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Tyck till om ditt boende
Underhållsprojekt
Energispartips

Vi önskar alla våra hyresgäster

en riktigt god jul!
Nya på jobbet

Öppettider i helgen

Nya Rosengatan

Vi hälsar Henning och Daniel
välkomna, sid 3.

Jul och nyår - öppet och
stängt, sid 1

Invigning och reportage,
mittuppslaget

Frågor till Christer
Dina fem roligaste minnen som företagsledare 2014
Jag blev inbjuden av personalen på Blåvingevägens
Äldreboende i Vallda Heberg. Jag höll ett föredrag om energieffektivt byggande och solenergi för de boende. En fantastisk
och varm diskussion uppkom med engagerade hyresgäster på
äldreboendet. Jag fick höra spännande och fina berättelser
om hur det var när de själva byggde sina hus för 70 år sedan.
Det enastående arbete som genomförts av ett av Ekstas team.
De har jobbat i projektet Apelsinen. Läs mer på sidan 6-7.
Genom att vara lyhörda och flexibla har de tillsammans
med våra hyresgäster, nya och gamla, rott ett stort, komplext och mycket omfattande renoveringsprojekt i hamn.
Hyresgästföreningen har gett oss mycket positiva omdömen
och det är ett gott betyg att förvalta.

Våra öppettider i jul
tisdag 23 december
måndag 29 december
tisdag 30 december
fredag 2 januari		
måndag 5 januari

10.00-13.00
10.00-16.00
10.00-13.00
10.00-16.00
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

Vi satte ett högt energisparmål 2013-01-01. Vår målsättning
var att vår energianvändning för värme och varmvatten skulle
ha minskat med 2% till 2015-01-01. Vi nådde vårt mål
redan 2013. Det är ett lika fantastiskt som roligt resultat att
uppnå och här har vårt team av energicontrollers en stor del
i framgången. Jag är stolt över att vara ledare i ett bolag med
så många hängivna medarbetare.
Tack vare den låga räntenivån har vi kunnat göra fler insatser
för att långsiktigt hålla kvar trivseln och standarden i hyresgästernas boendemiljö. I år har vi kunnat öka vårt underhåll
och renovera många fler av våra fastigheter, än ett ”normalår”.
Flera av våra engagerade medarbetare har tagit initiativet till
boendedagar för våra hyresgäster. Det har fallit väl ut och vi
skall fortsätta med det. Det är en ny mötesform som gör oss
mer tillgängliga och ökar möjligheten till hyresgästinflytande.
Hur många lägenheter har ni byggt i Kungsbacka 2014?
Totalt har vi byggt 95 nya lägenheter.
Hur ser planerna ut inför 2015?
Vi bygger just nu om och till Åsa Äldreboende och skapar en
fantastisk miljö i och omkring byggnaden. Ett hjärtligt samarbete med enhetschefen Susanne med personal och konstnärinnan Helena Blomljus. Boendet skall stå klart oktober
2015. Totalt 60 nya bostäder för äldre kommuninvånare blir
ett positivt tillskott.
Vi planerar Kungsbacka kommuns första trygghetsboende.
Det blir cirka 80 nya bostäder till dem som fyllt 70 år. En
spännande boendeform som erbjuder möjlighet till samvaro,
trygghet och frihet – allt efter behag. Boendet blir en del av
Kungsbackas nya stadsdel Kolla Parkstad. För att skapa det
som hyresgästerna faktiskt vill ha kommer vi aktivt att jobba
med att ta reda på det, innan byggnaden tas i bruk.
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Hyresgästinformation
Betala med kort

Nu kan du betala med kort när du hyr kvarterslokal,
köper parkeringskort eller återvinningskort. Vi har
utökat vår service och accepterar bankkort på
huvudkontoret.

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.

Grattis!

Birgitta Davidsson, Gullregnsvägen
Malin Thysell, Slåttervägen
Carina Westerberg, Bollvägen
Ni vann en blomstercheck som tack för att ni
svarade på parkeringsenkäten vi skickade ut till
några områden i oktober.

Radon - Information

Under hösten har radonmätning skett i ett antal områden. Frillesås Trädgårdsväg, Kyrkstigen, Smelyckevägen, Karl-Johansväg och Solliden är några av dem. Har
du inte blivit kontaktad har du inga förhöjda
radonvärden i lägenheten.

Lokalnytt

I början av nästa år får vi några nya verksamheter i våra lokaler.
Från 1/1-15 tar Lyxiga Ting över Mysiga Tings
lokal i Fjärås. Svahns bröllop- och festkläder
flyttar in i den sista lokalen i Vallda Heberg
1/2-15, Oso tar över Bröd och Bakverks lokal i
Kolla Parkstad från 1/12-14. Reportage
kommer till våren.

Tomten rimmar
Till dig som bor i ett rökfritt hus
I nya fina hus vill vi inte se nån röka.
Det är trist, när en eller annan, ändå ses försöka.
Det som för grannen skapar god miljö.
Ska inte förstöras, av den som är slö.
Kontraktet skrevs med rökfritt förbehåll.
Vi vill gärna att alla på detta har koll.
Förbjuden parkering på gårdar
Det är inte okej att ställa bilen inne på en gård.
Faktiskt inte ens om det är en Ford.
Ambulans och utryckningsfordon måste ha passage.
Du får bara tömma snabbt ditt bagage.
När det är gjort skall bilen tillbaka.
Detta gäller ung, äldre samt make och maka.
Fyrverkerier
Svisch, pang och färger i kaskader.
Någon blir glad, nån annan får spader.
Lys gärna upp den himmel som finns där utanför.
Men gå då från huset väggar och skjut där du så bör.
Nyår är kul och visst ska vi fira,
Men tänk på Karo, Snobben och Elvira.
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Vart går hyran?

Avsk

Ene

Räntor, underhåll och avskrivningar. De tre posterna tar över hälften av din hyra. De visar en sammanställning av kostnader under förra året. Att
vatten, värme, renhållning och fastighetsskötsel blir
till stora bitar av månadshyran inser alla. Men det
är andra kostnader som är de största ”tårtbitarna”.
Underhåll
Här finns alla planerade arbeten, som till exempel
målning, takbyten, renoveringar och upprustning
av utemiljö. En stor del är också det som görs
inne i lägenheterna så som målning, golvbyten och
badrumsrenoveringar. Underhållsarbetena på Eksta
blev ovanligt stora i fjol, mycket tack vare den låga
räntenivån.
Avskrivningar
Kostnaden för stora inventeringar, som nybyggnation och maskinköp, fördelas över många år.
Räntor
Eksta har ett mycket ungt bostadsbestånd jämfört
med andra bolag och över 2,5 miljarder kronor i
lån att betala räntor på.

Fast

Rän

Und

VA o

Rep

Fast

Adm

övri
Avskrivningar 15 %
Energi 14 %
Fastighetsskötsel 9 %
Räntor 26 %
Underhåll 16 %
VA och Renhållning 4 %
Reparationer 3 %
Fastighetsskatt 2 %
Administration 9 %
övrigt 2 %

Nya på jobbet!
Under 2014 har vi anställt två nya medarbetare.
Henning Mardöll är områdesansvarig fastighetsskötare och tar hand om felanmälan, skötsel
och service på Eksta Gård, Lars Runeberg, Britta
Lenas och Hyllan.

Det bästa med jobbet?
Henning: Alla möten med människor, lösa olika
problem och vara en hjälpande hand.
Daniel: Bra kollegor i kombination med
variationen av arbetsuppgifter.

Daniel Linde är anställd som energicontroller
och tillsammans med Niklas håller han koll på all
energiförbrukning och individuell mätning som
införs i allt fler områden.

Favoritmat?
Henning: En rejäl nygrillad köttbit
Daniel: Allt som avnjutes i gott sällskap en
sommarkväll i den bohusländska skärgården.

Vi ställde några enkla frågor för att komma dem
lite närmare:
Intressen?
Henning: Motorer, mekanik och tårtbakning
Daniel: Resor och Premier League
Familj?
Henning: Gift och två barn, katten Larry.
Daniel: Sambon Tilda och hundarna Sigvard och
Walter.
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döll
Henning Mar

Daniel Linde

Höstyra

på Lars Runebergs gata
Till årets andra boendedag välkomnade vi
hyresgästerna på Lars Runebergs gata och bjöd
på korvgrillning, kaﬀe och kaka. Vi placerade
en container i området, för dem som ville städa,
tömma förråd och balkong/altaner. Trygghetsvandringen genomfördes med hjälp av Brottsförebygganderådet och deras representant Camilla
Tjernberg. Polisen var också på plats för att svara
på frågor.
Dagen resulterade i bra förslag på förbättringar
för att skapa ökad trygghetskänsla i området. Vi
fick tips på att bättra på belysningen, beskära
buskar och träd, klippa ned höga häckar så att
parkeringsplatserna blir mer synliga och känns
säkra.
Ekstas mål är att tillgodose så många av
önskemålen som möjligt och arbetet påbörjades
redan hösten 2014.

Vad är en trygghetsvandring?
Trygghetsvandringar innebär att en grupp
människor, oftast boende, hyresvärd och polis går
igenom ett område och utvärderar det ur trygghetssynpunkt. Platser som upplevs som otrygga
noteras och efter det tas ett förslag på lösningar
fram så att alla kan känna sig trygga.

Energispartips - Daniel tipsar
Stäng av allt med ett tryck - använd grenkontakt
med strömbrytare
När du stänger av datorer, tv-apparater, dvd-spelare
och spelkonsoller med fjärrkontrollen blir de inte
helt avstängda. Det står i standby och drar energi.

Släck lyset när du går ur rummet
Många tror att det går åt mer energi för att tända
lamporna än att använda dem. Detta stämmer inte.
Belysning står för en fjärdedel av hemmets energianvändning.

Byt till lågenergilampor eller ledbelysning
Ju fler watt desto mer energi drar lampan när den
är tänd. Byt till lågenergilampor i alla rum.

Lufttorka tvätten
Låt tvätten hängtorka om det
inte är så bråttom. Använd
torktumlare och torkskåp sparsamt - de är stora energitjuvar.

Vädra snabbt med tvärdrag
Vädra med tvärdrag några minuter istället för
att låta fönstren stå på glänt hela dagen. Då får
du snabbt fräsch luft utan att släppa ut värme i
onödan.
Placera inte stora möbler framför elementen
Värmen kan inte komma ut i rummet om du ställer
stora möbler som till exempel soﬀan eller har långa
gardiner framför elementet.

Dra för gardiner och
persienner på natten
Gardiner och persienner hjälper
till att hålla kylan ute och du
behåller värmen i rummet.
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Välkommen till

Nya Rosengatan
För fyra år sedan såg Rosengatan och
kvarteret Apelsinen inte ut som idag.
Området har gjort en spännande resa.
Eksta har byggt 58 nya lägenheter vid
sidan om och ovanpå de 73 bostäder
som redan fanns. Samtliga lägenheter
har idag toppstandard. Ett modernt
nygammalt område är nu verklighet mitt
i centrala Kungsbacka. Ett lyckat projekt
för alla parter – hyresgäster – byggare och
beställare.

Resan hit har varit mycket spännande och
utmanande. Engagemang från boende och samverkan har lett fram till en attraktiv boendeadress med energieffektiva bostäder, säger
Jonathan Hagrenius förvaltningschef på Eksta.
Vi har mycket att vara stolta över och vill gärna
dela med oss av våra erfarenheter.
Lägenheterna som vuxit fram under tältet på
Rosengatans tak fick sin första hyresgäst den
6 oktober. Under oktober-november flyttade
hyresgästerna etappvis in och till jul lyser det i
alla fönster på det nya Apelsinen.

Det här har varit en fantastisk resa med många
möten och utmaningar, stora som små, säger
Marie-Helene.
Vi vill rikta ett stort tack till vår resursgrupp
som varit med oss under hela byggtiden!
Jenny Sundberg, Hans och Susanne Nordin,
Anne Nordh, Maria Lindberg,
Pernilla Nolhag, Susanne Pettersson,
Annette Andersson, Rose-Marie Allenby och
Ann-Christin Häggqvist

Totalt är det 73 bostäder som renoverats från
grunden och 32 nya lägenheter på ”taket” på
Rosengatan 15-23. Marie-Helene Westin, uthyrare på Eksta, har haft all kontakt med gamla
och nya hyresgästerna. Hon är stolt och glad
över projektet. Under 4 år har hon haft kontakt
med hyresgäster som evakuerats från sina hem
för den rotrenovering som genomförts. Många
av dem har nu flyttat tillbaka och in i en helt ny
miljö. Området har också fått flera yngre hyresgäster som fått sitt första lägenhetskontrakt.
Flygbild över Rosengatan

Före

Efter

Bild: Bergslagsbild
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Byggherre
Totalentreprenör
Arkitekt
Byggtid
Antal lägenhet

Eksta Bostads AB
Sätila Bygg
Liljewalls arkitekter
2011-2014
131 totalt

Nyproduktion - hyror
2 rok 57-62 kvm 6.800 - 8.400 kr
3 rok 72-88 kvm 9.500 - 11.000 kr
4 rok 96 kvm
11.900 kr
Antal lägenheter
32
Hushållsel, varm- och kallvatten
tillkommer och mäts för varje lägenhet
individuellt.
Lägenheterna är utrustade med
tvättmaskin och torktumlare samt diskmaskin.

Utsikt från Rosengatan 15

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

www.lakareutangranser.se
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Fyra nyinflyttade
profiler i Vallda Heberg
Det är lite mer än ett år sedan den första hyresgästen flyttade in i Vallda Heberg. Successivt har det nya området vuxit sig större och
har idag 38 hyresrätter, 26 fristående villor,
ett äldreboende med 65 lägenheter. Nu står
också lokalerna klara och vi har fått fyra nya
lokalhyresgäster med olika inriktning och
branscher. En solig novemberdag åkte Linda
och Johanna ut för att hälsa på och höra hur
de trivs.

Erika Kögel, butikschef Åsa Hembageri Vallda

Liselotte Andersson och Annelie Palmgren, Twostyle

Åsa Hembageri utökar
Åsa Hembageri har öppnat sin tredje lokal i kommunen.
Sedan tidigare har de bagerier i Åsa och Fjärås. Lokalen i
Vallda är utan tvekan den nyaste och det syns. Butiken är
stilren och har en inbjudande atmosfär. Förutom mysiga
soﬀor och fåtöljer finns det ett lekrum för de mindre.
- Allting är väldigt genomtänkt, säger Erika, butikschef på
Åsa Hembageri i Vallda.
Bageriet har en bred målgrupp. Många mammor brukar
fika här och lekrummet är uppskattat av både barn och
vuxna. Bageriet har ett brett sortiment. Allting bakas i
Åsa och körs sedan ut till de andra butikerna. Här finns
allt i från nybakat bröd, bakelser och kakor av olika slag.
Egengjord glass säljs året runt.
Bageriet har generösa öppettider hela veckan: Vardagar
07.00-18.00 och helger 08.00-16.00
Twostyle - två i ett
Twostyle drivs av systrarna Annelie och Liselotte. Lokalen
är en kombinerad inredningsbutik med frisör. En bra
kombination som är uppskattat av kunderna. Butiken har
en härlig inredning och erbjuder ett brett sortiment av
presentartiklar, kläder och annat smått o gott.

Linda Örn på Actimera och Christer Kilersjö från
Eksta. Bilden är från invigningen i somras.

- Fler och fler hittar hit och det är väldigt roligt. Många
som kommer hit för att klippa sig får ofta med sig något
från butiken också säger Annelie.
Öppettider: varje vardag från 10.00-17.00 samt lördagar
10.00-15.00.
Actimera - mer än bara ett gym
Gymmet i Vallda öppnade den 2 september och var först
med att flytta in.
- Det som är unikt med Actimera är att vi är väldigt måna
om våra kunder. Eftersom vi inte är så stora får man en
mer personlig relation till kunderna, säger Linda. Det
är stora, ljusa lokaler och det känns lugnt och harmoniskt när man kommer in. Anläggningen erbjuder gym-,
grupp- och cirkelträning, spinning/indoor walking.
Något nytt på gruppträningssidan är fortgjort träning.
Träningen som innebär att alla träningspass endast är 25
minuter. Dessutom finns det massör och PT (personlig
tränare) att tillgå. Gymmet har olika öppettider, men
vardagar är det generellt 06.00/08.00 - 21.00, lördagar
08.00-16.00 och söndagar 10.00-19.00.
Reportage: Johanna Gustavsson o Linda Carlryd
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Tyck till om ditt boende!

Vårt mål är att vara en bra och lyhörd hyresvärd
I juni 2014 startade vi vår hyresgästundersökning med ett nytt upplägg. Undersökningarna
genomförs slumpvis. Din granne kanske redan
fått sin enkät och svarat - medan ditt frågeformulär kommer senare i år, eller under första
halvåret 2015. Oavsett när du får din enkät är
det lika värdefullt för oss att vi får in ditt svar.
Ett halvt år har gått sedan starten och hälften
av våra hyresgäster har haft möjlighet att tycka
till och indirekt påverka genom att svara på
vår hyresgästenkät. Scandinfo hjälper oss att ta
tempen på våra områden. Hyresgästenkäten är
en fantastisk möjlighet för dig som hyresgäst
att förmedla vad som känns bra och också om
något är mindre bra.

Vi kan förstås inte lova att alla förslag genomförs, men ofta är det enkla saker som går att
åtgärda och som gör att trivseln ökar i området.
Den som bäst kan ge svar på det är du som bor
och lever i området, säger Jesper, områdesansvarig fastighetsskötare.

Enkäten har standardfrågor med kryssrutor.
Det finns också två fria fält ”kommentarer” där
du inbjuds att skriva om vad du tycker är bäst
och vad du tycker kan bli bättre. I det fall du
har skrivit en kommentar arbetar vi redan nu
med att återkoppla via telefon eller brev. Det
förutsätter förstås att du inte valt att vara anoSommaren 2015 har alla fått chansen att svara nym, vilket också är helt ok, säger Johanna som
på enkäten. Då skall vi också kunna återkoppla arbetar på Kundtjänst.
till just ditt område och berätta vad vi kan och
skall genomföra för att öka trivsel, trygghet och Hittills har vi fått fantastiska omdömen framförallt när det gäller våra medarbetare och
standard säger Jonathan, förvaltningschef.
service.
Tack snälla för alla
positiva kommentarer.
Det är gott att få veta att
ni gillar det vi gör!

Så här följer vi upp dina svar
Du som valt att skriva namn och
adress vid kommentarer får svar redan
nu. Vår personal på Förvaltning och
kundtjänst ringer eller skriver brev
och följer upp dina åsikter.
Sommaren 2015 har vi som mål att
sammanställa en lista för varje unik
adress och informera om planerade
åtgärder för just ditt område.

Jonathan

Johanna

Jesper
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Underhållsprojekt
Här har vi samlat en del av de underhållsåtgärder som
genomförts under 2014. I skrivande stund kan vi även redovisa
några av de åtgärder som redan nu är planerade för 2015.
Norr & söder
2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvändig målning på Trädgårdsvägen 8-10 och
Trädgårdsvägen 2
Utvändig målning på Bollvägen 68-98, 100-130
Utvändig målning på Havrevägen 32-64
Utvändig målning på Klövervägen
Utvändig målning på Kullaviksskolan
Utvändig målning på Kyrkstigen
Utvändig målning på Smelyckevägen
Underhåll av tak och solfångare på Bollvägen 67-97
Nya brevlådor på Trädgårdsvägen
Inre underhåll och utvändig målning Särö förskola
Ny trall på balkonger Solliden
Upprustning av soprum i Fjärås
Invändig renovering Ekhaga Äldreboende

2015
•
•
•
•
•
•
•
•

Förbättringsarbeten gällande ventilation Vetevägen
Utvändig målning Bollvägen 2-58
Utvändig målning Guldvägen
Utvändig målning Banvallen 29-67 samt 20-52
Fasadarbeten på Mellanvägen 11
Upprustning av soprum Åsa
Nytt låssystem delar av Fjärås
Invändig renovering förskolor

Centrum
2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Totalrenovering av Rosengatan 1-23
Utvändig målning av Slåttervägen
Utvändig målning av punkthusen, Britta Lenas
gata 2, 3, 26, 54 och Hyllan 1
Trapphusrenovering på Gullregnsvägen 2-12 och
kaprifolvägen 1-7
Upprustning parkeringsplatsen på Rosengatan
18-44
Fasadrenovering på Linimentvägen 5, 7, 9 och
Apotekargränden 1
Installation av ny hiss på Kommunvägen 2-58
Utvändig målning på Valhallsvägen 13-38
Byte av ventilationsaggregat på Midgårdsvägen 1-39
Omläggning av plattytor på Pastillgränden och
Mineralvägen
Utbyte av ventilationsaggregat på Signes väg 1,
Mortelvägen 1-55, Linimentvägen 2-30
Utvändig målning av Oxelvägen 10
Utvändig målning av Sjöallén 2B
Byte av tvättutrustning på Gullregnsvägen 2-12 och
kaprifolvägen 1-7
Byte av köksluckor och bänkskivor på Hyllan 1-27
Upprustning av uteplatser, växter och entréer till
marklägenheterna på Gullregnsvägen 2-12
Hetvattenspolning av avloppen på Lars Runebergs
gata 1-77

2015
•
•
•
•
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Bild : Frillesås Trädgårdsväg

Fasadrenovering på Signeskulle
Utvändig målning på Signeskulle
Renovering/upprustning av utemiljön på Lars
Runebergs gata 1-77
Upprustning av lekutrustning i ett flertal områden

Tips - städa ut julen
Innan jul fixar och trixar man med allt möjligt.
Klappar ska köpas, julpynt ska upp, kakor ska
bakas osv. Trots att det ännu är långt kvar innan
julen är över har vi satt ihop en liten lista för att
göra sorteringen enklare när julen väl ska ut.
Julpapper
Slängs bland pappersförpackningar. Julkort och snören
går att slänga i den vanliga soppåsen.
Olika sortes ljus
Värmeljusens hållare och marschaller ska slängas bland
metallförpackningarna. Det som blir kvar av stearinljusen slängs i hushållssoporna.
Plast, frigolit och bubbelplast
Sorteras som plastförpackningar
Pynt
Snören, glitter och annat som blir över slängs i hushållssoporna.

Julgranen
Klipp ner granen så gott det går och släng i trädgårdskomposten,
i centrum kan ni slänga dem i containers fram till den 30 dec.

Ulla-Britts Grönkålspaj

med dadlar och nötter, 6 bitars
Ingredienser
Pajdeg:
3 dl dinkelmjöl
2 krm salt
150 gram smör
I msk vatten
Fyllning:
200 gram färsk grönkål
1 gul lök
Smör till stekning
8 – 10 dadlar
2 dl riven cheddarost
1 – 1,5 dl blandade nötter
och mandel
Äggstanning:
3 ägg
250 gram kesella
1 dl grädde
1 tsk salt
1 krm peppar

Gör så här, pajdeg:
Arbeta ihop siktat mjöl salt och kallt smör till en smulig massa gärna i matberedaren. Tillsätt kallt vatten och arbeta ihop till en deg. Låt degen vila en plastpåse
i kylen i ca en timma. Tryck ut degen i en form med löstagbar kant som är 26
cm i diameter. Nagga botten med en gaﬀel och låt formen stå i kylen i minst 30
minuter, förgrädda sedan mitt i ugnen i minst 10 minuter i 200 grader.
Fyllning
Strimla grönkålen
Skala och hacka löken
Fräs grönkål och lök i stekpanna med
smör tills all vätska kokat bort
Dela dadlarna och ta ur kärnorna
Fördela grönkål, ost, dadlar och nötter i pajskalet

Äggstanning
Vispa ihop ägg, kesella, grädde, salt
och peppar och häll i pajskalet
Grädda pajen mitt i ugnen i ca 40 minuter.
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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 - 2014
1. Hur många lägenheter har Eksta byggt under 2014?
2. Vad heter våra två nya medarbetare på Eksta?
3. Vart ska julgranen slängas?
E-posta svaren till johanna@eksta.se eller posta, se adress nedan.

1:a pris

bäddset
värde 500:-

2:a pris

lykta
värde 350:-

3:pris

doftljus 2 pack
värde 200:-

Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer
FÖRRA GÅNGENS VINNARE
1:a pris Annie Johansson, Karl Bengtssonsväg
2:a pris Bertin Hansson, Bollvägen
3:e pris Ingmar Arvidsson, Slåttervägen

CHOKLADTRYFFEL
ingredienser till 25 tryﬄar:
200 g ljus choklad
0,75 dl vispgrädde
1 msk konjak eller whisky
Garnering:
Du behöver ungefär en halv deciliter för 8 tryﬄar.
Välj mellan kakao, cocos, mandelspån, hackad mandel,
florsocker. Använd gärna olika garnering att rulla tryﬀlarna i - då blir det fint för ögat också.

Gör så här:
1) Bryt chokladen i bitar.
2) Koka upp grädde och sprit i en stekpanna som lätt
släpper beläggning.
3) Lägg i chokladen.
4) Ta pannan från värmen och låt stå 5 minuter.
5) Rör om tills chokladen har smält.
6) Häll chokladsmeten i en plastburk och låt kallna i
rumstemperatur cirka 3 timmar.
7) Ställ i kylen cirka 1 timma. Smeten ska stelna så att
den kan formas till tryﬄar.
8) Forma kulor (cirka en tesked) och vänd dem i vald
garnering.
9) Låt stå kallt 3-4 timmar.

Färdiga att avnjutas.

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

www.eksta.se

