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Våra öppettider i sommar

Christer har ordet
Idag pratas det mycket 
om nyproduktion och 
behovet av fler bostäder 
i Sverige. Det är viktigt 
att fort få fram fler hyres-
rätter. Detta påverkar 
Kungsbacka och Eksta 
Bostads AB. 

På nationaldagen med-
verkade jag i ett arran-
gemang i Äskhults by. 
Det var en mycket rolig 
bostadsdebatt där Ulla 
Skoog var konferencier. Förutom en fin dag tar jag 
med mig vikten av att inte glömma bort den goda 
boendemiljö som redan finns på många ställen runt 
om i Kungsbacka. Vi ska vårda befintliga byggnader 
och vara rädd om våra goda boendemiljöer.  Kanske 
blir inte alla byggnader lika långlivade som husen i 
Äskhult, men det är viktigt att förvalta med omsorg.

I dagsläget har vi fem nybyggnadsprojekt som pågår, 
Trygghetsboendet i Kolla Parkstad, Seniorboendet på 
samma fastighet, Humlevägen och Solliden i Fjärås 
samt Tölö Ängar. 

Våren har varit full av aktiviteter. Inte minst i form av 
våra områdesyror. Vi har hunnit med många områden. 
För oss har det varit väldigt givande och förhoppnings-
vis för er hyresgäster också.  

Avslutningsvis vill vi önska alla våra hyresgäster en riktigt 
trevlig sommar!
   Christer Kilersjö, VD
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EKSTANYTT GES UT AV EKSTA BOSTADS AB
ANSVARIG UTGIVARE Christer Kilersjö, REDAKTÖR Pia Erheden, LAYOUT/PRODUKTION Johanna Gustavsson
Printforce trycker tidningen i 3.000 ex som ges ut 2-3 ggr/år

Vecka 29-32 har vi kortare 
telefon- och besökstider. 

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

4.

9.

6.
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Tips mot bananflugor!

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

Har du problem med bananflugor i hemmet.  
Här får du ett riktigt bra recept på att bli av med 
dem:

- Ta fram en skål.  
- Häll i lite äppelcidervinäger.  
- Tillsätt några droppar diskmedel. 
- Låt stå framme på diskbänken.

Vet du att vi har en tennisbana?
Eksta äger och förvaltar en tennisbana i Hammerö.
Är du hyresgäst hos oss finns möjlighet att hyra 
tennisbanan. Vi har ett antal bokningsbara timmar 
per år. Du betalar en säsongsavgift på 200 kr samt 
en depositionsavgift för nyckeln på 200 kr. 

Du väljer en timma i veckan som blir din fasta 
speltid. När banan inte används har du också  
möjlighet att spela. 

Säsongen pågår mellan april - oktober.

Intresserad?
Kontakta kontoret på 0300-356 00.

Glöm inte stänga av spisen!
Färre än var tionde svensk (6%) känner till att köks-
spisar är den vanligaste brandorsaken i svenska bostä-
der. 74% tror istället att levande ljus orsakar flest 
bränder. Det visar en undersökning gjord på uppdrag 
av brandskyddsföreningen. 

Var noga med att stänga av spisen och lämna den 
aldrig när den är på.

Bra att veta i sommartider!

•	 Barnpoolen ska vara täckt - tänk på att  
du har ansvar! 

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

•	 Gräset skall hållas kort 

•	 Häcken ska klippas  
(om du har skötselansvar för den)

FÖRVALTNINGEN TIPSAR!
För att få bästa tvättresultat och förhindra dålig lukt be-
höver din tvättmaskin rengöras då och då . Det blir enkelt 
med detta husmorstips:

1. Börja med att tvätta 
bort eventuell smuts i 
tvättmedelsfack, insidan 
av luckan och runt gum-
milisten. 

2. Häll i en påse citron-
syra i varje fack (inte 
sköljmedelsfacket). 

Kör ett långt program på 
maskinens högsta grad-
antal. Kör både förtvätt och huvudtvätt. 

3. Öppna och töm filtret.

OBS! Citronsyra hittar du i kryddhyllorna. 
Se sidan 13 för fler tips.

En doft av nygrillat.....
Det är underbart att grilla på sommaren,  
men tänk på att grillen ska vara placerad 
långt ifrån grannen.
På balkongen gäller endast elgrill.

Källa: Brandskyddsföreningen
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I förra numret av Ekstanytt beskrev vi våra 
nybyggnadsprojekt.   
Humlevägen i Fjärås är ett av de pågående  
projekten som kommit en bra bit på väg. 
Inflyttning sker i november/december 2017.

Nybyggnation - Humlevägen, Fjärås 

Humlevägen är ett helt nytt område nära Fjärås 
Torg. Totalt bygger vi 16 lägenheter fördelade på 
fyra flerfamiljshus byggda som passivhus. Ekstas 
målsättning har varit att skapa en bykänsla.
Husmodellen kallas fyrbohus och samtliga lägenhe-
ter har egna entréer, egen uteplats eller balkong. 

Vi ville veta mera och tog oss ned till bygget för 
att se hur långt det kommit. Börje Gustafsson från 
Sätila Bygg är platschef och han tog oss med på en 
rundvandring.

Går enligt plan 
Börje berättar att allt går enligt plan. Samtliga 
byggnader är resta och taktäckningen är klar. 
Eftersom husen kommer vara klara i två olika 
etapper - november och december 2017 - har vi 
hunnit olika långt i de olika huskropparna. 

I hus 2 och 3 är montering av gips invändigt i 
sitt slutskede. Nu återstår målarnas insats med att 
sätta färg på väggarna. Även målningen av ytskik-
tet (utsidan byggnaden) kommer att påbörjas de 
närmaste veckorna. 

I hus 1 och 4 jobbar fortfarande elektriker, rörläg-
gare och ventilationsinstallatörer. De ser till att få 
färdigt de dolda installationerna i väggarna.  

Välplanerade lägenheter
Trots att det är långt kvar  till inflyttning får vi 
en känsla av hur lägenheterna är utformade. De 
kommer att bli ljusa, rymliga och tysta. Eksta har 
redan byggt Fyrbohuset i Vallda Heberg och där 
är lägenheterna mycket uppskattade av hyresgäs-
terna.

Populära
I skrivande stund har lägenheterna tagits bort från 
bostadsförmedlingens sida - och det är högt tryck. 
Vi har uppemot 100 sökande på flera av lägenhe-
terna. 

- Det är riktigt roligt att det är många som är in-
tresserade av Humlevägen. Området kommer att 
bli väldigt fint när det är klart, säger Johanna som 
har hand om uthyrningen.

I slutet av juni hoppas vi att alla lägenheter är till-
satta och att det är en grupp glada hyresgäster som 
kan flytta in i november/december.

Nyproduktion
Är du intresserad av Humlevägen eller något av 
våra andra nybyggnadsprojekt? Följ då vad som 
händer på vår hemsida:

eksta.se/bostadsomraden/nyproduktion/

                                reportage: Johanna och Linda

Arkitekten Håkan Markgrens skiss
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Situationsplan över Humlevägen 

Börje Gustafsson, Sätila bygg

Framsida på ett av husen
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Populärt med 
Områdesyror
Under våren har vi under några intensiva helger 
hunnit med att anordna åtta områdesyror. De 
hyresgäster som besökt oss i Fjärås, Kolla, Vallda 
Heberg, Guldvägen, Gullregn/Kaprifol, Signes-
kulle och Lars Runebergs gata har gett oss ett varmt 
bemötande. Det märks att det är ett populärt och 
uppskattat event.

Målet med yrorna är att skapa gemenskap, trivsel 
och att du som hyresgäst ska ha möjlighet till in-
fl ytande. 

Vad gör man på en områdesyra?
Kort sagt är det en gemensam dag då du kan pas-
sa på att göra dig av med gammalt skräp, känna 
granngemenskap, mingla, strosa runt, gå poäng-
promenad eller ta en fi ka. 

Vi på Eksta fi nns på plats för att svara på dina frå-
gor. Vi bjuder på en säck planteringsjord till varje 
hushåll och det fi nns möjlighet att köpa blommor.  
Vi ser också gärna att du tar chansen, att lägga ett 
förbättringsförslag för ditt område i vår förslags-
låda.

- Att få komma ut och träff a så många hyresgäster 
är väldigt givande. Man får se området och många 
hyresgäster har jag pratat med under fl era år. Det är 
extra kul att få ett ansikte på personen också,  säger 
Carina som jobbar på kundtjänst.

Extra roligt blev det för oss när vi fi ck ett mejl med 
dessa ord:

”Vi är fortfarande lite smått vimmelkantiga av 
lycka efter våryran i Signeshus-området i söndags. 
Ett jättetrevligt initiativ med gratis jord, blomster-
kiosk, gott kaffe - och framför allt att få träffa er 
som arbetar på Eksta.
Det är guld värt med sådana personliga kontakter 
och skapar goodwill för en redan duktig och lyhörd 
fastighetsägare” - boende i Signeskulle

Det är alltid roligt med uppskattning och vi passar 
på att tacka för berömmet. Vi jobbar vidare med 
att göra områdesyrorna ännu lite bättre. Nästa år  
kanske vi ses i ditt område.

Har du förslag på vad vi kan göra bättre? 
Kontakta oss gärna på info@eksta.se.

Områdesyra i Fjärås 6 maj
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STÄNG AV VATTNET NÄR DU BORSTAR 
TÄNDERNA
Bara genom att låta vattnet stå och rinna under 
tiden du borstar tänderna gör att sex liter vatten 
per minut slösas bort i onödan.

DUSCHA SNABBT OCH EFFEKTIVT ISTÄLLET FÖR ATT BADA I BADKARET
Genomsnittssvensken gör av med ungefär 200 liter vatten per dygn. 
En tredjedel använder vi för att hålla oss rena och fräscha.

Räkneexempel: 
En kort dusch på fem minuter istället för en kvart kan minska 
årsförbrukningen för varmvattnet med 500 kilowattimmar per person. 
Stäng av vattnet när du tvålar in dig och tvättar håret. 

Använd timglaset i duschen, om du vill hålla koll på tiden!

SÄG TILL OM LÄCKANDE TOALETTER
I en läckande toalett kan över 1.000 liter vatten 
per dygn försvinna i onödan. Det motsvarar näs-
tan sju fulla badkar – per dygn!

5 minuter räcker

SÄG TILL OM DROPPANDE KRANAR
En droppande kran kan på en dag dra lika mycket 
energi och vatten som en dusch och det till ingen 
nytta. Står kranen och droppar ett helt år mot-
svarar det 100 fyllda badkar med vatten – helt i 
onödan!

Enkla sätt att spara på vattnet: 
ANVÄND TIMGLASET
Samtidigt som du fi ck Eksta Nytt i din
brevlåda fi ck du också en give away i form 
av ett timglas. Sätt det i badrummet och 
vänd på det. Det är inställt på fem minuter, 
utmana dig själv och se om du kan duscha på 
den tiden.
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Jordgubbar i stora lass!
Vad är en sommar utan jordgubbar?
Här delar tre av våra medarbetare med sig av sina bästa jordgubbsrecept. 
Hoppas något kan bli din nya favorit!

JORDGUBBSSAFT
Ingredienser:
3 kg Jordgubbar
3 liter vatten
60 g Citronsyra
1 kg socker per liter silad saft 

Gör så här:
Krossa bären lätt med t.ex. en potatisstöt. 
(Inte för mycket då blir saften grumlig). Strö 
på citronsyran. Häll på kallt vatten. Låt stå 
cirka 1 dygn. Sila saften och rör i sockret. 
Frys saften eller tillsätt konserveringsmedel.

RÅRÖRD JORDGUBBSSYLT
Ingredienser:
1 kg Jordgubbar
1 påse fryspulver
2-3 dl socker

Gör så här:
Skiva jordgubbarna.
Rör ihop en påse fryspulver med sockret. 
Rör ner sockerblandningen i bären. Blanda 
runt alltihop några varv tills sockret löst sig. 
Går utmärkt att hålla över på burkar och 
frysa in. 

ENKEL JORDGUBBSTÅRTA MED DAJMKROSS
Ingredienser:
2 paket Jordgubbar
5 liter grädde
2 färdiga marängbottnar
2 stora dajm
Choklad och bär till garnering 

Gör så här:
Börja med att vispa grädden. Lägg sedan 
ett lager grädde på marängbotten. Krossa 
dajmen och strö över. Lägg sedan på den 
andra marängbotten och grädde. Garnera 
med grädde och valfria bär. Riv choklad och 
strö på.
 



Malin Friberg
Är vår nya förvaltare. Hon skall jobba mest i våra 
centrumfastigheter. 

Malin har jobbat hos oss sedan 1 januari.
Hennes arbetsuppgifter innefattar bland annat 
lägenhetsbesiktningar, kontakt med hyresgäster  
och entreprenörer med mera. Läs gärna mer om 
Malin och de andra förvaltarnas vardag på sid 14.

5 snabba frågor
Intressen: Målning och löpning
Favoritmat: Grillat i alla former
Bästa grilltipset: Marinerad kycklinginnerfilé med kall 
yoghurtsås och vattenmelonsallad med fetaost.
Favoritplats: Hemma
Boktips: Livet efter dig, Jojo Moyes

Maria Beglert
Började hos oss i början av april . Du kommer att 
se henne en hel del ute i våra områden. Maria job-
bar i alla Ekstas områden - både i norr, söder och 
centrum.

Tillsammans med Josefin Myrefelt och Magnus 
Granstrand bildar Maria vår utegrupp. Deras primära 
uppgift är att hålla rent och snyggt i våra områden 
och bidra till en trygg och trivsam miljö
för dig som hyresgäst.

5 snabba frågor
Intressen: Familjen, fotboll och natur
Favoritmat: Allätare
Bästa grilltipset: Folieinpackad fisk med pepparrot och 
creme fraiche. Lägg i grönsaker och potatis också.
Favoritplats: Rom i Italien
Boktips: Mammutjägarna, Jean M Auel

Vi hälsar både Malin & Maria hjärtligt välkomna!

Möt våra nya medarbetare!
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Ibland är det extra roligt att mäta. Tack vare alla 
er som fyller i hyresgästenkäten får vi löpande 
rapporter om hur vi ligger till och hur ni trivs hos 
oss. Vi strävar efter att ha minst 55% helnöjda 
hyresgäster. Det är ett tufft mål, men det känns 
naturligt då detta är en viktig fråga. Du ska trivas 

i ditt boende och ha möjlighet att påverka.Vi får 
rapport från Scandinfo varje vecka. Just nu är vi så 
jätte glada när vi konstaterar att resultatet är 56%. 
Förra året vid denna tid var ni 52% helnöjda kun-
der. Tack från oss alla.

Exempel på kommentar från hyresgästenkäten:
Det hade varit trevligt med en grillplats på den gemensamma gräsmattan på innergården. 
Tvättstugan hade behövt städas oftare. Mer parkeringsplatser i området.

När du lämnar namn ringer vår förvaltare upp och bemöter dina frågor. Ibland kan vi gå tillmötes, 
men inte alltid. Då är det ändå viktigt att du som tyckt till får en återkoppling och en förklaring. 

Vi vill att du som hyresgäst ska trivas  och känna dig trygg i ditt boende och ditt område.  
Därför fortsätter vi med hyresgästenkäten som är ett verktyg för oss att få reda på vad som är bra 
och mindre bra. På så vis kan vi genomföra rätt ändringar och åtgärder. 

                                             Nöjd                                   Missnöjd

Så här arbetar vi med de öppna kommentarerna: 

Hyresgästundersökning 

 Helnöjd

Hyresgästundersökningen

56%

Tack för att ni hjälper oss att bli bättre!
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GRANNSAMVERKAN
Vill du starta grannsamverkan i ditt område?

Vad är grannsamverkan?
Grannsamverkan startar man i bostadsområden 
för att tillsammans förebygga brott och skapa en 
tryggare miljö i området. Det innebär bland annat 
att man kan hjälpas åt att vara extra uppmärksam-
ma när någon granne är bortrest eller att man tar 
en kvällspromenad tillsammans då och då.

Kontaktombud
Sedan tidigare är det tre områden som har startat 
grannsamverkan hos Eksta. För att börja med 
grannsamverkan krävs det ett eller flera kon-
taktombud, som är en länk mellan de boende och 
polis/kommun.
 
Polisen håller vid flera tillfällen i uppstartsgrup-
per, där de berättar hur man går tillväga för att 
starta upp. Grannsamverkan är helt gratis och allt 
material i form av skyltar, broschyrer mm tillhan-
dahåller Polisen.

Som kontaktombud fyller man i en intresselista på 
de i området som vill vara med. Det är inget måste 
att vara med, men självklart är det bättre ju fler 
som deltar. Det är frivilligt och det är viktigt att 
deltagarna känner sig engagerade.

- Vi på Eksta finns som ett bollplank och är du 
intresserad av att skapa grannsamverkan i ditt 
område är du hjärtligt välkommen att höra av dig 
till oss eller Polisen, så kan vi berätta mer, säger 
Malin Friberg som är ansvarig för grannsamverkan 
på Eksta. 

Hon berättar också att tanken är att grannsamver-
kan i de områden som redan är igång ska under-
hållas bättre. 

Regelbundna träffar
- Vi har redan kontaktombud i några områden 
och tanken är att vi under våren 2018 kommer 
börja erbjuda kontaktombudsträffar. Där får om-
buden möjlighet att träffa varandra och diskutera 
hur man har gjort i de olika områdena, vad som 
kan göras bättre mm. 

Som vi nämnde tidigare är det inget speciellt man 
behöver göra för att vara med i grannsamverkan, 
det räcker att man är lite mer vaksam. Speciellt är 
det bra nu i semestertider.

Är du intresserad av att läsa mer eller starta  
grannsamverkan? Polisen kan informera om nästa 
informationsträff mm. 

Polisen, Kungsbacka  tfn   010-566 04 39 
Malin Friberg, Eksta  tfn   0300-356 00
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Slipp sur lukt i kläderna
Ibland kan man tvätta och tvätta men trots det luktar kläderna 
surt när du plockar ut dem ur maskinen. Känner du igen dig? 
Här kommer några råd som kommer att få din tvätt att dofta rent igen.

HÅLL TVÄTTEN OCH MASKINEN TORR
Låt fuktig smutstvätt torka innan du slänger den i tvättkorgen, och 
låt inte den våta tvätten ligga kvar i maskinen när den är klar. För 
att trumman och doseringsfacket ska kunna torka ska du lämna 
luckorna till dem öppna när maskinen inte används.

HÅLL MASKINEN REN
I tvättmaskinen kan det bildas beläggningar som smuts och 
mögel. Läs bruksanvisningen om hur du ska rengöra din maskin, 
till exempel trumman, doseringsfacket samt gummiringarna längs 
trumman och på insidan luckan. Glöm inte rensa avloppsfi ltret, där 
det kan samlas en hel del skräp.

TVÄTTA VARMT
Ha för vana att då och då tvätta till exempel lakan i så hög tempe-
ratur som möjligt och med vittvättmedel. Många mikroorganismer 
dör inte förrän de utsätts för höga temperaturer, och vittvättmedel 
innehåller blekmedel som hjälper till att minska mikroorganismer.

DOSERA RÄTT
Dosera tvättmedlet enligt anvisningarna på paketet. Vid överdose-
ring kan maskinen ha svårt att skölja ur allt tvättmedel.

1
BYT TVÄTTMEDEL OFTA
Många tvättmedel innehåller
 enzymer. Olika enzymer  är  bra 
på olika typer av smuts, men håller 
också efter olika typer av mikroorganismer. Genom att byta 
tvättmedel mot ett med annan typ av enzymer kan du hålla 
mikroorganismerna i schack.

KÖR EN TOM MASKIN
Om du inte har några kläder som tål riktigt hett vatten så kör tvätt-
maskinen i så varm grad som din maskin klarar av. Häll i citronsyra 
och kör en tvätt. Bakterierna kan inte leva i en miljö med lågt pH- 
värde.

LÄGG KLÄDERNA I BLÖT
Om kläderna fortfarande luktar surt efter att du har tvättat dem 
kan du blanda ca två deciliter ättikssprit med tio liter vatten. Låt 
kläderna dra i blandningen i cirka 15-20 min, inte längre.
Tvätta sedan igen enligt tvättrådet.

2

3

4

5

6

7

Källa: Råd och Rön

Sommarjobbare
Även i år har vi haft möjlighet att erbjuda sommarjobb 
för14 ungdomar. De kommer att hjälpa till att göra fi nt i 
våra områden. 

Arbetsuppgifterna varierar och ungdomarna målar bän-
kar, oljar staket och rensar hängrännor. De slänger skräp 
på återvinningsstationen och gör ett viktigt jobb. Deras 
arbetsinsats skapar trivsel i våra områden.

Det är riktigt roligt att så många söker och vill jobba 
hos oss. Dessutom är det många som är återkommande 
och som lär sig mer och mer för varje år, säger Carina på 
personalavdelningen. 

Vill du sommarjobba hos oss nästa år?
Skicka ansökan till pia@eksta.se. Berätta lite om dig själv 
och när du önskar jobba. Tänk på att du ska ha fyllt 16 år. 

Skicka in ansökan senast 2018-02-28
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Högt tempo och stor variation

Följ med våra förvaltare 
en dag på jobbet
Tidiga dagar
Hans, Janne och Malin är våra tre förvaltare. 
Tillsammans med våra två förvaltningchefer, 
Jonathan Hagrenius och Thomas Rapp utgör de 
förvaltningsavdelningen på Eksta. 

Förvaltaryrket innebär stor variation och högt 
tempo och ofta tidiga morgnar.

- Det kommer en hel del mejl, både från hyresgäster 
och entreprenörer. Dagen brukar starta med att 
jag går igenom dem. På morgonen brukar jag  
också kontrollera och godkänna de fakturor som 
kommit in, säger Janne.

Kontakten med entreprenörer är viktig. Ofta är 
många projekt igång samtidigt, allt ifrån mindre 
lägenhetsrenoveringar till ombyggnad av lokaler. 

- Jag tänker ofta när jag går till jobbet att jag ska 
hinna göra ”det här idag”, men det är sällan en 
dag blir som man tänkt. Det är också det som är 
tjusningen med jobbet. Ofta uppkommer oväntade 
saker och problem som behöver lösas, säger Hans. 

Besiktningar
Hans, Janne och Malin är ansvariga för olika 
bostadsområden. En stor del i deras jobb 
som förvaltare är att besiktiga lägenheter som 
någon flyttar ifrån. Innan månadsskiftet ska en 
avflyttningsbesiktning göras. Då går man igenom 
lägenheten och ser hur vitvaror, tapeter och golv 
ser ut. Man ser också över om något är skadat mm. 
Vi bedömer om det är normalt slitage eller om det 
är något som ska betalas av den som flyttar ut. 
 

Malin Friberg, Janne Nilsson och Hans Andersson



15

Utöver avfl yttningsbesiktningar tillkommer 
underhållsbesiktningar. I runda slängar blir det 
någonstans mellan 30-40 besiktningar varje må-
nad. Eft er att besiktningen har gjorts måste allt 
sammanställas och när något ska åtgärdas skickas 
en beställning till den entreprenör som ska göra 
jobbet. 

Variation
Utöver dessa arbetsuppgift er innehåller en arbets-
dag på förvaltningen många telefonsamtal. Både 
samtal från hyresgäster, entreprenörer, men ock-
så nära kontakt med våra områdesansvariga 
fastighetsskötare. Tillval, bostadsanpassningar  
och bosociala frågor är också återkommande 
arbetsuppgift er. Det blir också en hel del möten, 
och spontana besök som skall hinnas med.

När förvaltarna inte jobbar på kontoret kan man 
se dem en del ute i områdena. De små vita bilarna 
Volkswagen Up är stripade med Ekstas logotype. 
Det är en viktig del i en förvaltares arbetsuppgift er 
att vara ute och lära känna sina områden och att se 
saker på plats.

- En del skickar in ritningar till oss för att de vill 
göra en förändring på utsidan och då måste vi åka 
ut och titta på hur de tänkt sig, säger Malin.

Att jobba som förvaltare innebär stor variation. 
Man jobbar både inne och ute och det är viktigt 

att man har bra kontakt med både hyresgäster, 
entreprenörer och kollegor. Man måste kunna 
hålla många bollar i luft en samtidigt.

Scandinfo
Scandinfo är företaget som hjälper oss med vår 
löpande hyresgästundersökning. Just nu har vi 
mer helnöjda hyresgäster än någonsin, läs mer om 
detta på sidan 11.

- När vi får in en kommentar från undersökningen 
ringer vi alltid upp dem som lämnat sitt namn. 
De hyresgäster vi har ringt upp hittills har blivit 
positivt överraskade och vi har haft  bra samtal och 
kunnat förklara och ge besked. Det är fantastiskt 
roligt att vi har så många nöjda hyresgäster, säger 
Janne.

Förslag som blivit verklighet
Kent, Marita och Jens jobbar i centrum. De visar  
de nyanlagda grillplatserna på innergårdarna. 
Det har blivit en trivsam plats som inbjuder till 
samvaro och möjlighet att träff a grannar under 
trevliga former.

På bilden ser du  Marita, Kent och Henning från 
Eksta tillsammans med två nöjda hyresgäster. 
Paret Lund har bott hos oss sedan 1970.

3 SNABBA FRÅGOR

Vad är det roligaste med att vara förvaltare?
Hans: Mötet med människor, hitta lösningar och kunna hjälpa till.
Malin: Omväxlande, roligt att träffa människor.
Janne: Att det är så varierande uppgifter varje dag.

Vad är det svåraste med att vara förvaltare?
Hans: Att få tiden att räcka till.
Malin: Att man ofta ställs inför nya saker som är svåra att ta beslut om.
Janne: Att vara alla till lags.

Vilka egenskaper skulle du säga är det viktigaste hos en 
förvaltare?
Hans: Ödmjukhet, kunna lyssna och vara rättvis.
Malin: Social, lyhörd och kunna ha många bollar i luften.
Janne: Förståelse, samarbete. ”Det hade varit trevligt med en grillplats på den gemensamma gräs-

mattan på innergården.” Så skrev fl era boende i hyresgästenkäten 
på Rosengatan samt Gullregns- och Kaprifolvägen.

Malin Friberg, Janne Nilsson och Hans Andersson



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 6 juli 2017.

1.    Hur många lägenheter byggs på Humlevägen?
2.    Vad heter våra två nya medarbetare?
3.    Hur många procent helnöjda hyresgäster har vi?
 
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  Martina Fogelblad, Gullregnsvägen 
2:a pris  Gunilla Bohlin, Slåttervägen
3:e pris Ulla Haraldsson, Rajgräsvägen 

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

3 dl Passionsfruktjuice 
1 cl Limejuice 
1 dl Apelsinjuice 
1/2 passionsfrukt
Krossad is

Uppfriskande sommardrink
Ingredienser:

Häll alla ingredienserna i en shaker och 
skaka ordentligt. Häll i ett glas och fyll 
upp med krossad is. Garnera med en halv 
passionsfrukt och servera.

Trevlig sommar
önskar alla vi på 
Eksta Bostads AB


