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Det förhatliga viruset fortsätter att påverka oss alla. 
Social distans är än så länge det enda accepterade 
sättet att umgås. Det som Folkhälsomyndigheten, med 
Anders Tegnell i spetsen, rekommenderar följer vi 
förstås i vår verksamhet. Detta påverkar er som 
hyresgäster, men också alla våra medarbetare. 

Värmande omdömen
Jag vill tacka för att ni fyller i hyresgästenkäten. Både 
ris och ros är viktigt för att vi skall få till oss vad vi kan 
bli bättre på. Det är egentligen ganska enkelt. Trivs du 
i ditt boende och är nöjd som hyresgäst blir vi nöjda. 
Våra medarbetare får bra arbetsdagar och en bättre 
arbetsmiljö. Det blir ett positivt hjul som sätts i rullning. 
Det ena ger det andra. Över året har ni gett oss fantas-
tiska omdömen på bemötande och service. Vi ser till att 
alla medarbetare får till sig de värmande orden. Vi har 
också slagit rekord vad det gäller helnöjda hyresgäster. 
Det rimmar väl med vårt mål. ”Vårt arbetssätt skall ge 
fler och mer nöjda hyresgäster”. 
 
Vård och omsorgsboende
Förvalta betyder att vårda och det är lite finessen med 
att vi bygger själva. Det vi bygger ska vi också förvalta 
många år framöver. Det är därför vi skapar hus med hög 
kvalitet. Vi har haft en del inflyttningar under hösten 
och precis i dagarna har Särö vård- och omsorgsbo-
ende färdigställts. Läs mer om projektet längre fram i 
tidningen.

Till sist en förhoppning om
En god jul och ett gott nytt år

Virus och visioner

Christer har 
ordet

Christer Kilersjö, vd
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Hyresgästinformation

     Helgernas öppettider:
• julafton. juldagen, annandagen, nyårsafton. 

nyårsdagen samt trettondagen  har vi stängt.

• 23/12, 30/12, 5/1 öppet 08.00-13.00  
(telefontid 10-12.00). 

• 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

När snön faller behöver det 
skottas. Våra entreprenörer gör 
allt de kan för att snabbt vara på 
plats. Vi börjar alltid tidigt för att 
hinna alla våra områden under 
dagen. Snön läggs på det ställe 
som passar bäst för området.

Den som hyr en p-plats skottar 
själv sin egen p-platsruta.

Använd gärna broddar och gå 
försiktigt. Även om vi skottar och 
sandar kan det vara halt. Väst-
kustens ombytliga väder kan 
överraska. Ibland är det slask 
och i nästa stund har det kylt på. 

R E D O  FÖ R  V I N T E R N ?
Vintern tar vid och nya frågor kommer med den. 

När skottar ni? Vem skottar vad? Var lägger ni 
snön? 

56%
Helnöjda hyresgäster

Container för julklappspapper
I flera av våra större områden kommer vi att kunna sätta ut 
containers. De är främst till för att kasta julklappspapper i.

Ni får informationsblad i brevlådan som visar var 
containern är placerad.

Tyvärr kan vi inte sätta ut containers i alla våra mindre  
områden. Här ber vi er vika ihop kartonger och packa 
papper väl. Sortera i befintligt soprum eller köra till  
återvinningsstationen.

Tips i juletid
Kontrollera och testa 
din brandvarnare.

Tänk på att släcka 
levande ljus när du 
lämnar rummet. 
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Hyresgästinformation

Tomtefar har tänkt till. 
Årets klapp ligger i tiden på mer än ett 
sätt. Förutom årets julklappsrim skickar 
han också med en idé om hur vi kan 
tänka år 2020 och framåt.

Håll i och håll ut.  
Fortsätt hålla avstånd och var rädda om 
varandra!

Tomtens julklappsrim
Ge den en stund, flera gånger om dagen.

Den är liten och spröd passar inte i magen.

Smuts och baciller den gärna vill döda.

Är bra till rätt mycket, men inte till föda.

Så doftar den något som liknar citron.
Jag hoppas den passar till varje person.

God Jul

sekunders
handtvätt

meters 
avstånd

ursäkter

C OV I D - 1 9

Granen stod så grön 
och grann i stugan

Som hyresgäst hos Eksta har du fått ett 
återvinningskort. Det ger dig möjlighet att bli av 
med skrymmande saker och annat som inte kan 
eller får slängas i våra soprum. 

När granen ska ut är det återvinningsstationen 
som gäller. Totalt kan du besöka ”tippen” 
kostnadsfritt, sju gånger per år.

Öppettider:
KLOVSTEN - Klovstensvägen, Kungsbacka
måndag - fredag 07.00-19.00 
lördag-söndag 09.00-15.00

BARNAMOSSEN - Barnamossevägen 
måndag-fredag 07.00-16.00
lördag-söndag 09.00-15.00

OBS! Tänk på att tiderna kan ändas i juletid.

Årets julklapp till  

våra hyresgäster
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Nya lokalhyresgäster

Dashing Dogs innehavare Helène Palm välkomnar 
hundintresserade till sin butik på Fjärås Torg. 
Hon har jobbat inom branchen i cirka 3o år och delar 
intresset för hundar och tillbehör med många mattar 
och hussar. Hennes inspiration kommer främst från 
USA. Hon insåg att utbudet av praktiskt och lite lyxigt 
för hundar kunde bli större i Sverige. Du träffar henne 
tillsammans med söta hunden Chloé på plats i Fjärås.

Hos Dashings Dogs hittar du alla typer av tillbehör 
till din hund såsom kläder, bilstolar, bälten, koppel, 
mat, godis och leksaker. Dashing Dogs har även en 
webbshop som varit igång i cirka två år. 

Helène och Chloé

Bellis Blommor är en hemtrevlig butik. Paret Kim och 
Richard Adolfsson har etablerat sig i Ekstas lokaler vid 
Hebergs Torg. De driver butiken och på plats finns också 
sonen Lukas och floristen Jane. När Ekstas Emelie är 
på besök får hon en varm och inbjudande känsla. Det 
finns mycket fint att fästa blicken på. Richard har tidi-
gare drivit Bellis Blommor på Frölunda torg i elva år.  
 
Valldabutiken har ett stort utbud av säsongens blom-
mor och skall i största möjliga mån arbeta med när-
odlat. Här finns också inredning såsom kuddar, lampor, 
krukor och annat som passar i tiden. Kim berättar att 
hon uppskattar att ta in varor i ett mindre antal. Det tror 
jag ger en exklusiv känsla för kunden, säger hon.

Det finns förstås också snittblommor. Det är viktigt att 
ha ett brett sortiment, säger Richard. Utbudet är därför 
anpassat. Det finns något som passar alla, både exklu-
siva buketter och prisvärda rosenbuntar mm.

Bellis Blommor binder också buketter och annat till 
bröllop samt binder kransar och gör gravsmyckningar.

”Det mest populära är att svänga 
förbi och köpa våra 

rosbuntar” 

Kim och 
Richard

HEMSIDA dashingdogs.se

ÖPPETTIDER
mån-ons -stängt
tors-fre 11.00-17.00
lördag   11.00-15.00
söndag - stängt

KONTAKT hello@dashingdogs.se

HEMSIDA bellisblommorvallda.se

ÖPPETTIDER
mån-fredag 10.00-18.00
lördag           10.00-14.00
söndag         stängt

KONTAKT 073-539 77 01

”Lite lyxigare och roligare 
tillbehör för hundar hittar du hos 

Dashing dogs” 

Dashing dogs i Fjärås

Bellis blommor i Vallda
För dig som vill ha det lilla extra

Lyx för hundar
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Hur varmt bör det vara inomhus?
Enligt överenskommelse med 
Hyresgästföreningen ska tempe-
raturen ligga runt 20–21°C i lägen-
heten.

När sätter ni på värmen i husen?
Många tror att värmen sätts på 
vid ett visst datum, men så är det 
inte. Värmetillförseln startar auto-
matiskt så fort det blir kallt ute. Ju 
kallare det blir, desto varmare vat-
ten skickas ut till elementen. Vid 
snabba väderomslag, till exempel 
vid höst och vinter, hinner fast-
ighetens värmesystem inte alltid 
med att ställa om till att produ-
cera mer värme och det kan därför 
upplevas som kallare i din bostad. 
Det blir snart rätt temperatur i din 
lägenhet igen.

Varför är mitt element kallt
 ibland?
På elementet sitter en termostat  
(se bild till höger) som känner av 
temperaturen i lägenheten. När 
termostaten känner att det är över 
20–21°C i rummet stängs elemen-
ten av då de inte behöver produ-
cera ut någon värme i lägenheten. 
Därför kan elementet vara kallt 
trots att det är minusgrader ute. 
När temperaturen är under 20 gra-
der så ska elementen vara varma 
upptill och kallare längre ner för att 
få ut maximalt med värme.

Vad kan jag göra för att reglera 
värmen?
Soffor och hyllor som placeras 
framför elementet hindrar värmen 
från att sprida sig i rummet. 

Tunga gardiner som hänger fram-
för termostaten gör att termosta-
ten får svårt att känna av den ge-
nomsnittliga värmen i rummet och 
tror då att det är varmare än det 
kanske är i rummet

Vad kan jag göra om jag tycker 
det är kallt?
Om temperaturen i din bostad är 
under 20 grader under en längre 
period ber vi dig att först kontrol-
lera så att alla element är på och 
att du därefter mäter inomhustem-
peraturen. Om du inte har Ekstas 
fasta termometer installerad i din 
lägenhet får du sätta upp en ter-
mometer på en av lägenhetens 
innerväggar och läsa av ett par 
gånger under en dag eller två. 

Är det något speciellt jag ska 
tänka på? 
Lägg inte termometern i fönstret. 
Det ger missvisande resultat. 

Är det för kallt inne under en längre
period vill vi att du felanmäler så 
att vi kan göra en kontroll i fastig-
heten. 

Kontakta oss då via mejl, telefon, 
eller via Eksta-appen. Använder 
du appen kan du också bifoga en 
bild som visar din aktuella tempe-
ratur i lägenheten.

Vi stänger aldrig 
av  värmen

Henning rätar ut frågetecken
Henning arbetar som energicontroller på avdelningen 
fastighetsutveckling. Här ger han svar på några frågor som är 
ganska vanliga. På sidan 6 får du som bonus tips om hur du 
kan spara energi och få mindre kostnader för el-förbrukning.

Vår app hittar du 
bland annat i 

Appstore

PLACERA INTE STORA 
MÖBLER FRAMFÖR 
ELEMENTEN

Värmen kan inte komma ut i 
rummet om du ställer stora möbler 
som till exempel soffan eller har 
långa gardiner framför elementet.

Termostat
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Fler energispartips hittar du på:
energispartips.allmannyttan.se/tips/

Hennings energispartips

STÄLL IN RÄTT 
TEMPERATUR I KYL 
OCH FRYS
Kylen ska ha runt plus fem grader 
och frysen ska ha minus 18 grader. 

En grads sänkning innebär fem 
procent mer elförbrukning.

TVÄTTA MED FULL 
MASKIN
Tvätta i 40 grader istället för 60, när 
det är möjligt. Det kan nästan 
halvera energianvändningen. 

Välj i största möjliga mån Eco-läget 
på din tvätt- eller diskmaskin. 
Oftast tar programmet längre tid, 
men använder ändå mindre energi 
än de andra programmen. 

STÄNG AV MED 
STRÖMBRYTAREN
Om en apparat står i stand-by, drar 
den el. 

Dra ur alla batteriladdare, t ex 
till mobiltelefonen, när de inte 
används. 

Batteriladdare som lämnas kvar i 
uttaget drar el och kan dessutom 
innebära en brandrisk.

TINA FRYST MAT I 
KYLSKÅPET
Det hjälper till att hålla kylen kall 
och minskar därmed förbrukning.

LUFTTORKA TVÄTTEN - 
DET ÄR MEST ENERGISNÅLT

Låt tvätten hängtorka om det inte 
är så bråttom. Använd torktumlare 
och torkskåp sparsamt – de är stora 
energitjuvar.

RÄKNEEXEMPEL: Ett hushåll som 
tumlar sin tvätt fyra gånger i veckan 
skulle spara el för närmare 800 
kronor per år på att hänga tvätten i 
stället för att torktumla.

FELANMÄL LÄCKANDE 
TOALETTER & KRANAR
I en läckande toalett kan över 1000 
liter vatten per dygn försvinna i 
onödan. Det motsvarar nästan sju 
fulla badkar – per dygn!
En droppande kran kan på en dag 
dra lika mycket energi och vatten 
som en dusch . 
Står kranen och droppar ett helt 
år motsvarar det 100 fyllda badkar 
med vatten – helt i onödan!
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Som bolag är Eksta känt som ett miljöinriktat 
företag. Vi började mycket tidigt att ta tillvara 
solens energi genom solfångare och solpaneler. 
 
Vi bygger passivhus och använder sedan många år 
biobränsle för uppvärmning av våra fastigheter. Här 
är vi något av en pionjär. 

Ett miljöarbete innebär både stora och små insat-
ser för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Inom 
förvaltningen jobbar vi med olika insatser. Vi väljer 
maskiner och vitvaror med låg energiförbrukning. 
Trimmar in våra undercentraler samt våra värme- 
och ventilationssystem. 

Individuell mätning av förbrukning på kall- och 
varmvatten (IMD) är också en satsning som möjlig-
gör för hyresgästen att påverka sin månadskostnad. 
Kort sagt förbruka mindre, betala mindre och med-
verka till miljövinster.

Hållbarhet och återvinning
Hållbarhet är ett ord som används alltmer frekvent.  
Tidigare har det mest kopplats ihop med energi och miljö, men 
sedan några år tillbaka är social och ekonomisk hållbarhet lika viktiga 
begrepp. Ekstas vision är att vi ska arbeta i framkant för ett 
miljöklokt och tryggt boende. 

Vår grundinställning är att den kilowattimma som 
aldrig används är den bästa.

Vi frågar förvaltningschef Jonathan Hagrenius vad 
förvaltningsavdelningen planerar inom de närmaste 
två åren. Så här svarar han:

- Vi har fokus på energi- och miljöfrågor samt att 
medverka till social hållbarhet genom att se på varje 
områdes förutsättningar. Sedan har vi den ständigt 
återkommande frågan och utmaningen. Hur får vi 
våra hyresgäster att ge lite av sin tid för att sortera 
rätt? 

På nästa sida ser du Jonathans lista över det vi 
hittills gjort för att underlätta för våra hyresgäster.

Fokus inom energi- och miljöområdet 

• minska vattenförbrukningen 
• öka återvinningen 
• växla över till en fossilfri fordonsflotta (våra  

servicebilar) 
• växla över till fossilfria trädgårdsmaskiner 
• installera ladd-platser för hybrid- och elbilar i 

våra bostadsområden.

Fokus på social hållbarhet 

I ännu större utsträckning ska vi jobba för att alla 
ska trivas och känna sig trygga i våra områden.

Det ska vara rent och fint i våra områden och vi 
skall ha attraktiva platser för gemenskap som 
passar många olika grupper, säger Jonathan.

El-gräsklippare, Järnvägsgatan

Trygga områden

Fastighetsbranschen har stor möjlighet att vara med 
och påverka till det bättre. Det är vi glada för. 
På Eksta har vi fördelen att kunna inspirera drygt 
3.000 privathyresgäster och dem som hyr våra lokaler. 
Vår förhoppning är att vi alla tillsammans skall uppnå 

ett gott resultat. Vår förvaltningsavdelning jobbar för 
att ge de bästa förutsättningarna för att uppmuntra 
var och en att vara med och bidra till en lite bättre 
miljö.
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Årets bästa soprum

Vardagstips till våra hyresgäster
Organisera dina sopor hemma (plast, metall, 
papper, glas och tidningar). Då är det redan sorterat 
och klart när du går till sop- eller återvinningsrum-
met. Kanske har du en papperskasse för varje 
fraktion. Ta med och töm när när den är full.

Vad har Eksta gjort för att 
underlätta återvinningen?

Jonathan, förvaltningschef

Vi har fräschat upp sop-/återvinnings-
rum i ett antal områden och kommer att fort-
sätta med flera områden de kommande åren.

För att få renare och fräschare sop-/återvin-
ningsrum har vi på flera områden valt att 
installera moloker för restavfall och matavfall. 
Det är den typ av sopor som normalt kan 
lukta - särskilt under den varma årstiden. 
Genom att använda moloker får vi bort den 
sortens sopor från soprummen.

Vi jobbar med tydlig skyltning i sop-/återvin-
ningsrummen för att underlätta sorteringen.

Vi har engagerad personal som besöker och 
ser över våra sop-/återvinningsrum. De gör 
tillsynen minst en gång per vecka.

När jag sorterar, går det verkligen till återvinning?
Den frågan får vi ibland och svaret är ja. 
Vi har sedan ett antal år tillbaka haft hjälp av Stena 
Recycling som hämtar allt återvinningsmaterial. 
Det är en seriös entreprenör och vi känner oss 
trygga med att allt som sorterats kommer till 
återvinning, säger Jonathan.    

434.254 kg
HAR VI TILLSAMMANS 
ÅTERVUNNIT UNDER 2020

Under perioden 2019-12-01-2020-11-30 återvann 
vi totalt 434.254 kg om man lägger ihop alla våra 
områden. Det är en ökning med 15%, motsvarande 
föregående år. Det är ett jättebra resultat!

Återvinningsgrad i procent
Materialåtervinning 76,9%
Energiåtervinning 23%
Deponering  0,1%

Tillsammans 
Genom återvinningen har vi tillsammans gjort det 
möjligt att återvunnet material kan användas istället 
för att gå till spillo. Det sparar både resurser och en-
ergi. Återvinningen motsvarar en utsläppsbesparing 
på 231.990 kg CO2   (den kemiska formeln för koldi-
oxid).

Tävling - topp tre
Som utlovat kommer resultatet av dem som skött 
sina soprum på ett bra sätt. Dessa tre områden 
återvann mest under 2020.

1. Kyrkstigen, Förlanda         (185 kg/hushåll) 
2. Gamla Tölövägen 18-22        (177 kg/hushåll)
3. Frillesås Stationsväg 8         (157 kg/hushåll)

Under år 2021 kommer varje hyresgäst som bor i 
dessa områden att få en burk fylld med 
”närodlad” honung från någon av Ekstas bikupor.
Stort grattis och bra jobbat!

Vilka vinner nästa år?

Förvaltningsavdelningens  
miljö- och hållbarhetsmål 2020-2022 

Tillsammans med våra hyresgäster skall  
vi öka återvinningen med 5% per hushåll. 

Vi hoppas att ni alla tänker till  
på hur ni själva vill ha det där ni bor.  

 
Tillsammans gör vi jobbet.

Bild på moloker



28 år på jobbet 

Per Åkerberg
Områdesansvarig fastighetsskötare 

Per började på Eksta Bostads AB år 1993
Då var vi tio medarbetare. Idag är vi nästan 50 personer och 
antalet lägenheter har mer än fyrdubblats. Nu tar Pers resa 
som områdesansvarig fastighetsskötare snart slut. 
Den första juli 2021 går han i välförtjänt pension. 

Niklas, Peter och Pontus är, tillsammans med förvaltare Joakim, 
vårt nya team i norr. De har alla stor hjälp av Per (till höger i bild). 
Fram till pensionsavgången kommer han att jobba som mentor 
för Pontus. De andra är varma i kläderna och har gått i ”Pers skola”. 

Erfarenhet och kunskap tas tillvara
Det är viktigt att ta tillvara på en äldre och erfaren medarbetares 
kunskaper och det är också ett av våra bolagsmål. ”Vi ska vara en 
lärande organisation” Med Per som mentor kan kunskaper för-
medlas handfast. Det finns ett stort värde i det, säger vår förvalt-
ningschef Jonathan Hagrenius 

Det är svårt, ja omöjligt skulle jag säga, att lära sig en fastighets-
skötares yrke enbart i skolbänken, säger Monica Ekman. Hon är 
vår nya personalchef och säger också att när vi rekryterar fastig-
hetsskötare är det näst intill omöjligt att finna någon som kan alla 
delar av yrket. På Eksta utbildar vi vår personal och ett motto är att 
”du skall känna dig säker i det du gör”. 

Vad gör jobbet roligt?
När vi frågar Per om de positiva delarna i jobbet som områdes-
ansvarig fastighetsskötare kommer det spontant en rad motive-
ringar:
• Det är omväxlande. 
• Jag får användning för mycket av det  praktiska och det  

teoretiska jag kan. 
• Jag får träffa människor.
• Jag har goa’ kollegor.
• Eksta är en bra arbetsgivare.
• Det är fritt och jag kan samverka med kollegor och lägga 

upp arbetet utan att bli styrd i detaljfrågor.

Per Åkerberg är för många av hyresgästerna i våra norra delar ett bekant 
ansikte. Att de flesta av våra medarbetare stannar kvar och blir hos oss länge 
är ett kvitto på flera saker. 

Under 2019-2020 lämnade två av våra trogna fastighetsskötare 
Kent Nilsson och Anders Börnfelt för att gå i pension. Vi vill med detta 
reportage hylla dem och de som är på väg, att med ålderns rätt, retirera och 
lämna plats för nya och mycket välkomna kollegor.

Vad finns det för utmaningar?
En del möten kan vara mindre positiva. En hyresgäst kan ha  högt 
ställda förväntningar som vi inte kan möta. Det blir ibland jag 
som får träffa en arg, besviken eller ledsen hyresgäst. Det behöver 
inte vara något som hyresvärden gjort fel. Livet går upp och ned 
för de flesta och ibland vill hyresgästen bara prata. Då kan det vara 
svårt att vara lagom. Med åren har jag lärt mig mycket och vuxit 
i min roll. De flesta gånger lämnar jag hyresgästen med ett väl 
utfört jobb och en go känsla av att ha avhjälpt ett fel. Många hyres-
gäster är väldigt trevliga och ett gott möte med en medmänniska 
är alltid berikande. Ofta får man också ett gott skratt, en historia 

”
”

                     Många hyresgäster är väldigt 
 trevliga och ett gott möte med en 
 medmänniska är alltid berikande. 

Hur känns det att vara mentor?
Det är väldigt kul. Vårt yrke är så brett och det är mycket vi ska 
klara av rent praktiskt. 
Vi ska ha kunskap om el, rör, värme, ventilation, snickeri, drift av 
panncentraler osv. Som topp på det har vi den viktiga delen att ha 
förmågan att förstå att människor är olika och att vi måste vara 
tålmodiga och förstående, men ändå sätta gränser på ett så tydligt 
och positivt sätt som möjligt.

Stort förtroende
Jag är glad över det förtroende vi som fastighetsskötare får av 
våra hyresgäster. Vi går in i människors hem och de flesta känner 
trygghet och tilltro till oss. Det känner jag stor respekt för. Det är 
också en av de saker jag är noga med att förmedla till våra nya kol-
legor.  ”Mitt hem är min borg” och när vi går in för att åtgärda en 
felanmälan är det ett förtroende vi fått och skall förvalta. Vi pratar 
aldrig med andra om hur olika människor har det hemma.
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Skiftnyckeln 
lämnas över
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Per och en kollega fick anmälan från huvudkontoret. Detta 
var längesedan och anmälningarna som var handskrivna 
faxades ut till våra expeditioner.

Per berättar; En hyresgäst skulle inte ha kvar sitt badkar. 
och vi skulle ta bort det. Vi åkte dit och bar ut badkaret. 
Vid lunchen pratade vi om förmiddagens jobb, men något 
kändes inte rätt. Ni kan nästan räkna ut resten själva. 

På den tiden fick man inte tag på hyresgästerna via mobil. Vi 
struntade i lunchen rusade tillbaka, hämtade badkaret i för-
rådet, kånkade tillbaka och hoppades att hyresgästen inte 
kommit hem och undrat ”Vad i hela Hisingen” som hänt. 
Därefter gick vi in i rätt lägenhet och tog bort det badkar 
som vi skulle gjort från början. 

Det var lite svettigt just då, men jag fick en historia att be-
rätta och en erfarenhet att dela med mig av. Sedan dess 
kollar jag alltid en gång extra innan jag ringer på dörren till 
en lägenhet och utför en felanmälan.

fr vänster: Niklas Eliasson, Peter Nygren, Pontus Eliasson
sittande:   Per Åkerberg

Per sitter nedanför våra tre nya medarbetare. De har 
kunskaper från andra yrken som snickare, tekniker mm. 
Samtliga har jobbat i flera olika branscher och tillför nya 
tankar och idéer. De är varmt välkomna till oss.

Det är ovärderligt att ha haft Per som mentor, säger Niklas 
och Peter. Båda har varit anställda på Eksta under cirka två 
år. De har också gått de olika utbildningar som behövs för 
att klara jobbet som OA.

Pontus började i oktober och kommer att arbeta parallellt 
med Per fram till juli 2021. 

Monica Ekman är vår nya HR-ansvariga. 

Hon har bred erfarenhet av personalfrågor både inom 
privat näring och kommun. Rollen som områdesansvarig 
fastighetsskötare förkortar vi OA, säger Monica. 
Jag upplever att det råder en del missförstånd kring 
fastighetsskötarens roll. Jag har till och med hört; ”det 
är väl bara att kunna rensa ett avlopp och vara trevlig”. 
Själv är jag ny i branschen och också lite överraskad och 
imponerad över hur mycket våra OA kan. För att klara job-
bet krävs ceritifieringar och intyg för flera olika arbetsmo-
ment.  Som arbetsgivare ser vi till att våra nya medarbeta-
re utbildas och får de kompetenser som behövs för yrket.

Monica Ekman, HR-ansvarig

Per berättar

Områdesansvarig fastighetsskötare

”Badkarstjuven” ett minnesvärt och  
lärorikt misstag
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Lite nyttigt, lite gott, lite inspirerande

DUNDER-SHOT
Citrusfrukter, ingefära och honung är klassiska räddare 
i nöden under förkylningstider. Det är enkelt att göra en 
egen nyttig dunder-shot.  Recept och ingredienser är till 
en liter och räcker till flera morgonshottar (4-6 cl).

Ingredienser: 
200 g färsk ingefära
1 liter vatten
0,5 dl honung
2 citroner  (saften)
1 finhackad chili (kan uteslutas)

Gör så här:
1. Riv ingefäran grovt med skalet på och lägg i 

vattnet. (Stark shot lägg i chilin).
2. Värm upp vattnet, men aldrig över 60 oC. 
3. Värm i 20 minuter. 
4. Pressa citronerna.
5. Sila av ingefäran och blanda i honungen 

medan det fortfarande är ljummet.  
6. Låt svalna.
7. Blanda i citronsaften. 
8. Häll upp på flaska. Förvara i kylskåp.

APELSINPRALINER
20-25 st

Ingredienser:
400 g  kokta svarta bönor (avrunnen vikt)
4 msk agavesirap
1 msk kokosolja
2 msk  kallt kaffe
1,5 dl  kakao
finrivet skal av en halv apelsin
150 g  mörk choklad

garnering:
finrivet skal av den andra halvan  apelsin

Gör så här:
1. Skölj bönorna noga och låt rinna av.
2. Mixa bönor, agavesirap, kokosolja, kaffe, 

kakao och apelsinskal till en slät smet.
3. Låt smeten vila i kylskåp minst två timmar.
4. Ta ut smeten och forma 20-25 bollar.
5. Doppa i smält choklad (med hjälp av gaffel).
6. Låt rinna av och lägg på en bakplåtspapper.
7. Strö över apelsinskal. 
8. Ställ in i kylen minst 30 minuter.
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Rulla bollar - ett sundare  julgodis  

Kanel och dadelbollar
Fria från laktos, mjölkprotein och ägg.
20-25 stycken

Ingredienser:
2 dl  havregryn
150 g  torkade kärnfria dadlar
0,5 tsk  kanel
2 krm  flingsalt
2 msk  vatten (cirka)

Dekoration:
2,5 msk kakao
0,5 tsk kanel

Gör så här:
Mixa först sönder havregrynen i en matberedare.
Mixa sedan med dadlarna, hälften av kanelen, saltet 
och ta i vattnet, lite i taget. Det skall bli en smet.

Blanda kakaon med resten av kanelen. 
Rulla bollar av smeten i kakaoblandningen.
Förvara dem i kylskåp.

Pepparkaksbollar
Fria från gluten, laktos, mjölkprotein och ägg.
20-25 st

Ingredienser:
2 dl  sötmandel
100 g  urkärnade färska dadlar
2 msk agavesirap
2 msk kokosolja
3 msk kakao
0,5 tsk pepparkakskryddor
1 krm salt
2 dl  rostade mandelspån

Gör så här:
Mixa alla ingredienserna förutom mandelspånen, 
till en jämn massa. 
Ställ i kylskåpet cirka 2 timmar.

Rulla till 25 små bollar. 
Smula mandelspånen och rulla bollarna i dem.
Förvara i kylskåp.

Alternativ till 
det tra

ditio
nella

 julgodiset. 

Här blir d
et dadlarna som står fö

r  

den större delen av sötman.
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Trygghetsboendet
Trygg i Kolla
I februari 2021 blir Kungsbackas och Ekstas första 
trygghetsboende tre år. Marita Ottosson har varit 
med från allra första dagen. Hon har arbetat hos Eksta 
i många år och kan på ett objektivt sätt se skillnaden 
på att bo i en ”vanlig” trappuppgång och i ett trygg-
hetsboende. Vi frågar henne hur hon ser på sitt jobb 
och den här typen av hyresrätter.

Det finns mycket att säga, men jag lånar ett uttryck 
som en av våra hyresgäster formulerade. ”Det här är 
som en by”. Alla vet något om någon. Man bryr sig om 
varandra, men tränger sig inte på. Man kan förstås, 
om man själv vill, vara relativt anonym. Man deltar på 
sina egna villkor. 

Jag vet att det har uppstått fina relationer människor 
emellan. En del blir helt enkelt kompisar och kanske 
har jag anat lite romans i luften ibland. Det blir natur-
ligt och enklare att knyta kontakter när man bor under 
samma tak.

Min uppgift är att hålla rent och snyggt och självklart 
blir jag också en del av hyresgästernas vardag. Vi pra-
tar mycket om ditt och datt. Här finns ytor där man 
lätt kommer i slang med varandra. I husets gemen-
samhetslokal är det massor av aktiviteter. Till stor del 
anordnas dessa av hyresgästerna själva. 

Den stora skillnaden mellan ett vanligt trapphusbo-
ende och detta är att du har möjlighet att på ett enk-
lare sätt umgås med andra. Du kan också anordna 
eller delta i gemensamma aktiviteter som oftast är 
gratis och i huset där du bor. 
Här går du raka vägen ned till gympan, pusselbordet, 
canastarundan, bouleplanen mm.

Under min tid på trygghetsboendet har jag hittills fått 
uppleva mycket kreativitet och mycket roligt. Här bor 
det många engagerade människor som gärna söker 
sig till gemenskap och aktiviteter. 

Linda Mardöll började arbeta i
februari 2020 och har minst 
sagt haft en omvälvande 
start på sitt nya jobb som 
trygghetsvärd. Fylld av 
entusiasm och idéer om 

föreläsare, aktiviteter och 
kurser landade hon i 

Coronaproblematiken.
 
Det har förstås påverkat på många olika sätt. Linda 
är ändå hoppfull och tillsammans med Borådet och 
hyresgästerna har hon hanterat frågor efterhand som 
folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommen-
dationer. 

Vi frågar hur hon ser på sitt nya jobb och själva 
formen för boendet. 

Jag skulle nog säga att det är lite som en ungdoms-
gård, med den skillnaden att de som bor här är något 
äldre. Det är så härligt att se att det inte är särskilt 
annorlunda nu mot hur det var lite tidigare i livet. 
Lusten att vara en del i ett sammanhang och den 
sociala gemenskapen är precis lika viktig idag som 
för 40-50 år sedan. 

Boendeformen trygghetsboende skall absolut inte 
jämställas med ett äldreboende. 

• Här finns inte personal som vårdar eller sköter 
om dygnet runt. 

• Du blir inte anvisad en plats genom äldreomsor-
gen utan söker aktivt en lägehet via Bostadsför-
medlingen i Kungbacka.

Som trygghetsvärd har jag en samordnande funktion 
och ingen dag är den andra lik, säger Linda Mardöll. 
Mitt uppdrag är att främja de tre ord som är ledstjär-
norna i Ekstas trygghetsboendet: 
Gemenskap, Trygghet och Aktivitet.

Jag lär mig nya saker hela tiden. Här bor många kloka 
människor med hela livet som erfarenhetsbank. 
Vår tidigare trygghetsvärd Pia Erheden har nu gått 
i pension. Hon skrev en sång till hyresgästerna och 
den första versen kan i viss mån beskriva grundidén 
som man har för trygghetsboenden i Sverige. 

En sång om gemenskap
Melodi Eviva Espania, Sylvia Vrethammar

Ja, jag sökte och hit och fann, det kan man säga.
En form av grannskap som passar många bra.

I min bostad kan jag ensam gå greja,
men lämnar lyan min när sällskap jag vill ha.

I detta hus, det har nog faktiskt hänt,
att jag har blivit sedd och också känt.

Refräng: Så här bor man när man bor bra.
Tillsammans med andra. 

Här får jag vara trygg och gla´
Om nån vill mig klandra.

Jag säger orden om igen. 
Tillsammans med andra.

Det borde vara rätt och bra 
att ensam ej få va’

Billy Karlsson, Ekstas Marita och Arne Nord i boendets 
gemensamhetslokal



Linda Westberg har haft 
kontakt med alla hyres-
gäster som bor i trygg-
hetsboendet idag. 

I hennes arbete som uthy-
rare har hon ofta den första 

kontakten med hyresgästerna i 
många av våra nya områden.

Totalt är det 69 lägenheter i trygghetsboendet och 
Linda lägger mycket tid på att ge den som flyttar in 
en uppfattning av vad boendeformen som är ny i 
Sverige innebär.  

Missförstånd kring boendeformen
Jag kan uppleva att det finns ett missförstånd kring 
den här typen av hyresrätter. Jag tror att det kan ha 
att göra med det nationellt fastställda samlingsnam-
net trygghetsboende. Just ordet boende kan göra att 
man kopplar samman det med äldreboende. Det är 
stor skillnad mellan de olika boendeformerna, 
säger Linda. 

Trygghetsboendet bygger på att man själv är aktiv, 
gillar gemenskap med andra och kan ta del av alla de 
möjligheter som finns i huset. Gym, gemensamhets-
lokal, boulebana, uteplats med pergola, odlingslådor, 
hobbyrum mm finns för våra hyresgäster att nyttja. 

Kommunen är inte involverad i Ekstas trygghetsboen-
de i Kungsbacka. Här är de hyresgästerna själva som 
betalar för lokalkostnader och personal. Då känns det 
också rimligt att, när man flyttar hit, är såpass  pigg 
och vital att man kan och vill vara en del i ett socialt 
sammanhang med aktiviteter och gemenskap. Kort 
sagt, att man får valuta för sina pengar, säger Linda. 
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Frågor till Ingemar Gustafsson 
HYRESGÄST OCH EN AV FYRA MEDLEMMAR I BORÅDET.

Hur upplever du att bo i trygghetsboendet?
Jag upplever det som fantastiskt. Först och 
främst gillar min fru Ulla och jag lägenheten. Jag 
tycker också att det är många fantastiskt 
trevliga människor som bor här. Det är många 
roliga saker som händer. Jag är också nöjd med 
att det är rent och fint. 

Vad fick dig att flytta hit?
Min fru och jag tog ett medvetet beslut. Flytten 
hit var ett sätt att förbereda oss för framtiden. 
Den tiden kommer när man inte längre är två och 
då bor man redan nära andra och har en social 
tillhörighet. Risken för att bli ensam och isole-
rad blir mindre. När vi inte är så seriösa brukar vi 
skoja och säga att det var för den inglasade 
balkongens skull.

Hur är det att vara med i Borådet?
Det är positivt. Vi för en rak dialog och tar upp de  
frågor som kommer från hyresgästerna. Det finns 
inga frågor som är för små och vi tar upp alla för-
slag. Det blir demokratiskt och juste. 

Vad är Borådets uppgift?
Vi arbetar för att göra det så bra som möjligt för 
alla och samverkar med trygghetsvärden Linda  
som är Ekstas förlängda arm. 

Skulle du rekommendera andra som fyllt 65 år 
att söka hyresrätt här?
Ja, absolut. Vi trivs väldigt bra här och det är lätt 
att få kontakt med andra, Det är också en stor 
fördel att du själv väljer det du vill göra och vilka 
aktiviteter du vill medverka i.

5

Aktivitetsmöjligheter i huset:
Yoga, linedance, canasta, måleri, lättgympa, 
boule, grillkvällar, pussel, handarbete, 
promenader, fredagsfika med frågesport, ”prat 
och fika”, gym med träningsredskap, hobbyrum 
med symaskin och verktyg.

 EKSTAs
Internkö 

en möjlighet

TRYGGHETSBOENDE SOM BOENDEFORM

Trygghetsboendet i Kolla vänder sig till målgruppen 65 
år och äldre. Den som vill bo här måste aktivt söka bo-
stad genom Bostadsförmedlingen. Boendet bekostas helt 
och hållet av hyresgästen till skillnad från äldreboenden 
som är biståndsbedömda.

Upplåtelseformen är hyresrätt och förutom hyra betalar 
hyresgästen en trygghetsavgift som finansierar personal 
och gemensamhetsutrymmen.

Till skillnad från äldreboenden finns det ingen vårdper-
sonal eller dygnsbemanning i byggnaden. Hemtjänst, 
personliga larm, matleveranser och annan social service 
ombesörjs av externa leverantörer. Hyresgästen väljer 
och ordnar själv genom kommunen och/eller privata 
aktörer.

I ett trygghetsboende är det den sociala gemenskapen 
och hyresgästernas engagemang som ger mervärde och 
livskvalitet. De gemensamma utrymmena för aktiviteter 
är viktiga och de boende påverkar själva vad som skall 
stå på agendan t ex genom ett aktivt Boråd.

Trygghetsvärden är anställd av Eksta och arbetar drygt 
20 timmar i veckan. Det är en central funktion och 
värden ingår också i Borådet.



Inflyttning 1 april 2021

Ett naturnära boende i öster
Lägenhetsbroschyren finns på vår hemsid. 

Första etappen av Förlanda byggdes redan 1996. Idag 
finns det 14 lägenheter och nu ökar vi på antalet till 
totalt 30 hyresrätter. De nya bostäderna är fördelade på 
4 mindre hus. I  byn finns gemensamhetslokal, lekplats, 
växthus samt möjligheter att odla själv.

2 rok  54,5 m2,  vån 1 hyra 6.849:- 
3 rok 81,6 kvm2   bv hyra 9.296:-

Förlanda 16 nya hyresrätter

Vi bygger nytt

Våren 2021
Förlanda - etapp 2

Naturnära boende
16 nya hyresrätter 

2-3 rok  

Intresserad?
0300-356 00

Frillesås, Rya ängar - 26 nya hyresrätter 
Inflyttning senhösten 2021

Centralt i Frillesås 
Husen är i två plan och ligger omgärdat av skog 
och öppna fält. Området är placerade precis i 
anslutning till en elbelyst motionsslinga. Du bor 
antingen i bottenplan eller en trappa upp.

FÖRDELNING
1 rok  32 m2  4 st
3 rok  66 m2  10 st
5 rok  93 m2  12 st

              15         EKSTANYTT       NR 2 2020   

Förlanda etapp 2

Håll dig uppdaterad på vår hemsida www.eksta.se
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Eksta har i samarbete med flera partners skapat ett 
nytt vård- och omsorgsboende i Särö. 

Här finns det nu plats för 80 boende och personal 
som skall arbeta i huset.

Byggnaden är ritad av arkitekt Håkan Markgren och 
vi har lagt stor omsorg på kulörer och material, men 
det får inte bara vara vackert. 

Särö vård- och omsorgsboende blir en bra och 
funktionell arbetsplats, men också en trivsam och 
trygg hemlik bostadsmiljö.
Vi är mycket stolta över att kunna tillgodose en del 
av kommunens behov av boende för äldre,
säger Christer Kilersjö, vd på Eksta.

Lägenheter byggs om i bukärr
Bukärrsgårdens verksamhet flyttar över till 
Särö- vård och omsorgsboende. 

När lokalerna blir tomma är det vårt mål att få till-
stånd att skapa fler attraktiva hyresrätter i Särö. 

Det skall ske genom ombyggnad till ”vanliga” lägen-
heter. Ett spännande projekt som vi hoppas kunna 
göra verklighet av inom rimlig framtid.

Bilder: Pär Löfvenius

Särö vård- och omsorgsboende
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Intressen: familjen, resa, löpträning och 
hästen

Favoritmat: sushi

Bästa grilltipset: helgrillad lax med mango- 
och avokadosalsa

Favoritplats: Vid havet, spelar ingen roll var 
bara det är vid eller ute på havet

Boktips:  Jussi Adler Olsen, böckerna om 
avdelning Q. Dag Öhrlund, böckerna om 
kommisarie Evert Truut

Intressen:  hem och trädgård, löpning

Favoritmat: högrevsburgare med  
knaperstekt bacon

Favorit på julbordet: julskinkan

Favoritplats: nära havet

Filmtips: Pulp fiction, serie Dag, Netflix

Vi har haft glädjen att välkomna flera nya medarbetare under 2020. Flera arbetskamrater
har gått i pension både personal från vårt kontor och på förvaltningsavdelningen. 
På detta uppslag delar Jenny, Pontus, Peter och Linda med sig av sina svar på 5 frågor.

Jenny Lundin
Ekonomichef

Peter Nygren
Områdesansvarig fasighetsskötare

   Pontus Eliasson 
Områdesansvarig fastighetsskötare

          Linda Mardöll 
Trygghetsvärd

Intressen:  familjen, hälsa och personlig 
utveckling, friluftsliv, läsa böcker

Favoritmat: lövbiff - bästa snabbmaten

Favorit på julbordet:  revbensspjäll

Favoritplats: naturen

Boktips:  Sömngåtan av Matthew Walker 
Inflammation av Martin Johansson & Ralf 
Sundberg

Möt våra nya medarbetare!

Intressen: golf, hockey, padel

Favoritmat: mormors köttbullar med brunsås

Favorit på julbordet: julskinkan

Favoritplats: vid havet

Filmtips:  en oväntad vänskap
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Möt våra nya medarbetare! Följ oss på sociala medier - 
vinn fina priser 

COVID-19 är inte över!

Visste du att vi finns både på Facebook och 
Instagram? Där lägger vi ut information löpande 
som kan vara bra för er hyresgäster att ta del av och 
ni får följa med i vår vardag.

Just nu har vi en tävling på där du har möjlighet att 
vinna fina priser från Kosta Boda.

Så här gör du för att tävla
- Följ oss på Instagram och Facebook
- Gilla & dela inlägget och gissa på frågan
- Tagga 3 vänner 

Klart!  
2 vinnare dras runt jul.

I början på november stramade Folkhälsomyndig-
heten åt restriktionerna gällande Covid-19, och vi 
gick ut med information till er hyresgäster.

Vi informerade om hur vi prioriterar felanmälan och 
hur man ska förhålla sig när vi är inne i lägenheten, 
men nu har många tyvärr börjat ignorera våra uppma-
ningar. Därför kommer här en påminnelse. 
 
Vi utför endast akuta fel i din lägenhet tillsvidare.
Vid felanmälan, meddela oss gärna om det är ok  
   att gå in med huvudnyckel. 

Detta gäller vid hembesök:

- Är du eller någon annan i hushållet sjuk eller 
   känner symptom, avboka tiden!

- Du som hyresgäst ska vistas i ett annat rum när   
   felanmälan åtgärdas.

Det är för din och vår säkerhet och vi vill att 
det respekteras. 

Kontakta oss digitalt
Vi uppskattar alla möten med våra hyresgäster, men 
inte i den situation vi nu befinner oss i. Vänligen undvik 
att besöka oss om det inte är ett absolut nödfall eller 
om du har en bokad tid.
Kontakta oss gärna digitalt via någon av kanalerna 
nedan.

- Mejla oss på info@eksta.se
- Gör din felanmälan i vår app (som går att ladda ner       
   där appar finns) eller på vår hemsida.
- Följ oss på sociala medier och besök vår hemsida för
   att hålla dig uppdaterad.
- Det går bra att ringa oss på 0300-356 00 men 
   använd gärna de digitala kanalerna. 

Våra hyresgäster och medarbetares säkerhet är viktig 
för oss. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittsprid-
ningen. 

Tack för att du håller i, och håller ut. 



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

1.    Hur länge, skall man tvätta händerna med tvål, tycker tomtefar?
2.    Hur många lägenheter blir det för äldre i Särö vård- och omsorgsboende?
3.    Vad heter det nya området som Eksta bygger i Frillesås?
 
E-posta svaren till info@eksta.se eller posta senast den 21 december 2020. Se adress nedan.

Kom ihåg att uppge namn, adress och telefonnummer!

Frågorna vintern 2020

Första pris 
Skärbräda Orreforsjernverk 

Andra pris
Vas 

Tredje pris 
Ljuslykta

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 21 december 2020.

VI GRATULERAR FÖRRA NUMRETS VINNARE
1:a pris  Marie Johansson, Solliden
2:a pris  Tage Martinsson, Bollvägen
3:e pris  Jenny Sundberg Fagerjord, Rosengatan


