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Våren vi aldrig glömmer 
Våren 2020 blev Covid 19 ett ord och begrepp som hela 

världen blev bekant med. Det förhatliga viruset har drabbat 

oss alla och begreppet social distans är än så länge det 

enda accepterade sättet att umgås. 

Det blir komplexa situationer för mänskligheten och det är 

många helt nya frågor som ska besvaras. I vår bransch före-

kommer ofta personliga möten mellan personal, hyresgäst, 

entreprenörer och andra kunder. 

Vi följer förstås Folkhälsomyndighetens rekommendatio-

ner och tar stor hänsyn både till våra hyresgästers och vår 

personals säkerhet och hälsa. 

Eksta träffas gärna, men på distans. Vår personal utför 

begränsat med arbetsuppgifter i lägenheterna och jobbar 

istället med arbetsuppgifter som är förlagda utomhus. 

På huvudkontoret har vi inte längre några möten och hämt-

ning och lämning av nycklar sker i receptionens angräns-

ande hall.

Våra populära områdesyror var inplanerade till maj och juni, 

men ställs av förklarliga skäl in. Vi hoppas på en möjlighet 

att träffas i höst. 

Det är ändå glädjande att vi kan fortsätta att bygga och 

tillföra nya hyresrätter i Kungsbacka.

Under 2020 kommer vi att kunna erbjuda 18 nya bostäder i 

centrala Kungsbacka. 

Vi börjar också att färdigställa ett sedan gammalt etable-

rat område med 16 nya hyresrätter i Förlanda. Det blir den 

andra etappen i den ekoby som vi skapade redan 1996. 

Detta nummer av Ekstanytt är det första för 2020 och vi har 

nöjet att välkomna flera nya medarbetare. Vi har också sagt 

adjö till flera kollegor som varit hos oss i många år. Nu vän-

tar välförtjänt pension för Kent Nilsson och Anders Börnfelt, 

både omtyckta områdesansvariga. Verner Nordin är vår 

driftingenjör och han har vigt drygt tjugo år åt våra pann-

centraler. Göran Eriksson, ekonomichef samt Pia Erheden, 

HR-ansvarig och trygghetsvärd lämnar oss för att möta en 

ny tid som pensionärer. 
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Hyresgästinformation

Ny lag för andrahandsuthyrning 
 
Den 1 oktober 2019 började nya regler gälla för uthyrning av hyres-
rätt i andra hand. Reglerna är striktare och har du inget godkän-
nande från hyresvärden att hyra ut lägenheten i andra hand kan 
du bli av med lägenheten utan förvarning. 

Dessutom ändras reglerna för inneboende och lägenhetsbyte. 

Läs mer om den nya lagen på sidan 4.

Följ oss på 
sociala medier
Nu har vi funnits på Facebook 
och Instagram i drygt ett år. 
Det är roligt att så många av er 
följer oss.

På våra konton lägger vi ut 
information som kan vara av 
intresse oavsett om du är 
hyresgäst eller inte. Du får 
snabbt information om det är 
ett elavbrott eller om det hänt 
något som kan vara bra att 
veta. Du får också en inblick i 
hur vår vardag kan se ut.

In och följ idag! 

Öppettider i sommar 
•	 Under	perioden	6	juli	-	31	juli	har	vi	kortare	

telefon-	och	besökstider.

•	 Då	når	du	oss	vardagar	mellan	10.00-14.00	

(lunchstängt	12.00-13.00)

•	 Det	går	alltid	bra	att	mejla	till	oss		

eller	göra	fel	anmälan	via	vår	app.

•	 Har	du	akuta	problem	i	din	lägenhet	som	

inte	kan	vänta.	Kontakta	

sos	alarm	tfn.	031-334	11	35

Felanmäl enkelt 
i fem snabba 
steg
Vår app för felanmälan är ned-
laddad över 700 gånger. Det 
är ett enkelt sätt för dig som 
hyresgäst att göra felanmälan  
via telefonen och snabbt få 
återkoppling.  
 
Ladda ner 
gratis på 
Google Play 
eller App 
Store.

På balkongen får du endast 
använda elgrill. Du får grilla på 
markplan, men grillen ska vara 
långt bort från grannen så de 
inte störs.
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Eksta tillåter studsmattor 
endast på den egna uteplatsen 
och ska ha skyddsnät runt om. 
Det är inte tillåtet att sätta en 
studsmatta på våra allmänna 
ytor. Hyresgästen ansvarar för 
säkerheten och att visa hänsyn 
till grannar så att de inte störs.

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

R E D O  FÖ R  S O M M A R E N ?
Med sommarens intåg följer grillar, studsmattor 

och utomhus pooler. Det har blivit ett allt 
vanligare inslag i våra områden. 

Vår app hittar du 
bland annat i 

Appstore
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Hyresgästinformation

Observera!

Covid-19 påverkar oss många sätt.

Planerat underhåll inne i bostäderna har vi fått skjuta 
på. Våra entreprenörer som hjälper oss med målning, 
snickeri, rör och annat har också begränsat med möjlig-
heter att vara behjälpliga. 

Felanmälan där hyresgästen är hemma undviker 
vi och vår personal utför i första hand sådant som är 
akut. De åtgärder vi vidtagit är ett led i att medverka 
till att minska risken för smittspridning. Det gör vi av 
hänsyn till er hyresgäster och vår personal.

    Med akuta fel menar vi bland annat:
• Elfel, till exempel att ett vägguttag lossnat eller om 

en huvudsäkring går sönder.
• Krossade glasrutor till lägenheter
• Fönster och dörrar som inte går att stänga
• Låsfel på ytterdörr
• Läckande kranar, inte små läckage
• Läckande rörledningar och element
• Helt stopp i avloppet
• Toalettstol ur funktion
• Fel på värme och ventilation (vi gör en bedömning 

från fall till fall)
• Fel på vitvaror så som kyl, frys, tvättmaskin och hela 

spisen (ugnen)
• Åtgärder i allmänna utrymmen samt utomhus.

Erika Henningsson

Erika är en av dem som jobbar som ”säsongare” hos trädgårds-
entreprenören Harry Jonsson. Jag träffade henne en dag när 
hon blåste löv och gjorde fint på Bollvägen i Åsa.

Hon visade sig vara en härlig och orädd tjej. Hon berättade att 
hon gillar att jobba utomhus och hon har också valt den här 
arbetsformen under flera år. Det passar henne just nu i livet.

Vi fick ett gott samtal tillsammans med Christian när vi gick runt 
och tittade till våra områden i Åsa. 

Jag passade på att fråga Erika om det bara var positivt att jobba 
som trädgårdsentreprenör och fick svaret. Jo, det är verkligen 
härligt och det syns liksom att man åstadkommit något.

MEN, säger hon med stora bokstäver. Det jag har ont av är när 
jag slår gräset med trimmer och hund- eller kattägare inte 
plocka upp efter sig. Det är skittråkigt när man får visiret fullt av 
bajs. Så om du ska skriva något om mig i er tidning kanske du 
kan nämna något om det. 

En vädjan från Erika

Plocka upp efter ditt husdjur.

    Text: Pia Erheden

”Det bästa m
ed jobbet är a

tt få vara 

utomhus. D
et sämsta är n

är ja
g får 

bajs i a
nsiktet.”

Erika och Christian på 
Bollvägen i Åsa

När våra medarbetare möter hyresgästen måste 
de hålla avstånd, det gäller alla möten som vår 
personal har i sitt dagliga arbete. 

Vi tillåter inte vår personal att arbeta i lägenheter-
na när någon är hemma. Vi vill undvika det fysiska 
mötet med hyresgästen. Det måste respekteras. 
Tillsammans måste vi alla hjälpas åt att inte öka 
risken för smitta. 

Vi måste hålla i och hålla ut.



Maria Turitz
 

Tillskott till hyresavdelningen. 

Maria har arbetat hos oss sedan hösten 2019. 
Tillsammans med kollegorna Eva, Linda och Johanna 
utgör hon teamet på hyresavdelningen. Hennes arbets-
uppgifter innefattar bland annat lägenhetsuthyrning. Hon 
är vår främsta kontakt med kommunen och administrerar 
de drygt 200 servicelägenheter som vi förvaltar. Maria har 
massor av energi och värdefulla specialistkunskaper i vårt 
hyressystem. Vi önskar henne varmt välkommen.
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Havskräfta om Maria 
får bestämma

Var noga om du hyr 
ut i andra hand
Från och med 1 oktober år 2019 gäller en ny lag för olovlig 
andrahandsuthyrning. Du kan bli vräkt utan varning vid andra-
handsuthyrning utan lov eller om du tar ut för hög hyra. Gör du 
både och, kan du hamna i fängelse. ”Man tar en väldigt stor risk”, 
så säger Ellinor Rapp som är jurist på Hyresgästföreningen, i en 
tidningsartikel i Hem & Hyra.

Hur tänker vi på Eksta? 
Grundprincipen är att man ska bo och  vara folkbokförd i sin 
bostad. Otillåten andrahandsuthyrning kanske löser ett problem 
för den som är bostadslös på kort sikt, men på lång sikt gynnar 
det inte den som står utanför bostadsmarknaden. Vi arbetar till-
sammans med juristbyrån Colligent och har under våren kunnat 
spåra lägenheter som inte är uthyrda på rätt sätt - kontraktsin-
nehavaren är inte den som bor i lägenheten. Vi har haft en bra 
dialog med hyresgästerna och tack vare detta arbete har drygt 
tio lägenheter kunnat frigöras och gå till Bostadsförmedlingen 
där den som står i kö får möjligheten att söka och få ett första-
handskontrakt. Det blir juste och rättvist.

Ny på jobbet

5 snabba frågor

Intressen: Skidåkning, segling/båtliv

Favoritmat: Färska burfångade havskräftor

Bästa grilltipset: Grillspett från havet

Favoritplats: Hemma

Boktips: Påven Johanna

Filmtips: The Bucket list

Den nya lagen ska hindra 
svartkontrakt

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste 
du alltid ange skäl och få uthyrningen skriftligt 
beviljad av vår hyresavdelning. Annars riskerar du 
att ditt hyreskontrakt sägs upp. 

Hyran som din andrahandshyresgäst betalar ska inte 
vara högre än den du själv betalar.
Hyr du ut möblerat kan du lägga på max 15 procent. 
Du kan också lägga på kostnader för el och bred-
band om det ingår i din hyra. Om du tar ut högre 
hyra än du har rätt till, riskerar du att bli av med 
kontraktet. Hyr du ut utan tillstånd och tar ut för 
hög hyra riskerar du böter eller fängelse i max två år. 

Du har möjlighet att ha inneboende och ta ut skälig 
hyra för den del av lägenheten som du inte använ-
der. Rätt att ha inneboende gäller bara om du själv 
bor i lägenheten annars gäller regler för andrahands-
uthyrning. 

Tänk på att om något händer i lägenheten är det du 
som står på kontraktet som är ansvarig.
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Maria, Felix, Magnus och Josefin utgör 
tillsammans vårt team utemiljögruppen. 
De jobbar varje dag för att ge goda triv-
selförutsättningar för dig som hyresgäst.  
I deras dagliga arbete ingår förutom 
mycket annat att se över våra soprum 
och göra fint på utsidan i våra områden.

SOPRUM STÄDAS
Ibland lämnar vi ett soprum städat, 
snyggt och prydligt på en måndag och  
några dagar senare kan vi få till oss att 
det är eftersatt och snuskigt. Det är så 
synd för det är bara ett fåtal boende 
som inte tar sig tiden att sortera och 
slänga i rätt kärl, säger Josefine. 

Vi hittar möbler, TV-apparater och annat 
som hyresgästen själv skall köra till våra 
återvinningsstationer. Det här tar tid från 
vårt dagliga arbete. Det är synd för tiden 
som går åt att röja efter dem som inte 
följer de enkla reglerna kunde vi använt 
till att göra annat som blir till glädje i 
våra områden. 
Vi har inte bara soprummen på vår lott 
utan har också tid avsatt för att göra fint 
ute i våra områden. Nu går mycket tid 

åt till onödig städning eftersom ett fåtal 
boende inte verkar bry sig. 

HYRESGÄSTERNA TYCKER LIKA
I vår hyresgästenkät får vi också till oss 
detta. De som vill ha det fint är också 
medvetna om att det är någon av deras 
grannar som skräpar ner och struntar i 
att läsa på skyltar och hålla fint för allas 
trivsel, säger Maria.

ÅTERVINNINGSKORTET
Ger dig möjligheten att sju gånger om 
året gratis lämna skrymmande föremål, 
elektronik och trädgårdsavfal mm på 
återvinningsstationerna i Kungsbacka.

Felix började hos oss vid årsskiftet. Han 
säger; Jag gillar verkligen mitt jobb och 
tycker att den här branschen är jätte kul. 
Jag är väldigt förvånad över hur slarviga 
en del människor är. Jag hoppas att det 
blir bättre framöver. Vi i utemiljögruppen 
gör fint för att alla hyresgäster ska trivas, 
men det är hyresgästerna själva som 
bestämmer hur de vill ha det i sina 
soprum. Vi ger dem förutsättningarna.

Ny på jobbet

5 snabba frågor

Intressen: Köra kross.

Favoritmat: Mamma Scans köttbullar.

Bästa bakverket: Kladdkaka med  
olika fyllningar.

Favoritplats: USA, Florida

Bästa hyresgästtipset: Använd ditt återvin-
ningskort och kör sånt som inte skall vara i 
soprummet till återvinningsstationen.

Felix Beglert
utemiljöarbetare

Felix började hos oss i december 2019. 
Han är ytterligare en medarbetare som ska 
jobba i utemiljögruppen. Felix arbetar i de 
flesta av våra områden. Tillsammans med 
Maria, Josefin och Magnus jobbar han för att 
skapa trivsel i våra områden. 
Det är extra roligt att kunna välkomna en ung 
medarbetare som gillar vår bransch.

PS  Du hittar Felix recept på kladdkakor på 
sidan 10

Soprumsdikt

Vik ihop och platta till.
Lämna som du finna vill.
Detta rum som kan va snyggt.
Om du inte gör nåt styggt.
Plast till plast och papp till papp.
Det ska inte bli nåt’ glapp.
Allt kan inte slängas här.
Då till tippen resan bär.

Återvinningskortet kan 
användas 7 ggr per år och 
besöket på tippen är gratis.

Utemiljögruppen

Josefin och Maria i utegruppen har skapat förutsätt-
ningarna för ett trivsamt soprum. Nu är det upp till 
hyresgästerna att hålla ordning och hjälpa varandra 
att vika, sortera och slänga rätt saker i rätt kärl
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HEMESTER: 
Semestern är en viktig tid för många människor och vi söker oss ofta till 
platser utanför den egna kommunen och ibland vidare  ut i världen. 

I Coronatider påverkas vi alla och mycket blir nytt.  Det gäller också 
semesterplaneringen.

Kungsbacka kommun har härlig läsning och massor av idéer för den som 
vill hitta på något i sommar. Ibland kanske vi till och med går ”över ån efter 
vatten”.  

Tips: 
Gå in på kungsbacka.se och låt dig inspireras . Här finns tips på vandringar, 
budgetsemester för familjer, gårdsbutiker, bra frukostställen och utflykts-
mål. i vår vackra kommun.

Vad ska du göra på 
semestern?

Lotta	och	Pia	sjunger	sommarens	
lov	i		ett	rapsfält	i	Fjärås

Sommarpersonal! 
I år välkomnar vi 15 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 kommer att måla, rensa ogräs, 
göra enklare fastighetsskötsel. Alla är klädda i Ekstas 
arbetskläder så du kommer att känna igen dem.

Vädjan från en granne! 
Kundtjänst får ta emot många tankar kring vad som 
kan bli bättre grannar emellan. Här är ett påpekande vi 
får allt som oftast när sommaren är här.

”När någon lånat gräsklipparen i området slarvas det 
med att ta bort gräset under. Kan ni skriva något om 
det så att mina grannar tänker på det”.  Senast pratade 
vi med en hyresgäst i Kullavik och hen sa;

”Det skall väl inte vara så svårt. Jag tänker att, som 
man själv vill finna sakerna skall man lämna dem!”
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Comhem informerar

Den 8 september blir TV-utbudet helt digitalt
Com Hem är TV-leverantör i många av Ekstas fastigheter. De genomför nu en modernisering som 
blir till det bättre, både vad gäller ljud och bild. Över 1.6 miljoner hushåll i Sverige är berörda. I och 
med detta kommer TV-tittarna också att ha tillgång till ComHem Play Grund vilket innebär att ni 
kan titta på TV även från er dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Vad behöver du göra?
• Om du tittar på analoga TV-kanaler idag behöver du ändra till digital-TV på din TV.
• Om du redan tittar digitalt behöver du inte göra någonting.
• Har du frågor är du välkommen att kontakta Com Hem 90 222.

Hur gör jag
Gå in på comhem.se/digitalisering här får du enkla tips och kan ändra redan nu.

Hur märker jag om jag tittar analogt?
• Från månadsskiftet juli/augusti kommer det att rulla en informationstext i TV-rutan på de 

analoga kanalerna.  

• Ser du den rullande texten på din tv vet du att du tittar analogt. Då behöver du ändra till 
digital TV.  

• Får du ingen rullande text i din TV-ruta tittar du redan digitalt och behöver inte göra något. 

• Efter den 8 september avslutas de analoga sändningarna.

Vilka kanaler kommer att sändas i det nya digitala grundpaketet?
SVT 1, SVT 2, SVT 24, SVT Barn, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 
11 samt ATG-live

Frågor besvaras 
av 

COM HEM

COM HEM 
hemsida

comhem.se/
digitalisering

COM HEM
kundtjänst

tfn 90222



Återvinning

Tillsammans gör vi jobbet!
387.066 kg återvunnet 2019
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materialåtervinning

77,7%
energiåtervinning

22,1%

till	deponering

0,2%

När vi lägger ihop alla våra områden kan vi 
glädjande se att vi tillsammans återvunnit 

387.066 kg under år 2019. Det är en ökning med 
12% från föregående år. 

Bra jobbat

Tillsammans	
Genom återvinningen har vi tillsammans gjort det möjligt att återvunnet material kan användas 
istället för jungfruligt. Det sparar både resurser och energi. Återvinningen motsvarar en utsläpps-
besparing på 202.524 kg CO2   (den kemiska formeln för koldioxid).

Utan våra hyresgästers engagemang och eftertanke i soprummet klarar vi inte att bli bättre. På 
Eksta jobbar vi målmedvetet med att förbättra sophanteringen framöver. Det gör vi genom punkt-
insatser där det fungerar mindre bra och också genom information och handfasta insatser. Vi kan 
också se att det är skillnad i våra områden. Vi hoppas att alla tänker på hur de själva vill ha det där 
de bor. Tillsammans gör vi jobbet.

Förvaltningsavdelningens	miljö-	och	hållbarhetsmål	2020-2022
Tillsammans med våra hyresgäster skall vi öka återvinningen med 5% per hushåll.

Tävling
Vi har tidigare berättat att vi kommer att premiera de hyresgäster som sköter sitt soprum allra 
bäst. I nästa Ekstanytt redovisar vi vilka tre områden som kommer att belönas.



På våren brukar vi hålla våra uppskattade områdesyror. Våra hyresgäster bjuds in och det finns 
lite för alla. Poängpromenad, grill, kaffe och gemenskap med Ekstas medarbetare är några av 
de stående inslagen. Vi planerar ”yrorna”  i tid, men även här satte Covid-19 käppar i hjulet.  Vi 
hoppas kunna genomföra hyresgästträffarna i höst och återkommer med information längre 
fram. Här ser du listan på de områden och adresser som är inplanerade. 

Norr
Kullavik  Kyviks äng och Banvallen 
Onsala  Guldvägen 

Centrum Söder 
Rosengatan 1-35 
Gullregnsvägen 2-12 och Kaprifolvägen 1-7

Centrum Norr
Gamla Kolla – Midgårdsvägen, Valhallsvägen, 
Balders väg och Sleipners väg
Signes Kulle – Linimentvägen, Mortelvägen, 
Signes väg, Pastillgränden, Mineralvägen och 
Apotekargränden 

Söder 
Måhaga – Klövervägen, Rågvägen och Humlevägen
Fjärås C – Vetevägen, Havrevägen, Solliden och 
Majsvägen

Områdesyror i höst?

Recept på goa’ grejer
Felicias pestopasta med böngryta.
Gott, snabbt och hållbart!

Ingredienser:

6 dl (okokt) Pasta

2 pkt svarta bönor

1 burk pesto (c:a 190 g)

1 burk krossade tomater

1 grönsaksbuljongtärning

1 gul lök

1 rödbeta

salt

olivolja till stekning

Vill man lyxa till det så är det inte fel att smula 

över fetaost på maten, säger Felicia

Gör så här:

1. Koka pastan enligt anvisning på  

förpackningen.

2. Skala och hacka löken och lägg i en  

stekpanna.

3. Skala och hacka rödbetan (tärningar  

ca 1 cm), Lägg i stekpannan.

4. Stek gul lök och rödbeta i olivolja  

2-3 minuter.

5. Häll i de krossade tomaterna och smula ner 

grönsaksbuljongen i stekpannan. 

6. Låt puttra i 2-3 minuter.

7. När pastan kokat klart, häll av vattnet. 

8. Blanda pastan med en en hel burk pesto, 

eller klicka i och smaka av efterhand.  

”smaken är som baken. ”

9. Häll i bönorna i stekpannan och låt dem  

värmas i 2-3 minuter.

10. Ät och njut
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Christians fiskknyten till grillen
Tänk i portionsstorlek när du gör knytena

Gör så här:

1. Tag ett ark med folie och fyll det med ingredienserna ovan .

2. Ett paket per portion.

3. Förslut paketet och lägg det på grillen.

4. Låt grilla i cirka 10-12 minuter.

Ingredienser:

ca 120 g lax per portion (lägg till marulk om du vill)

salt

citronolivolja 

kokt potatis

skivad rödlök

färsk sparris

mozarella

Det går lika bra att grilla i ugnen.
225 grader i cirka 15 minuter
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När jag bakar kladdkakan brukar jag 
använda mig av grundreceptet, 
men har i lite mer vaniljsocker.
Tillsätter oftast Dumlegodisar, 
Nonstop eller Marabous 
Apelsinkrokant. 

Ingredienser grundrecept:

100 g smör 

2 st ägg 

3 dl strösocker 

3 msk kakao 

2 tsk vaniljsocker 

1 1/2 dl vetemjöl 

smör till formen 

ströbröd till formen

Felix tipsar:

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 200°C 
2. Smält smöret i kastrull, låt svalna något. 
3. Vispa ihop ägg och socker (använd inte en elvisp). 
4. Blanda kakao, vaniljsocker och vetemjöl i en bunke och rör ner i ägg-

blandningnen. 
5. Tillsätt det smälta smöret och blanda försiktigt ihop till en jämn smet 

och häll sedan över smeten i en smörad och bröad springform med 
löstagbar kant, 24 cm i diameter (för 8 bitar). 

6. Grädda mitt i ugnen i ca 10-15 minuter (öka eller minska tiden vid 
behov beroende på hur kladdig/seg du vill ha den). 

Felix kladdkakor med variation 
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Vi har byggt nytt!
Under 2019 färdigställde vi totalt 80 nya hyresrätter runt 
om i kommunen. 

När man börjar planera för ett område finns det alltid  stor om-
tanke kring hur det kommer att se ut när det är klart och hur det 
smälter in i miljön runt omkring.

Åsa seniorby på Stinas Äng blev precis så bra som vi hade hop-
pats, säger Niklas Christensson, Energicontroller på Eksta. Han 
har varit med i projektet från början till slut. Det är en av de po-
sitiva delarna med att få jobba på Eksta, säger Niklas. Jag har 
förmånen att få vara med hela vägen från byggproduktion till 
förvaltning. Vi bygger bra för att vi själva också är dem som äger 
och har ansvaret för byggnaderna i många, många år framöver.

Christian Hammer jobbar som områdesansvarig fastighetsskö-
tare i Åsa och visar stolt upp bikupan som precis har byggts på 
Stinas Äng. Den är byggd i samma stil som de lite större husen i 
området. Bikupan har fått sina första 100.000 hyresgäster. 

Honungen kommer till hösten och bina verkar trivas. Det gäller 
också för dem som flyttat in i de 19 nya hyresrätterna i området. 
Hösten 2019 fylldes lägenheter som har två eller tre rum. Hyres-
gästerna bor antingen en trappa upp eller i bottenplan. Kravet 
för att få bo här är att du fyllt 55 år.

Översikt Stinas väg, Åsa

Ny på jobbet

Christian Hammer
 

Områdesansvarig fastighetsskötare

Christian har varit med oss i drygt ett år
och arbetar mest i Åsa där han har ansvar för 
områdets skötsel. Han stortrivs på jobbet och 
har tidigare arbetat många år som snickare  Vi 
har fått ytterligare en go’ och gla’ kollega.

5 snabba frågor

Intressen: familjens utställningshundar av 
rasen portugisisk vattenhund

Favoritmat: grillat (fisk och kött)

Bästa grilltipset: fiskpaket, se recept på 
sidan 1o

Favoritplats: På en ö i havet

Musiktips: Musik från 80- och 90-talet

Åsa Seniorby, Stinas Äng

”Det blir färre och 
färre bin i Sverige. 
Bara genom att 
samla den mat de 
behöver hjälper de 
oss att pollinera 
blommor och 
växter.”
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Maj
Bisamhällena har sitt ursrpung från Slöinge utanför Fal-
kenberg. Bisamhällena har klarat vintern bra och det är två 
starka samhällen som vaknar på våren med många individer. 
Med värmen som kommer lite för tidigt i ett par omgångar 
vaknar samhällena. En nyckfull vår med blåst och regn om 
vartannat varvas med fina dagar. I slutet av maj förlorar bi-
samhället sin drottning men de föder snabbt upp en ny. Bina 
väljer ut några nylagda befruktade ägg, dessa som senare blir 
larver får mer näring och med detta kan de utvecklas och bli 
könsmogna Den drottning som först kryper ur sin puppa 
sticker ihjäl de andra drottningarna som inte hunnit kläckas. 
Det kan bara finnas en drottning. Hon äter upp sig lite och 
en dag med fint väder flyger hon ut och parar sig, för att se-
nare återvända till kupan och tillbringa resten av sitt liv där.

Juni
Vädret börjar bli mer stabilt och det arbetas febrilt i kuporna. 
Bina kör i skytteltrafik mellan alla vårens och sommarens 
blommor. Nu skall honungsförråden börja fyllas på, men 
redan här börjar man se tendenser att de inte fylls i den 
takten man kan räkna med. Samhällena växer dock och i 
början av juni görs en avläggare, det vill säga, man delar ett 
bisamhälle och det lilla bisamhället (avläggare) föder upp en 
ny drottning. Man gör detta för att slippa svärmar. Genom 
att dela bisamhället gör man en konstlad svärm. Binas na-
turliga sätt att föröka sig är att svärma när det blir för trångt 
i kupan. Den  gamla drottningen bantas tills hon kan flyga 
sedan flyger hon iväg med halva kupans invånare. Det är ett 
fantastiskt skådespel att se bina komma flygande och sätta sig 
i en stor klunga. 
När bina svärmar är de som allra snällast. De har fyllt sig 
med honung, en liten matsäck, och sticks inte då de både 
är för mätta och för tjocka. Svärmarna fångar man lätt in 
genom att få ner drottningen i en låda, då kommer resten av 
bina att krypa ner till henne och man kan smidigt stänga och 
ta med sig dem. En liten vit kupa får trängas jämte den stora 
kupan med de två stora samhällena. Strax innan midsommar 
finns det en ny äggläggande drottning i den kupa som blivit 
av med sin i maj.

Juli
Ännu ingen explosion i skattlådorna, honungsförrådet fylls 
på väldigt sakta. Visst regnar det i år, men marken ser torr ut. 
Nu ser vi fram emot att linden skall börja blomma och fylla 
skattlådorna med sin lite friska smak. Äntligen kan vi plocka 
bort några fina ramar fyllda med härlig lindhonung. Juli går 
sin gilla gång. Det händer inget utöver det vanliga i kuporna, 
förutom att det kläcks en drottning i den lilla avläggarkupan. 
Det är nu tre bisamhällen som arbetar med att pollinera och 
samla nektar runt Humlevägen 13 i Fjärås.

Biåret 2019 på Humlevägen 13, Fjärås
I sambarbete med Kungskupan - en bioprodukt från en grönare närmiljö

Augusti
I augusti händer det inte så mycket, bina kämpar med att 
samla pollen och nektar inför vintern. Men så i mitten av 
augusti försvinner den nya drottningen från det bisamhälle 
som blivit av med sin drottning i våras. Nu vill man inte bli 
av med drottningen! Det är nu hon skall lägga ägg så man 
får ett bra bestånd av bin inför vintern. Bina som kläcks nu 
övervintrar med drottningen till våren. De skall vara friska 
och många så att de kan hålla värmen i kupan under vintern. 
Vi provar att göra ett så kallat visetest, för att se om det finns 
någon drottning i kupan. Men det verkar inte finnas någon 
drottning där. Vi har då lite tur att vi har en drottning som 
vi kan tillsätta vilket vi gör. Veckan därpå ser vi att hon inte 
blivit accepterad utan bina har haft ihjäl henne. Nu måste 
vi slå ihop detta samhället med något annat för att de skall 
kunna överleva vintern. Den lilla avläggaren blir ett naturligt 
val. Men dagen det skall ske får vi en härlig överraskning. 
I kupan utan drottning går en drottning och lägger ägg för 
fullt. Allt är i sin ordning. Ibland kan man undra varför man 
skall lägga sig i naturens gång. Självklart vet bina bäst!

September
Den sista honungen skördas. Som ersättning för honungen 
som skördats, får varje bisamhälle 18 kg socker i form av 
24 liter sockerlösning. Det 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. Den lilla avläggaren får flytta hem till Kungskupans 
bigård i Vallda över vintern för att kanske nästa säsong flytta 
hemifrån.

Bisamhällena vid Humlevägen får klart godkänt detta år. 
Totalt har det blivit en skörd på 39,9 kg fin honung. Bina 
besökte 4 miljoner blommor för att samla in ett kilo honung. 
Detta leder till att bina vid Humlevägen, Fjärås med lite 
snabb huvudräkning besökt nästan 320 miljoner blommor i 
närområdet. 

Tänk vad detta har gjort för alla växter som kräver polline-
ring. En fantastisk insats för den viktiga biologiska mång-
falden som alla i närområdet får ta del av och njuta av en 
grönare närmiljö.

”Ibland kan man undra varför man 
skall lägga sig i naturens gång. Själv-
klart vet bina bäst!”

Bina vid Humlevägen har besökt nästan 
320 miljoner blommor i närområdet. 

Text: Kungskupan
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Punkthus och förtätning
Punkthuset på Britta Lenas gata 11  rymmer 14 
lägenheter. Det blir ett tillskott till det redan etablerade 
området Västra Hammerö i centrala Kungsbacka. 
Lägenheterna förmedlas via Bostadsförmedlingen och 
läggs ut på deras hemsida någon gång under hösten. 
I april fick Linda Westberg på hyresavdelningen en 
genomgång av huset tillsammans med Niklas 
Christensson från vår avdelning fastighetsutveckling. 

Det är så bra att göra det på  ett tidigt stadium. Jag får 
en känsla för lägenheternas läge och utformning. Det 
ger mig som uthyrare en bra kunskap om huset, 
materialval mm. Jag kan svara hyresgästerna som ofta 
har många frågor i anslutning till att de skriver avtal.
Det är ett privilegie att få vara med hela vägen in i mål. 
Efter inflyttning är det vår förvaltningsavdelning som 
hyresgästerna möter. Det är gott att vi på Eksta har hela 
kedjan från bygg till förvaltning, säger Linda.

14 nya hyresrätter - centralt på höjden

Skiss på den planerade innergården
Plats för möjlighet till samvaro och rekreation

Lägenhetsstorlekar
2 rum och kök 48 kvm 6 st
2 rum och kök 59 kvm 1 st
3 rum och kök 68 kvm 1 st
3 rum och kök 71 kvm 6 st

Beräknad inflyttning den 1 december 2020

Linda Westberg hyr ut 
lägenheterna på Britta Lenas gata 

Vi bygger i Hammerö

Vill du veta mer? 

Ring oss
tfn 0300-356 00



Eksta har en väldigt fin tennisbana i 
Hammerö. 

Den kan alla våra hyresgäster hyra.

Det kostar 300:- för hela säsongen.

För att få tillgång till banan 

kontaktar du vår kundtjänst 

som hjälper dig.

0300-356 00 eller info@eksta.se

  NR 1 2020   EKSTANYTT      14

Nya på jobbet

5 snabba frågor

Intressen: upptäcktsresor i närområdet. Det 
finns så mycket att se även på hemmaplan.

Favoritmat: potatis och getostpizza

Bästa grilltipset: halloumispett med zuc-
chini, körsbärstomater och annat som man 
gillar. 

Favoritplats: Ugglarp.

Boktips:  Jag läser gärna för min son. Jan 
Lööfs bok ”Viktor bygger en bro” är en hit!

5 snabba frågor

Intressen:  Jakt, fiske och cykling.

Favoritmat: En god köttbit.

Bästa grilltipset: Beer can chicken. 

Favoritplats: En fin höstdag i älgskogen.

Musiktips: Böckerna av författaren Andy 
McNab.

I område centrum syd* jobbar Felicia och Putte tillsammans med Jens och Alexander. Under 
året har Ekstas personal börjat arbeta mer som team. Den stora förändringen är att förval-
tare och områdesansvariga jobbar närmare varandra och träffas dagligen. De kan nu lösa 
många frågor direkt, ge snabbare återkoppling till hyresgästen och också bolla frågor kring 
stort och smått.

Felicia Ojaste 
förvaltare 

Putte Westerlund
områdesansvarig fasighetsskötare

Adresser centrum syd
Felicia, Putte, Jens och Alexander
förvaltar dessa adresser:

• Hammargårdsvägen
• Britta Lenas gata och Hyllan
• Lars Runebergs gata
• Smörhålevägen
• Inlagsvägen
• Gullregnvägen
• Kaprifolvägen
• Anneberg
• Rosengatan
• Blomstergatan

Putte tipsar!b



LÄS och VINN med EKSTA 
Nu har du chans att vinna fina priser. Det enda du behöver göra är att läsa EKSTAnytt 
och svara rätt på tre frågor. Skicka in dina svar till oss före den 1 juli 2020.

VI GRATULERAR FÖRRA NUMRETS VINNARE
1:a pris  Gustaf Heimbrand, Humlevägen
2:a pris  Avhämtades inte
3:e pris  Eva Nordieng, Linimentvägen

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

1.    Vad heter vår nya medarbetare i utemiljögruppen?
2.    Från och med när gäller den nya lagen för olovlig andrahandsuthyrning?
3.    Hur många gånger kan du utnyttja återvinningskortet per år?
 
E-posta svaren till info@eksta.se eller posta. Se adress nedan.

Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer!

Frågorna sommaren 2020

Första pris 
Picknickryggsäck 

Andra pris
Picknickfilt 

Tredje pris 
Hamamhandduk 


