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Christer har ordet
Härliga tider!
Efter en kall vår kom den 
alltid lika efterlängtade, 
sommaren. Höga tempera-
turer slog oss med häpnad 
och vi har fått njuta en fan-
tastisk majmånad. Vi håller 
tummarna för att det bara 
var ett smakprov, men väl-
komnar också ett fint som-
marregn och några grader 
lägre temperatur. 

Vår och sommar är en hek-
tisk tid för oss och våra samarbetspartners. Under den 
relativt korta  perioden skall många  underhållsåtgärder 
-målning, häckklippning m.m. - utföras. Vi försöker, i 
möjligaste mån, att utföra jobben så att det inte stör er i ert 
boende och er ledighet. 

Vårt uppdrag är att förse Kungsbacka kommun med nya 
hyresrätter. Den senaste tiden har vi haft nöjet att inviga 
tre spännande projekt som du kan läsa mer om det i detta 
nummer. I och med inflyttningen av första etappen i Tölö 
Ängar passerade Eksta en milstolpe och vi äger och förvaltar 
nu över 3000 lägenheter. 

Ekstas områdesyror har fortsatt under våren. Medverkan 
och synpunkter från er hyresgäster är mycket värdefullt. 
Våra möten på plats i områdena tillsammans med hyres-
gästenkäten ger oss en uppfattning om era synpunkter. Ni  
hjälper oss att få en bild av hur ni trivs, eventuella behov 
och önskemål. Vi kan tack vare detta utveckla dagens och 
framtidens boende.

I år välkomnar vi 14 ungdomar att testa på vår bransch. 
Vi försöker förmedla bostadsbolagets viktiga uppgift, att så 
långt det är möjligt, tillgodose människors behov av trivsel 
och trygghet i deras boendemiljö. Härliga ungdomar kom-
mer att måla, rensa ogräs, göra enklare fastighetsskötsel. 
Alla är klädda i Ekstas arbetskläder så du kommer att känna 
igen dem. 

Till er alla - en riktigt go och glad sommar!
 
Christer Kilersjö, VD

INNEHÅLL
Christer har ordet   2 
Hyresgästinformation  3 
Humlevägen   4 
Varmt i lägenheten  5
Områdesyror   6-7
Äppelros- och Magnolia 8
Ny presentbutik  9
Invigning Trygghetsboende 10-11
Skadedjur   12 
Recept    13  
Vi bygger nytt   14-15  
Läs & vinn med Eksta  16

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

13.

6.

9.



Hyresgästinformation

3

ÖPPETTIDER I SOMMAR

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 27-32 har vi kortare 
telefon- och besökstider.  

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

Det går alltid bra att mejla in till oss eller göra 
felanmälan via vår app.

Den 29 maj invigde vi vårt nya bostadsområde i 
Fjärås, Humlevägen. Hyresgästerna flyttade in i de 
16 lägenheterna redan innan jul men nu har vi fått 
ytterligare 100 000 hyresgäster, i form av bin.

Vi har nu nöjet att kunna sälja närproducerad 
honung från Humlevägen. En burk kostar 50 
kronor för 250 gram och du kan köpa den i vår 
reception på Hammargårdsvägen 14. 
Med reservation för slutförsäljning.

Läs mer om invigningen på s. 4

Med sommarens intåg följer grillar, studsmattor och 
utomhuspooler. Det har blivit ett allt vanligare inslag 
i våra områden. 

Pool
Av säkerhetsskäl tillåter vi endast små plaskpooler. 
Barn som badar får inte lämnas utan tillsyn!
Glöm inte täcka över poolen när den inte används.

Studsmatta 
Eksta tillåter studsmattor endast på den egna uteplat-
sen och ska ha skyddsnät runt om. Det är inte tillåtet 
att sätta en studsmatta på våra allmänna ytor.
Hyresgästen ansvarar för säkerheten och visa hänsyn 
till grannar så att de inte störs.

Grill
På balkongen får du endast använda 
elgrill. Du får grilla på markplan, 
men grillen ska vara långt bort från 
grannen så de inte störs.

Pool, studsmattor och grillar

Grattis Nils!

Ladda ner vår nya app för enklare 
felanmälan redan idag. 

FELANMÄL ENKELT I  
FEM SNABBA STEG!

Stort grattis till Nils på 
Gullregnsvägen som vann 
vår apptävling  och två 

biobiljetter!

Honung - från Humlevägen

100 000 nya hyresgäster har flyttat in.

Glöm inte fylla på bensin...

I många av våra områden har du som 
hyresgäst ansvar för att klippa din gräsmatta.

Eksta fyller inte på bensinen utan det är du 
som hyresgäst som ansvarar för detta. Så har 
du använt gräsklipparen och bensinen är slut, 
fyll på så det finns till nästa som ska använda 
den! 
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100 000 nya hyresgäster på

HUMLEVÄGEN!
Ett unikt bostadsområde i Fjärås 
Tisdagen den 29 maj invigdes Humlevägen i 
Fjärås, ett av våra nya bostadsområden med 
många unika delar.

Humlevägen är ett helt nytt område nära Fjärås 
Torg.  Totalt är det 16 lägenheter fördelade på fyra 
flerfamiljshus byggda som passivhus. Husmodellen 
kallas fyrbohus och samtliga lägenheter har egna 
entréer, egen uteplats eller balkong.

Dagen till ära visade sig solen från sin bästa sida 
och många hade kommit för att delta på invig-
ningen.

Ett unikt område
Humlevägen är unikt på många olika sätt. Det är 
Sveriges första bostadsområde med likströmsnät.

-Kortfattat är det ett elnät som sitter ihop mel-
lan husen och gör att vi kan disponera ut energin 
mellan byggnaderna berättar, Niklas Christensson, 
Energicontroller på Eksta.

Husen är dessutom byggda enligt passivhuskriteri-
erna. Det är så energieffektivt som det i dagsläget 

går att bygga. Ihop med nytänkande inom solener-
gi kommer husen på Humlevägen vara framtiden 
för hållbara bostäder.

100 000 nya hyresgäster
Hyresgästerna till de 16 lägenheterna flyttade in 
strax innan jul 2017, men nu har ytterligare 
100 000 hyresgäster flyttat in i sitt nya hem.

- Det blir färre och färre bin i Sverige. Bara genom 
att samla den mat de behöver hjälper de oss att pol-
linera blommor och växter. I Fjärås finns det gott 
om rapsfält och äppelträd som bin tycker om, och 
då kan vi hjälpa till genom att göra en liten miljöin-
sats, säger Christer Kilersjö, VD på Eksta.

Honungen som bina producerar tas om hand och 
går att köpa på vårt huvudkontor på Hammar-
gårdsvägen 14.
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VARMT I LÄGENHETEN?
6 tips på hur du håller lägenheten sval 

1
ÖPPNA UPP
Sov alltid med öppet fönster och se till att ha innerdörrarna öppna 
under dagen. Det gör att dagshettan inte lagras och det blir snab-
bare svalt på kvällen. Tänk på att öppna fönstren som är strategiskt 
bäst placerade så den svala luften börjar blåsa in redan på kvällen.

2
STÄNG UTE SOLEN
Dra ner persiennerna och dra för gardinerna under dagen, så 
stänger du ute solens hetta. Vänta sedan med att öppna fönstren 
tills att det är tillräckligt svalt.

3
STÄNG AV VÄRMEKÄLLORNA
Stäng av alla värmekällor i bostadens som t ex datorn. Undvik att 
använda spisen, ugnen , tvättmaskinen och torktumlaren.  Alla 
dessa alstrar mycket värme när de är igång.

6
KORSDRAG
Om du tidigt på morgonen öppnar två fönster i vadera ände av 
bostaden kan det hjälpa att  får det lite svalare i lägenheten. Tänk på 
att fortfarande låta persiennerna vara nere.

7
DUSCHA KALLT
Undvik all form av vatten och ånga. Duscha inte varmt, diska inte 
och vänta med att tvätta och laga mat tills det mörknat.

8
BLÖT NER ETT LAKAN
Om det inte räcker med att öppna fönstren, prova att spreja ett 
lakan med kallt vatten. Häng det sedan för ett öppet fönster så kom-
mer vinden som paserar in genom fönstret att kylas ner.

Det var längesedan som det var så varmt som det har varit den här försommaren.
Visst är det underbart med sol och värme, men inte när det är dags att gå och lägga sig. 
Nedan har vi samlat några tips på vad man kan göra för att hålla lägenheten sval.

Angelica Andresen 
Är vår nya förvaltare och kommer främst jobba med
våra områden i söder. 

Angelica började hos oss i början på mars månad 
och jobbar tillsammans med resten av förvaltnings-
avdelningen. Hennes arbetsuppgifter innefattar 
bland annat lägenhetsbesiktningar, kontakt med 
hyresgäster och entreprenörer med mera.

Janne Nilsson som tidigare har varit förvaltare i 
söder och jobbat hos oss i 17 år har valt att ge sig ut 
på nya äventyr.

Vi hälsar Angelica varmt välkommen till oss och 
önskar Janne all lycka till!

5 snabba frågor
Intressen: Inredning och renoveringsprojekt till min mans 
stora förtret… 
Favoritmat: Dumplings 
Bästa grilltipset: Hemmagjord chimichurri 
Favoritplats: Sommarstugan 
Boktips: Den magiska gnistan, Kajsa Ingemarsson

Möt vår nya medarbetare!
källa: expressen.se



Årets 
Områdesyror

Även i år har vi haft nöjet att åka ut i våra områden 
och anordna områdesyror. I år har vi hunnit besöka 
Blomstergatan, Åsa, Östergatan, Kolla Parkstad, 
Förlanda, Gällinge, Eksta Gård och Järnvägsgatan.  

Detta innebär att vi nu har varit i nästan alla våra 
områden, stora som små. Nytt för i år var att om-
rådesyrorna har varit på vardagskvällar, vilket har 
varit uppskattat av många.

-Det är alltid lika roligt att komma ut i områdena 
och träffa hyresgästerna på plats. Dessutom fångar 
vi upp många bra förslag och önskemål, säger 
Linda Westberg, uthyrare på Eksta. 

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

Vad gör man på en områdesyra?
Det är en gemensam dag då du kan passa på att 
göra dig av med gammalt skräp, känna granng-
emenskap, mingla, strosa runt, gå poängprome-
nad eller ta en fika. 

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

Vi vill passa på att tacka alla er som kom och be-
sökte oss. Inte nog med att vi har haft ett fantastiskt 
väder vid våra träffar, vi har även haft bra diskussio-
ner, fått konkret feedback och tips på förbättringar 
samt fått många goa skratt. Tack vare att ni bidrar 
till att göra träffarna så givande är vår ambition att 
fortsätta med områdesyror även nästa år. 

Vilka områden som står på tur våren 2019 kom-
mer att redovisas i höstens nummer av Eksta Nytt.

Stort tack alla som medverkade till att våra 
områdesyror blev så lyckade!

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

6



7



8

Äppelros- och Magnoliavägen
Hälften av hyresgästerna inflyttade i Tölö Ängar och all-aktivitetsplanen är invigd.

Tölö Ängar är som bekant ett nytt och populärt 
område i Kungsbacka. Totalt byggs det ca 200 bo-
städer i området. 

Längst in i området har vi byggt 46 lägenheter i 
passivhusteknik. Lägenheterna är uppdelade i så 
kallade fyrbohus, fyrboplus och radhus.

Radhusen är byggda i två våningar, som etagelägen-
heter, med invändig trappa och toalett med dusch 
på båda plan. Samtliga lägenheter har balkong och  
egen trädgård med skötselansvar.

-Det har varit ett högt tryck på lägenheterna och 
många sökande, vilket så klart är jätteroligt! Berät-
tar Linda Westberg som har hyrt ut många av lä-
genheterna. 

All-aktivitetsplan
I slutet på april månad var det invigning av all-akti-
vitetsplanen i området. En multiplan där man kan 
spela både fotboll, innebandy eller basket. Planen 
är framtagen av samfälligheten och det är nu kom-
munen som äger den. Förhoppningsvis kommer 
den bli väl använd. 

Moloker
Nytt i området är också att vi har valt att använda 
oss av så kallade moloker, underjordiska sopkärl. 
Detta innebär att kärlen för rest- och matavfall tas 
bort från soprummen och molokerna placeras på 
utsidan. Molokerna är djupa vilket innebär att av-
fallet håller sig konstant svalt och lukten som bru-
kar uppstå reduceras. De som hämtar avfallet behö-
ver nu varken lyfta, dra eller bära några sopkärl, de 
kommer heller inte i kontakt med avfallet.

I slutet på april flyttade hyresgästerna in i de 
22 lägenheter på Äppelrosvägen och i början på 
september kommer hyresgästerna på Magnoliavä-
gen att flytta in. 
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Små Under - ny presentbutik i Fjärås 
Små Under är det senaste tillskottet av våra 
lokalhyresgäster och finns på Fjärås Torg. Utanför 
butiken är det fullt med blommor i alla dess slag. 
Väl i butiken träffar jag Jenny Lagerberg som är 
ägare. Hon berättar att hon öppnade under morsdag 
helgen, den 25 maj och att många kommit och 
besökt affären.

- Många är glada och tycker att det är roligt att ha en 
presentbutik på torget, berättar Jenny.

Och presenter, det finns det gott om. I butiken kan 
du hitta allt från textilier och inredning till blommor 
och barnleksaker. Den är smakfullt inredd och det 
finns mycket att välja mellan, både till stora och små.

Jenny har sedan tidigare haft en liten presentbutik i 
Kinna och jobbar övrig tid som medium.
Nu när hon har flyttat butiken hit är det enklare att 
få ihop det vardagliga. 

- Går det bra är ambitionen att öka öppettiderna 
och förutom blommor även kunna sälja egenodlade 
färska grönsaker, säger Jenny och ler.

Hjärtligt välkomna!

Vill du veta mer?
Följ Små Under på instagram små_under.

Öppettider:

Torsdagar 10.00-18.00
Fredagar 10.00-16.00
Lördagar 10.00-14.00

Reportage: Johanna

10% 
på valfri vara t.o.m 1/9-18.

Klipp ut annonsen och ta med!

(gäller ej ihop med annat erbjudande)

Små Under
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Trygghetsboendet nu invigt
med bubbel, brie och boule!

Inflyttningen började i februari och den officiella 
invigningen ”bubbel, brie och boule” gick av sta-
peln i mars. Hyresgäster, entreprenörer och andra 
intressenter var på plats och gick på röda mattan  
för att inviga Kungsbackas första Trygghetsboende. 
Det blev en festlig tillställning trots det lite kyliga 
vädret.

Byggentreprenören Erlandsson Bygg lämnade ett 
boulespel som gåva och premiärklotet kastades.  
På plats var också delikatessbussen Bubbel och Brie 
som serverade ost och bubbel till allas förtjusning.

Glädje, aktiviteter och gemenskap
Trygghetsvärden Pia och Marita från Eksta jobbar 
på trygghetsboendet och har varit med från starten.

- Det är fantastiskt roligt att se hur våra hyresgäster 
så snabbt funnit vänner. Vår gemensamhetslokal 
blir en naturlig mötesplats och på bara tre månader 
har vi organiserade aktiviteter. Boule, sittgympa, 
promenadgrupp, linedance, fredagsquiz och spon-

tana träffar vid grillen är redan ett faktum. 
Här bor aktiva personer som samlas kring egna 
aktiviteter och sådant som Eksta ordnar. Vi kän-
ner oss priviligierade som får jobba i Kungsbackas 
trygghetsboende, säger Marita och Pia samstämt. 

Invigning av flaggstången
Den 6:e juni var drygt 50 kloka, livsbejakande hy-
resgäster på Kolla trygghetsboende ute och invigde 
flaggstången.

Då flaggan hissats i topp sjöng alla nationalsången 
samstämt och vördnadsfullt. Ceremonin avslutades 
med sommartårta och gemenskap på innergården. 
Solen strålade. Sorlet och skratten från borden vi-
sade på att många bekantskaper har stiftats i vårt 
fina hus. 

Idag är alla lägenheter uthyrda. Vill du söka är det 
hos Bostadsförmedlingen du ställer dig i kö.
www.kungsbacka.se
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Trygghetsboendet nu invigt
med bubbel, brie och boule!

”Ledorden i projektet är trygghet och social gemenskap. 

Den konstnärliga utsmyckningen med årstidsträd i trapphusen, 

designen av receptionen, mötesplatser i vinterträdgårdarna, 

belysning och utformning av utomhusmiljön är exempel på hur 

vi velat skapa de bästa förutsättningarna för ett gott boende.”

- Det är fantastiskt roligt att se hur våra hyresgäster så snabbt funnit 

vänner. Vår gemensamhetslokal blir en naturlig mötesplats och på 

bara tre månader har vi organiserade aktiviteter.

- Pia och Marita
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Har du fått oönskat besök?
Nu när våren och sommaren har kommit är det fler 
än vi människor som är nöjda. Svartmyror och ge-
tingar är två exempel på skadedjur som brukar kom-
ma fram. Nedan kan du läsa om dem och även hitta 
information om hur du går tillväga för att bli av med 
dem.

Avtal med Anticimex
Som hyresgäst hos Eksta ingår det ett avtal med Anti-
cimex. Får du problem med myror, getingar eller andra 
skadedjur kan du ringa direkt till dem och få hjälp. 
Det kostar ingenting.

-Varför ska jag ringa själv? Det är en fråga vi ofta får. An-
ticimex vill att du som hyresgäst själv ska ringa och med-
dela om du har fått skadedjur. Detta för att de får svar 
på frågorna direkt och kan då påbörja handläggningen 
snabbare och boka tid i de fall det behövs.

Svartmyror 
Svartmyrorna gillar värmen och kommer oftast fram 
den här tiden. På våren är det ofta brist på mat och då 
söker de sig inomhus. En liten saftfläck kan lätt locka 
till sig flera myror som sedan lämnar spår åt resten av 
flocken. För att bli av med dem bör du försöka lokali-
sera själva boet och strategiskt placera ut myrdosor.

Getingar
Getingar är nyttiga insekter som håller ner mängden 
av många andra insekter som är skadedjur i våra träd-
gårdar, särskilt under våren och försommaren. Men när 
getingarna blir för många och kommer för nära hus och 
uteplatser så upplever en del människor det som obe-
hagligt.

Anticimex erfarenhet visar att varannan sommar blir en 
så kallad getingsommar. Förra året var det ganska lugnt 
vilket innebär att det kan bli fler getingar i år. 

Har du ett stort getingbo i anslutning till din lägenhet, 
kontakta Anticimex.

I faktarutorna här bredvid hittar du lite tips och råd  från 
Anticimex mot svartmyror och getingar.

Tips och råd för att slippa getingstick: 

•Ta bort getingbon tidigt på våren och helst kvällstid då getingarna är 
inne i boet och håller sig lugnare än på dagen.
•Undvik häftiga rörelser när en geting närmar sig.
•Täck över kött och söta rätter vid måltider utomhus.
•Ställ ut något gott till getingarna en bra bit från där ni håller till.
•Undvik söta eller starka parfymer.
•Drick inte ur en öppnad burk eller mörk flaska som stått ute.
•Gå inte barfota utomhus.
•Bär inte kläder i starka färger och undvik gult och andra ljusa mönster.

Tips och råd mot svartmyror: 

•Håll efter sött spill såsom socker, saft och läskedryck eller kaksmulor 
framför allt under våren.
•Täta håligheter vid framförallt dörrlister och i väggar.
•Avlägsna eller trimma buskar intill huset som kan härbärgera bladlöss, 
där samlas ofta svartmyror i stor mängd.
•För att bli av med myrorna bör du lokalisera själva boet. Oftast är det 
beläget under plattor, stenar och dylikt.

Har du problem med skadedjur kontakta Anticimex. Ibland 
kräver Anticimex uppgift om vilket försäkringsbolag vi har. 
På den frågan ska du svara Länsförsäkringar.

Ring dem på 031-742 26 00.

Källa: Anticimex

Tänk på att titta en extra gång i glaset innan du dricker.
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Enkla sommartårtan

1. Vispa grädde tillsammans med vaniljsocker.
2. Lägg ut den understa sockerkaksbottnen på ett fat. Bred på ett lager vaniljsås och fördela ut mosad banan.
3. Lägg på nästa sockerkaksbotten och ringla över fruktjuice. Mosa jordgubbar och fördela ut. och lägg sedan på den översta 
      sockerkaksbottnen. Spatla ut grädde runt om med hjälp av en slickepott. Dekorera med färska jordgubbar, hallon och mynta.

Ingredienser

3 dl vispgrädde
1 msk vaniljsocker  
1 paket runda sockerkaksbottnar (delad i tre bottnar)
1 dl vaniljsås
2 bananer
1,5 dl spad från fruktkonserv eller juice 
1-2 liter färska jordgubbar
Lite hallon och mynta till garnering

Gör så här:

Honung- och 
myntamarinerade jordgubbar

Ingredienser 6 port

2 l jordgubbar 
0,5 dl honung, flytande 
3 msk mynta, färsk, hackad
3 dl grädde 
2 paket mums-mums

Gör så här:
1. Rensa jordgubbarna och skär dem i mindre bitar. Ringla över honung
 och vänd i myntabladen. Låt stå en halvtimme i kyl.
2. Vispa grädden. Krossa mums mums och häll i grädden.
3. Lägg upp jordgubbarna i små skålar och servera med mums-mums grädden.

Njut!

med mums-mumsgrädde
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Vi bygger nytt!
Vi har ett flertal nyproduktionsprojekt i gång. En 
del är i byggfasen och vissa är i planeringsfasen.  
Under 2018 har hyresgäster flyttat in i våra nya 
lägenheter på Trygghetsboendet i Kolla, Övre Sol-
liden i Fjärås och på Äppelrosvägen i Tölö Ängar. 

I september får de kommande hyresgästerna på 
Magnoliavägen i Tölö Ängar tillträde till sina lägen-
heter, vilket innebär att Tölö Ängar nu är uthyrt 
och området är fullt med liv och rörelse. 
Nedan har vi listat några av projekten som är igång 

och som är planerade framöver. Det här är vad som 
gäller idag, men det kan också förändras både vad 
gäller tid och omfattning.
All vår nyproduktion byggs som ”passivhus” och 
med stor del solenergi för uppvärmning och för 
elproduktion. 

Du kan följa våra projekt på vår hemsida:
eksta.se/bostadsomraden/nyproduktion/

Majsvägen, Fjärås
Mellan Majsvägen och Smedingeskolan 
har vi nu börjat bygga 12 nya hyresrätter. 
Vi har tidigare 56 hyresrätter på 
Majsvägen. Lägenheterna kommer 
byggas som befintliga hus på Majsvägen 
samt som fyrobohus.

Antal:  12 hyresrätter
Storlek:  3 rum och kök
Inflyttning: prel. våren 2019

Stinas väg, Åsa seniorby 55+ 
I närheten av Åsa äldreboende kommer vi 
bygga ett område med 19 lägenheter. För att 
bo här måste man ha fyllt 55 år. Lägenheterna 
kommer vara uppdelade så man bor på mark-
plan eller en trappa upp. 

Antal:  19 hyresrätter
Storlek:  2-3 rum och kök
Inflyttning: prel. hösten 2019

Vissa av lägenheterna kommer hyras ut i 
samarbete med Spf Åsa.

Översikt Stinas väg, Åsa

Alla våra lägenheter förmedlas via Kungsbacka bostadsförmedling. 
Ett antal av lägenheterna kommer förmedlas via vår interna kö.
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vy över torgen  kv. 25C/26A

delar av Kolla 5:7,  kv. 25-26 färgskala fasader
2018.04.06

markgren
arkitekturab

Särö Äldreboende
På Västra Särövägen i Särö planeras det för ett 
nytt äldreboende. Byggstarten är planerad till 
hösten 2018.

Antal:  80 lägenheter
Inflyttning: prel. under 2020

Vård- och omsorgsboende via Kungsbacka kommun.

Torgvy Kvarteret 25/26, Kolla Parkstad

Alla våra lägenheter förmedlas via Kungsbacka bostadsförmedling. 
Ett antal av lägenheterna kommer förmedlas via vår interna kö.

Kvarteret 25/26, Kolla Parkstad
Kolla Parkstad växer fortfarande och nu ska 
vi bygga ytterligare lägenheter i området.
Totalt blir det 40 lägenheter uppdelade i 
fyrbohus och radhus med inflyttning i två 
etapper, sommar, samt hösten 2019.

Antal:  40 hyresrätter
Storlek:  2,3 och 4 rum och kök
Inflyttning: prel. sommar och höst 2019
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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 13 juli 2018.

1.    Vad heter vår nya medarbetare?
2.    Vad heter den nya presentbutiken i Fjärås?
3.    Var kan du köpa Ekstas närproducerade honung?
 
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  Susanne Samuelsson, Slåttervägen
2:a pris  Marianne Ramstedt, Motellvägen
3:e pris Anne-lie Leander Henriksson, Humlevägen

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

 

1 dl chilisås
1 dl flytande honung 
1 dl olivolja
1 msk curry
2-3 vitlöksklyftor - efter smak

BBQ sås - perfekt till grillat!
Ingredienser:

Häll alla ingredienserna förutom oljan i 
en skål. Rör om och tillsätt sedan oljan 
under omrörning så den inte skär sig.
Klart!

Trevlig sommar 

önskar alla vi på  
Eksta Bostads AB


