
På

Film är bäst  
på Göta Bio
sid. 8-9

Skogens guld
sid. 3

Anneberg rustas 
upp och förädlas
sid. 4-5

Emmys lägenhet  
har fått ett lyft
sid. 7

Tidningen för Partillebos kunder

Nr 2 / 2019



VD har 
ordet

Vi hälsar hösten  
välkommen.

Svampplockning är en hobby som ständigt ökar i popularitet. En svamppro
menad i skogen är både hälsosam och lärorik och i bästa fall får man med hela 
familjen på utflykten. Att denna naturupplevelse kan kombineras med kulinarisk 
matlagning är dessutom svårslaget. Värt att notera är att svamparna inte är slut 
bara för att någon annan varit framme och länsat ditt favoritställe. Är väderför
hållandena riktigt gynnsamma kanske du kan återkomma flera gånger i veckan. 
Det är alltså ingen myt att svampar dyker upp som svampar ur jorden!

Våra svenska skogar är rika på många goda svampar, inte bara karljohan och 
kantarell. Men man måste vara försiktig och alltid ha med en modern svamp   bok 
eller lämplig app i telefonen. Den viktigaste regeln är att bara plocka svamp ar du 
är säker på. Plocka hela svampen ur marken så blir det lättare att avgöra vilken 
art det är. Om du är osäker, fotografera svampen och notera vilka träd som finns 
i närheten. Då kan du lättare få hjälp av någon mer svampkunnig person. Vill man 
sikta in sig på bra nybörjarsvampar är de flesta soppar helt ofarliga, såsom den 
smakrika och populära karljohansvampen. Andra säkra svampar är blodriska,  
kantarell, rödgul trumpetsvamp och blek taggsvamp. De är svåra att förväxla 
med giftiga sorter.

Kantareller – skogens guld. Gyllengula och otroligt smarriga. Årets första 
kanta  reller brukar synas redan vid midsommar och de allra flesta plockas i juli.  
Du kan dock hitta kantareller ganska sent in på hösten, fram tills termometern 
visar minusgrader.

Kantarellen trivs på samma ställen år efter år. De växer oftast i blandskogar 
med flera olika lövträd. Eftersom svamparna kräver ganska mycket solljus tycker 
de inte om täta och mörka barrskogar. Kantarellen lever ofta i symbios med tall, 
björk, gran, ek, asp eller bok. Om du ser en aspdunge, vänd lite på löven på  
marken så kanske du gör ett riktigt kantarellfynd. Eller kika runt nedfallna träd
stammar, de gör också att det blir lite fuktigare. Ge inte upp, hittar du en kanta
rell så finns det ofta fler runt hörnet. Snoka runt. Lyft på löv, gräs och grenar. 
Plötsligt står den där, stolt och guldgul.

Syltade kantareller

Till höstens grytor och söndagsstekar. 
Ett fantastiskt gott litet tillbehör!

1 liter kantareller
3 dl ättiksprit
5 dl strösocker
1 bit ingefära
1 kanelstång
5 kryddnejlikor
0,5 tsk vitpepparkorn
0,5 tsk kryddpepparkorn

Rensa svampen noggrant. Blanda  
ättika och socker i en kastrull. Koka upp 
och sjud 2–3 min tills sockret smält. 
Skala och skiva ingefäran. Blanda ner 
svampen och kryddorna i lagen. Sjud 
under lock ca 30 min. Rör om då och 
då. Häll kantarellerna tillsammans med 
lagen i väl rengjorda burkar och förslut 
med tättslutande lock. Förvara svalt. 

Svampen kan ätas efter ca 1 dygn  
och lagras upp till 3 månader.

På tapeten
just nu!

I svampskogen Några av Partilles  
vackra naturområden

Som alla kan nås med kommunala 
färdmedel.

• Paradiset: längst upp i Paradiset vid  
 korsningen Gavelåsvägen/Ulvås
 vägen finns en liten parkering där 
 vandringsstigar utgår. På anslags
 tavlan är de färgmärkta lederna   
 markerade. Tåg eller buss till Allum,
 därefter promenad till stigarna.

• Kåsjön: här finns fina vandrings  
 leder som leder till såväl Delsjö
 området och Hindås (Vildmarks- 
 leden) som Jonsered (Bohusleden).  
 En liten naturstig runt vackra Kåsjön  
 är också att rekommendera. 
 Buss 513 eller 516 till Kåsjön.

• Björndammen, Prästtjärn: runt   
 tjärnen går en fin, något bredare   
 motionsslinga som i sin första del   
 sammanfaller med ett elbelyst spår.
 Buss 511, 513 eller 516 till Furulund  
 därefter promenad till spår.

• Sävedalen, Blacktjärn: här finns   
 ett trevligt elljusspår som går på   
 både skogsvägar och allmänna   
 vägar söder om Oxledsområdet.
 Buss 514 till förslagsvis Kvarn-  
 fallsvägen, därefter promenad  
 till spåret.

• Jonsered, Bokedalen: här går  
 Lövspåret genom bok och bland 
 skog. Även Bohusleden passerar   
 här, med möjlighet att ta en tur upp  
 till Torpet Freden där det serveras  
 våfflor alla söndagar kl 1115  
 fram till november/december.  
 Tåg, Gul express eller buss 519.

Efter ännu en härlig sommar är hösten här. Nu är det dags 
att tända ljus, njuta av en god kopp te och ta tillvara på den 
här årstidens möjligheter. Varför inte passa på att gå ut i 
skogen, få frisk luft och kanske fylla en korg med svamp?  
Jag kan varmt rekommendera vandringslederna i det  
naturnära och vackra Jonsered. Läs gärna mer om svamp-
plockning i detta nummer. 

Utöver den viktiga tillsynen och skötseln av våra områ-
den händer det mycket här på Partillebo. Vår fortsatta 
nyproduk tion av bostäder och lokaler i centrala Partille och 
Öjersjö kompletteras även med upprustning och förädling av  
bostadsområdet Anneberg. De boende får en hög Partille-
bostandard med inglasade balkonger och/eller uteplatser 
som nya mervärden. Vi passar samtidigt på att öka standar-
den och tryggheten i den yttre miljön med bättre belysning 
i hela området, inte minst med mer markerade och tydligt 
upplysta entréer.

Partillebo har också fått det hedrande och spännande  
uppdraget att bygga en ny simhall i centrala Partille.  
Björndammen har, liksom många andra simhallar, levt på 
övertid och det är hög tid att ersätta den med en ny  
anläggning som kan klara framtidens behov under många år. 
Det lär vi återkomma till längre fram när politikerna fattat 
beslut om mer exakt utformning och innehåll.

Vi vet redan nu att den sannolikt kommer byggas i direkt 
anslutning till Partille Arena. Med den nya simhallen blir det 
här idrotts- och motionsområdet i det närmaste komplett 
och kan förhoppningsvis vara till stor glädje för många.

Jag och mina kollegor önskar dig trevlig läsning och glöm inte 
att njuta av hösten! 

Katarina Elfverson 
VD Partillebo AB
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Samtliga lägenheter ska få nya fönster och nya 
inglas ade balkonger, det här gäller även de lägenhe
ter som i dagsläget inte har balkong. De hyresgäster 
som bor på markplan ska få nya trevliga uteplatser.

Alla trapphus byggs om och där det finns tillräckligt 
med utrymme kommer även gångarna att breddas. 
Trapphusen ska målas om och få helt ny belysning. 
Ett ljusare, tryggare och mer välkomnande intryck. 
Här kommer det finnas plats för barnvagnsrum, med 

möjlighet att förvara rullatorer. Varje uppgång får 
också nya utvändigt inglasade entréer.

När renoveringen av fastigheterna är klar ska även 
gårdarna förädlas och få ett mer inbjudande utseen
de. Det här kräver stor omsorg och noga planering 
och vi är ännu inte klara med hur gårdarna ska se ut 
i framtiden. På sikt kommer soprummen att försvin
na och ersättas av moloker; underjordsbehållare för 
avfall.

I de centrala delarna av Partille ligger bostadsområdet Anneberg – ett fritt och luftigt område 
med närhet till butiker och fina strövområden. Oavsett antal rum är lägenheterna i Anneberg 
väldigt omtyckta, de har mycket rymd och ljus. Här ska husen, som är byggda på 1960-talet, 
få en mer omfattande fasadrenovering och balkonginglasning. Arbetet pågår i etapper fram till 
hösten 2022.

Södra Annebergsvägen Illustrationer
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Jamie Olivers läckra äppel- och  
björnbärspaj med en touch av ingefära
Den godaste äppelpajen i världen enligt kocken själv! Ett lite mer  
utmanande recept, men som faktiskt går ganska snabbt. Försök att få  
tag på färska björnbär, de ger så mycket mer smak än frusna. Och njut!

Augustisolen lyser in över gårdarna i 
Anneberg. Några barn leker och stojar 
i sandlådorna, övervakade av sina för
äldrar som samtalar glatt. Många barn 
har fortfarande sommarlov och det är 
ovanligt tyst och lugnt på den närliggan
de förskolan.

Emmy Landqvist tar emot oss i sin 
fräscha lägenhet med sovalkov. Trots att 
den ligger på bottenplan är lägenheten 
ovanligt ljus och trevlig. Den tidigare 
kokvrån utan fläkt har förvandlats till ett 
fullt fungerande kök och i badrummet 
har badkaret ersatts med dusch. Här  
har man nu kunnat installera både tvätt
maskin och torktumlare.

Emmy är 27 år och arbetar på djursjuk
huset AniCura i Sisjön. Hon älskar djur, 
framförallt hundar och hästar, och läste 
därför naturbruksprogrammet på gym
nasiet. Idag är hennes tre hundar, två 
border collies och en malinois (belgisk 
vallhund), på tillfälligt besök hos Emmys 
föräldrar.

– Det blir lugnast så, säger Emmy och ler.

Hon är med i Lerums Brukshundklubb 
där hon regelbundet tränar sina hundar 
i lydnad, spår, skydd och specialsök. De 
många priserna i vitrinskåpet vittnar om 
framgångar i diverse tävlingar och Emmy 
är sällan utan sina hundar.

– Jag tar med hundarna till jobbet varje 
dag, det är så välordnat på min arbets
plats med hundstallar för personalens 
hundar. Egentligen har vi ju jättebra 
kommunikationer i Partille men på grund 
av mina kära husdjur så tar jag faktiskt 
bilen till jobbet.

Emmy Landqvist trivs väldigt bra 
som djurvårdare men hon har inte gett 
upp drömmen om att bli polis. I höst 
kan hon förhoppningsvis göra de många 
test erna som krävs för att komma in. 
Hon har sökt till det nya polisprogram
met på Högskolan i Borås och om möjlig
heten uppstår hoppas hon kunna arbeta 
som hundförare i framtiden. En polishund 
kan spåra, söka och försvara. Den kan 
exempelvis användas för att leta efter 
försvunna personer eller till att upptäcka 
narkotika, vapen och sprängämnen.  

På en brottsplats kan polishundarna 
hitta flera olika spår efter gärningsmän 
såsom blod eller hårstrån. Många spän
nande uppdrag, helt klart, och det är lätt 
att förstå Emmys fascination av yrket.

Emmy är uppvuxen i bostadsområdet 
Stärtered och gick på Jonseredsskolan 
under låg och mellanstadiet. I Jonsered 
har hon dansat på skoldisco på Ordens
huset och sett en och annan film på 
Göta Bio. Hösten 2014 flyttade Emmy 
till Anneberg och nu längtar hon efter en 
egen uteplats där hon och hundarna kan 
koppla av i skuggan av kastanjeträden. 
Emmy Landqvist gillar verkligen Partille, 
här har hon nära till både shoppingen i 
Allum och strövområdena runt Kåsjön.

– Det är perfekt att bo här nu. Men man 
vet ju inte vad som händer framöver. 
Kanske jag bor någon annanstans om 
några år, utanför stan’. På en gård, med 
många djur.

Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto Annika Arvroth

Emmy i Anneberg är hundarnas bästa vän
Djurvårdaren Emmy Landqvist drömmer om att bli polis och allra helst hundförare. Tillsammans 
med sina tre brukshundar njuter hon av sin nyrenoverade lägenhet i Anneberg, med ett rum 
och kök. På sikt ska alla lägenheter i området få inglasade balkonger och eftersom Emmy bor på 
markplan kan hon se fram emot en egen uteplats.

Pajdeg
500 g vetemjöl
100 g florsocker
250 g kallt tärnat smör
rivet skal från 1 citron
2 uppvispade stora ägg
en skvätt mjölk

Lägg mjöl, socker, smör och citronskal i en matberedare. Kör 
tills det blir smuligt. Knäck äggen, vispa ihop dem helt lätt och 
häll i matberedaren medan den kör. Häll i en liten skvätt mjölk 
till degen så att den precis går ihop och bildar en "rulle" i mat
beredaren. Slå in degen i plastfolie och låt vila 1 timme i kylen.

Fyllning
50 g smör plus lite att smörja formen med
100 g råsocker, plus lite att strö över
6–8 äpplen, gärna Cox Orange, urkärnade, skalade och skurna 
i klyftor
1 rågad msk syltad ingefära, finhackad, plus sockerlag från burken
150 g björnbär
1 ägg, uppvispat
½ tsk malen kanel
vaniljsås till servering

Sätt ugnen på 175 grader. Värm smör och socker i en kastrull. 
När smöret smält, tillsätt äpplen, syltad ingefära och en mat
sked sockerlag från ingefärsburken. Låt puttra sakta under 
lock i 15 minuter. Tillsätt sedan björnbären och reducera 
vätskan 5 minuter utan lock.

Ta ut degen ur kylen. Mjöla arbetsytan, dela degen i två delar 
och kavla ut till två rundlar, ca 1 cm tjocka (använd gärna 
smörpapper så att degen inte fastnar på kaveln). Smöra en 
låg pajform, 26 cm i diameter, och skär till degen så att den 
passar formen.

Häll äppelklyftorna och björnbären i en sil, men spara all saft. 
Lägg frukten i mitten på pajformen och skeda över fruktsaf
ten, minst hälften. Pensla kanten på degen med uppvispat 
ägg. Lägg sedan den andra delen av degen över som ett lock. 
Trimma bort kanterna och nyp ihop dem med bottendegen. 
Pensla locket med resten av det uppvispade ägget och strö 
över rikligt med socker och kanel. Skåra locket lite med en 
kniv.

Sätt pajformen på en plåt och grädda i nedre delen av ugnen 
i 55–60 minuter tills den är gyllenbrun och krispig. Servera 
med vaniljsås.

PartilleProfilen
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Idag, 100 år senare, är det Bosse  
Lundqvist som visar runt och berättar 
om den hemtrevliga biografen. Han är 
ordförande i Götas Vänner, en ideell 
biograf örening som drivit Göta Bio sedan 
1996. Varje söndag, från september till 
april, visas film klockan 19. Ibland är det 
även matiné föreställning och då vallfärdar 
barnfamiljerna upp till biografen.

Hela entrén med tidstypisk biljett-
lucka och kiosk har ett nostalgiskt 
skimmer över sig, och det är en fröjd att 
få slå sig ner i de bekväma biostolarna 
på balkongen. Göta Bio har totalt 108 
platser, varav 30 på balkong. En unik 
atmosfär man inte får missa, men alla 
har ännu inte hittat hit.

– Det är fantastiskt roligt att vi får bio
besökare ända från Lerum, Härryda och 
Hisingen men samtidigt tror jag det är 
väldigt många partillebor som inte kän
ner till att det finns en biograf i Jonsered, 
konstaterar Bosse Lundqvist.

Ett tjugotal personer jobbar för Götas 
Vänner med diverse ideella uppdrag. 
Förutom förberedelser och planerings
arbete ska det vid varje föreställning 
alltid finnas en maskinist, någon som 
säljer biljetter och godis samt en eller 
två vaktmästare. Tack vare alla frivilliga 
insatser har föreningen lyckats driva 
biografen under flera decennier, med 
undantag för några mörka år i Göta 
Bios historia då biografen faktiskt var 

nedläggningshotad på grund av den nya 
digitala tekniken.

I mitten av 2 000-talet påbörja
des den stora installationen av digitala 
projektorer på biograferna i Sverige och 
2013 var övergången i stort sett full
bordad. Digitaliseringen av film innebar 
att det knappt gick att hitta filmer i 
det gamla 35 mmformatet och Götas 
Vänner insåg att omställningen till digital 
teknik var nödvändig. Men kostsam. 
Närmare en miljon kronor måste vaskas 
fram, en enorm summa för en liten 
förening. De började därför se sig om 
efter ekonomiskt stöd och lyckades till 
slut få bidrag från såväl EU som Svenska 
Filminstitutet.

Göta Bio var räddad! Övergången till 
digital teknik skulle dock kräva en stor 
arbetsinsats, något den sittande styrel
sen gärna ville lämna över till nya styrkor. 
Och det var så 
Bosse kom in i 
bilden. Han var 
teknikintresse
rad och kunde 
därför tänka sig 
att vara med 
på ett hörn; 
hjälpa till med 
digitaliseringen 
och andra elek
tronikbetonade 
sysslor. Det hela slutade med att han 
blev vald till ordförande i Götas Vänners 
nya styrelse.

– Det var kanske inte riktigt det jag tänkt 
mig från början, säger Bosse och skrattar.

Den 25 december 2013 hade filmen 
Hundraåringen som klev ut genom ett 
fönster och försvann premiär runtom i 
Sverige och i januari 2014 kunde Göta 
Bio visa filmen med den nya digitala  
tekniken. Det blev en omedelbar succé 
med biljettrusning och fulla salonger.

– Övergången till digital film har ju varit 
jättebra för små biografer! Nu kan vi 
visa de senaste filmerna samtidigt som 
Filmstaden och andra stora kedjor. Förr 
tog filmbolagen fram alla filmer på rulle, 
en kostsam procedur som gjorde att de 
bara levererade ett fåtal exemplar. Små 
biografer, som Göta Bio, var lågpriorite

rade och fick filmrullarna flera månader 
efter premiären.

Även om föreningen gärna skulle vilja 
nå fler ungdomar så är de flesta besökare 

över 40 år. Under 
senare år har 
de allra största 
succéerna varit 
svenska filmer 
såsom nämnda 
”Hundraåringen” 
tillsammans med 
En man som heter 
Ove, Ted – för 
kärlekens skull och 

Unga Astrid. Ett populärt inslag för alla 
filmentusiaster är Göta Bios årliga  
livevisning från in vigningen av  
Göteborgs Filmfestival.  
Då får man också se 
festivalens två premiär
filmer; kortfilm och 
långfilm.

Götas Vänner har även 
ett samarbete med  
Partille konstförening 
och ibland kommer 
konstfilmer upp på 
repertoaren.

– Konstfilmer är fantas
tiska. Filmaren besöker 
de stora konstmuseerna 
i världen och låter de 
vackra konstverken 
utgöra grunden för 

historien; om konstnärernas ofta drama
tiska och spännande liv, berättar Bosse 
Lundqvist entusiastiskt.

Om två veckor är det höstpremiär. 
Söndagen den 1 september visas en  
matinéföreställning av Toy Story 4  
och på kvällen kan man se Quentin  
Tarantinos nya kriminaldrama  
Once Upon a Time in Hollywood.

– Alla är välkomna! Det går utmärkt att 
köpa biljetter på plats, via vår hemsida 
eller på bio.se, säger Bosse innan han 
försvinner in i maskinrummet.

Text Louise Lagerkvist Olemyr 
Foto Annika Arvroth

I det vackra Ordenshuset i Jonsered huserar Göta Bio, en av de äldsta verksamma biograferna i 
Sverige. Så länge man kan minnas har det visats film i detta hus, som en gång ägdes av nykter-
hetsrörelsen men som nu förvaltas och ägs av Partillebo. Vid femton års ålder arbetade för-
fattaren Harry Martinsson tillfälligt vid Jonsereds fabriker och redan då, 1919, kunde han göra 
regelbundna biobesök i Ordenshuset. En anrik biograf, minst sagt.

Nu visas världspremiärer  
på Göta Bio i Jonsered ” – Övergången till digital 

film har ju varit jättebra 
för små biografer! Nu kan 
vi visa de senaste filmerna 
samtidigt som Filmstaden 
och andra stora kedjor.”

I början av 1990talet började man tillsammans med 
Kultur och Fritidsförvaltningen i Partille se över hur 
man skulle kunna utveckla verksamheterna i huset. 
De senaste åren har byggnaden successivt renove
rats, nytt tak har lagts och den stora samlingssalen 
har målats om. Rullstolsramp finns numera på husets 
baksida och en handikapptoalett i anslutning till det 
nyrenoverade köket. Medel till detta har kommit från 
Boverket. Den senaste renoveringen genomfördes av 
Partillebo under våren 2014 då stora salen målades 
om, golvet slipades, köket försågs med nya luckor 
och entrén fick nytt golv.

Utveckling av Ordenshuset



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!

Vad händer i Partille i höst?
Korsordsträff i Partille Bibliotek
Tors 5 september – 12 december kl 15–16.30
Gillar du korsord och fika? Då är du välkommen till våra 
torsdagsträffar i Vinterträdgården, Partille bibliotek.  
Arr: Partille kommun.

Grundkurs i film
Tis 10 september – 26 november kl 17–18.20
Vill du lära dig grunderna i att skriva manus, spela in  
och redigera? Då är detta en perfekt kurs för dig som är  
mellan 12–15 år! Fri entré, max 15 deltagare. Maker space 
i Kulturum, v. 37–48 med uppehåll v. 43 och 44.  
Vid frågor, kontakta anna.foster@partille.se

Musikkafé i Kulturum
Lör 21 september kl 14
Partille Kammarkör sjunger blandade genrer såsom pop, 
lättsam jazz och visor. Publiken delas in i lag och det  
vinnande laget får ett litet pris. Caféscenen, Kulturum,  
fri entré. Arr: Partille kommun, Studieförbundet Vuxenskolan. 

Sömnen – din skyddsängel
Tis 24 september kl 18–19.30
Sömnen stärker vårt immunförsvar och gör oss smartare 
och kreativare. Men många av oss sover dåligt. Hur farligt 
är det att inte sova? Träffa en av Sveriges ledande sömn
forskare, Christian Benedict, i Kulturums hörsal, fri entré. 
Arr: Partille kommun och ABF Sydvästra Götaland.

Coffee Time
Tis 24 september kl 19–20
Mikael Bjärsborn från Gibsons Coffee berättar om kaffe 
och kafferosteriet i Jonsered. Porthuset, William Gibsons 
väg, entré 30 kr inklusive fika och lott. Arr: Jonsereds 
hembygdsförening.

Höstmarknad i Sävedalen
Lör–sön 28–29 september kl 10–16
Välkomna på höstmarknad på Sävedalens Köpgata!  
En familjefest med många fina erbjudanden i butikerna och 
god mat. På plats finns brandkår, hoppborgar, häst och 
vagn, musik och foodtrucks. Arr: Lina Hallgren, Sävedalens 
Köpgata.

Äppeldagen i Jonsereds Trädgårdar
Sön 6 oktober kl 11–16
En mysig dag med marknadsförsäljning, guidade turer i 
trädgårdskvarteren och vacker musik. Fokus ligger på mat 
med äpplen och det bjuds på äppelutställning med pomo
loger på plats som sortbestämmer dina äpplen. Fri entré. 
Arr: Partille kommun.

Kom och handarbeta tillsammans
Mån 7 oktober – 2 december kl 17–19
Stick och handarbetskafé i Makerspace! Vi handarbetar 
och fikar tillsammans under tre måndagar. Ta med eget 
handarbete eller hitta material här. Partille Makerspace, 
Kulturum. Fri entré. Arr: Partille kommun, Partille  
Hemslöjds och konsthantverksförening.

Är du högkänslig?
Tis 8 oktober kl 18–19.30
Känner du av stämningen så fort du kommer in i ett rum? 
Hamnar du ofta i rollen som ”lyssnaren” i dina relationer?  
Då kanske du är en HSPperson (Highly Sensitive). Samtals
terapeuten Anna Candela är expert på högkänslighet  
och föreläser på Stora scenen Kulturum, fri entré.  
Arr: Hälsodisken och Studieförbundet Vuxenskolan.

Peoria Jazzband i Kulturum
Lör 19 oktober kl 14
Peoria Jazzband bjuder på en mix av klassisk jazz.  
Allt från New Orleansmusik till swing med lite inslag  
av karibiska rytmer. Caféscenen i Kulturum, fri entré.  
Arr: Partille kommun, Studieförbundet Vuxenskolan.

Det ska bli mer funktionella regler 
mot otillåten andrahandsuthyrning 
och svarthandel med hyres kontrakt. 
Syftet är att få en bättre fungeran
de hyresbostadsmarknad med fler 
förstahandskontrakt och tryggare 
boendevillkor. Förändringarna innebär 
omfattande lagskärpningar som 
berör olika typer av missbruk av 
hyresrätten: till exempel otillåten 
andrahandsuthyrning, svarthandel, 
oskäliga andrahands hyror, felaktigt 
utnyttjande av bytes och inneboen
debestämmelserna.

Effektivare regler mot  
otillåten andrahandsuthyrning
En hyresgäst som hyr ut sin lägen
het i andra hand, utan tillstånd från 
hyresvärden, kan bli uppsagd direkt 

och bli av med sitt hyreskontrakt 
utan att först ges möjlighet att vidta 
rättelse eller att i efterhand ansöka 
om hyresnämndens tillstånd. Det blir 
dessutom straffbart med otillåten 
andrahandsuthyrning i vinningssyfte. 
För att försvåra missbruk av bytes
rätten och handeln med hyreskon
trakt inskränks också hyresgästens 
rätt att byta sin lägenhet. Bland 
annat krävs att man ska ha bott i sin 
lägenhet i minst ett år för byte. 

Tryggare boendemiljö för  
våra hyresgäster
För våra hyresgästers trygghet är det 
självklart att den eller de personer 
som bor i en lägenhet stämmer 
överens med hyreskontraktet. Det är 
därför viktigt att Partillebo får reda 

på om det bor andra personer i en 
lägenhet. När vi får information om 
misstänkt olovlig andrahandsuthyr
ning startar vi omgående en juridisk 
process, för att få oriktigheten att 
upphöra. Den nya lagen hjälper oss 
och andra hyresvärdar att komma åt 
fler oriktiga hyresförhållanden. Vi tar 
tacksamt emot tips och frågor som 
rör olovlig andrahandsuthyrning via 
mail uthyrningen@partillebo.se 
Ni hyresgäster ser och hör mycket av 
det som sker i just ert område.

Ansökan om andrahandsuthyrning
Självklart kan man som vanligt 
ansöka om andrahandsuthyrning. 
Bedömningen görs som alltid utifrån 
de beaktansvärda skäl som finns 
upptagna i Hyreslagen.

 Partillebo informerar

Otillåten andrahandsuthyrning  
och svarthandel
Från den 1 oktober 2019 skärps reglerna kring andrahandsuthyrning. Lagstiftningen för svarthandel 
med hyreskontakt skärps också. I juni beslutade riksdagen att den som har köpt eller försökt sälja 
ett hyreskontrakt kan förlora sin hyresrätt. Dessutom kriminaliseras försäljning och köp av hyres-
kontrakt.

På

Gårdsbutik
och kosläpp på

Kåhögs gård
sid. 6-7

sid. 9

Partillebo AB 
Svarspost 410466800  
433 01 Partille

Frankeras ej
Partillebo betalar

portot

vik här!



Korsord
Lös korsordet och vinn biobiljetter!

Skicka lösningen till Partillebo, senast 30 september 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 031-44 07 70.

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

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

Bävern, Castor fiber, är Sveriges 
största gnagare. Nu när hösten nalkas 
avverkar bävern stora mängder lövträd. 
Träden gnags i lämpliga portionsbitar 
och lagras i undervattensförråd, för 
att fungera som näring under vintern. 
Då huserar bävern i sitt underjor
diska bo, med kortare simturer till 
det närbelägna matförrådet. Bävern 
behöver också gnaga för att kunna 
slipa ned sina stora framtänder, som 
ständigt växer. Det är därför man kan 
hitta stora träd med gnagskador, som 
förmodligen aldrig kommer fällas.

I århundranden har människan använt 
bävergäll, urinkoncentrat från bä
vern, för att bota diverse sjukdomar 
och det kan faktiskt inte uteslutas 
att användningen av bävergäll haft 
viss medicinsk betydelse. Bävergäl
lets komponenter har visat sig vara 
såväl desinficerande som bakterie
hämmande och kan också stimulera 
blodtillströmningen till huden. 

Människans stora intresse för bäver
gäll har dessvärre varit bäverns 
olycka, den intensiva jakten på bäver 

ledde till att den utrotades helt i 
Sverige i slutet av 1800talet.  
Tack vare en liten spillra av den 
kvarvarande norska bäverpopula
tionen, inplanterades 1920 några 
bävrar i Bjurälven i Jämtland.  
Från dessa har nu arten återhämtat 
sig och lyckats sprida sig till större 
delen av Sverige. Idag finns en stam 
på cirka 100 000 bävrar i vårt land  
och några av dem bor här hos oss,  
i vackra Säveån.

 Tips och information
Nu simmar bävrar i Säveån
Sena sommarkvällar eller tidiga morgnar innan soluppgången kan du ha turen att möta en av de  
senaste bosättarna i Säveån; den nattaktiva bävern. Du kanske redan sett flera bevis på dess  
framfart längs med ån – kullfallna träd med karaktäristiska gnagspån bredvid.


