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Ny bebyggelse för Kulturum längs Gamla Kronvägen. Här kommer både dagens aktörer och nya 
aktiviteter att finnas.
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Partille Centrum byggs med nytänkande, säger 
samhällsbyggnadschefen Björn Marklund.

– Partille Arena hamnar så att säja mitt 
i stan, till skillnad från de nya arenorna i 
Malmö, Lund och Halmstad, säger Björn 
Marklund. Här blir det 35.000 kvadrat-
meter med lokaler för sällanköpshandel 
kombinerat med bostäder, vilket är unikt.

Bostadsområdet i öster kommer att 
bestå av sex kvarter, varav tre kvarter har 
handel och bostäder, två kvarter har en-
bart bostäder och ett kvarter utgörs av 
handel. 

– Vi vill skapa en blandstad där bostä-
der, handel och andra kommersiella och 
offentliga verksamheter blandas, säger 
Björn Marklund. Projektet Partille cen-
trum är extra roligt eftersom det skapas 
med så mycket nytänkande. 

Skola för hela skolgången
Ett av områdena för offentlig verksamhet 
är gymnasieområdet som blir Kulturum, 
Partilles nya kultur- och utbildningscen-
trum. Här kommer bland annat förskola, 
grundskola, gymnasium, bibliotek, kul-
turskola, studieförbund och vuxenut-
bildning att samverka och dela ytor på ett 
helt nytt sätt.

Runt Kulturum och gymnasiet byggs 

–Det är viktigt med fler bostäder i cen-
trum, säger samhällsbyggnadschefen  
Björn Marklund. Flera lösningar består 
av affärslokaler i de nedre planen och 
bostäder ovanpå. Ett exempel är Allum, 
som invigdes 2006 och som nu byggs ut 
med 10.000 kvm för handel och 60-70 
lägenheter i de övre planen. 

Östra centrum byggs med  
nytänkande
Idag är det Allum och området kring 
Kyrktorget som utgör Partilles centrum. 
Med de kommande byggprojekten växer 
centrum ut mot områdets östra del. Östra 
centrum ska utvecklas till en levande och 
inbjudande del av centrala Partille. Den 
nya stadsdelen ska vara en ekologisk, soci-
al och ekonomisk hållbar del av Partille.

Partille utvecklas från förort  till förstad
En artikelserie i tre delar om utvecklingen i centrum

Under de närmaste åren kommer 
det att byggas för 4,5 miljarder i 
Partille centrum. Allum byggs ut, 
gymnasieområdet med Kulturum 
utvecklas och i den östra delen 
byggs den nya arenan och ett nytt 
köpcenter. Och så blir det fler bostä-
der, 2.000 nya att läggas till dagens 
1.000 i centrum.

uppåt 200 lägenheter, de flesta små bo-
städer avsedda för studerande. I området 
mot Säveån skapas även en stadspark.

Trafiksystemet byggs ut
Ett viktigt villkor är att centrum ska 
fungera med minsta möjliga störningar 
under byggtiden.

– Den ökande trafiken måste ledas på 
annat sätt än idag, säger Björn Marklund. 
Vi bygger en gata som dras parallellt med 
ån och med anslutning i områdets östra 
del. Här blir det också gott om parke-
ringsplatser.

Allum är det projekt som börjar byg-
gas först, redan i sommar. Sedan följer de 
övriga etapperna med inflyttning i den 
förändrade skolan 2015 och med arenan 
som kronan på verket med invigning i  
januari 2016.

 

 

Den nya arenan byggs och förvaltas av Partillebo.



144 ord från VD

Vi närmar oss Våren och ljuset har redan 
återvänt. Det är alltid lika skönt när den mörka 
årstiden börjar ebba ut.

Förutom att ständigt fundera över våra kunder 
är det dags att fundera även över semestern och 
annat trevligt man kan göra den ljusa, varma års-
tiden.

2013-2015 kommer bli intensiva år inom före-
taget.

Vi kommer nyinvestera mer än någonsin i före-
taget. Alla våra kärnområden växer vilket du kan 
se längre fram i tidningen.

Partillebo tillhör nog i dag Sveriges mest aktiva 
företag i förhållande till sin storlek.

Förhoppningsvis kommer även en förbättring 
av konjunkturen till gagn för oss alla.

I övrigt kommer 2013 innehålla samma om-
fattning av underhåll, om- och nybyggnad som 
tidigare år.

Partille är positivt laddat och vi som företag 
anstränger oss att vara en del av den fortsatta  
positiva utvecklingen.

Alla vi inom Partillebo önskar dig en trevlig vår 
och sommar.

Pär Linder
VD Partillebo AB

Dansträning under danslärare Annika Mohlins ledning: 
Fanny (i svart), Tyra (grönt), Ellen (lila) och Erika (cerise). 

Partille utvecklas från förort  till förstad
KultursKolan
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Nya Kulturum gynnar oväntade möten
Där gymnasiet nu ligger byggs det nya Kulturum. Här 
kommer Partilles unga att kunna göra entré som ett-
åringar i förskolan och gå hela vägen till studentexamen, 
och även i vuxen ålder har man mycket att välja på när 
det gäller kultur, fritid och utbildning.

– Vi vill möjliggöra oväntade möten, säger kultur- och 
fritidschef Kristina Svensson. Lokalerna ska vara så flex-
ibla att de kan användas under dygnets alla vakna tim-
mar, vardag som helg. 

Nätverk ska också gynnas, till exempel mellan gymna-
siets estetiska program och musikbranschen i Göteborg. 
Lokalerna för dans etc, som även står till skolornas för-
fogande, får stora fönster ut mot Gamla Kronvägen. 
Man ska kunna se utifrån att saker händer på Kulturum. 

Stor bredd på aktörer i Kulturum:
Skolverksamhet: Förskola, grundskola, gymnasium, 
universitetskoppling.
Särskilt ungdomsstöd: Porten, fältverksamhet.
Utbildning för vuxna: SFI, vuxenutbildning.
Kultur och fritid: Kulturskola, bibliotek, Ungdomens 
hus, föreningscentrum, studieförbund.
Vård och omsorg: Arbetslivscentrum.
Bostäder: Små hyresrätter.
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Detta händer i våra bostadsområden och lokaler under 2013
Underhållet av våra fastigheter, 
dess närmiljö och kringutrustning 
fortgår på en för branschen hög 
nivå. Dessutom fortskrider nya pro-
jekt när det gäller byggnation, till-
byggnad och större renoveringar av 
bostäder, skolor, idrottshallar och 
kommunala byggnader. Här följer 
en sammanställning av vad som 
sker under 2013.

Öjersjö Lycka
Nybyggnationen av 124 hyresrätter i 
Öjersjö blev helt klar vid årsskiftet.

Vallhamra skola
Hus A byggs till och om för att möta den 
moderna pedagogiken samt elevexpan-
sionen i Sävedalen. Skolan får öppnare 
undervisningslokaler, studiehallar och 
elevuppehållsytor. Klart juli. 

Borgen
Vi köpte under året den s.k. Borgen i Par-
tille. Under året kommer vi utveckla den 
fastigheten.

Björndammens Centrum
Nu är Mosaikens trygghetsboende klart 
och även fritidsgården. Nu skall vi fort-
sätta att under 3 år rusta upp resten av 
Björndammens skola och förskola. 

Multihallen Vallhamra
Efter att det blivit klart med ny detaljplan 
påbörjas nu arbetet med multihallen vid 
Vallhamra IP. Byggstart beräknas i april 
och hösten 2014 skall den stå färdig att 
tas i bruk, efterlängtad av många.

Oxled
Arbetet med att bygga om befintliga par-
keringsytor för att ge plats för de fyra nya 
husen har påbörjats och beräknas vara 
klart till våren 2014.

De 4 nya husen innehållande 23 lägen-
heter på 1, 2 och 4 r.o.k. vardera, beräknas 
kunna starta till sommaren. Senast som-
maren 2015 skall alla husen vara klara.

Pilotprojektet med ombyggnad av ett 
hus på Oxledsvägen 155-159 har avslutats 
och ombyggnaden har utvärderats till-
sammans med husets hyresgäster. Resul-
tatet har utfallit till allas belåtenhet och 
Partillebo planerar nu för att gå vidare 
med resterande hus i området. Byggstart 
beräknas till efter semestern 2013.

Oxledsskolan
Här bygger vi en ny parkerings- och angö-
ringsplats till skolan. Klart till somma-
ren.

Oxledsskolans kök byggs om med ny 
diskinlämning som gör mathanteringen 
bättre och trivsammare för eleverna.

Jonsereds Trädgårdar
Här pågår arbetet att återställa den gamla 
1800-tals tyska trädgården. I år fortsätter 

byggandet av växthus- och personalbygg-
nad samtidigt som nya planteringsgrup-
per görs.

Dessutom byggs en utomhusscen in-
vid Herrgården. Målen är att Jonsereds 
Herrgård med trädgårdarna, café, växt-
försäljning, vandringsleder och bad skall 
bli ett attraktivt besöks- och turistmål. 

Porthälla Gymnasium
Gymnasiet kommer under de kommande 
åren att genomgå stora förändringar. Be-
fintlig skola kommer att byggas om och 
till, dels för gymnasiet men även för in-
rättande av förskola och grundskola. Det 
kommer även att byggas bostäder.

Arbetet med den nya detaljplanen 
pågår. Som viktig del i projektet ingår 
Stadsparken mellan skolan och Säveån 
där gymnasieeleverna varit med och ge-
nom bland annat enkätundersökningar 
tagit fram förslag till parkens utform-
ning.

Byggstart beräknas ske kring årsskiftet 
2013/2014 då detaljplanen vunnit laga 
kraft. 
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Större underhålls-
planer för bostäderna

Norra Hultet
Öjersjöområdet expanderar kraftigt. 2-3 
nya förskolor behövs inom 5 år. Denna 
är den första i raden som planeras ha en 
byggstart i januari och tas i bruk i decem-
ber. Den innehåller 6 avdelningar.

Öjersjö Mosse  
(invid idrottsplatsen)
Här planeras en permanent förskola som 
skall ersätta den tillfälliga förskolepavil-
jongen som ställdes upp här i höstas.

Kvarnfallsvägen
Även Sävedalen har ett ökande behov 
av förskoleplatser. Här planeras en ny 
förskola på en tomt mittemot Ansgars-
kyrkan. Den blir också 6 avdelningar stor 
och en byggstart i höst och står klar slutet 
av 2014.

Kåhögs gård
Här skall vi hjälpa till att bygga ett nytt 
kostall för en rationellare mjölkningspro-
cedur. Jordbruket är en viktig verksam-
het i helheten för kulturmiljön i Partille 
och Kåhög i synnerhet. Med denna till-
byggnad säkras mjölkproduktionen för 
flera år framåt.

Jonsereds skola
Samhället utvecklar sig snabbt och elev-
antalet ökar. Den gamla skolan är bygg-
nadsminnesförklarad och vi skall i sam-
råd med Länsstyrelsen hitta en lösning 
för att kunna bygga till en ny skolbyggnad 
som kompletterar de gamla byggnaderna. 
Planerad byggstart 2013/2014.

Maskinhall Lexby gård
Gården behöver bygga en ny maskinhall 
för att kunna driva jordbruket framåt.

Öjersjö Brunn skola
Här görs en tillbyggnad för att kunna ta 
emot ca 120 nya skolelever till hösten.

Lexby förskola
Invid Lexby skola planeras också en för-
skola om 6 avdelningar med byggstart 
sent i år och kan tas i bruk 2014.

Partille Arena
Planeringen för Östra centrum (gamla 
Daros-tomten) pågår för fullt. Detalj-
planen kommer att ställas ut under året. 
Parallellt planerar vi att bygga en ny arena 
med ett rikt innehåll för både idrott och 
kulturevenemang. Om allt går som vi 
tror kan arenan tas i bruk januari 2016.

Forellens äldreboende
Projekteringsarbete för en påbyggnad av 
den östra flygeln av hus A pågår. Påbygg-
naden skall inrymma ett äldreboende 
med 32 lägenheter. Byggstart beräknas 
till sommaren 2013. 

CeNTruM 
•	 Nya dörrar till barnvagnsförråd,  

Länsmansvägen 1, 3, 5
•	 Upprustning av trapphus i Anneberg, 

blev inte utfört 2012
•	 Målning och belysning ses över i en-

tréer i Anneberg, blev inte utfört 2012
•	 Start, byte av porttelefoner i  

Anneberg

BJÖrNdAMMeN Nedre
•	 Trappan	på	baksidan	av	 

Björndammens centrum ses över
•	 Arbete	med	gårdsmiljön	på	 

Hålldammsvägen 13-25

BJÖrNdAMMeN ÖVre
•	 Byte	av	lägenhetsdörrar	 

Domarevägen 1-67
•	 Arbete	med	gårdsmiljön	på	 

Nämndemansvägen 2-20

SäVedALeN
•	 Fortsättning	på	byte	av	lägenhets-

dörrar i Ljungkullen
•	 Översyn	målning	av	balkonger	 

Ljungkullen

driFTAVdeLNiNGeN
•	 Byte	av	centrala	fläktar	och	ny	köks-

ventilation	på	Björndammen	Övre

Furulund seniorboende
På den gamla skoltomten intill Riviera 
ska vi bygga ett seniorboende. Projekte-
ringsarbete pågår för ett boende om- 
fattande 32 lägenheter på 1-3 r.o.k. i 5 
stycken byggnader. Byggstart planeras till 
efter semestern 2013. 

Olles hus
Är en kulturbyggnad på den gamla går-
den i Lexby. Denna mangårdsbyggnad 
upprustas succesivt och tanken är att den 
skall inrymma olika föreningar.



Harald Anstensen är född i Oslo 
1936. Som liten bodde han i en 
lägenhet tre kvarter från slottet. I 
april 1940 såg han från sitt fönster 
lastbilar med tyska soldater kom-
ma körande längs gatorna. Norge 
var ockuperat. Det var en svår tid. 
Tyskarna tog det de ville. Att pro-
testera slutade oftast illa.   

I maj 1945 kom freden. Harald, då nio 
år, minns att han blev uppdragen av en 
norsk soldat i en öppen buss och fick åka 
med längs gatorna och se de jublande 
folkmassorna.

– Fredsdagen var gudomlig, säger 
han. Oslo gick i ett lyckorus i en månad.

Därför älskar Harald friheten. Och 
därför började han hoppa fallskärm. 
Men först om hur han kom till Partille. 

Läste på GTi
Efter ett år till sjöss kom Harald till Göte-
borg för att läsa på GTI. Med sig från 
Oslo hade han sin danska fästmö, som 
blev frisör medan Harald läste teknik.

1962 bosatte paret sig i en lägenhet på 
Galoppvägen 5. Några år senare anmäl-
de de sig för en lägenhet i Oxled, som då 
började byggas. Harald följde bygget på 

nära håll, och till slut blev deras trerum-
mare klar för inflyttning.

Två söner föddes, och Harald engage-
rade sig i olika föreningar, bland annat 

som ordförande i Hem och skola. 
I mitten av 1980-talet blev det skils-

mässa. Så småningom flyttade Harald 
till den enrummare på Galoppvägen 6, 
där han nu bott i 15 år.

– Jag trivs fantastiskt bra, säger han. 
Och Partillebos personal på Galopp-
vägen är helt underbara.

Fallskärmshoppning är frihet
Efter skilsmässan började Harald hoppa 
fallskärm. Med utgångspunkt från Säve 
flygplats hoppade han 17 hopp, det sista 
i augusti 1985. Han har dokumenterat 
dem alla i en anteckningsbok.

– Jag kände mig som en mås, vilken 
frihetskänsla! säger Harald. 

Den längtan efter frihet som grund-
lagts hos Harald under kriget förverkli-
gades i fallskärmshoppningen.

Han har även sprungit Göteborgs-
varvet nio gånger, senaste gången som 
65-åring.

– Under helgerna kunde det vara lite 
ensamt som frånskild, säger han. Därför 
tog jag taxikort.

Cykelpilot för synskadade
Under större delen av sitt yrkesliv arbetade  
Harald på Skandiabilar, bland annat som 
provkörare. 

– En härlig arbetsgemenskap, säger 
han. De flesta blev kvar i många år på ar-
betsplatsen, och många fick guldklocka.

En annorlunda insats för andra som 
Harald gjort var när han skaffade en 
tandemcykel och var cykelpilot för syn- 
skadade. Han cyklade med sina passa-
gerare i Slottsskogen och även över på  
Hisingssidan, och beskrev i målande ord 
det han såg.

Sävehof är Haralds liv
Idag är det Sävehof som upptar mycket 
av Haralds tid och intresse. Under hel-
gerna är han volontär som vaktmästare. 

– Det är en härlig familjär stämning 
i klubben, och här finns så många fina 
ungdomar. Jag vill bidra till att ungdo-
marna känner sig trygga. Jag önskar att 
fler engagerar sig i idrottsföreningarna.

Frihet och trygghet – två viktiga ord 
för Harald. 
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Harald älskar friheten 
och vill ge trygghet

Harald är engagerad i Sävehof, där han vill bidra till att ungdomarna känner trygghet.
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– Volontärverksamhet fanns först inom 
vård och omsorg, säger Gert Johansson, 
folkhälsoplanerare i Partille kommun. 
För fem år sedan beslutade Folkhälso-
rådet att verksamheten skulle vidgas till 
fler områden.

Skolhjälpen på Lexbyskolan är en 
uppskattad aktivitet. Elever sitter i grup-
per och gör läxor och skolarbeten efter 
skoltid, utan sina lärare men med vux-
na personers stöd. Här medverkar fyra  
volontärer och 15–25 elever i klass 8 och 
9 under måndagseftermiddagar. 

Verksamheten är så uppskattad att 
man inte kunnat ta emot alla som vill 
vara med. Här behövs en eftermiddag 
till i veckan. Skolhjälpen finns även i 
Vinterträdgården på Kulturum, då i 
samarbete med Röda Korset. 

Språkcaféet en träffpunkt  
för svenskaträning
Språkcaféet i Vinterträdgården är en 
annan uppskattad verksamhet, ett sam-
arbete mellan biblioteket och Studieför-
bundet Vuxenskolan.

– I början hade vi olika flaggor på bor-
den i Språkcaféet men det visade sig att 

det mest kom SFI-elever som ville träna 
sin svenska, säger språkvärden Ingrid 
Ljungholm.

Andra verksamheter är att läsa sagor 
för barn, läsa tidningen för äldre på äld-
reboende och i hemmen och gå med på 
promenad. Det ordnas även våffelcafé 
på äldreboenden.

En aktivitet som är mycket givande 
för båda parter är att välkomna flyk-
tingar som har kommit till Partille. 
Man lär känna människor från andra 
kulturer samtidigt som man bidrar till 
att nyinflyttade snabbare kommer in i 
sin nya tillvaro.

– Volontärverksamhet har en lång tra-
dition i de anglosaxiska länderna, säger 
Gert Johansson. Här har det inte slagit 
igenom men däremot ägnar sig många 
åt annat ideellt arbete i föreningar inom 
idrott och kultur. I Norden motsvarar 
det ideella arbetet 340.000 årsarbetare.
 
Lärorikt och givande 
– Som volontär får man ingen ersätt-
ning, men man lär sig mycket, säger 
Annica Edström Rosell som är volon-
tärsamordnare. Volontärens drivkraft 

är personlig utveckling, utrymme för att 
använda sina talanger och känslan av att 
göra något meningsfullt. Det ska vara 
roligt att vara volontär.

Om man har en idé till volontärverk-
samhet kan man kontakta informatio-
nen i Kulturum.

– Vi kan inte garantera uppdrag men 
man undersöker om det finns intresse, 
säger Kjell Westerlund, utvecklings- 
ledare på utbildningsförvaltningen. 

Innan man börjar som volontär er-
bjuds man en utbildning på fyra träffar à 
2,5 timmar som genomförs i samarbete 
mellan kommunen och Studieförbun-
det Vuxenskolan. Efter sex månader får 
man ett intyg, som kan vara bra att ha, 
inte minst för arbetssökande och stu-
derande. Varje jul bjuder kommunen  
volontärerna på jultallrik och konsert.

– När det gäller folkhälsoperspektivet 
vet vi att volontärverksamhet är mycket 
hälsosamt både för mottagare och volon-
tärer, säger Gert Johansson. Många blir 
förvånade över hur givande det är.

Volontärer ger och får

De är engagerade i volontärverksamheten: 
I mitten Kjell Westerlund, nederst Susanne 
Sivrup (skolhjälp), därefter medurs Gert 
Johansson, Annica Edström Rosell, Ingrid 
Ljungholm och Jonas Asp (språkcafeerna).   

Volontärverksamheten i Partille är troligen inte känd för flertalet  
invånare. Och det är synd. Verksamheten handlar egentligen om att 
koppla ihop personer som har vissa önskemål eller behov med frivillliga 
som vill hjälpa till. Många som är volontärer blir förvånade över hur 
givande det är.   

Vill du ha kontakt med en  
volontär, eller vill du bli volontär? 
Ring kommunens volontärsamord-
nare Annica Edström Rosell,  
tel 031-792 96 00.
Information finns på www.partille.se 
och brukar även finnas i kommunens 
samlingsannonser i Partille Tidning.

När Gunnel Ledin gick i pension 
från lärarjobbet på SFI engage-
rade hon sig som volontär på 
Språkcaféet i Kulturum. Här är 
det Angelica Amaya från Colom-
bia och Zuzana Vargova` från 
Slovakien som pratar svenska 
med	Gunnel.	Båda	flickorna	gick	
SFI 2012.
– De har lärt sig jättemycket och 
pratar väldigt bra svenska efter 
denna korta tid i Sverige, säger 
Gunnel.



Partillebo AB
Svarspost 410466800

433 01 Partille
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Frankeras ej
Partillebo betalar 
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Behöver du göra en felanmälan? 
Använd vår hemsida!

Vi på Partillebo vill gärna uppmuntra 
till att göra felanmälan via formulär på 
hemsidan. Ange helst också din e-post-
adress så kan vi lättare ställa komplet-

terande frågor och lämna meddelanden.

Det går också bra att skriva ett mail direkt till ditt områdeskontor 
genom att använda de särskilda e-postadresserna för kontoren:
Centrum: omrade1@partillebo.se 
Nedre Björndammen: omrade3@partillebo.se 
Övre Björndammen: omrade4@partillebo.se
Sävedalen: omrade5@partillebo.se 
Om du ringer till oss utom telefontid/expeditionstid så tala gärna 
in ditt ärende i telefonsvararen. Vi lyssnar av regelbundet under 
dagen. Glöm inte att lämna uppgift om område och lägenhets-
nummer (de sista fyra siffrorna i det åttasiffriga numret, som inte 
bör förväxlas med det fyrsiffriga folkbokföringsnumret) samt ett 
telefonnummer där vi når dig säkrast.
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FÖRE
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DENNA KOSJUKA
GJORDE MÅNGA
OROLIGA PÅ
1990-TALET 
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SER
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TIPPAR
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SES
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FISK-
ARE
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STÄLL-
NING

HENNES
PAPPA
VAR
ZEUS

GÅR PÅ
VATT-
NET

BREDD-
GRAD

DEN ÄR
ETT
NÖT-
DJUR
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Vik här!

Partillebo AB, Box 87, 433 22 Partille. Telefon 031-44 07 70.
Utkommer med tre nummer per år. Nästa nummer kommer i september. Ansvarig utgivare: Pär Linder, VD Partillebo AB.

Produktion: Olsson.Lindgren Kommunikationsbyrå. Foto: Peter Bartholdsson. Illustratör: Jens Nilsson. 
Korsord: AB Rignell-Zander Text och Bild. Tryck: Billes Tryckeri.

Senast den 12 april vill vi ha lösningen till korsordet. Tio 
vinnare med de rätta svaren vinner sedan biobiljetter för två 
personer.
Vinnarna kommer även att publiceras i nästa nummer av På 
Tapeten.

Namn

Adress

Postadress

Telefon
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– Även om vi vänder oss till de yngre så är även storasyskon och föräldrar välkomna 
att prova på tennis, säger Anders Hammarstrand, klubbchef för Partille Tennis.

Datum är i skrivande stund inte bestämt, men att det blir 17 eller 24 augusti är 
klart, troligen klockan 10–13.

Klubben bjuder på fika, och flera företag bidrar med aktiviteter. McDonald’s ord-
nar ansiktsmålning, Volkswagen medverkar, och Nordea erbjuder den populära möj-
ligheten att träffa en bankman, fast med bollar. Partillebo bidrar med den traditio-
nella poängpromenaden med frågor för seniorer och juniorer.

– Besökarna brukar vara mycket nöjda med dagen, säger Anders. Vi ser gärna att 
ännu fler besökare kommer hit.

Även i år arrangerar Partille Tennis det uppskattade Tennisens dag i augusti. 
Med adresserad information vill man locka barn i åldern 7–9 år att börja spela 
minitennis. Tennisens dag är en familjedag med tennisen i centrum och med 
många roliga aktiviteter.
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Att bo på landet mitt i stan
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Läst på webben

Brandkunskap med e-utbildning
Öka kunskapen om brand i bostaden genom vår internetbaserade 
utbildning, bestående av:
•	Informationsfilm
•	Ett	interaktivt	kunskapstest	med	16	olika	avsnitt,	alla	frågor	och	

svar illustreras av korta filmsekvenser.
•	Specialfilm	“Brandskydd	i	lägenhet”	på	14	olika	språk
•	Checklista	att	sätta	upp	på	kylskåpet
Logga in genom att gå in på http://www.informationsbolaget.se/
interaktiv/intro.php	och	fyll	i	användarnamn	och	lösenord	enligt	
nedan.
Användarnamn: partillebo   Lösenord: brandkunskap

Unge man, kan 
det där vara 

någon mUsik att 
lyssna på?

har jag aldrig 
hört om. får 
man lyssna?

vi säger väl dU. 
jag heter elsa.

öh...det är 
coldplay!

det är nog 
mest för 

yngre. det låter jU 
fint. går det 

att få den 
till min 

spotifylista?

öhhh...
javisst, 

det kan jag 
fixa.

hamid.

ingen människa är den 
andra lik. visst är det 

intressant!


