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Vintern är här!
Efter en ovanligt varm höst så kom vintern till slut. 
Veckan före jul har vi snötäckt mark och minusgrader. 
Har vi tur kanske det stannar till julafton?

Sällan har energifrågan varit så aktuell som nu, både 
på internationell nivå och i Sverige. Den har väckt stort 
intresse och ligger högt på allas agendor. Inte minst 
märks det genom de stegrande elpriserna på markna-
den. I det här numret av Ekstanytt kan du ta del av hur 
vi jobbar med energifrågan. Vårt motto är att ”den bästa 
kilowattimmen är den som aldrig behöver förbrukas”. 
Vi delar också med oss av Allmännyttans tio bästa tips 
på hur du kan spara el. 

Att bostadsbristen är stor i Kungsbacka är inget nytt. 
Det innebär bland annat att uthyrning i andra hand är 
vanligt. Som förstahandshyresgäst är det då viktigt att 
veta vilket ansvar du har för att undvika problem. 
Vår hyresavdelning berättar mer på sidan 7.

Under våren kommer vi att utveckla vår hemsida för att 
ge en ännu bättre service för dig som hyresgäst. Har du 
några önskemål? Tveka inte att höra av dig. Vi vill alltid 
bli bättre!

Det har varit ett utmanande år, för oss alla. Tittar vi i 
backspegeln kan vi ändå se att kriser oftast vänder till 
något bra eller rent av bättre än tidigare. Nu blickar vi 
framåt.

God jul och Gott nytt år!

Trevlig läsning!

Christer Kilersjö 
VD
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Hyresgästinformation

Öppettider under jul
Julafton, juldagen, annandagen, nyårsaf-
ton, nyårsdagen samt trettondagen har vi 
stängt.

• 23/12, 30/12  samt 5/1 har vi telefontid 
 mellan 10.00 - 12.00.

• Det går bra att göra felanmälan via vår app 
eller via vår hemsida.

• Har du akuta problem i din lägenhet som inte 
kan vänta. Kontakta:  
Sos alarm tfn. 031-334 11 35

Ny mark- och  
trädgårdsentreprenör
Från och med den 1 november 2022 har vi en ny 
mark- och trädgårdsentreprenör. Det är Bos Mark- 
och Trädgårdsservice som kommer att ta över 
trädgårdsskötseln och vinterväghållningen i samtliga 
områden.

- Det är en helt ny leverantör som vi inte arbetat med 
förut. Under hösten har vi visat dem runt i samtliga 
områden från norr till söder, berättar Jonathan 
Hagrenius, förvaltningchef på Eksta. Det är många 
områden att lära sig och vi hoppas att övergången 
ska bli smidig för våra hyresgäster.

Vi hälsar Bos Mark- och Trädgårdsservice varmt 
välkomna!

Välkommen att söka 
sommarjobb!
Vi söker sommarpersonal inför nästa år. Har du fyllt 
16 år och vill ha ett varierande sommarjobb? Då kan 
detta passa dig! Som sommarpersonal hos oss kom-
mer du bland annat få hjälpa till med att göra fint i 
våra områden - alltifrån att måla bord och bänkar till 
att rensa förråd och åka till tippen tillsammans med 
andra ungdomar. 

Låter det intressant? Läs mer på vår hemsida eksta.se. 
Ansökan öppnar inom kort.

Information via sms -  
har vi rätt nummer till dig?
Vi är i full gång med att skicka ut information via 
sms istället för att lämna lappar i era brevlådor. 
Det kan vara information om avstängningar, elavbrott, 
underhållsarbete mm. Sms:en kommer från Eksta.

Detta är ett smidigt sätt att nå ut med information 
snabbt och effektivt samtidigt som vi sparar på miljön.
Vi fasar ut de fysiska informationsbladen allt efter-
som, men de delas fortfarande ut i vissa fall. Ibland 
kompletterar vi sms med att sätta 
upp informationsblad i trapphus 
och miljörum.  

Har vi rätt nummer till dig? 
Det är viktigt att vi har rätt telefon-
nummer till dig. Gå in på mina sidor 
och uppdatera ditt nummer om det 
behövs. Du kan också mejla till  
info@eksta.se.  

Parkeringsavgifter
Från och med den 1 januari 2023 höjer vi avgiften för 
hyra av parkering, garage och carport. Den nya avgif-
ten framgick i en separat information som skickades 
ut till dig som hyr via sms eller brev. Har du inte fått 
information? Gå in på mina sidor och registrera rätt 
telefonnummer. 

Varför höjer Eksta priset? 
Priset för våra parkeringar, garage och carports  har 
varit oförändrade under många år. På grund av ökade 
omkostnader måste vi göra en marknadsanpassning 
av priserna. Vi påverkas bland annat av höjda räntor, 
elpriser och materialkostnader och måste hålla jämna 
steg med våra ökade kostnader och den allmänna 
inflationen.

Trots höjningen ligger vi lägre prismässigt än andra 
bostadsbolag i närområdet.

En omtänksam julklapp
Med årets julklapp hoppas vi kunna toppa dina  
kvällar, framför TV:n eller stunden i bästa fåtöljen, 
med lite extra omtanke.  

Vi tänker också att du, både i skog och mark eller vid 
en utekonsert, kan ha glädje av ett mjukt, gott och 
praktiskt tillbehör.

God Jul!
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Energifrågan är hetare än någonsin. Hos Eksta har arbetet med 
energi funnits med ända sedan bolaget startade 1965. Vi har 
länge legat i framkant när det gäller biobränsle, solenergi och 
passivhus.

 
Avdelningen fastighetsutveckling/bygg är ansvariga för vår ener-
gioptimering och nyproduktion. Här jobbar Niklas Christensson, 
energicontroller. Henning Mardöll och Martin Vagiste, drifttekni-
ker tillsammans med Mats Niklasson, som är chef för avdelningen 
och byggprojektledare i alla våra projekt. Avdelningen ser till att 
Ekstas hyresgäster får värme, varmvatten och ventilation från 
undercentralerna som finns i områdena. De ser också till att bostä-
derna är så energioptimerade som möjligt. 

Eksta Bostads AB är ett förvaltande bolag och det vi bygger skall 
vi också ta hand om i många år framöver. Avdelningen fastighets-
utveckling/bygg är med från början till slut i all vår nyproduktion. 
Det senaste projektet är Björkris vård- och omsorgsboende som nu 
är överlämnat till Kungsbacka kommun. Läs mer om detta på s.15.

Ekstas energikoncept
Ända sedan oljekriserna under 70-talet har strategin varit att så 
långt det är möjligt förlita oss på förnybara energikällor. I fyrtio år 
har solvärme verkat som komplement i nästan all nyproduktion. 
De första solfångarna sattes upp i slutet på 70-talet och de äldsta 

solfångarna som fortfarande är i drift idag finns i Vallda Backa och 
sattes upp 1982. Energikonceptet har utvecklats och förbättrats över 
åren. Vårt samarbete med tekniska universitet och konsultföretag 
har gjort att vi ligger i framkant när det gäller användning av sol-
energi och biobränsle och att bygga passivhus. 

- Vi har skruvat och förfinat vårat energikoncept under många år 
för att hela tiden göra det bättre, säger Niklas.

 

Eget system – driftlarm, mätare och duc
Henning och Martin startar sina dagar med att gå igenom eventu-
ella driftlarm som kommit in under natten. Driftlarmen löser ut 
när värme-, vatten-, ventilation eller solenergivärden avviker från 
det normala. 

- Nästan alla våra fastigheter är uppkopplade till ducar. De är 
direktkopplade till ett driftsystem som avdelningen själva varit 
med och skräddarsytt för just Eksta. Systemet gör att vi tidigt kan 
upptäcka eventuella fel och åtgärda dem direkt, antingen via datorn 
eller på plats i undercentralerna. När vi fångar upp det i tid hinner 
vi ofta förhindra att avvikelsen drabbar hyresgästen, säger Martin

En trio med koll på biobränsle, 
solenergi och passivhus

Niklas, Henning och Martin i undercentralen på Vetevägen i Fjärås.

Möt vår avdelning fastighetsutveckling/bygg

”Den bästa kilowattimmen är den som 
aldrig förbrukas”
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- Förutom att vi har kontakt med ducarna i våra undercentraler, 
som är kopplade till fastigheterna, har vi också alla vatten- och 
elmätare som sitter i våra hyresgästers lägenheter. Det är cirka 6.000 
mätare som är uppkopplade mot oss, berättar Henning. 

IMD - Individuell mätning och debitering
Varmvatten- och kallvattenmätarna som sitter i lägenheterna 
används för att mäta förbrukningen av varm- och kallvatten. Runt 
35% av lägenheterna i Ekstas bestånd har IMD och syftet med det 
är att hyresgästen själv ska kunna påverka sin kostnad för varm- och 
kallvatten, på samma sätt som man kan påverka sin elkostnad.

- Med IMD betalar man för det man förbrukar och inte mer. I slu-
tet på varje månad samlar vi in värdena och till slut hamnar de på 
hyresgästens hyresavi. IMD har införts i några befintliga områden 
och vid all nyproduktion, säger Martin. 

Nyproduktion, passivhus och nytänkande
Under de senaste åren har flera nya områden färdigställts i Ekstas 
bestånd. Det har byggts radhus och fyrbohus i Tölö Ängar, parhus 
i Kolla Parkstad och ännu fler fyrbohus i Frillesås och Åsa, för att 
nämna några. Det alla dessa nya fastigheter har gemensamt, för-
utom att de nu är hem till våra hyresgäster, är att de har byggts med 
robust passivhusteknik.

- Att vi bygger vår nyproduktion energieffektivt med passivhus 
kombinerat med solteknik är lika självklart som att det ska finnas 
ett soprum i området, kvalitet och långsiktigheten är alltid prio-
riterad. Vi är med redan från planeringsstadiet av nya fastigheter 
tills att det står färdigt för inflyttning. Allt som vi testar och lär oss 
under tiden gör att vi kan ta med oss lärdomar till nästa projekt. 
Det går alltid att förbättra eller förfina små detaljer. Det är nog det 
som är det roligaste med arbetet, att vi får vara med i alla delar av 
ett projekt och sedan dessutom fortsätta driften och ta hand om det 
vi har byggt, säger Niklas. 

Nära samarbete med andra 
Niklas, Henning och Martin är rörande överens om vad som moti-
verar dem mest i sitt arbete - helheten och samarbetet. Energi och 
drift går hand i hand.

- Vi har ett nära samarbete med både förvaltningsavdelningen och 
avdelningen för värmeproduktion. Vi stöttar upp med vår kunskap 
när det behövs. Ibland räcker det att göra en justering i datorn och 
ibland behöver vi åka ut och skruva lite, säger Henning. 

Det är ingen tvekan om att avdelningen fastighetsförvaltning/bygg 
ständigt har något att göra. Gemensamt för dem som jobbar på 
avdelningen är passionen för att fortsätta förvalta och förbättra det 
energitänk som funnits med ända från start. Sol, biobränsle och 
passivhus bär mycket långt - ända in i framtiden.

Visste du att...
...vi under många år fått förmånen 
att dela med oss av våra erfaren-
heter och kunskaper om energi-
lösningar till besökare från hela 
världen.

....våra solanläggningar tillsam-
mans genererar 3 000 000 antal 
kilowattimmar på ett år. (En 
normalvilla förbrukar ca 20 000 
kilowattimmar på ett år).

Detta innebär att flera av våra 
områden periodvis drivs av 
ren solenergi.

....under en solig men kall 
februaridag (-10 grader) 
2019 värmdes hela 
Humlevägen
(16 lägenheter) 
i Fjärås upp av 
ren solvärme. 

Bostadshus/lokal

Hur fungerar en duc?

Undercentral

DUC (DataUnderCentral) är en styr-
dator som har direktkontakt med 
fastigheten och skickar ett larm när 
t ex en temperatur går över eller 
under ett utsatt normalvärde.

Vad är..

Biobränsle
Biobränslen är ett samlingsnamn för bränslen som är tillverkade av or-
ganiska råvaror som t ex växter, växtdelar, matavfall och restprodukter. 
Biobränslen förekommer i olika former och har en rad olika använd-
ningsområden. Vi eldar med pellets i våra pannor. Biobränsle står för 
över en tredjedel av den årliga energianvändningen i Sverige. 
  
Solenergi
Solenergi är den energi som utvinns av solens strålar och omvandlas till 
el eller värme. Det är en förnybar och i det närmaste oändlig energikälla. 
Idag kommer bara en liten del av den energi vi använder i Sverige från 
solen, men energislaget väntas växa och spela en viktigare roll i framti-
den. Solfångare genererar värme. Solceller genererar el.

Passivhus
Ett passivhus är en tät och välisolerad byggnad med energieffektiv 
ventilation där man har minskat värmeförlusterna så mycket att det inte 
behövs ett traditionellt värmesystem.
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Vi inventerar för att 
spara energi!
Lena Eriksson läser till fastighetsförvaltare på Fastighetsa-
kademin och har nu sin praktik hos oss. Tillsammans med 
områdesansvarig fastighetsskötare har hon inventerat 
våra områden för att se var vi kan spara el. 

- Vi går bland annat igenom belysningen i källarutrym-
men, vindsförråd, gemensamhetsutrymmen och ser 
också över trivselbelysningen utomhus, säger Lena.

Hur kan vi spara el?
Många armaturer är av äldre modeller och hade behövt 
bytas ut. Sen finns det utrymmen som har tryckknapp. 
Dom skulle man kunna byta mot rörelsestyrning istället, 
säger Lena.

Vad är det roligaste med att vara ute på praktik?
Det roligaste är att få lära känna alla som arbetar på Eksta 
och få se alla deras fastigheter som finns över hela kom-
munen, gamla som nya. 

Praktikanter och sommarjobb 
Vi får ofta förfrågningar gällande praktikplatser och 
möjlighet till sommarjobb. Detta glädjer oss då vi 
gärna är med och visar upp fastighetsbranschen och 
delar med oss av vår kunskap. 

Monica Ekman arbetar som HR-an-
svarig hos oss på Eksta. Här svarar 
hon på frågor om hur vi arbetar 
med praktikplatser och som-
marjobb. 

Varför är det viktigt att kunna 
erbjuda praktikplats?
Det är ett sätt att informera 
om och väcka intresse för vår 
verksamhet och fastighetsbran-
schen. Att ta emot praktikanter 
ger oss också möjlighet att möta 
och prova eventuella framtida 
arbetstagare. Vid flera tillfällen har vi 
anställt personer som har praktiserat hos 
oss under sin utbildning.

Vad för olika yrkesgrupper finns det inom 
fastighetsbranschen?
Fastighetsbranschen är väldigt bred och består av 
många olika yrkesroller. Du kan arbeta som fastighets-
skötare eller som förvaltare. Du kan också arbeta inom 
värmeproduktion, ekonomi eller hyresadministration, 
för att nämna några avdelningar. 

Vem kan söka praktikplats hos Eksta?
Vi erbjuder praktikplatser till högstadie- och gymna-
sieungdomar samt till studerande från Yrkeshögsko-
lan. Varje år tar vi emot allt mellan 5-10 studerande för 

olika långa perioder, allt från någon vecka till en hel 
termin.  

Vad innebär det att sommarjobba hos Eksta?
Varje år tar vi emot upp till 15 ungdomar i åld-

rarna 16-20 år. De får vara hos oss under 
några sommarveckor och prova på hur 

det är att jobba inom fastighetsbran-
schen. Som sommarjobbare hos 
Eksta får du bland annat hjälpa till 
att göra fint i våra områden genom 
att måla, rensa ogräs och slänga 
skräp. Vi har en relativt hög med-
elålder inom fastighetsbranschen 
och många pensionsavgångar 

väntar framöver. Att erbjuda som-
marjobb är ett sätt att marknadsföra 

oss för yngre förmågor. 

Jag vill söka sommarjobb hos Eksta, 
hur gör jag?

Vi söker sommarpersonal inför sommaren 2023. 
Ansökan öppnar inom kort. Läs mer på vår hemsida 
eksta.se.

Jag vill söka praktikplats hos Eksta, hur gör jag?
Du hittar information om hur du söker plats på vår 
hemsida eksta.se.

Var kan jag läsa mer om fastighetsbranschen?
På vår hemsida eksta.se/Om Eksta har vi lagt en länk 
till  Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU). 
Där kan du läsa om hur det är att arbeta inom fastig-
hetsbranschen. Där hittar du även några filmsnuttar 
som beskriver olika befattningar inom branschen.

Alexander och Lena går igenom källarutrymmena på Rosengatan.
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1. Får jag hyra ut lägenheten?
För att få hyra ut din lägenhet i andrahand krävs det 
giltliga skäl, se nedan: 
 
Sambo på prov 
Som längst 1 år 
Studier på annan ort  
Ej pendlingsbart avstånd, som längst 3 år 
Arbete på annan ort  
Ej pendlingsbart avstånd, som längst 3 år 
 
 
2. Ansökan 
 
Du måste skicka in en skriftlig ansökan och få ett skrift-
ligt godkännande av oss innan du får hyra ut lägenhe-
ten. Om du jobbar eller studerar på annan ort måste en 
ny ansökan göras varje år. Blanketter finns att hämta på 
vår hemsida.  
 
Handläggningstiden är upp till sex veckor från det att 
du har lämnat in din ansökan. 

3. Ditt ansvar
Du som har förstahandskontraktet har ansvar för lägen-
heten även om du har fått godkännande att hyra ut den 
i andrahand. Det innebär att du ansvarar för: 
 
Hyresinbetalningar - hyran ska betalas i tid. 
Skadegörelser - skador orsakade av onormalt slitage. 
Störningar - störningar som kommer från lägenheten. 
 
Välj andrahandshyresgäst med omsorg. 
Andrahandshyresgästen får aldrig ta över kontraktet.

 

Hyra ut i andrahand?
Hyresavdelningen informerar

Går du i tankar att hyra ut din lägenhet i andra-
hand? Då är det en del saker som är bra och 
viktiga att hålla koll på.

5 FRÅGOR
till hyresavdelningen
Vår hyresavdelning består av Linda, Maria och Eva. Näst intill 
dagligen svarar de på frågor gällande andrahandsuthyrning. 
Här får du svar på fem vanliga frågor gällande andrahandsut-
hyrning.  
 
Vad menas med olovlig andrahandsuthyrning? 
- Hyr du ut din lägenhet i andrahand utan ett godkännande 
från oss är det olovlig andrahandsuthyrning. 
 
Jag har hyrt ut utan godkännande från Eksta vad gör jag? 
- Ta kontakt med hyresavdelningen och kom genast in med en 
andrahandsansökan. Eksta prövar om du eventuellt kan få ett 
godkännande i efterhand. 
 
Vad händer om Eksta får reda på att jag hyr ut i andra hand 
utan godkännande? 
- Du riskerar uppsägning av ditt hyreskontrakt. 
 
Hur arbetar Eksta med olovlig andrahandsuthyrning? 
- Vi kontrollerar regelbundet folkbokföringen, att man är folk-
bokförd på lägenheten, att rätt person bor, vistas och lever där. 
Vi följer upp tips om olovlig andrahandsuthyrning som kom-
mer in till oss. 
 
Måste jag vara folkbokförd på lägenheten? 
- Enligt folkbokföringslagen ska man vara folkbokförd där man 
bor. Är man inte folkbokförd i lägenheten kan det anses att 
man inte har behov av den och därmed riskerar att bli upp-
sagd 
 
En uppmaning från oss. Gå in på Skatteverket och kontrollera 
vem/vilka som är folkbokförda på den adress där du bor. 
 
Är det felaktigheter – dvs att någon är folkbokförd på din 
adress, men inte bor där ska du vända dig till Skatteverket. 
 
Vill du veta mer? 
Gå in på vår hemsida eksta.se eller kontakta oss på  
info@eksta.se. 

Olovlig 
andrahands-

uthyrning. 
Vad gäller?

Det är inte tillåtet att hyra ut din bostad i andrahand 
utan hyresvärdens godkännande. Den som hyr ut sin 
bostad utan godkännande riskerar att förlora den. !
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Joakim och Felicia, två av våra fyra förvaltare på Eksta.
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Nu är det jul igen och nu 
är det jul igen...

När snön faller...

Glöm inte din parkering

Granen ska återvinnas 

Julklappspapper

Presentsnören, tejp och etiketter

Marken blir vit, vinterjackan plockas fram, julmusik 
spelas på radion, julklappar ska inhandlas, pepparkakor 
ska bakas - äntligen tycker någon, ”åh nej” tänker någon 
annan. Oavsett hur man känner inför julen närmar den sig 
med stormsteg. På de här sidorna delar vi med oss av allt 
ifrån julbakstips till vem som ska skotta parkeringarna. 

Rycker våra entreprenörer ut och skottar så 
snabbt de kan. Huvudgator och utvalda cykelvä-
gar prioriteras och därefter kommer övriga gator, 
gång- och cykelvägar. Som hyresgäst ansvarar 
du för att skotta utanför din egen entré om du har 
någon, detsamma gäller din egen loftgång.

Hyr du en parkeringsplats av oss ansvarar du 
själv för att skotta din plats och framför ditt 
garage eller carport.

När julen är över och granen gjort sitt ska den 
återvinnas. Som hyresgäst hos Eksta har du 
fått ett återvinningskort med möjlighet till sju 
tömningar. Kortet fungerar på återvinningscentra-
lerna Klovsten och Barnamossen. För öppettider, 
se kungsbacka.se.

I våra större bostadsområden kommer vi att sätta 
ut containrar där ni ska kasta julklappspapper. 
Ni får information om var containern är placerad. 
Tyvärr har vi inte möjlighet att sätta ut containrar 
i alla våra mindre områden. Där ber vi er sortera i 
befintligt soprum/miljörum. 

Slängs i de vanliga hushållssoporna. 

Testa brandvarnaren! Våra lägenheter är utrustade med 
brandvarnare. Testa brandvarnaren 
gärna flera gånger per år. Kontakta 

kundtjänst om du saknar 
brandvarnare i din lägenhet. 
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Julkransar
Har du sett våra hemmagjorda kransar i ditt 
område? Under en eftermiddag i november träf-
fades hela personalen och gjorde julkransar som 
nu förhoppningsvis hänger på en dörr nära dig. 

Ingredienser:
 
Deg:
200 g  smör
1 msk  pepparkakskrydda
4 st ägg
3,5 dl  strösocker
5 dl  morot, finrivna
4 dl  vetemjöl
2 tsk  bakpulver
0,5 tsk  salt

Frosting
75 g  vit choklad
100 g  smör, rumsvarmt
200 g  färskost
1,5 dl  florsocker

Garnering:
1 st apelsin (rivet skal)

Gör så här:

Smeten:
Sätt ugnen på 175 grader och klä en form,  
30x20 cm,  med bakplåtspapper. 
Smält smöret och blanda ner pepparkakskryddan. 
Låt svalna.
Vispa ägg och strösocker tills det blivit riktigt 
fluffigt, gärna med elvisp i 5 minuter.
Finriv morötterna. Blanda ner dem och smöret i 
äggsmeten.
Rör ihop de torra ingredienserna i en bunke för sig 
och vänd sedan ner dem i smeten. Arbeta ihop till 
en klumpfri smet och häll den i formen. 
Grädda kakan i nedre delen av ugnen i cirka 30 
minuter. Ta ut och låt svalna helt.

Frostingen: 
Smält chokladen på låg värme över ett vattenbad. 
Låt svalna till rumstemperatur.
Vispa smör, färskost och florsocker till en fluffig 
frosting med elvisp, i 3–4 minuter. Tillsätt sedan 
chokladen och vispa tills allt blandats väl.

Garnering:
Bred frostingen på kakan 
och toppa med rivet 
apelsinsskal.

Morotskaka med 
pepparkakskrydda

Bjud på något riktigt mumsigt..

Ljus i juletider
I flera av våra områden brukar vi sätta upp 
julbelysning till advent. Den traditionen håller vi 
på, men kortar ner perioden för att spara energi.  
Vi sprider lite extra ljus två veckor över jul- och 
nyårshelgen och hoppas att det ger en fin inram-
ning på helgerna.

Öppettider återvinningscentraler:
KLOVSTEN - Klovstensvägen
måndag - torsdag 07.00-19.00 
fredag-lördag 09.00-15.00
söndag 07.00-19.00

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

OBS! Tänk på att tiderna kan ändras i juletid.

Hemmagjordajulkransar!
 Tanken var att kratta löv i våra 

områden. Snön satte stopp för vår plan 
och det blev istället en möjlighet för oss 

att bidra med lite julstämning.Hoppas ni gillar dem!



Renovering på Rosengatan, 
kvarteret Bananen
Rosengatan 18-44 med fastighetsbeteckningen kvarteret 
Bananen byggdes 1969. Det är ett av våra största områden i 
centrum med totalt 115 lägenheter

I april 2021 påbörjade vi ett stort renoverings- och ombygg-
nadsprojekt (ROT). I projektet ingår olika delar. Arbetet väntas 
pågå under hela 2024 och de olika momenten kräver noggrann 
planering.

Felicia Ojaste, förvaltare på Eksta och Börje Gustafsson, arbets-
ledare på Sätila Bygg är båda väl insatta i projektet som består 
av tre delar - underhåll, standardhöjande åtgärder och tillval. 
Felicia berättar om vad de olika delarna innebär. 

Underhållsarbeten görs för att upprätthålla ursprunglig stan-
dard, åtgärder på befintliga byggnadsdelar som efter så här 
många år är i behov av underhåll. Det innefattar bland annat 
avlopp, värmesystem, vattenrör, fönster, dörrar och fasader. 

Standardhöjande åtgärder så som nytt ventilationssystem, nya 
el-centraler, säkerhetsdörrar och uppkoppling till fibernätet.

Tillval där hyresgästerna själva har möjlighet att påverka i vilken 
omfattning just deras lägenhet renoveras.

Nytt ventilationsrum - uppe på taket
Ett nytt ventilationsrum uppe på det befintliga taket är det 
största delprojektet hittills. Det beräknas vara klart sommaren 
2023. 

- Ventilationssystemet byts ut och vi har påbörjat indragning av 
nya ventilationskanaler till lägenheterna på våning tre. Under 
våren 2023 kommer vi att dra fram nya ventilationskanaler till 
resterande lägenheter i huset. Det nya ventilationssystemet 
innebär ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna och bidrar 
till sänkta energikostnader. För att få plats med det nya ven-
tilationsaggregatet fick vi bygga ett ventilationsrum uppe på 
vinden, berättar Börje.  När vi är färdiga på hus A, Rosengatan 
18–32, planerar vi att påbörja arbetet med ett nytt ventilations-
system även på hus B, Rosengatan 34–42. Förutom ett nytt ven-
tilationssystem har lägenheterna bland annat fått nya fönster 

”Hyresgästerna har varit delaktiga och 
förstående, allt har flutit på bra än så länge”

Felicia Ojaste, förvaltare på Eksta tillsammanse med Börje Gustafsson, arbetsledare Sätila Bygg.

Rosengatan 
18-44 har ett nytt 
fläktrum på taket 
och en ny lekplats 

på gården. 



och balkongdörrar, källargångarna har fått ett lyft och mitt 
på gården har vi byggt en ny lekplats som används flitigt av 
barnen i området. 

Nära samarbete med hyresgästerna 
Nyckeln till ett lyckat projekt är ett bra samarbete, något 
som både Felicia och Börje är överens om. 

- Vi har varit noga med att inkludera hyresgästerna från för-
sta början, de är ju de som bor här. Vi har bjudit in till dialog 
genom fysiska informationsträffar. Vi har svarat på de frågor 
som kommit upp och skickar ut information regelbundet. 
Vid planeringen av lekplatsen fick hyresgästerna själva 
tycka till och resultatet blev jättebra, säger Felicia. 

- Det är härliga hyregäster ni har här. Många är intresserade 
och kommer gärna fram för att prata. Det är flera gånger vi 
behöver gå in i lägenheterna för att göra åtgärder. Det har 
hyresgästerna verkligen haft förståelse för, säger Börje.

- Och sen har ni varit grymma på Sätila Bygg, väldigt ly-
hörda för våra och hyresgästernas önskemål. Vi uppskattar 
verkligen vårt samarbete också, fyller Felicia i. 

Tillval och IMD 
Något som flera hyresgäster ser fram emot är att själva 
kunna göra tillval och påverka lägenhetens standard.
- Hyresgästerna kommer själva att kunna välja till olika 
renoveringar i lägenheterna mot en kostnad. På så sätt har 
de själva möjlighet att höja standarden på lägenheten. Vi 
kommer att erbjuda totalrenovering av badrum och kök, 
säger Felicia.

I samband med rot-renoveringen kommer lägenheterna 
omfattas av IMD, individuell mätning och debitering. 
Syftet med det är att hyresgästerna själva kan påverka sin 
boendekostnad. Med IMD mäter man förbrukningen av 
varm- och kallvatten och man betalar bara för det man själv 
förbrukar. För att IMD ska kunna införas behövs ett godkän-
nande från minst 50% av hyresgästerna. 

Det kommer att hända mycket framöver på Rosengatan 18-
44. Först och främst skall ventilationssystemet färdigställas. 
Därefter kommer vi att utföra relining av avloppen samt 
byte av el-centraler i lägenheterna. Framöver kommer 
lägenhetsdörrarna att bytas ut och fiber kommer att kopp-
las på. Projektet beräknas pågå under hela 2024.

Tack för allt, Jens!
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Efter 15 år på Eksta går nu vår uppskattade 
arbetskamrat Jens Bryngelsson välförtjänt i 
pension. Jens har arbetat som områdesansva-
rig fastighetsskötare i många år och under den 
senaste perioden som utemiljöarbetare i vår 
utegrupp. 

Vad har varit det bästa med jobbet?
Det absolut bästa med jobbet har varit de om-
växlande arbetsuppgifterna. Ingen dag är den 
andra lik. Det har varit väldigt roligt att jag har 
fått träffa så många hyresgäster genom åren.

Vad kommer du att sakna mest?
Alla goa, roliga och hjälpsamma kollegor!

Vad ska du göra när du går i pension?
Vi har en husvagn som står uppställd på 
Hanatorps camping i Skene, där kommer vi att 
spendera mycket tid under sommaren. 

Tack för alla fina och roliga år Jens, 
vi kommer att sakna dig!

Jens sista arbetsdag är den 28/2 2023.

Jens och Maria i ett av våra soprum.
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01. STÄNG ALLTID AV
STRÖMBRYTAREN PÅ
DINA ELPRYLAR
Fem till femton procent av din 
hushållsel går till hemelektronik 
som står i stand-by. Koppla all 
din hemelektronik till ett grenuttag 
med strömbrytare, så kan du lätt 
stänga av alla saker när du inte 
behöver använda dem.

 

04. DUSCHA SNABBT
& EFFEKTIVT
ISTÄLLET FÖR ATT
BADA I BADKAR
En dusch på fem minuter istället för
en kvart kan minska årsförbrukningen 
för varmvattnet med hela 500 kilowatt-
timmar per person. Stäng därför av 
vattnet när du vill tvåla in dig. Och 
använd gärna en duschtimer för att 
hålla reda på tiden.  

07. ANVÄND TORKSKÅP
& TORKTUMLARE
MED MÅTTA
Låt tvätten hängtorka om det inte 
är så bråttom! Det går åt nästan 
lika mycket energi att torka ett 
par strumpor som att fylla hela 
torkskåpet. Anpassa torktiden så 
att fläkten inte står på i onödan. 
Ett torkskåp använder ungefär lika 
mycket energi som 570 LED-lampor!

10. STÄLL IN RÄTT
TEMPERATUR PÅ KYL
OCH FRYS
För varje grad extra kyla du har ökar 
du energianvändningen med upp till 
10 %. I kylen rekommenderas +5 grader 
och i frysen -18 grader (går lätt att kolla 
genom att lägga in en termometer i 
mitten av kylen eller frysen.)
    

02. SLÄCK ALLTID
LYSET EFTER DIG NÄR
DU LÄMNAR RUMMET
Belysning står för en femtedel av 
hemmets energianvändning, så här 
finns det både pengar  och energi 
att spara.

05. VAR SPARSAM MED 
VATTNET VID DISK & 
TANDBORSTNING
En kvarts disk under rinnande vatten 
kräver hela 75 liter. Använd istället 
balja eller diskpropp.  Stäng även av 
vattnet när du borstar tänderna. 
Tipsa också hyresvärden om 
läckande kranar. 

 

08. TVÄTTA 
FULL MASKIN & 
ÖVERDOSERA INTE
TVÄTTMEDEL
Det går åt nästan lika mycket energi 
till att tvätta en enda tröja  som att 
tvätta en full maskin. Tänk också 
på att inte överdosera tvättmedlet, 
utan läs på paketet hur mycket 
som behövs. 

03. BYT TILL
LÅGENERGILAMPOR
Glödlamporna är i princip ett minne 
blott, men det finns fortfarande en 
del halogenlampor som kan använda 
10 gånger mer energi jämfört med 
LED-alternativet. Minska energin 
med 90 % genom att gå över till 
LED där det finns halogen. 

 

 

06. VAR RÄDD OM 
VÄRMEN I LÄGENHETEN
Ha inte stora möbler eller långa 
gardiner framför dina element, det 
hindrar värmen från att komma ut i 
rummet. Om du känner drag, kolla 
dina tätningslister runt fönster och 
dörrar. Är de trasiga, kontakta 
hyresvärden. 

09. ANPASSA
KASTRULLERNAS 
STORLEK TILL PLATTAN
& ANVÄND LOCK
VID KOKNING
Använd kastruller och stekpannor 
med plana bottnar som passar till 
plattans storlek (repiga och buckliga 
bottnar drar mer energi). Använder 
du lock när du kokar vatten sparar 
du dessutom 30 % energi.

 

E N E R G I S P A R T I P S 
ATT SPARA ENERGI ÄR BRA FÖR MILJÖN OCH ENKLARE ÄN VAD DU TROR. GENOM ATT SPARA ENERGI BIDRAR DU 

TILL ATT DÄMPA ENERGIPRISERNA OCH SÄNKA DINA KOSTNADER. HÄR FÖLJER TIO TIPS FÖR ETT ENERGISNÅLARE LIV.  

ALLMÄNNYTTANS enklaste10

Här hittar du fler energispartips

ALLMÄNNYTTAN.SE
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Bra sorterat! 
Vi vill rikta ett stort tack till våra hyresgäster som
tillsammans har återvunnit hela 494 046 kg 
under perioden 2021-12-01 - 2022-11-30. 
Det är en ökning med 16 092 kg jämfört med 
föregående år. 

Genom att återvinna tillsammans kan nu använt 
material återanvändas och vi spar på jordens resurser. 
Återvinningen motsvarar en utsläppsbesparing på 
321 224 kg koldioxid.

Riktigt bra jobbat!

Nu uppdaterar vi vår hemsida 
för en bättre upplevelse
- var med och tyck till!
Som en del i att öka vår service till våra hyresgäster kommer vi under 
våren att skapa en ny hemsida. Den ska vara användarvänlig oavsett om 
du är bostadssökande, hyresgäst eller fjärrvärmekund. Informationen ska 
vara lättillgänglig och vi uppdaterar till en trevligare design. 

För ett och ett halvt år sedan införde vi en chattfunktion på hemsidan. 
Den har varit mycket uppskattad och används flitigt dagligen. 
Har du några önskemål för att göra hemsidan ännu bättre? 

Mejla dina tankar och önskemål till johanna@eksta.se.

Tyck till! Vad vill du se mer av på vår hemsida?Saknar du något?Kan något bli tydligare? Mejla dina tankar och önskemål till 
johanna@eksta.se



Nu går Franklin 
i pension

Efter åtta år som styrelseordförande i Ekstas styrelse
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Franklin Eck har varit styrelseordförande i Ekstas 
styrelse sedan åtta år tillbaka. I maj 2023 avslutar 
han sitt uppdrag.

Hur kom det sig att du började med politik?
Jag har alltid haft ett stort intresse för politik, men 
det tog ett tag innan jag kunde börja med det då jag 
större delen av mitt liv drivit ett stort företag i motor-
branschen. Redan då hade vi ett omfattande fastig-
hetsbestånd och jag höll på med det under många år 
då jag bodde i Frankrike. År 2005 klev jag in i politiken 
och då blev Eksta ett naturligt val.

Vad är din roll som styrelseordförande i Eksta?
Min främsta uppgift är att leda styrelsearbetet i den 
politiskt valda styrelsen och få alla att dra åt samma 
håll trots olika bakgrunder. Leda och inspirera styrelse 
och företagsledning och samtidigt kontrollera att 
styrelsens policys, riktlinjer och beslut följs.

Vad är styrelsens uppdrag?
Styrelsens viktigaste uppgift är att utse VD för Eksta, 
detta eftersom hela Ekstas arbete beror på att rätt 
person har den posten. Jag var med och röstade på 
Christer Kilersjö, och det visade sig ju vara ett mycket 
bra val . 

Vad är du mest stolt över efter dessa år?
Det finns mycket att vara stolt över. Eksta och kommu-
nen är bra samarbetspartners och har stort förtroende 
för varandra, det är en viktig del. Sen finns det mer 
specifika saker att vara stolt över, som t ex: 

Vårt höga NKI (nöjd kund index). Det är ett kvitto på 
att våra hyresgäster trivs hos oss. Vi erbjuder hållbara, 
energieffektiva och klimatvänliga hus. 

Långt fram i energifrågan. Vi ligger i framkant när det 
gäller biobränsle, solenergi och passivhus. 

Flyktingkrisen 2015. Eksta blev motorn i kommunen och 
skapade kreativa lösningar för boende när det behöv-
des som mest. Rekordsnabba byggen i Tempohus regi. 

Många fina bostadsområden. Fjärås, Frillesås, Åsa, 
Förlanda, för att nämna några.
 
Bidrar till forskning och utveckling. Stipendieutdelning 
varje år till Ivar Franzéns minne och nära samarbete 
med flera skolor så som Chalmers Tekniska Högskola, 
Lunds Tekniska Högskola och Aranäsgymnasiet.

Lärande Bygg. Vårt aktiva jobb att delta i 
intergrationsprojektet Lärande Bygg.

Boende för äldre. Snabb framtagning av två nya, 
moderna vård- och omsorgsboenden till våra äldre 
i kommunen. 

Vad ska du göra som pensionär?  
Pensionär och pensionär! Det finns mycket att 
sysselsätta sig med i näringslivet men jag tänker till-
bringa så mycket tid som möjligt på havet så länge 
som hälsan står mig bi. ”Att segla är nödvändigt” sa 
redan de gamla romarna…

Tack för ditt helhjärtade engagemang, Franklin. 
Lycka till framöver!

Hur väljs Ekstas styrelse?
Eksta Bostads AB är Kungsbacka kommuns 
bostadsföretag. Bolaget har drygt 50 anställda 
och är ett aktiebolag.  
 
En politiskt vald styrelse står bakom större beslut och 
stora investeringsbeslut. Vardagsförvaltningen sköts 
helt på bolagsnivå. Vid val, vart fjärde år, blir det ofta nya 
ledamöter i Ekstas styrelse. Det beror på hur rösterna på 
de olika partierna fördelats. I ägardirektivet som är utver-
kat av kommunen står bland annat följande att läsa: 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsför-
sörjningen i Kungsbacka kommun och erbjuda hyresgäs-
terna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska 
bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Kommunen vill säkerställa en god framtida miljö. Bolaget 
ska bibehålla en tydlig energi- och miljöprofil och även 
fortsättningsvis bygga med höga krav inom energi- och 
miljöområdet.
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Vårt största bygge hittills 
står klart för inflyttning
Björkris vård- och omsorgsboende

Slutbesiktningen är godkänd och nycklarna är över-
lämnade till vår beställare Kungsbacka kommun. Efter 
2 år från första spadtaget står kommunens största 
vård- och omsorgsboende klart för inflytt.

Eksta har tillsammans med Brixly AB byggt det stora 
vård- och omsorgsboendet som är rustat för en äldre 
målgrupp med behov av stöd och omsorg. Totalt 120 
lägenheter och med en totalyta på 11 200 kvadratmeter. 
Här hoppas vi att både personal och boende ska trivas i 
en modern, ljus och energieffektiv byggnad.

- Det är det enskilt största projektet vi byggt. Vi har tagit 
med oss erfarenheterna från Särö vård- och omsorgs-
boende med 80 platser. Det stod klart i december 2020. 
Vår strategi är främst att uppfylla de krav som finns, 
men har också lagt ner mycket på att omsorgsfullt välja 
detaljer och funktionella lösningar för att skapa en bra 
boendemiljö. Det ska fungera både för boende och 
personal, säger Mats Niklasson, chef för avdelningen 
fastighetsutveckling/bygg på Eksta. 

Plats för möten 
De 120 lägenheterna är uppdelade i 12 avdelningar. Varje 
avdelning har ett stort gemensamt kök och ett allrum 
där de boende har möjlighet att ses och äta tillsam-
mans. I anslutning till avdelningarna finns en balkong att 
nyttja. Det finns också fyra gröna innegårdar med plats 
för vila, möten och rörlighetsträning. 

Vidareutvecklat energitänk 
- Huset byggs som passivhus 
enligt nivå FEBY Guld. Som 
vanligt med stort inslag av sol-
energi. Denna gång tillämpar vi så kallade 
hybridsolfångare. De är en kombination av solfångare 
för varmvatten och solceller för el. Vi testar värmeåter-
vinning av energi från fettavskiljare och centralkyla 
i storköket med värmeåtervinning samt förvärmer 
uteluften till ventilationsaggregaten med geovärme via 
borrhål, säger Mats.

Vi hoppas att de boende kommer att trivas!

Anders Johansson, Brixly och Mats Niklasson, Eksta

En av de fyra innergårdarna Avdelningskök med gott om plats för att umgås.

Vill du veta mer om Björkris vård- och omsorgsboende? 
Kontakta Kungsbacka kommun på 0300-83 40 00.

Serviceförvaltningen är en beställare och vi är stolta över att 
vara med och tillföra nya och attraktiva boenden för våra äldre 
invånare och den personal som skall arbeta i verksamheterna. 
Eksta har lång och bred erfarenhet av dessa boende och har 
via omfattande ombyggnader moderniserat ett flertal äldre-
boenden. 

När vi tar fram nya äldreboenden har vi alltid med representan-
ter för vård- och omsorgsförvaltningen på ett tidigt stadium. 
De har aktuella kunskaper om vad som är bra för personalen 
och hyresgästerna och kan påverka utformningen av bygg-
naden i ett tidigt stadium för en modern arbetsmiljö och en 
hemlik känsla.

Samverkan med kommun och verksamhet



Tävling

God jul
önskar Eksta Bostads AB

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

Frågor vintern 2022
1. Vad heter vår nya mark- och trädgårdsentreprenör?
2. Hur länge får du hyra ut din lägenhet vid sambo på prov?
3. Hur mycket sorterade vi tillsammans under 2022?

Skicka in dina svar senast måndag 9 januari 2023. 
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.

Förstapris 
Bäddset

Andrapris 
Pläd

Tredjepris 
Thermos

Läs och vinn

EKSTA Bostads AB
Box 10400, 434 24 Kungsbacka
Tel 0300-356 00
info@eksta.se www.eksta.se
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Den 8 december hade vi vårt årliga evenemang Energikicken på 
Biograf Biostaden i Kungsbacka. Det var 14:e gången vi delade ut 
stipendiet som syftar till att stimulera studier och forskning om 
resurseffektiva byggnader med låg klimatpåverkan från produktion 
till avveckling.

I år var det totalt fem stipendiater som fick dela på 55.000 kronor.
Stipendiaterna från Chalmers Tekniska Högskola och Lunds 
Tekniska Högskola fick blommor och diplom och fick sedan 
presentera sina arbeten för publiken. 

Stort grattis till årets stipendiater:
Emil Magnusson, Chalmers Tekniska Högskola.
Shivani Mutatkar och Marianna Ciepiela, Lunds Tekniska Högskola
Oscar Olsson och Agnes Åhlund, Chalmers Tekniska Högskola

Vill du läsa mer om dagen eller ta del av stipendiaternas arbeten,  
gå in på eksta.se/miljoklokt

Energikicken 2022
Energistipendium till Ivar Franzéns minne Stort grattis till årets stipendiater!

Lycka till!


