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Vi önskar alla våra hyresgäster

en riktigt god jul!
Kundtjänst

Grannsamverkan

Underhåll

Möt oss som jobbar på
kundtjänst. sid 8-9

Positivt bemötande i
Frillesås. sid. 11

Vad har vi gjort och vad är
planerat för 2016? sid.15

Christer har ordet
Du håller det 16:e numret
av Eksta-nytt i din hand.
Innehållet speglar väl vårt
mål att samverka och den
resa vi gjort tillsammans
med er 2015.
Läs om arbetet på kundtjänst, rapport från hyresgästträffar, information
om våra nya tjänster mina
sidor och tillval och också
om hur vi i övrigt försöker att öka närheten och
samverka med er som bor
i våra områden.
Vår strävan är att förstå och möta våra kunder i stort och
smått. Med större närhet genom personliga möten och utbyte
med er ökar den möjligheten. Ni är alltid välkomna med synpunkter. Det ger oss möjligheten att bli än bättre.
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God jul och Gott nytt år!
Christer Kilersjö, VD

Våra öppettider i jul
onsdag 23 december
måndag 28 december
onsdag 30 december
tisdag 5 januari

10.00-13.00
10.00-16.00
10.00-13.00
10.00-13.00
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Julafton, juldagen och annandag jul samt
nyårsafton och nyårsdagen har vi stängt.
Det gäller också för trettondag jul.
telefon 0300-356 00
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Hyresgästinformation
Mata inte fåglarna
Hur trevligt det än är, speciellt nu på
vintern, så ber vi dig att inte mata
fåglarna. Det lockar till sig andra
oönskade fåglar och ohyra.
”Fåglar på dagen, råttor på natten”
Nytt parkeringsbolag
Från den 1/9-15 har vi ett nytt parkeringsbolag.
Q-Park hjälper oss att hålla ordning på bilar i våra
områden. De bilar som står parkerade på olovlig plats ,
kommer att bötfällas.
Vill du hyra en egen parkering?
Kontakta hyresavdelningen tfn 0300-356 00.
Felparkerade bilar, fel på p-automater mm anmäler
du direkt till Q-Parks kundservice 0771-96 90 00

Har du ingen hemförsäkring?
Vi är noga med att upplysa våra hyresgäster om att
skaffa en hemförsäkring innan inflytt. Även om du
inte tycker att det du äger är mycket värt, eller om du
bara har en tillfällig bostad, behöver du en hemförsäkring. Förutom ersättning för ägodelar som stjäls
eller förstörs ger hemförsäkringen rätts-, ansvars- och
överfallsskydd. De flesta hemförsäkringar innehåller
även ett reseskydd som normalt räcker i 45 dagar.
Blir du indragen i en rättstvist kan rättsskyddet täcka
vissa kostnader för juridisk hjälp. Ansvarsskyddet gäller om du råkar skada andras egendom. Överfallsskyddet täcker utgifter om du blir överfallen, t ex läkarvård- och ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Tveka inte. Det går snabbt och är enkelt att skaffa
hemförsäkring. Om olyckan är framme är det ovärderligt att ha en egen hemförsäkring.

Radon - Information

Under hösten har radonmätning skett i ett antal
områden. Polisvägen, Motellvägen, Åsa Villaväg,
Kyviksvägen, Måhagavägen 1-20 och Vetevägen är
några av dem. Har du inte blivit kontaktad har du inga
förhöjda radonvärden i lägenheten.

Snöskottning

Du är ansvarig för snöskottning och renhållning
framför egen entré/tomtgräns. Det innebär att
du skottar och sopar fram till trottoar där Ekstas
ansvar tar vid. Du har också ansvar för skottning
och sandning av din parkering.

HAR DU SLÄCKT LJUSEN?
Under vinterhalvåret när det är mörkare ute kan det
vara extra mysigt att tända ljus i lägenheten.
Men var försiktig. Här är några bra tips:
•

Kontrollera att brandvarnaren fungerar som den
ska. Ha för vana att byta batteri en gång per år.

•

Lämna aldrig levande ljus. Den som tänt ljuset
ska också släcka det.

•

Använd obrännbara ljusstakar och dekoration.

•

Sätt upp en lapp på insidan av ytterdörren
”Har du släckt ljusen?” som en påminnelse.

•

Alla bör ha släckutrustning hemma, antingen i
form av brandsläckare eller brandfilt.

•

Kontrollera sladdar till julgransbelysning och
ljusstakar.

Tips på hemsidor:
www.trygghansa.se
www.if.se
www.lansforsakringar.se
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Vårt mål - nöjda kunder
Har du svarat på hyresgästenkäten?
Stort tack i så fall. Det hjälper oss och du kan
verkligen påverka genom att tycka till.
Vi har fått flera svar med kommentarer och förslag till förbättring. Vi har också fått en hel del
beröm, det känns förstås lite extra roligt.
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På Eksta jobbar vi mot målet nöjda kunder.
Tillsammans har vi stor erfarenhet från möten
med hyresgäster. På årets personaldagar samlade
vi styrkorna för att tänka till, jobba i grupper
och summera vad som gör serviceyrket bra och
viktigt.
Vi funderade också på hur vi kan möta krav och
önskemål från våra hyresgäster. Speciellt svårt är
det när vi inte kan tillmötesgå alla önskningar.
Det ställs tuffa krav på oss som medarbetare, att
vara pedagogiska och tydliga.
Vi konstaterade att positiva möten med människor sammanfaller med känslan av en bra dag
på jobbet.
Vi frågade oss:
Hur ska vi vara och uppträda för att få nöjda
hyresgäster?
Hur möter vi och förklarar för hyresgästen, som
kanske vill ha lite mer än vad vi kan ge?
Hur gör vi hyresgästen nöjd, eller allra helst
mycket nöjd?
Än en gång landade vi i det som är så självklart.
Vi ska bemöta människor som vi själva vill bli
bemötta. Listan på hur Vi vill vara blev lång
och den blir också årets julklapp - på sätt och vis!

GOD JUL!
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Snart kommer tomten
med årets julklapp

SKÖTSELRÅD LINOLEUMGOLV
ALLMÄNNA RÅD
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Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in och skölj alltid

Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid en
ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och
med rent vatten. Linoleum skadas av mycket och hett
om möjligt även utanför. Sandkorn och liknande repar
vatten, starka lösningsmedel, rengöringsmedel, lack
och skadar golvet.
och fernissa.
Tunga möbler samt spisar, kylskåp, diskmaskiner och
liknande måste flyttas med stor försiktighet eftersom
FLÄCKHANTERING
de annars kan ge bestående skador. Möbler bör vara
försedda med möbeltassar för att undvika friktionsmär- Choklad, fett, vin, kaﬀe, ägg, öl mm.
Neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten.
ken, missfärgning från möbelben etc.

STÄDNING
Använd i första hand torra rengöringsmetoder (dammsugning, sopning, moppning). Gör till daglig rutin att
avlägsna all synlig smuts. Vid ev fukttorkning används
vatten tillsatt med ett neutralt rengöringsmedel (pH
6-8, handdiskmedel). Använd inte hett vatten, starkt
alkaliska rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Gummi, olja, skokräm, sot, läppstift, tusch mm.
Tvättnafta, lacknafta.
Stearin och tuggummi.
Skrapa försiktigt efter att det torkat ordentligt.
Blod
Kallt vatten.
Exkrementer, kräkningar, rost, urin.
12-procentig ättiksprit.

Cigarettglöd
Slipas bort med fin skurnylon alt stål- eller tvålull. Glansen på slipat ställe kan återställas genom att polera med
Linoleum förses vid tillverkningen med ett akrylatbase- några droppar golvpolish.
rat grundskydd av ytan. Detta är avsett som bas för de
olika skötselmetoder som förekommer. I bostadsmiljö
Källa: Golvbranschens Riksorganisation, GBR
har grundskyddet lång varaktighet, om daglig rengöring sker med så torra städmetoder som möjligt. Grundskyddet kan vid behov förbättras med golvvårdsvax.

YTBEHANDLING

Tack för i år!
Eksta med personal tackar alla sommarjobbare för en fin insats 2015.
Ungdomarna har hjälpt till att skapa trivsel.
De har målat lekutrustning, städat soprum,
byggt hyllor mm, säger Henning som är
mycket nöjd.
För att sommarjobba på Eksta ska du
vara minst 16 år.
Ansökningarna skall vara inne senast sista
26 februari.
Ange namn, adress, person- och telefonnummer, vilka veckor du önskar jobba
samt kortfattad beskrivning av dig själv.
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Teknikcollege

Ett gymnasieprogram med fokus på samarbete med näringslivet
Eksta är ett av företagen som är engagerade i
Teknikcollege. Det har vi varit sedan starten 2011.
Skälen till att vara med är många och ett av dem är,
att entusiasmera elever och låta dem se hur intressant
fastighetsbranschen är, säger Christer Kilersjö.

Heberg, Gnejsvägen
75 samt Onyxvägen
5 har de bl a skapat
fina modeller av
husen.

Tisdagen den 10 november åkte Johanna och Linda till
Aranäsgymnasiet för att besöka några av de ansvariga
lärarna för Teknikprogrammet – en Teknikcollegecertifierad gymnasieutbildning i Kungsbacka.
Louis Georgy och Jan Eklind mötte glatt upp oss och
tog sig tiden att tillsammans med sin kollega Helene
Johannesson, förklara hur utbildningen är uppbyggd
och fungerar samt vad som gör den så unik. Vi fick
också möjlighet att gå runt och titta på en del projekt
som eleverna höll på med.

Eleverna har fått möjlighet att vid flertalet tillfällen träffa arkiAranäsg
ymnasi
et
tekterna, energikonsulter till våra byggen och våra
entreprenörer såsom NCC och Erlandssons Bygg.
Teknikprogrammet samverkar även med bla Santa
Maria och Onsala Båtmuseum.

”Det bästa med programmet är att det ﬁnns engagerade och
kunniga pedagoger och att teknikprogrammet har en nära
anknytning till näringslivet”
- Fredrik Andreasson, TE13C
Första läsåret på Teknikprogrammet är gemensamt
för alla elever och först i årskurs 2 väljer de inriktning:
Design- och produktutveckling, Samhällsplanering
och miljö eller Teknikvetenskap.
Åt Eksta har eleverna bl a fått i uppdrag att rita,
energiberäkna och dimensionera solcellsanläggningar
på de nybyggnationer vi genomfört. I områdena Vallda
FAKTARUTA 1
Teknikcollege är en nationell samverkansplattform för
skola och näringsliv. Konceptet är ett initiativ från svensk
industri för att kvalitetssäkra teknikinriktad utbildning
och genom samverkan med skola/utbildning säkra
framtida kompetensförsörjning. Teknikprogrammet på
Aranäsgymnasiet är certifierade sedan 2011 och utgör
en del av Teknikcollege Kungsbacka.
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Louis Georgy och Helene Johannesson

Eksta har en lång historik i samarbete med den akademiska världen på olika nivåer där Energistipendier
delas ut till elever på Chalmers. Lika viktigt är det att
samverka på lokal nivå både för att minska glappet
mellan skolan och näringsliv, men också kunna attrahera nya medarbetare till branschen i framtiden, säger
Christer.
Louis meddelar glatt att det är 36 % tjejer som går på
Teknikcollege idag och det är allt fler som visar intresse för utbildningarna. Och tack vare samverkan med
näringslivet har Teknikprogrammet på Aranäs haft
konstant högt söktryck samtidigt som många andra
Teknikprogram i Göteborgsregionen haft problem att
nna
rekrytera elever.
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FAKTARUTA 2
För att bli en Teknikcollege-certifierad utbildning måste
det finnas nära samarbete med lokala och regionala
företag och organisationer. De studerande ska ha möjlighet att knyta kontakter och få viktiga kunskaper genom
att t ex praktisera hos, samarbeta i projekt med eller
göra uppdrag åt företag. Det är en utbildning med större
möjlighet för de studerande att forma sin framtid, ta
ansvar och utvecklas mer än på traditionell utbildning.
På gymnasiet erbjuds dessutom eleverna som läser en
Teknikcollege-certifierad utbildning möjligheten att läsa
ytterligare 300 poäng.

Eksta bjöd in till

Gårdsfest på Rosengatan
Lördagen den 19 september anordnade Eksta en gårdsfest för
boende på Rosengatan. Marie-Helene, Jonathan och Jens från Eksta
var på plats. Det bjöds på korvgrillning, bullar och dryck och alla
var på ett strålande humör.

Marie-Helene Westin är uthyrare på Eksta och
har under hela renoveringen varit en av eldsjälarna. Hon har haft kontakt med hyresgästerna,
hjälpt till med tillval i lägenheten och haft kontakt
med flyttfirman – bara för att nämna några saker.
Det känns bra att kunna bjuda tillbaka lite.
Hyresgästerna har varit helt fantastiska under hela
renoveringen, säger Marie-Helene.
Hon beskriver gårdsdagen som följer:
Vi samlades vid grillen på den nya, fina innergården på Rosengatan 23.
Vädret var strålande och vi njöt av gemenskap
tillsammans med våra hyresgäster. Dels ville vi
fira att bygget är avslutat, men framför allt ville vi
träffa våra hyresgäster på deras hemmaplan.

Hallå
där Jonathan!
Förvaltningschef på Eksta Bostads AB
Vad händer härnäst?
Vi kommer att ha extra fokus på att skapa
en trivsam och trygg utemiljö i våra
områden nästa år. I år har vi fräschat upp
en del områden och fler kommer det att
bli 2016.
Efter en sån här trivsam träﬀ med
hyresgästerna får man mersmak. Jag ser
redan fram emot att anordna träﬀar i fler
områden till våren.

Vår målsättning är att synas mer ute i våra områden och att arrangera liknande aktiviteter för våra
hyresgäster i andra delar också.
Planer finns på att besöka ett par områden även
kommande år.
Det är viktigt att lära känna varandra för att skapa
en trygg gemenskap.
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från vänster Carina, Johanna, Ulrika och Anna

Följ med vår kundtjänst en dag på jobbet

En arbetsplats med stor
variation och högt tempo
Många bollar i luften
Att jobba i reception och kundtjänst innebär
mycket mer än att ta emot besökare till Eksta.
Arbetsuppgifterna varierar och vi tar emot
felanmälningar, lämnar ut nycklar till
entreprenörer och nya hyresgäster. Vi svarar på
alla inkommande telefonsamtal och ser till att den
som ringer hamnar rätt.

receptionen. Tillsammans med Anki, Anna och
Ulrika utgör de Ekstas Kundtjänst. Eksta har cirka
100 inkommande telefonsamtal varje dag.
Vi pratar med många olika människor. Det är lite
det som är charmen med jobbet. Man vet aldrig
hur dagen blir. Det blir många roliga möten, säger
Carina. Hon tillägger; Trots att vi har jobbat här
länge dyker det upp nya frågor nästan varje dag.

Förutom dessa arbetsuppgifter har vi hand om
posthanteringen och allt som skall diarieföras.
Det kan vara rätt stressigt att hinna med ibland
och det är inte lätt att planera dagen, säger
Johanna.

Felanmälan och nycklar
Vi ser till att anmälda fel läggs in i vårt
datasystem, så att fastighetsskötarna kan
plocka upp och läsa felanmälningarna för sitt
område, åtgärda felet eller beställa jobbet av en
entreprenör, om det behövs.
Varje morgon klockan 07.00 är Johanna på plats
för att ta emot entreprenörer som behöver kvittera

Johanna och Carina har arbetat hos Eksta i
fyra respektive sju år. De turas om att sköta
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ut nycklar till de områden där de ska jobba. Vi
använder oss av ett elektroniskt system som gör
att vi har 100% koll på våra nycklar och vilken
person hos entreprenören som hämtat ut nyckeln.
Många kontaktar oss via hemsidan och mail.
Vi läser alla mejl, fördelar dem och lägger in
felanmälan innan klockan 10.00.
Besök och telefon
Mellan Klockan 10.00 - 16.00 ringer telefonen
näst intill oavbrutet. Då är det bra att vi är fem
som svarar. Under dagen får vi också många
besökare, både hyresgäster och andra personer.
Ibland vill de ha information om lägenhetsbyte,
köpa parkeringskort/återvinningskort eller bara
titta in och se hur vi har det. Det är också vanligt
att man vill veta hur man går tillväga för att få
hyra en lägenhet hos Eksta.
De hyresgäster som har tillgång till en
gemensamhetslokal i sitt område kommer
också hit för att kvittera ut nycklar och betala
deposition.
Vi har fått frågan om när vi kan erbjuda möjlighet
för hyresgästen att göra Tillval och få tillgång till
Mina sidor. Nu är det igång. Det är extra roligt
att kunna svara på nya frågor kring det, säger
Johanna.
Praktikanter
Eksta tar också emot praktikanter från
olika skolor och program för kommunala
ungdomssatsningar. Vi kan ta emot en person i
taget och just nu har vi glädjen att ha Madeleine
från Kompetenscentrum här under sex månader.

Anki

Hon har fått vara med och lära sig receptionen
och andra arbetsuppgifter och jobbet med att lära
ut ligger på Carina och Johanna.
Carina varvar receptionsarbetet med att
vara löneadministratör och ser till att alla
arbetskamrater får lön.
Johanna jobbar med marknadsfrågor och har hand
om vår hemsida samt sköter layout och produktion av
Ekstanytt mm.
Det är kul att kunna variera receptionen med andra
arbetsuppgifter. Det gör att man inte tröttnar, säger de.
På frågan om vad som är roligt och tillfredsställande
med jobbet svarar Johanna och Carina;
Innan vi avslutat ett samtal försöker vi på Kundtjänst
alltid göra vårt bästa. Det gäller både vid samtal och
personliga möten. Någon kan vara riktigt arg eller
sur i början av ett samtal. Det respekterar vi, lyssnar
och försöker att bemöta på ett bra sätt. Lyckas vi med
det känns det som vi gjort något bra. Det ger en go’
känsla, säger Carina. Dessutom är det Ekstas mål, att
ha nöjda hyresgäster. Det jobbar vi för allihop, säger
Johanna.

För några veckor sedan installerade vi en ny
modern växel som ska underlätta för oss, och
för er som ringer in.
Har ni synpunkter på hur det fungerar, eller om
något verkar konstigt när ni ringer.
Hör gärna av er.

Madeleine

emot besök
nna tar gärna
Carina och Joha
Dagligt besök av entreprenörer
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Kent bjuder dig på handbollsmatch i Kungsbacka
En novemberdag i regn och rusk åkte jag till Signes Kulle för att göra ett
reportage om Kent och berätta om hans handbollsintresse. Jag kom hem
med en kärlekshistoria och fribiljetter till alla våra hyresgäster.
Det blåser och regnar på tvären, så
som det kan göra i november. Jag ringer på och höstrusket liksom försvinner.
Det känns redan i hallen, här bor det någon som tycker om
inredning och är hemkär. Lägenheten på Mineralvägen är
inredd i ljusa färger. Det är modernt och inbjudande.
Anledningen till mitt besök är att Kent är engagerad i
Aranäs handboll. Han vill slå ett slag för sporten och
ville ge oss möjligheten att dela ut fribiljetter till alla våra
hyresgäster. Vill du gå på Aranäs A-lags-match och känna
stämningen på läktaren. Nu har du chansen, säger Kent.

Paret Isaksson flyttade till lägenheten på Mineralvägen
2008. De stormtrivs i trean som ligger i markplan. Under
växtsäsongen ser man mest baksidan av Ninni, säger Kent
skrattande.
Trädgården, som hör till lägenheten, är hennes stora passion. Många som bor i området stannar till och pratar en
stund, berömmer och njuter av blomsterprakten. Det är
alltid roligt, säger Ninna.

Så till det där med kärlekshistorien, som tog sin början i
Aranäshallen, Kungsbacka.
Det var en gång ....
.....en flicka som hette Ninna. Hon tyckte det var roligt
med handboll och var så duktig att hon värvades till den
lilla staden Kungsbacka. Hon lämnade Danmark för att
spela boll i Aranäs damlag.

Handbollen förde Ninna och Kent tillsammans

Hon spelade sin match. Kent satt på läktaren och såg för
första gången sin blivande livskamrat. Hans hjärta bultade
direkt i kärlekens takt. De var unga, 17 och 18 år. Kent
skred till verket, förklarade sin kärlek och fick skriva till
Kungen för att få tillstånd till giftermål.
Idag har de varit gifta i 53 år, har två barn och många
barnbarn. De skrattar gott tillsammans och berättar att
Kent sköter alla hushållsinköp. Ninna står för markservicen. Ibland försvinner Kent långa tider, men då vet Ninna
att han är på Aranäs kansli och jobbar för klubben. Han är
invald i styrelsen och aktiva veteraner. Han viger stor del
av sin tid till handbollen. Kent är stolt när han berättar om
engagemanget som finns i klubben, både från föräldrar,
spelare och styrelse. Kent och hans vänner i aktiva veteraner arbetar bland annat med att arrangera lotteri, julmarknad, aﬃschering, parkering mm.
Ninna har spelat 500 matcher för Aranäs, varit tränare och
haft mycket roligt under sin tid som aktiv.

Lägenheten på Mineralvägen är inredd i ljusa färger

Fakta om Aranäs handbollsklubb
Bildades 1947
Antal medlemmar 1.200
Aktiva spelare 800
64 ungdomslag i serien
160 ledare
Handbollskola, skolhandboll, bred ungdomsverksamhet
Läs mer hemsidan www.laget.se/HKAranas

Vill du gå på match klipper du ut biljetterna nedan och tar med dig till Aranäshallen
Matchtider hittar du på: www.laget.se/HKAranas
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GRANNSAMVERKAN

Möt två av våra kontaktombud i Frillesås
Vid Ekstas första Våryra för hyresgästerna i
Frillesås, kom önskemålet att starta Grannsamverkan i området.
Grannsamverkan startar man för att tillsammans
förebygga brott och skapa en tryggare miljö i området.
Det innebär bland annat att man hjälps åt att vara extra
uppmärksamma för att förhindra brott i området.
Under maj månad anordnade vi ett informationsmöte
där Camilla Tjärnberg från BRÅ (Brottsförebyggande
rådet) var på plats. Hon informerade våra hyresgäster
i Frillesås om vad grannsamverkan är och hur man
anmäler intresse.
Det var många på plats och fyra av våra hyresgäster
boende på Trädgårdsvägen och Karl Johansväg anmälde
intresse som kontaktombud.
Fyra kontaktombud
Brita Gustafsson, Oskar Andersson och Helena Blomljus på Trädgårdsvägen samt Astrid Ekholm från Karl
Johansväg är nu kontaktombud i Frillesås.
Hur har det gått?
Vi åkte till Frillesås för att prata med Brita och
Astrid och höra hur de upplevde starten på
Grannsamverkan i området.

Hyresgäst i 42 år
Brita har bott i samma lägenhet på Trädgårdsvägen
sedan 1973. Hon är en av dem som har bott längst tid
hos Eksta.
- Jag trivs jättebra i min lägenhet! Jag har sett många
flytta in och ut i det här området och man hejar på alla.
Dessutom ligger Frillesås perfekt, nära till allt, säger
Brita glatt.
Helena Blomljus kunde inte vara med vid vårt besök,
men tillägger att det är viktigt att alla hjälps åt och att
man ska ta hand om varandra.
- Det är viktigt att sätta en gräns. Är man fler så vågar
man oftast mer än man gör ensam, säger Helena klokt.
- Vi har tidigare startat grannsamverkan i några av våra
områden, bland annat på Rosengatan. Det har varit
många positiva reaktioner, säger Marie-Helene Westin
på Eksta.
Om det tas emot så här positivt är tanken att fortsätta i
fler områden.
Reportage: Johanna & Linda

Vi blev väl bemötta med både kaffe och kaka.
Astrid och Brita berättade att de knackade dörr hos
sina grannar för att introducera grannsamverkan och
värva medlemmar.
- Vi gav dem en liten broschyr med information och
klisterdekaler att sätta på lägenhetsdörren,
berättar Astrid. Många var positiva till initiativet.
Frillesås Trädgårdsväg har fler än en gång haft påhälsning av personer som slangat bensin från bilarna på
parkeringen och olja från Ekstas panncentral.
Nu hoppas man på att alla håller ett extra öga och
hjälps åt när en granne är bortrest.
Eksta har satt upp ny ytterbelysning i delar av området
och vi hoppas att det ska hjälpa till.

Brita och Astid utanför Trädgårdsvägen
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Vad tycker du om Mina Sidor?
I november presenterade vi Mina Sidor på
hemsidan. Här har du som hyresgäster tillgång att
se dina hyreskontrakt, saldo och information om
din hyresavi, det senaste besiktningsprotokollet och
internkön.
Vi vill gärna ha dina synpunkter och tankar
Är det lätt att hitta i Mina Sidor?
Saknar du någonting?
Finns det något som kan göras bättre?
Har du koll på vår digitala internkö?
Det finns möjligheter att utveckla
Mina sidor och tanken är att det ska
vara enkel att använda och
fungera bra för dig som hyresgäst.
Skicka förslag och tankar till info@eksta.se eller kontakta Eva på kontoret. Tfn 0300-356 00.
Tack på förhand!

Enkelt gott mikrogodis
• 1,5 dl grädde
• 2 dl socker
• 1,5 dl ljus sirap
• 1 msk smör
• 2 dl osaltade cashewnötter
• 1 dl hasselnötter
• 1 dl valnötter
Gör så här
Blanda grädde, socker och ljus sirap i en mikrotålig skål med hög kant.
Kör 10-12 minuter på högsta eﬀekt, rör om då och då.
Häll en droppe av smeten i kallt vatten, när den går att rulla till en hård kula
är knäcken klar.
Låt smör smälta ner.
Blanda i osaltade cashewnötter, hasselnötter och valnötter.
Bred ut smeten på bakplåtspapper.
Låt stelna. Bryt i i mindre bitar.
Förvara knäckbräcken i kylen.
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Fru Mauds oslagbara julsill
1 burk Abbas inläggningssill
1 stor gul lök
ca 30 cm purjolök
En knippa dill
Lag
Saften av två citroner
1,5 dl vatten
1,5 dl socker
1 lagerblad
10 vitpepparkorn
10 kryddpepparkorn
5 kryddnejlikor
Gör så här
Koka alla ingredienser till lagen i cirka tolv minuter.
Låt den kallna.
Skiva lök och purjolök.
Hacka dillen.
Varva sill, lök och dill i en stor glasburk.
Sila lagen och häll den över sillen.
Låt den stå i minst 24 timmar

HJÄRT & LUNGRÄDDNING

Nu går Gunda i pension!

Hjärt- och lungräddning, HLR är viktigt att kunna. På Eksta utbildas vi med
jämna mellanrum. I november fick vi alla
en nödvändig repetition. Lena Karlsson
från HLR-rådet visade oss hur hjärt- och
lungräddning går till, hur man använder
en hjärtstartare samt hanterar ett luftvägsstopp.

I drygt 20 år har Gunda tagit hand om
städningen i flera av våra områden.
Nu lägger hon städredskapen på hyllan
och skall ägna sig åt att vara ledig och njuta
tillsammans med sin make.
Det är verkligen välförtjänt och vi på Eksta
önskar henne ett gott liv framöver.

Man vet aldrig vad som kan hända när
man är ute i våra områden och det känns
bra att ha gått kursen.

I Gundas områden kommer vi till en början att anlita samma städentreprenör som
sköter lokalvården på Rosengatorna.

Carina och Eva turas om att göra bröstkompressioner.
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TILLVAL

-din möjlighet till ett mer personligt hem

Du bestämmer hur du vill ha det,
hemma hos dig!
Vi är glada att kunna presentera tillvalsmöjligheten i våra områden. Mot ett hyrestillägg
kan du nu välja till tvättmaskin, torktumlare
eller diskmaskin i din bostad.
Varje lägenhet har sina speciella förutsättningar. Ibland kan det begränsa tillvalsmöjligheterna och här måste vi reservera oss.
Om du vill beställa undersöker vi förutsättningarna i din lägenhet, innan du får klartecken.
Vi tror att intresset kring Tillval blir stort.
För att vi skall ha möjlighet att ta emot alla
beställningar börjar vi med nedanstående
områden. Vår målsättning är, att vi inom ett
år ska erbjuda merparten av våra hyresgäster
möjligheten till Tillval.
När ditt område blir aktuellt redovisar vi det
på hemsidan.
· Slåttervägen
· Midgårdsvägen
· Valhallsvägen
· Balders väg
· Rosengatan 1-35
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· Sleipners väg
· Havrevägen
· Vetevägen
· Liabovägen

Hur går jag tillväga?
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. Blanketten för beställning av
tillval finns också där.
1. Gå in på www.eksta.se
2. Gå in under fliken 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.

Underhållsprojekt

Här har vi samlat en del av de underhållsåtgärder som genomförts under 2015. I skrivande stund kan vi
även redovisa några av de åtgärder som redan nu är planerade för 2016.
NORR & SÖDER 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny ventilation på Trädgårdsvägen 4.
Ny utebelysning Trädgårdsvägen 2-10.
Upprustning av soprum Frillesås.
Utbyte av stolpbelysning på Kyrkstigen.
Renovering takfot och nya solfångare på Bollvägen.
Målning av fasader på Bollvägen 2-58.
Upprustning av soprum på Bollvägen.
Målning av fasad och panelbyte Motellvägen 19.
Ny lägenhetsventilation på Vete- och Havrevägen.
Nya garagetak på Klövervägen.
Nytt låssystem på Rajgräsv-, Råg-, Klöveroch Rågvägen.
Nya golv på Måhaga Äldreboende.
Upprustning av soprum i Fjärås.
Målning och fasadbyte på Guldvägen.
Tvättning av tak på Guldvägen.
Tvätt på Ekhaga äldreboende.
Upprustning soprum på Liabovägen.
Tvätt av fasader på Liabovägen.
Målning av fasader och byte balkongräcke på
Banvallen 20-52.
Målning fasader på Banvallen 29-67.
Byte av belysningsarmaturer på Banvallen.
Nytt låssystem på Banvallen och V. Kyviksvägen.
Nytt staket på Banvallen 69-87.
Nya köksluckor/bänkskivor på Banvallen 29-67.

2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovering av gavelfasad på Mellanvägen.
Renovering badrum Trädgårdsvägen 10-18.
Målning fasader på Smelyckevägen.
Renovering badrum och kakel i kök på Bollvägen
1-129.
Byte av fönster och renovering av tvättstuga på Polisvägen.
Målning av fasader på Kornvägen.
Upprustning av innergård på Rajgräsvägen 3-9.
Renovering av hiss på Rajgräsvägen 5.
Fasadrenovering på Rajgräsvägen 9.
Målning av fasader på Liabovägen 10-57.
Ny belysning på fasader och stolpar på Liabovägen
10-57.
Målning fasader och förråd på Banvallen 69-87.
Upprustning av Kullavikstorg.

CENTRUM 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovering av soprum på Signeskulle, Österg,
Blomstergatan och Rosengatan.
Renovering av lekplatser på Lars Runeberg, Britta Lenas
och Gullregn- och Kaprifolvägen.
Utvändig målning på Karlskogsvägen 5.
Byte av allmännbelysning på Britta-Lenas gata/Hyllan.
Inglasning av balkonger (mot hyrestillägg) på
Britta Lenas gata och Hyllan.
Renovering av gemensam tvättstuga på
Lars Runebergs gata.
Byte allmänbelysning/upprustning av utemiljön på Lars
Runebergs gata.
Målning av garage på Gullregns- och Kaprifolvägen.
Byte av brandluckor på Rosengatan 18-44.
Byte av spisar på Slåttervägen.
Utvändig målning på Signesväg 1-9 och Linimentv.
Byte köksluckor, bänkskivor och socklar på
Linimentvägen och Signesväg.
Byte av kyl/frys och spis på Mortelvägen.
Utvändig målning av träfasad på Linimentvägen 5.
Ny dränering runt huset på Järnvägsgatan.
Byte av ventilationsaggregat på Midgårdsvägen.
Byte av kakel i kök på Midgårdsvägen.
Byte av lägenhetsdörrar i Gamla Kolla.
Byte av köksluckor, bänkskivor, handtag, socklar och köksblandare på Valhallsvägen.
Byte av tvättmaskiner på Balder- och Sleipnersväg.

2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byte av ventilationsaggregat samt spiskåpa på Britta Lenas
gata och Hyllan.
Renovering av hissar på Lars Runebergs gata.
Måla fönsterbänkar på Slåttervägen.
Målning av trapphus på Signes-, Liniment-, och
Mortelvägen.
Byte köksluckor, bänkskivor, handtag, socklar och köksblandare på Midgårdsvägen.
Förnyelse/upprustning av lekplatser i Kolla/Signeskulle.
Digitalt tvättbokningssystem på Lars Runebergs gata.
Utvändig målning av carportar på Lars Runebergs gata.
Byte av frånluftsfläktarna på Blomstergatan.
Utvändig målning på Södra Annebergsvägen.
Utvändig målning på Signesväg och Mortelvägen.
Installation av tvättbokningssystem på Pastill- och Mineralvägen.
Utvändig målning på Linimentvägen 32.
Byte av köksluckor, bänkskivor, handtag och socklar på
Mortelvägen.
Nytt låssystem på Kommunvägen.
Renovering och målning av bullerplank och carport på
Östergatan.
Nytt låssystem på Midgård- och Valhallsvägen.
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LÄS och VINN med
EKSTA
Nu har du chans att vinna fina 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 - 2015
1. Vad heter vårt nya parkeringsbolag?
2. Hur länge har Gunda jobbat hos oss?
3. Vad är Ekstas hyresgästmål?
E-posta svaren till johanna@eksta.se eller posta, se adress nedan.

1:a pris

två bäddset

2:a pris

lammfiltspläd

3:e pris
ljuslykta

Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer
FÖRRA GÅNGENS VINNARE
1:a pris Agneta Hagstedt, Rosenvingevägen
2:a pris Lena Glushkova, Apotekargränden
3:e pris Junis Carlsson, Rosengatan

God Jul & Gott Nytt År
Eksta Bostads AB skickar inga julkort i år
Vi skänker istället pengar till Läkare utan gränser

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

www.eksta.se

