikan. 
NovaLee, 6 år, och Dixie, 4 år, är 
glada och spralliga – de vill gärna 
vara med på bild och tittar nyfiket på 
fotografens kamerautrustning. Medan 
pappa Otto och flickorna förbereder 
sig för bildtagning bjuder mamma Lena 
på nybryggt kaffe och slår sig ner vid 
köksbordet.

– Det är perfekt att bo här. Barnen 
är så lyckliga nu och har kompisar som 
de springer ut och in till, säger Lena 
och tittar ut över grannhusen.

Hon arbetar som behandlingsas
sistent på Rågården Rättspsykiatri i 
Gunnilse och trots bra bussförbindel
ser från Hossaberget till Allum och 
centrala Göteborg blir det ändå några 
byten.

– Jag har inte körkort, det är lite 
opraktiskt. Men i vår, då! Planen är 
att ta några veckors ledighet, boka 
körlektioner och övningsköra med 
pappa i Blekinge. Gladast blir nog Otto, 
då slipper han vara den som alltid stor
handlar, säger Lena Johansson och ler.

Tidigare bodde familjen i en lägenhet 
i Eriksberg, med utsikt över älven och 
nära innerstadens puls. Ett härligt bo
ende men inte optimalt för barnen. Otto 
och Lena började därför söka fristående 
hus och ställde sig i kö hos Partillebo. De 
hade redan börjat snegla på Öjersjö när 
ritningarna på Hossaberget dök upp.

– Vi är egentligen känslomänniskor, 
både Lena och jag, så det är konstigt att 
det blev så bra. Vi har flyttat en hel del 
och tidigare har vi alltid velat känna in 
ett nytt hem men den här gången fanns 
det ju bara arkitektritningar, säger Otto.

Han är låstekniker och arbetar på 
SafeTeam i Mölndal. Ett drömjobb på 
många sätt, om man gillar att träffa 
människor i olika miljöer. Otto berättar 
livfullt om de omväxlande uppdragen 
och kunderna; alltifrån Göteborgsoperan 
och Konserthuset till utelåsta människor 
runtom i staden.

Otto Johansson älskar musik, fram
förallt hårdrock. Ute i förrådet finns både 
elgitarr och trummor men det var länge 
sedan de togs fram.

– Nu har jag fokus på familj och jobb, 
men jag funderar på att ta in elgitarren 
en kväll och spela lite grann.

Otto och Lena är glada över att det 
finns så många barn i Öjersjö och att till
gången på bra skolor är stor. NovaLee 
stormtrivs i sin förskoleklass på Öjersjö 
Brunn och lika bra trivs Dixie i Tallmos
sens förskola. På sikt kan det också bli 
fritidsaktiviteter för tjejerna, kanske 
gymnastik eller ridning.

– Jag tycker de ska gå med i scouterna! 
säger Otto entusiastiskt. Efter åren i 
Eriksberg är de riktiga stadsbarn men  
nu har vi ju naturen runt knuten.

Lena skrattar och är lite mer tvek
sam. Hon är själv mest inriktad på foto 
och inredning – barnens rum är riktiga 
prinsessdrömmar och man kan verkligen 
se att Lena har känsla för färg och form. 
NovaLee gillar också färger och hinner 
visa flera fina teckningar innan mörkret 
så sakteliga sänker sig över det röda 
huset i Hossaberget.

Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto Annika Arvroth
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Musikcafé med Louise ”Lollo” Gardtman
Lör 16 mars kl 14
2018 var ett spännande år för Lollo med både storband-
skonsert på Skövde Stadsteater och turnén ”Skarpt läge 
Deluxe” med Tomas Ledin. Tillsammans med gitarristen 
Per Wockatz framför hon nu eget material samt utvalda 
favoritlåtar. Fri entré, Caféscenen, Kulturum. 
Arr: Partille kommun.

Författarsamtal med Aleksa Lundberg
Mån 18 mars kl 18.30
Transaktivisten Aleksa Lundberg är journalist, skådespelare 
och författare till den självbiografiska boken ”Bögtjejen”. 
Du får höra henne berätta om sitt liv och kampen för 
att få vara sig själv. Fri entré, Vinterträdgården i Partille 
bibliotek. Arr: Partille kommun.

Är du nybliven mamma?
Tis 19 mars kl 1011.30
Leg sjukgymnasten Sara Axelsson Sahlén hjälper och pep-
par nyblivna mammor. Hon berättar om rygghälsa, bäran-
de, matande, hållning, delade magmuskler, bäckenbotten 
och träning. Fri entré, Vinterträdgården i Partille bibliotek. 
Arr: Hälsodisken och ABF Sydvästra Götaland.

Psykisk ohälsa har många ansikten
Ons 20 mars kl 1718.30
Föreläsning. Kvällens gäst är Elisabeth Hurtado Lundberg 
från Nationell samverkan för psykisk hälsa i Sverige. 
Obligatorisk anmälan senast 15 mars till anhörigkonsulent, 
telefon 031- 392 20 83. Seniorträffen, Tingsvägen 2. 
Arr: Anhörigstödet vid Partille kommun. 

Kulturbäbis
Tis 26 mars – 14 maj kl 1111.30, 11.4012.10
En kurs som riktar sig till föräldralediga och bäbisar i  
åldern 0–1,5 år. Utgångspunkt i rytmik och sång med in-
slag av bild, dans och litteratur. Fri entré. Endast 15 platser 
per grupp. Anmälan görs via Kulturskolans hemsida.  
Plats: Sal K31, Kulturskolans lokaler i Kulturum. 
Arr: Partille kommun.

Jazzcafé med Den frusna orkestern
Sön 31 mars kl 14
Den frusna orkestern framför visor och svenska jazzlåtar 
med medmänsklighet som tema. En personlig, svängig 
och finstämd konsert med musik av bl.a. Olle Adolphsson, 
Monica Zetterlund och Hasse & Tage. Fri entré, 
Caféscenen, Kulturum. Arr: Partille kommun, ABF SVG.

Musikcafé med Greek Romantic Orchestra
Lör 13 april kl 14
Greek Romantic Orchestra förmedlar den sorglösa, vackra 
men också melankoliska bilden av Grekland. Med modern 
instrumentering och influenser från både jazz och klassisk 
musik. Fri entré, Caféscenen, Kulturum. Arr: Partille kommun.

Vill du bli volontär?
Tis 23 april kl 1517
Som volontär är du en extra medmänniska. Är du nyfiken 
på om det kan vara något för dig? Kom och träffa några 
av kommunens värdefulla volontärer och hör dem berätta 
om sina erfarenheter. Vi bjuder på fika. Vinterträdgården i 
Partille bibliotek. Arr: Partille kommun.

Samtal om Vilhelm Moberg
Mån 6 maj kl 18.30
Vilhelm Moberg var en av Sveriges mest lästa och älskade 
författare under 1900-talet. Med sitt hetsiga temperament 
och sina stridbara åsikter var han ständigt närvarande i 
debatten. Träffa journalisten och författaren Jens Liljestrand 
och hör honom berätta om sin Augustnominerade biografi 
över ikonen Moberg. Fri entré, Vinterträdgården i Partille 
bibliotek. Arr: Hälsodisken och Partille bibliotek.

Vad händer i Partille i vår?



i många år har papperskontrakten 
skickats i vanliga kuvert, fram och 
tillbaka mellan kunden och oss.  
Våra hyresgäster har också kunnat 
skriva kontrakt direkt över disk på 
vårt huvudkontor. Dessa alternativ 
ska finnas kvar, men vi följer samtidigt 
den tekniska utvecklingen och  
erbjuder möjligheten att signera 
hyreskontrakt digitalt.  

den här tjänsten kräver Mobilt 
BankID och det är du som kund som 
avgör om du vill använda den digitala 
tjänsten eller inte. Inbjudan att signera 
digitalt kommer skickas till dig via 
epost, efter att vi vid en första 
kontakt kommit överens om det. 
Själva utformningen av kontraktet ser 
likadant ut som papperskontraktet 
och kan enkelt skrivas ut.  

möjligheten till digital signering 
gäller alla kontrakt; för såväl lägenhet 
och pplats som förråd. Tjänsten 
kommer så småningom gälla även 
uppsägning av kontrakt.

Digital signering av hyreskontrakt 
Vi vill bli smidigare när det gäller administrationen vid kontraktskrivning och erbjuder därför  
möjligheten till digital signering

Partillebo informerar



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!



Korsord
Lös korsordet och vinn biobiljetter!

Skicka lösningen till Partillebo, senast 5 april 2019.  
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



Partillebo AB, Box 87, 433 22 Partille. Telefon 03144 07 70.

Ansvarig utgivare: Katarina Elfverson, VD Partillebo AB | Produktion: Billes. 

Skribent: Louise Lagerkvist Olemyr, Rut och jag | Fotograf: Annika Arvroth.

Fiske är ett populärt fritidsintresse 
i Partille, mycket tack vare de fina 
fiskevattnen i sjö och å. Laxfisket i 
Jonseredsvattnet, en del av Säveån, 
anses exempelvis vara ett av Sveriges
bästa. Längs med strömmarna i 
Jonseredsvattnet finns också en 
tillgänglighetsanpassad fiskebrygga 
som lämpar sig för fiske från rullstol. 
Men det finns fler fiskrika vatten i 
Partille; Kåsjön har ett stort bestånd 
av abborre och i sjön Prästtjärn finns 
både abborre och regnbågslax.  
Läs mer om priser, regler och tider  
på Sportfiskarnas webbplats 
www.sportfiskarna.se

 Tips och information

Att gymma ute kan vara riktigt 
uppfriskande och det kan man göra 
på flera ställen i Partille. Vid Blacktjärn 
i Sävedalen, finns ett utegym med 
fem träningsstationer. Närheten till 
skogen gör det här utegymmet till 
ett bra komplement till din löprunda. 
Utegymmet vid Jonsereds IP är en 
multifunktionell träningsstation med 
tillhörande boulebana och i Åstebo, 
vid Kåsjön, finns ett utegym med sju 
träningsstationer för styrketräning.

 
 
 

Partilles två allmänna badplatser ägs 
av Partillebo och ligger vid Kåsjön och 
Aspen. Båda nås lätt med kollektiv-
trafik. Kåsjöbadet vid Kåsjön är Par-
tilles största badplats och en av re-
gionens större insjöanläggningar. Här 
finns ett flertal badbryggor, hopptorn 
och toaletter. Vid sjön Aspen ligger 
Humlebadet, ett populärt besöksmål 
för barnfamiljer. En badplats som 
tilltalar alla åldrar, med hopptorn och 
brygga lagd i fyrkant för bättre koll 
på de minsta. Här finns toalett och 
en liten kiosk som är öppen när solen 
skiner.

Fiskestund har guld i mund
Våren står för dörren och efter den en efterlängtad sommar, som vi hoppas ska ge många soltimmar 
och varma dagar. Kanske lockar en fisketur eller träning på utegymmet med efterföljande dopp?  
Här kan du läsa om var du kan fiska, utegymma och bada i Partille.


