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Konsten att blicka framåt
– och bakåt…
Julen är snart här och vi närmar oss ett nytt år. Det är märkligt,
men så snart man börjar närma sig ett årsskifte blickas det
framåt.
Men först kanske vi ska ta en liten tillbakablick på året som inte
riktigt passerat ännu. 2016 är ett historiskt år för Partillebo
och det har hänt oerhört mycket. Kulturum, vårt största bygge
någonsin, har färdigställts i etapper och Partille Arena öppnade
portarna i september. Dessutom har vi kört igång en rad olika
bostadsprojekt som blir inflyttningsklara under kommande år.
Det är extra roligt att bygga nya bostäder till hyresgäster som
trivs så bra som Partilleborna gör. En färsk undersökning visar
att vi har de nöjdaste kunderna bland alla allmännyttiga, och
privata bostadsbolag, i hela västra regionen. Du kan läsa mer
om detta i spalten till höger.
En person som stortrivs i kommunen är Torbjörn Nilsson
– fotbollsikon med rötterna i Partille (se sidan 8-10).
Han minns hur det såg ut här innan motorvägen byggdes och
gillar det han ser idag: att Partille får en egen identitet med den
nya bebyggelsen. Men så är han också en visionär som gillar att
utvecklas och förnya sig. En Partillebo med både bollsinne och
lokalsinne, med andra ord.
Jag och mina kollegor önskar dig en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År!

Pär Linder
VD Partillebo AB

PS. På sidan 11 kan du se allt
spännande som händer i
kommunen under julen…

Ett tack till
alla våra kunder!
Vi har de nöjdaste hyresgästerna
i västra Sverige
Ett stort tack till dig som bor hos Partillebo.
Vi har de nöjdaste kunderna bland alla allmän
nyttiga och privata bostadsbolag i Västra
regionen, från Varberg i söder till Orust i norr.
I undersökningen, som beställts av Hyresgäst
föreningen, fick 9 793 av föreningens medlem
mar svara på hur nöjda de är med exempelvis
standard, service, utemiljö och möjlighet att
påverka sitt boende. Partillebo placerar sig
överst på listan både när det gäller kundnöjdhet
och den upplevda känslan av inflytande i frågor
som rör det egna boendet.
Inte nog med det. I elva år i rad Hyresgäst
föreningen utsett Partillebo till Göteborgsregio
nens mest ekonomiskt välskötta kommunala
bostadsbolag. Naturligtvis är vi oerhört stolta
över dessa utmärkelser – och glada över att ha
så många nöjda kunder.
Tillsammans kan vi bli ännu bättre!

Roland och Clary Sollerhed säljer olivbaserade delikatesser från sin Citroën veteranbil.

Julmarknad i den gamla fabriken
Det är frostigt i luften när Jonsereds Hembygdsförening arrangerar julmarknad för trettonde året
i rad. Från forsen utanför de gamla fabriksbyggnaderna stiger en vit dimma i fin kontrast till de
tegelröda väggarna. – Det är bara lite snö som saknas för att få den där rätta julstämningen, säger
Benny Wedefalk som är ordförande i föreningen.
Här finns det mesta som hör till en traditio
nell julmarknad och mycket annat. Hand
stöpta stearinljus, pepparkakor, virkade
grytlappar, änglar i alla tänkbara former,
chokladlotteri, julblommor, konsthantverk
och en varm kaffestuga. Här står även en
gammal Citroën varubuss som rullat hela
vägen från södra Frankrike. Det är Roland
och Clary Sollerhed som fyllt varubilen med
delikatesser från sin olivodling i Languedoc.
– Det är sjätte året vi är med här, säger
Roland. Vi bor mestadels i Kåhög, men fyra
månader om året är vi nere på vår olivodling
och jobbar. Gården ingår i ett kooperativ

där vi får hjälp med att pressa olivolja, lägga
in oliver och göra tapenade.

Här finns något för alla

I ett av marknadsstånden står Kristina
Gomér och Mia Bruce från Bollebygd.
Vad säljer ni mest av här?
– Vi har ju en väldig blandning av saker i vårt
marknadsstånd, men många gillar våra smi
dessaker och järnföremål, säger Mia Bruce.
– Det roliga är att vi handplockar olika saker
som vi tror att kunderna gillar, säger Kristina
Gomér.

Det här är tredje julmarknaden för oss i år,
det är jättekul. Nästa vecka blir det marknad
på hemmaplan i Bollebygd.
Jonsereds julmarknad lockar fler besökare
för varje år, säger Benny Wedefalk och krys
sar vant mellan marknadsstånd, småbarns
familjer och en strid ström av inkommande
besökare.
– Det är många som vill vara med och säl
ja också. Redan efter sommaren är det flera
som hör av sig för att boka en marknads
plats. Det bådar gott inför kommande år.

Kristina Gomér och Mia Bruce erbjuder lite av varje.
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Här bullas det upp inför julen
Hur ser egentligen Partillebornas fikavanor ut och var tillbringar man helst en grå, regnig förmiddag i november? Vi beger oss till Cederleüfs & Svenheimers konditori i Allum och träffar Pontus
Svenheimer, tredje generation i det anrika familjebageriet.
Bakom namnet Cederleüfs & Svenhei
mers döljer sig två gamla familjebagerier
som slog sig ihop år 2011. Sammanslag
ningen resulterade i mycket gott och idag
har man åtta konditorier runt om i Göte
borgsområdet och ett modernt bageri i
Sävedalen.
Cederleüfs konditori är närmast en
institution i Partille efter att ha legat vid
Vallhamra Torg i över 50 år. När Allum
öppnade år 2006 passade man på att
öppna ett konditori även där.

Vilken typ av kunder har ni?

– Vi har en väldigt bred kundkrets här i
Allum, säger Pontus Svenheimer. Det är
många barnfamiljer som beställer tårtor
till barnkalas och många äldre gillar att
fika här när man är på Allum och handlar.
Dessutom kommer det in allt fler yngre
kunder som tar en kaffe latte eller cap
puccino. När vi byggde om här för ett och
ett halvt år sedan fick vi större plats för
servering, det har blivit jättebra.
– Vi har märkt att folk mer och mer går
ut och fikar på helgerna. Då har vi väldigt
många kunder, fortsätter Pontus.

4

Hur ser Partillebornas
fikavanor ut?

– Ja, hur många godsaker vi än försöker
hitta på är det ändå kanelbullar, chok
ladbollar och prinsesstårta som är stor
säljarna. Fast vi försöker ständigt förnya
oss och hänga på nya trender. Vi har ju en
surdegsbulle, med smör och kardemum
ma, som det äts mycket av och vårt sten
ugnsbakade surdegsbröd är populärt.
– Varje år försöker vi introducera en
tårta med ny smak. Ibland blir det väldigt
lyckat, exempelvis vår karamelltårta med
salta mandlar.

Hur får ni inspiration till
nya bakverk?

– Vi får många roliga idéer på sociala me
dier som exempelvis Instagram, avslöjar
Pontus. Dessutom inspireras vi av vad
kollegerna i branschen lägger ut och det
finns många intressanta bloggar. Vi lägger
själva ut en hel del bilder på Instagram och
delar med oss till våra kunder, det är upp
skattat.
– Sedan får man inte glömma bort vil
ket hantverk det är i bageriet. Våra bak
verk går inte att göra på löpande band.
Väldigt många moment görs för hand och

det är viktigt för att hålla hög kvalitet.
– Om vi har några specialiteter? Det vi
är mest kända för är nog våra semlor; vi
har ju kommit etta i GP:s semmeltest fyra
år i rad.

Medvetna kunder

Precis som för andra typer av livsmedel
blir kunderna alltmer medvetna och ställer
höga krav på råvaror och utbud.
– Det är roligt och det gäller för oss att
hela tiden utvecklas. Det är viktigt för oss
att våra råvaror är närproducerade. Allt
mjöl vi använder kommer från en kvarn i
Halland, det har mycket hög kvalitet och
man levererar även ekologiskt mjöl.

Hur laddar ni inför julen?

– Nu under julsäsongen byter vi ut sto
ra delar av sortimentet. Det blir mycket
klassiska bakverk som pepparkakor, lus
sekatter, mandelmusslor, klenätter – och
marsipan, förstås.

Vilken är din personliga julfavorit?

– Lussekatter, med saffran, är nog fa
voriten. Det slinker ner någon varje dag!

Tips på ju(v)ligt goda kakor
En av de trivsammaste sakerna med julen är alla fikatillfällen.
Men vad ska man bjuda på till kaffet? Här är två smaskiga recept med juliga smaker av saffran,
kanel och kardemumma.

Saffransbiscotti
200 g smör
200 g farinsocker
200 g socker
2,5 dl ägg
200 g rostad mandel
660 g vetemjöl
10 g bakpulver
0,5 g saffran

Så här gör du:
1. Vispa smör och socker poröst, tillsätt äggen, ett i taget.
2. Blanda samman de torra ingredienserna och kryddor och rör ner dem. Rör tills smeten blir slät.
3. Dela upp i 200 grams bitar och rulla ut tre längder. Lägg på plåten.
4. Grädda längderna i 175° C i 15 min. Ta ut ur ugnen och skär längderna i diagonala bitar,
ca 3 cm breda.
5. Sätt ugnen på 150° C och grädda på nytt i 15 min. Låt godsakerna kallna på plåten.

Pepparkakor
1000 g vetemjöl
330 g socker
330 g smör
2 dl brun sirap
1 dl vit sirap
1,25 dl vatten
20 g bikarbonat
10 g pomerans
10 g kanel
10 g nejlika
5 g ingefära
5 g kardemumma

Gör så här:
1. Rör smör (rumstempererat), socker och sirap smidigt.
2. Tillsätt vatten, kryddor, bikarbonat och mjöl och knåda till en smidig pepparkaksdeg.
Lägg den i kylen över natten.
3. Sätt ugnen på 225° C.
4. Kavla en bit av pepparkaksdegen i taget och ta ut pepparkakor med mått eller figurer.
Grädda på plåt cirka 5 minuter. Låt kakorna kallna på plåten.
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Mosaiken – ett tryggt
boende för 70+
I Björndammen ligger Mosaiken, ett av Partillebos tre trygghetsboenden.
Ett trygghetsboende är precis vad det heter: ett boende där äldre kan känna
sig trygga oavsett om de klarar det mesta på egen hand eller har större behov
av tillsyn och hjälp av vårdpersonal.

Många äldre som bor kvar i sin lägenhet
är för friska för äldreboende och med lite
hjälp av hemtjänsten klarar de det mesta
i vardagen på egen hand. Men när beho
vet av hjälp ökar och man vill ha mer soci
al samvaro är ett trygghetsboende en bra
lösning. Det fina med detta boende är att
du kan bo kvar där även om du skulle bli
mindre rörlig och behöva mer tillsyn och
vård. I takt med att behovet ökar kan den
boende få mer hjälp i form av hemsjuk
vård, tillsyn på natten och täta besök av
vårdpersonal. Allt för att han eller hon ska
kunna bo kvar, och känna sig trygg, i sin
lägenhet så länge som möjligt.
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Alltid någon på nära håll

Mosaikens trygghetsboende ligger natur
nära och de 57 hyreslägenheterna har alla
utsikt över Björndammen eller intilliggan
de grönområden. De flesta som bor här är
äldre Partillebor som vill bo kvar i området
och ha nära till vänner och bekanta. Huset
har fast bemanning från sju på morgonen
till tio på kvällen. Under natten har hem
tjänsten en patrull som åker runt och ser
till dem som behöver extra tillsyn. Men
alla som bor på Mosaiken har ett person
ligt larm som gör att de kan kalla på assi
stens om det skulle behövas.

Hjälp på alla möjliga sätt

Lena Sjöö, som är verksamhetsansvarig på
Mosaiken, berättar att de boende kan få all
möjlig hjälp i vardagen. Förutom rehabilite
ring och sjukgymnastik erbjuds omvårdnad
som i princip innebär det mesta som den
boende inte klarar av i sin vardag.
– Det kan vara tvätt, städning av lägen
heten, hjälp att handla eller någon som tar
dig till läkare eller tandläkare, säger Lena
Sjöö. Det kan också vara någon som gör
dig sällskap på promenader eller hälsar på
dig i lägenheten. De som behöver får också
hjälp att ta sig från bostaden till den ge
mensamma matsalen eller till någon av de
platser i huset där man har social samvaro.

Eva Rehm och Lena Sjöö värnar om jultraditionerna.

Birgit trivs i eget boende på Mosaiken.

Oväntat besök i matsalen.

Det är detaljerna som gör julen.

– I stort sett alla som bor här äter dag
ens huvudmål lunchen i matsalen; det
smakar ju så mycket bättre när man äter
tillsammans med andra säger Eva Rehm,
som samordnar hemtjänsten i Björndam
men. Dessutom ordnar vi med frukost, ef
termiddagsfika och kvällsmat om de boen
de behöver hjälp med detta i sin lägenhet.
– Många som flyttar hit och får hjälp
med de vardagliga bestyren upplever en
ny livskvalitet berättar Eva. Man slipper de
tunga vardagssysslorna och kan göra andra
saker som det inte funnits ork för tidigare.
Det kan vara allt från att umgås med ny
funna vänner till att ta en promenad och
göra saker som man gillar. Man kan helt
enkelt lägga kraft på det som man tycker
är roligt. Sedan har vi boende som behöver
hjälp med det mesta i sin vardag.

Vi hälsar på hos Birgit

Birgit, 86 år, bor i en hemtrevlig och ljus
tvårumslägenhet med fin vy över Björn
dammen. Det är som att komma in i vilken
modern lägenhet som helst, men Birgits
bostad är anpassad för människor med
begränsad rörlighet. Därför finns det inga
trösklar och badrummet är generöst tillta
get och handikappanpassat. Den inglasade
balkongen fungerar som en förlängning av
vardagsrummet och här sitter hon ofta och
njuter av utsikten.
– Jag trivs mycket bra här, säger Birgit.
Det är som att bo i en vanlig lägenhet och
jag sköter mig själv. Skulle jag behöva hjälp
är det bara att ringa på larmet så kommer

någon oftast inom ett par minuter.
– Jag är med på de flesta aktiviteterna som
caféet, gymnastiken och räkfesten. Ibland
lagar jag lite mat i mitt kök, men för det
mesta äter jag i matsalen.

Vad händer under veckorna?

Det genomförs en hel del aktiviteter på
Mosaiken varje vecka. De som bor här be
stämmer själva vilka aktiviteter man ska ha
och det kan variera en del under året.
– Vi har exempelvis gymnastik en gång i
veckan, högläsning och underhållning var
je månad då ett band eller någon trubadur
kommer på besök, säger Lena. Varje tors
dag är det bingo och två gånger om året
kommer Loket Olsson och håller i spelet.
– Sedan har vi tisdagscafé på kvällen
och det är mycket uppskattat, tillägger
Eva. Då har vi quiz, allsång eller något
uppträdande. För att inte tala om den år
liga skaldjursfesten. Då handlar vi färska
räkor, ostar, bröd och allt annat som hör
till. Alla som önskar får vara med och äta
så mycket de vill. Denna kväll erbjuder vi
även skalhjälp av räkorna eftersom många
har problem med finmotoriken. Många rä
kor blir det!

Firar ni jul tillsammans?

– Julfirandet är väldigt viktigt här på Mo
saiken, säger Lena. Vi bakar pepparkakor
tillsammans, hjälper våra pensionärer att
julpynta i deras lägenheter och vi gör det
riktigt mysigt i de gemensamma lokaler
na. Vi gör också en julvariant av matsalen:

vi sprejar fönster med snö, hänger upp
julstjärnor, klär julgranen och ställer ut jul
godis. Här är väldigt traditionsenligt.
– Det är underbart att se hur det glim
mar i ögonen på de äldre när de kommer
in i matsalen första advent, säger Eva.
Dessutom har vi alltid julbord då vi dukar
upp långbord.

Om att ge den tid som behövs

– Det är viktigt för oss att ge våra boende
den tid de behöver för att de ska trivas
och känna värdighet, säger Eva. Därför
uppmuntrar vi de äldre att behålla sina
färdigheter så länge de kan. De kan handla
om att det gärna får ta lite tid när de ska
bred sin egen smörgås eller knäppa sin
skjorta själv. Eller att den korta prome
naden mellan bostaden och matsalen får
ta lite extra tid. Det handlar om att jobba
med händerna på ryggen, uppmuntra och
pusha på lite. Det är guld värt.

För att få trygghetsboende
gäller att man:
• Är skriven i Partille
• Är 70 år eller äldre
• Har behov av hemtjänst
• Anmäler sig till kommunens kö
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En fotbollsleg
dela med sig
Vi har träffat Torbjörn Nilsson.
En av Sveriges bästa fotbollspelare
genom tiderna, framgångsrik
tränare och uppskattad föreläsare.
Dessutom är han genuin Partillebo.
Det har gått ganska många år sedan Torbjörn Nilsson spelade fotboll
på gräsmattan mellan Trådrullarna och höghusen på Parallellvägen.
Från början var han inte ett dugg intresserad av sporten. Det var
hans kompis i området som introducerade honom till fotbollen.
Förmodligen startade Torbjörns långa fotbollskarriär så här:
– Vi ska spela här nu, sa kompisen, och tog med
Torbjörn till gräsplanen. Du ska vara Fölet och jag ska
vara Bebben.
– Vadå Fölet? Det är ju en häst, utbrast Torbjörn! Han hade inte
en aning om att det var en av den tidens stora fotbollsidoler.

Du har bott på många platser i Partille
– Jag är mycket Partillebo, säger Torbjörn och skrattar. Från början
när vi flyttade hit från Västmanland år 1960 bodde jag i ”Trådrul
larna”, de gula tegelhusen på Parallellvägen, som ligger på andra
sidan motorvägen. Sedan har jag bott uppe vid Kåsjön, nedanför
berget vid Lexby och efter proffstiden i Tyskland bodde vi ett år
på Domarevägen i Björndammen. Ett ställe som jag alltid gillat
och som jag ofta sprang förbi under löprundorna med Jonse
red är Stålebo. 1989 hade vi möjlighet att köpa en tomt där
och sedan dess har vi bott i området.

Hur var det att växa upp här?
– Det som var roligt när jag växte upp var all spontan
idrott. Som ung började man inte spela fotboll i organi
serad form förrän kanske i nioårsåldern. Det handlade
mer om att man bildade kvarterslag och spelade på
någon gräsmatta i närheten.
Vi som bodde i ”Trådrullarna” bildade ett eget lag och
mötte andra lag som Partille centrum, Kåhög och
Puketorp.
– Jag tror att det var väldigt positivt för oss att
spela fotboll i denna enkla form. Det var utvecklande
för hjärnan att ta ansvar, organisera matcherna och
hålla i allt själva.
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PartilleProfilen

gendar som älskar att
av sina erfarenheter
– Under ungdomsåren höll jag på med
fyra olika idrotter: friidrott i Utbynäs,
handboll i Sävehof, hockey i Puketorp och
fotboll i Jonsered. Jag var nog närmare
14 år när jag bestämde mig för fotbollen.

Är det annorlunda inom
ungdomsfotbollen idag?

– Generellt sett så tror jag att vi är väl
digt duktiga på att organisera här i Sve
rige. Idag fållas barnen in i ungdomsfot
bollen där allt är så välorganiserat och de
behöver inte tänka så mycket själva, allt
är ju redan ordnat. De blir skjutsade till
idrottsanläggningar och matcher.
Torbjörn menar att om allt blir för or
ganiserat är risken stor att barnen inte
förstår varför de är där och vad det går
ut på; de åker helt enkelt bara med på tå
get. Fotbollen bygger på att göra mål och
förhindra att motståndarna gör mål – det
är fotbollens idé. Samtidigt är det jätte
viktigt att barn får leka. Lek är grunden
för att barnen ska få spelförståelse.

Dagens hjältar syns inte i media

Torbjörns långa erfarenhet både som
spelare och ledare gör att han har bra in
sikt i idrottsrörelsen. Det är så viktigt att
ungdomar får en bra start i idrottslivet,
säger han.
– Det många inte tänker på är att
idrottsrörelsen fostrar så många ungdo
mar till att bli bra samhällsmedborgare.
Förr tyckte jag att Sveriges hjältar var
tränarna i idrottsföreningarna runt om i
landet – men idag är det de som sitter
i klubbarnas styrelse. De personer som
lägger ner massor av ideellt arbete för
att få en idrottsförening att fungera. De
är dagens hjältar. Folk står inte i kö precis
för att få vara med i styrelsen. Det är ofta
ett otacksamt jobb.

Roligt att föreläsa
och inspirera andra

Ingen självklar väg efter
fotbollskarriären

Sedan början av 90-talet har Torbjörn
kombinerat jobbet som fotbollstränare
med att hålla föreläsningar. Det börja
de med att han framgångsrikt tränade
Jonsered som tog sig upp till superettan.
Sedan blev det ÖIS, Oddvold, Frölunda
och BK Häcken. Därefter var han tränare
för U21-landslaget i tre år och tog laget
till EM-slutspel; det var det bästa resultat
U21-laget någonsin gjort. Mellan 2008
och 2013 tränade han damlaget Koppar
bergs/Göteborg FC och nådde stora
framgångar både på hemmaplan och in
ternationellt.
– Det är väldigt viktigt för mig att inte
fastna i ett fack utan jag gillar att utveck
las som människa, säger Torbjörn. Det
kanske är därför som det blivit alltfler
uppdrag som föreläsare.
Redan 1994 började Torbjörn föreläsa om
mental träning, något som han själv haft
stor nytta av under karriären. Men ef
ter ett tag tröttnade han på att repetera
samma budskap och vidgade repertoaren
betydligt.
– Det är så viktigt när men är ute och
föreläser att innehållet ska vara levande
för en själv – annars blir det lätt att man
upprepar samma saker varje gång. Det är
jag inte intresserad av. Det som gör det så
roligt att föreläsa idag är att jag inte an
vänder någon struktur, det sitter i rygg
märgen.
I november var Torbjörn och föreläs
te för Sävedalens IF:s alla ungdomsledare
och pratade om ungdomsledarskap i tre
timmar.
– Då kan man tycka att dessa timmar är
svåra att fylla, men jag hade väldigt roligt.
Det som gläder mig under dessa föreläs
ningar är när åhörarna har roligt, när de har
nytta av det jag delar med mig.

– Bakgrunden till det jag håller på med
idag är egentligen att jag slarvade i sko
lan, berättar Torbjörn. Jag gick i Skulltorp,
Finngösa och Porthälla, men jag förstod
mig aldrig på skolan. Jag hade inte de
bästa betygen på högstadiet, men det
fanns ett program på gymnasiet som in
tresserade mig och det var Teknisk-prak
tisk linje.
– Problemet var väl att jag lade lite för
mycket tid på fotbollen och brydde mig
inte om att göra läxorna. Det var något
jag ångrade när jag slutade spela fotboll,
jag hade ju ingen akademisk utbildning.
Därför har jag fått klara mig själv under
hela yrkeslivet.
Efter fotbollskarriären öppnade jag
restaurang i Göteborg och jag hann även
med att arbeta som kock på Rasta under
några år.

Har du fortfarande
ambitioner i köket?
– Ja, jag lagar faktiskt den mesta maten
hemma i vårt kök. Och det gör jag för att
jag tycker det är roligt och det är mest
praktiskt för oss i familjen. Jag skulle ald
rig gnälla på övriga familjen för att jag får
stå för matlagningen. Torbjörns livsfilo
sofi är att det han gör nu är roligt, och om
någon annan inte vill hjälpa till så bryr han
sig inte om det.
– Det finns för många som påminner
om ”En man som heter Ove”; man gnäller
om småsaker istället för att koncentrera
sig på sig själv och sitt eget välbefinnan
de.

Aldrig drivits av att tjäna pengar
Även om Torbjörn Nilsson var spelaren
alla talade om på 70 och 80-talet såg
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man honom aldrig göra reklam för några
produkter eller låta sitt namn pryda någ
ra fotbollskor.
Idag är det många idrottsstjärnor som
gör reklam för allt från träningskläder till
mjällschampo.
– Jag har aldrig drivits av pengar un
der karriären. Och jag har nästan aldrig
synts i reklamsammanhang. Jag ville inte
stå där och göra reklam för exempelvis
ett schampo när jag tjänade pengar som
fotbollsproffs. Gör man det ska det i så
falla vara för att man skänker arvodet till
ett visst välgörande ändamål.

Vad gör du för att hålla dig i form?
– Det är ganska enkelt: kroppen talar
om för mig att jag behöver träna. Jag
joggar och styrketränar och spelar lite
tennis ibland. Mestadels tränar jag själv,
jag gillar inte att träna med andra(!) Men
du har ju tränat med andra spelare under
hela din fotbollskarriär?
– Javisst, då var jag ju tvungen till det,
säger Torbjörn och skrattar.
Jag föredrar ju att hålla mitt eget tem
po – och det är lättare när jag tränar på
egen hand.

Om julfirande
Med tanke på att julen står för
dörren, har du några speciella
jultraditioner?
– Vi i familjen funderar på att fira jul
afton lite annorlunda i år. Ett förslag är att
dra två lappar var med namn på och köpa
julklappar till dessa familjemedlemmar.
Torbjörn tillägger att det kanske inte är
så bra för handeln, men de minsta barnen
får några extra julklappar.
– Men barn blir ju inte gladare för att
de får ett berg av julklappar. Lycka går ju
tydligen att mäta idag, det är en kemisk
process i kroppen. Oavsett om du får en
eller sju julklappar blir det samma lycko
nivå. Du upplever inte större lycka för att
du får fler klappar.

Alla intresserade läsare rekom
menderas varmt att titta på
Torbjörn Nilsson-klipp på You Tube.
Inte ens Zlatan kommer i närheten
av dessa dragningar.

Tävla med ditt pepparkakshus!
Du kan vinna biobiljetter för 500 kronor!
Hur tycker du att framtidens
boende i Partille borde se ut?
Skulle du helst vilja bo i ett slott,
i ett hus uppe bland träden eller i
en egen variant av Partille Arena?
Låt fantasin flöda och baka ditt eget
drömhus i pepparkaksdeg.
För att vara med i tävlingen lämnar du
in ditt färdiga pepparkakshus till Par
tillebos reception, på Kyrktorget 51,
senast den 30 december.
Där kommer alla pepparkakshusen att
ställas ut fram till 13 januari
tjugondedag jul, då tre vinnare utses.
Första pris är fyra biobiljetter, andra
och tredje pris är två biobiljetter.
Lycka till med ditt bakande!
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Så här fixar du pepparkaksdegen
Här är ett recept på en pepparkaksdeg som är både
lättarbetad och ger tåliga väggar. Fast det går lika
bra att köpa färdig deg.
1. Blanda socker, sirap och matfett i en kastrull. Låt
det smälta ihop på svag värme och rör i kryddorna.
Därefter blandar du i mjölken och låter blandningen
svalna i en stor bunke.
2. Blanda bikarbonat och mjöl och rör ner i bunken
till en ganska stadig deg. Strö lite mjöl på degen, täck
med plastfolie och ställ i kylen över natten.
3. När du gjort mallar till ditt pepparkakshus är det
dags att skära ut delarna och grädda dem på en plåt i
ugnen i 175° C, 8-10 minuter.
Hopsättning:
1. Blanda vatten, socker och glukos i en kastrull och
koka till en ljusgul något tjockflytande lag.
2. Doppa kanterna i lagen och pressa de olika delarna
mot varandra, del för del. När det stelnat och allt är
hopsatt går det att försiktigt flytta på. Skulle lagen
stelna så går den att värma upp igen.

Vad händer i kommunen
under jul och nyår?
Julmarknad

Viscafé

Ons 7 dec kl 10–17
Varmt välkommen till Galleriet i Jonsereds årliga
julmarknad. Upplev julstämning och ta en god fika.
Vi säljer konst, textil och betong men även bröd,
kakor och godis.
Arr: Partille kommun

Tis 13 dec kl 19-21,
Sävedalens Folkets Hus
Café Wadman med gästartisten Christer Pilelöw från
Blekinge. Husbandet Fria Tyglar deltar med allsång
och quiz. Biljett 100 kr, vid entrén.
Arr: Wadmans Vänner, ABF SVG

Vandring runt Ugglemossen

Luciafirande

Ons 7 dec
Samling kl 10.30 på parkeringsplatsen ovanför
Delsjökärr, Bertilssons stuga.
Vandring 10 km och ca 4 timmar. Ta med matsäck.
Arr: STF LerumPartille.

Tis 13 dec kl 9.00 och 18.30, Stora Scenen Kulturum
Det årliga luciafirandet av och med Partille gymnasiums
estetprogram – musik, Partille gymnasiesärskola,
Partille kulturskolas sångelever och körerna Klockrent
och Harmonia. Fri entré. Arr: Partille kommun

Musikcafé med Utbykören

Språkcafé

Lör 10 dec kl 15.00, Kulturum
Välkommen till en härlig konsert med julmusik och en
och annan överraskning! Körledare är Maria Skoglund,
artist sångerska och producent. Caféscenen
Arr: Studieförbundet vuxenskolan, Partille kommun

Ons 14 dec kl 15-16.30
Vinterträdgården, Partille bibliotek.
Arr: Partille kommun, Studieförbundet vuxenskolan

Jazzcafé

Sön 18 dec kl 16.00 och 18.00, Jonsereds kyrka
Jonsereds kyrkas alla körer. Matts Johansson solist,
Partille kammarorkester.
Arr: Svenska kyrkan

Sön 11 dec kl 15.00, Kulturum
My Quiet Companion framför svenska tolkningar av
Bruce Springsteens låtskatter. Tidlösa hits som ni
aldrig hört dem förr. Caféscenen.
Arr: ABF SVG, Partille kommun

Lucia i Lexby
Sön 11 dec kl 16-19
Luciatåg till häst med facklor och sång kl 18. Jul
marknad med närproducerad mat och hantverk.
Träffa tomtemor och klappa de mjuka fåren. Café i
Olles hus samt korvgrillning. Arr: Levande Lexby

Öppet hus i Partille Makerspace
Mån 12 dec kl 17-20
Prova på, ta med ett eget projekt eller bara kika in
och säg hej! Partille Makerspace, vån 2 i Kulturum.
Ingen kostnad. Arr: Partille kommun

Konsert Julens Sånger

Dansföreställning
Ons 18 Jan kl 18.30, Stora Scenen Kulturum
Made by Me – en föreställning av och med
Kulturskolans danselever där eleverna själva har
fått koreografera sina dansnummer. Fri entré!
Arr: Partille kommun

Konstutställning
Lör och sön 21-22 jan kl 11-16, Utställningshallen
Kulturum
Susanne Nyholm. January twist. Samtliga bilder är
i blandteknik (tusch, akryl och akvarell) och verken
handlar om människor. Vernissage kl 13 den 21 jan.
Arr: Partille Kommun
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Vad tycker du...
...om tidningen?
Vi vill ge dig en snygg tidning med användbart och underhållande
innehåll. Hur tycker du att vi lyckas? Berätta vad du gillar
och inte gillar! Kanske är det något du saknar?
Tidningen

os kunder

för Partilleb
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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.

Tack på förhand!

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!

Namn

Partillebo 3/2016
Adress

Skicka lösningen till Partillebo, senast 13 januari 2017.
Vi lottar bland bidragen och belönar tio personer
med två biobiljetter vardera.
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Partillebo önskar dig

En GodJul
och ett riktigt
Gott Nytt År!
Till våren tar vi ut en liten avgift
för din pappersavi…
Vi har infört ett nytt fastighetssystem. Det innebär att vi själva
inte kommer att dela ut avierna längre utan de skickas med posten.
Därför behöver vi ta ut en avgift för varje hyresavi som skickas ut.
• Från och med majhyran 2017 tar vi ut en aviavgift på 10 kronor.
• Från och med januarihyran 2018 höjs avgiften till 25 kronor.
…men den kan du undvika genom att använda dig av autogiro eller e-faktura.
Du anmäler att du vill betala med autogiro eller e-faktura genom att kontakta
din bank (internetbank).

Partillebo AB, Box 87, 433 22 Partille. Telefon 031-44 07 70.
Ansvarig utgivare: Pär Linder, VD Partillebo AB | Produktion: Billes.
Skribent: Göran Sundvall, Bokstavera | Fotograf: Annika Arvroth

