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Våra öppettider i sommar

Christer har ordet

Vecka 28-31 har vi kortare 
telefon- och besökstider. 

Du når oss då varje vardag mellan 
10.00-14.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Mer än någonsin har 
bostadsfrågan och fram-
förallt hyresrätten varit 
i fokus, både nationellt 
och lokalt. Kungsbacka 
är en fantastisk kom-
mun och det är många 
som vill bo här.
Eksta har ett ambitiöst 
nybyggnadsprogram och 
vi kommer att ha en 
spännande tid framöver. 
Vi ska bygga hållbara 
bostäder för alla runt om i kommunen. 

Det blir ofta stor uppmärksamhet från flera håll när 
det skall byggas nytt. Vår ambition är att behålla för-
valtningskvalitén i våra områden. Vi skall fortsätta 
jobba för att öka vår samverkan med er hyresgäster och 
försöka möta era önskemål och förväntningar.  Vi vill 
fortsatt att ni ger oss synpunkter om stort som smått.

Sommarhalvåret är en tid då mycket fastighetsunder-
håll utförs. Det blir naturligt så då vädret är gynnsamt. 
Vi skall tillsammans med våra entreprenörer jobba för 
att ni påverkas så lite som möjligt.  

De senaste våryrorna på Rosengatan och Slåttervägen 
var mycket trevliga. Ni kan läsa mer om det i detta 
nummer.  Under hösten fortsätter vi med liknande 
träffar runt om i våra bostadsområden.

Vi vill önska alla våra hyresgäster en trevlig sommar!

Christer Kilersjö, VD
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Hyresgästinformation
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•	 Barnpoolen ska vara täckt

•	 Studsmattan ska ha nät och får 
bara placeras i din trädgård – 
inte på allmän mark

•	 Grillen ska vara långt från grannen 

•	 På balkongen gäller endast elgrill

•	 Gräset skall hållas kort

•	 Häcken ska klippas 
(om du har ansvar för den)

Solceller på Rosengatan 
I början på april installerades solceller på Rosengatan 
1-23. De 265 solcellsmodulerna bildar tillsam-
mans  440 kvadratmeter yta som fångar solens 
strålar och omvandlar dem till el motsvarande 
73.000 kWh per år.

Till största del kommer elen att användas av 
hyresgästerna på Rosengatan. Den el som blir över 
säljs ut på nätet och går under namnet grön el.

I de områden där vi har parkeringsautomater 
kommer nya att sättas upp. Preliminärt sker bytet 
vecka 26-27. Den nya timtaxan höjs från två till 
fyra kronor i timman. 

Du kan betala med mynt, kort och sms. Efter som-
maren kan du också köpa parkeringskort för en 
vecka, direkt från p-automaten.

Vill du hyra en egen parkering?
Kontakta kontoret på tfn 0300-356 00.
Felparkerade bilar, fel på p-automater mm anmäler
du direkt till Q-Parks kundservice 0771-96 90 00

Höjd p-avgift

Nytt telefonnummer?
Har du ett nytt telefonnummer?
Då är vi väldigt tacksamma om du ringer, mejlar 
eller på något sätt kontaktar oss och berättar det.
Det underlättar vårt arbete om vi skulle behöva få 
tag på dig! 

Efter 16 år på hyresavdelningen slutar en av våra 
mycket uppskattade medarbetare. Vi vill tacka 
Marie-Helene för alla dessa år och önska henne 
lycka till med allt i framtiden. Vi kommer att 
sakna en fin arbetskamrat och 
kollega.

Till en början tar vår hyres-
avdelning - Linda Carlryd och 
Eva Axelsson - hand om uthyr-
ning och hyresgästkontakter i 
”Marie-Helenes” områden.

Marie-Helene slutar Tänk på detta i sommartider!

Vill du spela tennis?
Eksta äger och förvaltar en tennisbana i Hammerö.
Är du hyresgäst hos oss får du gärna hyra tennis-
banan. Du måste betala en säsongsavgift på 200 kr 
samt en depositionsavgift på 200 kr. 

Du väljer en timma i veckan, den blir din fasta 
speltid. När banan inte används har du också då 
möjlighet att spela. 

Vi har bara ett visst antal timmar per år som går att 
boka. Säsongen pågår mellan april - oktober.

Intresserad?
Kontakta kontoret på 0300-356 00.



Vi är 40 fast anställda på Eksta och kan, trots att 
vi inte är ett så stort företag, erbjuda 15 personer 
sommarjobb. Det känns riktigt roligt, säger Carina   
på personalavdelningen. Hon har lagt ned mycket 
jobb på att få ihop ett bra schema för alla sommar-
jobbare. 

Det här är bra för alla. Vi får god hjälp i våra 
områden och ungdomarna får också en inblick 
i vad fastighetsbranschen erbjuder. De lär sig 
också hur viktigt det är att arbeta för hyresgäs-
tens bästa, säger Pia som arbetar med personal-
frågorna på Eksta.

15 sommarjobbare
I år är det ett glatt gäng undomar som kommer till 
oss. Fyra tjejer och elva killar kommer att jobba runt 
om i våra fastigheter. Vi frågade några vad de tänker 
göra med den välförtjänta lönen, svaren varierade. 
Någon skall resa om några år och lägger redan nu 
upp en bu� ert. Någon annan ska köpa säsongskort 
på Liseberg och åka så mycket som det bara går. 

Varierande arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär mest att göra snyggt 
och hålla efter i våra områden. Ungdomarna 
får måla, olja staket, rensa hängrännor och göra 
annat som ökar trivseln i våra områden. Alla 
som jobbar hos oss får praktiska arbetskläder 
med Ekstaloggan på. 

Sommarlov och jobb!

Hur söker man sommarjobb?

Skicka ansökan till pia@eksta.se.
Berätta lite om dig själv och när du 
önskar jobba. Skriv också med:
•	 namn
•	 adress
•	 telefonnummer
•	 födelseår

Tänk på:
Du ska ha fyllt 16 år.
Vi måste ha ansökan senast 2017-02-28

Olle och Leo Uthell gör fi nt på lekplatserna i Fjärås 

Carolina Altenstedt och Clara Somler målar bänkar i centrum
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Det är positivt att så många söker jobb hos oss. 
Flera av ungdomarna från förra året kommer tillbaka. De har trivts med oss, jobbet och alla tacksamma hyresgäster. 
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I vår strävan att bli en bättre hyresvärd 
genomför vi sedan två år tillbaka en återkom-
mande hyresgästundersökning. I undersök-
ningen får våra hyresgäster besvara ett antal 
frågor och genom undersökningen får vi en 
bild av hur våra hyresgäster trivs i sitt boende 
och sitt område samt med oss som hyresvärd. 

Utifrån resultatet av undersökningen kan 
vi fånga upp vad våra hyresgäster är mindre 
nöjda med och kanske prioritera dessa frågor/
önskemål. Genom att genomföra undersök-
ningen löpande får vi även en bra bild över 
hur trivseln varierar från år till år dvs. vad har 
blivit bättre eller sämre.

Egna kommentarer
Något vi uppskattar väldigt mycket är när 
våra hyresgäster lämnar egna kommentarer.  
Fortsätt gärna med det!

Höga betyg
Vi gläder oss extra mycket åt de höga betyg 
ni ger vår personal. 91% av er tycker att våra 
områdesansvariga fastighetsskötare samt per-
sonalen på kontoret ger ett bra eller mycket 
bra bemötande. Siffrorna är jättefina och får 
oss att känna såväl stolthet som arbetsglädje, 
men målet är givetvis att förbättra resultatet! 
Just nu tycker hela 52 % av våra hyresgäster 
att vi är en mycket bra hyresvärd, vilket vi 
också är väldigt stolta för.

Ta er tid
Hyresgästundersökningen ger möjlighet att 
påverka.Vårt önskemål är att ni tar er tid att 
tycka till. Det tar inte så lång tid och det hjäl-
per oss att bli bättre.

Hyresgästundersökning 
Vi är tacksamma att ni hjälper oss att bli bättre!

52%
Helnöjda hyresgäster



Årets våryra på
Rosengatan 18-44 och 
Slåttervägen 
Eksta har som mål att öka hyresgästernas 
möjlighet till inflytande. För några år sedan 
började vi med områdesdagar. Det blev upp-
skattat och ett bra sätt för oss att få närmare 
kontakt med er.

Lördagen den 30 april och söndagen den 1 
maj fortsatte succén med Våryra.
Denna gång var det hyresgästerna på 
Rosengatan 18-44 och Slåttervägen i 
Kungsbacka som bjöds in att dela ytterligare 
en våryra tillsammans med oss.

Containrar, jord och blommor
Eksta ställde ut containrar för att ge möjlig-
het att rensa i förråd och passa på att slänga 
skräp. Planteringsjord och täckbark fanns till 
dem som önskade plantera på sina balkonger 
och göra fint på sina uteplatser.
Arvidssons Blommor i Fjärås erbjöd ett stort 
utbud av sina fina blommor till försäljning på 
lördagen. På söndagen hade hyresgästerna på 
Slåttervägen möjlighet att köpa av blomsteraf-
fären Magasin 7´s fina sortiment.

- Det är alltid lika roligt och givande att möta 
alla glada hyresgäster ute på plats, säger Linda, 
uthyrare på Eksta.

Tipspromenad
Tipspromenaden vände sig till såväl vuxna 
som barn. Den var uppskattad och många tog 
sig tiden att gå den lilla rundan.
Vi bjöd på grillad korv och kaffe med kaka.

De barn som ville fick plantera solrosfrön i 
små krukor, som de fick ta med hem. De får 
följa det lilla fröet i sommar och se hur det 
gror och växer. 
Vi hade också en förslagslåda till idéer och 
önskemål om förbättringar som kan göras i 
området.

Stort tack till alla som kom och besökte oss 
och tack för alla goda förslag till förbättringar!
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Bilarna går helt och hållet på el, det finns ingen alter-
nativ drivkälla som många andra bilar har. På en ladd-
ning kan man köra ca tolv mil och att ladda bilen från 
tomt till fullt tar cirka fem timmar. 

Vi ställer bilarna för laddning på Hantverksgatan där 
vi har solceller på taket. Här finns också ett batteri 
där vi sparar ner solens energi.  På så sätt kan vi ladda 
bilarna på natten, trots att solen inte lyser.

När vi sedan ställer in bilarna för dagen laddas de 
under kvällen/natten via batteriet med helt grön och 
egenproducerad el som vi kan köra vidare på nästa 
dag utan något som helst utsläpp.

Energicontrollers - med sol i tanken

Niklas berättar om de nya elbilarna:

•	 Driftar och säkerställer att undercentralerna där 
värmen och varmvattnet produceras drivs så 
optimalt som möjligt.

•	 Många av hyresgästerna får sitt kall/varmvatten 
och el debiterat individuellt. Vi ser till att detta 
fungerar och att alla mätvärden kommer in.

•	 Driftar och övervakar att alla solfångar- och sol-
cellsanläggningar fungerar. 

•	 Följer upp och analyserar energiåtgången för 
bolaget.

•	 Genomför olika energiprojekt t ex byten av 
ventilationsaggregat och injustering av värme-
system.

•	 Följer upp och felsöker i fastigheter vid problem 
med värme, varmvatten eller ventilation.

•	 Deltar i nyproduktionen så att de tekniska sys-
temen blir som vi vill ha det.

Vad gör en energicontroller?
Niklas Christensson och Henning Mardöll jobbar 
båda som energicontrollers på Eksta. 

- Att jobba som energicontroller innebär ett varie-
rande arbete med fokus på att kunna göra energi-
besparingar utan att det märks, man ska kunna ha 
samma komfort som innan men mindre påverkan 
på miljön, berättar Henning.

Både Niklas och Henning har ett brinnande in-
tresse för solenergi och stortrivs med sina jobb.

- Vi har ett väldigt varierande och fritt arbete, 
ingen dag är den andra lik. Dessutom får man 
en helhetsbild över företaget och vi får vara med 
och påverka i många olika projekt, stora som små, 
säger Niklas. 

- Vi  gör också insatser som att byta ut gatulampor 
mot LED-lampor. Eksta har ett stort driv att ligga 
i framkant med förnyelsebar energi, och det är 
extra roligt! säger Henning.

IMD (individuell mätning och debitering) 
införs löpande i våra områden där det är möj-
ligt. Det är en medveten miljösatsning och gör 
våra hyresgäster uppmärksamma på använd-
ning och förbrukning av både el och vatten. 
Det blir en rättvis debitering i förhållande till 
vad som förbrukas.
Tanken är att hyresgästen själv ska kunna ha 
kontroll över sina utgifter. 
De som sparar ska inte behöva betala lika 
mycket som den som använder mer.
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I slutet av juni är det dags för sex hyresgäster att � ytta in i de 
nybyggda lägenheterna på Karl Bengtssons väg 1 A-F i 
Frillesås.

Förra året revs den gamla huslängan på tomten och tillsam-
mans med Erlandsson Bygg har vi under året jobbat med att 
färdigställa ett boende för dem som fyllt 55 år, eller mer.

Tisdagen den 24 maj bjöd vi in till en första visning. Nu fanns 
möjligheten att mäta om so� an får plats, om gardintyget 
räcker mm. Linda Carlryd från vår hyresavdelning strålade 
ikapp med solen och välkomnade alla nya hyresgäster. Alla 
var där och goda vänner samt familj gick runt och kände på 
skåpsluckor, bänkskivor och någon testade också höjden på 
toalettstolen. 

De generösa träaltanerna var väldigt uppskattade. 
- Det kommer att bli jätte � nt när vi får hit vår 
utemöbel och alla mina växter.  Kan det aldrig bli juni, sa 
någon.

På plats var Marcus Hansson från Erlandsson bygg. Han har 
varit med  under hela projektet och svarade på frågor av mer 
teknisk natur. Han var dessutom en uppskattad hejare på att 
servera ka� e.

Förhandstitt i Frillesås
sex nya hyresrätter 55+

Alla dörrar på vid gavel 

Kaff e och frågestund

HYRESAVDELNINGEN INFORMERAR!Du måste allti d ha Ekstas skrift liga godkännande 
för att  hyra ut din lägenhet i andra hand. För att  vi 
ska godkänna en andrahandsansökan måste du ha 
beaktansvärda skäl. 

Skäl som godkänns är t ex om du ti llfälligt ska studera 
eller arbeta på annan ort. Du kan också få godkänt om 
du vill sambopröva. 

Utan vårt skrift liga ti llstånd att  hyra ut i andra 
hand riskerar du att  göra dig skyldig ti ll oti llåten 
andrahandsuthyrning och kan förlora ditt  hyresavtal. 
Använd allti d vår blankett  som fi nns på vår hemsida 
om du ska göra en ansökan, www.eksta.se

Det är inte ti llåtet att  hyra ut sin lägenhet 
veckovis under semesterti der – det är oti llåten 
andrahandsuthyrning! 

Ring kontoret om du har frågor!

Andrahandsuthyrning - visste du det här?

Eva Axelsson Linda Carlryd
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Nytt kök på Signeshus

Restaurangchef Lars Dibenius och fastighetsskötare Toni Georgiev tillsammans med en del av 21ans personal.

I början av juni trä� ade Linda och Johanna från Eksta 
restaurangchef  Lars Dibenius på Signes Hus. Eksta 
har genomfört en omfattande om- och tillbyggnad av 
kök och matsal. Den 9 maj var sju månaders arbete 
till ända och dörrarna till den nya matsalen slogs 
äntligen upp.  

- Det har tagit lång tid, men vilken förbättring! 
säger Lars.

Matsalen är öppen, ljus och har ett stort antal 
sittplatser. När vi möter Lars sitter det redan ett 
tiotal personer och avnjuter dagens lunch. 

Öppet för alla
Lars berättar att matsalen är öppen för alla, inte bara 
för de boende på Signes Hus. Här serveras frukost, 
lunch och middag. Under hela dagen kan man köpa  
ka� e, glass, godis mm. 

Köket lagar mat till en del boende på huset samt 
hemtjänsten, förskolan och daglig verksamhet. Det 
innebär att personalen lagar mat till minst 300 
personer per dag, utöver dem som kommer och äter 
lunch i matsalen.

Köket har tre kockar och åtta måltidsbiträden som 
turas om att jobba. 
- Det behövs så många anställda för att rodda köket. 
Vi har öppet mellan 08.30-18.00 alla dagar, berättar 
Lars. 

21ans restaurang
Under renoveringen hölls köket och matsalen helt 
stängt. På invigningen bjöds det på � n middag och 
dessert för reducerat pris. En trubadur var på plats och 
spelade. Det blev väldigt uppskattat av de boende. 
Under invigningen � ck också restaurangen sitt nya 
namn - 21ans restaurang.

- Vi lät boende på de olika avdelningarna komma 
med förslag på olika namn på restaurangen, 
säger Lars. Numret 21 kommer ifrån att de olika 
adressnumren summerats (5+7+9 = 21). När vi � ck 
höra det förslaget var vi rörande överens om att det 
skulle bli restaurangens namn.

Renovering
Det är inte bara matsalen som renoverats. Köket 
har också gjorts om. Nu är det bättre planlösning, 
ventilation, belysning, fönster mm. Ett � ertal nya 
maskiner, som hjälper i det dagliga arbetet, har också 
tillkommit. 

- Vi har jobbat nära verksamheten under hela 
projektet. Dels för att det varit ett komplext projekt, 
men framför allt för att vi tillsammans har haft 
som mål att skapa en e� ektiv och trivsam miljö 
för personalen i köket, samt en trivsam miljö för 
lunchgästerna i matsalen. Därför blir jag väldigt 
glad att höra att både verksamheten/personalen och 
lunchgästerna är nöjda, säger Jonathan Hagrenius, 
förvaltningschef på Eksta.

Följ gärna 21ans restaurang på Instagram

restaurang_signeshus

Reportage Johanna & Linda
HYRESAVDELNINGEN INFORMERAR!
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Här loggar du in

Har du hittat 

Mina Sidor?

Via Mina Sidor har du som hyresgäst 
tillgång till följande tjänster:

1. Dina hyreskontrakt
2. Saldo och information om din hyresavi
3. Senaste besiktningsprotokollet
4. Internkön 

www.eksta.se

Bara för dig som är hyresgäst hos Eksta!

Var hittar jag mina inloggningsuppgifter?

Personnummer
Hela ditt personnummer.
Är ni två som står på kontraktet är det bara 
den första som kan logga in. Vill ni ha varsin 
inloggning, kontakta kontoret.

Lösenord
En fyrsiff rig kod.
Du hittar den uppe till vänster på din hyresavi.
Du kan själv ändra lösenord när du loggat in. 

I vissa fall har den inte kommit med. 
Ring oss då så skickar vi en ny.

Hur söker jag lägenhet via interkön?

För att kunna söka lägenhet internt måste du ha 
bott i din lägenhet hos Eksta i ett år.
Nedan följer lite fakta som är bra att veta:

•	 Gå in på mina sidor och registrera dig.
•	 När du väl är registrerad kan du söka de 

lägenheter Eksta lagt ut under fl iken ”sök”.
•	 Du får en poäng per dag som du stått i kön,

under översikt kan du se från vilket datum du 
är registrerad.

•	 Du kan lägga till sökprenumerationer och 
automatiskt få mejl om en lägenhet läggs ut.

•	 Tackar du nej till två erbjudanden om lägen-
heter börjar dina köpoäng om på noll. 

Uppdatera dina kontaktuppgifter!

Under fl iken ”ändra profi l” kan du gå in och 
uppdatera dina uppgifter. Se till att vi har rätt 
telefonnummer och mejladress.
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•	 Byte av ventilationsaggregat samt spiskåpa på 
Britta Lenas gata och Hyllan. 

•	 Byte av utomhusbelysning på Kolla, Signes-
kulle, Järnvägsgatan, Sjöallén, Hammargårds-
vägen och Eksta Gård. 

•	 Renovering av hissar på Lars Runebergs gata. 

•	 Förnyelse/upprustning av lekplatser i Kolla/
Signeskulle. 

•	 Digitalt tvättbokningssystem på Lars Rune-
bergs gata. 

•	 Utvändig målning av carportar på Lars Rune-
bergs gata. 

•	 Utvändig målning på Södra Annebergsvägen. 

•	 Utvändig målning på Signesväg och Mortel-
vägen. 

•	 Installation av tvättbokningssystem på Pastill-
gränden och Mineralvägen. 

•	 Byte av köksluckor, bänkskivor, handtag och 
socklar på Mortelvägen. 

•	 Byte av tvättutrustning på Britta Lenas gata 
och Hyllan.

Vad händer i ditt område i höst?
I vinternumret av Eksta Nytt gick vi ut med en lista om planerade underhållsprojekt 2016.  
En del av dem är redan avklarade medan vissa kvarstår. Nedan hittar du information om 
underhållsprojekt som är planerade för resten av året.

CENTRUM

Ekstagård Lars Runebergs gata Pastillgränden

Majsvägen Smelyckevägen Frillesås Trädgårdsväg

•	 Renovering av gavelfasad på Mellanvägen. 

•	 Renovering badrum Trädgårdsvägen 10-18. 

•	 Renovering badrum och kakel i kök på Bollvä-
gen 1-129. 

•	 Byte av fönster och renovering av tvättstuga på 
Polisvägen. 

•	 Målning av fasader på Kornvägen. 

•	 Upprustning av innergård på Rajgräsvägen 3-9. 

•	 Fasadrenovering på Rajgräsvägen 9. 

•	 Målning av fasader på Liabovägen 10-57. 

•	 Ny belysning på fasader och stolpar på Liabo-
vägen 10-57. 

•	 Målning fasader och förråd på Banvallen 69-87. 

•	 Upprustning av Kullavikstorg och målning av 
fasader på Smelyckevägen är framflyttat till 
2017.

NORR & SÖDER



Möt två av våra lokalhyresgäster!

Tina Mohammadi driver salongen i Signeskulle sedan 
drygt ett och ett halvt år tillbaka. Hon hälsade oss varmt 
välkomna till sin fina lokal.

- Lokalen har blivit renoverad och är väldigt fräsch, fin 
och hemtrevlig. Den blev precis som jag ville ha den, 
säger Tina.

Inte bara hårvård
På Tinas Salong erbjuds en mängd tjänster förutom 
klippning och hårvård, bland annat:

• Vaxning
• Fransförlängning
• Nagelförlängning
• Massage

Tina har sedan flera år ytterligare en salong med samma 
namn på Kyrkogatan 11 i Kungsbacka. Det är sex 
anställda som hjälps åt med båda salongerna. 

De har generösa öppettider mån-fre kl. 9-18 på båda 
salongerna och även lördag kl. 10-14  på Kyrkogatan.

Tina har många års erfarenhet av sitt yrke och har haft 
egen salong i över 20 år. Efter alla dessa år brinner hon 
fortfarande för det hon gör och vill hela tiden utvecklas 
och förbättra sina salonger.

Tina med personal önskar alla välkomna!

Tina som driver Tinas salong i Signeskulle och Linda som har Mardölls friskvård i Vallda Heberg

Tinas salong
Mardölls friskvård är det senaste tillskottet av våra lokal-
hyresgäster och finns på Munkhättans väg i Vallda Heberg.
Linda Mardöll, ägaren, möter glatt upp mig och visar sin 
fina lokal som hon delar med  Twostyle och G. Fehrling 
Redovisningsbyrå AB.

-Jag fick tillträde till min del av lokalen 1 mars och pas-
sade då på att utföra en del förändringar och anpassningar.  
Den 7 maj hade jag öppet hus för att inviga lokalen, 
berättar Linda.

Mardölls friskvård har Linda haft sedan 2013 och bedrivit 
verksamheten hemma i friggeboden på tomten.
Tjänsterna hon erbjuder är bland annat:

• Massage- och bindvävsmassage
• Kostrådgivning
• Shamansk healing
• Produkter - doftljus, rökelsestickor m.m
• Meditationer

Linda är utbildad friskvårdsterapeut och naturprästinna 
och har bland annat gått flera utbildningar hos Ania 
och Magnus Munay på Gaia Life Kursgård & Retreat i 
Fjärås. Linda är en av väldigt få här i närheten som utför 
Shamansk healing. Hon föreläser bland annat om medita-
tion och håller i kurser i allmänt välmående.

I sin nya lokal i Vallda Heberg hoppas Linda få hjälpa, 
inte bara sina tidigare trogna kunder, utan även att nya 
kunder ska hitta dit och pröva på hennes behandlingar.

Mardölls friskvård

Reportage Linda & Johanna Reportage Linda

Vill du veta mer?
www.tinassalong.com Vill du veta mer?

www.mardoll.se
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på valfri behandling t.o.m 31/8-16.

Klipp ut annonsen och ta med!

(gäller ej ihop med annat erbjudande)

Mardölls Friskvård

Gratis klippningvid köp av valfri behandling t.o.m 31/8-16.
Klipp ut annonsen och ta med!

(gäller ej ihop med annat erbjudande)Tinas salong



TVÄTTAR DU RÄTT?
Nedan listar vi några vanliga misstag

1
DU GNUGGAR FÖR MYCKET
Har du fått en fläck blir det bara värre om du gnuggar hårt och 
mycket. Ta det lugnt istället och dutta försiktigt med en ren vit trasa.

2
DU ANVÄDER FÖR MYCKET  TVÄTTMEDEL
Tvätten blir inte renare med för mycket tvättmedel. Dessutom kan 
det skada kläderna om du använder för  mycket.

3
DU BEHANDLAR SVARTA KLÄDER SOM ALLA ANDRA
Svarta kläder har lätt för att tappa färg och se urtvättade ut. Tvätta 
dem in och ut och undvik att torktumla dem så håller färgen längre.

4
DU ANVÄNDER SKÖLJMEDEL TILL HANDDUKARNA
När du tvättar handdukarna med sköljmedel gör medlet att frottén 
absorberar vatten sämre. 

5
DU FYLLER MASKINEN FÖR MYCKET
För mycket tvätt i maskinen gör att tvättmaskinen inte kan göra sitt 
jobb. Dessutom kan tvätten lukta konstigt när den kommer ut.

6
DU DRAR INTE UPP BLIXTLÅSEN
Drar du inte upp blixtlåsen hela vägen kan de fastna i annan tvätt 
och göra hål i kläder, eller skada tvättmaskinen.

7
DU STÄNGER SKJORTKNAPPARNA
Stänger du knapparna på skjortor i tvätten kan knapparna trilla av. 
Tvätta därför med öppna knappar.

8
DU PACKAR TORKTUMLAREN FÖR HÅRT
Om tvätten är för packad när den torkas blir den väldigt skrynklig 
och torkningen tar mycket längre tid. 

Sommarsmoothie 
Enkel och supergod!

Källa: my home, aftonbladet

Det här behöver du för två glas:

•	 1 banan
•	 1 lime, pressad saft
•	 4 dl vaniljyoghurt
•	 ca 1/2 paket jordgubbar (efter smak)

Så här gör du:

Använder du frysta jordgubbar -  
se till att de är halvtinade.

Mixa jordgubbar, yoghurt, banan och limejuice till en 
slät smoothie med hjälp av en mixer av något slag.

Toppa med skivade jordgubbar.

Häll upp och njut!
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på valfri behandling t.o.m 31/8-16.

Klipp ut annonsen och ta med!

(gäller ej ihop med annat erbjudande)

Mardölls Friskvård



Trygghetsboende - ett nytt sätt att bo
Trygghetsboende är en ny bostadsform som vänder sig 
till en mognare målgrupp. Hyresgästen betalar en må-
nadshyra samt en avgift för trygghetsservicen.

En grundsten för trygghetsboende är social gemenskap. 
I huset ska � nnas gemen samma utrymmen där hyres-
gästerna kan umgås spontant eller vid ordnade aktivite-
ter. Boendet ska ha gemensamhetslokaler för måltider, 
samvaro, hobby och rekreation.

TRYGGHETSVÄRD
I ett trygghetsboende skall � nnas en trygghetsvärd ett 
antal timmar varje vecka på angivna tider. Värden har 
till uppgift att främja trivseln och i samråd med de bo-
ende ordna gemensamma aktiviteter.  Trygghetsvärden 
fungerar dock inte som vårdpersonal eller vaktmästare.

På ett trygghetsboende ställs höga krav på tillgänglig-
het. Lägenheterna ska vara funktionellt utformade för 
att passa en äldre målgrupp. De ska vara planerade så 
att hyresgästen kan bo kvar hemma om behov av stöd i 
vardagen uppstår i form av hemtjänst, larm eller fysisk 
anpassning för att öka tillgängligheten. 

I Kolla Parkstads trygghetsboende är åldersgränsen 
65 år. Det räcker att kontraktsinnehavaren har åldern inne.

HUR GÖR JAG FÖR ATT SÖKA EN BOSTAD?

•	 Ett visst antal av lägenheterna kan för-
medlas till våra egna hyresgäster via vår 
internkö.

•	 Du behöver registrera ditt intresse via 
Mina Sidor.

•	 Hyrorna kommer att förhandlas med 
Hyresgästföreningen och är inte klara 
ännu.

Trevliga lägenheter. Tryggt och komfortabelt. Bovärd i receptionen. Bouleplan. Gym.  
Gemensamhetsutrymmen på � era platser i huset. Vintergröna rum för samvaro. Trapphus 
med  säsongsteman. Övernattningslägenhet. Grön parkmiljö. Inglasade balkonger. Od-
lingslådor. God service. Bästa förutsättningarna för ett aktivt och socialt liv.

Eksta bygger trygghetsboende 

Innergård Trygghetsboendet

För dig som är 65+
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Det är med lite extra stolthet vi börjar byggnatio-
nen av ett nytt attraktivt boende för Kungsbackas 
seniorer. Tillsammans med Erlandsson bygg skall 
vi skapa en plats med fokus på gemenskap och 
trygghet. 

Fredag den 20 maj samlade vi till ”det första 
boulekastet”. Hans Forsberg, kommunstyrelsens 
ordförande kastade det första klotet. Det blev den 
symboliska starten för Kungsbackas allra första 
trygghetsboende. 

På den gräsbevuxna tomten, där boendet ska lig-
ga, hade vi byggt en temporär boulebana. Med 
många olika spelstilar, liv och lust, gav alla gäster-
na prov på tekniska varianter för att nå och trä� a 
si� rorna som omvandlades till pengar. Invigning-
ens besökare samlade med gemensamma krafter 
250 poäng som vi räknade om till kronor. 

Eksta och Erlandsson bygg skänker 2.500 kr var 
till UNHCR (FN:s � yktingorgan).

År 2018 på våren är det klart för 69 nya hyresgäs-
ter att gå � er spännande boulematcher.

Läs mer om trygghetsboendet på vår hemsida.

BYGGSTART MED FÖRSTA BOULEKASTET

ÄR DU INTRESSERAD OCH VILL VETA MER?

Vi har precis släppt en helt ny broschyr med all fakta du 
kan tänkas behöva.

Du hittar den på vår hemsida, www.eksta.se. Den fi nns 
också hos oss på kontoret, Hammargårdsvägen 14.  Är 
du intresserad är du hjärtligt välkommen att komma in 
och hämta en.

Linda Carlryd på hyresavdelningen kan svara på det 
mesta om boendet. Du når henne på tfn 
0300-356 00

Christer Kilersjö

Många var på plats i Kolla Parkstad

Innergård Trygghetsboendet
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LÄS och VINN med EKSTA 
Nu har du chans att vinna fi na priser. Det enda du behöver göra är att läsa EKSTA nytt,
svara rätt på tre frågor och skicka in dina svar till oss före den 11 juli 2016

1.    Hur många sommarjobbare har vi i år?
2.    Vad heter tjejen som driver Mardölls Friskvård?
3.    Hur många procent helnöjda hyresgäster har vi?
 
E-posta svaren till johanna@eksta.se eller posta,
se adress nedan.

Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer!

FÖRRA NUMRETS VINNARE
1:a pris  Lena Norrhede, Slåttervägen 
2:a pris  Sylvia Berglund, Karl Johans väg
3:e pris Lena Carlsson, Havrevägen 

EKSTA Bostads AB
Box 10400, 434 24 Kungsbacka
Tel 0300-356 00
eksta@eksta.se www.eksta.se

Trevlig sommar

Tips på god sommarmacka!

4 hela filéer matjessill av fin kvalitet på burk 
4 rejäla skivor rågbröd, långa ej för tjocka 
100 g vällagrad ost, ex västerbottenost 
1 dl majonnäs 
1 dl gräddfil 
1 dl färsk pepparrot, nyriven 
1 äpple, i tunna skivor 
1 rödlök, i tunna ringar 
4 medelstora potatisar, kokta 
1 kruka dill 
100 g smör, att bryna

Du behöver: Riv ost och pepparrot, blanda med gräddfil och 
majonnäs. Ställ åt sidan. 

Skär skivor av kokt potatis, skär tunna skivor av 
äpple och rödlök. Skiva sillen i önskade bitar. 

Börja med att bre ett lager av ostkrämen på varje 
macka. Fortsätt med potatis, sill, rödlök och äpple.

Bryn smöret 
och slå över 
mackorna.

Toppa med 
plockad dill.

Gör så här:


