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VD har
ordet

Med Partillebo
in i framtiden
Vilket år jag haft! Jag har fått ta del av hela Partillebos
unika atmosfär och den stimulerande arbetskultur som
råder. Tillsammans gläds vi åt att ha Västsveriges nöjdaste
hyresgäster och vårt huvudsakliga mål är att det ska
förbli precis så. Vi vill erbjuda den bästa servicen ute i
bostadsområdena och på alla sätt fortsätta vara det
personliga företaget. Du som hyresgäst ska lätt kunna
nå oss via samtliga kanaler och få snabb återkoppling.
Nu tar jag över VD-rollen efter Pär Linder. Under hans
kompetenta ledning har Partillebo utvecklats till ett
ekonomiskt starkt företag och Göteborgsregionens mest
välskötta bostadsbolag. En solid grund att stå på.
Nu fortsätter vi utveckla morgondagens boende i takt med
samhällsförändringarna och redan nu har vi flera spännande
byggprojekt på gång. Ett av dem kan du läsa om på sidorna
4-5. Åkanten 2 blir på många sätt unikt för oss.
Bostäder ska byggas ovanpå den befintliga Partillebohallen
och nya mötesrum skapas på taket. Ett bra exempel på
en framtida boendeform.
Jag och mina kollegor önskar dig en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År!

Katarina Elfverson
VD Partillebo AB

En fröjde
Varje år arrangerar Partille Hemslöjdsoch konsthantverksförening julmarknad i pampiga Partille Herrgård, Slottet i
folkmun. Här möts man av en ljuvlig doft
av glögg och pepparkakor. Och borden
dignar av slöjdarbeten och konsthantverk.
– Allt är handgjort och har hög kvalitet,
säger Ingvar Gustavsson, kassör och
mångårig medlem i föreningen.
Partille Hemslöjd är en anrik förening med drygt 75
medlemmar som alla brinner för just slöjd och hantverk. I väldigt många olika material. Alltifrån trä och
metall till garn och gummi. För att bara nämna några.
På julmarknaden ser vi resultaten. Här finns skinnförkläden, smycken, hattar, väskor och stickade vantar i
mängder av dekorativa mönster. Och allt däremellan.
Elisabeth Johansson och Johanna Prytz är med i föreningens styrelse och välkomnar gärna fler medlemmar.
– Det är så många som sitter hemma och slöjdar i sin
ensamhet, säger Elisabet. Kom med i vår förening i
stället! En möjlighet att träffa likasinnade och prata om
det man gillar mest.
– Ja, så är det verkligen, nickar Johanna instämmande.
Hantverket är så viktigt för oss. Själv måste jag alltid
ha något i händerna, det blir mest stickning för min del.
Handledsvärmare och sjalar.

Trendigt med hantverk

Förutom de årliga jul- och vårmarknaderna ställer föreningen periodvis ut i de två glasmontrarna på Kulturum och anordnar workshops och studieresor för sina
medlemmar. Hantverk har blivit en trend och Ingvar
Gustavsson har noterat en föryngrig i hela rörelsen.
Och det gäller förmodligen samhället i stort. Stickkaféer dyker upp, slit- och slängkulturen ersätts av
återbruk och ungdomar bloggar om dekorativa handarbeten.
– Nu virkar till och med unga killar sina egna mössor,
fyller Elisabeth i.
Margareta Prytz är vice ordförande och vill mitt
i julstämningen slå ett slag för kommande vårmarknad.
– Javisst, precis innan påsk finns en fantastisk möjlighet att köpa konsthantverk och fira vårens ankomst.
Välkomna den 22-25 mars.
Men först njuter vi av julen, värmer oss med glögg och
betraktar stearinljusens sken i fönstren.

full jul på Slottet

Stickade sockar och vantar lockar nyfikna besökare.

Marianne
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Lennart Wästeräng och Stellan Uttberg visar stolta upp Stellans alster i trä.

Margareta Prytz, Britt-Marie Moberg och Johanna Prytz sitter i
föreningens styrelse.

På julmarknaden finns något för alla.

Tomteparad på stegen.

Åkanten 2
– ljusa lägenheter
med innergård på taket
Tanken med Åkanten 2 är att de nya mötesplatserna och bostäderna ska bidra till Partille
centrums fortsatta utveckling. Det är ett unikt projekt för kommunen eftersom bostäderna
byggs uppe på den befintliga Partillebohallen och en innergård skapas på taket. Byggnationen
påbörjades vid årsskiftet 2016/2017 och första tillträde beräknas till augusti 2019.
Partillebohallen byggs alltså in och ovanpå taket ska ett
modernt stadskvarter växa fram och en innergård anläggas.
Här kan de boende träffas, umgås och koppla av en stund.
Efter ombyggnationen kommer Partillebohallen rymma ca
500 åskådare och användas för skolidrott och vid mindre
evenemang.
Planen är att bygga 52 ljusa lägenheter. I källaren planeras
en förbindelse till garaget och p-platserna i Åkanten 1; de här
platserna blir alltså inte tillgängliga förrän Åkanten 2 färdig
ställs hösten 2019. Förutom garage ska källarvåningen även
innehålla lägenhetsförråd för de boende samt omklädningsrum knutna till idrottshallen.
Här bor du i Partille centrum med gångavstånd till apotek,
bank, vård
central, Kulturum, Partille gymnasium, Partille
Arena och Allums köpcenter med över 100 butiker. Den
framväxande stadsparken och Säveån erbjuder fina natur
upplevelser inne i centrum, men skogar och sjöar är aldrig
långt borta.
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Om Åkanten 2
• 52 st nya lägenheter
• från 1 rum med kokvrå 26 m2
till 4 r o k etagelägenhet 105 m2
• 5 våningar med hiss
• alla lägenheter har balkong eller uteplats
• tvättmaskin och torktumlare i alla lägenheter
• parkering/garage under huset
• rökfri fastighet
• på markplan entré till idrottshall, boulehall och 5 st
kommersiella lokaler

Hösten 2019 kör Adnan Naprelac mot Åkanten 2 och parkerar trafikskolan i centrum.

Snart flyttar trafikskolan
till centrum
Den första hyresgästen i de kommersiella lokalerna i Åkanten 2 blir Partille Trafikskola.
Adnan Naprelac, trafiklärare och ägare, ser fram emot flytten till de nya fräscha lokalerna.
– Vi vill synas mer och därför är läget perfekt. Ett stenkast från både gymnasiet och den nya
arenan.
Idag ligger Partille Trafikskola på Gamla
Kronvägen, parallellt med E20. Nästa år är
det 25-årsjubileum och Adnan Naprelac
berättar stolt att över 1 200 elever tagit
körkort hos dem. Upptagningsområdet
är stort, hit kommer elever från centrala Partille, Sävedalen och Jonsered. Men
även från Utby, Lerum och Floda.
– Mitt arbete är väldigt socialt, säger
Adnan. Jag träffar alla slags människor,
från olika samhällsklasser och med olika
bakgrunder. Mycket handlar om psykologi
och pedagogik, alla ska känna sig trygga
och sedda.
Adnan kommer ursprungligen från
Bosnien, är utbildad civilekonom och började sin karriär som hotellchef i hemlandet. Det var en bra tid men inbördeskriget
i forna Jugoslavien satte stopp för en ljus
framtid och Adnan med familj tvingades
fly till Sverige.

– I Bosnien arbetade min fru som
t rafiklärare, det var så jag fick upp ögonen
för yrket, säger Adnan.

I Partille finns stor potential

Efter avslutad trafiklärarexamen i Örebro
började Adnan på en trafikskola i Västra
Frölunda, men efter några år blev det
Partille istället. Det är nu nio år sedan och
här har han blivit kvar.
– Vi fick så fin kontakt jag och Hasse,
den förre ägaren. När han gick i pension
kändes det helt naturligt att ta över, berättar Adnan och skrattar åt alla goda
minnen han haft genom åren.
I september 2019 går flytten till
Åkanten 2 och Adnan Naprelac gläds åt
att vara en del av en kommun som växer.
– Här finns stor potential och snart
kommer vi ha vår verksamhet mitt i cent
rum. Lättillgängligt för alla och med par-

keringsplatser direkt utanför där vi kan
ha våra miljöbilar. Säger Adnan, tar en
pepparkaka och myser åt tanken.

Lediga lokaler
Partillebo bygger affärslokaler på
Gamla Kronvägen, f d Partillebohallen. Fyra av dessa lokaler är i
dagsläget tillgängliga för uthyrning. Storlekarna på de kvarvar
ande lokalerna är 87 m2, 120 m2
och 131 m2. Inflyttning sker höst
en 2019. Vid intresse och frågor
kontakta Hyresavdelningen via
hyresavdelningen@partillebo.se

5

Det är viktigt att vara en lagspelare, tycker Maria.

Maria Holm

in är rökdyk
are och trän

ar hårda fy

spass.

Maria släcker inte
bara bränder

Maria Holmin är brandman på Öjersjö brandstation. En pionjär. Tillsammans med en klasskompis
var Maria en av de två första kvinnliga brandmännen i Storgöteborg. Det är snart tio år sedan
och idag är de tre tjejer på stationen i Öjersjö.
Regnet vräker ner och vinden blåser kall
men Maria Holmins handslag är varmt.
Hon har varit ute på larm och precis tagit
av sig skyddsutrustningen.
– Hej och välkommen, säger hon med
en dialekt som avslöjar att hon har sina
rötter norröver. I Hälsingland närmare
bestämt. Maria är uppvuxen i Iggesund
och efter gymnasiet gick hon en tvåårig
brandmansutbildning i Skydd mot olyckor
(SMO).
– Jag har alltid gillat idrott och varit väldigt aktiv. Spelat både fotboll och
badminton men det var tack vare möjligheten att göra gymnasiepraktik på Räddningstjänsten som jag fick upp ögonen för
brandmansyrket.
Den ursprungliga planen var inte att
flytta till Göteborg men direkt efter
SMO-utbildningen blev hon uppringd
av Räddningstjänsten i Storgöteborg för
ett projekt på Kortedala brandstation.
Och då var det bara att packa väskorna
och ta tåget söderut. Våren 2008 fanns
inga kvinnliga brandmän i distriktet och
i projektet ville man se om tjejer klarade
de fysiska tester och andra specifika krav
som ställs just i storstäder. Fystesterna
för brandmän är desamma för kvinnor
som för män. De ska springa lika fort,
lyfta lika tungt. Och det gjorde Maria.

Viktigt att vara lagspelare

Samma höst fick hon heltidsanställning i
Öjersjö och med tiden två barn och hus

i Hindås. På frågan vad som utmärker en
bra brandman, förutom god fysik, svarar
Maria:
– Det är viktigt att ha ett inre lugn
men framförallt ska man vara en lagspel
are. Tycka om att arbeta i grupp. Vi är ett
så otroligt gott gäng, som en stor familj.
För mig som inte kommer härifrån har det
kanske varit extra viktigt.
Att arbeta som brandman innebär så
mycket mer än att bara släcka bränder.
Brandmän förebygger, hindrar och begränsar skador på människor, byggnader
och miljö vid flera olika slags olyckshändelser. Det kan vara en trafikolycka, en
fastklämd person, ett drunkningslarm
eller ett kemikalieläckage. Det är inte
ovanligt med översvämningar vid oväder
och då sugs vattnet upp med en vattendammsugare. Katter i träd då?
– Nä, det åker vi inte på, säger Maria och
skrattar.

Ingen stor grej att vara tjej

Som kvinna i en klart mansdominerad
bransch har Maria Holmin trots allt sluppit både fördomar och gliringar.
– Personligen har jag inte fått några
fördomsfulla kommentarer eller liknande,
men visst har man hört om andra fall där
det inte varit lika bra, säger hon lite bekymrat.
Själv har Maria alltid trivts. Hon valde
ett yrke där hon visste om förutsättningarna och hon gillar raka rör, inga krusidul-

ler. Det var mest de manliga kollegorna i
Öjersjö som var nervösa och spända när
Maria skulle börja. Skulle hon gilla deras
jargong? Hur kunde de bäst kvinnoanpassa lokalerna?
Maria vill inte att man gör så stor grej
av att hon är tjej. Hon är brandman, rätt
och slätt. Men visst har de diskuterat
#metoo-rörelsen en hel del på stationen.
Idag har Maria två kvinnliga kollegor men
de jobbar alla i olika arbetslag så de träffas inte så mycket.
– Det är jättebra och roligt att vi är fler.
Vi kan stötta varandra efter graviditeter
och lägga upp anpassade träningsprogram, säger Maria som varit hemma med
två barn.
– Att komma tillbaka efter föräldra
ledighet är tufft. Det är de fysiska kraven
som blir svårare att klara, vi måste ju bli
godkända på två fystester per år för att
få arbeta som rökdykare.
Maria visar de välutrustade träningslokalerna och suckar tungt. En stor lunch
omöjliggör dagens styrketräning men
i morgon, då. Hon tittar ut på en regntung himmel och längtar till snö och kyla.
Det blir ingen jul i Hälsingland, i år kommer släkten ner till det nybyggda huset i
Hindås. Vi hoppas marken ligger vit då…
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Jeanette Svenonius njuter av lugnet i Puketorp.

I Puketorps punkthus
kommer Jeanette till ro
Vid bergsfoten utmed Oxledsvägen i Puketorp byggs tre punkthus i olika fasadmaterial och med
inglasade balkonger i bästa möjliga solläge. Det första huset blev inflyttningsklart i våras och här bor
Jeanette Svenonius med sin man Michael. – Det är underbart här, det bara är så, säger Jeanette.
Puketorp är en del av förtätningen av
södra Sävedalen. Tanken är att kollektiv
trafik och lokal service ska utvidgas utan
att försaka de befintliga kultur- och
naturvärdena i området. Att man valt
punkthus är just för att i möjligaste mån
spara naturen och med det bakomliggande berget blir en högre bebyggelse en
mer självklar del.
Här trivs Jeanette Svenonius. Hon har
bott och arbetat i Bergsjön under större delen av sitt liv, men på senare år har
längtan till naturen och lugnet blivit allt
större. Att flytten gick till Partille kändes
rätt självklart, Jeanettes man Michael är
tvättäkta partillebo och de har båda där-

8

för sneglat österut. Till slut gick flyttlasset
till den ljusa trevliga tvårummaren med
öppen planlösning, uteplats och naturen
runt knuten.

Barn och barnbarn alldeles nära

– Jag är väldigt nöjd och ångrar ingenting.
Förutom att jag borde ha tagit det här
steget för längesedan. Här bor jag verkligen på landet mitt i stan och jag älskar
lugnet. Det och tryggheten är absolut
viktigast. Att få komma hit efter en lång
arbetsdag är så rogivande.
I samma hus bor Jeanettes ena dotter
och barnbarnen har nära till mormor som
bakar kanelbullar och har gourmetmat-

lagning som stort intresse. När hon inte
pysslar med scrapbooks och gör egen
juldekor. Jeanette tittar ut på uteplatsens
gräsmatta och konstaterar att det får bli
plantering i krukor till våren, att påta är
också roligt.
Ikväll ska Jeanette laga smakrika italienska köttbullar, det blir middag med maken.
– Vi gifte oss faktiskt i Partille Herrgård
och det var Michaels gamla rektor som
vigde oss, skrattar Jeanette och tillägger
att de är väldigt lika, hon och Michael.
– Det den ene tänker, det säger den
andra.

Vad händer i Partille
under jul och nyår?
Luciastämning

Jazzcafé: Papa Piders

Ons 13 dec kl 18.30
Det årliga luciafirandet av och med Partille gymnasiums
estetprogram/musik och nyanlända gymnasieelever, Partille gymnasiesärskola, Partille Kulturskolas sångelever samt
kören Klockrent. Plats: Stora scenen i Kulturum
Arr: Partille Gymnasium och Partille kulturskola.
Fri entré.

Sön 17 dec kl 15
Papa Piders Jazzband var ett av Göteborgs populäraste
jazzband från början av 60-talet och cirka 25 år framåt.
Efter att bandet upplöstes i mitten av 80-talet, var det
2010 äntligen läge för nystart. Café-scenen i Kulturum.
Arr: Partille kommun och ABF SVG.

Ett arbetarhem i Jonsered
Lör 16 dec – 23 dec kl 11 – 14
Muséet ”Ett Hem i Jonsered” ligger i Jonsereds Fabriksområde vid Porthuset. Här hittar ni ett lägenhetsmuseum
som visar hur en arbetarfamilj vid Jonsereds fabriker kunde bo vid förra sekelskiftet. Arr: Ett hem i Jonsered.

Hembygdsföreningens museum
i Jonsereds Fabriker
Lör 16 dec kl 11 – 15
Museet har öppet och vi har caféservering.
Arr: Jonsereds Hembygdsförening och
Partille Hembygdsförening.

Julens sånger i Jonsereds kyrka
Sön 17 december kl. 16 och 18
Avnjut julens sånger framförda av Jonsereds kyrkas
körer, solisten Maria Pihl och Partille Kammarorkester.
Fri entré. Arr: Svenska kyrkan.

Boksamtal i Vinterträdgården

Ons 20 dec kl 18.30
I höst blir det boksamtal i Vinterträdgården på onsdagar
klockan 18.30. Boksamtalen kostar inget och vi bjuder
på fika. Arr: Partille bibliotek.

Konstutställning: Undrien
Lör och sön 16 – 17 dec kl 11 – 16
För barn från 6 år och uppåt men går egentligen att ses
av alla åldrar. Inriktningen är vald för att stimulera barns
språkliga utveckling. Arr: Partille kommun.

Musikcafé: Krilja
Lör 16 dec kl 15
Krilja är en göteborgsbaserad trio som spelar traditionella
romska sånger från Ryssland och Östeuropa. Café-scenen
i Kulturum. Arr: Studieförbundet vuxenskolan och Partille
kommun.

P3 Guld 2018
Lör 20 jan kl 18
P3:s hyllning till den svenska musiken intar återigen
Partille arena. Under galatillställningen står liveuppträdanden i fokus och som publik bjuds man på
en unik show som både summerar musikåret 2017
och som vänder blickarna framåt. Arr: Sveriges Radio,
Partille arena, Partille Kommun och Göteborg & Co.

J ule n s
g o d a st e

Saffransdoftande
fisksoppa
Du gör den enkelt och snabbt men smakar som om du lagt
ner massor av tid. Underbart god, perfekt i mellandagarna.
4 port
400 gram torskfilé
200 gram laxfilé
½ purjolök
1 gul lök
1 msk smör
2 vitlöksklyftor
1 ½ tsk tomatpuré
1 ½ tsk salt
½ dl färsk timjan, alt 1 tsk torkad
½ dl färsk basilika, alt 1 tsk torkad
3 dl torrt vitt vin
1-2 tärningar fiskbuljong
1 dl crème fraiche
2-3 dl grädde
2-3 dl vatten
1 paket saffran
300 gram färska räkor
Strimla purjolöken och hacka löken. Smält smöret i en
gryta, fräs löken glansig. Pressa i vitlök, rör ner tomatpuré, salt, timjan och basilika. Låt fräsa en stund. Tillsätt
buljong och vatten. Låt koka ett par minuter. Rör ner grädde,
crème fraiche, vin och saffran. Sjud ca 15 min.
Skär fisken i munsbitar. Lägg dem i grytan och sjud
ytterligare ca 4-5 min. Smaka av med salt och peppar.
Skala räkorna. Tillsätt dem sist, hetta upp snabbt och
servera genast. Gärna med aioli/vitlöksmajonnäs.
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Oemotståndligt
god panforte

Skurna
pepparkakor

Den här italienska nougaten är klart beroendeframkallande,
härligt seg och chokladig.

Väldigt goda och lättbakade pepparkakor att fylla julens
kakburkar med.

ca 30 bitar

100 g finhackad sötmandel
6 dl vetemjöl
1 dl sirap
2 dl socker
200 g smält smör
2 tsk mald ingefära
2 tsk kanel
2 tsk malda nejlikor
1 tsk bikarbonat

1 dl honung
1 ½ dl socker
150 g finhackad mörk choklad
250 g blandade nötter; mandel, hasselnötter
och pistaschnötter
1 dl russin (gärna gula)
100 g torkade fikon
rivet skal av 1 apelsin
rivet skal av 1 citron
1 dl vetemjöl
florsocker
Sätt ugnen på 200 grader. Täck en 20x20 cm ugnssäker
form med bakplåtspapper (både botten och sidor).
Blanda honung och socker i en kastrull och låt massan
koka på medelvärme 2 minuter. Rör om under tiden. Ta
kastrullen från värmen och rör ner chokladen tills den smält.
Blanda övriga ingredienser och vänd ner i chokladsmeten.
Rör om noga och tryck sedan ut smeten i formen.
Grädda mitt i ugnen ca 10 minuter. Sänk därefter
värmen till 150 grader och fortsätt grädda i ca 25 minuter.
Låt svalna, ta ut panforten ur formen och låt den sedan
kallna helt. Skär upp i ca 1,5 cm breda stänger och pudra
med florsocker.

Dag 1
Blanda mjöl med mandelhack, bikarbonat och kryddor.
Rör sedan ihop alla ingredienser till en deg. Forma degen
till 2 st rullar. Täck med folie och lägg in rullarna i kylskåpet
till nästa dag.
Dag 2
Skiva tunnt med vass kniv, och lägg ut på plåtar med bakplåtspapper. Grädda mitt i ugnen i 200 grader, 5-7 minuter.

G od j u l

Vad tycker du...
...om tidningen?

På
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?

bos kunder

för Partille

17

Nr 2 / 20

…om Partillebo?
Lagarbete esta
löste det m en
efter brand
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Unik uppstäsbilar
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sid. 4

Fina vyer
på Åkanten

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

sid. 6

Bergsbyn
i Öjersjö

Tack på förhand!

sid. 8

rtillebo
Följ med Pa
på tidsresa
sid. 10

vik här!

Frankeras ej
Partillebo betalar
portot

Partillebo AB
Svarspost 410466800
433 01 Partille

Korsord

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

Lös korsordet och vinn biobiljetter!
Partillebo

dec /2017
Namn

Adress

Skicka lösningen till Partillebo, senast 5 januari 2018.
Vi lottar bland bidragen och belönar tio personer
med två biobiljetter vardera.
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Tips och information

Brandsäkra bostaden
Vintertid är högsäsong för bränder i hemmet.
Här är några tips för att kunna vintermysa i trygghet.
BRANDVARNARE. Det finns brandvarnare i alla Partillebos lägenheter,
men du har själv ansvaret för att
kontrollera funktionen och byta
batterier. Testa att brandvarnaren
fungerar genom att trycka på
testknappen. Om den inte piper, byt
batteri och testa den igen. Om den
fortfarande inte piper, kontakta ditt
områdeskontor, så byter vi ut den.
BRANDSLÄCKARE. Branskyddsföre
ningen rekommenderar att alla har

en 6 kg pulversläckare, och att alla
i hushållet vet hur den fungerar.
Men om det börjar brinna på spisen;
kväv elden med en filt, ett lock, en
plåt eller matta. Absolut inte vatten!
JULELJUSEN. Använd bara ljusstak
ar i lämpligt, värmetåligt material.
Ta också bort brandfarliga dekora
tioner såsom mossa och bomull etc.
Gå aldrig ifrån levande ljus och
lämna aldrig barn eller djur ensamma
med levande ljus eller tomtebloss.

En bra regel är att den som tänder
ljuset också ska släcka det. Julgransbelysning, adventsstjärnor
och elektriska ljusstakar ska släckas
med strömbrytare eller genom att
man tar stickkontakten ur väggut
taget. Det räcker inte att skruva
loss en lampa.
På brandskyddsforeningen.se
kan du lära dig ännu mer om
brandsäkerhet.
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