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Lite kul om jul
• Våra julgransprydnader har sitt ursprung i Tyskland. De traditionella  
 glaskulorna, som krossades så lätt, blev populära i Sverige i början av 1800-talet.

• Stjärnan i julgranens topp symboliserar Betlehemsstjärnan. Den fick sitt stora 
 folkliga genombrott i början av 1940-talet då Erling Persson, H&M:s grundare,
 började massproducera de första röda pappstjärnorna – ”proletärstjärnorna”, 
 som de kom att kallas.

• Konstnären Jenny Nyström (1854-1946) är en av våra allra största julkorts- 
 konstnärer och den som gett jultomten ett ansikte i Sverige. Jennys första tomte
 sägs ha tydliga drag av hennes egen pappa.

• Man tror att pepparkakorna introducerades i Sverige redan på 1300-talet.  
 Då var de en riktig delikatess som endast serverades vid festliga tillfällen. 
 Under lång tid bakades pepparkakorna med riktig peppar eftersom kryddan  
 ansågs ha flera medicinska egenskaper. Den hälsosamma pepparn kunde både  
 bota diarréer och lindra nedstämdhet.

• Svenskar älskar julmust och dricker hela 45 miljoner liter under december 
 månad. Och receptet är fortfarande hemligt! Det hela började efter förra  
 sekelskiftet när läskedrycksfabrikören Robert Roberts skickade iväg sin son 
 på resa i Europa. Den unge Harry kom tillbaka med en ovärderlig receptlista  
 och en idé om ett bra alkoholfritt alternativ till julbordet. Idag förser AB Roberts  
 i stort sett hela den svenska julmustbranschen (över 98 %) med den essens som 
 behövs för tillverkningen. Endast tre personer i familjeföretaget känner till de 
 exakta ingredienserna…

På tapeten
just nu!

Doften av granbarr och kåda är för 
många ett måste på julen och varje  
år säljs över tre miljoner julgranar i  
Sverige. Den första kända julgranen, 
prydd med saffranskringlor, äpplen 
och ljus, ska ha funnits hos familjen  
Wrede-Sparre på Stora Sundby i  
Södermanland år 1741. De tidigaste  
julgranarna var ofta små och ställdes på 
bord eller hängdes upp i taket.

I en nyhuggen julgran kan det bo upp 
till 10 000 olika småkryp, de flesta 
kan man inte ens se. Men det är inget 
att oroa sig för, småkrypen stannar i  
granen. Där trivs de bäst! 

Några skötselråd:
• Välj en färsk gran. Fråga gärna när 
 den är fälld och om den kommer från
 närområdet.

• Ge inte granen en temperaturchock 
 genom att ta in den direkt i hus- 
 värmen. Ställ den svalt första natten.

• Snitta granen, precis som du gör 
 med snittblommor, så suger den upp
  vattnet lättare. Första dygnet kräver
 granen mycket vatten.

• Lite växtnäring kan göra susen, men
 socker eller magnecyl hjälper inte.

• Granen gillar hög luftfuktighet, spreja
 grenarna med vatten och ställ den 
 inte för nära ett element.

• Krukväxter och gran är inte en bra 
 kombination. Granen utsöndrar sura
 ämnen och suger upp luftfuktigheten 
 i rummet, så ställ krukväxterna i ett 
 annat rum över julen.

Granen står så grön 
och grann i stugan

Här kan du 
köpa julgran

i Partille

SAIK OL:s 
julgransförsäljning 2018: 

Vallhamra IP, 
Prima i Sävedalen,

Kyrktorget mot Partille kyrka
 och Öjersjö C.

Midvinternattens köld är hård, 
stjärnorna gnistra och glimma. 

Alla sova i enslig gård 
djupt under midnattstimma. 

Månen vandrar sin tysta ban, 
snön lyser vit på fur och gran, 

snön lyser vit på taken. 
Endast tomten är vaken.

Står där så grå vid ladgårdsdörr, 
grå mot den vita driva, 

tit tar, som många vintrar förr, 
upp emot månens skiva, 

tit tar mot skogen, där gran och fur 
drar kring gården sin dunkla mur, 

grubblar, fast ej det lär båta, 
över en underlig gåta.

Viktor Rydberg

Mitt första år som VD börjar nu närma sig sitt slut. Jag kan 
konstatera att tiden går väldigt fort när man har roligt.
 Det är speciellt roligt att vi har köpt ett tredje vindkraft
verk och vattenkraftverket i Jonsered. Nu är vi i det närmaste 
helt självförsörjande med el från förnybara källor till alla våra 
fastigheter. 
 Partille växer och har nu passerat 38 000 invånare.  
Partillebo fortsätter att vara med och utveckla ett hållbart 
samhälle och bygger fler lägenheter för att minska bostads 
bristen. Men trots en hög investeringstakt fortsätter bostads
kön att växa. 
 Under året har vi färdigställt 64 nya bostäder. I våras blev 
de två sista husen i Puketorp klara och under sommaren var 
det inflyttning till första etappen i Hossaberget – en ny stads
del i attraktiva Öjersjö. Partille centrum utvecklas enligt plan 
och Åkanten 2 (f d Partillebohallen) står klar i augusti nästa år. 
En uppgraderad idrottshall har kompletterats med boulehall, 
fem lokaler och 52 lägenheter. 
 Sedan årsskiftet har vi fått ett utökat uppdrag av Partille 
Kommun, vår ägare. Som moderbolag till Partille Energi och 
Partille Energi Nät ska vi utveckla båda dessa bolag. Ambi
tionen är att borga för en återhållsam prisutveckling på 
framtida taxor och avgifter – det gynnar alla drygt 14 500 
elabonnenter och ca 2 700 fjärrvärmekunder i Partille. 
 Partillebo är inte bara ett fastighetsbolag och en  
samhällsbyggare – nu är vi ett fastighets och energibolag  
och en samhällsutvecklare. Det är en stor förmån att få leda 
ett välskött företag, som förenar både affärs och samhälls
nytta, in i framtiden.
 Vi önskar dig och dina närmaste en riktigt God Jul  
och ett Gott Nytt år! 

Katarina Elfverson 
VD Partillebo AB
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När den ursprungliga planen för Åkanten 3 togs 
fram visade det sig vara svårt att lösa buller
problematiken kopplad till Västra stambanan, 
och samtidigt behålla den höga kvaliteten på 
husets gestaltning som planerats. 
 
Nu har förutsättningarna kring trafikbullret förändrats och det 
finns en bra lösning för Åkanten 3 – flerbostadshuset med fasci-
nerande arkitektur och spännande planlösningar. 
 Åkanten 3 kommer även kunna bidra till att skärma av bullret 
från Västra stambanan för de bostäder som byggs ovanpå och i 

anslutning till den nya Partillebohallen – det vill säga Åkanten 2, 
som ska stå klart för inflyttning i augusti 2019. 
 Syftet med planändringarna för Åkanten 3 är att möjliggöra 32 
nya bostäder i ett flerbostadshus med innovativ estetisk utform-
ning och med en naturlig koppling till omgivande bebyggelse och 
stadspark. Lägenheterna är mellan 28 och 77 m2 och kommer ha 
1-2 r o k. Mellan 25 oktober och 29 november 2018 har plan-
handlingarna för Åkanten 3 legat ute på samråd. Under den här 
perioden har alla kommunmedborgare haft möjlighet att lämna 
synpunkter på planförslaget. Om inga överklaganden inkom-
mer vinner detaljplanen laga kraft efter ytterligare fyra veckor.  
Förhoppningen är att bygglovet kan beviljas under våren 2019.

ÅKANTEN 3
SKISS NYBYGGNAD BOSTÄDER
20171128Ändrad detaljplan för Åkanten 3

I jul kan du komplettera de klassiska köttbullarna med kikärts-
bollar för att piffa upp julbordet.

4 personer

1 gul lök
1 vitlöksklyfta
1 msk paprikapulver
2 tsk gurkmeja
2 tsk spiskummin
1 valnötsstor bit ingefära
2 paket förkokta kikärter
1 kruka persilja
1 dl bovetemjöl
1 ägg
salt och peppar
smör eller olja att steka i

Gör så här:
Skala och finhacka lök och vitlök. Låt lökhacket svettas i olja 
tillsammans med kryddorna tills löken blir genomskinlig och 
lägg de väl avrunna kikärterna i pannan tillsammans med grovt 
hackad persilja. Vänd i pannan så att allt ångas ur och salta/
peppra.

Mixa i matberedare, lägg i en bunke, rör i ägget, strö över bo-
vetemjölet och rör om. Smaka av med salt och peppar.
Rulla bollarna och stek försiktigt med mjuk hand. Provstek en 
boll, om den inte håller ihop, tillsätt lite mer bovetemjöl!

Zazzis smarriga
kikärtsbollar

Allra enklast är att ugnsbaka vita fiskar på ganska låg tempera-
tur i mitten av ugnen. Salta och peppra, stänk över lite olivolja 
eller en skiva smör och lägg en eller två citronskivor på dem.
Baka med tättslutande lock i 100 grader med en kärntermo-
meter instucken i den tjockaste delen av filén. Ta ut när fisken 
uppnått 50-51 grader.

Räkna med 130-140 g hälleflundra eller torskrygg (eller annan 
god vit fiskfilé) per person. Servera med räksky på en bädd av 
vitkål och lök enligt tillagning nedan.

4 personer

Räksky
Köp ett kvarts kilo räkor, skala dem och sätt räkorna i kylen. 
Fräs av skalen i en torr såspanna, lägg i en msk matolja, 1 msk 
tomatpuré, 1 hackad schalottenlök och 4 dl vatten. Låt sjuda i 
20-25 minuter. Ta pannan från spisen, häll allt genom en sil och 
koka vätskan lite till, tills ungefär hälften är kvar. Tillsätt salt och 
peppar efter tycke och smak. Om du vill göra den lite krämiga-
re, vispa i lite smör eller grädde i såsen precis innan servering.

Lök- och spetskålsbädd
1 gul lök
1 spetskål
1 msk smör
salt och peppar

Skala och skiva löken i tunna klyftor. Strimla kålen fint. Lägg 
smöret i en rundbottnad panna och låt löken svettas utan att få 
färg. Lägg i kålen och vänd om någon minut så att den mjuknar,
smaka av med salt och nymalen svartpeppar. Ställ åt sidan och 
värm upp lagom tills fisken är färdig (lite extra såsigt och krä-
migt: vänd i 2-3 msk grädde och låt koka upp). Vid montering: 
lägg den stuvade kålen i botten på tallriken, på med fisken och 
droppa över räksky, skalade räkor och färska örter eller en näve 
ruccola.

Zazzis delikata  
mellandagsfisk på  
lök- och spetskålsbädd
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PartilleProfilen

En streetsmart kock  
med koll på kosten

Hon får ihop livet, det är helt klart. Vis-
serligen är Alexandra Zazzi lite försenad 
efter en fotosession för tidningen Topp-
hälsa och långa köer på motorvägen, men 
hon ser oförskämt fräsch ut. Hälsosamt 
vältränad.
 – Jag har aldrig mått bättre fysiskt och 
mentalt. Jag har faktiskt alltid tränat men 
nu äter jag rätt också.

Alexandra har nått sin målvikt och 
nästa utmaning är att kunna behålla 
den sunda livshållningen. Hur det går i  
Biggest Loser får hon naturligtvis inte av-
slöja. Men i programmet har man kunnat 
se en väldigt målmedveten och fokuserad  
Alexandra Zazzi som lagar god och nyttig 
mat till alla deltagares stora glädje, sam-
tidigt som hon vinner de flesta tävlingar. 
Hon är omtyckt, lugn och behärskad. Som 
gjord för dokusåpor, helt enkelt. Var är 
det där italienska temperamentet?
 – Jag är faktiskt väldigt lik pappa, full-
blodsitalienaren, säger Alexandra och 
skrattar. Men han var lugn och samlad, 
min mamma är från Sverige och är be-
tydligt mer temperamentsfull. I Biggest  
Loser tog jag alla under mina vingar, jag 
blev lite av en mamma för de andra del-
tagarna. Vi ska tävla ja, men vi gör det till-
sammans. Ingen ska må dåligt.
  
Det är kanske inte en medveten stra-
tegi, men den verkar gå hem. Alexandra 
berättar att de blev väldigt starka tillsam-
mans, en bra grupp där man vågade visa 
sitt rätta jag inför sig själv och andra.
 – Men att ställa sig på vågen inför alla 
var fruktansvärt, vidrigt. Varje gång. Alltid 
lika utlämnande.
 
Det började med att castingbolaget 
ringde upp. ”Hej Alexandra, vi undrar om 
du skulle vilja vara med i ett program om 
hälsa och mat med träning i fokus?” Ja, 
det lät ju intressant och något som verk-
ligen skulle kunna passa. Till sist kröp det 
fram att det handlade om… Biggest Loser.
 – Jaha. Är det så jag uppfattas? Som 
överviktig? Det kändes inte riktigt bra. 
Jag funderade några dagar, diskuterade 
med min man Peter och kom fram till att 
Biggest Loser kanske skulle kunna få mig 
att tappa de där extra kilona. Jag är en 
utpräglad tävlingsmänniska och älskar ut-
maningar. Att få gå på otrampad mark och 
göra nya saker är mitt livselixir. Så var det 
under Robinson, och så är det nu.
 
Viktnedgången tog fart redan för 
ett och ett halvt år sedan. Då fick hon 
av oklar anledning feber som aldrig gick 
ner, packade därför sin väska och åkte till  
Spanien för att leva sunt och äta paleo-
kost. Efter en vecka försvann febern och 
efter 14 dagar var hon som ny. Paleo är 
en slags stenålderskost där rena och  

naturliga råvaror står i fokus, och samma 
kostråd följer hon även idag.
 – När jag bestämde mig för att vara 
med i Biggest Loser sprang Peter och 
köpte semlor, jag fick ju inte tappa fler  
kilon, skrattar Alexandra.
 
Hon föddes i Stockholm och flyttade 
som tvååring till Rapallo, söder om Genua 
vid Italiens västkust. Där bodde Alexandra  
Zazzi med mamma, pappa och två brö-
der i närmare nio år. Här fanns farmor. 
Hon som introducerade den unga flickan 
för den italienska matlagningskonsten 
och var en så viktig person i Alexandras 
liv. Hennes ögon tåras vid minnet av en  
älskad och högt uppskattad farmor, när 
hon gick bort var Alexandra otröstlig.
 – Det var min första stora sorg, jag 
var förtvivlad. Hon hade en otroligt stark 
personlighet! En liten rödhårig galenpan-
na, 150 cm, 
och lika bred 
som lång.
 
Italien har 
alltid varit 
A l e x a n d r a 
Zazzis stora 
inspirations-
källa. Där är 
mat så själv-
klart. Att växa upp i Rapallo var att få hela 
det underbara umgänget runt bordet, där 
allt är som taget ur en teaterscen. Med en 
kärlek till råvarorna som tycks personifie-
ra hela det italienska köket.
 
11 år och tillbaka i Stockholm, Kista. 
I Italien hade de varit den där ursvens-
ka familjen, spännande och exotiska. I  
Sverige blev de plötsligt helitalienare, ut-
bölingar och konstiga. Barnen blev hårt 
ansatta i skolan, i en väldigt känslig ålder.  
Alexandra som alltid avskytt orättvisor 
slogs för att försvara sig och sin store-
bror. För att sedan gå hem och söka tröst 
i klassiker som Sagan om Ringen. Hon  
slukade allt som var fantasy och äventyr 
på den tiden. Alltid med en Fanta citron 
och en påse ostbågar.
 
En dag fick hon näsan knäckt av kom-
battantens hårda gips. Och då vände det. 
Alexandra slutade slåss och skoltiden 
i Stockolm blev till slut relativt lugn och 
harmonisk. Som tonåring jobbade hon 
extra på hamburgerkedjan Clock, fick 
upp ögonen för restaurangbranschen och 
gjorde sedan flera inhopp på olika krogar.
 
Karriären gick sedan via New York 
till Göteborg och den egna restaurangen  
Pasta e Panini som öppnade 1997. Då 
hade hon träffat västkustbon Peter i 
Thailand, gift sig och fått två söner, vid 
tiden tre och ett år gamla. Året därpå 

vann Alexandra Expedition Robinson, som 
första kvinna. Och hon sticker inte under 
stol med att den vinsten öppnat många 
dörrar.
 – Ett kliv rakt in i TV-rutan. Finalen 
sågs av drygt tre miljoner tittare.
 
Och resten är historia. Nu väntar  
juletider. På familjen Zazzi-Jademyrs jul-
bord serveras klassisk svensk julmat och 
italienska delikatesser, självklart med 
många gröna tillbehör.
 – Jag gillar sillen bäst! Men en riktigt 
fin svensk julskinka med något grönt och 
krispigt till, det är inte heller så dumt.
 
I Italien har man ingen speciell julmat. Där 
samlas släkten och äter en stor lunch, fyra 
rätter som vanligt. Antipasti (förrätt med 
lättare plockmat), primi piatti (liten pasta, 
soppa eller risotto), secondi piatti (hu-

vudrätt – kött, fisk,  
fågel eller skaldjur) 
och slutligen dolce  
(något sött). Till  
julen är det just söt-
sakerna, dolce, som 
sticker ut. Då ser-
veras ofta jul kakan 
Panettone med tor-
kad frukt eller en seg 
Panforte med man-

del, hasselnötter och mörk choklad.
 
Alexandra är numera helt medveten 
om vad hon stoppar i sig. Hon är i balans. 
Förut kunde en stressig jobbdag bestå 
av oräkneliga koppar kaffe och avsmak-
ningar av fet mat och gräddiga såser. Att 
tröstäta och leva onyttigt är för många en 
enkel lösning på vardagsproblemen, men 
ett osunt livsmönster kan ändras. Det är 
Alexandra ett levande bevis på, en verklig 
förebild.
 
Jag funderar över det faktum att hon 
avskyr orättvisor, fungerar så bra i grupp 
och är så där allmänt ”streetsmart”, som 
hon själv uttrycker det. Kanske är hon 
bara ett typiskt mellanbarn, uppvuxen 
mellan storebror och lillebror? I boken 
”The Secret Power of Middle Children”, 
av Catherine Salmon, beskrivs mellan-
barnen som sociala fredsbevarare med 
stort rättspatos. ”De blir mästare på att 
kompromissa och förhandla och skaffar 
ofta en nära vänskapskrets”.
 Ja, så är det nog. Alexandra Zazzi är ett 
typiskt mellanbarn, av bästa sort.

Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto Peter Jademyr

Hon har levt på kokosnötter i Expedition Robinson, 
fått hockeylegendaren Pekka Lindmark att gråta 
av oro över att hon ska åka ut i Biggest Loser VIP 

och däremellan öppnat två restauranger, skrivit 
ett otal kokböcker samt matpratat i TV och radio 

när hon inte varit ute på föreläsningsturné. Hur får 
hon ihop livet, Alexandra Zazzi?

” När jag bestämde mig för 
att vara med i Biggest Loser 
sprang Peter och köpte 
semlor, jag fick ju inte tappa 
fler kilon.”

Född: 7 juni 1966 i Stockholm. 
Yrke: Kock, matskribent, föreläsare och  
kokboksförfattare. 
Bor: Sävedalen. 
Familj: Gift med fotografen Peter Jademyr,  
två söner 24 och 22 år. 
Känd från: Vinnare av Expedition Robinson 1998, 
matkrönikör i GP, radiopratare i programmet. 
Zazzis mat på P4 Extra och mycket annat.  
Just nu aktuell i Biggest Loser VIP, TV4.
Husdjur: Hundarna Grappa och Kimmie. 
Kuriosa: Älskar att sätta ihop IKEA-möbler. Blev helt 
starstrucked när hon mötte engelska kocken Jamie 
Oliver och lyckades inte få fram ett vettigt ord.

Om Alexandra Zazzi
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Med handboll och bowling på schemat

Hanna Engberg är 17 år, går andra året på 
Partille Gymnasium och läser samhälls-
vetenskapsprogrammet med idrottspro-
filen bowling. 

Hanna kommer ursprungligen från 
Kalmar där hon vuxit upp med mamma, 
pappa och en lillasyster. Redan som unga 
var föräldrarna inbitna bowlare och där-
för kom Hanna på ett naturligt sätt in i 
sporten. Som 12-åring gick hon med i den  
lokala klubben BK Cahoot, fick en rik-
tigt bra känsla för bowling och visade sig 
vara en stor talang. Men Hanna Engberg 
ville utvecklas och flyttade därför som 
15-åring till Partille för att börja en gym-
nasieutbildning med bowlinginriktning.
 – Jag kunde välja mellan Partille och 
Nässjö. Det valet var lätt. Jag hade redan 
två kompisar här som peppade mig och 
dessutom bor min faster i Torslanda. Och 
i Partille har jag nära till allt. Skolan ligger 
precis under min lägenhet, jag har arenan 
runt knuten och det är gångavstånd till alla 
butiker.

Att flytta hemifrån när man är 15 år kan 
tyckas som ett tidigt steg rakt in i vuxen-
livet. Med vardagsbestyr såsom handling, 
matlagning och tvätt.

 – Det var lite konstigt i början när man 
plötsligt skulle göra allt själv, men det har 
faktiskt gått bra. Fast det är tråkigt att 
laga mat. Och vad dyr maten är!

Hanna berättar att anpassningen gått 
snabbt, mycket tack vare kompisarna som 
varit ett stort stöd och slussat in henne i 
de nya rutinerna. På Partille Gymnasium 
går totalt tio elever med bowlinginrikt-
ning. Skolan är liten, alla känner alla. Det 
skapar trygghet och enkel samvaro. Hanna 
Engberg uppskattar att lärarna har en sund 
inställning till träningstiderna, att de kan 
anpassa schemat på ett bra sätt. Hon trä-
nar fem gånger i veckan och på helgerna är 
det matcher och tävlingar för hela slanten. 
Det blir inte mycket tid över till annat.
 – Jag hinner knappt åka hem, det är ju 
så många tävlingar på helgerna. Men på 
skolloven, då blir det Kalmar, ler Hanna.

I Partille Arena finns en bowlinghall med 
12 banor. Där hjälper tränaren till med den 
tekniska delen, fysträningen får eleverna 
själva ansvara för. Bowling är en utpräglad 
tekniksport som kräver precision.
 – En riktigt duktig bowlare ska ha fart 
på klotet, bra rotationer. Det gäller att 
vara stark i rygg, mage, ben och handleder.

Hanna är lång och det kan vara en fördel 
när man bowlar, svingen blir bättre. Och 
visst är Hanna en riktigt duktig bowla-
re, som tävlat i Junior-EM och U21-VM 
och vunnit flera medaljer av ädel valör. 
Till vardags tävlar hon i partilleklubben  
X-Caliburs damlag. Här finns också 
bowlingklubben Pergamon för herrar och 
det visar sig att båda klubbarna är bäst 
i Sverige. Är Partille rent av ett riktigt 
mecka för bowlingentusiaster? Så är det 
nog. I Partille hittar man nämligen även 
Sveriges största Pro-butik för bowling-
produkter. Det går alltså inte att klampa in 
i vilken sportaffär som helst för att köpa 
klot?
 – Nä, skrattar Hanna. Jag har 12 
bowlingklot och de är ganska dyra. Alla har 
olika ändamål och är viktiga vid tävling. För 
att kunna strika.

En strike är att välta samtliga käglor vid 
första försöket. En perfekt serie med tolv 
strikar ger maximala 300 poäng. Det är 
väldigt ovanligt, själv har Hanna lyckats få 
290 poäng som bäst vilket är ett impone-
rande resultat. 
 
Efter gymnasiet vill hon gärna gå vida-
re till svenska damlandslaget. Tävla i EM 

och VM och förhoppningsvis vinna fram-
gång med laget. Bowling är en förhållan-
devis liten sport i Sverige och det tycker 
Hanna är trevligt. Hon känner till de flesta 
som spelar på elitnivå. Nackdelen är att 
det är ytterst få som kan leva på sin sport. 
Då måste man tävla ute i Europa eller på  
andra sidan Atlanten, i USA.

Det är eftermiddag och redan beck-
svart. Regnet öser ner men Hanna är 
förväntansfull, hon ska snart iväg på is-
hockeymatch i Scandinavium i Göteborg. 
En liten välbehövlig paus från bowling-
träning och skolans plikter.

q

I samma klass som Hanna går jämn åriga 
Hugo Evebring. Han tar emot oss med 
ett stort leende och ställer villigt upp på 
utom husfotografering. Det blir bilder med 
Hugo sittandes, ståendes och gå endes 
i novemberdis och när allt är klart tar vi 
hissen upp till tredje våningen i Åkanten 1. 
Lägenheten är välstädad men det är helt 
normalt säger Hugo och skrattar.
 – Det har jag från pappa. Det ska vara 
rent och snyggt.

Hugo Evebring är uppvuxen i Vetlanda  
tillsammans med mamma, pappa och  
storebror. Den småländska staden för 
tank arna osökt till artisten Lena Philipsson  
men nuförtiden är det främst bandy och 
fotboll som gäller i Vetlanda, åtminstone 
idrottsmässigt. Hugo har själv alltid sport at  
och i början var det fotboll på sommar-

halvåret och simning under vintern som 
stod på agendan. Men i tioårsåldern be-
slutade sig Hugo för att sluta simma. 
Hans mamma insåg vikten av att röra på 
sig även under vinterhalvåret och tyckte  
absolut att han skulle börja med en ny  
inomhussport. Frågan var bara, vilken? 
Då dök det upp en annons i Vetlanda-
posten om träningstider för handboll. Bra, 
sa mamma, det kan du prova. Och då blev 
det så. 

Hugo drömde fortfarande om att bli 
fotbollsstjärna men insåg så småningom 
att han hade större talang för handboll. 
Liksom i fotboll var det målvaktspositio-
nen som lockade mest. Med tiden började  
handbollskarriären gå riktigt bra och i 
årskurs nio bestämde sig Hugo för att 
gå vidare till idrottsgymnasium. Lotten 
föll naturligt på Partille, där storklubben  
IK Sävehof har sin hemmaarena.

Det första avskedet från familjen var 
riktigt jobbigt men 16-åriga Hugo kom 
snabbt in i livet med egen liten lägen-
het, vardagssysslor och träning. Det är 
många killar i Hugos och Hannas klass och 
de flesta har någons slags idrottsinrikt-
ning. Förutom handboll och bowling kan 
man välja fotboll eller ishockey på Partille  
Gymnasium. Hugo hänger mest med 
handbollskillarna av naturliga skäl, utöver 
träningspassen med skolan går mycket tid 
åt Sävehof där Hugo spelar i juniorlaget.
 – Det blir uppåt tio träningspass i 
veckan och ungefär två matcher varje 
helg. Jag spelar framförallt med Sävehofs 
Herr Junior Elit och nu hoppas vi kunna gå 

vidare till slutspelet i junior-SM. Vi siktar 
på att vara ett av de åtta slutspelslagen, 
men självklart vill vi vinna också!

I Vetlanda gick Hugo Evebring en  
domarutbildning och han har även fort-
satt gå kurser i Göteborg. Visst upptar 
träning och matcher den största delen av 
Hugos fritid men han hinner döma en del 
handbollsmatcher också.
 – Det är riktigt kul! Jag blev uttagen 
till en vidareutbildning i Jönköping för 
att få behörighet att döma så högt som 
Allsvenskan för damer och kanske får jag 
chansen att döma min första match i den 
serien nu i december.

Att vara domare innebär extra klirr i 
kassan och det är också något som Hugo 
ser som en möjlig framtid inom sporten 
efter gymnasiet.
 – Jag vet faktiskt inte vad jag vill göra 
efter studenten. Domare, absolut. Eller 
att få fortsätta spela i Sävehof, det vore 
ju fantastiskt. Men då krävs A-lagskon-
trakt och där är konkurrensen stenhård. 
Jag kanske spelar i ett helt annat lag, vi 
får se.

Det är torsdag och till helgen kommer 
storebrorsan på besök. Gästsängen står 
redan lutad mot sänggaveln, men ikväll är 
det träning med Sävehof för Hugos del. 
Han ska bara laga lite middag innan det är 
dags att hasta iväg till Partille Arena.

Text Louise Lagerkvist Olemyr
Foto Annika Arvroth

I Åkanten 1 erbjuder Partillebo 74 smålägenheter mellan 2131 m2. De flesta av lägen heterna hyrs 
ut i samarbete med föreningslivet i Partille samt Partille Gymnasium – för elever med idrotts
inriktning. Lägenheterna är fräscha med smarta lösningar och ligger i direkt anslutning till skolan 
och Partille Arena. Här bor klasskompisarna, smålänningarna och idrotts talangerna Hanna Engberg 
och Hugo Evebring. Hanna brinner för bowling medan Hugo har handboll som största intresse.
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Frankeras ej
Partillebo betalar

portot

vik här!

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?

…om Partillebo?
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

Tack på förhand!

Tidningen för Partillebos kunder

Nr 2 / 2018

På

Promenadtips 

i Partilleskogarna

Framtida  
smålägenheter  

i Åkanten

Nya Trädgårdskaféets 

succésommar

sid. 3

sid. 5

sid. 8-9

Orienteraren 

Lina Strand tar 

kontrollen
sid. 6-7

i många år har papperskontrakten 
skickats i vanliga kuvert, fram och 
tillbaka mellan kunden och oss.  
Våra hyresgäster har också kunnat 
skriva kontrakt direkt över disk på 
vårt huvudkontor. Dessa alternativ 
ska finnas kvar, men vi följer samtidigt 
den tekniska utvecklingen och  
erbjuder möjligheten att signera 
hyreskontrakt digitalt.  

den här tjänsten kräver Mobilt 
BankID och det är du som kund som 
avgör om du vill använda den digitala 
tjänsten eller inte. Inbjudan att signera 
digitalt kommer skickas till dig via 
e-post, efter att vi vid en första 
kontakt kommit överens om det. 
Själva utformningen av kontraktet ser 
likadant ut som papperskontraktet 
och kan enkelt skrivas ut.  

möjligheten till digital signering 
gäller alla kontrakt; för såväl lägenhet 
och p-plats som förråd. Tjänsten 
kommer så småningom gälla även 
uppsägning av kontrakt.

Digital signering av hyreskontrakt 
Vi vill bli smidigare när det gäller administrationen vid kontraktskrivning och erbjuder därför  
möjligheten till digital signering

Partillebo informerar

Vad händer i Partille under jul och nyår?
Julkonsert med kören Harmonica
Lör 15 december kl 15
Ett härligt gäng som, under ledning av Anders Ewaldz, 
sjunger allt från Bellman till Coldplay. Denna eftermiddag 
är julen i fokus. Caféscenen, Kulturum.  
Arr: Partille kommun och SVG.

Galakväll Kulturskolan 75 år
Lör 15 december kl 18
Galakväll på Partille Arena med bröderna Emil och  
Daniel Norberg som konferencierer och Janice som  
gästartist. Entré 120 kronor för vuxen och 40 kronor  
för barn under 18 år. Barn under 3 år går in gratis.

Dansshow med Nordic Wellness
Sön 16 december kl 1112.15
Välkomna till höstterminens dansshow för alla fantastiska 
barn och ungdomar. Stora salongen, Kulturum.  
Entré 60 kr. Arr: Nordic Wellness. 

Julens sånger i Jonsereds kyrka
Sön 16 december kl 18
Kom och sjung in julen tillsammans med kyrkans körer, 
sångsolisten Helene Jonsson och Partille kammarorkester. 
Arr: Partille Församling.

Läxhjälp med Röda Korset
Mån 17 december kl 1517
Läxhjälp i Vinterträdgården på Partille bibliotek för dig 
som går i årskurs 1-9 eller studerar SFI. Ingen föranmälan, 
evenemanget är gratis. Arr: Röda Korset.

Jazzcafé med Theresa Skjolden
Sön 30 december kl 15
Denna söndag bjuder Theresa Skjolden in till jazzcafé  
i Kulturum. Caféscenen, Kulturum. Arr: Partille kommun 
och ABF SVG.

P3 Guld 2019
Lör 19 januari kl 18
Sveriges största musikgala P3 Guld återvänder till  
Partille Arena! Precis som tidigare år kommer
publiken bjudas på en helkväll med förfest och livefram-
trädanden inramade i ett spektakulärt scenbygge. Under 
galan utses nio priser i olika kategorier och allt livesänds i 
P3, SVT1 och SVT Play. Arr: Sveriges Radio, Partille Arena 
och Göteborg & Co.

Klosterliv på Franciskusgården
Tis 22 januari kl 1920.30
Ta chansen att lyssna på Broder Stefan som berättar om 
sitt liv som klosterbroder och munk i det katolska klostret 
Franciskusgården i Jonsered. Entré 20 kronor inkl. fika och 
lott. Arr: Jonsereds hembygdsförening.

Cool jazztrio
Sön 27 januari kl 14
Denna nystartade trio bjuder på en repertoar sprungen ur 
50-och 60-talens vokaljazz med Chet Baker som största 
referenspunkt. En och annan originalkomposition utlovas 
också. Anders Boso sång och trumpet, David Törnebäck 
piano och Magnus Egnell kontrabas. Caféscenen,  
Kulturum. Arr: Partille kommun och ABF SVG.



Korsord
Lös korsordet och vinn biobiljetter!

Skicka lösningen till Partillebo, senast 12 januari 2019.  
Vi lottar bland bidragen och belönar tio personer  
med två biobiljetter vardera. 

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

Namn 

Adress 
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Partillebo AB, Box 87, 433 22 Partille. Telefon 03144 07 70.

Ansvarig utgivare: Katarina Elfverson, VD Partillebo AB | Produktion: Billes. 

Skribent: Louise Lagerkvist Olemyr, Rut och jag | Fotografer: Annika Arvroth, Peter Jademyr.

Med en ljussatt yttre miljö kan du 
förvandla den svarta fönsterrutan  
till en vacker tavla och samtidigt 
förlänga rummet. Ett bra tips är 
att placera ljusslingor på höjden 
och längs balkongräcken, då känns 
balkongen genast lite större. Lyktor 
på golvet skapar rymd och lyser upp 

 Tips och information

mörka hörn. Och genom solcells- 
belysning i blomlådor och krukor  
kan dina växter och blommor få  
nytt lyster. Det skapar en nästan 
tropisk känsla i vintermörkret.

Tänk på att inte använda för starkt 
och bländade ljus. Det kan ju vara 

ganska obehagligt för både dig och 
dina grannar. En svag belysning ger 
fin kontrast i mörkret och skapar en 
stämningsfull atmosfär. Med varma 
plädar, upplysta växter och mysig 
belysning kan glöggfesten flyttas 
utomhus. En riktigt god och ljus jul 
önskas ni alla i år!

Lys upp din uteplats 
och balkong
Nu är dagarna korta och kvällarna mörka men med rätt  
ljussättning kan man fortsätta njuta av sin utemiljö. 

Partillebo
önskar 
God Jul


