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Äntligen har sommaren kommit, det tycker vi är 
härligt.

Vi har alla fått kämpa under denna unika period, 
men känslan av att vi är på väg mot ljusare tider i 
både väder och pandemi är lovande samt inspire-
rande. 

Att snart kunna träffas och umgås med nära och 
kära på ett mer normalt sätt är efterlängtat.

T i EKSTA betyder trivsel, och vi hoppas att i höst 
kunna återkomma med våra uppskattade område-
syror, 

I och med att restriktionerna lättar, så kommer vår 
personal att kunna bemöta och besöka Er hyresgäs-
ter på ett mer personligt sätt. Vi har gjort vårt bästa 
för att upprätthålla vår goda service och vårt trevliga 
bemötande, vilket står högst upp på vår lista om hur 
vi vill uppfattas av alla. Jag vill också passa på att 
tacka alla för ett gott samarbete och tålamod under 
dessa annorlunda förhållanden. 

Egna initiativ för att öka trivseln tycker vi är toppen, 
det är glädjande att se så många som vill engagera 
sig och göra fint både i och utanför sitt hem. I detta 
nummer av Ekstanytt får ni bland annat tips och in-
formation från vår personal om vad man som hyres-
gäst skall tänka på när man vill göra en förändring i 
sin bostad, balkong eller uteplats.

Trevlig läsning

Med sol i sinnet

Christer har 
ordet

Christer Kilersjö, VD
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Hyresgästinformation

Sommaröppettider
Under perioden 12 juli - 13 augusti har 
vi kortare telefon- och besökstider.

• Du når oss på telefon mellan 10.00 - 12.00

• Det går alltid bra att mejla till oss  

eller göra fel anmälan via vår app. 

Nu kan du också chatta med oss på 

hemsidan.

• Har du akuta problem i din lägenhet utanför 

telefontid. Kontakta:  

SOS alarm telefon 031-334 11 35

Nu kan du chatta med oss!
Vi vill alltid bli bättre. Därför försöker vi ständigt förbättra 
vårt arbetssätt och underlätta för dig som besökare och 
hyresgäst.

Som ett steg i detta utökar vi nu vår service genom att er-
bjuda ännu en kommunikationskanal i form av chatt på vår 
hemsida. Här kan du snabbt få svar på dina frågor. Vi håller 
den öppen när vi har möjlighet, och i många fall även innan 
våra vanliga öppettider. 

Med hjälp av vanliga frågor och svar hoppas vi att du som 
besökare eller hyresgäst lätt hittar 
de svar du söker. Skulle du inte 
finna svaret kan du lätt ta kontakt 
med oss via chatt eller mejl. 

Vanliga frågor och svar samt 
chattfunktionen finner du nere i 
högra hörnet på hemsidan, både på 
mobiltelefonen och datorn.

Följ Trygghetsboendet på 
Instagram - TryggiKolla
Vårt trygghetsboende i Kolla Parkstad har nu en egen 
Instagramsida. Här kan du lära dig mer om vad ett 
trygghetsboende är, hur det ser ut och följa med de 
boende i deras vardag. På trygghetsbo-
endet i Kolla Parkstad är det den 
sociala gemenskapen och hyresgäster-
nas engagemang som ger mervärde och 
livskvalité. 

Sommarbemanning &
sommarpersonal
I år välkomnar vi 14 ungdomar att testa på vår 
bransch. Vi försöker förmedla bostadsbolagets viktiga 
uppgift, att så långt det är möjligt, tillgodose män-
niskors behov av trivsel och trygghet i deras boende-
miljö. 

Härliga ungdomar kommer att måla, rensa ogräs, 
göra enklare fastighetsskötsel. Alla är klädda i Ekstas 
arbetskläder så du kommer att känna igen dem.

Tänk på att vi under sommaren inte är fullt beman-
nade vilket kan innebära att du får vänta lite längre än 
vanligt på att få svar eller få din felanmälan åtgärdad.

Tänk på det här i sommar

Anna är en av våra kundtjänstmedarbetare som 
du kan chatta med på hemsidan.

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

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

I flera av våra områden har vi gemensamma 
grillplatser som du gärna får använda. 

Tips! Använd gärna grilltabletter istället för tänd-
vätska för att minska rökutvecklingen.

Eksta tillåter studsmattor endast på den egna 
uteplatsen och ska ha skyddsnät runt om. Det är 
inte tillåtet att sätta en studsmatta på våra all-
männa ytor. Hyresgästen ansvarar för säkerheten 
och att visa hänsyn till grannar så att de inte störs.
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Tillsammans med PostNord ingår vi nu i ett pro-
jekt där vi på flera platser låter PostNord sätta upp 
paketboxar i våra områden.

- Detta är ett helt nytt projekt som PostNord driver på flera orter i 
Sverige, säger Jonathan Hagrenius, förvaltningschef på Eksta. 
Näthandeln har ökat markant under pandemin och postombuden 
har begränsat med utrymme, därför testar man nu detta som ett 
komplement. 

Totalt har tio paketboxar placerats ut i våra områden. Dessa är 
tillgängliga för våra hyresgäster och för allmänheten. Fördelen är 
att man inte behöver åka så långt för att hämta paketet och du kan 
själv välja när du vill hämta det.

- Det är ett intressant projekt och jag hoppas att våra hyresgäster ser 
det som ett mervärde. Projektet pågår under ett år sedan får vi se 
om det blir en fortsättning eller inte, säger Jonathan Hagrenius.

Hur fungerar det?
När du beställer paket på internet kan du ofta välja utlämnings-
ställe. Istället för att beställa det till närmsta postombud kan du nu 
välja att få paketet levererat till postboxen.

Paketet hämtas genom att aktivera bluetooth i mobilen. Öppna 
sedan PostNords app och legitimera dig med Mobilt BankID. Du 
får sedan en personlig kod som du slår in och luckan öppnas. 

Paketboxarna kräver ingen markinstallation, fiber eller elanslutning 
då de drivs på batteri.

Nu finns det paketboxar i 
flera av våra områden

Christian och Jens vid den nya paketboxen på Bollvägen i Åsa.

Paketboxarna hittar du i följande områden:

Frillesås Trädgårdsväg 2, Frillesås
Bollvägen 130, Åsa
Midgårdsvägen 11, Kolla
Gnejsvägen 75, Kolla Parkstad
Klövervägen 36, Fjärås
Slåttervägen 81, Kungsbacka
Mortelvägen 1A, Kungsbacka
Pölagårdsvägen 27, Åsa
Lars Runebergsgata 47, Kungsbacka
Hyllan 1, Kungsbacka

Paketbox på Signesväg.
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Emelie Bengtsson
 

Vårt nyaste tillskott på ekonomiavdelningen 
som alltid har nära till skratt.

Emelie är 24 år och började hos oss under 2018 då hon 
först gjorde sin praktik och därefter sommarjobbade i 
kundtjänst. Från och med vintern 2020 är hon nu på heltid 
en del av ekonomiavdelningen och jobbar som ekonom. 
Hennes arbetsuppgifter innefattar bland annat projektupp-
följning, kontering och redovisning, men hon hjälper också 
till en hel del i kundtjänst.

På fritiden är hon gärna med sina vänner eller tränar.

Vi hälsar Emelie varmt välkommen till oss!

Grillat till sommaren om Emelie får bestämma!

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

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

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

4. Korsdrag
Om du tidigt på morgonen öppnar två fönster i vadera 
ände av bostaden kan det hjälpa att  får det lite svalare 
i lägenheten. Tänk på att fortfarande låta persiennerna 
vara nere och inte öppna fönstren om de står mot 
solen.

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

6. Blöt ner ett lakan
Om det inte räcker med att öppna fönstren, prova att 
spreja ett lakan med kallt vatten. Häng det sedan för 
ett öppet fönster så kommer vinden som passerar in 
genom fönstret att kylas ner.

Varmt i lägenheten?
6 tips på hur du håller huvudet kallt

Visst håller vi tummarna för att vi får en 
riktigt varm, solig och härlig sommar. Men 
när det är dags att gå och lägga sig vill 
man hålla nere temperaturen. Nedan har vi 
samlat några tips på vad man kan göra för 
att hålla lägenheten sval.

Ny på jobbet

5 snabba frågor

Smultronställe: Vid havet en varm sommardag

Bästa tv-serien: Vampire Diaries

Favoritmat på sommaren: Grillat med rostad  
potatis, gärna med en go kall sås!

Poddtips: Framgångspodden och P3-dokumentär

Vem skulle du vilja äta middag med?: 
Komikerna Johanna Nordström och Edvin Törnblom
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Nattvandrare hjälper till att hålla koll, 
ge stöd och en hjälpande hand ute under 
kvällar och nätter och bidrar till ökad trygghet för 
både ungdomar och andra vuxna. 

Per Jingård är en av kontaktpersonerna för nattvandringen i Fjärås 
och håller just nu på att få igång nattvandringen genom att sche-
malägga klasser från skolan så att en klass har ansvar för att några 
helger om året blir bemannade. Det är ett upplägg som fungerat 
effektivt i Åsa och Onsala för en kontinuerlig nattvandring. Fjärås 
letar också samarbetspartners som kan sponsra pengar till en vinst-
pott som kan delas ut till den klass som gått flest gånger. 

- Ju fler vi är som nattvandrar, desto mindre tillfällen behöver alla 
vara ute. Har vi tillräckligt med vuxna som kan täcka alla helger så 
kan det räcka med att den enskilde endast behöver vara ute en gång 
per år, säger Per Jingård. 

Uppskattad samhällsinsats
Att nattvandra är en samhällsinsats som ofta uppskattas av både 
ungdomar och andra vuxna som rör sig ute.  

- Först kan ungdomarna vara lite blyga men när de känner igen våra 
jackor och vi erbjuder klubbor och godis så öppnar det ofta upp till 
bra samtal. De vet att vi är där för deras skull och de tycker ofta att 
det känns tryggt att vi dyker upp, säger Per Jingård.  

”Att nattvandra är en samhällsinsats som ofta 
uppskattaas av både ungdomar och vuxna som 
rör sig ute”

Han berättar även att det ibland kan uppstå situationer där trygga 
vuxna är viktigt. Det kan vara om någon druckit lite för mycket eller 
behöver plåstras om. Det är alltid någon av nattvandrarna som har 
med en ryggsäck med vatten, plåster och förband. En del ungdo-

mar som nattvandrarna träffar tycker också att det kan vara läskigt 
när polisen kommer till platsen. Då har nattvandrarnas närvaro en 
avdramatiserande effekt. 

- Vi blir som ett mellanting mellan ungdomarna och polisen, säger 
Per Jingård. 

Johanna Ljungborg från Kungsbacka kommun arbetar som kom-
munsamordnare för nattvandringen och hjälper till med utbild-
ningar, beställning av jackor, informationsspridning samt tryck 
av broschyrer. Tillsammans med polisen arrangerar kommunen 
informationsträffar två gånger om året på polisstationen för de som 
är intresserade av att börja nattvandra. Där får nya nattvandrare 
information om alkohol och narkotika samt hur du som nattvand-
rare får agera. 

”I dagsläget finns nattvandringsgrupper 
på nästan alla orter i Kungsbacka”

Nattvandring 
skapar trygghet 
i närområdet

”Vi blir som ett mellanting mellan 
ungdomarna och polisen”

Johanna Ljungborg är samordnare för nattvandringen i Kungsbacka. Foto: Kent Zeiron
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- I dagsläget finns nattvandringsgrupper på nästan alla orter 
i Kungsbacka. Frillesås, Åsa, Onsala, Särö och Kullavik har 
en fungerande nattvandring men behöver fler som vandrar. 
Vallda och Fjärås håller på att starta upp och vi planerar 
att fokusera på centrala Kungsbacka via Engelska skolan 
till hösten och då behöver vi engagerade föräldrar, säger 
Johanna Ljungborg.

Ett bra sätt att knyta nya kontakter 
Att nattvandra tillsammans är socialt och är ett bra tillfälle 
att dela erfarenheter och knyta kontakter. Det enda som 
krävs är att man fyllt 25 år och ska använda nattvandrings-
jackan så att det är lätt att känna igen dig. Nattvandring 
bidrar med ökad social kontroll och kan förebygga såväl 
våldsbrott, narkotikabrott och skadegörelse. 

”Har du några timmar över, testa att 
nattvandra!”
 
Anna Lindqvist arbetar som områdespolis i Kungsbacka och 
uppmanar fler att nattvandra. 
- För oss är nattvandrarnas insatser väldigt uppskattade. 
De är trygga vuxna som finns ute och är synliga runt om i 
kommunen. Har du några timmar över emellanåt så testa att 
nattvandra! Oavsett var i kommunen du bor så behövs din 
hjälp och du kommer att få träffa många goa ungdomar och 
vuxna under dina vandringar, säger Anna Lindqvist.

Seniorlägenheter på Måhagavägen i Fjärås 

Maria Turitz

Äldrelägenheter blir  
seniorlägenheter 70+
I några av våra områden har vi så kallade äldrelägenheter. 
Dessa har tidigare hyrts ut via kommunen och erbjudits till 
äldre som fyllt 75 år med olika behov.

Den 12 januari 2021 tog kommunstyrelsens arbetsutskott ett 
beslut om att lägenheterna skulle återlämnas till fastighetsä-
garen från den 1 februari 2021.

De lägenheter som Eksta äger (142 st), kommer i fortsättning-
en att hyras ut via Kungsbacka kommuns Bostadsförmedling 
och gå under namnet ”Lägenheter 70+”. Det innebär att när 
man är registrerad hos Bostadsförmedlingen och fyllda 
70 år, så har man möjlighet att söka 
dessa lägenheter som Eksta publi-
cerar på Bostadsförmedlingen under 
”ledigt just nu”. 

Vad är det för skillnad på seniorlä-
genheter och ”vanliga” lägenheter?
- Den största skillnaden är att lägen-
heterna är anpassade för seniorer som 
är 70 år eller äldre. Vilket innebär att 
samtliga lägenheter ligger i markplan eller 
har tillgång till hiss. De flesta  är också utrustade med timers 
och är tillgänglighetsanpassade, säger Maria Turitz, uthyrare 
på Eksta.

I vilka områden finns seniorlägenheterna?
Karl Bengtssons väg 3-21, Frillesås, Måhagavägen 1-20, 
Fjärås, Klövervägen 78-88, Fjärås
Kommunvägen 2-58, Signesväg, Mortelvägen, 
Linimentvägen, Pastillgränden, Andreas väg 4, Vallda, 
Furubergsvägen 16-26, Särö, Kyviksvägen 2-34, Kullavik

Är du intresserad av att börja nattvandra?
Om du har frågor, vill bli sponsor eller delta i natt-
vandringen så är du välkommen att kontakta sam-
ordnaren för nattvandringen i Kungsbacka:  
Johanna Ljungborg, 
johanna.ljungborg@kungsbacka.se 

Du kan också gå med i de olika nattvandringsgrup-
perna på Facebook och kontakta administratören för 
gruppen. Du hittar mer information samt länkar till 
grupperna på www.kungsbacka.se/nattvandra

mailto:johanna.ljungborg@kungsbacka.se
http://www.kungsbacka.se/nattvandra
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Förvaltningen svarar på 
frågor om egna projekt

Jag vill bygga ut min altan, vad gäller?

Som hyresgäst hos oss har du möjlighet att prägla 
ditt boende. Kanske går du i tankarna om att du 
skulle vilja bygga ut altanen eller göra en mindre 
renovering i lägenheten. 

När du bor i hyresrätt måste du få ett godkännande 
från oss innan du kan sätta igång. Annars kan du bli 
återställningsskyldig dagen du flyttar, och det kan 
bli kostsamt. Det är vår förvaltningsavdelning som 
ansvarar för dessa frågor. Vi har fyra förvaltare i dags-
läget, Felicia Ojaste, Malin Friberg, Fredrik Secund och 
Joakim Runger som ansvarar för olika områden av vårt 
bestånd. 

På den här sidan har de tagit fram information om vad 
som gäller vid de vanligaste förfrågningarna som kom-
mer in och hur du som hyresgäst ska gå tillväga. 

- Det kan vara olika från fall till fall därför är det viktigt 
att vi alltid får in en ansökan så vi i lugn och ro kan gå 
igenom den och sedan återkoppla till hyresgästen, 
säger Felicia Ojaste, förvaltare på Eksta. 

Oavsett om du vill bygga ut din altan, sätta upp en mar-
kis eller renovera inne i lägenheten måste du få ett god-
kännande av oss på Eksta. 

Vi vill ha in en ansökan som innehåller följande:

• Vad är det du vill göra?
• Ritning som innehåller mått och materialval
• Mejla eller posta din ansökan till Eksta. 

När vi fått in ansökan går den vidare till förvaltaren för 
området. Handläggningstiden innan du får svar är 4-6 
veckor. Vi kan under tiden be dig att komplettera med 
information som saknas. 

Återställningsansvar
Du kan bli återställningsskyldig även om 
du får ett godkännande. 
Detta framgår då av medgivandet. 
Detta kan bero på om:

• Åtgärden är väldigt personlig.
• Nästkommande hyresgäst inte  

vill ta över ansvaret.

Mejla din ansökan 

till info@eksta.se

SÅ HÄR GÖR DU EN ANSÖKAN 

”Det kan vara olika från fall till fall därför är 
det viktigt att vi alltid får in en ansökan så vi i 
lugn och ro kan gå igenom den och sedan åter-
koppla till hyresgästen”
- Felicia Ojaste, förvaltare 

Joakim och Felicia, två av våra fyra förvaltare på Eksta.
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ALTAN, UTEPLATS, STAKET MÅLNING OCH 
TAPETSERING

RENOVERING

INSYNSSKYDD, MARKIS

Har du önskemål om att bygga ut eller bygga om din 
altan måste du få det godkänt av Eksta.
Vi får ofta in frågor om hur man ska gå tillväga om man 
t ex vill bygga ut altanen, sätta upp ett staket, eller mon-
tera ett vindskydd/spaljé.

Då vill vi ha in en ansökan enligt ansökningsinformatio-
nen. Tänk på att det är bra att stämma av med närmsta 
granne innan. 

Nyproducerade lägenheter i vårt bestånd har målade 
väggar medan de äldre lägenheterna i de flesta fall har 
tapet. Nedan ser du vad som gäller om du önskar måla/
tapetsera om:

Målade väggar
• Har du målade väggar får du endast måla på 

dessa - inte tapetsera.
• Arbetet ska ske fackmannamässigt.
• Väljer du en utmärkande färg kan du bli åter-

ställningsskyldig dagen du flyttar. Detta gäller 
även om arbetet är bristfälligt utfört. 

Tapetsering
• Har du tapetserade väggar får du inte måla på 

dessa - endast tapetsera.
• Arbetet ska ske fackmannamässigt.
• Välj med fördel en tapet ur våra tapetböcker 

som finns hos Jannes Färg och Tapet i 
Kungsbacka.

• Väljer du en utmärkande tapet kan du bli åter-
ställningsskyldig dagen du flyttar. Detta gäller 
även om arbetet är bristfälligt utfört.

Det är flera saker man måste tänka på om man går i 
renoveringstankar. Nedan har vi samlat information som 
kan vara bra att veta om. 

• Du måste ha ett godkännande av Eksta.
• Flyttar du eller byter ut något som tillhör lägen-

heten ska detta sparas och återställas om näst-
kommande hyresgäst inte vill överta ansvaret.

• Samtliga arbeten som sker ska vara fackman-
namässiga.

 
Bygglov
Vissa renoveringar kräver bygglov. Detta både söks och 
bekostas av hyresgästen. Det åligger också hyresgästen 
att ta reda på om det föreligger krav om bygglov.  
 

Vill du sätta upp ett insynsskydd eller montera en markis 
på din balkong är det några saker du ska tänka på. 

Färg 
Färgen på insynsskyddet ska harmonisera med huset 
och området. Är det ett nytt område har vi färgkoder för 
insynsskydd som ska användas. 
Finns inte det önskar vi att du skickar med färgprov i 
ansökan. Detta gäller även färgval av markis. 

Montering av markis
Markisen måste sättas upp på rätt sätt så  att inte fasa-
den tar skada, och elen ska installeras rätt. Därför ska 
montering av markis efter godkännande av Eksta alltid 
ske fackmannamässigt.
 Underhållsbesiktning

Tapeter har en viss livslängd. Har man önskemål om att 
få omtapetserat kan man kontakta våra förvaltare för en 
underhållsbesiktning. 

De gör då en bedömning om det är dags att tapetsera 
om. I vissa fall har vi möjlighet att tidigarelägga en 
omtapetsering mot en kostnad. 

Tänk på!
Ring hellre och fråga en extra gång än att chansa på 
vad som är tillåtet.

Samtliga renoveringar ska ske fackmannamässigt

Joakim och Felicia, två av våra fyra förvaltare på Eksta.
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Com Hem blir Tele2 
Flera av våra fastigheter är så kallade Com Hem hus. 
Vilket innebär att du som hyresgäst har Com Hem som 
tv-leverantör. 

Nu har Com Hem och Tele2 gått ihop och heter nu 
Tele2.

Vad blir det för skillnad?
För dig som hyresgäst fortsätter allt att fungera precis 
som tidigare utan att du behöver göra något. Ditt 
tv-utbud och eventuella övriga tjänster kommer att 
fungera som vanligt. Information kommer att skickas 
från Tele2 och du som har avtal med Com Hem kom-
mer framöver få fakturor från Tele2.

Tele2 utlovar flera positiva förändringar. De bygger till 
exempel ut ett av världens modernaste 5G-nät och kan 
erbjuda dig fler tjänster och bättre service.

Kontakt
Vill du veta mer kan du gå in på www.tele2.se.

Områdesyrorna i höst
Vi saknar er och hoppas att vi ses på

Sedan flera år tillbaka har vi haft våra traditions-
enliga områdesyror ute i våra områden, något som 
pandemin satte stopp för under 2020. Nu är vaccina-
tionen igång för fullt och vi hoppas att vi kan ses till 
hösten.

Vad är en områdesyra?
En områdesyra är en gemensam dag då personal från 
Eksta finns på plats i ditt område. Vi tar med oss grillen 
och bjuder på korv, dricka, kaffe och kaka. Du kan passa 
på att ställa frågor, strosa runt och känna granngemen-
skap eller gå vår poängpromenad. Vi tar också med vår 
förslagslåda där du kan lägga i förslag om förbättringar 
i ditt område. Containers ställs ut och du kan ta tillfället 
i akt att städa ditt förråd. Vi brukar också kunna erbjuda 
försäljning av blommor och delar ut jord till er som vill 
göra fint i era trädgårdar.

- Det brukar vara väldigt uppskattat av hyresgästerna 
och för oss är det roligt att få komma ut och se om-
rådena och träffa våra hyresgäster, säger Jonathan 
Hagrenius, förvaltningschef på Eksta. 

Vi har sedan start varit på de flesta områden i vårt 
bestånd, och tyvärr har vi inte möjlighet att besöka 
samtliga områden varje år. I höst planerar vi för att 
hinna med åtta områden, fördelat över hela beståndet. 
Nästa vår blir det nya områden. Kanske kommer vi till 
ditt område?

Planerade områdesyror hösten 2021
Signeskulle 
Gamla Kolla
Gullregnsvägen & Kaprifolvägen
Rosengatan 18-44
Guldvägen
Kullavik
Bollvägen
Fjärås 

OBS! Preliminära områden. 
Mer information kommer när det närmar sig.
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HJÄLP!
DET BRINNER!

Om det skulle börja brinna i trapphuset, 
på balkongen eller i lägenheten, har 
räddningstjänsen några råd och instruk-
tioner som är bra att känna till.

Råd om det börjar brinna

1

3

4

2

RÄDDA

LARMA

SLÄCK

VARNA

Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt 
inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du 
kan. Brinner det hos någon annan och det är 
rök i trapphuset - stanna i lägenheten. Varje 
lägenhet är en egen brandcell.

Samtliga Ekstas lägenheter ska vara utrustade 
med en brandvarnare. Det åligger dig som hyres-
gäst att byta batteri och kontrollera att den fung-
erar. Ett tips är att göra det flera gånger per år, 
gärna varje kvartal. 

Kontakta kundtjänst om du saknar 
brandvarnare eller om den inte 
fungerar när du testar den trots att 
du bytt batteri. Sätt gärna upp fler 
brandvarnare själv. 

Ring SOS alarm på telefonnummer 112. Tala 
om vad som hänt, var det har hänt, varifrån 
du ringer och vem du är. Möt upp räddnings-
tjänsten när de kommer.

Släck branden om du bedömer att du 
klarar det. Använd en handbrandsläckare 
och rikta mot glöden - inte lågorna.

Varna andra så de kan sätta sig i säkerhet.

Brandvarnare räddar liv

Har du en hemförsäkring?

De flesta bränder startar i köket. Det kan vara ett kokkärl på 
en platta som man somnat ifrån, eller något brandfarligt som 
vält på spisen av vinden från ett öppet fönster. Olyckan kan 
lätt vara framme. Om elden är begränsad till en kastrull eller 
stekpanna - använd ett lock för att kväva elden.

Så här ska du agera om det brinner i ditt trapphus:

     Stanna kvar i lägenheten, stäng ytterdörren men lås ej
     Larma brandkåren på telefon 112
     Stäng alla dörrar i lägenheten
     Ställ dig på balkongen eller vid ett fönster där du syns
     och kan påkalla hjälp

Så här ska du agera om det brinner i din lägenhet:

     Släck branden om det är ett tidigt läge och du 
     bedömer att du klarar att släcka den själv.
     Använd en brandfilt eller en brandsläckare
     Om du inte lyckas släcka - stäng dörren till branden
     Larma brandkåren på telefon 112
     Stäng ytterdörren men lås inte
     Varna alla som hotas av branden
     Möt räddningstjänsten och förklara vart det brinner

Vad händer om det har brunnit i din lägenhet:

Att vara med om en brand i sitt hem är en uppskakande 
händelse. Vad som sker efteråt är beroende av hur omfattade 
skadan efter branden blivit. I de allra flesta fall, där räddnings-
tjänsten behövt komma till platsen, är bostaden obeboelig och 
det kommer att krävas en omfattande sanering och renove-
ring, något som vanligtvis pågår i upp till 3 månader.

Det är viktigt att du har en bra hemförsäkring teck-
nad för din bostad, det är en trygghet för dig och din 
familj. Ditt hemförsäkringsbolag täcker kostnaderna 
för sanering av lösöre (personliga ägodelar) som kan 
räddas samt ersätter för det lösöre som gått förlorat i 
branden. 

Det är också ditt hemförsäkringsbolag som hjälper dig 
med ett evakueringsboende under tiden den brand-
härjade bostaden renoveras. 

Vid brand är tid den 
viktigaste faktorn

Källa: Räddningstjänsten

Källa: Räddningstjänsten
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Etapp 1 av Kyrkstigen byggdes 1993 och har nu fått 
sällskap av 16 nya lägenheter. I början på april stod 
etapp 2 av Kyrkstigen i Förlanda klar och hyresgäs-
terna fick äntligen flytta in i de nyproducerade lägen-
heterna. 

- Man har verkligen tänkt på att etapperna ska harmo-
nisera med varandra och husen ser ungefär likadana ut.
Vi var rädda att det skulle bli en utmaning att hyra ut 
lägenheterna eftersom de ligger en bit ut på landsbyg-
den, men det gick väldigt fort, säger Linda Westberg, 
uthyrare på Eksta. 

Vidare berättar Linda att man har fokuserat mycket på 
utemiljön. Området har sedan 
tidigare mycket grönska och 
möjlighet till odlingslotter, 
något som uppdaterats i sam-
band med de nyproducerade 
lägenheterna.

- Det är ett fantastiskt fint om-
råde och vi hoppas att våra nya 
hyresgäster ska trivas, säger 
Linda.

Bikupor
Utöver de nyproducerade lägenheterna har Kyrkstigen 
fått en passande bikupa som rymmer 100 000 hyres-
gäster, i form av bin. 

- Vi har två bikupor sedan tidigare i Fjärås och Åsa och 
tyckte att det skulle passa att ha en kupa här också. 
Bara genom att samla den mat de behöver hjälper de 
oss att pollinera blommor och växter, och här finns det 
gott om mat, säger Fredrik Secund, förvaltare område 
söder på Eksta.

Blommor, bin och nyinflyttade 
hyresgäster i Förlanda

Linda Westberg

Biodlaren berättar...
Anna och Roger driver tillsammans företaget Kungskupan 
som hjälper oss med våra bin. Nedan berättar Anna om hur 
våren varit i kuporna.

Efter en lång och kall vinter vaknar de små bina så smått. När 
vädret tillåter ger sig bina ut för att sträcka på vingarna och när 
sälgen blommar ser man dem komma med sina pollenbyxor 
och bisäsongen är igång. Men som de flesta redan har märkt så 
har våren varit kallare än vanligt i år. Detta har märkts av i biku-
porna, bisamhällena har inte växt i samma takt som de brukar 
och framför allt så har det varit väldigt tomt i honungsförråden. 
Det måste nästan komma upp i närmare 20 grader innan blom-
morna släpper in nektar som skall bli honung. 

Långa perioder har bina suttit inne sysslolösa och det gillar dem 
inte. Visst har det hänt många roliga saker i vår med, bisamhäl-
lena i Fjärås, Åsa har klarat vintern fint och fått sällskap av två 
nya bisamhällen i Förlanda. 

”Det är nu kring midsommar som bisamhällena är som störst”

Många bisamhällen har vi fått dela för att de inte skall svärma. 
Svärmningen är binas naturliga sätt att föröka sig. När det blir 
för trångt i bikupan börjar de banta drottningen samtidigt som 
de föder upp en ny ersättare till henne. Precis innan den nya 
drottningen föds flyger den gamla drottningen iväg med halva 
bistyrkan. De sätter sig då i närheten av bikupan i en stor klase 
kring drottningen och väntar på att spejarna skall komma till-
baka och visa vägen till svärmens nya bostad som kan vara ett 
ihåligt träd eller liknande. När bina svärmar är det ett fantastiskt 
fint skådespel att titta på och bina är väldigt lugna och trevliga 
när de svärmar. 

Med en lite knackig början av säsongen hoppas vi på en mer 
gynnsam säsong för bina i deras arbete att samla nektar till 
honung och att pollinera omgivningen.

- Anna, Kungskupan

Bikupan med 100 000 nya hyresgäster på Kyrkstigen i Förlanda.
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psst...
När årets honung är skördad 
går den att köpa på vårt huvudkontor 
på Hammargårdsvägen 14.

Lättodlat i kruka, njut av egen skörd!

Så här odlar du egna vaxbönor
- och recept på vad du kan 
använda dem till.

ODLA VAXBÖNOR

Oavsett om du är nybörjare eller expert så 
är bönor tacksamt att odla. Och dessutom 
finns det en uppsjö av sorter att välja på. Allt 
från den klassiska bondbönan till den vack-
ert mörklila brytbönan. Här beskriver vi hur 
enkelt det är att odla böner på balkong eller 
uteplats. Och ett hållbart recept för att njuta 
av din skörd hela året. 

Det här behöver du:
Kruka
Jord
Lecakulor
Frön
Lång pinne

Gör så här:
Fyll botten på krukan med 3 cm lecakulor 
och täck med jord upp till kanten.

Plantera 5 frön i 3 cm djupa hål med ca 10 
cm avstånd till varandra i krukan. Vattna. 

MJÖLKSYRADE VAXBÖNOR

Ingredienser:
1 liter tvättade vaxbönor
1 liten gul lök
1 liter vatten
50 g jod fritt salt

Gör så här:
Tvätta vaxbönorna i kallt vatten.
Skala och dela löken i grova bitar. 
Lägg bönor och lök i sterila burkar med 
lock. Lämna ca 3–4 cm fritt utrymma i 
toppen. Häll vatten och salt i en kanna 
och mixa samman med en stavmixer tills 
saltet har löst sig helt. Häll salt lagen över 
bönorna. Se till att de täcks av lagen.

Sätt på lock och förvara enligt nedan:
3 dagar i rumstemperatur
2 veckor svalt, ca 15 grader
1 månad i kyl
Förvaras svalt och mörkt.
En färdig inläggning håller upp till ett år  i 
obruten förpackning. 

Just nu är en perfekt tid för att plantera grönsaker, 
och det finns en mängd olika sorter att välja på. De 
vanligaste man tänker på är kanske tomat, paprika 
eller gurka. Men visste du att man enkelt kan odla 
egna vaxbönor? Det enda du behöver är en kruka, jord, 
lecakulor, frön och en lång pinne.

Nedan kan du läsa hur du ska gå tillväga, och vi delar 
med oss av ett gott recept på mjölksyrade bönor.
Lycka till med odlingen!

Närproducerat

 när det är som bäst

Mjölksyrade vaxbönor.

Anna Olsson, biodlare på Kungskupan.

Närproducerad honung från våra bikupor.



Sommar, sopor och 
återvinning
Vår utemiljögrupp jobbar dagligen med att upprätthålla en 
trevlig miljö i våra miljörum. De ser till att det är rent och snyggt 
och rätt sorterat. Under sommaren är det extra svårt att hålla 
miljörummen fräscha med tanke på det varma vädret.
För att det ska bli så bra som möjligt behöver vi alla hjälpas åt.

- Tyvärr lägger vi mycket tid på att städa upp efter våra hyres-
gäster, tid som hade kunnat användas till att öka trivseln ute i 
områdena istället, säger Maria Beglert, utemiljöarbetare som till-
sammans med Josefin Myrefelt, Jens Bryngelsson och Magnus 
Granstrand utgör gruppen Utemiljögruppen. 

- Det kan vara att det står torn av kartonger istället för att man 
tar sig tid att vika kartongen vilket skapar mycket mer plats, eller 
att man slängt matavfallet i hushållssoporna, fortsätter Josefine.

Gemensamma krafttag
- Ta ansvar för hur du sorterar och hur du beter dig i miljörum-
met, både för vår och dina grannars skull. För att miljörummen 
ska vara i bra skick krävs det att alla hjälps åt, säger Maria.

På de här sidorna hittar du lite tips på vad just du som hyresgäst 
kan bidra med, och hur det faktiskt kan se ut om man sorterar 
rätt. Soprummen är inte större än de är, men sorterar man rätt 
får man plats med mycket och lämnar dessutom plats åt sina 
grannar.

Utemiljögruppen informerar om

Tips!
Matavfall ska slängas i den bruna påsen och sen återvinnas i 

de bruna kärlet för matavfall eller i moloken för matavfall om 

du har det i ditt område. För att hålla flugor och larver borta 

och för att det ska lukta så lite som möjligt behöver du följa 

råden nedan:

• Fyll påsarna till max hälften - överfyllda påsar går 
lättare sönder och öppnar sig när de slängs. 

• Vik ihop påsen ordentligt - med stängd påse så 
torkar innehållet fortare och fluglarver trivs i blöta 
miljöer. 

• Använd två påsar - sätt den ena påsen i den andra 
påsen och förslut en åt gången.  

• Använd aldrig plastpåse. 

Moloker - underjordiska sopkärl för mat- och hushållsavfall.

”Tyvärr lägger vi mycket tid på att städa upp efter våra 
hyresgäster, tid som hade kunnat användas till att öka 
trivseln ute i områdena istället” 
- Maria, utemiljöarbetare
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Nyrenoverat soprum
Som en del i att öka trivseln i våra områden fräschar vi upp 
några av våra miljörum. Här har miljörummet på Britta Lenas 
gata fått ny färg, nya kärl och uppdaterade sorteringstavlor. 
Dessutom finns det nu fler sorteringsalternativ vilket skall 
underlätta för dig som hyresgäst. 

För oss på Eksta är det viktigt att vi tar hand om det farliga av-
fallet på rätt sätt. Kunskapen om hur det påverkar hälsan och 
miljön ligger i fokus. Under året har det kommit nya miljökrav, 
och för oss som företag innebär det att:

• Känna till reglerna för hantering och klassning.
• Dokumentera vilket farligt avfall som finns i 

verksamheten.
• Rapportera till Naturvårdsverket.
• Förebygga uppkomsten av farligt avfall.
• Ta reda på om transportören och mottagaren 

har nödvändiga tillstånd.

Vad är farligt avfall? 
Allt avfall som kan vara skadligt för människors hälsa eller 
miljön kallas för farligt avfall. För att säkerställa att det farliga 
avfallet hanteras rätt i alla led regleras hanteringen bland an-
nat i avfallsförordningen. Där beskrivs vad som är farligt avfall 
och hur det ska klassas. Exempel på farligt avfall är oljerester, 
färg och lysrör. 

Mycket förenklat gäller att produkter som märks med faro-
symboler eller annan information om att de är farliga, eller blir 
farligt avfall efter användning är farligt avfall.

Så här kan det se ut...

Maria och Jens i ett av våra soprum på Rosengatan.

Exempel på farligt avfall.

Nya miljökrav på oss som företag -
gällande farligt avfall

Vardagstips! Sortera dina sopor hemma i 
olika papperskassar. Då är det 

redan sorterat och klart när du ska 
sortera i miljörummet.

Före och efter att vår utemiljögrupp har fått vika kartonger 
som i grunden är slarvigt vikta eller inte vikta alls.
Tack för att du framöver sorterar rätt!

Vi hjälps åt!
Lämna ditt farliga avfall på kommunens 
återvinningsstationer.



Tävling

Vi önskar er en riktigt 
härlig sommar!

Nu har du chans att vinna fina priser. Det enda du behöver 
göra är att läsa Ekstanytt och svara rätt på tre frågor. 

Frågor sommaren 2021
1. Hur många ungdomar sommarjobbar hos oss i år?
2. Com Hem har gått ihop med ett annat företag. Vilket?
3. Hur många nya lägenheter har byggts i Förlanda etapp 2?

Skicka in dina svar senast fredag 16/7 -21 
Skicka in dina svar till info@eksta.se eller posta dem till: 
Eksta Bostads AB
Box 10 400
434 24 Kungsbacka

Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer.

Lycka till!

I flera av våra områden har vi laddstolpar som du som hyres-
gäst kan hyra om du har en elbil. Efterfrågan ökar och vi kom-
mer framöver satsa ännu mer och förse fler parkeringsplatser 
med laddstolpar i våra områden.

I dagsläget finns det laddstolpar lediga i några av våra områden 
medan de i andra områden är upptagna och du har möjlighet 
att sätta upp dig i kö. 

För att kunna sätta upp fler stolpar behöver vi veta hur stor 
efterfrågan är. Därför ber vi dig som har önskemål om att hyra 
en laddstolpe att höra av dig till oss.

Kostnaden för att hyra en laddstolpe är 375 kr/månad, 
förbrukning av el tillkommer.

Mejla ditt önskemål till info@eksta.se eller kontakta 
hyresavdelningen på telefon 0300-356 00.

Förstapris 
Frottéset från Lord Nelson

Andrapris 
Kylväska från Sagaform

Tredjepris 
Friluftskitt från Sagaform

VI GRATULERAR FÖRRA NUMRETS VINNARE
1:a pris  Berit Dahl, Slåttervägen
2:a pris  Karin Önnegren, Liabovägen
3:e pris  Camilla Färm, Eksta Gård

Läs och vinn

Funderar du på att 
köpa elbil?

Laddstolpar på Eksta Gård

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