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Vi önskar alla våra hyresgäster

en riktigt God Jul!

Nya medarbetare

Underhåll

Julrecept

Fredrik, Niklas, Anna
Martina och Joakim sid. 4

Vad har gjorts och
vad är planerat? sid.5

Perfekt att bjuda på
nu till jul sid.8-9

Christer har ordet
Det har varit ett spännande år på många sätt.
Vi har vädermässigt
haft en fantastisk sommar, solig och varm.
Det känns lite avlägset
nu när höstmörkret lägrat sig och det stundtals
regnar från sidan, men
nu är ändå julen här.
Vi möter en fin tid där
traditionsenligt pynt
lyser upp både ute och
inne.
I kapp med att Kungsbacka fortsätter sin positiva
utveckling och fler vill flytta hit blir bostadsfrågan viktig. Hyresrätten som boendeform har fått ett uppsving
och är attraktiv och efterfrågad.
Tillsammans med er hyresgäster försöker vi följa med
och utveckla våra befintliga områden. Vi har också
en fortsatt hög takt på nyproduktionen. Under året
färdigställdes 135 lägenheter. Det är alltid en härlig
känsla att se hur våra byggprojekt med trä, betong osv
förvandlas i samband med inflyttningen. De människor som flyttar in sätter sin prägel och skapar fina
och personliga hem. Det är en fantastisk känsla och en
ynnest att få medverka till att göra det möjligt.
Under 2019 kommer nyproduktionen att fortsätta i
samma takt som tidigare. Det blir dock inte på bekostnad av drivkraften att ständigt förbättra och utveckla
våra befintliga områden och era hem.
En viktig del i det arbetet är underhållet av utemiljö
och lägenheter. Det är faktiskt ett av de absolut största
arbetsområdena för oss. Vi har under hösten stärkt vår
organisation med nya och engagerade medarbetare,
både inom förvaltning och kundtjänst. Läs mer om i
det i tidningen.
Förändringen i omgivningen går allt snabbare, inte
minst inom digitalisering och kommunikation, vilket
kommer att påverka positivt framöver.
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Nu hoppas jag att ni följer oss på sociala medier där vi
nu finns med både på Facebook och Instagram.
God Jul och Gott Nytt år!
Christer Kilersjö, VD
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Hyresgästinformation
Nu finns vi på sociala medier!
Sedan ett tag tillbaka finns vi nu på sociala medier.
Du kan följa oss på Instagram eller gilla vår sida på
Facebook. På våra sidor kommer vi lägga ut information som kan vara av intresse oavsett om du är
hyresgäst eller inte, lite tips, tävlingar och låta dig
följa med i vår vardag.

gärna!
Följ oss

Nytt år - nytt utseende
Nytt år, nya möjligheter brukar man säga. Vi har därför
lagt i en extra växel när det gäller vår grafiska profil.
Under nästa år kommer Ekstanytt se annorlunda ut, lite nyare
och lite modernare. Innehållet
Håll utkik!
kommer vara detsamma, men
med en lite nyare touch.
Vi hoppas att du kommer gilla det!

När sätter ni på värmen?
Så fort temperaturen kryper neråt får vi ofta samtal om när
vi sätter på värmen i lägenheterna. Sanningen är att värmen sätts på automatiskt så fort det bli kallt ute. Ju kallare
det blir, desto varmare vatten skickas ut till elementen.
På elementet sitter termostater som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner av att det är
21 grader i rummet, stänger den av vattenflödet igenom
elementet. Därför kan elementet vara kallt trots att det är
minusgrader ute. Skulle temperaturen sjunka öppnar termostaten vattenflödet till elementet igen. Samma princip
gäller även för elradiatorer.
På termostaten som vi satt upp i samtliga lägenheter kan
du se vad för grad du har i lägenheten. Ring oss om du
har under 21 grader.

Våra öppettider i jul
Julafton, juldagen och annandag jul
samt nyårsafton och nyårsdagen har
vi stängt.
Resterande vardagar har vi öppet
som vanligt. Telefon 0300-356 00.

Varför hemförsäkring?
När vår hyresavdelning skriver kontrakt informerar
de alltid om att det är viktigt att ha en hemförsäkring. Varför då undrar kanske du?
Hemförsäkringen är ett ekonomiskt skydd om
det skulle hända något i lägenheten. Dels för dina
privata saker, men också om det skulle bli en brand
eller vattenskada som du är vållande till. Annars kan
det bli väldigt dyrt.
Utöver skyddet för dina saker innehåller den ofta
reseskydd, rättsskydd m.m beroende på var du tecknar försäkringen. Det finns många försäkringsbolag
att välja mellan så titta gärna på några olika så du
hittar den som passar dig bäst.

Snöskottning
Du som hyresgäst är ansvarig för snöskottning/flisning framför egen entré/ingång, vid trottoaren tar vårt
ansvar vid. Du har också ansvar för trappan upp till din
lägenheten om du har en. Våra entreprenörer sköter
skottning och flisning i resten av området.
I varje område finns det flisbingar där du kan ta flis och
lägga där det behövs.

Fyrverkerier
Visst längtar vi till en kväll med trevligt sällskap och
god mat, och som en avslutning en himmel full av
färgsprakande raketer. Nyårsfirande i all ära, men tänk
på att det inte är tillåtet att skjuta raketer i tätbebyggt
område.
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Fredrik Secund, Niklas Eliasson, Anna van Horik, Martin Vagiste och Joakim Runger

Möt våra nya medarbetare!
Fredrik Secund, Niklas Eliasson, Anna van Horik, Martin Vagiste och Joakim Runger har under sommaren
och hösten anslutit sig till oss, vilket vi är mycket glada
över!
Fredrik och Joakim är våra två nya förvaltare och kommer synas en hel del ute i områdena. Hans Andersson
som har varit förvaltare i norr och centrum tidigare har
tagit tjänsteledigt under ett halvårs tid.
Niklas jobbar som områdesansvarig fastighetsskötare i
norr och Martin kommer tillhöra vår driftavdelning.
Anna är en ny röst i kundtjänst, så ringer ni till oss är det
mycket möjligt att hon svarar.
Vi hälsar dem allesammans hjärligt välkomna!

Fredrik Secund

Förvaltare i område söder.
Intressen: Skidåkning både utför och längd, simning.
Favoritmat: Gillar all vällagad mat.
Bästa jultipset: Köp färdig kokt julskinka, spar tid och
är alltid perfekt kokt.
Favoritplats: Hemma och Käringön.

Niklas Eliasson

Områdesansvarig fastighetsskötare i norr.
Intressen: Golf och fiske.
Favoritmat: Fredagstacos.
Bästa jultipset: Ge bort något hemmagjort.
Favoritplats: Kapstaden.
Boktips: Lyssnar mest på poddar.

Anna van Horik

Kundtjänst
Intressen: Familjen, kost och hälsa, träna kickboxning.
Favoritmat: Mormors kåldolmar.
Bästa jultipset: Testa det vegetariska julbordet på Skårs gård.
Favoritplats: Hemma.
Boktips: Matrevolutionen - Andreas Eenfeldt.

Martin Vagiste

Drifttekniker
Intressen: Bilar/fordon.
Favoritmat: Dumplings.
Bästa jultipset: Byt glödlampor och julbelysning till LEDljusbelysning för att spara energi.
Favoritplats: På campingplatsen.

Joakim Runger

Ett gott skratt förlänger livet.
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Förvaltare i område söder och centrum.
Intressen: Familjen, ishockey, träna och resa.
Favoritmat: Skaldjur.
Bästa jultipset: Var snäll emot tomten.
Favoritplats: I solen vid havet.
Boktips: Själakistan - Ann Rosman.

Underhåll 2018-2019
Vad har gjorts i våra områden 2018? Vad är planerat för 2019?
Nedan hittar du en sammaställning på lite avw underhållet för 2018 och 2019.
Tänk på att planeringen är alltid preliminär och ibland kan det dyka upp akuta saker som gör att man får planera om.

2018

2019

CENTRUM

CENTRUM

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Upprustning av lekplatser - Slåttervägen, G:a Tölövägen
Installerat underjordsbehållare - Signesväg 9, Slåttervägen
Ombyggnad av hissar - Mortelvägen
Målning av parkeringslinjer - Lars Runebergs gata
Byte stolparmaturer - Gullregn- och Kaprifolvägen
Borstat, tvättat och behandlat tak - Gamla Kolla
Byte av trall på altanerna - Linimentvägen, Signesväg,
Mortelvägen
Asfalterat och breddat parkeringarna - Slåttervägen
Renovering av kvarterslokal - Britta Lenas gata
Renovering av lägenhetsförråd - Lars Runebergs gata
Byte kakel och spiskåpor i köken
Asfalterat - Signeskulle
Renoverat tvättstugan - Svalvägen

•
•
•
•
•
•
•

Foga om tegelfasad - Rosengatan 3-13
Upprustning av lekplatser - Forsgläntevägen
Installation av tvättbokningssystem - Pastillgränden,
Mineralvägen och Mortelvägen
Renovering av bullerplank och tvättstuga - Östergatan
Nya förrådsväggar samt ny belysning - Lars Runebergs
gata
Byte av spiskåpa - Linimentvägen 2-30, Signesväg
Byte av kakel i kök - Linimentvägen 2-30, Signesväg
Byte av låssystem - Hyllan, Britta Lenas gata
Renovering av trall på uteplatserna - G:a Tölövägen
Renovering av hissar - Linimentvägen 2-30 och Signesväg

NORR & SÖDER

NORR & SÖDER

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny trapphusbelysning - Fr Trädgårdsväg 2-4
Tvätt av tak - Fr Trädgårdsväg 6
Ny trapphusbelysning - Trädgårdsvägen
Renovering av badrum - Fr Trädgårdsväg 10-18
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
Fasadrenovering - Rajgräsvägen 9
Målning av fasader - Vetevägen
Tvätt av tak - Liabovägen
Målning av carportar - Liabovägen
Översyn av köksblandare - Kyviksäng
Översyn av plattor/gångvägar - Banvallen/Kyviksäng

Nya altandörrar - Fr Trädgårdsväg 2-4
Målning av trapphus - Talavidsvägen 6-26
Upprustning av utemiljö - Talavidsvägen och Mellanvägen
Målning av fasader - Karl Johans väg
Dränering - Motellvägen 17
Ny trall vid entréer - Bollvägen
Nya köksluckor - Vetevägen
Byte av garageportar - Havre och Vetevägen
Byte av balkongdörrar - Rågvägen
Målning av källargång/ny belysning - Klövervägen 8-70
Byte av förrådsdörrar - Kyviksäng 1-42
Ny trall på balkongerna - Banvallen 29-87, 20-52
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Biåret på Humlevägen 13
Vi har i tidigare nummer av Eksta nytt skrivit om
Humlevägen, vårt nyproducerade område i Fjärås som
bland annat är känt för att vara Sveriges första bostadsområde med likströmsnät.
Under året har vi haft många studiebesök, med besökare
från många delar av Sverige. Men för många är kanske
inte likströmsnätet det som lockar mest. I somras flyttade
100 000 hyresgäster i form av bin in på Humlevägen 13.
Kungskupan hjälper oss med allt som har med bina att
göra och har nu i slutet på året sammanställt en rapport
om just ”Biåret på Humlevägen 13”.
Maj
Bisamhällena har sitt ursprung från Slöinge utanför Falkenberg men
har under vintern övervintrat i Myra, Fjärås. Samhällena har klarat
vintern bra och det är två starka samhällen som vaknar på våren
med många individer. Värmen som kommer i början av maj gör
att samhällena snabbt växer.
Växterna runt omkring blommar för fullt, förutom att bina samlar
nektar från vårens blommor och alla vårens frukter och bär som
blommar drar de in mycket rapshonung. I slutet på maj kan de
första ramarna med honung tas. Alldeles lagom till invigningen
av Humlevägen, Fjärås. Bina får flytta in i sina nya bostäder några
dagar innan själva invigningen, vilket göra att man kan se några
nyfikna bina som flyger bland invigningens gäster. Men bara på
några dagar märker man skillnad, bina vet vart de bor och som
vanligt är de mest intresserade av sina blommor.

”Nyfikna besökare vid
invigningen av Humlevägen”
Juni
Det jobbas febrilt i kuporna bina kör i skytteltrafik mellan alla
vårens och sommarens blommor. Det fylls på i honungsförråden och allt ser bra ut. Men efterhand börjar man så smått
märka effekt på värmen och avsaknaden av regn. Blommorna
har blommat fantastiskt men med värmen har de också blommat över snabbt. Blomtiden förkortas och bina hinner inte
hämta all nektar till honung när allt blommar samtidigt. Men
än klagas det inte i biodlingskretsar däremot börjar folk att
skruva på sig lite och undra när det där regnet skall komma.
På midsommar kommer det dock lite regn men vid detta laget
ligger blomningen långt före än normalsäsong.
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Bikupan på H
umlevägen 13

I slutet av juni bestämmer vi oss för att byta drottning i ett av
bisamhällena, eftersom de har blivit stingsliga. Visst kan bina
vara lite lättirriterade när de inte har så mycket att göra, vilket
många samhällen blev i somras när de under vissa perioder inte
hade så mycket blommor att hämta nektar ifrån, då de redan
blommat över eller torkat bort. Sysslolösa bin är inga glada bin.
Ena bisamhället är mer lättretligt än andra samhällen i allmänhet vilket gjorde dem svårarbetade, och med detta togs beslutet
att byta fjolårets drottning. En drottningpuppa sattes in och
efter några dagar hade den kläckts och en ny drottning tog över
styret i kupan. Binas humör beror på deras drottning, en snäll
och äggproducerande drottning ger lugna bin. Om en drottning har mer stingsliga gener, blir även övriga bin stingsliga
eftersom drottningen är mor till alla bin visar hennes gener
sig på bisamhället humör. Sådan mor sådan dotter…. Är ett
mycket passande ordspråk här, (drönarna- herrarna i samhället vars enda uppgift är att para sig med drottningar har ingen
gadd och försvarar inte bisamhället, därmed påverkar de inte
bisamhällets humör).

”Den nyslungade
honungen silas”

Juli
Nu ser vi fram emot att linden skall börja blomma och fylla
skattlådorna med sin lite friska smak. Här visar sig sommarens
torka, det är inte alls samma explosion som det kan vara i skattlådorna under lindens blomning. Med ihållande torka sparar
träden på vattenresurserna, vilket kanske gör att de inte släpper
lika mycket nektar.
Vad det gäller Linden har det ett litet speciellt sätt att släppa
nektarn, det är inte så att alla blommorna ger ifrån sig nektar
samtidigt. Det kan vara så att toppen släpper nektar vid kl.
12.00-14.00 medan grenarna i mitten till höger håller öppet
mellan kl. 09.00- 12.30 osv. Detta har dock bina grym koll på
och vet precis vart de ska hämta nektarn och när. Några ramar
tas bort för att ge drottningarna plats att lägga ägg. Men de
flesta ramar lämnas kvar i kuporna som reserv, vi vet inte om
det kommer bli kris med binas mat i framtiden då inget regn
är i sikte.
Augusti
I augusti händer det inte så mycket, torkan har gjort att växtligheten avstannat och det finns inte så mycket att hämta nektar
och pollen ifrån. I slutet av torkan kunde man till och med se
att honungsskafferiet minskade i vissa kupor. Till slut kommer
det efterlängtade regnet i augusti.
September
I vanliga fall finns det inte så mycket att hämta från naturen för
bina, men eftersom växtligheten verkar försöka ta igen lite utav
det som gått förlorat under torkan. Ser man fortfarande bin
som kommer med pollenbyxor. Den sista honungen skördas.

Som ersättning för honungen som skördats, får varje bisamhälle
18 kg socker i form av 24 liter sockerlösning vilket är en blandning av ekologiskt strösocker och vatten. I mitten av oktober
har bina dragit ner all sockerlösning och de sista förberedelserna
inför vintern är färdiga.
Förra säsongen var det för kallt, denna säsongen var det för
varmt. Våren startade kanske lite sent men när den väl kom
igång så blev det full fart bland växter och djur. Förutom att
blommorna snabbt, blommade mycket över på kort tid. Torkan
gjorde att till exempel de viktiga växterna ljung och klöver,
torkade bort. Förra året gav klövern inte ifrån sig nektar för det
var för kallt. Med torkan så sparade växterna på vattnet, vilket
gjorde att det gick mycket lite vatten till nektarn. Men till slut
kom regnet och många växter vaknar till liv igen och bina får
en fin avslutning på en lite besvärlig säsong.
Trots detta klarade sig bisamhällena vid Humlevägen sig bra,
totalt har det blivit en skörd på 56 kg fin honung. Bina besöker
4 miljoner blommor för att samla in ett kilo honung. Det går
åt minst lika mycket till sommarfödan i bisamhället och att föda
upp nya bin. Detta leder till att bina vid Humlevägen, Fjärås
med lite snabb huvudräkning besökt nästan en miljard blommor i närområdet.
Tänk vad detta har gjort för alla växter som kräver pollinering.
En fantastisk insats för den viktiga biologiska mångfalden som
alla i närområdet får ta del av och njuta av en grönare närmiljö.
Anna Olsson, Kungskupan

HONUNG - SNABBFAKTA
- Blommorna producerar nektar för att locka till sig bin
som i sin tur hjälper växterna att bli pollinerade.
- All honung är unik. På sommaren hämtar de ofta
nektar från raps, maskros och klöver. Under hösten
kan de hämta nektar från ljung och olika blad. Därför
skiljer sig honungen i färg, smak och konsistens.
- Använd gärna honungen i matlagning, på frukostflingorna eller i teet.
- Honung är bakteriehämmande och är
utmärkt vid förkylning.

”Anna på plats på Humlevägens
invigning i maj”
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Personalens bästa julrecept!
Vi på Eksta gillar mat, och vi delar gärna med oss!
Nedan hittar ni några av personalens favoriter till julen. Hoppas de smakar!

Carinas

Jonathans

snöbollar

När du är sugen på något sött

Över och underdelar:
200 gr skållad och mald mandel
5 dl florsocker
4 äggvitor vispas hårt
Blanda och lägg tsk stora klickar på en plåt.
Grädda i 200 grader i 7-8 minuter lite nedanför mittfalsen.
Kräm:
50 g smör
3/4 msk vetemjöl
1/2 kkp starkt kaffe
Koka upp tills den blir tjock.
Lägg i 1 äggula som är utblandad med 1 msk grädde
150 g smör
3 tsk vaniljsocker
Röres poröst, blanda i den avsvalnade krämen
och 1 msk socker.
Lägg ihop kakorna 2 och 2 med kräm emellan.
Carina är vår löneadministratör och kundtjänstmedarbetare.

goda julkakor

Ingredienser
1 - 2 dl sötmandel
200 g rumsvarmt smör eller margarin
1 msk ljus sirap
2 dl socker
1 ägg
6 dl vetemjöl
2 tsk bikarbonat
2 tsk malen kanel
1 tsk malen ingefära
1 tsk malen kryddnejlika
Gör så här:
Sätt ugnen på 175°C.
Skålla och skala mandeln. Rör matfett, sirap och socker
pösigt. Tillsätt ägget.
Blanda samman vetemjölet med bikarbonat och samtliga
kryddor. Vänd ner i äggsmeten.
Ta upp degen på mjölad arbetsbänk och dela den i 8 lika
stora delar (för 64 st). Rulla ut till längder och dela varje i ca
8 lika stora bitar.
Rulla dem till bollar och lägg på bakpappersklädda plåtar.
Tryck fast en hel eller halvmandel i varje kaka.
Grädda i mitten av ugnen i ca 12 minuter.
Jonathan jobbar som förvaltningschef för område centrum.

Svärmor Britt-Maries

lax- och räktårta
Ingredienser
Botten
200-225 g kavring
75 g smält smör
Fyllning
5 gelatinblad
150 g rökt lax
200 g skalade räkor
2 dl creme fraiche
2 dl gräddfil
1 dl hackad purjolök
1/2 dl finhackad dill
salt och peppar
Garnering
120 g stenbits- eller löjrom
citron
skalade räkor
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Gör så här:
Botten
Smula kavringen och blanda med det smälta smöret. Tryck ut
i en smörpappersklädd form med löstagbar kant, ca 24 cm i
diameter. Ställ svalt.
Fyllningen
Lägg gelatinbladen i kallt vatten, minst 10 minuter. Strimla
laxen fint. Hacka räkorna grovt. Blanda creme fraiche, gräddfil,
purjolök och dill. Lägg i lax och räkor och rör om. Smaka av
med salt och peppar. Krama ur gelatinbladen och smält dem
på svag värme. Blanda i ett par matskedar laxröra. Häll blandningen i laxröran och rör om väl. Klicka ut i formen och släta
till. Ställ kallt ett par timmar, gärna över natten.
Garnering
Bred ut ett tunt laget stenbits- eller löjrom och garnera med
citron och räkor.
Jesper är en av våra områdesansvariga fastighetsskötare. Ett av hans
favoritrecept på jul är svärmor Britt-Maries lax- och räktårta!

Martina delar med sig av sitt

familjerecept på marsipan
1 tekopp mjölk kokas med
1 kaffekopp mjöl och
en liten klick smör.
Rör runt hela tiden, till smeten släpper från kastrullen.
Låt svalna.
1,2 kg florsocker
1 msk vaniljsocker
4 hg skållad och mald mandel
(går bra att köpa vanlig mald mandel)
4st malda bittermandlar
Blanda de torra ingredienserna med smeten.
Klart! Förvara i kylen.
Tips! Forma och pensla i choklad. Går även bra att färga med karamellfärg.

Martina jobbar som fastighetsenonom hos oss sedan många år tillbaka och en äkta marsipanälskare.

Annas

enkla& jättegoda julglass
Perfekt efter julbordet
Ingredienser
5 dl grädde.
cirka 15 st pepparkakor.
1 burk sötad kondenserad mjölk.
Gör så här:
1.
Vispa grädden tills den blir fluffig
(viktigt att den inte blir för hårt vispad)
2.
Häll ner den kondenserade mjölken och blanda noga.
3.
Krossa pepparkakorna i önskad storlek och rör ner.
4.
Häll glassen i en brödform eller i en skål av glas.
Låt stå i frysen i minst 4 timmar.
Ta fram en liten stund innan servering.
Garnera med krossade papparkakor.
Klart!
Anna är en av våra nya medarbetare. Du kan läsa mer om henne på sidan 2.
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Varför ska jag sopsortera?
När du sorterar dina sopor väl kan de tas om hand på ett
säkert sätt och det mesta kan återvinnas. På så sätt skyddas såväl människor som miljö och genom att återanvända materialen sparar vi både energi och naturresurser.
Genom att erbjuda våra hyresgäster goda möjligheter att
återvinna vill vi vara en ambassadör och en katalysator
när det kommer till att spara på jordens resurser.
Vi investerar i våra sop-/miljörum för att skapa en trevlig
miljö för återvinning. I våra flesta områden finns återvinningskärl så det ska vara enkelt för våra hyresgäster att
sortera och vi har löpande tillsyn av sop-/miljörummen
med egen personal för att försäkra oss om att de håller sig
fräscha, så fräscha som nu soprum kan vara.
I syfte att ytterligare förbättra miljön i våra sop-/miljörum har vi i några områden testat att installera underjordsbehållare (s.k. moloker) för restavfall och matavfall,
och på så sätt får vi bort de kärl som ger mest lukt från
sig. Faller detta väl ut kommer vi att installera dylika underjordsbehållare på fler områden.

Moloker - underjordsbehållare i Tölö Ängar

Informationsträff om källsortering på Apelsinen
I slutet på september höll Maria och Josefin från vår utegrupp en informationsträff i soprummet på Rosengatan
1-35. Vi hade fått information om att källsorteringen inte
fungerade tillfredsställande och att det fanns önskemål om
en informationsträff.
-Det kom många fler än vad vi trodde från början. Vi berättade om de olika kärlen och återvinningsmöjligheterna och
hyresgästerna som kom var verkligen intresserade, berättar
Josefin.
Maria och Josefin vill göra det enklare att källsortera.

Under informationsträffen fick man gärna lämna förbättringsförslag.
-Det var många förslag som kom in. Bland annat fick vi
önskemål om övervakningskameror, tydligare bilder, bättre
ventilation med mera, säger Maria.
Sammanfattningsvis blev det en lyckad kväll och vi tar med
oss förslagen för att se vad som kan förverkligas.
Framöver kan det mycket väl bli att vi har infotmationsträffar i fler områden.

Mijörummet på Rosengatan 1-35
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Stort tack till alla er som kom!

Årets julklapp
Vi vet själva hur svårt det är att förvara återvunnet material. Ofta viker man kartongerna och lägger ner dem
i en papperskasse. Sedan står de bakom någon dörr
eller i en skrubb så ingen ska behöva se det. Dessutom är det lätt att blanda material och när man väl ska
sortera så blir det ett moment till då man behöver gå
igenom påsen och sortera allt rätt.
Därför har vi tagit fram en smidig källsorteringskasse
där du kan förvara både plast och kartong var för sig.
Den är dessutom lite snyggare än en vanlig papperskasse och den går att använda om och om igen!

God jul på er alla!

345
983
kilo har vi tillsammans återvunnit under 2018!
Under perioden 2017-12-01 – 2018-11-30
återvann vi totalt 345 983 kg om man lägger ihop
alla våra områden. Det är en ökning med 19%
motsvarande föregående år, vilket är jättebra!
Av det återvunna hushållsavfallet gick:
79,7% % till materialåtervinning
20,1 % till energiåtervinning
0,2 % till deponering
Tävling
Vi hade aldrig fått de här resultaten utan er hjälp.
Vi på Eksta vill gärna att den positiva trenden
fortsätter. Därför gör vi en liten tävling utav det
hela till nästkommande år.
Vilket område lyckas återvinna mest hushållsavfall
per hushåll under perioden 2018-12-01 – 201911-30?
De områden som kommer topp tre kommer
belönas med en vinst.

Nedan har vi listat de tre områden som återvann mest under 2018*
(per hushåll) är följande:
Utmarksvägen 9-23 (176 kg/hushåll)
Frillesås Stationsväg 8 (173 kg/hushåll)
Linimentvägen 7-9 och Apotekargränden 1 (170 kg/hushåll)

Jättebra jobbat!
*2017-12-01 - 2018-11-31

Har du något förslag eller önskemål när det gäller återvinning? Meddela oss gärna på info@eksta.se.
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Frida och Johanna trivs i sina nya lokaler.

Gröna Sköna - en medveten frisör
Gröna Sköna är vår nya lokalhyresgäst på Mortelvägen 1 i
Signeskulle. Johanna Samuelsson som driver salongen har
många års erfarenhet av frisöryrket och slog upp portarna
till salongen andra veckan i augusti.

- Mitt intresse för hållbarhet och hälsa växte.
Som Grön Frisör använder jag endast produkter som
är godkända av Grön Salong. Alla produkter är i största
möjliga mån svenska och ekologiska, berättar Johanna.

När vi kommer in i salongen möter vi Johanna och Frida
som hälsar oss välkomna. Salongen är rymlig, mysig och
välkomnande. Hyllorna är fulla med produkter och det
lukar nytvättat.

Sedan den 1 december har hon sällskap av Frida
Melander som jobbar som massör och hudterapeut.

Johanna berättar att hon har jobbat som frisör i över 10 år,
senast inne i Göteborg.

- Jag erbjuder avslappningsmassage, ansiktsbehandlingar och energibehandling. I en energibehandling jobbar
man mycket med att få kunden att slappna av, säger
Frida.

- Många har följt med mig hit, vilket är jätteroligt!
Folk blir mer och mer medvetna och tänker på miljön,
säger Johanna.

Vill du boka en tid kan du gå in på deras hemsida
gronaskona.se eller ringa till dem på telefon
076-259 85 80.

För några år sedan utbildade hon sig till Grön Frisör.

Johanna och Frida hälsar alla hjärtligt välkomna till
deras salong!
Reportage: Johanna och Linda, Eksta
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Tips & trix med Peter och Jesper
Jesper och Peter är två av våra omtyckta fastighetsskötare. De jobbar dagligen med att hjälpa våra hyresgäster med felanmälningar.
Nedan visar de hur du enkelt får vattnet att sluta rinna ur kylskåpet och hur du kollar din brandvarnare.
Du hittar också information om hur du håller ventilationsdonet rent.

Kylen läcker vatten

Rengöring av ventilationsdon

Har du varit med om att det någon gång läckt vatten ut på golvet
från kylen? Eller att det kanske samlats kondensvatten i kylskåpet?
Då är troligtvis dräneringshålet i kylskåpet tätt.
Så här enkelt rengör du det:

Ett ventilationsdon kan finnas i flera rum. De är till för att ge dig en
god ventilation och ett bra inomhusklimat. För att de ska funka krävs
det att du rengör dem regelbundet, gärna ett par gånger om året.
Vi visar hur:

1

Se till att du har något att rengöra dräneringshålet med.
Exempelvis en tops eller en piprensare.

1

Ta dammsugaren och dammsug runt öppningen.

2

Dräneringshålet brukar sitta längst bak i kylen. Leta upp
det och tryck sedan i topsen/piprensaren för att rengöra
hålet.

2

Avsluta med att torka med en torr trasa.

Obs!

- Blockera inte dräneringshålet med varor.
- Placera varorna så luften kan cirkulera fritt.

Det går också bra att använda en vajer för att rensa hålet.

Obs!

Ändra inte den förinställda glipan på ventilationsdonet,
då kan hela ventilationssystemet påverkas.

Före och efter bild på ventilationsdonet.

Testa brandvarnaren!
Brandvarnaren ska testas gärna flera gånger per år.
Gör det gärna vid samma tidpunkt varje år så är det lättare att
komma ihåg när det ska göras.
Det finns olika sorters brandvarnare.
De flesta traditionella kan du testa själv enligt nedan.

1

2

Obs!

Testa brandvarnaren genom att hålla in knappen på
brandvarnaren tills den piper.
Piper den är den fungerande.
Piper den inte är det dags att byta batteri.
De går att köpa i de flesta livsmedelsbutiker eller
vitvarukedjor. Ta med batteriet om du är osäker på
vilken typ det är.

- Har du ingen brandvarnare?
Ring till oss så fixar vi det!
- Vissa lägenheter har nätanslutna
brandvarnare och dessa behöver också
ha nya batterier.
På vår Facebooksida och på vår Instagram visar Peter
hur du testar brandvarnaren. Gå gärna in och titta.
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Miljövänliga radhus med nära till både naturen och Kungsbacka centrum … intresset var stort när husen på Tölö ängar började byggas
för ett par år sedan. Nu har alla flyttat in och Ekstanytt fick komma på besök hos två par som hittat hem.

Njuter av nytt och fint
Den stora hallen. Eller kanske det fräscha kaklet på
toaletterna, för att inte tala om den rejäla kompisgungan på lekplatsen. I Veronica Fougmans och Jesper Danielssons familj har alla sin egen uppfattning
kring vad de njuter mest av med det nya boendet.
– Det är ett perfekt ställe för oss, säger Jesper.
Gott om plats också, och det behövs. För familjen hann
knappt börja packa flyttkartongerna i förra bostaden
i Fjärås innan det blev klart att de kommer att bli fler
snart. Storasyster Linnéa – och lillbrorsan Milos som
rör sig glatt runt på de stora lekytorna i det nya hemmet – ska få ett syskon om några månader.
Men just nu njuter de bara av att allt är nytt och fint, så
har de inte bott tidigare. Då har det varit äldre och lite
mer slitet. Så när de flyttade till Tölö ängar bestämde de
sig för att även satsa på nytt möblemang med mera.
– Det är väldigt lugnt och skönt här, och husen är inte
alls lyhörda, säger Veronica.
Som brukligt nu för tiden har de egen tvättmaskin och
torktumlare, istället för gemensam tvättstuga. Praktiskt,
tycker de.
– Vi hade det i och för sig i förra lägenheten också,
men jag gillar verkligen att man har satsat på hög kvalitet med vitvarorna, det är ”top notch”, säger Jesper.
Ett bra område för ungarna att leka i också, och nära
till både förskola och skola.
– Jag kan cykla till skolan, jag älskar att cykla, säger
Linnéa.
Reportage och foto: Thomas Drakenfors
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Det känns så bra att allt är nytt, säger Veronica Foughman och Jesper Danielsson som i september flyttade in i
sin fyra på Magnoliavägen.

Fakta: Veronica Foughman
Ålder: 32 år.
Yrke: Ekonomiassistent på åkeri.
Intressen: Träning och måleri.

Fakta: Jesper Danielsson
Ålder: 36 år.
Yrke: Grävmaskinist.
Intressen: Styrketräning.

Anna och Jannice föll för Tölö Ängar
Radhus, nej det är inget som de gått och drömt om.
Inte tidigare i alla fall.
Men allt ändrade sig när Anna Magnusson och Jannice Borér skulle på valpkurs med pudeln Lakritz.
– Villa, vovve och Volvo … nej, det var ju inte vad
man hade tänkt sig alls, säger Jannice.
Hon skrattar lite. För det är precis så livet ser ut just
nu. Varken hon eller sambon Anna hade någon som
helst förberedelse på den kärlek de drabbades av när
de tog en tur genom Tölö ängar med bilen för ett år
sedan.
– Och jag som alltid har fantiserat om att vi ska bo
högt upp någonstans, säger Anna.
Men så var det den där valpkursen. Som tog dem förbi
det nybyggda området en gång i veckan. De säger att
de helt enkelt föll för området. Och när de gick in och
kollade i bostadskön så låg de riktigt bra till. Anna och
Jannice lyckades till och med pricka in exakt det hus de
helst ville bo i, långt upp på Äppelrosvägen.
I december förra året fick de besked och i maj flyttade
de in.

– Bäst här hemma? Allt, säger Jannice.
Men förra, extremt varma sommaren, njöt de extra
mycket av sin rejäla och loungeinredda balkong och sin
generösa uteplats. Dessutom har de fått till ett fint gästrum för släkt och vänner och en elegant klädkammare.
– Det är så mycket jag älskar att komma hem till. Bara
en sån sak som att kunna gå ut och få gräs mellan
tårna, säger Anna.
Gå barfota kanske i och för sig inte är precis vad man
drömmer om den här mörka och juliga dagen.
Men snart är det vår igen.
Reportage och foto: Thomas Drakenfors

Fakta: Anna Magnusson
Ålder: 46 år.
Yrke: Supervisor på DHL Express.
Intressen: Golf, bakning och matlagning.
Fakta: Jannice Borér
Ålder: 45 år.
Yrke: Utesäljare.
Intressen: Golf, inredning och matlagning.

Gillar läget. Anna Magnusson och Jannice Borér trivs mycket bra med boendet och
grannskapet på Tölö ängar. - Sedan gillar jag att huset är smart genomtänkt när det gäller
energin, att värmen återanvänds. Vi har sänkt våra energikostnader med hälften, säger Anna
Magnusson.

Fakta Tölö Ängar
Tölö ängar är ett nytt och välplanerat område med cirka 200 boenden varav 46 är hyresrätter som tillhör Eksta.
Äppelros- och Magnoliavägen är byggda med passivhusteknik och är utrustade med toppmoderna vitvaror. Tölö
ängar är ett lugnt och välplanerat område med fina lekytor och nära till både centrala Kungsbacka och vidsträckta
skogsområden. Nära även till kollektivtrafik, busslinje två stannar precis i kanten av området. Ekstas hyresgäster
flyttade in under 2018.
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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 Ekstanytt.
Svara rätt på tre frågor och skicka in dina svar till oss före den 2/1 - 2019
1. Vilka sociala medier har vi gått med i?
2. Hur många kilo återvann vi tillsammans under 2018?
3. Vad heter Anna och Jannices hund?
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 Helena Höjner, Järnvägsgatan
2:a pris Julia Gustafsson, Rosengatan
3:e pris Elin Martinsson, Karl Bengtssons väg

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
info@eksta.se

www.eksta.se

