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Hyresgästtidning som når 3.000 hyresgäster. Ges ut av Eksta Bostads AB • NR 15 2015

God Jul och Gott Nytt År
.

Vi önskar alla våra hyresgäster

en trevlig sommar!
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Våra öppettider i sommar

Christer har ordet

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

Snart lägger sig Sverige till ro. Kanske inte lika tyd-
ligt nu som förr. Semesterperioden är en viktig och 
uppskattad tid när värmen och sommaren öppnar 
upp för frusna nordbor.

Även Ekstas personal tar ledigt. Vi håller igång verk-
samheten hela juli och stänger inte någon gång. Under 
några veckor är det kortare telefontid. Är det akuta 
problem i din fastighet har vi back-up för det, förstås.

Vår nya hemsida lanseras inom kort. Till hösten 
lägger vi till mina sidor och tillval. Det är ytterligare 
ett steg i vårt målmedvetna arbete att öka ande-
len helnöjda hyresgäster. Vi ökar flexibiliteten i 
hyresrätten och ger dig som hyresgäst möjlighet att 
anpassa ditt boende efter dina behov och önskemål.  
Läs mer på sidan 8.

Jag vill särskilt tacka för de förslag och synpunkter 
som kommer fram i samband med våra hyresgäst-
träffar och hyresgästenkäter. Hyresgäster med enga-
gemang hjälper oss att bli bättre.

En solig sommarhälsning till er alla!

               Christer Kilersjö, VD

Vecka 29, 30 och 31 har vi kortare 
telefon- och besökstider. 

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

Aroniamarmelad

 Aroniabusken är vanlig runt lekplatser, parker  
 och bostadsområden, men man ger den sällan  
 någon uppmärksamhet. Få känner till att dess bär  
 är ätliga och innehåller massor av antioxidanter  
 och vitaminer. Aroniabären mognar i slutet på  
 sommaren. Bären finns i vissa av våra bostadsom- 
 råden. Du får gärna plocka. Du kan oxå köpa  
 bären i välsorterade mataffärer. Du hittar dem i  
 frysdisken.

1. Rensa och skölj bären.

2. Koka upp bären tillsammans med citronsaft och 
vatten i en kastrull. Låt koka i 5 minuter och till-
sätt därefter sockret. Koka i ytterligare minst 20 
minuter och kontrollera konsistensen. 

3. Häll upp marmeladen i väl rengjorda, varma bur-
kar. Sätt på locket och låt svalna.

Ingredienser
2 mindre burkar 
500 g aroniabär 
0 ,5 dl citronsaft 
0 ,5 dl vatten 
4 dl strösocker

Aroniabär fi nns i fl era av våra bostadsområden 
och mognar i slutet på sommaren.



Hyresgästinformation
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Hyresgästinformation

Sommarfi nt på Trädgårdsvägen

Så här fi nt är det numera utanför Frillesås Trädgårds-
vägs parkering. Tulpanerna pryder två stora betong-
krukor och ger en riktig sommarkänsla i området.

Myror i lägenheten?
Nu när sommaren är på väg är det inte bara vi 
människor som längtar efter sol och värme. 
Myror, getingar och andra skadedjur kommer också 
fram.

Har du problem med skadedjur?
Kontakta Anticimex på telefon 031-742 26 00. 
Det ingår i ditt hyresavtal och kostar ingenting.

Frågar de efter vårt försäkringsbolag har vi 
Dina Försäkringar.

Sommarsången

Den blomstertid nu kommer
med sill och grill därtill.
Och gamla liksom unga 
har svårt att sitta still.
Nån’ hoppar på en matta
en annan klipper gräs.
Så gott att glatt få skratta
på sommarn’ sätta fräs.

Den blomstertid nu kommer
och ut vi alla gå.
Med sången vill vi minna
att grannen tänka på.
Var glad och njut av dagen
men tänk också som så.
Med hänsyn till varandra
vi grannsämja kan få.

Melodi: Den blomstertid...

Barnpoolen ska vara täckt

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

Grillen ska vara långt från grannen 
På balkongen gäller endast elgrill.

Gräset skall hållas kort

Häcken ska klippas (om du har ansvar
för den)

Kort och gott

Foto: Eva Axelsson, Eksta



Sommar och Sol
Pia på personalavdelningen delar med sig. Här får du några av hennes sommarrecept.
En god  paj, sallad och efterrätt som absolut bör testas!

MIDSOMMARPAJ
Ugnstemperatur 200 C°, 30-35 min

Pajen går lika bra att äta samma dag, som att 
förbereda och förvara i kylen till dagen efter.

Dekorera med lax och citron när det är 
aktuellt att äta.

Fyllning:
2 knippen salladslök
2 dl riven ost
2 dl  creme fraiche
1 dl  grädde eller mjölk
3 ägg
0,5 dl hackad dill
½ tsk salt
nymalen vitpeppar
6 skivor rökt lax
Citron

Gör så här:
Mixa ingredienserna till pajdegen.
Tryck ut i en pajform, gärna rektangulär, och låt vila i kylskåp minst 30 min. 

Skär salladslöken i mindre bitar. 
Vispa ihop creme fraiche, mjölk, ägg, dill, salt, peppar. 
Lägg löken i pajskalet. Fördela osten jämnt. Slå över fyllningen och grädda i ugnen 
ca 30- 35 min. 
Låt pajen svalna något.Garnera med skivor av lax som formas till ”rosor” varva 
med citron och toppa med dill.

Ingredienser:
Pajdeg:
2½ dl vetemjöl
100 g smör

3 msk kallt vatten

JESPERS SOMMARSALLAD

Ingredienser:
1 kg vattenmelon
1 silverlök
1 lime
Färsk persilja
1 pkt fetaost
Salt, peppar och olivolja

Gör så här:
Strimla silverlöken tunt. Lägg i en skål och pressa 
över limen samt lite salt. Låt stå i kyl.
Dela vattenmelonen i små kuber.
Hacka persilja grovt.

Vid servering. Salta och peppra vattenmelonen samt 
häll över olivolja och lök/lime blandningen.
Smula över fetaost. 
Klart.
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SOS alarm - öppet dygnet runt
När vi har stängt på kontoret hänvisar vi er att ringa om akuta ärenden till SOS alarm. 
Vad är egentligen SOS alarm? Vad händer efter att du ringt dem? 
Här visar vi hur det går till, från ditt samtal till att vår personal kommer ut för att hjälpa dig.

AKUT PROBLEM UPPSTÅR
Det sprutar vatten från ett rör, en huvudsäk-
ring har gått eller något annat akut problem i 

din lägenhet uppstår.

Ring SOS alarm på telefon 031-334 11 35 MOTTAGNING

SOS alarm tar emot felanmälan och bedöm-
mer om det är ett akut problem. De kontaktar 

Ekstas personal som har beredskap och  ger 
dem din adress, namn och vad det akuta 

problemet är.
UTRYCKNING

Beredskapspersonalen tar kontakt med dig 
och  gör en bedömning av ärendet. De försö-

ker först hjälpa via telefon.  
Behövs det åker de ut och åtgärdar felet. 
Ibland kan vi behöva ta hjälp av andra 

entreprenörer. !

1

2

3 Är du osäker på om ditt problem är akut?
Ring SOS alarm. 
De bedömer  om det är akut eller inte.

MANGOJORDGUBBAR
6-8 portioner

Du kan byta ut mangobalsamico mot pressad
 juice från en lime.

Ingredienser:
2 msk strösocker
500 g jordgubbar
2 mangofrukter
Zeta mangobalsamico
myntablad

Gör så här:
Till marinaden blandar du socker och mangobalsamico så 
att det löser sig. Tärna mangofrukterna i sockerbitsstora 
bitar - låt marinera minst 5 minuter.
Hacka jordgubbarna och blanda med mangotärningarna 
och marinaden samt några hackade myntablad. Mängd 
efter smak.
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Eksta bjöd in till 
våryra på Britta-Lenas gata, 
Hyllan och Liabovägen
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Eksta har som mål att öka hyresgästernas möj-
lighet till inflytande i våra områden. Förra året 
började våra områdesdagar. Det blev uppskattat 
och ett toppensätt för oss att få närmare kontakt 
med de boende.

Lördagen den 9 och söndagen den 10 maj 
fortsatte succén med Våryra. Denna gång var 
det hyresgästerna på Britta Lenas gata/Hyllan 
i Kungsbacka och på Liabovägen i Särö som 
bjöds in att dela ytterligare en våryra tillsam-
mans med oss.

Vi ställde ut containrar för att ge möjlighet att 
rensa i förråd och passa på att slänga skräp. 
Planteringsjord och täckbark fanns till dem som 
önskade plantera på sina balkonger och göra 
fint på sina uteplatser. Hasses blommor och 
Christines blommor erbjöd ett stort utbud av 
blommor till försäljning. 

Eksta bjöd på grillad korv med bröd och kaffe 
med kaka. Ekstas personal stortrivdes i minglet. 
- Det var kul och givande att möta alla glada 
hyresgäster som kom på besök, säger Hans.

Tipspromenaden vände sig till såväl vuxna som 
barn. Den var uppskattad och många tog sig 
tiden att gå den lilla rundan.

Marie-Helene hjälpte barnen att plantera sol-
rosfrön i små krukor, som de fick ta med hem. 
De får följa det lilla fröet i sommar och se hur 
det gror och växer. 

Vi hade också en förslagslåda till idéer och 
önskemål om förbättringar som kan göras i 
området.

Eva Axelsson på Eksta summerar; Det här är ett 
lyckat och omtyckt event som vi fortsätter med 
i våra övriga områden. 

Stort tack till alla de hyresgäster som kom och 
besökte oss och tack för alla goda förslag!

Hans, Marie-Helene och Henning från Eksta
Fika på Liabovägen, Särö
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Mingel på Liabovägen, Särö

Christine var på plats och sålde blommor.



8

Vår nya hemsida är snart klar. Den är anpassad för mobil användning och lättare att  
använda för våra hyresgäster. Till en början är det bara utseendet som är annorlunda, men 
i höst händer det mer. Vi jobbar hela tiden med att göra det enklare för er som bor hos 
oss. 

Felanmälan kan du mycket enkelt göra via hemsidan www.eksta.se.

Mina sidor kopplas på i höst och nu ökar vi flexibiliteten i hyresrätten genom att erbjuda 
tillval.

Snart släpper vi den nya versionen!

Ny hemsida!

Tillval är en ny tjänst där du erbjuds möjligheten att välja till tvättmaskin-, tork-
tumlare eller diskmaskin i din bostad. Hur det går till redovisar vi i samband 
med att vi lanserar det på hemsidan.

Fler nyheter i höst
Mina sidor 

Mina sidor är till för våra hyresgäster. 
Du får en egen inloggning och kan se dina hyreskontrakt, kontrollera ditt saldo 
och dina hyresavier. Du kommer också att kunna se det senaste besiktnings-
protokollet. 

Vår internkö förändras till hösten. Via mina sidor kommer du själv att söka ledi-
ga lägenheter inom Eksta. Står du redan i vår internkö behåller du din kötid.

Tillval !Internkön
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Säg hej till våra 

sommarjobbare!

17 ungdomar har fått sommarjobb hos Eksta Bostads AB.  
Johanna och Alexander är två av dem.

Att kunna erbjuda jobb till så många ungdomar känns 
roligt och positivt på alla sätt, säger Carina och Pia på 
personalavdelningen. Vi får god hjälp i våra områden 
och ungdomarna får också en inblick i fastighetsbran-
schen och vikten av att arbeta för hyresgästens bästa.

Alexander arbetar sin andra sommar hos oss och för 
Johanna blir det premiär.

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

Henning Mardöll är områdesansvarig i centrum. Han 
och övriga fastighetsskötare ser positivt på hjälpen från 
ungdomarna. 

Henning välkomnar Johanna och Alexander med en kram

Henning, Alexander och Johanna poserar framför kameran



Vårdcentralen ligger fint beläget på Granittorget 
mitt i Kolla Parkstad. Eksta färdigställde hela 
byggnaden i oktober. Huset är byggt som 
passivhus med loftgångar och har en modern 
och smakfull exteriör. Nu har alla flyttat in och 
det sjuder av liv i byggnaden. Vi knackade på 
och ”tog pulsen” på den nya Vårdcentralen. 
Den ligger i markplan på Onyxvägen och blir 
till nytta för alla boende i den nya stadsdelen 
Kolla Parkstad.

Maria Brunefjäll är avdelningschef på Vårdcentralen. 
Hon och hennes personal tog emot oss och svarade 
på frågor samt visade oss runt, inte utan stolthet.
 
- Vi trivs jättebra i våra nya lokaler och ca 800 
invånare har, tills idag valt Vårdcentralen Kolla 
som sin egen, berättar Maria.

De som listat sig är från alla ålderskategorier 
och målsättningen är att hela tiden öka antalet. 
Totalt är de nio anställda på vårdcentralen och 
barnavårdscentralen. 
Vårdcentralen erbjuder utöver läkarmottagning: 

Kolla Vårdcentral
Nyöppnad vårdcentral i Kolla Parkstad

BVC, diabetesmottagning, astma/KOL-mottagning, 
inkontinensrådgivning, vaccinationsmottagning 
samt sjukgymnastik.

De som har listat sig hos oss tycker att de får 
ett positivt och personligt bemötande. Eftersom 
vi inte är så stora är fördelen att man träffar 
samma personal vid varje besök, säger Maria.

I samma lokaler finns Folktandvården Kolla 
med sina fyra anställda. De har ett bra och nära 
sam arbete och daglig kontakt med varandra.

- Vi har i dagsläget ca 500 patienter som går 
hos oss. Det är vi väldigt nöjda med, säger 
tandsköterskan Josefin Morberg.

Folktandvården Kolla erbjuder Frisktandvårdsavtal.  
Det är till stor fördel för kunden och något 
som inte alla tandläkarmottagningar kan erbjuda. 
Avslutningsvis får vi en rundvandring i loka-
lerna. De är fräscha och ger ett hemtrevligt 
in tryck. Öppettiderna är generösa och det gäller 
också under sommarmånaderna.
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Maria Brunefjäll med personal hälsar alla 
hjärtligt välkomna att besöka dem.

Reportage: Johanna och Linda

OSO Pizzeria
Kolla Parkstads egen pizzeria

Den 1 januari 2015 bytte tidigare bageriet 
skepnad då Oso Pizzeria tog över lokalen på 
Gnejsvägen 75 i Kolla Parkstad.

Vid första ögonkastet ser allt ut som tidigare, 
men det är en väsentlig skillnad. Degkrokarna 
har bytts ut mot pizzaugnen. Härifrån sprids 
den karaktäristiska och frestande doften av 
nybakade pizzor.

Antalet kunder har ökat stadigt i takt med 
att månaderna gått. Allt fler flyttar in i Kolla 
Parkstad och många av de nyinflyttade har tagit 
sig tid att njuta av en pizza hos Oso.  
Många av dem som arbetar på byggarbetsplat-
serna runt omkring i området är flitiga lunch-
besökare. Det gäller också kunder som kommer 
från den närliggande skolan och vårdcentralen.

Ali Demirel är butiksansvarig. Han är nöjd med 
kundtillströmningen och hoppas och tror att 
fler ska komma förbi och köpa en pizza, slå sig 
ned en stund och njuta något från ugnen. 

Maria Brunefj äll med personal både från vårdcentralen och folktandvården.

Osman Peker och Ali Demirel

Lokalen ligger på Gnejsvägen 75 i Kolla Parkstad
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LÄS och VINN med 
EKSTA 

Nu har du chans att vinna fi na priser. Det enda du behöver göra är att läsa EKSTA nytt,
svara rätt på tre frågor och skicka in dina svar till oss före den 3 juli 2015

1.    Vilket nummer ringer du om du fått skadedjur i lägenheten?
2.    Vad heter avdelningschefen på Kolla vårdcentral?
3.    När öppnade Oso pizzeria i Kolla Parkstad?
 
E-posta svaren till johanna@eksta.se eller posta,
 se adress nedan.

Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer!

FÖRRA NUMRETS VINNARE
1:a pris  Siri Engström, Södra Annebergsvägen
2:a pris Kerstin Rannström, Midgårdsvägen
3:e pris Christel Asping, Bollvägen

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 
lykta Lord Nelsonlykta Lord Nelsonlykta Lord Nelson

matt stålmatt stålmatt stål

3:e pris 3:e pris 3:e pris 
picknickfi ltpicknickfi ltpicknickfi lt

1:a pris 1:a pris 1:a pris 
brandsläckarebrandsläckarebrandsläckare

Trevlig sommar


