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Tryggt med
Securitas väktare
sid. 8

Lena har
ordet

På tapeten
just nu!

Vi värnar om din trygghet
Trygghet och säkerhet är för de allra flesta en grundförut
sättning för ett bra liv. Därför är det något som Partillebo
prioriterar högt.
När vår egen personal inte är i tjänst på nätter och helger är
Securitas vår samarbetspartner och förlängda arm i arbetet
med akuta fel och störningar, för att du som hyresgäst ska
känna att du snabbt kan få hjälp om det skulle behövas.
Vi har börjat anpassningen av våra miljörum för att de ska
uppfylla nya krav på ökad sortering och återvinning. I det
arbetet är också bra belysning viktigt för att skapa trygghet
i och utanför miljörummen.
Tyvärr blev vikten av att ha en hemförsäkring en bister
verklighet för dem som drabbades av branden i en av våra
fastigheter i Björndammen i maj. Det är en nödvändig
trygghetsåtgärd som du som hyresgäst själv ansvarar
för att ha.
Men trygghet och säkerhet skapas inte bara genom praktiska
arrangemang. Många gånger handlar det också om att ha
människor omkring sig som man känner och litar på. Därför
är det härligt att läsa om hur eldsjälarna på Mosaikens
trygghetsboende i Björndammen skapar aktiviteter som
ger möjligheter för dem som bor där att knyta nya vänskapsband.
Nu när höstmörkret smyger sig på kan det vara skönt att
kura ihop sig i soffhörnet, kanske med en kopp te och något
att äta till. Ha då också gärna en penna till hands och ge dig i
kast med lite knep och knåp här på tidningens baksida.
Lycka till!
Lena Moberg
Marknadschef Partillebo AB

Nybakat i fabriken

Lugn och ro i trädgården Calma

Yllebron i ny kostym

När På Tapeten intervjuade skådespela
ren Eric Ericson inför marsnumret 2018
berättade han om sin stora dröm – att
en dag få öppna ett eget bageri. Då
beskrev han livfullt hur familjen hemma
njöt av hans nybakade surdegsbröd och
hur de unisont utbrast ”Hur kan sånt här
bröd finnas!”.

Yllebron är en del av Partille kommuns
satsning på en robust infrastruktur
i centrum. Sedan öppningen 2017
erbjuder bron en ny infart till centrala
Partille för bilar, cyklister och gång
trafikanter. Tack vare Yllebron har
fordonstrafiken på Gamla Kronvägen
minskat markant.

Sagt och gjort. Några år senare tog
Eric tjänstledigt från Stadsteatern i
Göteborg och en lördagsmorgon i mars
2022 kunde han slå upp dörrarna till
Brödfabriken. Inom kort ringlade sig
köerna långa utanför bageriet i Jonsereds
fabriker. Och intresset från allmänheten
är fortsatt stort. Här trängs smöriga
kardemummabullar med frasiga björn
bärstarteletter och smarriga smörrebröd.
Öppettider tisdag till fredag kl. 7 – 17,
lördag och söndag kl. 8 – 16. Fabriks
stråket 27 i Jonsered.

När vårvärmen gjorde sitt intåg i år,
fick Yllebron plötsligt en ny kostym.
Konstnären Maria C Bernhardssons
muralmålningar pryder nu brons pelare
och undre fundament. Maria har alltid
fascinerats av hus och färger och när
hon, i uppdrag av kommunen, fick fri
heten att smycka bron blev det en
organisk stadsmiljö i olika toner av blått,
grått och rosa. Maria tycker om att blan
da nyanser och kontraster, och de former
hon valt för Yllebron är tänkta att väcka
nyfikenhet och sätta fart på fantasin. En
kulturupplevelse under bron, helt enkelt.

När trädgårdsmästaren Peter Svenson frågade komikern och
skådespelaren Ulla Skoog om hon ville bli årets gästkreatör på
Jonsereds Trädgårdar, kom svaret snabbt.
– Min lust att fantisera och skapa är större än mina skrala
kunskaper om blommor och trädgård, men när jag insåg
vilken finfin hjälp det fanns att få i Peter och hans team,
så tackade jag gladeligen ja, säger Ulla.
Ulla Skoog har gett trädgården namnet
Calma, för att det i grönskan och växt
ligheten finns ett lugn som vi människor
inte kan leva utan. Hon tycker också
att ordet ligger så bra i munnen. Enligt
Ulla själv är hennes trädgårdskunskaper
skrala och hon beskriver hur hennes
senaste trädgård var omgiven av ett
plank, där hon kämpade med att få olika
klängväxter att vilja klättra. Dessvärre
förlorade hon den kampen. Det var först
när hon hade flyttat därifrån som allt
började växa hejdlöst, till de nya ägarnas
stora glädje. Jonsereds Trädgårdar
och dess omgivningar är Ulla Skoogs
hemtrakter. Hon föddes i Puketorp och
växte upp i Lerum, där hon emellanåt
tog cykeln och drog till Jonsered med

omnejd. Nu ska hon försöka besöka sin
”egen” trädgård så ofta som möjligt.
Ullas gästträdgård är vackert placerad
bredvid en gammal ek, vars långa
grenar sträcker sig beskyddande ner
över trädgården. Jonsereds Trädgårdars
trädgårdsmästare, Peter Svenson,
har lett arbetet med att förverkliga
Ulla Skoogs vision för Calma. Hon har
beskrivit hur hon ser skönheten i det
övervuxna och hur hon längtar efter en
ålderstigen trädgård, som lever sitt eget
liv. Peter och hans trädgårdsteam har
därför skapat en ruin med gamla fönster
där blåregn, rosor, klätterhortensia och
kaprifol får göra som de vill och klä
väggarna in i framtiden.
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Otto Natt och Dag, styrelseordförande i Partillebo och Partille Energi, klipper band. Foto Staffan Bertne.

Enklare tillvaro för elbilsägare
Vi vill underlätta övergången till ett fossilfritt samhälle. Som en del i det arbetet har Partillebo
och Partille Energi, med stöd från Västra Götalandsregionen, gemensamt byggt sju nya publika
laddstationer med sammanlagt 32 laddplatser för elbilar. De finns vid Partille Arena, Ljungkullen,
Oxled, Björndammen och Kommunhuset samt vid två ställen längs med Galoppvägen.
1:a pris, Lhino Sotillo Prästtjärn: Jag kan verkligen inte beskriva hur jag känner när jag går vid Prästtjärn. Kanske för att få vara ifred.
Det är så njutbart att sitta vid vattnet och känna naturen.

Bra att veta gällande laddplatserna:

Fototävlingen avgjord!
Stort tack för alla bidrag som kom in till marsnumrets foto
tävling! Det gläder oss att det finns så många smultronställen
i Partille. De vackra vattendragen lockar flertalet, vilket man
verkligen kan förstå. Ett av dessa är Prästtjärn där Lhino Sotillo
fångat den skira älvdansen på det spegelblanka vattnet.

I hård konkurrens utsågs detta bidrag till vinnare av ett
presentkort för två på restaurang Lille Grisen i Jonsered.
Grattis!
Hedersomnämnande till Ana Eriksson och Jessica Wallin
som kom på andra respektive tredje plats.

■
■
■
■

Betalning för både laddning och parkering görs samtidigt med EasyParks app.
Som mest kan du ladda med 22 kW (beroende på hur mycket effekt bilen kan ta emot).
Laddning sker med AC-laddning (bilens egna likriktare, OBC används).
Alla laddstationer använder uttag Typ 2 (EU-standard för normal AC-laddning).

Den 2 maj var det officiell invigning av laddstationerna och styrelseordförande i Partillebo och Partille Energi, Otto Natt och Dag,
höll invigningstal och klippte bandet. Besökarna bjöds på kaffe med kaka och de hade också möjlighet att delta i en quiz. Personal
från Partillebo och Partille Energi var självklart på plats och redo att svara på frågor och funderingar.
Vi välkomnar alla våra hyresgäster, Partillebor och besökare i kommunen att använda laddplatserna!

Välkommen Mats Nilsson, Partillebos nye VD!
En viktig del av Mats Nilssons uppdrag är
att utveckla samarbetet mellan Partille
kommun och Partillebo. Marith Hesse,
som både är kommunstyrelsens ordför
ande och styrelseledamot i Partillebo,
förklarar varför.

Redan vid 16 års ålder började
Mats Nilsson på SKF och där
stannade han i hela 28 år.
Efter två år på Sahlgrenska
utsågs han 2017 till HR-chef
på Partille kommun. Idag är
Mats nytillträdd VD för
Partillebo. Hur känns det?

2:a, Ana Eriksson Aspen i Jonsered.
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3:a, Jessica Wallin Kohagen i Kåhög, Jonsered

– Jag är väldigt nyfiken på Partillebo
och sugen på att börja i min nya roll. Jag
hoppas kunna kombinera min bakgrund
som maskiningenjör med mina erfaren
heter från att leda och utveckla människor
för att tillsammans med Partillebos per
sonal skapa ett gemensamt driv framåt,
säger Mats.

– De kommunala bolagen har en viktig
roll i Partilles utveckling och vi har en
vision att skapa en känsla av ”kommun
familj”. Vi ser att Mats med sin erfarenhet
från och kontaktnät i kommunen kommer
kunna vara en viktig länk mellan Partillebo
och kommunorganisationen framöver.
Den 5 september började Mats Nilsson som
ny VD på Partillebo. Mats arbetade senast
som HR-chef i Partille kommun och har en
bakgrund från bland annat Sahlgrenska och
SKF. Foto Lena Moberg.

På fritiden spelar Mats Nilsson ofta golf.
Han tränar gärna på gym på morgnarna
och promenerar också en hel del. Familjen
består av fru, tre vuxna döttrar, ett barn
barn och två bonusbarn.
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Nu när pandemin klingat av och
restriktionerna hävts fortsätter ändå
kaffestunderna i Oasens grönska, om
vädret tillåter. Ett 30-tal boende brukar
infinna sig, och ibland blir det bingo,
våffelbak eller trubadurunderhållning.

Trygghetsgruppens fem eldsjälar. Från vänster: Harry Fredriksson, Ingela Sahlström, Brita Sandell, Stig Linansky och Lars Hansson.

Trivsamt med
trivselgruppen
På Mosaikens trygghetsboende i Björndammen bor eldsjälarna Ingela Sahlström, Lars Hansson,
Stig Linansky, och Harry Fredriksson samt nyinflyttade Brita Sandell. De kallar sig ”trivselgruppen”
och anordnar regelbundet kaffestunder, bingoträffar och fester för alla seniorer på boendet.
– Personalen gläds åt att se oss skratta och tjoa, de tycker att samvaron på Mosaiken blivit
mycket bättre, säger Lars och ler nöjt.
Vi hälsas välkomna i deras lummiga
oas – odlingsplatsen som drivits fram
mycket tack vare Ingela Sahlströms
påtryckningar.
– Det var så tråkigt här vid vår ute
plats. Fina bänkar, absolut, men i mitten
var det bara en grushög. Då ringde jag
Partillebo och bad dem hjälpa oss att
skapa en vacker plats. Och bara efter
några få veckor kom de hit och grävde,
planterade och gjorde i ordning ett
prunkande mittenparti. Helt fantastiskt,
säger Ingela och strålar.
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Ingela, Lars och Stig bodde alla tidigare
på Björnbergs väg i Finngösa och till en
början hette gruppen Björnligan, men
när Harry anslöt till gemenskapen bytte
de namn till trivselgruppen. Efter en
stund slår sig gruppens senaste medlem
ned på bänken. Hon heter Brita Sandell
och är ganska nyinflyttad på Mosaiken.
– Men Brita är ingen fullvärdig med
lem ännu, vi har ju inte hunnit godkänna
henne, skrattar Harry och ser finurlig ut.
Odlingsplatsen Oasen började ta form
mitt under coronapandemin. Därför bidrog

Partillebo även med hopfällbara bord och
stolar för att trivselgruppen skulle kunna
anordna sina kaffestunder utomhus, i
linje med pandemins restriktioner. Varje
onsdag kl. 14.30, oavsett årstid, dukade
gruppen upp med kaffe och kaka i Oasen.
Mosaiken stöttade med extra perso
nal, allt för att underlätta umgänget för
seniorerna och hjälpa till med att få ut de
mindre rörliga i friska luften. Stigs gamla
skärbräda gjordes om till skylt med design
av Harry. Originalet har dessvärre bytts
ut, skärbrädan stod inte riktigt pall för
höststormar och bitande vinterkyla.

Genom projektet ”Partille grönskar”,
som är tänkt att stärka gemenskapen
i kommunen och göra Partille tryggare,
kom Jonsereds Trädgårdar på besök i
våras. Med hjälp av finansiering från
Partille kommun har de byggt odlings
bänkar och planterat blommor, grön
saker och kryddor helt efter trivsel
gruppens önskemål.
– Vi fick tänka själva och ge olika
förslag på sådant som vi tycker om.
Vi ville att odlingsbänken skulle vara
formad efter muren, och att den skulle
målas i lindblomsgrönt. Och det blev
precis som vi ville ha det, säger Ingela
och myser vid minnet. Ingenting är
omöjligt, man måste bara våga fråga.
Förutom blommor och andra växter
planterades även björnbärsbuskar, sallad,
persilja och gräslök i de nya odlings-
bänkarna. Och allteftersom har Oasen
blivit en plats för alla. Trivselgruppen
beskriver hur folk brukar komma förbi
och slå sig ned och hur hundägare kan
stanna till en stund för att växla några
ord med seniorerna. Det har blivit som
gruppen ville, en riktig trivselhörna.

– Men plötsligt en dag var all blad
persilja och dill borta och någon hade
stulit alla våra björnbärsbuskar. Då blir
man så ledsen, utbrister Stig och Harry
unisont.
På det hela taget är gruppmedlem
marna ändå mycket nöjda med sin oas,
och framförallt att de funnit varandra
på trygghetsboendet.
– Först hade jag hört att på
Mosaiken, där kan man inte bo. Det
finns inga butiker i närheten och det
är alldeles för backigt. Men så flyttade
några av mina vänner hit och eftersom
jag redan stod i kö hos Partillebo fick jag
möjlighet att titta på en lägenhet. Då
bestämde mig på studs. Här vill jag bo!
Det är en lycka att få bo så här, högsta
vinsten faktiskt. När man börjar bli
gammal försvinner ju en del vänner och
här finns en otrolig möjlighet att träffa
nya, säger Ingela.
Hon bjuder in oss till sin hemtrevliga
lägenhet på sjunde våningen, två rum
och kök med vidunderlig utsikt över
Partille och Lexbybergen i norr. Från
balkongen glittrar Björndammen i sol
ljuset och näckrosorna guppar rogivande
i förmiddagsbrisen. Samtliga lägenheter
på Mosaiken har inglasade balkonger
som möjliggör umgänge i alla väder.
– Här spelar vi canasta och tar ett
glas vin, kvittrar Ingela.

Lars har följt med upp och han vill
gärna tillägga att de får stöttning från
många olika håll. När det är dags för
fest brukar exempelvis Hyresgästföre
ningen vara med och sponsra. Fyra
gånger om året bjuds alla seniorer in till
trivselgruppens tillställningar, ett mycket
uppskattat nöje.
– Tack vare våra träffar har fler
börjat ta kontakt med varandra och
många har fått nya vänner. Som någon
sa, ni har blivit min nya familj. Det finns
alltid någon att prata med, berättar Lars
avslutningsvis.
Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto Helena Sellgren

Sedan 2017 har Partillebo tagit över all hantering
av trygghetsbostäder för äldre från kommunen. Det
gäller ansökan, kö och förmedling av lediga bostäder.
För att ställa sig i kö och kunna få erbjudande om
trygghetsbostad behöver man ha fyllt 70 år samt
vara folkbokförd och boende i Partille kommun.

Jonsereds Trädgårdar har även smyckat den stora altanen i anslutning till matsalen.
– Det är få som hittat hit tråkigt nog, säger Lars. Men det är klart, det kan ta lång
tid att ändra på sina rutiner. Tids nog kommer nog fler ut.

Trygghetsbostad i Partille ska erbjuda:
• Tillgänglighetsanpassade lägenheter,
inkl. tvättmöjligheter och sophantering.
• En yttre miljö som inte hindrar självständighet.
• Närhet till kommunikationer och service.
• Gemensamhetslokal.
• Närhet till personal.
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Fastigheten på Domarevägen beräknas vara inflyttningsklar våren 2023.

Som en del av Partillebos trygghetsarbete rör sig Securitas väktare i våra områden kvällar, nätter och helger. Foto Markus Esselmark.

Tryggt och säkert i din närmiljö
I samarbete med Securitas vill vi på Partillebo kunna erbjuda en trygg och säker bomiljö för alla
våra hyresgäster. Varje kväll kör två väktare runt i våra områden med en Securitas-bil märkt med
Partillebos logotyp. Vid akuta fel eller störningar efter kontorstid är det väktarna som hjälper till
att lösa en eventuell konflikt mellan grannar eller ser till att din vattenläcka åtgärdas.
Som en del av Partillebos trygghets
arbete rör sig Securitas väktare i våra
områden kvällar, nätter och helger.
– Väktarna får väldigt spridda
uppdrag och de tycker att det är både
spännande och roligt på många sätt,
säger John Bohman, Partillebos kon
taktperson på Securitas och den som
arbetsleder Partillebo-väktarna.
John är själv bördig från Partille och
gick i skola här, hela vägen från lågstadiet
på Ugglums skola till gymnasiet på
Porthälla. Därför vurmar han lite extra
för just Partille.
– Vi är ju en trygghets- och fastig
hetsjour och när det gäller fastigheterna
rör det sig oftast om vatten- eller elfel.
Vattenläckor och kortslutningar av skilda
slag. Om spisen går sönder på helgen
finns det faktiskt möjlighet att låna en av
Partillebos låneplattor, det kan vi hjälpa
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till med. Trygghetsfrågorna handlar
vanligtvis om att någon granne stör
eller att det är oroligt ute på gården.
John uppmanar alla att hellre ringa
en gång för mycket än en gång för lite.
Det är inte bra att avvakta med en akut
vattenläcka, till exempel. Securitas har
ett nära samarbete med Partillebos
egna jour och rådgör med dem vid mer
komplicerade fall. Som arbetsledare har
John dessutom regelbundna möten med
såväl Partillebos driftavdelning som våra
områdeschefer.
– Uppdraget för Partillebo är väldigt
utvecklande. Som väktare lär man sig
ständigt något nytt och oftast blir folk
så glada när vi kommer. Vi känner oss
väldigt uppskattade, säger John Bohman.
Behöver du hjälp med att åtgärda ett
akut fel i lägenheten eller blir kraftigt
störd av grannar så kontaktar du ditt

områdeskontor under kontorstid eller
Partillebos störnings- och fastighetsjour,
tel. 031-336 50 10, under övrig tid. Då
kopplas du vidare till Securitas lednings
operatör som tar alla uppgifter och
skickar ärendet vidare till sina väktare.
Väl på plats kan de förhoppningsvis
åtgärda det uppkomna problemet direkt.
Efter avslutat ärende fyller väktaren i en
rapportmall som skickas till Partillebos
driftavdelning. Vi följer sedan upp anmälan
och vid behov gör vi även en åtgärd.
Vid störningsärenden uppmuntrar
vi till att man först och främst själv
kontaktar sin granne i fråga, oftast kan
konflikter lösas relativt enkelt genom
kommunikation. Läs gärna mer om våra
trivselregler i Trivselhandboken!

Branden på Domarevägen
Tisdagen den 24 maj drabbades en lägenhet i en av Partillebos fastigheter på Domarevägen i
Björndammen av brand. Den person som först beskrevs som allvarligt skadad avled dessvärre
samma dag. Branden orsakade även stora skador på fastigheten och hyresgäster i 24 lägenheter
på Domarevägen 35, 37 och 39 fick evakueras. Vi på Partillebo vill uttrycka vårt stora och varma
deltagande till alla som på ett eller annat sätt har påverkats av branden. Vi har gjort vårt bästa
för att hjälpa, stödja och bistå i såväl det akuta skedet som i efterarbetet. Idag har 20 av totalt 24
drabbade hushåll fått ett nytt och permanent hyreskontrakt genom Partillebo.
I det akuta skedet upprättades en upp
samlingsplats i området och regelbundna
informationsmöten hölls för de drabbade
hyresgästerna. På Partillebo aktiverade
vi genast vår krisledning och tillsammans
med Partille kommun hade vi personal på
plats för att erbjuda krisstöd, men även
för att svara på frågor kring tillfälliga
boenden och andra praktiska problem.
Tack vare Räddningstjänsten kunde
de drabbade hämta nödvändiga till
hörigheter såsom mediciner och dylikt.
Uppslutningen bland boende och andra
privatpersoner i närheten av den brand
skadade fastigheten var fantastisk, alla
var redo att hjälpa till.
De flesta hyresgäster ordnade själva
övernattning hos släktingar, grannar,
vänner eller andra närstående de första
nätterna. I de fall där behov fanns, hjälpte
Partillebo och respektive försäkrings
bolag till med ett tillfälligt boende – det

blev väldigt tydligt hur viktigt det är
att ha en hemförsäkring när olyckan är
framme. Ett samarbete med socialtjänsten i Partille kommun, Hyresgäst
föreningen och flera andra aktörer
inleddes också direkt.
Partillebo upprättade omedelbart en
plan för att kunna erbjuda långsiktiga och
permanenta boenden. Som hyresvärd
har Partillebo egentligen ingen skyldighet
att erbjuda ersättningslägenheter i en
situation som denna, men vi har ändå valt
att försöka lösa boendesituationen för
de hyresgäster vars lägenheter drabbats
av branden. Av den anledningen var vi
tvungna att stoppa den vanliga uthyr
ningen under ett par månader.
Idag har 20 av de totalt 24 evakuerade
hushållen fått ett nytt och permanent
hyreskontrakt genom Partillebo. De
hushåll som återstår har fått tillfälliga

hyreskontrakt så länge det behövs och
till hösten beräknar vi kunna erbjuda nya
permanenta boenden som matchar deras
önskemål.
Gällande efterarbetet så tömdes
fastigheten ganska omgående på möbler
och bohag. Hur åtgärderna invändigt
kommer se ut beror på hur skadad res
pektive lägenhet är. För en del lägenheter
räcker det med att sanera för rök och
fukt, medan andra är så skadade att de
måste byggas upp på nytt. Exteriört ska
fastigheten få ett nytt tak och en ny plåt
fasad ska också monteras. Partillebo
har beslutat att tidigarelägga vissa
underhållsåtgärder i fastigheten eftersom
det ändå pågår så stora arbeten efter
branden. Det innebär att alla fönster
byts ut och att elsystemet görs om. Ett
preliminärt besked i slutet av augusti från
entreprenören är att fastigheten kan vara
inflyttningsklar under våren 2023.
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Walk and talk med Företagarna

Näringslivskväll

14 september, 12 oktober och 9 november
kl. 17–18.30
Frisk luft, nya kontakter och spännande affärsmöjligheter –
häng med på Walk and Talk och upplev Partille i höstskrud!
Varje promenad startar hos ett företag eller organisation i
Partille som bjuder på fika och får chans att berätta mer
om sin verksamhet. Värdföretag och startplats för
promenaderna meddelas av Företagarna Partille i god tid
innan varje tillfälle. Kostnadsfritt. Arr: Företagarna Partille.

Torsdag 6 oktober kl. 18.30–21
Innovation har aldrig varit viktigare. Lär dig om hur ditt
företag kan bli bättre på att ta vara på nya idéer med
Karl Sjöblom, VD på Eicorn AB som säkrar företags innova
tionsprocesser. Hör om centrumlyftet i Furulund och möt
16-åriga Una Mundzics som designar och säljer efterfrågade smycken genom företaget ByUnaM. Kostnadsfritt.
Partille kommunhus. Anmäl dig senast 30 september.

Hitta ut med Hittaut i Partille
Alla dagar från 15 september–6 november
Samla checkpoints över hela Partille och upptäck ditt
närområde. 80 checkpoints är utplacerade i både stadsoch skogsmiljö. Använd kartan du fått hem eller ladda ner
Hittaut-appen. Ta med kartan på promenaden, cykelturen
eller löprundan, så aktiverar du både kropp och knopp och
kanske upptäcker några nya platser. Vid varje checkpoint
finns en bokstavskod som du registrerar på ditt konto, med
chans att vinna fina priser.

Utställning i Rosengaraget
Fredag 16–söndag 18 september kl. 11–16
Keramik, textil, silver och foto i Rosengaraget. Anna Kaber
– silver och keramik, Helene Fallermo – fotokonst,
Anna-Lena Hedenström – förkläden och Ingela Falklind –
keramik. Kostnadsfritt. Rosengaraget, Jonsereds Trädgårdar.
Arr: MUNK form & fason.

Vandring runt Surketjärn
Tisdag 4 oktober kl. 10–13
Vi startar vid stationen och tar oss på stigar upp mot
Surketjärn. Underlaget är varierande och det blir en och
annan stigning. Vi går sju kilometer och är ute i tre timmar.
Ta med matsäck. Kostnadsfritt. Samling klockan 10 vid
Partille station spår 2. Arr: STF Lerum-Partille.
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Vandring i Lexbybergen
Fredag 30 oktober kl. 10–14
Vi följer grön-vita spåret som börjar med en krävande
uppförsbacke upp till Lexbybergen. Vi viker sedan av
mot mindre stigar innan vi kommer till Flatevattnet. På
tillbakavägen tar vi en tur till Brattefjäll för att se Partille
från höjden. Vi går nio kilometer och är ute i fyra timmar.
Ta med matsäck. Kostnadsfritt. Arr: STF Lerum-Partille.

…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!

Hållbarhetsveckan 2022
10–16 oktober
Hur kan vi alla bidraga till att göra kommunen mer hållbar?
Genom att samla en mängd olika aktiviteter och event
under hållbarhetsveckan vill vi sätta särskilt fokus på
hållbarhetsarbetet i Partille. Veckan bjuder på en blandning
av aktiviteter i samarbete med lokala föreningar och
näringsliv. Arr: Partille kommun med flera.

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?

Problem med invasiva parkslide
Parkslide är en invasiv och seglivad växt med mycket stor
spridningskraft, som snabbt kan ta över stora områden och
tränga ut andra arter. Den kan växa upp till ett par decimeter
per dygn och rotsystemet kan tränga igenom dränering och
betong via sprickor.

kompost. Det har medfört att vi tvingats avlägsna och bränna
hela komposten, samt sanera den jord som finns kvar. Om du
upptäcker parkslide i våra områden, gör absolut ingenting
själv utan kontakta alltid oss på Partillebo direkt.
Läs gärna mer om invasiva arter på naturvardsverket.se

På Partillebo har vi dessvärre noterat att hyresgäster själva röjt
och tagit bort parksliden för att sedan slänga den på vår stora

vik här!

Frankeras ej
Partillebo betalar
portot

Avfallshantering på Galoppvägen
Regeringen har beslutat om nya regler som ska göra det
enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt matoch förpackningsavfall. De nya reglerna innebär att fastighets
nära insamling ska vara införd för samtliga hushåll senast den
1 januari 2027. Partillebo har under våren arbetat med för
beredelser inför det nu fattade beslutet och kommer gradvis
att anpassa den fastighetsnära insamlingen för att uppfylla
de nya kraven.
Som en del av omställningen har Partillebo startat ett pilotpro
jekt i miljörummet på Galoppvägen 5B/5C. Här har en ny dörr
med ljusinsläpp samt utvändig belysning med rörelsesensor
installerats. Inom kort ska det även bytas till nya och fräscha
kärl. På så sätt hoppas vi kunna göra miljörummet tryggare och
ljusare samtidigt som våra hyresgäster ges möjlighet att sortera
sitt avfall på ett enklare och mer miljövänligt sätt.
Avfallshantering utgör en del av Partillebos hållbarhetsarbete.
För mer information om pilotprojektet är du välkommen att
kontakta projektledare Anna Ulvehed, tel. 031- 336 96 56.

Partillebo AB
Svarspost 410466800
433 01 Partille

Rätt svar längst ner.

Korsord

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

Knep och knåp

Namn

Lös korsordet och vinn trisslotter!

Adress

Skicka lösningen till Partillebo eller maila till
patapeten@partillebo.se, senast 14 oktober 2022.
Vi lottar bland bidragen och belönar tio personer
med två trisslotter vardera.

Finn fem olikheter

Lägenhet nr

Fem saker skiljer mellan bilderna. Vilka?
Lösning:
1

2

3

4

5

6
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AMERICA
ONLINE

HOPP- 5
SAN!
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ARGON

Fem På Tapeten-frågor
1) Vem har skapat årets gästträdgård i
Jonsereds Trädgårdar?

2

MKT AMBITIÖSA
ENG.
FILMSLUT
NIO TILL VARDAGS
ÄR VÄL BETAR
OND TÅ I HAGAR

4

UTFÖR- “OFF”
VID
SÄLJNINGEN KNAPP

2) Vad heter Partillebos nye VD?

4) Vilken invasiv art ställer till problem i
våra områden?

En byggnad

SNOTT
EN TRÅD
ÖSA MED
SKED

ORDNING
OCH ...
KRISTIDER

En fågel

En Partilleprofil
FALLA
IHOP

5) Vad heter odlingsplatsen som Mosaikens
trivselgrupp fixat?

NÄPNA

En entreprenör

MARKBIT
ELLER ATT
INNEHA NÅGOT
Ett berg
NORGE
HERRDEO

TÖJBART OMFAMBAND NING
SILVERMEDALJÖR
GRIPA
GLOS PÅ
I SOFFA

HIMLAVÄSEN
PYTTELITEN
BYGGSTEN

KAN INBROTT
STYCK

BJÖRKSAFT
SALIX

STORMAKT I VÄST
KOLA- NAM-...
MÄRKE ÄR GOTT
6

SITTER
FINNE
OFTA PÅ
DÖDSKALLELEENDE

BANTARINDEX
AULOR

Illustration Helena Sellgren

Fem kluringar

3) Vad heter konstnären som smyckat
Yllebron?

ÅSYFTAS

FIN HÄST

YTTRADE

BLIVIT
MER
METER

VINDA SKÅPBIL
OCH
VILL
SKEVA DIVAN

MED
MOS I
KIOSK

STYRA
BILEN
BATTERITYP
GREK

BASKGERILLA
FÖRR
HÖRS
FÖRE
PROSIT
HUR SA?
KRYP
I KRYSS

i stan

10 p

5p

3p

Förekommer från
åkermark till fjäll.
Huvud, bröst och
ovansida är grå.

Är en boparasit och
lägger sina ägg i
småfåglars bo.

Från maj till juni hörs
den gala, ko-koh, i
alla väderstreck.

Skådespelare och
komiker född 1957,
uppvuxen i Lexby.

Har fått ett antal
utmärkelser, såsom
Guldmasken och
Karamelodiktstipendiet.

Programlett
Guldbaggegalan
och medverkat i
Parlamentet. Har
initialerna SK.

Invigdes 16 septem
ber 2016.

IK Sävehofs
hemmaarena.

Kan hålla idrotts
evenemang och
konserter för
5 500 personer.

Född i Skottland
år 1783.

Anses vara grundaren
Köpte år 1833
egendomen Jonsered. av Jonsereds fabriker
och det industri
samhälle som sedan
växte fram.

Populär utsiktsplats.

Lockar många
klättrare.

Tornar upp sig
bakom Lexby skola.

Finn fem fel: nallens hattband, nallens knivskaft, rävens öra, grästuva till vänster, rött löv. På-Tapeten-frågor: Ulla Skoog, Mats Nilsson, Maria C Bernhardsson, parkslide, Oasen.
Fem kluringar: gök, Sissela Kyle, Partille Arena, William Gibson, Brattefjäll.
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Bo på landet mitt
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Rätt svar
längst ner!
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