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Vi rustar
inför framtiden.
Ett stort tack till dig som kund, som bidragit till vårt höga betyg
i Hyresgästföreningens nyligen genomförda hyresgästundersökning bland sina medlemmar; ”Nöjd-Hyresgäst-Index” (NHI).
Partillebo når totalt en topp-tre-placering bland Region Västra
Sveriges kommunalt ägda bostadsbolag, vilket vi är mycket
stolta över. Våra uppskattade medarbetare är ju till för dig och
din granne för att uppnå så hög trivsel som möjligt.
En av Partillebos utmaningar idag är vår nybyggnation, som
vid inflyttning inte alltid når upp till Partillebostandarden.
Efter inflyttning kan det ibland återstå förbättringsarbeten och
våra hyresgäster får onödiga störningar när dessa ska åtgärdas. Vi förstärker nu vår organisation för att komma till rätta
med det arbete som krävs för att få nöjda kunder redan från
start.
I det här numret kan du läsa mer om att Partille Energi och
Partille Energi Nät har kommit närmare dig som bor i Partille.
Det finns stora fördelar med att ha en lokal aktör; bolagen är
väl rustade inför framtida krav på energiförsörjning och det
ökade behovet av el, för bland annat framtidens fordonspark.
Om vintern blir kall och snörik tipsar På Tapeten också om var
du kan åka skidor och skridskor på hemmaplan. Ingenting är
långt borta, när man bor på landet mitt i stan.
Hoppas ni alla får en riktigt skön och avkopplande jul- och
nyårshelg!
			Katarina Elfverson
			VD Partillebo AB

På tapeten
just nu!
Rå om dina
julblommor
Vad vore julen utan de traditionella
julblommorna, men hur ska man ta
hand om dem? Vi tittar lite närmare på
amaryllis, azalea, hyacint och julros och
tipsar om de bästa skötselråden.
En planterad amaryllis ska köpas
knoppig och placeras ljust i normal
rumstemperatur. Vattna sparsamt
med rumstempererat vatten och
gärna underifrån, aldrig direkt på löken.
Eftersom stängeln är relativt skör kan
man sticka in en blomsterpinne för att
behålla styrseln.
Azalean vill ha jämn fuktighet.
Vattna den regelbundet i ytterkrukans
botten, helst varje dag. Välj en planta
där knopparna har fått färg och där
flera blommor är utslagna. Undvik
direkt elementvärme och färsk frukt
i närheten av din azalea, det mår den
inte bra av.
Låt hyacinten stå svalt. Vattna
mycket sparsamt; löken innehåller det
mesta av den näring och fuktighet
som knoppen behöver för att utvecklas. Hyacinter är även utmärkta som
snittblommor. Om stänglarna blir långa
kan du skära av dem och sätta dem i
en vas med ljummet vatten.
Eftersom julrosen egentligen är en
utomhusväxt så trivs den allra bäst i en
sval och ljus miljö. Inglasade balkonger
och uterum är utmärkta platser.
Duscha gärna julrosen då och då,
lätt och jämn fuktighet är bra.

Vit som snö
I’m dreaming of a white Christmas, sjöng Bing Crosby och vi är många som
drömmer om en vit jul. Framför allt alla förväntansfulla barn. Att vakna på julaftons
morgon och mötas av ett vitt täcke på marken kan få mångas ögon att tindra.
Men drömmen om virvlande snöflingor går sällan i uppfyllelse här nere i södern.
Däremot är sannolikheten för en vit jul i Norrland, Dalarna och delar av Värmland
nästan hela 90 %, så man får helt enkelt dra norröver om längtan efter knastrande
snö under skosulorna blir för stor. Men vad är snö egentligen?
Snö är i huvudsak fruset vatten. I molnen bildas iskristaller som kan växa till små
snöstjärnor. När dessa klumpas ihop förvandlas de till snöflingor, som ibland sakta
singlar ner från molnen. En enskild snöflinga kan innehålla upp till hundra snöstjärnor
och ha en diameter på 2,5 centimeter. Snön får sin färg genom att reflektera solens
ljus. När solljuset träffar snöstjärnorna reflekteras ljusets samtliga våglängder och vi
uppfattar snön som vit.
I slutet av 1800-talet började de första forskarna intressera sig för snöflingor och
de överraskades av hur olika snöflingorna kunde se ut. Observationerna resulterade
i en teori om att två snöstjärnor aldrig kunde se likadana ut. Dock har nutida forskning visat att man i laboratorier kan producera snöstjärnor under nästan identiska
förutsättningar och att de då blir mycket lika. Men om vi ställer kravet att de ska
vara helt identiska, ner till varenda vattenmolekyls placering, så finns det sannolikt
inga likadana snöstjärnor ute i naturen.

Skrinna och
skida i Partille
Under vinterhalvåret välkomnas alla
skridskosugna besökare till Vallhamra
ishall och allmänhetens åkning.
Ishallen har en fullstor ishockeyrink och
fikavänliga läktare som rymmer drygt
300 sittande besökare. Allmänhetens
åkning är öppen mellan 5 oktober
2019 och 6 mars 2020. Det är gratis
att åka men det finns ingen uthyrning
av skridskor.
Öppettider:
Måndag, kl 12.30-14.20,
åkning utan klubba.
Tisdag, stängt.
Onsdag, kl 12.30-14.20,
åkning med klubba är tillåtet.
Torsdag till söndag,
klockan 12.30-14.20,
åkning utan klubba.

Att bygga snögubbar och snölyktor är kul, men frågan är när snön är som bäst
för denna typ av vinterlekar. Med temperaturer under noll grader innehåller snön
endast små mängder vatten och då blir snöbollen ojämn och svår att forma. Vid
noll grader eller lite mer är vattenhalten högre och snöbollen håller ihop betydligt
bättre – runt nollpunkten är således en idealisk temperatur för att forma den
perfekta snöbollen. Håll koll på utomhustermometern i vinter!

Skidspåren på golfbanan i Öjersjö
körs upp av medlemmar i Sävedalens
AIK:s skidsektion. Snörika vintrar läggs
många timmar och stort engagemang
på prepareringsarbetet. Därför tas en
frivillig spåravgift/säsongsavgift ut:
30 kr/dag, 60 kr/familj, 300 kr säsong.
Man kan även bli medlem i föreningen
och stötta verksamheten på det sättet
– medlemmar i skidsektionen åker
gratis.
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Läckra vegetariska tillbehör i jul
Samtliga recept är för 4 personer

Apelsin- och granatäppelsallad Grönkålspizza med
med senapsdressing
grönmögelost och fikon

Anna, Eva, Mikael, Lena, Helen och Therese på Partille Energi.

Nu finns energibolagen närmare dig
Energibolagen Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB har nu kommit närmare dig.
Från och med den 1 november 2019 har Partille Energi en egen kundservice dit du kan vända dig
med dina energifrågor.
Redan 2011 köpte Partillebo sina första vindkraftverk för elproduktion. I dagsläget äger vi totalt fyra vindkraftverk samt
Jonsereds Kraftstation som, förutom att vara en vacker kulturfastighet, också producerar el.
– Partillebos egen produktion av förnybar el täcker nu mer
än väl våra hyresgästers elanvändning i alla lägenheter och
lokaler som Partillebo har. Det tycker vi är ett viktigt bidrag i
steget mot ett hållbart samhälle, säger Katarina Elfverson,
vd för Partillebo.

gäst ett eget elnätsavtal för att få hem elen till sig. Indirekta
kunder är till exempel alla hyresgäster i fastigheter som värms
upp med fjärrvärme.

Sedan årsskiftet 2017/2018 ägs energibolagen helt av
Partillebo. Partille Energi säljer och distribuerar fjärrvärme inom
kommunen och Partille Energi Nät ansvarar för elnätet i Partille.
– El och fjärrvärme är förutsättningar för en fungerande
vardag. Vi kan nu på ett bra sätt jobba för en prisutveckling
som gagnar kommuninvånarna, fortsätter Katarina Elfverson
som också är VD för energibolagen.

När du ringer eller mejlar till Partille Energi är det i första
hand Eva, Therese, Helen eller Anna som tar hand om din
fråga, men där jobbar också Mikael och Lena med försäljning
och marknadsfrågor. Du når kundservice via telefon
031-336 96 60, e-post kundservice@partilleenergi.se
eller via hemsidan www.partilleenergi.se.

Partillebos hyresgäster är både direkt och indirekt kunder till
energibolagen. Direkta kunder är hyresgäster i lägenheter och
lokaler där elen inte ingår i hyran. Då behöver man som hyres-
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Nu har Partille Energi en egen kundservice dit alla i Partille
kan vända sig till med sina energifrågor. Förutom en bemannad
kundservice finns även en hemsida med uppgifter om avtal
och priser samt information om eventuella driftstörningar och
liknande.

En färgglad sallad till julbordet eller som ett smaskigt tillbehör
när som helst under året.

Denna grönkålspizza är perfekt att skära upp i mindre bitar och
servera till glöggen i advent eller som plockmat på julbordet.

Sallad
2 apelsiner
1 fänkål
2 granatäpplen
65 gram salladsmix
1 krispsallad
100 gram mandlar
1 kruka färsk persilja

Pizzadeg
25 gram jäst
2,5 dl vatten
6 dl vetemjöl
1 nypa salt

Senapsdressing
4 msk olivolja
1 msk vit balsamvinäger
1 msk senap grovkornig
1 tsk apelsinsaft
1 tsk flytande honung
2 krm salt
1 krm svartpeppar
Skala apelsinerna och skär fruktköttet i klyftor. Spara överbliven
apelsinsaft till dressingen. Skölj och strimla fänkålen. Pilla ur
granatäppelkärnorna och lägg i en skål. Skölj och strimla krisp
salladen. Grovhacka mandlarna och persiljan. Blanda ihop
ingredienserna till dressingen. Blanda sedan salladsmixen, krisp
salladen, fänkålen och apelsinklyftorna på ett fat. Ringla över
dressing och toppa med granatäppelkärnor, hackade mandlar
och persilja.

Rödbetshummus
En smakrik och vacker röra som passar
alldeles utmärkt till julmaten.
380 gram kikärter, kokta
250 gram kokta rödbetor
4 msk olivolja
1 msk sesampasta/tahini
1 krm salt
0,5 krm svartpeppar
0,5 krm spiskummin
1 vitlöksklyfta
½ citron

Topping
250 gram grönkål
1 msk olivolja
1 dl crème fraiche
100 gram ost, riven
½ rödlök i tunna klyftor
100 gram grönmögelost,
t ex Saint Agur
4 fikon, färska
1 citron, rivet skal
1 krm salt
1 krm svartpeppar
Sätt ugnen på 200 grader. Smula ner jästen i en
bunke, tillsätt vatten under omrörning. Tillsätt vetemjöl och en
nypa salt och knåda degen ordentligt så att det bildas glutentrådar. Låt degen jäsa under en duk eller plastfilm i ca 1 timme
i rumsvärme. Kavla sedan ut degen till två runda, tunna pizza
bottnar (ca 3–5 mm) och låt dem vila på bakplåtspapper på
ugnsplåtar. Skölj grönkålen och skär bort stammen. Strimla bladen
grovt och stek dem i olja så att de mjuknar en aning. Krydda
med en nypa salt och peppar. Bred ut crème fraiche över
pizzabottnarna och strö över riven ost, den frästa grönkålen samt rödlöksklyftor. Smula över grönmögelosten
och grädda i ca 15 min. Dekorera de färdiga grönkålspizzorna med fikon och rivet citronskal, avsluta
med lite grovmalen svartpeppar.

Mixa kikärtorna med rödbetorna, olivolja
och tahini. Smaka av med salt, peppar,
spiskummin, pressad vitlök och citronsaft.
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PartilleProfilen

Från blockflöjtist
till rockartist
I 15 år har Timo Räisänen varit soloartist. Skrivit egen musik och tolkat andras. Spelat i trio och
rockband och blivit vald till årets liveartist. Nu ska han ta sig an julmusiken och frågan är om
han hinner laga all exotisk julmat och sticka klart de där sockorna. Han är pysslig, allkonstnären
Timo. På många sätt.
stort. Mest enorma plädar för att impoDet är bråda dagar, Timo Räisänen har
nera på folk, säger Timo med ett skratt.
precis varit i Borås för att hämta tröjorna
Men just nu stickar jag faktiskt riktigt
inför den stundande julturnén. Då ska
fina sockar till min fru Lina, det blir en bra
han, för andra året i rad, tolka nya och
julklapp.
klassiska låtar på sitt eget högst
personliga sätt. Turnén drar igång den
Han är uppvuxen i det lilla villasamhället
21 november i Örebro och avslutas i
Kåhög i Jonsered med mamma Christine,
Varberg några dagar innan jul.
pappa Vesa och
– För mig är
två äldre syskon.
det jul året runt.
Den här julturnén är ett
I hemmet pratade
Den här julturnén
drömprojekt, som att skjuta alla engelska och
är ett drömprobarnen blev tidigt
jekt, som att
sig själv i foten kanske,
introducerade till
skjuta sig själv
klassisk musik.
i foten kanske,
men jag gillar det!
Mamma Christine
men jag gillar
det! I år har jag till och med gjort en egen är språkforskare och när barnen var små
insåg hon hur viktig musiken var för dejulsång, Två vise män. Jag tycker verkliras språkutveckling.
gen om julen, på ett ganska traditionellt
– Min allra första idol var Luciano
sätt.
Pavarotti. Jag var bara fem år när
mamma gav mig en skiva med hans mest
När familjen Räisänen firar jul kretsar
älskade napolitanska sånger, efter en
det mesta kring maten, och den ska helst
sekunds lyssnande var jag helt fast.
vara från olika delar av världen. Med en
angloindisk mamma och en pappa som
Några år tidigare hade Timo börjat på
vuxit upp i Brasilien, serverar Timo gärna
ett montessoridagis, nunnekloster, inne i
indiska köttbullar med olika brasilianska
Johanneberg. Hans mamma köpte blocktillbehör.
flöjter till alla dagisbarnen och nunnorna
– Nu har vi kinesiska inslag också, inte
hade fullt sjå med att själva försöka lära
för att vi har några släktingar i Kina utan
sig hantera de små blåsinstrumenten.
bara för att det är så jäkla gott.
– Jag var nog det enda barnet i hela
världen som tyckte det var kul med
Det verkar pysslas och påtas en hel
blockflöjt i den åldern, säger Timo och
del i hem och trädgård och det är ofta
skrattar.
Timo som står vid grytorna eller odlar
grönsaker i drivbäddarna, som han själv
Minnena från barndomen i Kåhög är
byggt. Svägerskan Lotta Lundgren (från
fina, även om Timo inte hade så många
Historieätarna, bland annat) har vid ett
tillfälle sagt: ”Om Timo Räisänen inte vore kompisar i området eftersom skolan och
alla aktiviteter låg i Göteborg. Det han
så upptagen med att vara rockstjärna
framförallt kommer ihåg är skogarna
och musikaliskt geni hade han sannolikt
och… busschaufförerna.
kunnat bli en av vår tids största hemma– Jag är rätt tjötig nu för tiden också,
fruar.”
men när jag var liten var jag jättetjötig.
– Sa hon så? Vad snällt. Musikaliskt
Jag pratade med precis alla, framförallt
geni, det var smickrande. Och ja, jag är
busschaufförerna. Dom minns jag väl.
faktiskt väldigt huslig. På ett omhänderNu åker jag nästan aldrig buss. Jag saknar
tagande sätt. Jag gillar att laga mat och
faktiskt de där samtalen.
att sticka. Jag stickar jättemycket. Och

”

”
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Timo tillbringade också mycket tid i
skogen. Där kunde han klättra runt och
bestiga varje höjd han såg.
– Jag var nog inte en sån där kille med
massa kompisar. Och så har det fortsatt.
Nu har jag några få riktigt goda vänner
som jag är extremt engagerad i. Överdrivet mycket, kanske. De flesta av dem
samarbetar jag med i olika musikprojekt,
det är riktigt kul.
Timos allra bästa och närmaste vän är
hans fru Lina, som han beskriver som en
outsinlig källa och motor till mycket av
hans arbete.
– Hon är fantastisk, Lina. Det hade inte
gått utan henne. Hon har så god smak,
väldigt mycket bättre än min egen. Hon
är liksom filtret som tar bort allt skräp.
Lina och Timo Räisänen jobbar tätt
ihop. Det har de alltid gjort, mer eller
mindre. De träffades för femton år sedan,
precis när Timo lämnat samarbetet med
Håkan Hellström för att satsa på en solokarriär. Det var en turbulent tid på många
sätt och då kom Lina in i bilden. De flyttade ihop redan efter två veckor och har
varit oskiljaktiga sedan dess.
Förutom att vara hans manager och
presskontakt är Lina dessutom Timos
främsta kritiker. Hon drar sig inte från att
såga en nyskriven låt eller säga precis vad
hon tycker om hans framträdanden.
– Skönt, tycker Timo. Och jättejobbigt, det är ju hemskt att få kritik men
samtidigt väldigt utvecklande.
Vanligtvis sitter Timo Räisänen hemma i Hindås och skriver, men han kan
också förflytta sig till en liten stuga i
skogen för att få ro. Eller åka utomlands.
Inte så mycket för sin egen skull som för
övriga familjens. Timo känner att han kan
vara svår, till och med omöjlig, att umgås
med när han är mitt uppe i en skapandeprocess. För det tar längre och längre tid

Om Timo Räisänen
Född: 25 juli 1979 i Pixbo. Uppvuxen i Kåhög, Jonsered.
Yrke: Sångare, musiker och låtskrivare.
Bor: Hindås.
Familj: Hustrun Lina, sönerna Vinton, 11 år och Arvo, 9 år samt bonusdottern Aliah, 20 år.
Känd som: Tidigare Håkan Hellströms sidekick och gitarrist, soloartist sedan 2004 med album
såsom Lovers are Lonely, I’m Indian, Timo sjunger Ted och Tro, hat, stöld. Vinnare av P3 Guld;
Årets manliga artist 2007 och Guldmicken 2008. Just nu aktuell med julturnén ”Timo Räisänen
tolkar julen”.
Husdjur: De irländska varghundarna Haggis och Elgar.
Kuriosa: Har odlat Timo i sin trädgård, en av Finlands mest populära potatissorter.

att skriva ny musik. Under de tre första
åren som soloartist gav Timo ut en platta
varje år. Med en efterföljande turné
direkt efter skivsläppet.
– Nu tar det typ tre år att skriva en
låt, suckar Timo. Det är en större plåga
på något sätt, jag går mer in i mig själv.
Samtidigt är han en mycket bättre
musiker idag, enligt honom själv. I unga
år gick allt så fort, Timo sprutade ut
låtar. Numera är kvaliteten betydligt
högre, i hans eget tycke. Och han har
inget emot att sjunga covers, tvärtom.
Det är oftast lättare och mer prestigelöst
än att skriva eget material.
– Att sjunga covers är ett lustfyllt och
enkelt sätt att få uttrycka känslor. Jag
väljer låtar som jag känner med och gör
andras sanningar till mina egna. Det är
väldigt lärorikt.
Hösten 2013 ställde Timo upp i ”Alla
tiders hits” på SVT med låten Lyckliga
gatan och vann till slut hela tävlingen.
Att lämna modersmålet engelska och gå
över till svenska var ett stort steg, men
häftigt på många sätt. Timo beskriver
övergången som att plötsligt börja måla
med en tunnare och finare pensel. Allt
blir mer precist. Tre år senare släppte
han plattan Timo sjunger Ted med sina
personliga tolkningar av Ted Gärdestads
låtskatt.
– En vän till mig berättade att han
hade en dröm om att sätta upp en
konsert där jag tolkade Teds låtar. Jag
var lite skeptisk först, men så lyssnade
jag ändå in mig på Gärdestad. Det var
otroligt mycket som talade till mig, både
textmässigt och musikaliskt. Provocerande larvigt ibland, och det gillar jag!
Han säger att han älskar saker som
lockar en i fördärvet och vill ständigt
utmanas. Därför har vi fått se Timo
glatt sjunga med i ”Så ska det låta” och
energiskt dirigera sin kör i ”Körslaget”.
Men egentligen föredrar han radio. Som
att få programleda Timo Räisänen i P2
eller vikariera för Morgan Larsson i P4:as
SöndagsMorgan. När tid finnes. Det
viktigaste är ändå den egna musiken,
och familjen.
– Vår äldste son har börjat spela bas.
Det går ju helt enligt ”my masterplan”.
En dag ska killarna, Lina, jag och våra
hundar Haggis och Elgar göra allt på scen
tillsammans.
Som familjen von Trapp i Sound of
Music?
– Precis, the von Räisänens.
Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto Jonatan Fernström
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Björndammen byggdes i början av
1970-talet och är ett förädlat och
trivsamt bostadsområde med närhet
till både Partille Centrum och naturen.
Husen ligger kring bilfria gårdar med
lugna och fina lekytor för barnen.
Här finns bland annat motionshallar,
fritidsgård och mini-racingklubb.
De vackra naturområdena erbjuder
motionsslingor, fiskevatten och
badplats vid Kåsjön.

Hasse och hans fru Barbro stormtrivs i sina tre rum och kök, och har än så länge inga problem att ta trapporna upp till tredje våningen.

Med fokus på vandring,
stickning och kultur
Högst upp i en av Partillebos fastigheter på Bisittarevägen i övre Björndammen bor Barbro Nilsson och
Hasse Andermård. De stormtrivs i sina tre rum och kök, och har än så länge inga problem att ta trapporna
upp till tredje våningen. Det sägs ju vara väldigt hälsosamt att gå i trappor och paret Nilsson-Andermård
kan bara hålla med. Aktivitet är bra, och det är de båda utmärkta exempel på.
Vi välkomnas in i deras ombonade och
trevliga lägenhet med mycket ljusinsläpp.
En ljuvlig doft av jul sprids från köket, och
Barbro står redo med grytlapparna för
att snart ta ut den nybakade mjuka pepparkakan med lingon. Hon undviker helst
att bli fotograferad och medan Hasse
förbereder sig för bildtagning, berättar
Barbro att hon haft turen att vinna två
biljetter i På Tapetens senaste korsordslotteri.
– Jag blev så överraskad. Och glad!
Det är ju inte ofta man vinner något.
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På kortväggen mellan vardagsrummet
och hallen hänger många fina färgbilder
på barn och barnbarn. Tillsammans har
Hasse och Barbro sex barn, varav ett
gemensamt. Och antalet barnbarn är så
stort att de båda tittar lite frågande på
varandra och börjar räkna på sina fingrar.
– Ja, hur många är de egentligen,
funderar Hasse och ler.
Till slut kommer de fram till att de
har så många som femton barnbarn.
Att fira jul med allihop är en omöjlighet,

rent praktiskt. För helst av allt vill Barbro
och Hasse ha julfirandet hemma i lägenheten, och därför varieras konstellationen
på julafton från år till år.
Hasse kommer ursprungligen från
Kungälv och Barbro är från Svartedalen – på den tiden kossorna betade på
ängarna och de enstaka bondgårdarna
utgjorde större delen av bebyggelsen.
De träffades 1984 och med tiden flyttade de till Nämndemansvägen i Björndammen.

– Det här är faktiskt vår tredje lägenhet i just Björndammen, skrattar Barbro.
Det visar sig att de bott på flera olika
ställen genom åren, Barbro och Hasse.
Såsom villan i Paradiset, huset i Romelanda, radhuset i Lexby och ytterligare
en sväng på
Nämndemansvägen. För att
slutligen hamna
i den hemtrevliga lägenheten vi
sitter i just nu.
Här har de bott sedan 2013 och verkar
bli kvar ett bra tag till, eller?
– Vi har det så bra här, lugn och skön
omgivning. Men man vet ju aldrig, svarar
de och skrattar lite pillemariskt.

Han är 74 år och jobbar fortfararande
kvar som byggkonsult i det egna bolaget.
Där erbjuder han alltifrån projektledning
och hjälp med bygglovsansökan till
kontrollansvar och rådgivning i bygg
relaterade frågor.
– Jag kan inte låta bli att arbeta.
Det är så roligt. En
dag hoppas jag att
vår gemensamma
son, Tobias, ska ta
över men fram till
dess är jag gärna ute
på fältet och delar
med mig av min mångåriga erfarenhet.
För mig är det ingen belastning att jobba,
tvärtom.

”Du ser, vi hinner knappt

vara pensionärer. Det finns
så mycket man vill göra!

Idag är de båda pensionärer. Barbro
med en administrativ bakgrund inom
Kriminalvårdens många instanser och
Hasse som egenföretagare i bygg
branschen.
– Jag är byggnadsingenjör och har alltid
haft eget, men också varit anställd på
Göteborgs Stads fastighetskontor under
många år, berättar Hasse.

vid mer sydliga breddgrader. Att vandra
i alpmiljö är en favoritaktivitet men de
snörar lika gärna på sig vandringskängorna hemma i Partille.
– Bohusleden från Härlanda tjärn bort
mot Skatås är så fantastiskt fin. För att
inte tala om bokskogarna i Jonsered och
de vackra trädgårdarna vid Herrgården,
säger Barbro entusiastiskt.

Även Barbro är med på ett hörn
i verksamheten, där hon hjälper till med
ekonomi och bokföring. De inser båda att
det är viktigt att känna sig behövd och
att livet som pensionär faktiskt kan vara
allt annat än stillasittande. Om man har
hälsan i behåll.

De tycker mycket om Kulturums
breda utbud och missar aldrig Bokmässan på Svenska Mässan. Dessutom
besöker Barbro alltid den årliga Sy- och
hantverksfestivalen i Göteborg, Sveriges
största handarbetsmässa. Symaskin och
stickor är nämligen helt naturliga redskap
för Barbro och hon visar en makalöst
fin kofta som snart är färdig, det är bara
knapparna som fattas.
– Du ser, vi hinner knappt vara pensionärer, skrattar Hasse. Det finns så mycket
man vill göra! Varje dag är en möjlighet
och jag vaknar faktiskt alltid med ett
leende.

Barbro och Hasse älskar naturen.
Både den som finns runt knuten och den

Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto Annika Arvroth
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Vad tycker du...
Vad händer i Partille under jul och nyår?
Luciafirande

Jazzcafé med Instant Swing

Fre 13 december kl 18.30
Välkomna till Kulturums stämningsfulla luciafirande!
Partille Gymnasium, Kulturskola och Gymnasiesärskola
bjuder in till luciakonsert med vacker stämsång. Stora
scenen, Kulturum. Fri entré. Arr: Partille kommun.

Sön 29 december kl 14
Swingbandet Instant Swing varvar jazz med
kända rock- och poplåtar. Caféscenen, Kulturum.
Fri entré. Arr: ABF SVG, Partille kommun.

Julshow med konståkningsklubben
Lör 14 december kl 12 och 14
Partille Konståkningsklubbs årliga julshow där alla
klubbens medlemmar deltar. Det bjuds på fantastisk
konståkning samt gott fika och lotter till försäljning.
Vallhamra ishall. Fri entré. Arr: Partille konståkningsklubb.

Julsånger i Kulturum

Sion Mills, ett nordirländskt Jonsered

Lör 14 december kl 14
Kören Harmonica sjunger och skapar julstämning
med kända julsånger blandat med engelska klassiker.
Caféscenen, Kulturum. Fri entré. Arr: Partille kommun,
Studieförbundet Vuxenskolan.

Tis 21 januari kl 19–20.30
Hjördis Fohrman föreläser från en resa i Nordirland.
Porthuset, Jonsered. Entré 30 kr inklusive fika och lott.
Arr: Jonsereds herrgård.

Julkonsert med luciatåg
Sön 15 december kl 16 och 18
Vi sjunger in julen och inleder med luciatåg. Kyrkans körer,
Helene Jonsson sångsolist och Partille Kammarorkester
medverkar. Jonsereds kyrka. Fri entré. Arr: Jonsereds
kyrka.

På

Konstutställning på Slottet
Lör, sön och tis 25 januari – 9 februari
Med Lisa Persson Baagoe, måleri och ölandskonstnären
Peter Nilsson, akvarell. Lördagar och söndagar kl 12–16
samt tisdagar kl 12–15. Fri entré. Slottet, Partille herrgård.
Arr: Partille Konstförening.

Jazzcafé med Anders Boson trio
Sön 26 januari kl 14
Rolf Jardemark (gitarr), Magnus Bergström (kontrabas)
och Anders Boson (sång och trumpet) bjuder på sköna
jazzstandards. Caféscenen, Kulturum. Fri entré.
Arr: Partille kommun, ABF SVG.
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Ett hem i Jonsered
Sön 19 januari – 16 februari kl 12–15
Visning av arbetarmuseet, Ett hem i Jonsered, som består
av två små lägenheter på fabriksområdet i Jonsered. Här
kan du se hur en arbetarfamilj vid Jonsereds fabriker kunde
bo för 100-150 år sedan. Fabriksstråket 32, Jonsered.
Arr: Vänföreningen för Ett hem i Jonsered.

...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!

Otillåten andrahandsuthyrning
och svarthandel
vik här!

Den 1 oktober 2019 skärptes 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 hyreskontrakt.
Det ska bli mer funktionella regler
mot otillåten andrahandsuthyrning
och svarthandel med hyreskontrakt.
Syftet är att få en bättre fungerande 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 andrahandshyror, felaktigt
utnyttjande av bytes- och inneboendebestämmelserna.
Effektivare regler mot
otillåten andrahandsuthyrning
En hyresgäst som hyr ut sin lägenhet 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 bytesrätten och handeln med hyreskontrakt 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 andrahandsuthyrning 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.

Frankeras ej
Partillebo betalar
portot

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 januari 2020.
Vi lottar bland bidragen och belönar tio personer
med två biobiljetter vardera.

Lägenhet nr

Tips och information

Vinterfåglar gör som pingviner
Ungefär hundra olika fågelarter kan observeras i Sverige under vintern. Några av dem är stannfåglar,
andra strykfåglar. Man beräknar att endast tio procent av höstfågelbeståndet stannar kvar i landet och
många vinterfåglar i norr flyttar till mildare klimatzoner i södra Sverige. Du kan se dem på gårdarna,
i parkerna och i skogarna här i Partille. Men deras vackra fågelsång hörs vanligen inte förrän våren står
för dörren.
Skillnaden mellan stannfåglar och
strykfåglar är många gånger flytande.
I allmänhet stannar stannfåglar kvar i det
egna häckningsområdet under hela året,
medan strykfåglar lämnar sina revir och
söker sig till andra närbelägna regioner.
Domherre, talgoxe och blåmes är exempel på typiska strykfåglar. En hel del arter, såsom knölsvanen, flyttar inte längre
än vad rådande väderleksförhållanden

1

2

3

4

5

6

tvingar dem till. Andra vanliga vinterfåglar är gråsparv, pilfink och rödhake
men också lite större fåglar som koltrast,
skata och kråka.
För att klara vinterns kyla, mörker
och brist på mat har vinterfåglar
utvecklat ett flertal olika mekanismer.
Den enskilt viktigaste överlevnads
strategin är att hushålla med energi.

Många av dessa fågelarter lägger på sig
ett extra fettlager under hösten, som
senare kan fungera som ett reservförråd
med energi. Vissa arter tillbringar nätterna
i klungor tätt tryckta intill varandra för
att hålla värmen. Efter ett tag tränger sig
de fåglar som suttit ytterst in i mitten av
klungan, och på så sätt turas de om att
värma varandra. Precis som pingvinerna
på Antarktis gör. Finurligt, eller hur?

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, Jonatan Fernström.

