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Vi önskar alla våra hyresgäster

en riktigt God Jul!

Nybyggnation

Internkön

Underhåll

Fjärås, Kolla Parkstad
och Tölö Ängar sid 4-5

Glöm inte uppdatera
din profil sid. 12

Vad har vi gjort och vad är
planerat för 2018? sid.14-15

Christer har ordet
Ett härligt och otroligt
innehållsrikt år är snart
tillända.
Vi har utmanats på
många sätt och trycket
på bostäder är större än
någonsin. Det är ett bra
bevis på att Kungsbacka
är en attraktiv kommun att bo i. Den mest
vanliga nytillkomna
kommuninvånaren är
faktiskt en ettåring.
Det borde vara ett kärt problem med stor efterfrågan
för ett bostadsbolag, men det kan också vara frustrerande att vi inte kunnat tillgodose de behov som finns.
I och med att Eksta i stort sett är det enda bolag som
lämnar lediga lägenheter till Bostadsförmedlingen,
samt att det är allt färre lägenheter i omlopp, gör det
svårt att tillmötesgå behovet och mätta kön.
Under 2017 har vi vänt på alla stenar och försökt att
ta fram nya bostäder inom befintliga områden. Vi har
byggt om källare, expeditioner mm och omvandlat det
till lägenheter. Vi har också byggt nytt, så mycket som
möjligt. På Humlevägen i Fjärås samt Tölö Ängar har
vi genom statligt stöd lyckats hamna på en jämförelsevis bra hyresnivå för nyproduktion. Det har gett möjlighet också för unga förstagångshyresgäster att flytta
in. Vi har klarat detta utan att göra avkall på kvalité
eller hållbarhetsmål.
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Till sist hoppas jag att lanseringen av vår nya app för
felanmälan skall underlätta för er hyresgäster. Här kan
ni snabbt och enkelt anmäla sådant som ni ser både
inom- och utomhus - sådär bara i farten.
God Jul och Gott Nytt år!

10

Christer Kilersjö, VD

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

Hyresgästinformation
Ladda ner vår app!
FELANMÄL ENKELT I
FEM SNABBA STEG!

Ladda ner vår nya app
för enklare felanmälan
redan idag.
Finns både för android, iPhone
och iPad. Läs mer på s. 6

Jens och Alexander byter områden
Jens Bryngelsson och Alexander Beglert är två av våra
uppskattade fastighetsskötare.
Jens har varit fastigehtsskötare på Rosengatan och
Blomstergatan i tio år och Alexander har haft stora delar
av Hammerö. Från den 1 januari 2018 byter de områden.
Förutom att berörda fastighetsskötare får nya utmaningar, hoppas vi att förändringarna kommer att bidra
till en jämnare arbetsfördelning mellan våra anställda,
och att vi kan fortsätta hålla en hög service för er
hyresgäster.

Våra öppettider i jul
Julafton, juldagen och annandag jul
samt nyårsafton och nyårsdagen har
vi stängt. Det gäller också för trettondag jul.
fredag 5 januari10.00-13.00
telefon 0300-356 00

Årets julklappsrim
Oj, där föll en flinga och sen några till.
Du måste skotta fast du kanske inte vill
Från dörr till trottoar skall du röja snö.
Har du tur blir det varmt och allt blir till tö.
Blink och färg kan vara fint och kul.
Skoj är att pynta så här inför jul.
Innanför din dörr kan du härja fritt.
Lite lagom kan va bra, där mitt möter ditt.
Ljus gör oss gott i mörka vinternatten.
Men, låt det blinka lagom, vädjar kanske katten.
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.

Grattis Niklas!
Stort grattis till vår energicontroller Niklas Christensson
som i slutet på november blev tilldelad ett fint pris på
SABO:s nationella Energikick. Motiveringen löd:

”Med ett passionerat förhållningssätt till fastigheter
kom han in som 15-årig sommarjobbare.
Lika ihärdigt som han då rensade ogräs jagar han
idag nya lösningar. Han är omättlig och drivs
av övertygelsen att den kilowattimma som aldrig
används är den mest miljövänliga.”

3

Nybyggnation
Våra nyproduktionsprojekt befinner sig i olika faser och det förändras med tiden allt ifrån tidig
planering till fullskalig byggproduktion. I dagsläget bygger vi mer än någonsin och vi har tre områden
med preliminär inflyttning 2018-04-01.
Utöver dessa tre, Övre Solliden, Täljstensvägen och Tölö Ängar har de nya hyresgästerna på
Humlevägen precis flyttat in och om mindre än tre månader kommer Kungsbackas första
Trygghetsboende vara fyllt med liv och rörelse. Nedan kan du läsa mer om våra pågående projekt.
Vi har även projekt planerade i andra områden, följ dem på vår hemsida:
eksta.se/bostadsomraden/nyproduktion/

SOLLIDEN, FJÄRÅS

Övre Solliden är en förtätning av befintliga Solliden och
ligger i ett soligt läge centralt i Fjärås. Totalt är det 12 nya
lägenheter uppdelat i tvår och treor.
Husen utformas som tvåplanshus och ett suterränghus.
Samtliga hus har fyra lägenheter i varje huskropp. Man
bor antingen en trappa upp och har inglasad balkong,
eller i markplan med uteplats, gräsmatta och inglasad altan.
Kontrakten är skrivna och de nya hyresgästerna flyttar in
under våren 2018.

TÄLJSTENSVÄGEN, KOLLA PARKSTAD

Granne med det nya Trygghetsboendet byggs detta
stadsradhus med adress Täljstensvägen. För att bo här
måste man ha fyllt 55 år.
Totalt byggs det 8 nya hyresrätter, blandat tvår och treor.
Man bor antingen en trappa upp med balkong, eller i markplan med uteplats.
Kontrakten är skrivna och de nya hyresgästerna flyttar in
under våren 2018.
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ÄPPELROS- OCH MAGNOLIAVÄGEN

Tölö Ängar blir en ny attraktiv del av Kungsbacka.
Det bildas grönskande kvarter med ett variationsrikt
landskap.
Totalt byggs det ca 200 bostäder i området.
Vi bygger 46 nya lägenheter i passivhusteknik.
Husen byggs i så kallade fyrbohus, fyrbohus plus
eller radhus, uppdelat i tvåor, treor och fyror.
Uthyrningen är påbörjad och inflyttning sker i två
etapper, våren, samt hösten 2018.
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FELANMÄL ENKELT I FEM
SNABBA STEG!
Med den här appen kan du som hyresgäst hos Eksta Bostads AB
rapportera fel och brister i din lägenhet, lokal eller i ditt område.
Du gör det enkelt i fem snabba steg och får snabb återkoppling.
Du behöver bara fylla i dina uppgifter en gång sen kommer appen ihåg
dem. Du fyller enkelt i ärende och ärendebeskrivning och kan ta kort på
felet med mobilkameran.
När du gjort en felanmälan skickas den till Ekstas kundtjänst för snabbast
möjliga hantering. Du får ett meddelande när ärendet är mottaget.

1

Ärende

2

Ärendebeskrivning

3

Lägg till bild - om du vill!

4

Kontaktuppgifter

5

Sammanfattning

Finns både för android, iPhone och iPad.
Gå in på länkarna nedan för att ladda ner
eller gå in på App Store eller Google Play och
sök på Eksta.
iPhone/ iPad
https://itunes.apple.com/se/app/eksta-felanAndroid: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.eksta&hl=sv

Ladda ner vår nya app för enklare
felanmälan redan idag!
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Utemiljögruppen
Maria och Josefin bildar tillsammans
med Magnus vår utemiljögrupp.
De håller efter i våra områden och
fokuserar främst på utemiljön. De
kollar av flaggor, hängrännor, ogräs,
parkbänkar, krukor, soprum mm

Utemiljögruppen
Scandinfos hyresgästenkät ger oss mycket bra information.

Vilka fördelar det finns med jobbet?

Beslutet att bilda en utemiljögrupp och anställa två nya

•

veckan som vi vill.

medarbetare kommer från era svar.
Svaren från hyresgästenkäten har genomslagskraft, säger

•

Mötet med hyresgästerna - det finns så himla många
goa människor i våra områden, säger Josefin.

Jonathan Hagrenius, förvaltningschef.
•

Bättre koll - det blir ytterligare ett par ögon som ser
sig runt i området. Vi kan påtala fel som vi ser. Då blir

Maria Beglert och Josefin Myrefelt har nu varit igång ett

det snabbare åtgärdat.

tag. Vi är jätte glada att de, tillsammans med Magnus
Granstrand, gör det där lilla extra i våra områden.

Frihet - vi jobbar självständigt och kan lägga upp

•

Omväxlande

•

Trygghet - det är fler Ekstabilar i omlopp. Det blir liv

Vilka arbetsuppgifter har gruppen?

och rörelse i områden och våra hyresgäster ser oss och

De inventerar våra soprum en gång i veckan och kontrol-

kan lätt knyta kontakt.

lerar så att hyresgästerna har sorterat rätt samt att det är
snyggt och rent. En onödigt stor del av arbetsdagen går

Tips från utemiljögruppen och också en vädjan

åt till att rätta till i soprummen. De flesta sköter sig jätte

1.

Lyft på locket och släng det du sorterat i rätt tunna plast, plåt, glas, tidningspapper mm

bra, säger Maria, men det räcker att ett fåtal slarvar. Det
vanligaste är att man chansar och lägger in saker som skall

2.

Vik ihop kartonger

till återvinningscentralen. Ju mindre tid vi behöver lägga

3.

Använd ditt återvinningskort. Åk till återvinnings-

i soprummen desto mer utrymme finns det för allmänt

stationen med sådant som inte går att sortera i sop-

trivselarbete i den yttre miljön.

rummet (möbler, madrasser, elektronik mm).

Vi hoppas och tror att man ser en förändring när vi jobbar

4.

sommaren kan du använda dubbla påsar.

på och att det ska inspirera till att hålla snyggt i sitt eget
soprum.

Vik ihop den bruna påsen ordentligt. På

5.

Knyt ihop påsen för hushållssopor.

Om alla hyresgäster hjälps åt i soprummen hinner vi att vara ute
mer i områdena och göra andra jobb som ökar trivseln.
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Julklappsspelet - så här spelar du!
Julklappsspelet är ett roligt och spännande spel där julklappar byter
ägare beroende på hur det går i spelet.
Allt som behövs är en tärning och julklappar – sen kan spelet börja!
Förberedelser

Se till att ni har ett bord alla deltagarna kan sitta runt, gärna ett runt eller ovalt bord.
Bestäm hur många julklappar alla ska bidra med och sätt en maxgräns för vad julklapparna får
kosta, exempelvis 3 julklappar vardera för 30 kr eller 50 kr styck.
Eftersom utseendet på julklapparna är det enda man har att gå efter när man väljer klappar under
spelets gång kan det vara roligt att ”luras” lite, t.ex. genom att ha ett stort paket som bara innehåller
någon liten pryl.
Du som anordnar julklappsspelet behöver ha en eller två tärningar samt en äggklocka eller annat
tidtagarur. Det är allt.

Regler

Alla deltagarna sitter runt bordet, julklapparna läggs i en hög i mitten av bordet.
Alla kastar tärning i tur och ordning för att avgöra vem som ska börja, högst börjar och därefter är
det personen till vänster som kastar nästa gång (medurs ordning).
Slår man en 1:a eller 6:a får man välja ett paket från högen på bordet, får man ingen 1:a eller 6:a går
turen vidare direkt.
När alla julklapparna på bordet är slut sätter man på en äggklocka på en förutbestämd tid, vanligtvis en tid mellan 5 och 15 minuter, lite beroende på hur många man är. Äggklockan ska vara dold så
att ingen kan se hur lång tid det är kvar av spelet.
Därefter fortsätter spelet igen, men istället för att ta en julklapp från mitten av bordet tar man av
de andra medspelarna. En regel man ofta kör med är att man inte får ta från någon som bara har en
julklapp. Man väljer själv om man vill öppna paketen innan eller inte.
När äggklockan ringer är spelet slut och alla får behålla de julklapparna man har framför sig.

Knäck i mikron - enkelt & gott!
Ingredienser för ca 30 st
1 dl Grädde
1 dl Sirap
1 dl Socker
10 st Sötmandlar
1 msk Smör
flingsalt
Gör så här
1. Blanda grädde, socker och sirap i en skål som tål
mikro och som minst rymmer 2 - 3 liter.
2. Sätt in i mikron på full effekt i 8 - 9 min, max 750 w.
3. Hacka mandlarna under tiden och blanda sedan i
dem och smöret i knäcken.
4. Häll upp i formar och strö över lite flingsalt.
Förvara svalt.
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Fröknäckebröd
Ingredienser
2 dl dinkelmjöl
1 dl solrosfrön
0,5 dl linfrön
0,5 dl sesamfrön
0,5 dl pumpakärnor
0.5 tsk salt
0,5 dl raps- eller solrosolja
2 dl kokt vatten
Gör så här
1. Blanda alla torra ingredienser.
2. Koka upp vatten och häll sedan i oljan.
3. Tillsätt de torra ingredienserna
4. Häll i smeten på en plåt med bakplåtspapper.
Lägg ett bakplåtspapper över smeten och kavla
ut den över hela plåtsen.
5. Ta bort översta bakplåtspappret och strö
över flingsalt.
6. Grädda i mitten av ugnen i 150 grader,
i ca 50 minuter.
Slå in i lite cellofan och knyt en rosett - klart!

Städa ut julen - så här ska du sortera:
Julpapper
Slängs bland pappersförpackningar. Julkort och
snören går att slänga i den vanliga soppåsen.

Pynt
Snören, glitter och annat som blir över slängs i
hushållssoporna.

Olika sorters ljus
Värmeljusens hållare och marschaller ska slängas
bland metallförpackningarna. Det som blir kvar av
stearinljuset slängs i hushållssoporna.

Julgranen
Har du julgran ska den slängas på någon av de
kommunala återvinningsstationerna (Barnamossen, Klovsten eller Åsa återvinningsstation.

Plast, frigolit och bubbelplast
Sorteras som plastförpackningar.

Kartong
Kartongförpackningar slängs i pappersåtervinningen. Tjockare kartong sorteras som wellpap.

I några av våra stora områden sätter vi ut containers där det går bra att slänga brännbart.
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Välkommen Therese!
Therese Skantz började hos oss i slutet av
sommaren. Hon är vår nya receptionist och är
det första ansiktet utåt för alla våra besökare på
huvudkontoret. Tillsammans med Carina, Ulrika
och Anki utgör de kundtjänst och tar emot alla
samtal som kommer in till växeln.
Hennes arbetsuppgifter innefattar bland annat,
mejlhantering, telefon, nyckelutlämning mm.
5 snabba frågor
Intressen: Familjen, träning och resa,
skidsemester är ett måste!
Favoritmat: Räkmacka
Jultips: Ta det lugnt och stressa inte, umgås med
de du tycker om..
Bästa resmålet: Nya Zeeland
Favoritplats: Hemma i nybyggda huset

Vill du söka sommarjobb hos oss 2018?
Även i år har vi haft möjlighet att erbjuda sommarjobb
för 14 ungdomar. De har hjälpt till att göra fint i våra
områden.
Arbetsuppgifterna varierar och ungdomarna målar
bänkar, 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 carina@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
Isabella Plain och Albin Westertun
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GRANNSAMVERKAN
I förra numret av Eksta nytt gick vi ut med information
om grannsamverkan, vad det innebär och hur man går
tillväga om man vill starta det i sitt område.
Efter det kontaktade Barbro Olofsson oss och meddelade att
hon hade startat grannsamverkan i Kullavik.
Jätteroligt tycker vi så vi bjöd in henne till oss på kontoret för
att fråga hur hon gått tillväga.
Grannsamverkan i Kullavik
Barbro berättar att hon gick in på polisens facebooksida och
hittade information om deras informationsträffar för grannsamverkan. Hon gick på mötet och det var många andra på
plats. Där fick hon värdefull information om hur hon skulle
gå vidare och fick kontakt med ansvariga på kommunen och
polisen.
Efter det var det bara att sätta igång! För att få sätta upp skyltar i ett område krävs att 16 personer tackat ja till att gå med.
Barbro berättar att hon träffar många grannar när hon är ute
med hunden och att de pratat om det tidigare, så när det väl
var dags var det inga problem med att få ihop det antalet.
Hon har knackat dörr och samtliga hon pratat med har valt
att gå med, i skrivande stund har hon mer än halva området
kvar att fråga. Nu har hon fått skyltarna som ska sättas upp
i den del av området där grannar valt att gå med. Förhoppningen är att det ska finnas skyltar i hela området när hon är
klar.

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 uppmärksamma
när någon granne är bortrest eller att man
tar en kvällspromenad tillsammans då
och då.

Hur går jag tillväga om jag vill starta
upp grannsamverkan?
Polisen håller vid flera tillfällen i uppstartsgrupper, där de berättar hur man går
tillväga för att starta. Du hittar information om dem på deras hemsida eller på
facebook.
Har du fler frågor kan du alltid vända dig
till Malin Friberg på Eksta tfn 0300-356 00.

Är du intresserad av att gå med i grannsamverkan Kullavik
eller har du frågor om hur Barbro gjort är du välkommen att
kontakta oss på Eksta.
Grannsamverkan i fler områden
Vi har redan kontaktombud i några områden och tanken är
att vi under våren 2018 kommer börja erbjuda kontaktombudsträffar. Där får ombuden möjlighet att träffa varandra
och diskutera hur man har gjort i de olika områdena, vad
som kan göras bättre mm.
- Vi på Eksta finns som ett bollplank. Är du intresserad av att
skapa grannsamverkan i ditt område är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss eller Polisen. Vi kan berätta mer,
säger Malin Friberg som är ansvarig för grannsamverkan på
Eksta.
Malin Friberg och Barbro Olofsson
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Mina Sidor

!

Bara för dig som är hyresgäst hos Eksta!

Här loggar du in

Via Mina Sidor har du som hyresgäst
tillgång till följande tjänster:
1.
2.
3.
4.
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Dina hyreskontrakt
Saldo och information om din hyresavi
Senaste besiktningsprotokollet
Internkön

Var hittar jag mina inloggningsuppgifter? Hur söker jag lägenhet via interkön?
För att kunna söka lägenhet internt måste du ha
bott i din lägenhet hos Eksta i ett år.
Nedan följer lite fakta som är bra att veta:
•
•
•
Personnummer
Hela ditt personnummer.
Är ni två som står på kontraktet är det bara
den första som kan logga in. Vill ni ha varsin
inloggning, kontakta kontoret.
Lösenord
En fyrsiffrig kod.
Du hittar den uppe till vänster på din hyresavi.
Du kan själv ändra lösenord när du loggat in.
I vissa fall har den inte kommit med.
Ring oss då så skickar vi en ny.
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•
•

Gå in på mina sidor och registrera dig.
När du väl är registrerad kan du söka de
lägenheter Eksta lagt ut under fliken ”sök”.
Du får en poäng per dag som du stått i kön,
under översikt kan du se från vilket datum du
är registrerad.
Du kan lägga till sökprenumerationer och
automatiskt få mejl om en lägenhet läggs ut.
Tackar du nej till två erbjudanden om lägenheter nollställs dina köpoäng.

Uppdatera dina kontaktuppgifter!
Under fliken ”ändra profil” kan du gå in och
uppdatera dina uppgifter. Se till att vi har rätt
telefonnummer och mejladress.

Fixa själv - vi visar hur!

Fungerar inte tvättmaskinen som den ska? Centrifugerar den inte eller tömmer den
inte ut vatten? Ett vanligt fel kan då vara att något har fastnat i silen/avlopspumpen.
Nedan visar vi hur du enkelt fixar problemet själv.

1

2

Öppna luckan med en platt
skruvmejsel eller någon annat
som inte skadar luckan.

3

Bakom luckan sitter ratten till silen.
Skruva loss silen moturs.

4

När du tagit ut silen, spola rent den
under kranen. Plocka bort eventuellt
ludd, hårnålar, mynt inne i ”pumphuset”.

Skruva tillbaka silen och stäng luckan.
Klart
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Vad händer i ditt område nästa år?
På ett år hinner man med en hel del. Inför varje år gör våra förvaltare en
underhållsplan inför kommande år med planerade projekt i de olika områdena.
Planeringen är alltid preliminär och ibland kan det dyka upp akuta saker som gör
att man får planera om.
Nedan ser du ett urval av vår underhållsplanering för 2018 och
lite av vad vi har gjort 2017.

2017
NORR - Kullavik, Särö, Onsala & Vallda
•
•
•
•
•
•

Nya cykelställ - Liabovägen 10-57
Nya papperskorgar - Liabovägen 10-57
Nytt låssystem - Liabovägen 10-57
Nya återvinningsplatser/sophus - Kyviksäng/
Banvallen
Målning fasader - Banvallen 21-27
Byte ventilation - Kyviksäng

SÖDER- Fjärås, Gällinge, Förlanda, Åsa & Frillesås
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Renovering av fd fastighetslokal, nytt torkrum
- Trädgårdsvägen
Renovering badrum - Trädgårdsvägen 10-18
Målning fasader - Smelyckevägen 9-23
Renovering badrum och kakel i kök
- Bollvägen 1-129
Byte ventilation - Bollvägen 2-130
Renovering tvättstuga - Polisvägen
Upprustning av innergård - Rajgräsvägen 3-9
Målning av fasader - Må gruppboende
Målning av fasader - Rågvägen
Tvättning/målning vindskivor och förråd
- Majsvägen
Målning fasader - Klövervägen 8-86
Ny asfalt på parkering vid Boställets förskola

2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NORR - Kullavik, Särö, Onsala & Vallda
Uppgradering av hiss - Kyviksäng 47
Ny utformning av Kullavikstorg
Montering av fågelskydd - Rosenvingevägen
Tvätt av tak - Liabovägen
Målning av carportar - Liabovägen
Nya lägenhetsaggregat - Banvallen
Målning av fasader - Kyviksvägen 2-36
Beskärning av träd i Kullavik
Byte hängrännor och stuprör - Banvallen
Översyn av köksblandare - Kyviksäng
Översyn av plattor/gångvägar - Banvallen/Kyviksäng
SÖDER- Fjärås, Gällinge, Förlanda, Åsa & Frillesås
Ny trapphusbelysning - Fr Trädgårdsväg 2-4
Tvätt av tak - Fr Trädgårdsväg 6
Ny trapphusbelysning - Trädgårdsvägen
Renovering av badrum - Fr Trädgårdsväg 10-18
Upprustning av utemiljön runt Talavidsvägen/
Frillesås Mellanväg och Frillesås stationsväg
Nya lägenhetsaggregat - Kyrkstigen
Tvätt av tak - Kyrkstigen
Indragning av kommunalt vatten/avlopp Kyrkstigen
Renovering av badrum - Bollvägen 1-129
Nytt miljörum - Bollvägen
Renovering av balkonger - Bollvägen 1-129
Ny uteplats mellan etapp ett och två - Bollvägen
Byte av fönster - Polisvägen
Nya garageportar och entrédörrar - Polisvägen
Fasadrenovering - Rajgräsvägen 9
Målning av fasader - Vetevägen
Byte garageportar - Vetevägen och Havrevägen
Låsbyte - Vetevägen och Havrevägen
Målning entrédörrar - Havrevägen
Målning av källargång - Klövervägen
Byte av takfönster och gavelfönster - Kornvägen

2018
CENTRUM- Hammerö, Hålabäck, Tölö & Hede
•
•
•

2017
CENTRUM- Hammerö, Hålabäck, Tölö & Hede
•
•
•
•
•
•

Byte av belysning vid parkeringarna Rosengatan 18-44
Byte av stolparmaturer - Kommunvägen
Utvändig målning - Smörhålevägen
Byte av trall på balkonger - Slåttervägen
2-104, 5-77
Utvändig målning av träfasad - Kommunvägen
Ny dränering - Slåttervägen

CENTRUM- Anneberg, Signeskulle, Centrum & Kolla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byte av utebelysning - Signeskulle
Upprustning av lekplatser - Signeskulle
Renovera kvartersgårdarna ”ytskickt” Kolla, Signeskulle
Asfaltera parkeringsplatser - Signeskulle
Utvändig målning - Pastillgränden &
Mineralvägen
Utvändig målning - Linimentvägen 32
Byte av köksluckor, bänkskivor, handtag och
socklar - Mortelvägen
Utvändig målning - Järnvägsgatan 10 A-C
Byte av köksluckor, bänkskivor, handtag och
socklar - Balders- och Sleipners väg
Byte av ventilationsaggregat - Balders- och
Sleipners väg

•
•
•
•
•
•
•
•

Upprustning av lekplatser - Slåttervägen och
Gamla Tölövägen
Renovera kvartersgård ”ytskikt” - Britta Lenas gata
Byte av köksblandare & badrumsblandare Lars Runebergs gata
Bredda parkeringsplatserna, asfaltering av
parkeringsplatserna - Slåttervägen
Byte av låssystem - Britta Lenas gata och Hyllan
Ny belysning och nya förrådsväggar Lars Runeberg gata
Utvändig målning - Inlagsvägen 5
Byte av belysning runt parkeringar - Rosengatan
1-23
Breddning av parkeringsplatser - Slåttervägen
Byte av trall på balkonger - Slåttervägen
Renovera bastu och tvättstuga - Gullregn/Kaprifol

CENTRUM- Anneberg, Signeskulle, Centrum & Kolla
•
•
•
•
•

Byte av trall till altanerna - Signeskulle
Installation av tvättbokningssytem - Pastillgränden & Mineralvägen
Installation av tvättbokningssystem Mortelvägen
Renovering och målning av bullerplank och
tvättstuga - Östergatan
Tvätt och borstning av tak - Baldersväg, Midgårdsvägen, Sleipnersväg & 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 - 2017
1. Vad heter vår nya medarbetare?
2. Hur många lägenheter bygger vi på Täljstensvägen?
3. I vilket område har Barbro startat upp grannsamverkan?
E-posta svaren till johanna@eksta.se eller posta, se adress nedan.

2:a pris

1:a pris

ullpläd Kosta

bäddset

3:e pris
ostbricka

Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer
FÖRRA GÅNGENS VINNARE
1:a pris Sören Sjölund, Rosengatan
2:a pris Ingmar Arvidson, Slåttervägen
3:e pris Gunilla Nilsson, Frillesås Trädgårdsväg

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

