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EKSTANYTT GES UT AV EKSTA BOSTADS AB
ANSVARIG UTGIVARE Christer Kilersjö
REDAKTÖR Pia Erheden, Tel 0300-356 00
LAYOUT/PRODUKTION Johanna Gustavsson
Printforce trycker tidningen i 3.000 ex
som ges ut 2-3 ggr/år

Skärtorsdag  10.00-13.00
Långfredag  Stängt
Annandag påsk  Stängt
Fredag 24 april  Stängt 
Torsdag 30 april               10.00-13.00
1 maj   Stängt
13 maj   10.00-13.00
Kristi himmelfärd Stängt 

Alla andra vardagar kan du ringa oss som vanligt 
mellan kl 10.00-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00) på 
0300-356 00.

Framtidstron på Eksta är god. Vårt uppdrag är att 
främja bostadsförsörjningen i kommunen. Vi ska 
erbjuda dig som hyresgäst möjlighet till inflytande 
över ditt boende. 

Vi arbetar hela tiden med att hitta ny mark och 
skapa möjligheter för att bygga fler hyresrätter. Ett 
spännande arbete som förhoppningsvis leder till 
att fler människor får möjligheten att längta till 
sitt eget ljuva hem.
 
Våren har kittlat våra sinnen lite tidigare än 
vanligt. Något av en rivstart, som kanske 
kommer av sig, men snart, mycket snart är det 
många underhållsarbeten som startar i våra områ-
den.

Jag vill passa på att tacka alla er som via hyresgäst-
undersökningen tar chansen att bidra med positiv 
feedback och bra förslag på förbättringar. 

Det är roligt att kunna berätta att vår förvalt-
nings- och hyresavdelning fortsätter med de upp-
skattade aktivitetsdagarna för våra hyresgäster. I 
maj 2015 anordnar de aktiviteter på Britta-Lenas 
gata och Hyllan samt på Liabovägen. Mer infor-
mation om det kommer i april.

Glad Påsk!
    Christer Kilersjö, VD

Upptagning av � is
Ett tydligt vårtecken är att vi sopar upp fl isen i våra 
områden.
Vi börjar vecka 12 och beräknar vara klara vecka 16.

Vi önskar er en glad vår!
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Återvinningskort

Tomgångskörning

Trygghetsboende i Kolla Parkstad

Tillval på gång

Belysningsprojekt

Till din lägenhet hör ett unikt återvinningskort som ger 
dig tillträde till kommunens återvinningscentral. 
Det innehåller sju tömningar per år och fylls på vid varje 
årsskifte. Tappar du bort kortet får du betala 100:- för att 
få ett nytt.

Tomgångskörning i våra områden är förbjuden. En bil 
som står på tomgång släpper ut farliga gaser som 
kolmonoxid, kväveoxider och 
kolväten som genererar 
luftföroreningar. I Kungsbacka 
kommun får en bil endast stå på 
tomgång i 1minut.

Eksta kommer att bygga ett trygghetsboende i Kolla 
Parkstad kvarteret 18. 

”Trygghetsboende är en boendeform där du bor i en vanlig 
lägenhet och sköter om ditt eget hem. Det � nns gemensam-
ma utrymmen för samvaro, hobby och rekreation samt en 
trygghetsvärd som stöd för att skapa en vi-känsla” 

Man ska vara 70 år eller äldre. Är du intresserad och 
vill veta mer om trygghetsboendet? Kontakta Linda på 
Ekstas kontor, 0300 - 356 00. 
Alla lägenheter kommer att förmedlas via Kungsbackas 
Bostadsförmedling. Du måste stå med i deras kö. Bor du 
redan hos oss kan du sätta upp dig i Ekstas interna kö.

Beräknad infl yttning våren 2017

Eksta har lite extra fokus på att försöka öka trivseln och tryggheten i våra områden. Vi vet att 
belysningen har stor inverkan på oss.

Alexander är projektanställd på Eksta och utbildad elektriker. Han hjälper oss att inventera 
belysningen i våra områden. Han tar fram förslag på vad som kan förbättras och bytas ut och 
genomför förändringarna i våra områden. 

Detta är ett omfattande arbete som tar tid. Vi har valt att börja projektet på Lars Runebergs gata 
för att sedan fortsätta på Britta Lenas gata. 

Vi hoppas kunna öka trivseln och tryggheten genom bl a bättre belysning i våra områden. Det 
kommer också att minska elförbrukningarna avsevärt eftersom vi går över till mer energisnåla 
ljuskällor (LED). 

Snart erbjuder vi nya möjligheter för dig som vill påverka 
ditt boende. Vi kallar den nya tjänsten Tillval.
Bor du i en lägenhet som inte har tvättmaskin, torktumlare 
eller diskmaskin kan du göra ett Tillval och själv välja till det 
du önskar. Tillvalet debiteras som en extra kostnad på din 
hyra.

Vi planerar att komma igång till sommaren och börjar 
med ett par av våra områden. Vi utvidgar möjligheten 
efterhand. Målet är att alla hyresgäster hos Eksta ska kunna 
beställa Tillval vid årsskiftet 2015/16.

I några lägenhetstyper kanske det inte går att installera 
något av Tillvalen. Det kan bero på utrymme eller lägenhe-
tens bristfälliga framdragning av vatten eller el. Bor du i en 
sådan lägenhet får du veta det när du anmäler intresse.

Mer information om Tillvalen, hur det går till att beställa, 
vilka månadskostnader det blir mm kommer att finnas på 
vår hemsida www.eksta.se, senare i vår.



4

Kvarteret Apelsinen vinnare av 
Årets Bästa Renoveringsprojekt

”Resultatet av projektet är lyckad områdesförnyelse för 
ett modernt, trivsamt och tryggt boende. Hyresgästfokus, 

energimedvetenhet och totalekonomi har tillsammans 
med lyhörd boendedialog varit vägledande arbetssätt. 

Projektet är omfattande och komplext och har fram-
gångsrik samverkan genom partnering hanterat såväl 

tekniska som ekonomiska utmaningar.”

Juryns motivering

När SABO utlyste en tävling ville vi gärna vara 
med och lämnade in ett tävlingsbidrag där vi 
berättade om Ekstas renoveringsprojekt ”Kvarteret 
Apelsinen”

I början av mars i år stod Marie-Helene, Jonathan, 
Lennart och Jens och jublade ikapp med Christer. 
Kvintetten fick ta emot priset för årets bästa reno-
veringsprojekt i Sverige. 
- Vi är jätte glada och delar med oss äran för pri-
set till alla som deltagit i projektet, säger Marie-
Helene.

Under hela renoveringen har vi tack vare ett gott 
samarbete med engagerade hyresgäster lyckats 
skapa ett modernt och trivsamt område där man 
har råd att bo. Vi har också arbetat mycket med 
trygghetsfrågor och trivsel rent allmänt, säger 
Jonathan Hagrenius.

Det är också fantastiskt roligt att 
Hyresgästföreningen har varit med oss hela vägen 
och att de också ser väldigt positivt på genomför-
andet.

- Vi har stått inför stora utmaningar både tekniskt 
och ekonomiskt. Tillsammans  med våra samar-
betspartners har vi rott ett stort utmanande projekt 
iland. Jag är fantastiskt stolt över personalens arbe-
te. De boende i området har också tillfört massor 
för att skapa ett gott område mitt i centrum, säger 
Christer Kilersjö.

SABO (Sveriges 
Allmännyttiga 

Bostadsföretag) har 300 
kommunala bostadsfö-
retag som medlemmar. 

Totalt 725.000 lägenheter 
i Sverige ägs och förvaltas 

av medlemmarna.

Ekstas representanter tar emot pris av SABOs VD Kurt Eliasson
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Nu har vi intervjuat den � ärde och sista 
lokalhyresgästen. På plats i Vallda Heberg hittar 
du nu Svahns.

Birgitta Svahn startade Svahns Bröllop och festkläder 
1999, då i en liten lokal i Fjärås. Nu har hon slagit 
ihop båda sina butiker i Kungsbacka och Strömstad. 
Hon startar nytt i Vallda. Lokalen är ljus och fräsch 
och vi möts av en glad Birgitta, som hälsar oss väl-
komna. Det första vi får göra är att ta av oss skorna. 
Det får inte bli smutsigt i lokalen. Vi förstår snabbt 
varför.

Det hänger långa rader av klänningar i olika färger 
och modeller. Det är skimrande, glansigt, färgglatt 
och inbjudande. Herrkläderna har en egen avdelning 
och allt hänger snyggt och prydligt. 
-Jag är så nöjd med lokalen, det har blivit precis som 
jag tänkt mig, säger Birgitta och sätter sig ner i en 
fåtölj. 

Hon berättar att det varit mycket jobb med att fl ytta 
de båda butikerna men att hon trivs bra här och att 
hon verkligen ville ha den här lokalen.
Flera av kunderna som kommer hit har ofta åkt lång-
väga, allt i från norr till söder i landet.
- När man har funnits i branschen så här många år så 
sprider sig en fl ytt snabbt, menar Birgitta. 

Förutom bröllop- och festklänningar fi nns det mycket 
annat som kan tänkas behövas på ett bröllop. Slöjor 
pryder väggarna och halsband är fi nt och överskådligt 
upplagda på bordet.

Det är roligt att kunna hjälpa människor när de letar 
kläder till festliga tillfällen, men det är också mycket 
jobb. Birgitta har god hjälp av resten av familjen. Dot-
tern Sofi a brukar hjälpa till extra i butiken. Sönerna 
Samuel och Daniel är ibland med på bröllop och 
sjunger och spelar. Båda har musikalisk talang.

Förutom sin butik och glädjen med det arbetet berät-
tar Birgitta att hon brinner för välgörenhet. 
I många år har hon skänkt en viss summa av varje 
såld klänning till olika barnhem i Etiopien. Hon har 
dessutom varit där och arbetat som volontär vid några 
tillfällen. 
- Det är där jag vill vara hela tiden.  Att kunna hjälpa 
och bidra är en underbar känsla, säger Birgitta. 

Förhoppningsvis kommer vi i några år till se henne 
bland klädstänger och klänningar, i full färd med att 
hjälpa dem som söker det där lilla extra. Vi blir impo-
nerade över vilken ordning och kontroll hon har på 
alla sina klänningar. Allt 
ifrån märken till model-
ler. Smoking och tillbe-
hör till herrarna går både 
att köpa och hyra.
Klänningar däremot är 
bara till försäljning.

Birgitta avslutar med att 
hälsa till alla som ska gifta 
sig, känner någon som 
ska, eller bara är nyfi ken 
på aff ären att de är hjärt-
ligt välkomna.

Svahns Bröllop & Festkläder

Öppettider
Tisdag: 13-18
Onsdag: 13-18
Torsdag: 13-19
Fredag: 13-18
Lördag: 10-15

Munkhättansväg 1

Reportage: Johanna och Linda



Martina & Hans vårtips
Fönsterputs
Nu när det är dags att släppa in vårljuset kan 
fönstren behöva tvättas.
Ett tips är att hälla ett par droppar diskmedel i 
en halv hink ljummet vatten.  Tvätta fönstret 
med en trasa och använd fönsterskrapa. För ännu 
bättre resultat torka med tidningspapper efteråt.
När man ändå tvättar fönstren så kan man se över 
krukväxterna också.

Krukväxter
Plantera om är bra att göra på våren innan väx-
terna går in i sin växtperiod. Lite ny jord, oftast 
vanlig planteringsjord, och en något större kruka. 
Planterar man om fl era växter samtidigt så kan de 
ärva varandras krukor. Tvätta krukorna först bara 
så inte sjukdomar och ohyra följer med.

Planterar man inte om sina blommor så behövs 
växtnäring. Häll en svag dos näring i vattnet varje 
gång du vattnar under hela växtperioden, som för 
de fl esta blommande krukväxter infaller från vår 
till höst. Näring fi nns att köpa i både mat- och 
blomsteraff ärer.

Miljövänliga tips på näring: 
* Spara potatisvattnet när du kokat potatis. Låt 
svalna och späd med lite mer vatten och vattna 
sen dina krukväxter. 
* Spara tebladen när du bryggt te och lägg dem 
ovanpå jorden i krukväxterna.

Olika sorters ohyra
Bladlöss 
Sätter sig ofta på undersidan av bladen. Vanligaste ohyran. 
Kan vara gula, gröna eller svarta. Sitter ofta tillsammans i 
toppen på nya skott eller på undersidan av lätt hopskrynk-
lade blad.

Spinn 
Drabbar när inomhusluften är för torr. Förebygg genom att 
duscha plantorna.
Spinn är pyttesmå insekter som knappt syns, däremot 
lämnar de ett spindelvävsliknande vitt ”nät” efter sig, vilket 
gör att man ser angreppet tydligt.

Mjöllusen 
Dyker ofta upp på vårkanten, särskilt på sommarblommor 
i uterummet. 
På vårkanten brukar mjöllöss och hoppstjärtar dyka upp. 
Syns när man stöter till krukväxten – då far de i luften och 
fl yger omkring ett tag innan de åter landar på växterna.

Sköldlöss och ullöss
Det börjar som små bruna eller vita prickar och kan 
utvecklas till riktigt jobbiga angrepp som är svårbekämpade. 
Suckulenter och orkidéer drabbas ofta.

Rotlöss 
Bildar ett vitt nät i jorden. De är svårbekämpade. 
Släng växten den så att den inte smittar.

Metod 1: Vatten 
Gör så här: Skölj bladen under kranen (eller i duschen). 
Hjälp till med fi ngrarna så att alla löss försvinner. Klipp 
bort hårt angripna blad.
Funkar på: Bladlöss, lätta spinnangrepp.

Metod 2: Såpvatten
Gör så här: Blanda ½ deciliter såpa i 1 liter vatten i en 
sprejfl aska. Spreja hela växten noga, även undersidan av 
bladen. Undvik att ställa växten i solsken så länge den är 
fuktig. Upprepa efter en vecka.
Funkar på: Spinn, envisa bladlöss, hoppstjärtar.

Metod 3: Såpsprit
Gör så här: Tillsätt 1 matsked rödsprit till såpvattnet (se 
ovan). Spreja noga. Komplettera med en tops som du 
doppar direkt i rödsprit och ”duttar” på varje enskild 
insekt.
Funkar på: Mjöllöss, Sköldlöss, ullöss.

Metod 4: Kemikalier
Gör så här: Köp insektspinnar (provado) eller ett preparat 
med naturligt pyretrum. Pinnarna sticks ned i jorden. När 
du sprejar: Spreja alla blad, både ovan- och undersida. Ställ 
plantan i en säck över natten. Upprepa efter en vecka.
Funkar på: Insektspinnar mot sugande ohyra. 

Såhär blir du av med dem

Källa: Hem & Hyra
6



Ett miljövänligt tips

På alla balkonger och uteplatser lägger sig oftast en 
beläggning. 

Ett tips från förvaltningen är att tvätta sin 
balkong eller uteplats med vanlig grönsåpa och 
lämplig borste.
Det är ett bra alternativ för både grannar, växter 
och husdjur.

Dessa härliga bilder är inskickade från Owe och 
Ingrid Olofsson på Åsa Villaväg.

Sköna sommarbilder och inspiration hur fint man 
kan ha det på uteplatsen.

Har du något tips på innehåll i tidningen eller 
något du vill dela med dig av? 
Mejla till johanna@eksta.se

7
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En dag på jobbet som områdesansvarig fastighetsskötare
En fastighetsskötare skall förutom att vara mång-
sidig och hantverksskicklig också vara social och 
kunna ha många bollar i luften samtidigt. Anders 
har jobbat på Eksta i 23 år, ett tecken på att han trivs 
med sitt arbete. - Det bästa med jobbet är att det är 
omväxlande, ingen dag är den andra lik, säger An-
ders

Jobbet som områdesansvarig fastighetsskötare börjar 
med rondering av pannor. 
- Detta gör vi  varje dag. Jag läser av och ser att vär-
dena på pannan är som de ska, att allt ser bra ut i pann-
rummet och att tillräckligt med bränsle fi nns. Pan-
norna levererar värme och varmvatten ut till alla våra 
lägenheter, och även till externa kunder. Efter ett tag lär 
man sig ljuden på pannan och vet om något inte är som 
det ska, säger Anders.

Claes, Torben, Lars, Jesper och Anders täcker alla våra 
områden från Fjärås till Frillesås i söder. Vi utgår från 
söderexpeditionen, träff as och planerar dagen över en 
kopp kaff e. När vi gjort det ordnar jag med felanmäl-
ningar på utsidan eller i de lokaler där det bedrivs verk-
samhet t ex förskolor och gruppboenden.  För att inte 
störa våra bostadshyresgäster tar vi inte felanmälningar 
inne hos någon förrän efter frukost. 

Runt 09.00 är det dags för frukost. - Då går vi igenom 
inkomna felanmälningar som dykt upp under morgo-
nen. Då fi nns också tid för att jobba vid datorn. Jag 
godkänner fakturor, lägger beställningar och planerar 
dagen, berättar Anders.

- Jag gör ofta en plan över hur jag tror att dagen ska bli, 
men det är inte ofta det blir som det var tänkt. Kund-
tjänst från Ekstas huvudkontor ringer ut akuta ärenden 
som kommit in via vår felanmälan. Då får jag släppa 
det som var planerat och tänka om. Det är en del av 
tjusningen i arbetet, säger han. 
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Jag frågar Anders om jobbet innebär mycket ensamarbe-
te. Han svarar, att även om man åker bil mycket själv så 
hjälps vi ofta åt. I många fall måste man vara två stycken. 
Kontakten med hyresgästen är viktig. Efter 23 år på 
Eksta känner de flesta i Fjärås igen honom. 
- Efter så här många år på samma företag har jag varit på 
de flesta områden. Det är kul att kunna variera och lära 
sig olika områden, säger Anders.

Vi har inte bara hyresgäster som bor i lägenheter utan 
också skolor, äldreboenden, gruppboenden, för skolor 
med mera att ta hand om. Man får en bra relation med 
både hyresgäster och lokalhyresgäster samti digt som 
man har mycket kontakt med entreprenörer. Det är ro-
ligt med variationen och jag möter nya ut maningar varje 
dag. Det blir aldrig monotont och enformigt.

Ungefär var femte vecka har man beredskap. Två om-
rådesansvariga fastighetsskötare jobbar samtidigt på 
jouren. Efter kl 16.00 vardagar och på helgen har man 
jouren, då får man in akuta ärenden som rings ut från 
SOS alarm.

- Något av det roligaste med jobbet är att man ofta kän-
ner sig uppskattad av hyresgästen när man kommer. 
Ibland är någon upprörd över ett fel, men oftast är per-
sonen glad när man lämnar lägenheten och har löst pro-
blemet. Variationen på felanmälningar är oändlig och 
det gör att jag aldrig har tröttnat, säger Anders. 

Ekstas fastighetsskötare:

•	 Är	med	och	gör	våra	hus	och	områden	mer	
energieffektiva.

•	 Är	trevliga	och	serviceinriktade.
•	 Har	ansvar	för	driftövervakningssystem	i		

pann-	och	undercentraler.
•	 Träffar	dagligen	bostads-	och	lokalhyresgäster.
•	 Skapar	nöjda	kunder	genom	sitt	bemötande	och	

servicenivån.
•	 Ansvarar	för	drift,	värme	och	ventilation	i		

området.
•	 Beställer,	planerar	och	följer	upp	arbeten	och	

underhållsåtgärder	i	sina	områden.
•	 Ansvarar	för	att	myndighetskontroller	(hiss,	

brand	mm.)	utförs	i	sitt	område.

”Ekstas fastighetsskötare har ett självständigt 

arbete med mycket frihet och också fördelen att 

arbeta i ett gott team. De har kunskap inom 

många olika områden och ett mycket varierande 

yrke. I jobbet ingår en hel del teknik blandat med 

dagliga möten med människor som får god service 
och ett bra bemötande”
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Jordärtskockssoppa med 
parmachips

4 portioner - Ingredienser:
500 g  jordärtskockor    3 st    potatisar
2 st vitlöksklyftor    1 msk    smör
1,5 dl vitt vin     0,5 lit    vatten
2 st hönsbuljongtärningar 
3 dl vispgrädde
 salt, svartpeppar, cayennepeppar
8-10 timjanskvistar till garnering

Gör så här:
1. Skala jordärtskockor och potatis. Skär i 

bitar.  Finhacka vitlöken.
2. Fräs ingredienserna med smör i en tjock-

bottnad kastrull.
3. Häll över vinet och låt det koka ihop i en 

minut. Tillsätt vatten och lägg i buljong-
tärningarna. Rör om. Låt detta koka i 15 
minuter, tills allt är mjukt.

4. Mixa soppan i en matberedare eller med 
mixerstav. Rör i grädden och värm. Smaka 
av med salt, peppar och cayenne.

5. Garnera med parmachips, timjan och dra 
över ett par varv med svartpepparkvarnen. 

6. Droppa i lite god olivolja.

Parmachips

Gör parmachipsen i förväg. Gör så här:
Lägg skivor av parmaskinka på en bakplåtspapper-
klädd plåt och torka i ugnen, 150 grader i cirka fem 
minuter. Låt svalna på papper.

Om de går sönder - bryt dem i bitar och dekorera 
soppan med dem. 

Recept för våra matglada läsare

3. Tryck ut blandningen i botten och upp på kan-
ten av en räffl ad pajform med urtagbar botten.

4. Grädda kexbotten i mitten av ugnen i cirka 10 
minuter. Låt svalna.

5. Ta bort etiketterna på burkarna och koka den 
kondenserade mjölken i cirka 2,5-3 timmar i 
en kastrull med lock. Det är viktigt att burkar-
na hela tiden är täckta med vatten. (Ju längre 
man kokar mjölken desto fastare konsistens.) 
Ta upp burkarna och låt dem svalna.

6. Smält fl orsockret tillsammans med mandeln till 
den knäpper, rör hela tiden.

7. Ta av från värmen och låt stå och vila cirka en 
minut.

8. Strö i resterande fl orsocker och blanda runt. 
Slå upp på ett bakplåtspapper och separera 
mandlarna från varandra. Låt svalna. Hacka 
mandeln grovt.

9. Vispa grädden fl uffi gt och skiva bananerna.
10. Fyll pajskalet med den nykokta kolan och lägg 

på ett lager av skivad banan.
11. Skeda över grädden och toppa med mandel 

och riven choklad.

Jens jä
ttegoda

 banank
aka

Kexbotten
400 g digestivekex
175 g smör

Fyllning
2 burkar (800 g) sötad kondenserad mjölk
3 bananer
4 dl vispgrädde

Brända mandlar
125 g sötmandel
1,5 dl fl orsocker
0,5 dl fl orsocker till separering

50 g mörk choklad till garnering

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader
2. Krossa kexen till små smulor i en mixer och 

blanda dem med smält smör.
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Invigning av Åsa Äldreboende
- Ett äldreboende utöver det vanliga

Susanne Törnberg och Helena Blomljus

I slutet av november 2014 invigdes första etappen av om-
byggnationen på Åsa Äldreboende. Tjugo nya lägenheter 
har byggts till. 

Susanne Törnberg, enhetschef på Äldreboendet med perso-
nal bjöd på bubbel, kaff e och tårta.

Mats Niklasson är projektledare på Eksta. Han är redan i full 
gång med den stora renoveringen av den äldre delen. Den 
blir som ny när den står helt klar till hösten 2015.  
Personalen på äldreboendet är involverade hela tiden. Vi har 
en dynamisk och väl fungerande samverkan. Mycket av det 
gamla får lämna plats för nytt.  En ny modern miljö växer 
långsamt fram. Ekstas uppgift är att skapa ett bra hus som 
fungerar i vardagen, både för dem som bor här samt för 
personal och besökare, säger Mats.

Eksta villl också skapa en härlig miljö där våra gamla ska få 
njuta och känna hemtrevnad.. Åsa Äldreboende skulle få 
det där lilla extra. Vi tog hjälp av Helena Blomljus, konstnä-
rinna. Hon är fylld av idéer och ser möjligheter i det mesta. 
Äldreboendet är som en pralin i mörkret, säger Helena. 
Hon syftar då på det stora antalet kristallkronor som ger 
boendet en extra och uppskattad känsla. 

- De äldre ska hyllas. De har ju varit med och byggt upp vårt 
samhälle, menar Helena.

Projektledare Mats Niklasson



LÄS och VINN med 
EKSTA 

Nu har du chans att vinna fi na priser. Det enda du behöver göra är att läsa EKSTA nytt.
Svara rätt på tre frågor och skicka in dina svar till oss före den 13/4- 2015

1.    Hur många tömningar är det på ett återvinningskort?
2.    Vad heter konstnärinnan som hjälpt oss med Åsa Äldreboende?
3.    Vilken är den vanligaste ohyran på krukväxter?
 
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  Beata Zasowska, Midgårdsvägen
2:a pris  Linda Gelsted Richardsson, Rosengatan 
3:e pris Britta Gustafsson, Frillesås Trädgårdsväg

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 
badlakanbadlakanbadlakan

värde 400:-värde 400:-värde 400:-

3:pris 3:pris 3:pris 
karaff karaff karaff 

värde 300:-värde 300:-värde 300:-

1:a pris 1:a pris 1:a pris 
bäddsetbäddsetbäddset

värde 600:-värde 600:-värde 600:-

Glad Påsk


