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Längre och ljusare dagar.
Äntligen är våren här med allt längre och ljusare dagar.
Vi har väl aldrig längtat så mycket efter våren som i år?
Efter att ha upplevt en ovanligt lång, blåsig och regnig
höstperiod är det extra skönt att vistas ute i dagsljuset
och fylla på med energi igen.

Möt våren i Partille

Passa på och möt våren i Partille. I det här numret kan du
läsa mer om vilka aktiviteter som erbjuds på hemmaplan.
Ett av många härliga områden att besöka är Jonsered,
särskilt på våren när alla vitsippor står i full blom. Det gamla
brukssamhället som uppfördes på 1800-talet, är ett av
Sveriges bäst bevarade. Företag med nya verksamheter
har flyttat hit och allt fler besökare upptäcker Jonsereds
Herrgård och dess trädgårdar. Många vackra vandringsleder
utgår också härifrån.
Det händer mycket i samhället och det går fort.
Tjänstesektorn växer och ersätter konsumtionssamhället
som är på väg ut. Allt fler tycker det går väl så bra att
köpa begagnat istället för nytt. Många besöker loppis och
andrahandsmarknader på nätet. Vi investerar mer i sunda
levnadsvanor och kroppsvård, vilket är bra. I Åkanten 2,
en av våra nya fastigheter, finns en av många hälsoaktörer
– som du kan läsa mer om på sid 8-9.
			Katarina Elfverson
			VD Partillebo AB

Nu väcks hela naturen till liv igen efter många, långa och regniga månader. Grått och brunt blir grönt och skönt. Som
boende i Partille har du naturen runt knuten, ingenting är långt borta. Här listar vi några förslag på trevliga nedslag och
aktiviteter i ditt närområde. Värmande kaffe i vårsolen, vackra vitsippshav och vandringar i storslagen natur.
Jonsereds Trädgårdskafé
William Gibsons väg 17. Här serveras
bullar, kakor smörgåsar, sallader och
enklare lunchrätter. Passa även på
att besöka parken bredvid; Jonsereds
Trädgårdar har fyra vackra trädgårds
kvarter att njuta av.
Torpet Freden
Utgå från Jonsereds Herrgård och
följ naturstigen till det charmiga
1800-talstorpet. Här kan du köpa
kaffe, våfflor och varm korv med bröd
på söndagar, fram till april/maj.
Konstutställningar i Grindstugan
William Gibsons väg 13. I konst- och
hantverksstugan visas ett flertal olika
utställningar i vår. Ett stenkast bort
ligger Linnekullen med ett hav av
vitsippor i april.

Kulturhistorisk vandring
Samling vid Partille kyrka lördagen
den 9 maj, tur 1 kl. 11-12 eller tur 2
kl. 13-14. Följ med på en resa genom
sekler i Partilles spännande historia.
Två skådespelare och en musiker
agerar vandringsledare under en
timme. Arr: Partille kommun.
Guidad vandring i Lexby
Samling vid p-platsen vid Lexby skola
söndagen den 10 maj kl. 10. Vandring
längs Kulturstigen, den gamla fägatan i
Lexby. En guidad tur vid foten av
Brattefjäll med vacker natur och
intressant historia kring gårdarna
och livet i den gamla byn. Arr. Partille
Hembygdsförening.

Bokskogsvandring
Samling vid Jonsereds station tisdagen
den 12 maj kl. 10. En tretimmars
vandring i sagolikt fin bokskog, där du
lämnar bebyggelse och asfalt och går
rakt in i en skogsdrömvärld. Kängor
eller grova skor rekommenderas, ta
med matsäck och ryggsäck.
Arr. STF Lerum/Partille.
Upptäck våren med en promenad
Runt Prästtjärn vid Björndammen
finns ett lättillgängligt naturområde
som erbjuder flera olika leder genom
natursköna områden med myrar, löv
skogar, bergryggar och sprickdalar. Om
du har inlöst fiskekort finns utmärkta
fiskemöjligheter i såväl Prästtjärn som
närliggande Furåstjärn och Kåsjön.
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Nytt områdeskontor i Öjersjö

– ett av årets byggprojekt

Den 23 mars 2020 öppnar Partillebo dörren till sitt nya områdeskontor, se mer info på sidan 11.
Det har tagit sex månader att uppföra byggnaden och vi kan nu flytta in i helt nya
lokaler, på närmare 760 m2. Kontoret inrymmer framförallt vår maskinpark,
där vi har våra elbilar, traktorer och gräsklippare. I den nya kundmottagningen
tar vi självklart emot våra hyresgäster som tillhör området, precis som
vi gör på våra övriga områdeskontor. Vi har skapat en energieffektiv byggnad med bra kvalitet, som ska hålla i
många år framåt. Områdeskontoret angränsar
till det nya området Gökegård, där det
ska byggas såväl nya bostäder
som ny livsmedelsaffär.

Pågående byggprojekt
Åkanten 3, Partille Centrum

Detaljplanen är antagen men överklagad till Mark- och miljödomstolen,
förhoppningsvis vinner planen laga kraft
sommaren 2020. Projektet blir den sista
byggnaden i området, med cirka 35
lägenheter, efter Kulturum, Åkanten 1
samt Partillebohallen och Åkanten 2. I
samband med att detaljplanen vinner laga
kraft kommer projekteringen att påbörjas
under 2020.

Finngösa gamla skola

Den gamla skolan har byggts om till 15
smålägenheter som kommunen inledningsvis ska hyra. Projektet färdigställdes
under hösten 2019 och inflyttningen är
nu klar.
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Solcellsprojekt

Partillebo fortsätter att satsa på solpaneler fem år framåt. Vi utvärderar resultatet
innan vi skalar upp och gör ytterligare
satsningar. Solpaneler är nu monterade
på Kullegårdens äldreboende som är
vår tredje anläggning efter Brattåskärrs
äldreboende och Åkanten 1.

Anneberg

Området genomgår en förädling och är
aktuellt för en mer omfattande fasadrenovering och balkonginglasning. Även
standarden i lägenheterna höjs. Två av
delprojekten är nu ute på anbudsräkning
och beräknas påbörjas under våren 2020.

Hägnekreken, Öjersjö

Här byggs ett nytt områdeskontor för de
boende i Öjersjö och Furulund. Kontoret

kommer öppnas för våra hyresgäster den
23 mars 2020.

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 2020/2021.

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 hoppgrop. Beräknas vara klart
under hösten 2020.

Gökegård, Öjersjö

Planarbete pågår för Gökegård – ett
nytt småskaligt och naturnära bostadsområde med totalt cirka 500 lägenheter.
Flera fastighetsbolag samarbetar och
Partillebo bygger cirka 140 lägenheter med hyresrätt. Detaljplanen är
överklagad och beräknad byggstart är
framflyttad till hösten 2021.

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 utökas med fler lägenheter som ett
komplement till den i övrigt villadominerande stadsdelen. På grund av överklaganden är projektet försenat och en
omstrukturering av planerna studeras
under 2020.

Kullegårdens förskola, Sävedalen
I två av Partilles kommundelar ökar an
delen barn mest; i Öjersjö och Sävedalen.
Kullegårdens förskola behöver därför
byggas till med ett nytt hus som sammanbinds med den nuvarande äldre för
skolan. Arbetet startade under 2019 och
förskolan kommer att flytta in tidig höst
2020. Förskolan kommer då att ha plats
för ytterligare 150 barn.

Övre Björndammen

› nämndemansvägen 22-34 Gårdsrenovering.
› nämndemansvägen Målning av fasader.
› björndammen Jordning av lägenheter på

någon av gårdarna.

Öjersjö

› öjersjö Byggnationen av ett nytt

områdeskontor slutförs.
› furulunds sjukhem Installation av en

ny hiss startas.

Större underhållsplaner
för bostäderna
Centrum

› galoppvägen 2, 4, 6 och 3-11 Målning av

trapphus.
› delar av partille centrum Nya frånluftsfläktar och injustering av värmesystem.

› furulunds sjukhem, grenvägen 2, 4, 6

Nytt passagesystem.
› öjersjö lycka Utegym byggs i anslutning
till lekplats.

Sävedalen

› ljungkullen Nya balkongdörrar. Etapp 3.
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Efterkrigstiden innebar fortsatt
förändring av Jonsered. Allt fler lämnade
orten för arbete på andra håll och de
som arbetade kvar på fabriken kom allt
oftare utifrån. De första åren efter andra
världskrigets slut andades dock optimism
och Jonsereds fabriker kunde expandera
med en ny textilbyggnad. Men på sikt
drabbades även Jonsered av den rådande
textilkrisen i Sverige. Bruket började sälja
av sin mark och minskade långsamt sitt
inflytande på orten, för att till slut helt
läggas ned i slutet av 1970-talet.
William Gibson 1783-1857

arbetarbostäder kvar – bland annat de
unika tegellängorna med tillhörande trädgårdar som var förmännens bostadshus,
samt de små nationalromantiska trähusen
i Hallebacken där fabriksarbetarna in
kvarterades. I anslutning till Jonsered
utvecklades även bostadsområden i
Uddared, Stärtered och Kåhög. I de två
sistnämnda områdena, tillsammans med
bostäderna på Höghallsvägen vid infarten till Jonsered, äger Partillebo idag flera
hyresrätter.

I Jonsereds Fabriker
skrivs fortfarande historia

Under 1800-talet var Jonsered
beläget i Partille socken och ingick
i Partille landskommun. Den kommunala
verksamheten bedrevs då i Jonsereds
skola och i godtemplarhuset, men man
lyckades aldrig förverkliga ett riktigt
kommunalhus i Jonsered. Därför blev det
istället Partille som utvecklades till centralort i kommunen och från 1920-talet
och framåt påbörjades en långsam kommunalisering av samhällsinstitutionerna i
Jonsered.

I de välbevarade fabriksbyggnaderna
och uppe vid Jonsereds Herrgård pågår
flera projekt för att på nytt göra Jonse
red till en plats för företagande och
forskning. De vackra tegelfabrikerna har
blivit populära lokaler för nya företagare
som vill verka i unika miljöer. Här hittar
man öltillverkaren Poppels, restaurangen
Lille Grisen, musikverkstaden GNU, kaffe
rosteriet Gibsons Coffee och hotellet
Le Mat. Bland många andra driftiga
entreprenörer. När vi lämnar fabrikerna
kan vi nästan känna William Gibsons ande
fortfarande vila över området. Hans
handlingskraft verkar åtminstone sitta
kvar i de mytomspunna tegelväggarna,
helt klart.

Vy över delar av fabriksområdet.

Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto Helena Sellgren

En ny generation företagare har flyttat in.

Vi bestämmer oss för att göra ett nedslag i Jonsereds Fabriker, där närmare 100 olika företag
huserar idag. De sysslar med allt från flugfiske till medicinteknik i en av Sveriges bäst bevarade
industrimiljöer. Samhället bär fortfarande spår av den industriella storhetstid som satte Jonsered
på världskartan under 1800-talets andra hälft.
Vi går in genom Porthuset, fabriksområdets ursprungliga ingång, där Säveån
brusar och häver sig under den lilla bron.
Här finns Jonsereds Studios som var
huvudinspelningsplats för den omåttligt
populära tv-serien Vår tid är nu. Inne på
fabriksområdet ligger den byggnad där
restaurang Djurgårdskällarens lastbrygga
filmades. Det känns helt naturligt, på
något vis. För de vackra fabrikerna och
de karaktäristiska tegelbyggnaderna i
brittisk stil vittnar om en svunnen tid och
vi känner verkligen historiens vingslag
som slår emot oss.
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När den skotske affärsmannen
William Gibson bestämde sig för att köpa
egendomen Jonsered år 1833, så blev
det startskottet för det lilla samhällets
förändring från by till bruksort. Tillsammans med sönerna William och Charles
startade fabriksägaren Gibson med tiden
en betydande textilindustri med produktion av rep, segel och andra textilier
till maritima användningsområden, som
sedan spreds över hela världen.
Familjen Gibsons exceptionella framgång med fabrikerna gjorde att samhället
kunde expandera och utvecklas, för att

slutligen bli ett föredömligt exempel på
hur ett modernt industrisamhälle kunde
se ut i slutet av 1800-talet. Jonsered
blev plötsligt en attraktiv bruksort med
stor inflyttning från övriga Västsverige,
men också från Småland och Finland.
De fabriksanställda fick ordentliga hus,
barnen sattes i skola och allmän sjukvård
etablerades för samhällets invånare.
Skotten Gibson och hans efterkommande har på många sätt satt sin prägel
på samhället, där i stort sett allt varit i
släktens ägo en gång i tiden. Utöver de
gamla fabriksbyggnaderna finns många

Nationalromantiskt hus i Hallebacken.

De unika tegellängorna med tillhörande trädgårdar.
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Inredningen går i sobert grått med puderrosa detaljer.

För Julia Larsson är mötet med människor det viktigaste.

Sandra Olsen berättar om hudprodukternas fördelar.

Rogivande musik och mjuka kuddar.

Julia, Michaela och Sandra hälsar oss välkomna till TMO-kliniken.

Skönhet kommer inifrån
På Gamla Kronvägen 68, i Partillebos nybyggda Åkanten 2, ligger hud-, skönhets- och
hälsokliniken TMO. Här träffar vi Sandra, Julia och Michaela för ett samtal om sunda
levnadsvanor, adekvat träning och hur insidan är minst lika viktig som utsidan.
Det har regnat hela veckan och den
allmänna känslan är att vi haft samma
väder sedan oktober. Men just denna
februaridag strålar solen och lyser upp
hela TMO-klinikens mysiga lokaler. Inredningen går i sobert grått med puderrosa
detaljer och man kan förstå att de flesta
kunder vill ta av sig skorna och låna ett
par mjuka tofflor från korgen i entrén.
Här förmedlas en avslappnad känsla med
rogivande musik och mjuka kuddar.
– Det ska vara inbjudande och varmt
samtidigt som hygienen är A och O. Vi
arbetar ju kliniskt och god hygien är en
självklarhet, säger Sandra Olsen som är
ägare och verksamhetschef.
Att Sandra slog upp portarna till sin
nya klinik i just Partille var en självklarhet, trots att hon själv bor i Floda. Hon
tilltalades av hur lätt man kan ta sig hit
med buss, tåg eller bil och hon tyckte
mycket om själva lokalens läge – centralt
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men samtidigt lite avskilt, runt hörnet.
Det uppskattas av klienterna, som kanske
inte vill gå direkt ut i cityvimlet efter en
längre behandling.
– När jag såg läget och lokalen blev jag
frälst. Då var det bara ett yttre skal men i
samråd med vår hyresvärd Partillebo har
vi kunnat anpassa ytorna, så långt det är
möjligt. Vi har haft en väldigt bra dialog
genom hela processen, säger Sandra
entusiastiskt.
Hud och skönhet handlar oftast om hur
vi mår rent fysiskt och psykiskt, därför
satsar TMO-kliniken mycket på hälsa
med fokus på levnadsvanor och en mer
hälsosam vardag. Sandra Olsen är i grunden undersköterska men också personlig
tränare och hälsocoach. Hon har arbetat
länge med friskvård och genom sitt tidigare jobb inom Närhälsan träffade Sandra
många patienter med diabetes, övervikt
och andra kostrelaterade hälsoproblem.

– Vi vill jobba förebyggande och alltid
utgå från kundens förutsättningar.
Det handlar om hela människan och vilka
levnads- och kostvanor man har. Att leva
efter devisen ”på måndag börjar mitt nya
liv” tror vi absolut inte på. Här arbetar
vi från grunden, och tar ett steg i taget,
säger Sandra.
– Huden säger faktiskt väldigt mycket
om hur vi mår, tillägger Julia Larsson som
är injektions- och sjuksköterska med
arbetserfarenhet av psykisk ohälsa.
Just nu är Julia föräldraledig men
jobbar annars inom psykiatrin för
hemsjukvården i Alingsås, parallellt med
uppdragen för TMO-kliniken.
– För mig är det optimalt att kunna
kombinera det sjuka med det friska. Och
allra viktigast är mötet med människor.
Här på kliniken har jag mycket större
möjlighet att sitta ner och prata, i lugn
och ro, med mina klienter.

Hon uppmanar verkligen till fysisk
aktivitet och vill få alla att inse att insidan
är minst lika viktig som utsidan.
– På TMO Hälsa vill vi fånga upp klienterna i tid genom terapeutiska samtal
och råd om lämplig kost och aktivitet.
Vi hoppas på samarbete med flera närliggande vårdcentraler och gym, och på så
sätt vara mellanhanden mellan sjukvård
och friskvård, berättar Julia.

inte bara för att ta bort argrynkan eller
släta ut huden i största allmänhet. Botox
är muskelavslappnande och kan lindra
svår handsvett och besvärande migrän.
Fillers kan användas för att räta upp en
näsa som blivit sned efter en olycka, utan
att man behöver göra kirurgiska ingrepp.
Och många gomspalt-patienter behandlas
med fillers, som ger riktigt goda resultat,
berättar Julia.

Utöver hälsoinriktningen erbjuder
kliniken flera olika slags skönhetsbehandlingar för hud,
fransar och bryn.
– För oss är
varje kund unik
och vi arbetar
stenhårt med att
förmedla våra
ledord; kunskap, kvalitet och trygghet. Vi
vill att kunderna ska få en upplevelse när
de är hos oss, känna välbefinnande, säger
Sandra som arbetat med hudvård sedan
tidigt tonår och gått flera utbildningar
inom dermatologi.

TMO-kliniken vill ta bort den negativa
stämpel som injektionsbranschen fått.
De tycker att media
oftast visar upp bilder
på personer som gjort
alldeles för många
behandlingar; att man
alltför sällan får se de
lyckade resultaten.
En korrigering kan göra mycket för en
människas självkänsla, menar de.
– Vi har inga problem att säga nej till
kunder där vi anser att man redan gjort
för mycket, säger Sandra med eftertryck.

”Huden säger faktiskt

väldigt mycket om hur
vi mår.

”

Kliniken har ett samarbete med den
norske överläkaren Adeel Anwar och
utför även medicinska injektionsbehandlingar samt utfyllnadsbehandlingar, så
kallade fillers.
– Många människor har fördomar om
botox och fillers. Injektioner görs absolut

Julias och Sandras kollega, Michaela
Nielsen, är fransstylist och ska snart
tävla i SM i lashlift och volymfransar. Då
kommer domare från hela världen och
Michaela tycker att det är en jättebra
möjlighet att se var hon står i förhållande
till andra i branschen, vad som är bra och
vad som kan göras bättre.

– Man blir aldrig fullärd, jag går
regelbundet på olika utbildningar och
undervisar faktiskt själv genom Svenska
Skönhetsakademin.
Medan Michaela tar sig an dagens
första klient, slår vi oss ned med en kopp
kaffe och börjar prata om olika framtidsscenarier. Sandra och Julia funderar på
var de skulle kunna tänkas vara om fem
år och de är ganska eniga:
– I dagsläget har vi en riktigt stor lokal,
87 m2, men då har vi förhoppningsvis
ännu större ytor och i bästa fall några
anställda. Vi vill kunna ge utbildningar
och vara mer av en hälsoklinik, med en
fysioterapeut. Eftersom kliniken redan
nu har en medicinsk inriktning, med leg
läkare, leg sjuksköterska och undersköterska, vill vi även kunna ta blodtryck och
göra mindre hälsoundersökningar.
Framtiden ter sig lika ljus som vårvintervädret utomhus och innan vi säger
hejdå vill kliniken signalera att de just nu
söker ytterligare en samarbetspartner
– massör, frisör, fotterapeut eller nagelteknolog. Det är bara att komma förbi.
Gamla Kronvägen 68 ligger centralt,
alldeles runt hörnet.
Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto Annika Arvroth
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Vad tycker du...
Vad händer i Partille i vår?
Vad gör en doula?

Flickor har också ADHD

Ons 18 mars kl 18
En doula har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att
ge stöd och information till den gravida under havandeskapet.
Hon har inget medicinskt ansvar och agerar inte som barn
morska utan bidrar till att göra graviditeten så trygg och
positiv som möjligt. Hör Charlotta och Ida från Doula nära
dig berätta om en tjänst som blir alltmer efterfrågad bland
gravida. Hörsalen, Kulturum. Fri entré. Arr: Hälsodisken och
ABF Sydvästra Götaland.

Ons 15 april kl 18
Flickor kan också ha ADHD – det ser bara lite annorlunda
ut. Jessica Stigsdotter Axberg berättar med värme, humor
och stort engagemang om livet före och efter det att
hennes dotter fick sin diagnos. Hon ställer frågorna: hur
upptäcker man och känner igen ADHD hos flickor och hur
kommer det sig att flickor får diagnosen senare än pojkar?
Hörsalen, Kulturum. Fri entré. Arr: Hälsodisken och
ABF Sydvästra Götaland.

Safari i Kenya

Tove Janson och Muminvärlden

Tors 19 mars kl 19
En bildberättelse av Per Leyton om en spännande safari i
Kenya. Här får vi se flera av de stora afrikanska däggdjuren
i några av de mest kända nationalparkerna och naturreser
vaten. Partille församlingshem. 50 kr för STF-medlem,
100 kr övriga. Arr: STF Lerum/Partille.

Tis 21 april kl 18
Med böckerna om Muminvärlden skapade Tove Jansson
ett nytt litterärt universum och raderade ut gränserna för
den traditionella barnlitteraturen. Muminböckerna med
nonsenshumor och filosofiska anslag var banbrytande när
de kom, och läses över generationsgränserna än idag.
Hör Agneta Rehal-Johansson, doktor i litteraturvetenskap,
föreläsa om Muminböckerna och Tove Jansons författar
skap. Jonsereds Herrgård, 100 kr inkl. kaffe och smörgås.
Arr: Jonsereds herrgård m fl.

Konsert med Bows & Bones
Ons 25 mars kl 18.30
En konsert med Kulturskolan och gästartisterna Linnea
Olsson och Jakob Sollerman. Ett spännande möte mellan
cello, kontrabas, trombon och tuba som bjuder på djupa,
svängiga och dramatiska stämmor med instrumentens
unika klangfärger. Stora scenen, Kulturum. Fri entré.
Arr: Partille kommun.

Klädbytardag i Partille

På
Tidningen

Timo
n
tolkar jule
sid. 6-7

Läckert t i jul
vegetarisk
sid. 5

s
Trivsamt hoHasse
Barbro ochmen
am
i Björnd
sid. 8-9

fåglar
Våra vinter
sid. 14

…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

Partillebo informerar

Nytt områdeskontor och ny områdesindelning

Tis 5 maj kl 14
Bonds gamle vän från CIA dyker upp och ger honom det för
rädiska uppdraget att rädda en kidnappad forskare. Seniorbio,
Stora Scenen, Kulturum. Bilj 70 kr. Arr: Partille Kommun.

Den 23 mars öppnar vi ett nytt områdeskontor i Öjersjö. Vi har under flera år byggt bostäder
i Öjersjö och får alltfler nya hyresgäster hit. Här kommer lite generell information utöver den
ni redan fått i era postfack.
Eftersom kommunen expanderar kraftigt i området Öjersjö fortsätter vi skapa fler bostäder och Gökegård blir vårt nästa stora
byggprojekt. Konsekvensen blir att hela Björndammen, från och med den 23 mars, kommer att tillhöra samma områdeskontor,
vilket blir på Bisittarevägen. Områdeskontoret på Krondammsvägen ska försvinna och marken kommer istället användas till att
skapa fler parkeringsplatser. Det blir några fler omstruktureringar gällande vilket område som hör till vilket områdeskontor, och
nedan ser ni den nya indelningen. Även mailadresserna är nya. Ni är alltid välkomna att kontakta oss – det gillar vi!

Våld i nära relationer

Partille Centrum

Lör 9 maj kl 11-14
Traditionell marknad med hantverkare, försäljning, lotterier,
servering, våfflor och mycket annat. Klockan 12 spelar
Jonsereds musikkår. Porthuset, Jonsered.
Arr: Jonsereds hembygdsförening.

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?

Tack på förhand!

James Bond: No time to die

Vårmarknad i Jonsered

bos kunder

för Partille

Nr 3/2019

Lör 28 mars kl 11–16 (klädinlämning fr kl 10)
Second hand när den är som bäst! Ta med upp till tio
hela och rena klädesplagg du inte längre kan eller vill ha.
För varje inlämnat plagg får du en kupong, som du kan
byta till lika många andra plagg. Sävedalens Folkets Hus.
Arr: Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet i Partille.

Tors 2 april kl 18
En föreläsning om mod, hopp och läkande. Efter att ha
levt i en destruktiv relation i över 30 år lyckades Christel
Andersson ta sig ut med livet i behåll. Detta är hennes
personliga berättelse om tiden i helvetet och om hur hon
hittade nyckeln till friheten. Ett hoppfullt föredrag om att
finna sig själv och våga leva, trots allt. Hörsalen, Kulturum.
Fri entré. Arr: Hälsodisken och Studieförbundet Vuxenskolan.

...om tidningen?

Arenatorget 2, tel 031-44 81 93
Mail: centrum@partillebo.se
Partille Centrum, Åkanten, Artles Torg, Forellen, Högen,
Kåhög, Mellby, Borgen, Ida Lilljebergsväg

Björndammen

Bisittarevägen 19 B, tel 031-44 50 86
Mail: bjorndammen@partillebo.se
Björndammen, Mosaikens trygghetsboende, Anneberg,
Stärtered /Bäcksorlet

vik här!

Frankeras ej
Partillebo betalar
portot

Sävedalen

Ljungkullen 16 B, tel 031-26 31 94
Mail: savedalen@partillebo.se
Persplatsen, Ljungkullen, Oxled, Vallhamra torg, Puketorp,
Finngösa, Postgången

Öjersjö

Öjersjövägen 62, tel 031-44 63 98
Mail: ojersjo@partillebo.se
Talliden, Hallen, Öjersjö Lycka, Hytterkullen, Storegården,
Hossaberget, Gläntan, Furulunds trygghetsboende

Partillebo AB
Svarspost 410466800
433 01 Partille

Korsord
Lös korsordet och vinn biobiljetter!

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

Namn
Adress

Skicka lösningen till Partillebo, senast 3 april 2020.
Vi lottar bland bidragen och belönar tio personer
med två biobiljetter vardera.

Lägenhet nr

Gräs i olika former och arter

Tips och information

Med pampasgräset i spetsen har torkat gräs tagit allt större plats i inredningsreportagen.
Trenden att dekorera med torkade växter har faktiskt många fördelar, förutom de rent estetiska.
Växterna håller länge, du slipper byta vatten och sparar samtidigt en rejäl slant, speciellt om du
brukar köpa snittblommor var och varannan helg.
Även så kallat prydnadsgräs blir allt
vanligare på terrasser och balkonger,
planterat i krukor och urnor av olika
slag. Det finns mängder av olika
prydnadsgräs – en del är ettåriga,
andra är perenna. Gräs som är höga
eller låga, torktåliga eller fuktkrävande,
mjuka eller vassa, silvriga eller
varmgula. Ja, det finns i stort sett
grässtrån för alla smaker.
Gräs är en familj enhjärtbladiga
växter med omkring 9 000 olika
arter runtom i världen, varav cirka
150 i Sverige. Omkring en femtedel
av jordens markyta är täckt av gräs,
som är en mycket tålig växt. Det
finns gräs i riktigt krävande miljöer,
såsom öknarna kring ekvatorn och
vid nord- och sydpolen. Ur ett
ekologiskt perspektiv är gräs den
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mest betydelsefulla växten i vår
flora. Människan har under alla tider
använt gräs som föda, byggnads
material och djurfoder. Gräs används
även i framställningen av textilpro
dukter och papper. I Sveriges är de
ekonomiskt viktigaste gräsarterna
våra fyra sädesslag; havre, vete, råg
och korn.
Majs, ris, hirs, sockerrör och
bambu tillhör också gräsfamiljen,
även om de är lite mer otippade
varianter. Gräs finns nämligen i
många av de livsmedel och drycker
vi konsumerar; öl, whisky och bröd
är bara några exempel. Idag har det
ökande intresset för raw food gjort
grässaften populär, och då använder
man främst saft från obehandlat
vetegräs.

För sporter som fotboll, golf
och tennis är gräset helt avgörande
och gräsmattorna på Camp Nou i
Barcelona, Old Course i St Andrews
och Centre Court i Wimbledon har
blivit världsberömda. Men det är inte
alla som älskar gräs. Under pollen
säsongen har var fjärde svensk
besvär i ögon och luftvägar. Många
gånger är gräspollen boven i dramat,
framförallt under sommarmånaderna.
För andra kan de vackra ängarna
erbjuda en perfekt plats för picknick
i solvarmt gräs eller en vilsam stund
med sommarens bästa deckare.
Gräset är kanske inte alltid grönare
på andra sidan staketet, men visst är
grönt gräs skönt.

Partillebo AB, Box 87, 433 22 Partille. Telefon 031-44 07 70.
Ansvarig utgivare: Katarina Elfverson, VD Partillebo AB | Produktion: Billes.
Skribent: Louise Lagerkvist Olemyr, Rut och jag | Fotografer: Annika Arvroth, Helena Sellgren.

