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Välkommen hem!
Vi kan erbjuda dig allt från
– marklägenheter med radhuskänsla till lägenheter på tionde våningen.
– stora etagelägenheter till det lilla boendet.
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Välkommen till Partille...
Partille ligger mitt i det goda livet. Det är en geografiskt liten men befolkningsmässigt en mellanstor kommun, omedelbart öster om Göteborg.

Ida Liljebergs väg
Forellen

Artles torg

Kommunen är tillräckligt stor för att erbjuda ett bra utbud av både offentlig och
kommersiell service. Samtidigt är det möjligt att utnyttja alla fördelar som den
närliggande storstaden erbjuder. Så i stället för att tala om den lilla kommunen
vore det mer rätt att säga att den har storstadens fördelar men slipper de flesta av
nackdelarna.
Partille kommun består av de fyra geografiska delarna Partille, Sävedalen, Jonsered
och Öjersjö. I Partille finns det många varierande miljöer: spännande bergspartier,
slättlandskap, vidsträckta skogsområden och många vattendrag. Med storstadens
pulserande liv inpå knuten är det ändå alltid nära till naturen.

Partille centrum
An

Sävedalen

Finngösa park

Brattåskärrsvägen

Björndammen

Getekulla

T

Mosaikens trygghe

Persplatsen Åsvägen
Ljungkullen Vallhamra torg
Oxled

... och till Partillebo!
Partillebo är ett fastighetsbolag, som äger och förvaltar ca. 3 700 bostäder i Partille
kommun. Allt från ekoinspirerade marklägenheter i parhus mitt i naturen till centralt belägna lägenheter.
En undersökning bland Partillebos hyresgäster visar, att hela 98% är nöjda med
sitt boende hos Partillebo och många år i rad har Hyresgästföreningen i Väst utsett
Partillebo till Göteborgsregionens mest välskötta bostadsbolag.
Bolaget har stark ekonomi och underhållsnivån ligger tre gånger över snittföretagens.

Kåsj
Öj
Hallen
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Bo där du trivs bäst!
Partillebo ger dig
möjligheten.
Kåhög

Säveån

en

Aspen
Högen Jonsered

Stärtered/Bäcksorlet
Anneberg

• Från marklägenhet med radhuskänsla till
lägenheter på tionde våningen.
• Från stora etagelägenheter till små krypin.
• Från naturens lugn till centrums puls.
Partillebo ger dig många valmöjligheter. Våra bostadsområden är många. Alla med olika karaktär.
Precis som sina hyresgäster. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta just ditt hem.

Talliden
ghesboende

Furulund

På vår hemsida www.partillebo.se kan du hitta
mer information om bland annat våra bostadsområden. Här kan du även anmäla ditt intresse
till lediga lägenheter.

Bo på landet mitt i stan!

Kåsjön

Storegården

Ekeblads väg

Öjersjö

Öjersjö Lycka

Hytterkullen
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Partille centrum

Gamla Kronvägen - Galoppvägen

Läget är det bästa tänkbara för dig som vill ha tillgång till service och
kommunikationer på närmsta möjliga avstånd. Här bor du i Partilles
centrum med gångavstånd till bl. a. apotek, bank, vårdcentral, Kulturum, Porthällagymnasiet, Partillebohallen och Allums köpcenter med
över 100 butiker.
I närområdet finns ett flertal utflyktsmål och strövområden, bl. a.
gångstråk längs Säveån. Från Partille centrum tar man enkelt och snabbt
både tåg och buss, med många destinationer och täta avgångar. Bostäderna i centrum består av trivsamma 3-våningshus från 50-talet och
det nybyggda kvarteret Galaxen. De ca. 400 lägenheterna, varav 110
finns i Galaxen, är fördelade på 1, 2, 3 och 4 r o k och ytan varierar
från ca. 35 till 110 kvm. Partille centrum är ett väl inbott och populärt
bostadsområde, vilket gör att man sällan flyttar härifrån.
Galoppvägen är sedan 2007 avskärmad från motorvägen och nya balkonger har byggts. Samtliga lägenheter, både de nybyggda, ombyggda
och befintliga, har fått Partillebos standard för nybyggnation. I området finns flera gröna och trivsamma gårdar med bänkar och lekplats.
Parkeringsmöjligheter finns i form av ett stort garage samt som ett parkeringsdäck med garageplatser.

Gamla Kronvägen

Galaxen byggdes 2010 och består av fem våningsplan. Alla lägenheter
har balkong eller uteplats. Flertalet lägenheter i markplan har dubbel
uteplats och de flesta lägenheter på våning 5 har både takterrass och
balkong. Lägenheterna har som standard parkettgolv i vardagsrum
och klinkergolv i entré. De är dessutom utrustade med tvättmaskin,
torktumlare och handdukstork. Under fastigheten finns ett stort ljust
parkeringsgarage och härifrån tar man sig enkelt med hiss direkt till sitt
våningsplan.
I mitten av Galaxen finns en väl tilltagen innergård som är en behaglig plats för alla – en plats där man kan umgås och koppla av. På den
lättillgängliga och lugna gården finns även en lekplats för de mindre
barnen. Här finns dessutom en gemensamhetstvättstuga med möjlighet till bl. a. mattvätt.

Galaxen

Forellen
Forellens läge förenar många positiva egenskaper för ett bostadsområde. Det ligger centralt vid Säveåns strandpromenad med närhet till
service och kommunikationer. Forellen erbjuder stor variation av boendeformer. Från stora etagelägenheter på 4 r o k högst upp på 10:e
våningen till 1 r o k med generösa gemensamhetsutrymmen. Lägenhetsstandarden är bl. a. klinker i hall, parkett i vardagsrum och tvättmaskin i det kaklade duschrummet. Forellen, byggt 2003, har totalt
102 lägenheter på 1, 2, 3 och 4 r o k och lägenhetsytorna varierar
mellan på 41 och 94 kvm. Hiss finns.
Forellen

Artles torg
Ett stenkast från centrum på andra sidan järnvägen vid Utbyvägen
ligger Artles Torg. Ett fyravåningshus byggt på 60-talet med sammanlagt 53 trevligt ljusa och rymliga lägenheter. Alla med balkong i
söderläge. Artles torg består av 1, 2, 3 och 4 r o k. Huset ligger i blandad bebyggelse mellan radhus och villor. Entrésidan vetter mot ett
uppvuxet grönområde med lekplats och soffor. En gångbro leder till
Kyrktorget och järnvägsstationen med pendeltågen in till Göteborg
eller mot Alingsås.

Artles torg
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Ida Liljebergs väg
Ida Liljebergs väg, elva stycken hyresrätter med radhuskänsla i Mellby,
byggdes 2006. En gammal bevarad stenmur mitt bland husen liksom
markens nivåskillnader ger hela området en trivsam och personlig karaktär. Området är granne med villor och radhus och med orörd natur
direkt bakom ryggen. Lägenheterna är byggda i ett, alternativt två plan
samt i suterräng. Alla har egen uteplats. En del har även balkong.
Planlösningarna är öppna och är enligt Partillebos standard för nybyggnation, vilket bl. a. innebär tillgänglighetsanpassat, kaklade badrum
och egen tvättmaskin. Området består av 3 st. 2 r o k, 2 st. 3 r o k och
6 st. 4 r o k och ytorna varierar från 63 till 96 kvm.
Ida Liljebergs väg

Anneberg
På gångavstånd till Partille centrum ligger Anneberg. Ett mycket
barnvänligt område med stora gröna gårdar. Hela området känns fritt
och luftigt. Husen är byggda på 60-talet och oavsett antal rum är lägenheterna här omtyckta för sin rymd och för sitt ljus.
Totalt finns det 181 lägenheter fördelade på 44 st. 1 r o k, 31 st. 2 r o k,
78 st. 3 r o k, 25 st. 4 r o k och 3 st. 5 r o k. Femrumslägenheterna är
på hela 115 kvm.
Området ligger i gångavstånd till Partille centrum och inom området
finns bl. a. för-, lågstadie- och mellanstadieskola samt fritidshem. Passar
den som söker lägenhet med rymd i ett område som är bilfritt, barnvänligt, och med stora grönområden.
Anneberg

Finngösa park
Finngösa park består av varierande fastigheter med totalt 269 lägenheter.
Hög- och låghusen har tillsammans 155 lägenheter fördelade på 12 st.
1 r o k, 78 st. 2 r o k, 45 st. 3 r o k och 20 st. 4 r o k. Lägenhetsytorna
varierar från 30 till 99 kvm.
Höghuset renoverades på 90-talet och de flesta lägenheterna har en
enastående utsikt över Partille och Sävedalen. I huset finns hiss. Alla
lägenheterna har helkaklade badrum och inglasade balkonger.
De två äldre låghusen har 1 till 2 r o k och även dessa lägenheter har
helkaklade badrum.
Fastigheterna på Björnbergs väg består av 3 och 4-5 våningshus som
byggdes 2007. 4-5 våningshuset har hiss och flera lägenheter har burspråk och rymliga balkonger. Lägenheterna på femte våningen har
indragna takvåningar. Alla lägenheterna har helkaklade badrum, egen
tvättmaskin och torktumlare, klinker i hall, parkett i vardagsrum etc.
På Björnebergs väg finns det 90 lägenheter fördelade på 1 till 4 r o k
och lägenhetsytorna varierar mellan 36 och 96 kvm.
Finngösa park har flera gröna gårdar och ytor för rekreation och lek där
kan man umgås och koppla av. Området, som är bilfritt och barnvänligt, ligger dessutom i direkt anslutning till skogen med vackra gångstigar.
Finngösa park erbjuder variationsrika planlösningar och passar den
som vill bo i ett område som ligger centralt och med gångavstånd till
Partille centrum. Bussen som går strax utanför tar tio minuter till Göteborg. I området finns bl. a. en servicebutik, en fritidslokal som hyresgästerna disponerar samt en gemensamhetstvättstuga.
Inom gångavstånd finns Allums köpcenter med över 100 butiker och
Partilles centrum med bl. a. apotek, bank och vårdcentral. I centrum
finns även kulturhus med bibliotek (Kulturum).

Finngösa park

Finngösa park
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Kåhög
Partillebos 20 stycken parhus i Kåhög byggdes 2005 och förenar det
bästa av två olika boendeformer: hyreslägenhetens service med det egna
husets ”frihet” med trädgård. Boendet med marklägenheter blir till sin
karaktär ett villaboende med uteplats, förråd, fristående carport, skärm
mot grannen och egen planteringsyta. Framför och runt huset ligger
plattor som gångstråk. Tomten på ca 200 kvm sköter du själv. Den är
behagligt liten för den som vill komma ifrån trädgårdsskötsel och tillräckligt stor för den med gröna fingrar. Standarden är hög med egen
tvättstuga, helkaklat badrum, spis med häll, inbyggd ugn i arbetshöjd,
parkett i vardagsrum, tillgänglighetsanpassad m.m. Storlekarna på lägenheterna är 2 till 4 r o k. (5 st. 2 r o k, 10 st. 3 r o k och 5 st. 4 r o k).
Kåhög

Stärtered/Bäcksorlet

Stärtered/Bäcksorlet

I Stärtered/Bäcksorlet har många bott och trivts i flera generationer.
Både vuxna och barn kan här känna lantlig frihet och för den som älskar naturen finns stora grönområden med promenadleder i närheten.
Stärtered/Bäcksorlet ligger vägg i vägg med skogen. I anslutning till
området finns busshållplats varifrån du tar dig till både Jonsered och
Partille centrum på få minuter. I Jonsered kan du uppleva den gamla
bruksmiljön och i Partille centrum finns ett stort utbud av både service och butiker.
Området består av flera olika fastigheter som tillsammans rymmer
102 lägenheter med ytor som varierar mellan 23 och 101 kvm.
Fastigheten Bäcksorlet som byggdes i slutet av 1980-talet, är ett attraktivt 3- resp. 4-våningshus med modern arkitektur. Varje lägenhet har
hög standard med egen tvättmaskin och torktumlare samt stor balkong
eller uteplats. De 28 lägenheterna är fördelade på 21 st. 3 r o k och
7 st. 4 r o k. Även hiss finns.
Den äldre fastigheten strax bredvid har 1 st. 1 r o k, 6 st. tvårummare
med kokvrå och 1 st. 4 r o k.
Trevåningsfastigheterna på Länsmansvägen är byggda på 60-talet och
innehåller 66 st. lägenheter fördelade på 10 st. 1 r o k, 20 st. 2 r o k
och 36 st. 3 r o k.

Stärtered/Bäcksorlet

Högen

Högen

Högen

Nära Jonsereds omtyckta och unika bruksmiljö från sekelskiftet ligger
Högenområdet. Här har Partillebo två fastigheter, ett trevåningshus
med loftgångar från 60-talet och ett tvåvåningshus byggt på 40-talet.
I fastigheten från 60-talet finns det 5 st. 1 r o k, 19 st. 2 r o k och 4 st.
härliga etagelägenheter med 3 r o k. Lägenhetsytorna varierar mellan
25 och 81 kvm.
Den mindre fastigheten har 4 st. 1 r o k och 4 st. 2 r o k och lägenhetsytorna varierar mellan 24 och 51 kvm.
Området passar den som vill bo mer avskilt och nära naturen. Strax
nedanför flyter Säveån och på ängarna bredvid går korna och betar.
Inom gång- eller cykelavstånd ligger den vackra sjön Aspen med badplats, Jonsereds herrgård med sin vackra trädgård och kafé samt naturreservatet Bokedalen.
Bussen stannar strax utanför husen och härifrån tar du dig smidigt
till bl. a. Partille centrum. Jonsered har också egen tågstation med
avgångar i riktingarna mot Göteborg och Alingsås.
I samhället Jonsered finns bl. a. livsmedelsbutik, lunchrestauranger
och vackra kulturbyggnader. Här finns även för-, lågstadie- och mellanstadieskola samt idrottsplats med inomhushall.

Välkommen_hem_110522_PSO_uncoated.qxd:Layout 1 2011-05-22 20.42 Page 7

Björndammen
Björndammen är ett av våra mest populära bostadsområden. Här bor
du nära både Partille centrum och orörd natur. All service ligger nära
och kommunikationerna är bra. Husen ligger kring mindre bilfria
gårdar med lugna och fina lekytor för barnen och med gångvägar utan
trafik. Björndammen är smått unikt när det gäller fritidsaktiviteter på
nära håll, som t. ex. simhall, motionshallar och fritidsgård. I naturen
runt omkring finns motionsslingor, fiskevatten och badplats. Björndammen byggdes i början av 70-talet med stora variationer på lägenheternas planlösningar. Här finns sammanlagt drygt 1 100 lägenheter fördelat på 67 st. 1 r o k, 449 st. 2 r o k, 331 st. 3 r o k, 246 st. 4 r o k och
slutligen 19 st. 5 r o k. Många är spännande etagelägenheter.
Lägenhetsytorna varierar mellan 27 och 122 kvm. Området har fram
till 2005 genomgått ett förädlingsprogram, med målet att skapa ännu
trivsammare lägenheter i bästa tänkbara bostadsmiljö.
Björndammen

Mosaikens trygghetsboende
Partillebo erbjuder tillsammans med kommunen ett trygghetsboende
till den som fyllt 70 år, är skriven i Partille kommun och har eller kan
ha behov av hemtjänst.
Lägenheterna har hög tillgänglighet med tillgång till trygghetslarm och
visuell porttelefon. Samtliga lägenheter har inglasad balkong och gemensam terrass. Totalt finns det 57 lägenheter fördelade på 1-2 rum med
kokvrå eller två rum och kök, samt badrum med dusch och toalett.
Lägenhetsytorna varierar mellan 37 och 77 kvm. Ett fåtal lägenheter
byggs om till 3-rummare.
I huset finns matsal/kafé med daglig lunchservering med möjlighet att
umgås med andra hyresgäster. Här finns även sociala aktiviteter. Utomhus finns en gemensam terrass för enklare odling och avkoppling samt
ett gemensamt inbyggt ”tropikrum” på taket.
I närområdet finns även träningsmöjligheter i form av t. ex. pensionärsgympa.
Fastigheten har en vacker utemiljö och är belägen mellan skog och
tjärnet Björndammen. Allum köpcenter ligger strax nedanför backen
och busshållplatsen ligger runt hörnet. I Partille centrum finns apotek,
banker och livsmedelsbutiker.
Mosaikens trygghetsboende vänder sig till den som främst prioriterar
hög tillgänglighet, ökad trygghet och gemenskap med människor i
”samma åldersklass”. Hiss finns i fasigheten.
Anmälan sker till Partille kommun.

Mosaikens trygghetsboende

Talliden
Talliden byggdes 2008. Området består av ett tvåvåningshus med 4 lägenheter och ett trevåningshus med 16 lägenheter. Dessa är fördelade
på 9 st. 2 r o k och 11 st. 3 r o k. Alla lägenheter har parkett i vardagsrum, klinkers i hall samt är fullt utrustade med tvättmaskin och
torktumlare. Förråd till varje lägenhet ingår. Passar den som gillar öppen
planlösning i nyproduktion och där kök och vardagsrum sammanbinds
på ett trevligt vis. Samtliga lägenheter har antigen terrass, uteplats eller
balkong som vetter mot gården och har sol under större delen av
dagen. Med den stora lättillgängliga gräsmattan och lekplatsen för
mindre barn, så är gården på Talliden en behaglig oas för alla. För den
som älskar naturen finns stora grönområden med promenadleder i
närheten. Här finns busshållplats och Partille centrum med sitt stora
utbud av både service och kultur nås på 5 minuter.

Talliden
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Hytterkullen, Öjersjö
Ett spännande område med ekoprofil, byggt i slutet av 90-talet, med
71 markbostäder i parhus. Det är som att bo i eget hus med trädgård
och odlingsmöjligheter. Många har dessutom fri natur direkt utanför
tomten. Varje bostad har två parkeringsplatser varav den ena är en
carport, i nära anslutning till lägenheten. Carporten har motorvärmare med timer, som spar energi och minskar utsläppen från bilarna.
På taket till varje lägenhet finns en solfångare, som kompletterat med
el kan användas för uppvärmning och varmvattenberedning. Varje lägenhet har tvättmaskin, torktumlare, uteförråd och en isolerad kompost för trädgårdsavfall och komposterbart hushållsavfall. Lägenheterna
är fördelade på 2 r o k, 3 r o k, 4 r o k och 5 r o k.
Hytterkullen

Inga nya hyresavtal kommer att tecknas.

Storegården, Öjersjö

Storegården

Inflyttning sker under 2012.

Politiska beslut finns om att Partillebo ska sälja lägenheter i några av sina
bostadsområden, för att sträva mot en blandad upplåtelseform.
Storegården är ett av dessa områden och försäljning sker i takt med
att lägenheterna sägs upp. Inga nya hyresavtal kommer att tecknas.

Öjersjö Lycka, Öjersjö
Det nya bostadsområdet Öjersjö Lycka har totalt 124 st. lägenheter.
Här kan du välja att bo i ett tvåvåningshus med fyra lägenheter eller i
så kallade stadsvillor i fyra våningar som rymmer 12 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på 2 r o k, 3 r o k och 4 r o k. 17 bostadshus bildar en cirkel och i dess mitt finns ett naturområde med skogsmark.
Friluftsliv med badsjö finns runt knuten. Partille centrum nås med buss
på 15 min. och Göteborg på 20 min. Inflyttning sker under 2012.
Öjersjö Lycka

Ekeblads väg, Öjersjö
Ovanpå affärshusen i Öjersjö centrum ligger 12 lägenheter fördelade
på 6 st. 1 r o k, 5 st. 2 r o k och 1st. 3 r o k. Lägenhetsytorna varierar
från 49 till 77 kvm. En parkeringsplats tillhör varje lägenhet. Inom
området ligger servicebutik, frisör, pizzeria, förskola och en ekologisk
inriktad skola. Strax intill ligger ytterligare en skola med ekoprofil, den
moderna och vackra Öjersjö Brunn. I närområdet finns ett rikt friluftsliv med golfbana, ridhus, badsjö och strövområden. Passar den som
söker trivsam lägenhet med närhet både till service och naturen.
Partille centrum nås med buss på 15 min. och Göteborg på 20 min.
Ekeblads väg

Hallen, Öjersjö
Området Hallen, färdigställt 2010, består av 14 hus fördelade på tre
olika hustyper. Totalt finns det 40 lägenheter på 58 till 91 kvm fördelade på 8 st. 2 r o k, 24 st. 3 r o k och 8 st. 4 r o k.
Alla lägenheter har parkett i vardagsrum, klinkers i hall samt är fullt
utrustade med tvättmaskin och torktumlare. Förråd till varje lägenhet
ingår. Hallenområdet, som är en gammal kulturbygd, skapar med sina
vackra stengärdsgårdar och gamla ekar, de bästa förutsättningarna för
ett naturskönt och aktivt boende. Partille Golfklubb är närmaste granne
med sina 18 hål. Hallen är ett område som passar den som söker ett
trivsamt boende med villakaraktär. Fantastiskt läge mitt ute i naturen,
nära friluftsliv med badsjö m.m. Förskola ligger inom gångavstånd.
I direkt anslutning till bostadsområdet finns busshållplats, med flera
destinationer och täta avgångar till Partille, Mölnlycke och Göteborg.
Hallen
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Vallhamra torg
För dig som söker en mindre lägenhet i detta område finns det i direkt
anslutning till torget ett tvåvånings loftgångshus med 38 lägenheter som
innehåller 1 st. 1 r o k, 7 st. 2 r o k, 2 st. 3 r o k och 5 st. 4 r o k.
Fastigheten byggdes om 2007 och lägenheterna har som standard bl. a.
helkaklat badrum med tvättmaskin. Samtliga lägenheter i marknivå har
en uteplats på baksidan med avgränsande skärm mot grannen och ett
utvändigt förråd. Övervåningen rymmer mest enrumslägenheter.

Vallhamra torg

Ljungkullen
I Sävedalen bor man nära både natur och service. Strax utanför knuten
ligger Delsjöområdet och Vallhamra torg med butiker, dag- och fritidshem samt skola med låg-, mellan- och högstadium. Från Vallhamra
torg går även bussen till Partille centrum och till Göteborg. Trevåningshusen, som byggdes 1968, med loftgångar och utvändiga trapphus ligger runt bilfria, barnvänliga gårdar. I Ljungkullen finns spännande
etagelägenheter med stora terrasser eller uteplatser. Samtliga lägenheter
är stora i förhållande till antalet rum. Öppna planlösningar med många
fönster är typiskt för lägenheterna. Ljungkullen har sammanlagt 366
lägenheter fördelade på 31 st. 1 r o k, 112 st. 2 r o k, 163 st. 3 r o k,
54 st. 4 r o k och 6 st. 5 r o k.
Ljungkullen

Oxled
Oxled är ett populärt, trivsamt, luftigt och lugnt område med mycket
grönska, nära Delsjöområdet. På gångavstånd ligger Vallhamra torg
med all sin service och skolan med låg-, mellan- och högstadium.
Oxled ligger nära idrottshall, ishall och idrottsplats. Första husen byggdes 1969 och har kontinuerligt genomgått Partillebos underhållsplan.
Lägenheterna har god standard och är ljusa med skyddande balkonger
eller uteplatser. Samtliga lägenheter har grovkök och flera har separata
klädkammare. I trapphuset, i direkt anslutning till lägenheten, finns eget
förråd. Oxled har totalt 552 lägenheter fördelade på 176 st. 2 r o k,
340 st. 3 r o k och 36 st. 4 r o k.
En förtätning planeras genom 4 nya hus med hiss på befintlig parkeringsyta och 3 nya hus på andra sidan Oxledsvägen mot Puketorp.

Oxled

Persplatsen
Strax intill Ljungkullen i Sävedalen ligger Persplatsens 3 st. 50-talshus
byggt i två våningar. Lägenheterna, som är från 23 till 51 kvm, är
fördelade på 28 st. 1 r o k och 24 st. 2 r o k. Här bor man i ett litet,
lugnt och naturnära område med många fina gång- och cykelvägar.
Alldeles i närheten ligger t. ex. det vackra Delsjöområdet. Det är gångavstånd till Vallhamra torg med all dess service. Med buss nås Göteborg och Partille centum på endast 15 minuter.

Persplatsen

Getekulla
Bland villor och flerfamiljshus vid Brattåskärrsvägen i Sävedalen ligger
Getekulla, som består av en radhuslänga med 5 hyresrätter, samtliga på
105 kvm. En parkeringsplats med anslutning till motorvärmare tillhör
varje lägenhet. Huset som byggdes 1996 har solfångare på taket och
komposteringsmöjligheter i den egna trädgården. Lägenheterna, som är
på 5 r o k, har härliga öppna planlösningar. Getekulla, passar den som
vill bo i eget radhus med hyresrättens alla fördelar. Ett barnvänligt område i en lugn omgivning nära Vallhamra torg och kommunikation.
Getekulla
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Fritidsaktiv

iteter

All tänkbar service, natur
och kollektivtrafik inom
gångavstånd!
Vill du bo på landet men ändå kunna leva stadsliv? Partille
är smått unikt med “allt” på en liten yta: Välskötta bostadsområden, ett stort antal skolor inklusive eget gymnasium,
stora naturområden med flera badsjöar, välutbyggd kollektivtrafik och med ett stort butikscentrum med bland annat
Allum köpcenter. I Partille bor du nära både naturen och
stan. Det är bara att ta för sig av det bästa av båda. Från Partille centrum är du med bil eller buss inne i Göteborg på 10
minuter. Att bo i Partille innebär därför stor valfrihet och
det är lätt att trivas i Partille. Barnen kan växa upp i en
trygg miljö med skolor, skogar och sjöar utanför dörren och
med de flesta akti-viteter på gång- eller cykelavstånd. Partille är välkänt för sitt aktiva föreningsliv med hela 150 olika
föreningar att välja mellan. Kulturen har två mötesplatser,
Kulturum och Ungdomens hus. Alla åldrar värdesätter den
lilla kommunens fördelar med korta avstånd och gemenskap. Det är precis så här man skall bo om alla i familjen
skall trivas. Samtidigt är det möjligt att utnyttja alla fördelar som den närliggande storstaden erbjuder.
Välkommen hem till Partille och Partillebo!

Gymnasium

Bra affärs
utbud
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Det finns flera skäl
till varför så många
trivs i Partille och
hos Partillebo.
station
Partille tåg

• Närheten till naturen
• Tio minuter till storstaden
• Bra affärsutbud
• Bra kommunikationer
• Den lilla kommunens närhet
• Aktivt föreningsliv
• Rikt kulturliv
• Partillebos goda renommé
• Partillebos höga underhållsnivå
• Partillebos service med kvalité
• Partillebos satsning på miljön
• Gemenskap mellan de boende

Kulturum

och bibl
ioteket

ren
ll natu
i
t
n
e
t
Närhe

aagaard.se
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Partillebo AB, Box 87, 433 22 Partille
Besöksadress: Kyrktorget 51
Tel: 031-44 07 70, Fax: 031-44 51 45
info@partillebo.se, www.partillebo.se

