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Vi önskar alla våra hyresgäster
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Christer har ordet
Vi vill att du ska trivas 
hos oss på Eksta.

”Det är egentligen gan-
ska enkelt. Trivs du i 
ditt boende och är nöjd 
som hyresgäst blir också 
vi nöjda.  Våra medar-
betare får bra arbets-
dagar och en bättre 
arbetsmiljö. Det blir 
ett positivt hjul som 
sätts i rullning. Enkelt 
uttryckt ger det ena det andra.” 

Så har vi skrivit på vår hemsida och idag kan jag 
konstatera att det positiva hjulet rullar på.  Vi, alla 
på Eksta, vill tacka er som svarat på Hyresgästfören-
ingens nöjdkundundersökning. Den har genomförts 
i Västsverige och totalt drygt 24.000 hyresgäster var 
inbjudna att svara på enkäten. Undersökningen har 
genomförts både hos privata och kommunala hyres-
värdar. På Eksta är vi alla stolta och jätte glada för en 
hedrande tredje plats. 

Utemiljö
Sedan ett år tillbaka har vi gjort en extra satsning på 
utemiljön runtom i områderna. Förhoppningsvis kom-
mer ni att märka en förändring när vår nya utegrupp 
blivit varma i kläderna. Då kan de göra det lilla extra 
för trivseln i era områden.

Attraktiv kommun att bo i
Kungsbacka är på många sätt fantastiskt och expan-
derar kraftigt. Många vill bo här. Vi passerade 80.000 
invånare under 2016. Närheten till Göteborg, fin 
natur, många trevliga bostadsområden samt bra service 
gör att kommunen blir attraktiv att bo och leva i. 

Eksta har i 50 år varit med och tillfört hyresrätter och 
lokaler i alla delar av Kungsbacka. Den geografiska 
spridningen är vi som fastighetsägare ensamma om. 
Just nu är det aktuellt med många nybyggnadsprojekt 
som ska starta runt om i kommunen. Från Frillesås 
i söder till Kullavik i norr finns en önskan om fler 
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hyresrätter och vi hoppas kunna vara med och skapa 
nya trivsamma hem för fler kommuninvånare.

Nu går vi snart in i ett nytt år och skall summera år 
2016. En liten del av alla de solstrålar som träffar 
Kungsbacka har vi tagit tillvara och omvandlat till 
cirka 1,8 miljoner kilowattimmar solvärme och sol-el.  

Fortsätt komma med åsikter
Vi kan se tillbaka på ett bra år där den låga räntenivån 
gjort att vi kunnat genomföra omfattande underhåll 
(målning, byte av vitvaror mm). Genom hyresgästun-
dersökningen får vi till oss era synpunkter och tankar. 
Det tar vi med oss i våra beslut om åtgärder. Fortsätt 
att dela med dig. Det är du som har bäst koll och idéer 
om hur ditt område fungerar och känns. 

God Jul och Gott Nytt år!

Christer Kilersjö, VD
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fredag 23 december 10.00-13.00
torsdag 30 december 10.00-13.00
torsdag 5 januari 10.00-13.00

Julafton, juldagen och annandag jul samt
nyårsafton och nyårsdagen har vi stängt.
Det gäller också för trettondag jul.

telefon 0300-356 00

Våra öppettider i julVåra öppettider i julVåra öppettider i jul
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Månads- och veckokort
I de områden där vi har parkeringsautomater finns 
det nu möjlighet att köpa månads- och veckokort.
Med det kortet får du stå på Ekstas besöksparke-
ringar i området.

1 vecka:  100 kr
1 månad: 250 kr
Du kan betala med mynt, kort och sms.

Vill du hyra en egen parkering?
Kontakta kontoret på telefon 
0300-356 00.

Felparkerade bilar, fel på 
p-automater mm anmäler
du direkt till Q-Parks kundservice 
0771-96 90 00

Snöskottning
Du är ansvarig för snöskottning och ren-
hållning framför egen entré/ingång. Det 
innebär att du skottar och sopar fram till 
trottoar där Ekstas ansvar tar vid. 

Dagen är nästan lika svart som natten.
I mörkret ser vi endast ögat från katten.
Jag är tomten. Jag är snäll.
Du blir säker, dag som kväll.
Klä dig gult med fina band.
Du ses lätt med silvrig rand.
Tryck på knappen för en start.
Liten lampa lyser klart.
Ljuset speglas du får glänsa.
Mörkret får dig ej begränsa.

Årets julklappsrim

När sätter ni på värmen?
Många tror att värmen sätts på vid ett 
visst datum, men så är det inte. Idag 
sätts värmen på automatiskt så fort det 
blir kallt ute. Ju kallare det blir, desto varmare 
vatten skickas ut till elementen.

På elementet sitter termostater som känner av 
temperaturen i lägenheten. När termostaten kän-
ner av att det är 21°C i rummet, stänger den av 
vattenflödet igenom elementet. Därför kan ele-
mentet vara kallt trots att det är minusgrader ute. 
Skulle temperaturen sjunka öppnar termostaten 
vattenflödet till elementet igen. Samma princip 
gäller även för elradiatorer.

Internkön - glöm inte uppdatera!
Glöm inte att uppdatera dig på 
Mina Sidor, det räcker att logga in.
Loggar du inte in på ett år förlorar du 
din plats i kön.

/ Tomtefar

!
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Dubbel invigning
Munkhättans- och Prästgårdsängens gruppboende

Bo Rundberg och Carina Olander jobbar övergripande med 
bostadsplanering inom Individ & Familjeomsorg. I mitten av sep-
tember var det invigning på två av våra färdigställda gruppboen-
den. Hyresgästerna har flyttat in och verksamheten är i full gång. 
Båda boendena har 11 personer anställda och verksamheten drivs 
av Kungsbacka kommun som också stod för invigningen.

Husen är byggda efter samma modell, men av två olika entre-
prenörer. Byggnaderna är certifierade som passivhus med både 
solceller och solfångare på taken. Mats Niklasson, som är Ekstas 
projektledare, har jobbat nära representanter för dem som ska 
arbeta i lokalerna och de har också varit med och påverkat. 

Bo Rundberg sade i båda sina tal att detta är en prototyp som 
tagits fram i samarbete med Eksta. Den är genomtänkt och skall 
kunna användas för fler gruppbostäder. Även om det är genom-
tänkt och fint kan det alltid finnas sådant som kan bli bättre. 
De som jobbar i boendena uppmanades att vara uppmärksam-
ma på möjliga förbättringar. Det kommer också att följas upp 
framöver. Det är positivt för alla att ta vara på den erfarenhet 
som finns. 

I boendena ska det kunna drivas en god verksamhet. Det ska 
också vara en bra tillvaro för dem som ska jobba där. Boendet 
ska ge förutsättningarna för ett tryggt och gott liv utefter egna 
förutsättningar.

Kristina Karlsson, ordförande i nämnden för funktionsstöd 
invigde båda gruppboendena. Hon berättade att det för cirka 
fem år sedan tagits ett politiskt beslut om att gruppboenden 
inte bara skulle finnas i centralorten. 

Munkhättan, Munkhättans väg 11, Vallda
Har byggts av NCC. 6 lägenheter och gemensamhetsytor för de boende.
Gruppboendet skall hysa personer som har psykiska funktionsnedsättningar t ex 
Autism eller Aschberger.
Områdesansvarig på Eksta är Toni Georgiev.
Enhetschef Camilla Gustavsson var glad och sa att det känns stort att ha fått 
den här möjligheten.

Prästgårdsängens boende, Fjärås Blåklintsväg 2 A, Fjärås
Har byggts av Sätila Bygg. 6 lägenheter och gemensamhetsytor för de boende.
I gruppboendet skall bo personer med psykiska funktionshinder t ex Downs syndrom.
Områdesansvarig på Eksta är Jesper Hagrenius.
Enhetschef Victoria Rönnqvist, var väldigt entusiastisk och glad för att få ha 
varit med från början i något alldeles nytt.

Snabbfakta
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Camilla Gustavsson, enhetschef Munkhättan

Kristina Karlsson inviger gruppboendet i Fjärås
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Hur kopplar jag in min utrustning?
Com Hem har en personlig installationsguide på 
comhem.se/installation, där du som kund knap-
par in ditt kund- eller personnummer och får då 
tillgång till en anpassad installationsguide för just 
dina tjänster och din utrustning. 

Hur ska jag tänka när jag ska välja bredband?
Com Hem har tagit fram en kort och enkel guide 
för att hjälpa deras kunder att välja det bästa bred-
bandet och en WiFi-lösning för deras behov.
comhem.se/bredband/valj-bredband

Hur fungerar TiVo?
TiVo är en Tv-tjänst som lär sig vad du gillar och 
hjälper dig att upptäcka nytt. Du kan pausa pågå-
ende program, spela in själv, titta på play med 
reklamfria program eller hyra en film. Tv från 
Com Hem i kombination med TiVo gör din tv 
personlig och smart. Glöm fasta tider och njut av 
en tv-upplevelse du skapar själv.

Tre vanliga frågor

Com Hem erbjuder starkare upplevelser med 
Sverigens snabbaste bredband och störst 
utbud av underhållning. Idag kan över 2 mil-
joner hushåll ta del av deras tjänster inom 
bredband, tv, play och telefoni. Det betyder 
att 40% av alla hushåll i landet kan få Sveriges 
snabbaste bredband och största utbud av 
underhållning. 

Vilka är Com Hem?

Kontaktuppgifter

telefon 90 222
hemsida comhem.se

Sveriges snabbaste bredband
Bredbandskollen är en tjänst där du kan mäta 
hur snabbt ditt bredband är på riktigt. Under 
2015 gjordes över 112 miljoner mätningar 
över hela Sverige. Resultatet visar att Com 
Hems bredband har den snabbaste bred-
bandstjänsten av samtliga svenska operatörer, 
med en genomsnittshastighet på hela 
87 mbit/s.

Sveriges största utbud av underhållning
Vid jämförelse i maj 2016 ingick det fler under-
hållningskanaler hos Com Hem än i övriga 
svenska operatörers kanalpaket. Film, sport, 
dokumentärer, serier och barnprogram – oav-
sett intresse hittar du det hos dem. Com Hem 
låter kunden ta kontrollen över programmen, 
för att kunna styra när och var de vill titta. 

Lite fakta
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I de flesta bostadsområden har vi sedan lång tid 
tillbaka ComHem som vår TV-leverantör.

För många av våra hyresgäster är TV:n en viktig del 
av boendet. Nästan dagligen får vi frågor som hand-
lar om detta. 
Här berättar vi om vilka ComHem är, deras kontakt-
uppgifter och vilka tjänster de erbjuder (TV, bred-
band och telefoni) mm.
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Ny på jobbet!
Josefin Myrefelt är vår nya medarbetare.
Hon började hos oss hösten 2016 och kommer att synas en hel 
del ute i våra områden, både i norr, söder och centrum.

Hon kommer tillsammans med Magnus Granstrand att utgöra 
vår utegrupp. Deras primära uppgift är att hålla rent och snyggt 
i våra områden och bidra till en trygg och trivsam miljö för er 
som hyresgäster.

Vi hälsar Josefin hjärtligt välkommen!

Tack för att du återvinner!
Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för 
Eksta och vi jobbar på bred front i dessa 
frågor. Vi bygger energieffektiva hus, 
installerar solfångare och solceller samt 
jobbar aktivt med att minska elförbruk-
ningen för att bara nämna några saker.

Ett av våra miljömål är att öka mängden käll-
sorteringsmaterial med 5% från 2015  -01-01 
till 2017-12-31. För att lyckas med detta 
behöver vi kunna erbjuda våra hyresgäster 
miljöhus/soprum som upplevs som fräscha 
och trivsamma. Under året/hösten har vi 
därför renoverat många av våra soprum 
(målat väggar och tak samt bytt belysning 
mm). 

En viktig del för att lyckas är att ge bra infor-
mation. Våra hyresgäster ska lätt kunna se 
i vilket kärl respektive förpackning ska sor-
teras. Därefter behöver vi våra hyresgästers 
hjälp med den faktiska sorteringen. Vi hop-
pas att ni, liksom vi, ser det som en riktigt 
stor morot att kunna vara med och bidra till 
att hushålla med jordens begränsade resur-
ser, samtidigt som vi minskar utsläppen och 
energianvändningen!

Varför återvinna?
Nyttan med återvinning är att använda åter-
vunnet material i tillverkningsprocessen av nya 
produkter. Då sparas energi och behovet av 
jungfruligt material minskar. På så sätt hjälps 
vi åt att hushålla med jordens begränsade re-
surser. Samtidigt som vi sparar resurser minskar 
också energianvändning och utsläpp.
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  344.6 charterresor med fl yg mellan Sverige och Thailand (8107 km, räknat per person), eller

  574.4 resor med bensindriven personbil mellan Ystad och Haparanda (1682 km), eller

  2,871.8 resor med färja mellan Stockholm och Tallinn (380 km, räknat per person), eller              

  utsläpp från matproduktion för 86.2 personer i ett år (i Sverige).

Visste du att…

- Varje år återvinns svenska pappersförpack-
ningar motsvarande materialet av en miljon 
träd.

- Varje pappersfi ber kan återanvändas upp 
till sju gånger.

- Om alla svenskar lämnar in sina kapsyler 
till återvinning, räcker stålet till 2 200 nya 
personbilar om året!

- Glas kan återvinnas hur många gånger som 
helst.

- Ett ton hårda plastförpackningar kan åter-
vinnas till ca 84 000 blomkrukor.

!Under det senaste året har återvinningen av Ekstas avfall 
minskat utsläppen med 172.3 ton koldioxid (CO₂), tack vare allt ni återvunnit.
Det motsvarar:

Tack!

Städa ut julen - så här ska du sortera:

Julpapper
Slängs bland pappersförpackningar. Julkort och 
snören går att slänga i den vanliga soppåsen.

Olika sorters ljus
Värmeljusens hållare och marschaller ska slängas 
bland metallförpackningarna. Det som blir kvar av 
stearinljuset slängs i hushållssoporna.

Plast, frigolit och bubbelplast
Sorteras som plastförpackningar.

Pynt
Snören, glitter och annat som blir över slängs i 
hushållssoporna.

Julgranen
Har du julgran ska den slängas på någon av de 
kommunala återvinningsstationerna (Barnamos-
sen, Klovsten eller Åsa återvinningsstation. 

Kartong
Kartongförpackningar slängs i pappersåtervin-
ningen. Tjockare kartong sorteras som wellpap. 
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Ingredienser
8 portioner
4 dl vispgrädde
4 ägg
2 dl socker
400 g philadelphiaost
1.5 apelsin (skalet)
150 g pepparkakor

Gör så här
1. Vispa grädden fast
2. Dela äggen i gulor och vitor
3. Vispa gulorna med sockret (ljust och fl uffi  gt)
4. Vispa ner färskost och fi nrivet skal av 1 apelsin
5. Vispa äggvitorna hårt
6. Vänd försiktigt ned - först grädden och sen 

äggvitorna i blandningen
7. Klä insidan av en form (c:a 1,5 liter) med plastfolie.
8. Häll smeten i formen
9. Mixa pepparkakorna till ett smul
10. Fördela smulet över formen, men spara lite till 

garnering
11. Ställ i frysen i minst 4 timmar
12. Ta ut cheesecaken ca 15 min före servering
13. Stjälp upp formen på ett fat och ta bort plastfolien
14. Garnera med pepparkakssmul och apelsinskal

Brända mandlar

Pepparkakscheesecake
med apelsin och pepparkaka

Receptet är hämtat från ICA.se

Ingredienser
200 g sötmandlar
 1 dl Florsocker
 1 dl Mörkt Muscovadorörsocker (Dansukker)
 1 msk vatten
 fl ingsalt
 
Gör så här
1. Lägg sötmandlar, fl orsocker, 

muscovadorörsocker och vatten i en kastrull
2. Sätt värmen på högsta och blanda ordentligt
3. Sänk värmen och tillsätt saltet
4. Rör om tills sockret smält helt 
5. Reglera värmen hela tiden så att sockret inte 

bränns
6. Häll upp mandlarna på ett bakplåtspapper
7. Strö över ytterligare lite fl ingsalt
8. Bryt isär mandlarna när de har svalnat
9. Förvara i burk
10. Perfekt att ta med och ge bort som gåva

med lätt smak av lakrits och salt
Ta med som 
present i juletid
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Ingredienser
200 g mjölkchoklad
250 g mörk choklad
2 dl vispgrädde
3 st stjärnanis
3 msk Muscovadosirap (Dansukker) 
Kakao

Gör så här
1. Klä en form (20 x 20 cm) med bakplåtspapper
2. Hacka chokladen
3. Värm upp vispgrädden tillsammans med stjärnanisen så att den nästan 

kokar, ta från plattan och låt vila 5 minuter
4. Värm upp grädden igen och rör ner den hackade chokladen och 

sirapen. Ta ur stjärnanisen
5. Häll ner smeten i den pappersklädda formen
6. Täck med plastfolie och låt stå minst 24 timmar i kylskåp
7. Skär upp i 50 – 60 bitar och pudra över kakao

Chokladtryffel med stjärnanis
50 stycken

Lussebulle lagom och lyx
Ingredienser
100 g smör 
1 g saff ran (1-2 kuvert)
5 dl mjölk 
50 g jäst 
250 g kesella (1%) 
2,25 dl strösocker 
1 msk kardemumma, nystött 
0,5 tsk salt 
1,5 l vetemjöl, ca

Lagom:
1. Smält smör i en kastrull tillsammans med saff ran
2. Häll i mjölken och värm tills det är fi ngervarmt
3. Smula ner jäst i en bunke och rör ut den i lite av mjölkblandningen
4. Tillsätt resten av mjölkblandningen, kesella, socker, kardemumma, salt och det mesta av mjölet
5. Arbeta degen tills den blir blank, smidig och släpper kanten på bunken
6. Låt degen jäsa under bakduk i 30 minuter
7. Lägg saff ransdegen på ett lätt mjölat bakbord
8. Arbeta den smidig och dela i två delar. Här kan du byta spår till lyxvarianten, ovan

Rulla dem till längder som delas i 20 bitar vardera
9. Rulla varje bit saff ransdeg till en smal rulle och forma lussekatter eller lussebullar
10. Lägg lussekatterna på plåtar med bakplåtspapper och tryck ner russin djupt ner i bullarna
11. Jäs i ytterligare 30–40 minuter under bakduk
12. Värm ugnen till 225 grader
13. Pensla lussekatterna med ägg
14. Grädda lussekatterna i mitten av ugnen i 6–8 minuter tills de är gyllenbruna
15. Låt svalna under bakduk

Garnering av lussekatterna
1 dl russin till dekoration 
1 st ägg till pensling (uppvispat)

Lyx:
Blanda ihop: 
100 g smör 
200 g mandelmassa 
1 msk kanel

Dela lagomdegen i två delar
Kavla ut en och en
Bred blandningen över degen
Rulla ihop degen till en rulle
Skär ca 20 bullar per rulle
Lägg i bakformar
Lät jäsa cirka 30-40 minuter 
Pensla med ägg 
Strö över mandelspån eller mandelsplit
Grädda 8-10 minuter

225 g 6-8 minuter



- Vi har världens bästa grannar, säger Jerry och Helen. Det 
var en av anledningarna till att vi ville fira tillsammans.

För tio år sedan, nästan exakt på dagen, flyttade de in 
i det då alldeles nya området på Karl Johans väg. Eksta 
hade färdigställt sina tre första hus byggda i passivhus-
teknik. Då var det nytt, spännande och annorlunda. 
Helen och Jerry flyttade från en villa i Åsa. Helen små-
skrattar när hon säger; Det var ett stort steg att ta. Vi 
flyttade 6  km söderut. Det finns en skillnad mellan 
orterna. Allmänt säger man att Frillesås är lite mer på 
landet. Det som behövs finns här, säger Jerry. Vill man 
ha större utbud är det bara 20 minuter till Kungsbacka.

10-års kalas
Helen hade tagit initiativet till en liten sammankomst 
grannar emellan. En fredagkväll i december blev det res-
taurangbesök på Virres i Frillesås, för att fira.
På Eksta tycker vi att detta är ett jätte bra initiativ. Jag fick 
chansen att träffa Jerry och Helen. När Molly 4,5 år, en 
Bichon Havanais söt som socker hade fått hälsa, tog jag 
fram mina frågor.

Vid köksbordet över en kopp te och mjuka pepparkaks-
skorpor, fick jag en stund med detta fina par. Det behöv-
des inget manus. Samtalet flöt på öppet, glatt, ibland lite 
sorgligt och väldigt naturligt. Vi pratade om livets veder-
mödor, men också om hur gott det är att ha varandra och 
hur viktigt det är med goda grannar. 

Att bo i passivhus
Det har varit några tuffa år för paret, men de har haft 
en trygg bas i sitt hem på Karl Johans väg. Jag frågar om 

för- och nackdelar med att bo i ett passivhus. Nackdelarna 
är att det tar lite längre tid innan lägenheten reagerar när 
man vill öka eller minska värmen, säger Jerry. Båda är 
ändå överens om att det inte är något hinder eller besvär. 
Det är så det är i ett passivhus och det vet vi om, säger de. 
Fördelarna är att det är tyst och att man hör väldigt lite 
från grannar, ljud från trafik och annat. 

Lägenheten är på fyra rum och kök. Rummen har av olika 
anledningar fått namn. Hos Helen och Jerry kan man 
besöka både Kristiania och New England. Favoritplatsen 
är nog ändå uteplatsen där de har en fin häck som ger en 
ombonad känsla. De har också byggt ut lite grann med 
fler plattor. Här samlas ofta vänner och bekanta och det är 
lätt att göra det lite extra mysigt under grannens balkong.

Goda grannar
Helen har i flera år tänkt på att ordna en gårdsfest. Det 
är så lagom stort där vi bor. Tolv lägenheter och jätte goa 
grannar. Jag tänker att man lyfter ut några bord och så 
tar alla med sig det man vill äta, dricka och sitta på, säger 
hon. Det är lite så jag uppfattar både Helen och Jerry.

Det behöver inte vara så krångligt så länge man har 
hjärtat på rätta stället. Bjuder alla till så blir det ganska 
enkelt.
Efter tio år blev det nu till slut en sammankomst. Eksta 
uppvaktade födelsedagsbarnet med tårta och kaffe efter 
maten.

Tack Jerry, Molly och Helen för en fin stund, en solig 
fredag, i december. Reportage: Pia Erheden, Eksta

Karl Johans väg

fi rar 10 år!

fredag, i december. Reportage: Pia Erheden, Eksta

Karl Johans väg

Helen, Molly och Jerry

Vi har hälsat på paret Jerry och Helen som har bott 
på Karl Johans väg i Frillesås sedan inflyttning i 
december 2006.

Kalas på Virres i Frillesås

Karl Johans väg
10



TILLVAL 
-din möjlighet till ett mer personligt hem

Förra hösten presenterade vi tillvalsmöjlighe-
ten i våra områden. Mot ett hyrestillägg kan 
du välja till tvättmaskin, torktumlare eller 
diskmaskin i din bostad. Intresset för tillvals-
möjligheten har varit stort och därför kunde 
vi bara erbjuda vissa områden tillval i starten.

Nu kan vi erbjuda merparten av våra hyres-
gäster möjligheten till tillval.

Varje lägenhet har sina speciella förutsätt-
ningar. Ibland kan det begränsa tillvalsmöj-
ligheterna och här måste vi reservera oss. 
Om du vill beställa undersöker vi förutsätt-
ningarna i din lägenhet, innan du får klar-
tecken.

Du bestämmer hur du vill ha det, 
hemma hos dig!

Allt som rör tillvalen uppdateras på vår hemsida.
Det är även där du hittar mer information om våra 
tillval. De vanligaste frågorna har vi samlat under 
Frågor och Svar. Tillvalsblanketten fi nns också där

1. Gå in på www.eksta.se
2. Gå in under fl iken hyresgäst - Tillval
3. Skriv ut och fyll i blankett
4. Skicka till:

Eksta Bostads AB
Box 10400
434 24 Kungsbacka

Har du frågor?
Kontakta kontoret på 0300-356 00.

Hur går jag tillväga?

Helen, Molly och Jerry

11
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Evert och Anna-Lisa AnderssonEvert och Anna-Lisa Andersson

Sex nya bostäder har blivit hem för dem som 
fyllt 55 år, eller mer. Karl Bengtssons väg i 
Frillesås stod klart för inflyttning den 1 juli. 
Anna-Lisa och Evert Andersson har flyttat in 
och i september träffade vi dem i deras nya 
lägenhet. 

Lägenheterna har hög standard och modern 
utformning. De ligger alla i markplan och har 
en stor altan där man kan njuta en stund i solen. 
Bostäderna ligger centralt i Frillesås med när-
het till centrum och Löftagårdens äldreboende.

Anna-Lisa och Evert bjuder in oss i sin fina, 
mysiga lägenhet och visar runt. Snart är det 
dags för kaffe. Vi slår oss ned.  Paret Andersson 
är goda berättare och vi njuter av sällskap och 
fika. De fick tillgång till sin lägenhet 1 juli och 
har hunnit komma bra iordning.

Unik historia
Anna-Lisa och Everts historia är kopplad till 
området. I yngre dagar ägde de två gårdar i 
Frillesås med tillhörande mark och skog. Den 
ena var gården Älekärr som ligger vid Frillesås 
kyrka. Den andra hette Hallen och låg bara 
ett stenkast ifrån nuvarande Karl Bengtssons 
väg, numera industriområdet i Frillesås. Som 
bönder brukade de marken och ägde både 
hästar, kor, grisar och höns. 

Deras dåvarande granne ”Karl Bengtsson”, ägde 
tillsammans med sina syskon, gården och marken 
bredvid. När Karl Bengtsson avled 1969 erbjöds 
Anna-Lisa och Evert att bruka marken istället. 

Till en början arrenderade de jorden av Karl 
Bengtssons syskon och därefter av kommunen 
- då marken såldes. Det är på den marken de 
nya lägenheterna är belägna. Det är lite speci-
ellt att Evert under många år plogade, sådde, 
harvade och skördade marken där de bor idag.

Evert och Anna-Lisa berättade glatt många 
spännande historier från förr i tiden. Till vår 
stora glädje verkar de trivas bra i lägenheten 
och i området.  De har nära till barn och barn-
barn och går regelbundet över till Löftagårdens 
Äldreboende för att delta i de aktiviteter och 
evenemang som anordnas där.

Nyinflyttade på Karl-Bengtssons väg
sex nya hyresrätter 55+

Delar av den el som används på Karl-
Bengtssons väg är egenproducerad från 
solcellerna på taket. Normalt kan ett hus med 
solceller bara tillgodogöra sig den el som 
används just för stunden, resterande säljs på 
elnätet. 

För att kunna använda all el som solcellerna 
producerar har Karl-Bengtssons väg även för-
setts med batteri. På så vis kan överproduk-
tionen från solcellerna sparas ner i batteriet 
och Karl-Bengtssons väg får helt grön egen-
producerad solel även när solen inte lyser. 

Batterilagring

Reportage Linda & Johanna 
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Reportage Linda & Johanna 

FÖRVALTNINGEN TIPSAR!

Låter din kyl och frys mycket?
Ofta är det då helt normala ljud.
Se om du känner igen några av ljuden nedan. De hörs under normal användning.
OBS! Detta gäller inte alla kyl och frys.

FLÄKT TERMOSTAT FÖRÅNGNING

KOMPRESSOR VÄTSKASJÄLVAVFROSTNING

”då gas blir till vätska”

”när vätskan rinner tillbaka till kompressorn”

”går igång samtidigt som kompressorn.
obs! alla har inte en � äkt i sitt kylskåp”

”alla har inte självavfrostning”

”klickar till och från”

”motorn som brummar då och då”

Våryra med Eksta!
Våryra är ett återkommande event som vi började 
med 2014. Det är en gemensam vårdag för hyres-
gäster i området då även personal på Eksta � nns på 
plats. Det � nns möjlighet att slänga skräp, hämta 
jord till krukor mm. Eksta bjuder på � ka. 

Vi har haft den här dagen i ett antal områden och den 
är alltid lika uppskattad. Tyvärr kan vi inte ha våryra 
i alla områden samma år. Nedan listar vi de områden 
som i nuläget är bokade med preliminära datum för 
2017:

Guldvägen  22 april
Vallda   23 april 
Fjärås   6-7 maj
Kolla   13 maj
Gullregnsvägen   14 maj
Lars Runeberg   20 maj
Signeskulle  21 maj

med reservation för eventuella ändringar
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Våra nyproduktionsprojekt befinner sig i olika faser och det förändras med tiden allt ifrån tidig planering till 
fullskalig byggproduktion. Det här är vad som gäller idag, men det kan också förändras både vad gäller tid 
och omfattning. 

All vår nyproduktion byggs som ”Passivhus” och med stor del solenergi för uppvärmning och för elproduk-
tion. 

Du kan följa vad som händer på vår hemsida: eksta.se/bostadsomraden/nyproduktion/

Nybyggnation - pågående och kommande

Centrum
Kolla Parkstad - Trygghetsboende - Här pågår 
byggnationen för fullt och uthyrningen till personer 
som är 65 år eller mer har påbörjats. 69 lägenheter 
får nya hyresgäster i början på 2018. 

Kolla Parkstad – Stadsradhus. De ligger på samma 
tomt som Trygghetsboendet.  Det blir åtta helt 
vanliga hyresrätter. Tvåor och treor, byggstart våren 
2017.

Tölö Ängar etapp II. Här pågår det sedan tidigare 
bostadsproduktion av andra fastighetsägare. Det 
byggs egna hem, bostadsrätter och hyresrätter i 
området och inflyttningen är nära. Vi tror på områ-
det och att det blir väldigt trivsamt. Ekstas etapp 
ligger längst in i området nära naturen, men ändå 
centralt. Vi är just nu i slutfasen av utformningen av 
vår etapp. Preliminärt blir det 46 lägenheter där vi 
blandar våra koncepthus (fyrbohus) med tvåor och 
treor samt bygger fina etagelägenheter på 4 rum och 
kök.

Kolla Parkstad Trygghetsboende 65+
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Humlevägen, Fjärås - vid Fjärås Blåklintsväg. Här är 
det också full byggproduktion och 16 lägenheter kom-
mer att vara klara för inflyttning i slutet av 2017.

Solliden, Fjärås. Här planerar vi att förtäta med tolv 
lägenheter (tvåor och treor). Planerad byggstart vin-
tern 2017. 

Majsvägen, Fjärås. Mellan Majsvägen och 
Smedingeskolan finns färdiga byggrätter för tolv lägen-
heter i varierande storlekar. Här har vi mött bostads-
historia och att det varit ett attraktivt bostadsområde 
sedan långt tillbaka. Arkeologer har hittat fornläm-
ningar från äldre Järnåldern. De har medfört viss för-
sening. Troligtvis kan vi få byggstart i slutet av 2017.

I Åsa har vi flera intressanta byggprojekt som ännu 
är på planeringsstadiet. Det kan bli ett Seniorboende 
vid Åsa Äldreboende samt smålägenheter vid Åsa 
Stationsväg.
 
Kläppa, Åsa - På uppdrag från kommunen kommer 
vi att uppföra två moduler vid Kläppa i närheten av 
stationen. Här blir det totalt 57 mindre lägenheter, 
främst ett rum och kök. Lägenheterna kommer att 
hyras ut av kommunen och är tillgängliga för alla, 
men främst är de avsedda för nyanlända. Bygglovet 
kommer att vara tillfälligt.

Mullängen, Frillesås - Här finns en färdig byggrätt 
som skulle kunna medföra att ca 20 lägenheter kan 
byggas relativt omgående. I dagsläget utreder vi i dia-
log med kringboende hur tillfartsväg kan ordnas på 
bästa möjliga sätt. 

Utöver ovanstående finns en del andra nybyggnads-
projekt som ligger i detaljplaneprocess - allt från fyra 
till 100 lägenheter. Förhoppningsvis får vi återkomma 
till dem längre fram. 

Söder

markgren
arkitekturab

exploateringsskiss Bostäder Fjärås Må 1:3
gestaltningsprogram

2016-03-04

Sammanfattning av förslag
Inledning
Området Må 1:3 är föreslaget för exploatering av 4 fl erbostadshus 
för hyresrätt om sammanlagt 16 lägenheter samt eventuellt ut-
byggnad av befi ntlig förskola med upptill 4 barnavdelningar. Om-
rådet ligger strax söder om Fjärås C, mellan Klövervägen i norr 
och Fjärås Blåklintsväg i söder. Gåsevadsholmsvägen i väster och 
Måhaga Äldreboende i öster.

På fastigheten fi nns idag 2 boningshus tillhörande stamfastighe-
ten, samt en större ladugårdsbyggnad.

Eksta Bostads AB som äger merparten av omkringliggande fastig-
heter, håller för närvarande på med uppförande av ny gruppbostad 
med 6 bostadslägenheter beläget på fastighetens östra del – mellan 
Måhaga Äldreboende och Prästgårdsängens förskola. Eksta anhål-
ler vidare om att riva befi ntlig ladugård, för att istället uppföra 4 
hyresrätter med 4 lägenheter i varje hus på motsvarande plats enl. 
bif. situationsplan. På sikt kan det bli aktuellt att komplettera be-
fi ntlig Förskola med upptill 4 nya avdelningar.

Områdets karaktär
Områdets karaktäriseras av mötet mellan det öppna landskapet, 
åkermark och samhällets alltmer förtätande randbebyggelse i form 
av bostäder och verksamheter.

Ytan som frigörs vid ladans rivning samt den mellan Prästgård-
sängens förskola i söder och stamfastighetens bostadshus i norr är 
idag relativt fl ack och öppen. Trädgården mot bostadshusen kan i 
stora delar bevaras medan ett mindre buskstråk mot förskola skulle 
kunna ersättas med en, för området, mer lämplig plantering.

Omgivande byggnader har i huvudsak träfasader i liggande eller 
stående utförande och ser ut att vara uppförda på 1970-talet och 
senare. Kulörerna är ljusa pastellfärger, mot gult, grönt, ljust grått 
eller vitt. Taken tycks vara genomgående tegel-/betongpannor i 
röda kulörer. Ladugården är den enda byggnaden som sticker ut 
med sin vita/gråa putsade sockelvåning, falurödfärgade överbygg-
nad samt sinusprofi lerade tak av eternit.

Flygfoto idag

Gruppboende under uppförande

Lada som avses  rivas, Buskstråk i förgrunden.

Befi ntlig buskstråk som bör ersättas

Håll utkik efter den här loggan på vår hemsida, 
här hittar du all info om vår nybyggnation!

Humlevägen, Fjärås

Tölö Ängar etapp II

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
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Vad händer i ditt område nästa år?
Är du nyfiken på vad som kommer att göras i ditt område under 2017?  
Nedan listar vi några av de åtgärder som vi planerar att utföra .  
Här har vi  även samlat en del av de underhållsåtgärder som  genomförts under 2016.

Områdena är uppdelade i Norr, Söder och Centrum. 

NORR  
Kullavik, Särö, Onsala och Vallda

2016
•	 Ommålning invändigt/utvändigt på delar av  

Ekhaga ÄB
•	 Målning delar av Gottskär  
•	 Målning fasadgavlar på Rosenvingevägen 
•	 Byte hängrännor/stuprör Andreasväg  
•	 Målning fasader på Liabovägen 10-57 
•	 Ny belysning på fasader och stolpar på  

Liabovägen 10-57
•	 Nya områdestavlor Liabovägen 
•	 Målning trapphus Kyviksäng 47 
•	 Målning fasader på Banvallen 69-87 inkl förråd 
•	 Målning fasader på Kyviksvägen 2-10 
•	 Ny belysning fasader på Banvallen/Kyviksvägen 
•	 Borttagning av lekplatser Banvallen/Kyviksäng

•	 Målning delar av Gottskär, Landstormsvägen 
•	 Byte av glas på solfångare Liabovägen
•	 Nya cykelställ på Liabovägen 10-57
•	 Nya papperskorgar på Liabovägen 10-57
•	 Nytt låssystem på Liabovägen 10-57
•	 Nya återvinningsplatser/sophus Kyviksäng/

Banvallen
•	 Uppgradering av hiss på Kyviksäng 47
•	 Ny utformning av Kullavikstorg
•	 Målning fasader på Banvallen 21-27
•	 Byte ventilation på Kyviksäng

2017
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SÖDER  
Fjärås, Gällinge, Förlanda, Åsa och Frillesås

•	 Renovering av gavelfasad på Mellanvägen 11 
•	 Renovering flera badrum och kakel i kök på  

Bollvägen 1-129 
•	 Målning förrådshus/byte dörrar på  

Bollvägen 1-129 
•	 Renovering takfot på Bollvägen 1-129 
•	 Nya belysningsarmaturer på Bollvägen  
•	 Upprustning av innergårdar Åsa Vårdcentral 
•	 Tvättning av fasader på Vetevägen 
•	 Målning fasader Kornvägen 7-17 
•	 Nya förråd/staket Rågvägen 12 
•	 Upprustning av innergård på Rajgräsvägen 3-9 
•	 Flytt av lekutrustningar på Havrevägen 
•	 Nya golv invändigt på Måhaga ÄB 
•	 Nya stuprör-hängrännor/målning av plåt  

Rajgräsvägen 5
•	 Målning fasader på Fjärås Bräckaväg 
•	 Nya belysningsarmaturer i Fjärås 

2016
•	 Renovering av fd fastighetslokal, nytt torkrum  

på Trädgårdsvägen
•	 Ny trapphusbelysning på Trädgårdsvägen
•	 Renovering badrum på Trädgårdsvägen 10-18
•	 Målning fasader på Smelyckevägen 9-23
•	 Indragning av kommunalt vatten/avlopp  

på Kyrkstigen
•	 Renovering badrum och kakel i kök  

på Bollvägen 1-129
•	 Byte ventilation på Bollvägen 2-130
•	 Byte av vissa fönster på Polisvägen
•	 Renovering tvättstuga på Polisvägen
•	 Upprustning av innergård på Rajgräsvägen 3-9
•	 Renovering hiss på Rajgräsvägen 5
•	 Målning av fasader på Må gruppboende
•	 Målning av fasader på Rågvägen
•	 Fasadrenovering på Rajgräsvägen 9
•	 Tvättning/målning vindskivor och förråd  

på Majsvägen
•	 Målning fasader på Klövervägen 8-86
•	 Ny asfalt på parkering vid Boställets förskola

2017



18

CENTRUM  
Hammerö, Hålabäck, Tölö och Hede

2016

2017
•	 Renovering av soprum - Kommunv. 2-58,  

 & Utmarksvägen 
•	 Tvättning av tak på Lars Runebergs gata 
•	 Utvändig målning carportar på  

Lars Runebergs gata  
•	 Målat portalerna ljusare på Gullregnsvägen &  

Kaprifolvägen  
•	 Målat fönsterbänkar på Slåttervägen 
•	 Nytt låssystem på Kommunvägen  
•	 Byte av trall på altanerna på Kommunvägen
•	 Byte av utebelysning - Hammargårdsvägen & 

Ekstagård
•	 Utvändig målning av träfasad på Eksta gård 1-3  

& Hammargårdsvägen 24  
•	 Byte av ventilationsaggregat samt spiskåpa  

Britta Lenas gata 2-54, 3-23 & Hyllan 1-27 
•	 Renovering av hissar på Lars Runebergs gata
•	 Installation av digitalt tvättbokningssystem, nytt  

skalskydd på Lars Runebergs gata 1-77  

•	 Byte av utebelysning - Rosengatan och  
Kommunvägen

•	 Upprustning av lekplatser på Slåttervägen och 
Gamla Tölövägen

•	 Renovera kvartersgård ”ytskikt”  
(Britta Lenas gata)

•	 Byte av köksblandare & badrumsblandare på  
Lars Runebergs gata

•	 Utvändig målning Smörhålevägen
•	 Byte av trall på balkonger på Slåttervägen  

2-104, 5-77 
•	 Bredda parkeringsplatserna, asfaltering av  

parkeringsplatserna på Slåttervägen
•	 Utvändig målning av träfasad på  

Kommunvägen 2-58 
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CENTRUM  
Anneberg, Signeskulle, Centrum och Kolla

2016
2017•	 Renovering av soprum på Södra Annebergs- 

vägen 25 
•	 Tvättning av tak på Södra Annebergsvägen 5, 25
•	 Tvättning av tak på Annebergsvägen 13
•	 Tillskapat fler p-platser vid Signes Kulle 
•	 Målning av trapphus på Signes v. 4-42,  

Linimentv. 2-30 & Mortelvägen 1-91 
•	 Tvättning av tak på Signes v. 4-42 &  

Mortelvägen 1-91  
•	 Utvändig målning på Signes v. 4-42 & 

 Mortelvägen 1-91  
•	 Byte av köksluckor, bänkskivor, handtag och sock-

lar på Signes väg 4-42  
•	 Renovering av tvättstuga och källare på  

Järnvägsgatan 10 A-C 
•	 Byte av köksluckor, bänkskivor, handtag och  

socklar på Midgårdsvägen  
•	 Byte av köksblandare på Midgårdsvägen 
•	 Renovering av lekplatser - Kolla &  

Signes Hus förskola
•	 Byte av utebelysning - Kolla, Järnvägsgatan,  

Sjöallén 
•	 Utvändig målning på Södra Annebergsvägen 
•	 Byte av ventilationsaggregat på Pastillgränden & 

Mineralvägen 
•	 Målning av carportar på Östergatan 2-4 
•	 Byte av köksluckor, bänkskivor, handtag och  

socklar på Pastillgränden & Mineralvägen

•	 Byte av utebelysning - Signeskulle
•	 Upprustning av lekplatser på Signeskulle
•	 Renovera kvartersgårdarna ”ytskickt”  

(Kolla, Signeskulle) 
•	 Asfaltera parkeringsplatser på Signeskulle 
•	 Byte av trall på altanerna på Signeskulle  
•	 Installation av tvättbokningssytem på Pastill-

gränden & Mineralvägen  
•	 Utvändig målning på Pastillgränden &  

Mineralvägen  
•	 Utvändig målning på Linimentvägen 32 
•	 Installation av tvättbokningssystem på  

Mortelvägen 
•	 Byte av köksluckor, bänkskivor, handtag och 

socklar på Mortelvägen  
•	 Renovering och målning av bullerplank och 

tvättstuga på Östergatan 
•	 Utvändig målning på Järnvägsgatan 10 A-C 
•	 Byte av köksluckor, bänkskivor, handtag och 

socklar  på Balders- och Sleipners väg 
•	 Byte av ventilationsaggregat på Balders- och  

Sleipners väg



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 29/12 - 2016

1.    Vad kostar en månads parkeringskort?
2.    Vad har Com Hem för telefonnummer?
3.    När är det våryra i Vallda?
 
E-posta svaren till johanna@eksta.se eller posta, se adress nedan.

Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer

FÖRRA GÅNGENS VINNARE
1:a pris  Lilly Sandersson, Mortelvägen
2:a pris Janne Alsterberg, Pastillgränden
3:e pris Berit Haglund, Kaprifolvägen

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

2:a pris 2:a pris 2:a pris 
ullplädullplädullpläd

3:e pris 3:e pris 3:e pris 
ljuslyktaljuslyktaljuslykta

1:a pris 1:a pris 1:a pris 
två bäddsettvå bäddsettvå bäddset

Eksta Bostads AB skickar inga julkort i år
Vi skänker istället pengar till Läkare utan gränser

www.lakareutangranser.se

God Jul & Gott Nytt År

LÄS och VINN med EKSTA 


