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En jul i annorlunda tider
Nu närmar sig året 2020 sitt slut och det har varit ett år som
saknar motstycke efter det att Covid-19 slog till. Jag känner
med er som har mist någon anhörig eller vän i sjukdomen. Vi
har alla blivit påverkade i vår vardag och ännu är det inte över.
På Partillebo vill vi hålla en så god service till er hyresgäster
som möjligt. Våra kontor är öppna som vanligt men vi ber er
att, i möjligaste mån, göra era ärenden till oss på distans.
För att undvika spridning av smitta avhjälper vi nu, under en
period, endast akuta fel i lägenheterna.
Under hösten har Partillebo slutfört två stora byggprojekt.
Barnen och personalen i Kullegårdens förskola kan nu glädjas
åt sina nya, fräscha lokaler och för föreningslivet i Partille är
Öjersjö idrottshall och omlagt konstgräs på fotbollsplanen ett
välkommet tillskott. Anläggningen kommer att bidra till ett
friskare och sundare Partille och förhoppningsvis kan många
barn och vuxna få med sig fina idrottsminnen därifrån.
Vintermörkret är nu som tätast och soltimmarna få. I dessa
tider är det extra trevligt att pynta sitt hem med belysning
och ljus. Tips och råd om energibesparande ljusslingor hittar du
i detta nummer, tillsammans med en hel del annan trevlig och
intressant läsning.
Ta väl hand om dig själv och dina kära.
God Jul och Gott Nytt År!

		
Katarina Elfverson
VD Partillebo AB

Kolakakor med
saffran
Klassiska småkakor med julig twist.
Spritsa på glasyren innan kakorna
svalnat helt, då stelnar den bäst.
ca 40 st
100 g rumstempererat smör
1 dl strösocker
2 msk ljus sirap
3 dl vetemjöl
1 msk vaniljsocker
1 tsk bakpulver
1 pkt saffran à 0,5 g
1 tsk strösocker
Glasyr
2 dl florsocker
1 ½ msk vatten
1 pkt saffran à 0,5 g
Sätt ugnen på 175°. Vispa smör, socker
och sirap poröst. Blanda vetemjöl,
vaniljsocker och bakpulver. Mortla 1 tsk
strösocker och 1 pkt saffran fint. Rör ner
blandningarna i smeten och blanda till en
jämn deg. Dela degen i 3 bitar, rulla till
längder och lägg på en plåt med
bakplåtspapper. Platta till längderna och
grädda i mitten av ugnen 15 min. Skär
längderna på snedden i ca 2-3 cm breda
kakor medan de fortfarande är varma.
Saffransglasyr: Rör ihop florsocker,
vatten och saffran. Ringla över kakorna
innan de svalnat.

Sankta Lucia då och nu
Luciafirandet i Sverige har en ganska brokig bakgrund med flera influenser.
Det sägs vara på Horns herrgård i Västergötland år 1764 som man för första gången
fick se en vitklädd Lucia skrida in på morgonen, med vingar på ryggen och en ljusstake
i varje hand. Denna sed förekom huvudsakligen i just Västsverige för att sedan sprida
sig till de västsvenska studentnationerna i Uppsala och Lund, då med manliga lucior.
Det fanns nämligen inga kvinnliga studenter vid universiteten på den tiden.

Skidspår och
vandringsled i
närområdet

Luciadagen var på många sätt en festdag och de som hade råd åt mat i stora
mängder. Under 1800-talet uppträdde Lucia antingen ensam eller med en eller två
följeslagare. När processionen flyttade in i städerna växte luciaföljet med tärnor och
även stjärngossar, som tidigare uppträtt som de tre vise männen i julupptågen på
annandagen. Sin senare form fick luciafesten efter en tävling i Stockholms Dagblad
1928. Där skred den vinnande lucian in med elektriska ljus i huvudkronan.
Tävlingskonceptet spreds till andra tidningar och på så vis trädde luciagestalten in i
den massmediala offentligheten.
Legenderna om Lucia är många och detaljerna förmodligen mer eller mindre sanningsenliga. Hon föddes i en förmögen familj i Syrakusa på Sicilien någon gång under
280-talet. Redan som liten flicka bekände hon sig till kristendomen och ville att allt
hon ägde skulle gå till de fattiga. Men att vara kristen i det romerska samhället kunde
leda till dödsstraff. När Lucia blev bortlovad till en man som inte delade hennes kristna
tro blev hon helt förtvivlad. Hon vägrade helt enkelt att ingå äktenskap. Då blev
fästmannen så rasande att han avslöjade hennes religionstillhörighet och Lucia blev
bränd på bål. Innan hon dog skänkte hon sina ögon till en av sina följare men genom
ett mirakel fick hon synen åter. Enligt legenden ska detta ha skett den 13 december.
Varför Sverige så intensivt firar ett sicilianskt skyddshelgon från 300-talet, som
om hon vore sprungen ur den svenska myllan, är inte helt klarlagt. När Lucia under
medeltiden tog plats i helgonkalendern den
13 december förenades hennes namn med
tidigare folkliga föreställningar i vårt
land. I det svenska bondesamhället
betraktades lucianatten som årets
längsta, med övernaturliga väsen
och mörka krafter som härjade.
Med ett namn som härstammar
från det latinska ordet lux (ljus)
så var det kanske helt naturligt
att Lucia blev ljuset i den mörka
vinternatten.

Att åka längdskidor är ett riktigt härligt
sätt att njuta av naturen och samtidigt få
motion. Med kaffetermos och matsäck,
en gnistrande klar vinterdag, är längdskidåkning i det närmaste oslagbart.
Om vintern är vit, passa på att prova
skidspåren på Partille golfbana i Öjersjö.
De körs upp av medlemmar i Sävedalens
AIK:s skidsektion som lägger många
timmar på prepareringsarbetet. Därför
tas en frivillig spåravgift ut: 30 kr/dag,
60 kr/familj, 300 kr/säsong.
Vid töväder och barmark rekommenderar vi en vandringstur längs Gotaleden
mellan Göteborg och Alingsås. Denna
71 kilometer långa vandringsled karaktäriseras av vacker natur, stadsnära
depåstopp och närhet till tågstationer.
Historiska miljöer är återkommande
inslag, såsom Jonsereds fabriker här i
Partille. Där kan man ta en välbehövlig
paus och äta på Lille Grisen eller njuta
av en skummande öl på mikrobryggeriet
Poppels.
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Möte med referensgruppen
för Simboprojektet
Partillebos kommande bostadskoncept ”Simbo” ska ligga i samma byggnad och kvarter som
Partille simhall med bland annat friskvårdsytor, ungdomsboende och lägenheter med korttids
uthyrning för hälso- och idrottsturism. För att kunna skapa bästa möjliga boende har vi bjudit
in en referensgrupp där hyresgäster och de som söker boende hos oss kan vara med och påverka
i olika frågor kring projektet.
Inför bildandet av referensgruppen skickade vi mejl till cirka
25 000 kunder (alla våra hyresgäster och bostadssökande) och
fick in 150 intresseanmälningar. Av dessa fick 25 hyresgäster och
bostadssökande möjlighet att medverka i gruppen. Vi utgick från
parametrar såsom ålder, erfarenhet och intressen – allt för att
skapa en så mångfasetterad referensgrupp som möjligt.
På det första av höstens digitala möten deltog 14 personer
från kundgruppen via Microsoft Teams tillsammans med Partillebos
projektgrupp, där hyreschef, projektledare och uthyrare ingår.
Projektgruppen visade en presentation av Simboprojektet med
planlösningar och gemensamma ytor i fastigheten. Även ungdomsbostäder, övernattningslägenheter, premiumlägenheter
och simhall visades. Under genomgången ställde referensgruppen frågor och här nedan är några smakprov med tillhörande
kommentarer från Partillebo:
1. Ingår parkering för bilar och cyklar samt laddningsmöjlig
heter?
Allt detta kan vi erbjuda mot en avgift. Om det finns intresse för
bilpool kan Partillebo samarbeta med ett bilpoolsföretag och
upplåta parkeringsplatser.
2. Vad gäller angående ungdomsboendet; åldersgrupp och
köhantering?
Vi utgår från den gängse definitionen av unga vuxna; dvs personer mellan 18-29 år. Tanken är att de i ungdomen ska kunna
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Kullegårdens förskola i ny skrud
Sävedalen är en av de kommundelar i Partille där andelen barn ökar mest. Därför har Kullegårdens
förskola byggts till med ett nytt hus som med tiden ska bindas ihop med den äldre delen, vars
renovering beräknas vara klar i juni 2021. I oktober i år hölls en liten invigning av den nya delen
av förskolan.
Den nybyggda delen av Kullegårdens förskola stod klar under
september 2020 och i oktober flyttade förskoleverksamheten
från de äldre delarna ner till de nya lokalerna. Glädjande nog kunde
en liten Corona-anpassad invigning hållas. Då de äldre delarna nu
står tomma har renoveringen av dessa påbörjats och planeras

vara klar i juni 2021. Under renoveringen ska även de här delarna
byggas ihop med den nya fastigheten och Kullegårdens förskola
utökas då med ytterligare sex avdelningar, från dagens fyra till
totalt tio avdelningar.

etablera sig på bostadsmarknaden genom att hyra en liten lägenhet och därmed komma in i kösystemet.
3. Kan övernattningslägenheterna hyras för tillfälliga besök?
Dessa lägenheter är främst avsedda för idrotts- och hälsoturism.
Men de kan även hyras ut som tillfälligt boende från ett dygn
upp till cirka tre månader.
4. Kommer det finnas solpaneler som energikälla?
Fastigheten ska absolut vara klimatsmart med målet att vara
Sveriges mest hållbara friskvårdsanläggning.
5. Fasadmaterial och allmän estetik?
Hela fastigheten ska sticka ut arkitektoniskt och vara estetiskt
tilltalande. Byggnaden kommer få en tegelfasad.
Till nästa möte som hölls den 30 november fick referens
gruppen följande frågor att ta ställning till:
- Vad tycker ni om det presenterade konceptet med olika 		
lägenhetstyper?
- Vad är det i omgivningarna som ni vill kunna ta del av?
- Skulle det vara intressant att något skulle vara inkluderat i
hyran?
- Hur tycker ni att förslaget till planlösningarna är utformade?
- Hur vill ni att en lägenhet ska vara utrustad?
- Skulle det vara intressant att hyra till ett eget cykelförråd?
- Är ni intresserade av att hyra plats i garage?

Nu är idrottshallen i Öjersjö klar
Efter några år av planering och byggnation står nu Öjersjö idrottshall helt klar. Verksamheten är
redan i full gång och här hittar man bland annat Partilles första hoppgrop för gymnaster.
Partillebo har för kommunens räkning byggt en fullstor idrottshall
med läktare för 100 åskådare och en ridåvägg för att kunna dela
av hallen på mitten. Nämnda hoppgrop är speciellt anpassad för
gymnastikträning. För att dämpa ljudet är väggarna i hallen täckta

med stående träpanel med akustikduk bakom och i taket hänger
LED-lampor tätt för att ge ett jämnt ljus. På övervåningen finns
kafé och kanslilokaler. Öjersjö idrottshall är i första hand avsedd för
skol- och föreningsidrott.
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PartilleProfilen

Med sången genom livet
Allt som oftast förknippas artisten Sofia Källgren med just julen. Hennes julskivor spelas flitigt i
december och många rörs till tårar när hon uppträder i olika kyrkorum. Med sin gudabenådade
röst tog hon tidigt Sverige med storm och i Kina är hon i det närmaste en nationalklenod.
Nu har Sofia blivit bokmal men längtar halvt ihjäl sig efter publik och möten.
– Att sjunga live är allt!
Vi sågs redan på gymnasiet, Sofia och
jag. Hon i första och jag i tredje ring,
som det hette på den tiden. Vi kände
inte varandra men tänk om jag vetat
att hon samma år hade utsetts till Ulla
Billquist-stipendiat och sprang på möten
med Torgny Söderberg och Lasse Holm,
åttiotalets två schlagergiganter. Att hon
kunde sjunga, väldigt vackert dessutom,
hade det ju tisslats om på skolgården
men att karriären redan tagit fart hade vi
dålig koll på. I en tid utan smartphones,
influencers och Instagram färdades all
slags information väldigt långsamt.
Relativt sett.
Nu går flödet desto snabbare! Ett klick
bort kan jag läsa att Sofia Källgren är
den fjärde i ordningen som tilldelats
Ulla Billquist-stipendiet. Hon är i gott
sällskap, sedan dess har artister som
Helen Sjöholm, Laleh och Miriam Bryant
belönats. Ett klick vidare visar att Sofia
hoppade på Mello-tåget så tidigt som
1989 och att hon året därpå kom på
fjärde plats med monsterhiten Handen
på hjärtat som dessutom låg hela arton
veckor på Svensktoppen. Efter att samma
år ha släppt två album började erbjudandena rasa in och Sofia Källgren blev både
omskriven och folkkär. Innebär Corona
en välbehövlig paus, trots allt?
– Ja, faktiskt. Jag inser ju att jag jobbat
under större delen av mitt liv. Innan vi
bildade familj kunde det bli över hundra
konserter per år. Nu kan jag ta långa
hundpromenader och hinna prata med
grannar och andra bekanta jag möter,
men framförallt ägna mer tid åt våra två
barn.
Barnen heter Rasmus och Selma och
trots att båda föräldrarna är heltidsmusiker lockar tennis betydligt mer än instrument och sång. Åtminstone för 14-årige
Rasmus.
– Barnen har alltid musiken nära, allt
finns om de vill. Flygeln förstås och även
vår studio i källaren. De måste själva få
hitta till musiken, vi pushar absolut inte
på.
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Sofia Källgren är gift med låtskrivaren
och musikproducenten Peer Åström. Han
är något av en doldis trots att han sedan
länge samarbetat med Anders Bagge och
skrivit låtar för världsartister som Celine
Dion och Madonna. För stunden är Peer
involverad i ett stort stjärnbesatt filmprojekt i USA.
– Corona har knappt förändrat hans
arbetssituation medan jag haft det betydligt tuffare, säger Sofia och suckar
lite. Vi i kulturvärlden har verkligen drabbats hårt.

mer från hennes pappa som uppträtt och
sjungit i många Chalmersspex men även
från morfar, som tog tåget från Uddevalla
för att sjunga in låtar på gamla stenkakor. Sofia Källgren växte upp i ett stort
trähus precis nedanför Himlastegen, på
gränsen mellan Paradiset och Lexby. Här
firades bullriga och stojiga jular med hela
familjen och farföräldrarna. Och mormor
förstås – hon, godtemplaren, som blev
101 år och var änka större delen av sitt
liv. En självständig, jordnära och klok
kvinna som blev Sofias bästa vän och
stora förebild. Tack vare sin mormor räds
hon inte ålderdomen utan kan se på den
med tillförsikt.

För att fördriva tiden förkovrar hon sig
i litteraturen och läser mängder av böcker.
Sofia berättar hur
Mormor förgyller
inspirerande det är
Jag längtar ihjäl mig efter inte julen längre och
och hur läsandet
i Partille är
också har utvecklat
publik, möten! Jag tror vi huset
sålt. Sofias föräldrar
hennes egen konsthar flyttat upp till
närlighet.
behöver kultur mer än
Stockholm där båda
– Men jag längtar
döttrarna med
ihjäl mig efter publik, någonsin.
familjer bor numera;
möten! Jag tror vi
syster Linda är skådespelerska med bas i
behöver kultur mer än någonsin. Nå
huvudstaden. Nuförtiden firas jularna hos
varandra på ett djupare plan, för allting
familjen Källgren-Åström i Bromma, i ett
kan inte streamas och sändas digitalt.
trähus med liknande Bullerby-känsla som
Att sjunga live är allt, säger Sofia med
barndomens och med samma klapplekar
eftertryck.
och tomtedanser. Den stora skillnaden är
att Sofia brukar vara helt slutkörd efter
Sin musikaliska skolning har Sofia fått
alla framträdanden i juletid. Då blir det
genom sånglektioner. Efter högstadiet
svårt att inte somna efter första glöggen
valde hon ett vanligt gymnasium utan
och risken att insjukna på annandagen är
musikinriktning för att kunna hålla alla
överhängande. Det blir lätt så när man
dörrar öppna. En stor del av skoltiden
försökt stå emot alla möjliga virus i en
kretsade ju kring musik ändå. Efter att
månads tid.
ha debuterat som 12-åring i Gomorron
– Jag älskar julen, det har jag alltid
Sverige och nått final i folkparkernas
gjort. Jag har egentligen ingen religiös
talangjakt som 16-åring var steget till
bakgrund men uppskattar mer och mer
skivkontrakt inte långt.
att sjunga i kyrkor. Själva kyrkorummet
– Visst var det så, jag kom tidigt in
inger lugn och där kan jag också komma
i musikbranschen. Men håll i dig, efter
närmare publiken. Jag ser dem bättre
gymnasiet gick jag faktiskt två kurser på
utan alla strålkastare, får mer kontakt.
universitetet och läste något så ovanligt
som humanekologi och ekosofi. Numera
Ända sedan Sofia dubbade sagofigujätteaktuella ämnen egentligen. Jag var
ren Belle i Disneyfilmen Skönheten och
före min tid helt enkelt, skrattar Sofia.
Odjuret får hon ofta sjunga ledmotivet
från filmen. Inom kort släpper hon en ny
Till slut var det ändå musiken som tog
version med symfoniorkester.
över. En ådra som kanske främst kom-

”

”

Om Sofia Källgren
Född: 17 augusti 1970 i Högsbo. Uppvuxen i Lexby precis vid Himlastegen, Partille.
Yrke: Sångerska/sopran.
Bor: Ålsten, Bromma.
Familj: Maken Peer Åström, sonen Rasmus 14 år och dottern Selma 10 år.
Karriär: Tidig TV-debut och Ulla Billquist-stipendiat. Medverkat i Melodifestivalen tre gånger,
kom 4:a 1990 med Handen på hjärtat. Dubbat Belle i Skönheten och Odjuret och fått guld
masken för sin medverkan i Miss Saigon på Göta Lejon. Gjort otal kyrkokonserter, turnerat
med Robert Wells i Kina och släppt flera album, senast Julen skynda jag väntar.
Husdjur: De två sibiriska katterna Tasse och Lovis samt labradoodeln Mille.
Kuriosa: Har egen ostronodling i Bohuslän.

– Det ska bli jätteroligt med symfoniversionen, den blir mer min egna. Det är
ju en älskad låt på konserterna som ständigt föryngrar min publik. Det finns alltid
nya barn som upptäcker Belle och nu ska
hon till exempel vara med i ett iPad-spel.
Då får jag plocka fram min ljusa röst och
bli Belle igen!
För tre år sedan, under en pampig
ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm,
blev Sofia utsedd till turistambassadör i
Kina. En hederstitel som hon tilldelats för
sitt stora intresse för kinesisk kultur.
Hur blev det så?
– År 2000 såg några kinesiska
representanter mig och Robert Wells i
Rhapsody in Rock på Tjolöholms slott.
De blev överförtjusta i Robert och bjöd
över honom till Kina. Ja, så tyckte de väl
att han kunde ta med den där blonda tjejen
också. Som ett exotiskt inslag, haha!
Med tiden gjorde Robert Wells och
Sofia stor succé i Kina vilket resulterade
i flera år av turnerande, tillsammans och
var för sig. Men landet är kontroversiellt
och väcker känslor, det är Sofia fullt medveten om. För henne har det centrala varit
den österländska kulturen och mötet med
människorna. Alltid med utgångspunkt
från sina egna demokratiska värderingar
förklarar hon.
– Mitt i allt så tror jag verkligen på
kulturella utbyten. Jag har länge fascinerats av kinesisk kultur och en stor
anledning till att jag blev turistambassadör var att jag släppte en skiva med de
mest populära kinesiska låtarna i engelsk
version. Det blev faktiskt ytterligare ett
album, då med kinesiska folksånger från
de olika regionerna i landet.
När barnen kom drog Sofia ner på takten och minskade resandet. Det blev fullt
tillräckligt att turnera runt i Sverige med
stora köruppträdanden och kyrkokonserter, och allt däremellan. Pandemin har
naturligtvis förändrat det mesta, så nu
när julen står för dörren finns plötsligt tid
för pynt och fix i 20-talshuset i Ålsten.
Det är inte mycket som binder Sofia till
Partille längre men hon saknar verkligen
promenaderna i Jonsereds bokskogar,
tillägger hon avslutningsvis. De vill hon
återuppleva. Snart.
Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto (även framsida) Katarina Di Leva
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från Belarus och arbetade då som guide
och reseledare. Vera har bott i Sverige
sedan 1996 och båda hennes barn är
födda i Stockholm. Sedermera kom
hon och barnen att sätta sina bopålar i
Partille, nära Staffan.
– Vi bodde i varsin lägenhet, jag och
Staffan, och gick över med rykande varma middagskastruller till varandra, säger
Vera och skrattar åt minnet.
Staffan Dahl har bott i Partille i hela sitt
liv. Han föddes i de så kallade statarlängorna vid Anneberg för att senare i
livet flytta till en villa i Furulund med sin
dåvarande fru och deras tre barn.
– Efter skilsmässan satte jag mig i kö
hos Partillebo. Jag hade faktiskt redan
spanat in det här huset. Så fint beläget
nere vid Säveån och med vacker utsikt
över Lexbybergen. Efter sex års väntetid kom erbjudandet! Vi blev jätteglada,
säger Staffan nöjt.

Staffan och Vera har hittat rätt
Den ryska storstadsmetropolen förde dem samman men numera njuter de av utsikten
över Lexbybergen på sin inglasade balkong. Det är trivsamt hemma hos Vera Sokol
och Staffan Dahl i Partillebos fastighet på Gamla Kronvägen.
Det är dagen efter presidentvalet i USA
och samtliga radio- och tv-kanaler domineras totalt av politiska kommentarer och
resultatrapportering. Det lägger vi snabbt
bakom oss när vi stiger in i Staffans och
Veras inbjudande hem, där doften av
nybakad äppelpaj sprider trevnadskänsla
och chihuahuan Bella hälsar glatt. Katten
Lillie är lite mer eftertänksam och betraktar oss avvaktande med sina klotrunda
ögon. Den ljusa hörnlägenheten på drygt
nittio kvadratmeter ramas in av en in
glasad balkong och här kommer Staffans
gröna fingrar väl till pass.
– Det går riktigt bra att odla på den
här ytan och jag kan plantera det mesta
men jag har problem med både squash
och pumpa. De vill inte ta sig av någon
konstig anledning, suckar Staffan.
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Just idag är det han som bakat kakan
med det hemmagjorda äppelmoset som
huvudingrediens. Staffan älskar långpromenader med bär- och svampplockning
på schemat men med äpplen blir det
svårare. Träd ryms dessvärre inte på
balkongen, även om den är ovanligt stor.
– Då ringer jag min dotter och frågar
om hon kan be sina grannar om fallfrukt
men hon brukar vägra, det är lite för
pinsamt helt enkelt. Så då får jag själv åka
ut och knacka på hos alla med äppelträd i trädgården, säger Staffan och ler
pillemariskt.
Hans son och båda döttrar är numera
vuxna och de bor alla tre i Lerumsområdet. Där kan han också glädjas åt sina
barnbarn. Sambon Veras dotter studerar i

Norrköping och hennes 18-årige son går
sista året på gymnasiet – det enda barn
som fortfarande bor kvar hemma hos
Vera och Staffan.
Trots att Staffan egentligen är pensionär jobbar han fortfarande mycket.
Han har i många år varit anställd på det
göteborgsbaserade resebolaget Rolfs
flyg och buss, där han framförallt jobbat
med marknadsföring och försäljning
på olika resemässor. För samma bolag
har han även kört buss och de senaste
fjorton åren har turerna främst gått till
det populära resmålet Sankt Petersburg i
Ryssland. Det var just på en av utflykterna till stadens Eremitage och Vinterpalats
som Staffan träffade sin blivande sambo
Vera Sokol. Hon kommer ursprungligen

Med endast en månads inflyttningstid var de tvungna att bestämma sig
snabbt. Varsin lägenhet och tre månaders
uppsägningstid gjorde situationen lite
komplicerad. Men allt löste sig på bästa
sätt till slut.
– Jag hade rätt att hyra ut min lägenhet i andra hand, så jag och mina två barn
flyttade in i Staffans lilla tvåa i väntan på
att vår nya lägenhet skulle renoveras och
fräschas upp, berättar Vera.

I december 2016 kunde de äntligen
flytta in på Gamla Kronvägen. Den julen
blev sannerligen fröjdefull och kunde firas
med hela storfamiljen på plats.
– Vi bor så fantastiskt bra! Mitt i
centrala Partille med fem minuter till
livsmedelsbutiker och all annan shopping.
Och att ta Gul express är så smidigt, i
ett nafs är man vid Svingeln. Jag är ju
pensionär och åker i det närmaste gratis,
skrockar Staffan förnöjsamt.
2013 lämnade Vera resebranschen och
tog istället en tjänst som enhetschef på
ett äldreboende i Lerum. Just nu är hon
tjänstledig för att läsa socionomprogrammet på Göteborgs Universitet.
– Jag har bara den här terminen kvar
och i januari 2021 blir det examensfest.
Det är aldrig för sent att vidareutbilda sig
och jag rekommenderar det varmt, säger
Vera.
Under Veras studietid har Staffan
periodvis arbetat för bussbolaget Leija
Touring som i år, under coronapandemin,
fått backa upp lokaltrafiken i såväl
Göteborg som Bohuslän.
– De flesta passagerare är väldigt
tacksamma men ibland får man en utskällning, haha. Inte alltid så populärt att
komma körande med en turistbuss med
smala dörröppningar och ganska branta
trappor.

En inglasad balkong ger möjligheter till
odling och umgänge året om.

Semestrarna tillbringar de helst i
husvagnen – upp till Lofoten, över till
Österlen eller ned till alperna. Allt som
oftast åker de ut till närliggande kust
pärlor som Fotö eller Hönö där hamnarna
erbjuder ställplatser för husvagnar.
– Det är så vi vill resa, inte vara på ett
och samma ställe hela tiden. Det är så
mycket man vill se och upptäcka, säger
Staffan och Vera nickar instämmande.

Som den tvättäkta partillebo han
är, har Staffan många gamla och goda
vänner i området. De umgås flitigt var
och varannan dag. Förutom bärplockning och svamppromenader blir det
många pass på Friskis & Svettis samt
turer ut till barnen som kan behöva
hjälp med ditt och datt. Och lilla
hunden Bella måste ju rastas förstås,
regelbundet.
– Jag tycker verkligen om att slappa
i soffan och läsa en god bok. Staffan är
mycket mer rastlös. Där är vi väldigt
olika, säger Vera med glimten i ögat.
Olikheter är bra men det är likhet
erna som binder dem samman tycker
de båda. Och bjuder på påtår och mer
smarrig äppelpaj. Det är trivsamt hos
Vera och Staffan, november till trots.

Staffan rastar hunden Bella på promenadstråket nedanför lägenheten.

Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto Helena Sellgren
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Tack för ditt samtal.

Vad händer i Partille under jul och nyår?

Vad tycker du...

Så bra att vi
kunde lösa ärendet
på telefon. Jag har
även mailat er.

På

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 och de skärpta allmänna råden
är kalendariet inte lika omfattande som vanligt. Men nöden är ju uppfinningarnas moder, så
se till att regelbundet besöka partille.se där evenemangskalendern uppdateras allt eftersom
med anpassade aktiviteter under jul och nyår.

Tidningen

...om tidningen?
bos kunder

för Partille

Nr 2/2020

mazonas
Partilles A
sid. 6-8

äpplen
och vinter
Sommarsid. 3

Julskyltning på Hembygdshörnan

Julkonsert i Jonsereds kyrka

Dagligen 15 december – 13 januari kl 12–24
Stjärnor, änglar, tomtar, hjärtan och glitter! Julpynt från förr
och nu. Coronasäker förtäring på trottoaren. Vi bjuder på glögg,
pepparkakor och extra överraskning. Hembygdshörnan, Gamla
Kronvägen 62A. Arr: Partille Hembygdsförening.

Sön 20 december kl 16–17 och 17–18
Vi sjunger in julen i Jonsereds kyrka tillsammans med
Jonsereds musikalgrupp och Sofia Fryklund. Lokala
musiker spelar under Bosse Stenholms ledning. Fri entré.
Arr: Jonsereds kyrka.

Simbo
sprojektet
Nybyggnad
sid. 4

mörkret
Tips i höst
sid. 9

Träna gratis på Öjersjö utegym
Tors och lör 21 januari–12 juni
I det nybyggda utegymmet på Tallmossevägen i Öjersjö
erbjuder vi gratis träningspass fram till sommaren 2021.
Vi tränar i grupp och ger tips om hur du ska kunna
träna i utegymmet på egen hand. Reservera plats i våra
Facebookevenemang. Passen är gratis med begränsat
antal platser. Arr: Nature Workout, Motionskicken,
Partillebo, Partille kommun.

Konstutställning på Partille Herrgård
Lör, sön och tis 23 januari – 7 februari kl 12–16
(tis 12–15)
Charlotte Olsson från Göteborg visar måleri och
collage och Adam Algotsson från Borås ställer ut
måleri och graffiti. Fri entré. Partille Herrgård/Slottet.
Arr: Partille konstförening.

…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!
illustration Helena Sellgren

Stickcafé i Makerspace
Mån 18 januari, 22 februari och 29 mars kl 17–19
Vi bjuder på fika och så handarbetar vi tillsammans. Ta med
dig ditt eget arbete eller hitta material och idéer hos oss.
Fri entré, ingen föranmälan krävs. Partille Makerspace,
Kulturum. Arr: Partille bibliotek, Partille Makerspace.

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?

Partillebo informerar

Hyresgästenkäten - tack för alla svar
I oktober i år skickade vi ut en hyresgästenkät till
alla er hyresgäster. Svarsfrekvensen var hög, hela
66,8 %, vilket är långt över genomsnittet för övriga
bostadsbolag i Sverige. Nu ska vi sammanställa alla
resultat och i nästa nummer av På Tapeten kan vi
redogöra för vad ni tycker om ert boende, vår
service och oss som hyresvärd totalt sett.

Tack vare era svar får vi reda på vad som är bra och
vad vi kan göra bättre. Det är ju ni hyresgäster som
bäst vet vad ert bostadsområde behöver.
Svaren vi fått hjälper oss att driva utvecklingen av
Partillebos verksamhet framåt – vårt mål är att alla
våra hyresgäster alltid ska trivas hos oss.

vik här!

Frankeras ej
Partillebo betalar
portot

Rutiner under coronapandemin
Partillebos kontor har öppet som vanligt även under
den pågående pandemin. Men för att minska smittspridningen rekommenderar vi dig som hyresgäst
att, så långt det är möjligt, sköta dina ärenden till
oss på distans. Vid akuta fel i lägenheten som kräver
besök av servicetekniker, ber vi dig att respektera
förhållningsreglerna och hålla avstånd genom att
antingen befinna dig i annat rum eller lämna lägenheten då arbetet utförs.

Vid erbjudande om lägenhet och inför eventuell
kontraktsskrivning är det normalt att hyresgästen
först går på visning av den önskade lägenheten. Tyvärr har det inte varit möjligt sedan smittspridningen av Covid-19 blev känd i våras. Vi visar nu i stället
lägenheter med hjälp av ritningar och har dialog med
hyresgästen om lägenhetens skick efter inflyttning.

Partillebo AB
Svarspost 410466800
433 01 Partille

Korsord

Partillebo
önskar
God Jul

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

Lös korsordet och vinn biobiljetter!

Namn
Adress

Skicka lösningen till Partillebo, senast 20 januari 2021.
Vi lottar bland bidragen och belönar tio personer
med två trisslotter vardera.

Lägenhet nr

VÄTE
“REN” SKID- PADDEL HÅRSTIG
TVROCK
UNDERHÅLLNING?
MÅNGA
I SKOG
HAN
FIRAS
27/3
FÅGEL
I PARKDAMM

KAN DU
FRÖN
SUGER

EFTER
MATEN

SOMLIGA ALFA

MATTE- FÄLLA
CENT- DU KAN
RUM RAMLA I

TEAM
TÄTORT
I SÄTER

KAN
NÖT- HUSEN
SIGNAL LIGGA I

OKOMSÖKTE PLICERADE

LÄGGS PÅ
TRADERA

GYTTJA

PUCH
DAKOTA

Tips och information

Jul, jul, strålande jul
När vintermörkret sänker sig över Sverige är vi
många som vill pynta med slingor, stjärnor och
ljusstakar både ute och inne. Det är väldigt vackert
och stämningshöjande på många sätt. För dig som
gillar julbelysning och samtidigt vill värna om klimat
och miljö har vi samlat några goda råd.

BIL
KOMMA
IHÅG

HÅLLS
VART
4:e ÅR
HÖST- GÅ MED VIPPAN
MÅNAD GÅR ATT KOST(KORT) FOGA IN HÅLL

HENRIK
DORSINROLL

SES FLAMSIGA FISKAR?

BLIVIT
SAMS
GLOS PÅ

“PÅ”
DANSK
LEKSAK

VAR EINSTEIN
ETT
BÄR
BÄR &
BARR

PROGRAM

AULA

BARNBOKEN

AKTIE- ARTIST- BRÖT
BOLAG PARET IHOP
VÄDRADE

SMILADE

TITTADE

FARVÄL
UTMÄRKT

KAN VERANDA
PÅ HÄST

FERLIN
KANSKE
FÖR VIN

BLIR DOKTOR
MAN PÅ STORKLOCKA MAKT
SOM
JÄMT
GÅR FEL

SALTSJÖ

ÄTER SKOGSGAMAR KUNG

GÖR
SPÖKKEDJOR

RADIE
HALSDUKAR

EN FLEMING
OKEJ!
KAN VÄL DEN
GÖRA SOM VILL
HA EN KAVALJER

Det övergripande rådet är enkelt – byt till LED-lampor.
Enligt Energimyndighetens mätningar drar en sjuarmad
elljusstake, med traditionella glödlampor, 27 gånger mer
el än en motsvarande ljusstake med LED-lampor.

LED-ljus i vax kan vara ett bra och brandsäkrare alterna-

tiv till levande ljus om man har små barn, husdjur eller inte
alltid kan ha ljusen under uppsikt.
Använd aldrig en ljusslinga för inomhusbruk utomhus.

Om du vill byta till LED-lampor i en äldre ljusstake,

LÅDA
KRIMHASSE

GALLERI I
LONDON
SVAVEL
KAN ETT
VIRUS

HÖRS
SPÖKE?
LITET
KRYP
ART DIRECTOR

PIPER
I MOBILEN
BLÅSINSTRUMENT

ARGON
STOR
FRUKT

IFALL

ENGELSK
SKOLA

FIRAS
12/2

kontrollera med tillverkaren och följ dennes instruktioner.
Byt sedan alla lampor samtidigt. Tänk också på att vara
noggrann när du köper reservlampor. En femarmad el
ljusstake ska inte ha lampor för en sjuarmad elljusstake
till exempel, eftersom lamporna inte tål felaktig spänning.

El-material ska ha IP-klass 44 eller mer för att kunna
användas utomhus. Trasiga lampor och ljusslingor ska
lämnas in till en miljö- eller återvinningsstation.
Vi önskar er en riktig god och ljus jul!

BELGIEN

LJUSTRÅD

LÖVTRÄD

TECKNADE
EN TYSK
ARTIKEL
ERBIUM
UTAN
KLÄDER

KORSORD till På Tapeten nr 3/20
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