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Äntligen en riktigt start på vintern i Kungsbacka. 

Krispig snö och kallt.

Det är inte direkt vanligt att vi får decimeter med snö 

och många minusgrader i början av december men 

det ger våra områden en annan karaktär.

Sensommaren och starten av hösten gav oss 

möjligheten att kunna återgå till att 

besöka er och göra det vi är bra på. 

Stort tack för ert tålamod och hjälpsamhet i denna 

annorlunda tid, låt oss fortsätta hjälpas åt.

Den första aktivitet vi var glada för att kunna starta 

upp igen var våra områdesyror. Så roligt att så många 

tog sig tid att komma och prata med oss, tack! 

Ni bidrar till trivseln i våra områden.

Ris eller ros? Vi tar åt oss, vår ambition är att alltid bli 

bättre.

I detta nummer kan ni läsa lite kring 

det verkligen aktuella ämnet energi & värme.

Både hur vi producerar miljövänlig energi och lite 

tips och vad ni kan tänka på kring värmen i er bostad.  

Till sist en önskan om

En god jul och ett gott nytt år

Christer har 
ordet

Christer Kilersjö, vd
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Vi fick ett vinterland före jul



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 10.00-12.00). 

• Det går 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  

telefonnummer 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. 

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. Västkustens 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? 

Östergatan
Den här fina bilden på vårt hus på Östergatan har vi fått 
ifrån vår hyresgäst Susanne Söderman.

Julbelysningen är på plats och snön faller vit på taken.

56%
Helnöjda hyresgäster

Tips i vintertid
Samtliga Ekstas lägenheter är utrustade 
med en brandvarnare. Det åligger dig
som hyresgäst att byta batteri och 
kontrollera att den fungerar. 
Vi rekommenderar  att göra det flera 
gånger per år.

Kontakta kundtjänst på telefon 0300-356 00 
om du saknar brandvarnare. 
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Fotograf Susanne Söderman
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Hyresgästinformation

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 sop/miljörum. 

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

Öppettider:

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.

Årets julklapp til
l

våra hyresgäster

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

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

Tyvärr kan vi inte sätta ut containrar i alla våra mindre  
områden. Här ber vi er vika ihop kartonger och packa 
papper väl. Sortera i befintligt sop/miljörum eller kör till  
återvinningsstationen.

Att tänka på!
Presentsnören, tejp och etiketter 
är restavfall. De slängs med andra 
ord i vanliga soppåsen.

Snygg och praktisk i ditt kök.
Passar bra vid julens stök.
Lägg på brädan något gott. Skär och hacka, skiva smått. 



Ny lokalhyresgäst

Här presenterar vi får nya förvaltare i 
centrum.

Johanna har härlig humor och nära till skratt. Det får vi 
kolleger ta del av när vi träffar henne på kontoret eller 
ute på fältet.

Johanna beskriver sig själv såhär.
- Jag är en värmlänning som bott i Åsa sedan 2003. Jag 
har arbetat med människor och bostäder på olika sätt 
sedan 2003. I år fick jag äran att börja arbeta på Eksta 
efter att ha varit bostadsförvaltare i Varberg i sex år. 
All ledig tid är jag och min familj med hästar och taxar, 
underbara varelser!

Mohammad Ajam är både ägare och skräddare i det nya 
skrädderiet på Östergatan 2 C. Vi träffade honom och bad 
honom berätta om sig själv och sin verksamhet.
  
- Jag syr och lagar allt, säger Mohammad. Jag öppnade i 
november. Hos mig kan man få hjälp med både ändring 
och lagning av kläder, gardinsömnad och uppläggning. 

Mohammad jobbade i tio år med att sy kläder i Syrien. 
För sex år sedan flyttade han till Kungsbacka och började 
arbeta som skräddare. 

- Jag kände att det behövdes fler skrädderier i 
Kungsbacka. Det är många som behöver laga kläder.  

Du är välkommen att besöka Östers skrädderi på 
Östergatan 2 C i Kungsbacka. 

Kontakt:       0721-27 25 34  
Öppettider:  mån-fred 10.00-18.00 
 

Johanna Guldbrandsson
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5 snabba frågor

Har du en favorit i Aladdinasken, vilken?
Den med rinnig kola i

Vilken film ser du gärna om igen?
En oväntad vänskap

Senast lästa bok?
Tim, biografin om Avicii

Vem skulle du vilja äta middag med?
Någon av mina många förebilder t ex 
Kronprinsessan

Vilken musik lyssnar du helst på?
Allt, men i december är Nutcracker av Tjajkovskij 
ljuvligt!

Traditionsenligt vid jul väljer Ekstas personal att lämna 
en gåva till ett välgörande ändamål. Som medarbetare 
lämnar vi in förslag på välgörenhetsorganisationer 
som vi vill stötta, därefter röstar vi. Det förslag som får 
flest röster vinner. I år gick julgåvan till organisationen 
Maskrosbarn. 

Vi tänker kanske inte alltid på det, men alla barn får 
inte sina julönskningar uppfyllda. Många barn har 
bara en enda önskan. En önskan om ett bättre liv. Vi 
hoppas att vår julgåva kommer att stötta flera barn som 
lever under svåra hemförhållanden. 
Kuriosa: 
Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat 
med att förbättra levnadsvillkoren för barn med föräldrar som 
har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller som utsätter dem 
för våld.  

Vi hälsar Johanna varmt välkommen till oss!
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Tobias Andersson har arbetat inom vår avdelning 
för värmeproduktion i många år. Det han inte kan 
om våra panncentraler är inte värt att veta. 

Vi bad honom berätta om vårt senaste projekt med 
en ny panncentral i Frillesås. 
På Eksta har vi producerat miljövänlig energi med 
sol och  biobränsle i flera av våra bostadsområden 
i kommunen. I Frillesås har vår egen panncentral 
producerat miljöklok energi sedan 80-talet. Först 
och främst byggdes pannan för att förse våra egna 
hyresgäster på Trädgårdsvägen med värme och 
varmvatten. Sedan dess har det hänt mycket och 
nu har vi tagit ytterligare ett steg, säger Tobias. 

Frillesås nya panncentral

Miljövinster nya kunder 
Eftersom vi historiskt kunde leverera mer värme 
än vad som gick åt i våra egna fastigheter kunde vi 
erbjuda andra verksamheter att värma miljövänligt. 
Frillesåsskolan anslöt sig på 90-talet och kunde 
därmed skrota sina gamla oljepannor. Sedan dess 
har vi byggt ut fjärrvärmen bland annat genom att 
gräva ner en värmekulvert. Nya Idrottshallen, Löfta-
gården, Frillesås kyrka, Maria Åkerberg, Lärkback-
ens Förskola, Boställets Förskola och Boställets 
Fritidsgård är andra kunder som anslutit sig genom 
åren. Senast tillkomna är Rya Ängar och Frillebo. 

Snällare mot miljön 
I takt med att fjärrvärmen har byggts ut har vi också 
behövt producera mer värme. Vår gamla panncen-
tral på Trädgårdsvägen har gjort ett bra jobb men 
hade nått sin praktiska och teoretiska livslängd. De 
senaste åren kunde den inte leverera lika mycket 
som behövdes. Vi har nu färdigställt en ny pann-
central med tredubblad kapacitet. Med den är vi 
säkrade för många år framöver. Nu kan vi optimera 
produktionen över året och köra pannorna mer 
effektivt. På så sätt kan vi både hålla en högre verk-
ningsgrad och vara snällare mot miljön. 

Tobias och Björn har koll.

Faktaruta nya panncentralen
 
Adress: Rya Industriväg  
Två  fastbränslepannor - planrostertyp (PB2) på 
1250 kW respektive 500 kW.  
En backup oljepanna på 1900 kW som har en 
oljetank med två olika fack, ett för vanlig 
eldningsolja och ett för bioolja. 

Snällare mot miljön
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Fler energispartips hittar du på:
energispartips.allmannyttan.se/tips/

Smarta energispartips

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 det längre tid, men 
använder ändå mindre energi än de 
andra programmen. 

STÄNG AV MED STRÖM-
BRYTAREN

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 förbrukningen.

LUFTTORKA TVÄTTEN - 
DET ÄR MEST ENERGSNÅLT

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.



ww
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Vad har Eksta gjort för att 
underlätta återvinningen?

Jonathan, förvaltningschef

Vi kan med glädje och stolthet meddela att ni som är 
hyresgäster hos oss återvunnit sammanlagt 477.954 
kg under perioden 2020-12-01 – 2021-11-30. Det är en 
ökning med 10% jämfört med motsvarande period förra 
året. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som varit med 
och bidragit till det fina resultatet.
 
Vi gör vårt bästa för att det ska vara så enkelt som möj-
ligt att återvinna. Vi är måna om att våra sop-/miljörum 
ska upplevas som fräscha, men i sista ändan är det all-
tid ni som avgör hur mycket som återvinns. Vi vet att det 
är lite omständigare att återvinna. Det kräver lite större 
engagemang men drar alla sitt strå till stacken gör vi 
stor skillnad tillsammans.
 
I arbetet med att hålla våra sop-/miljörum fräscha kom-
mer vi att fortsätta med löpande tillsyn av rummen. Vi 
kommer också att fortsätta installera moloker för mat- 
och restavfall. Det är de avfall som oftast gör att kärlen 
luktar lite illa. För närvarande installerar vi moloker på 
Frillesås Trädgårdsväg och Bollvägen i Åsa. Vår ambition 
är att vi skall installera moloker på ytterligare 4-6 områ-
den under nästa år.

477.954 kg
HAR VI TILLSAMMANS 
ÅTERVUNNIT UNDER 2021

Under perioden 2020-12-01 - 2021-11-30 återvann 
vi totalt 477.954 kg om man lägger ihop alla våra 
områden. Det är en ökning med 10%, motsvarande 
föregående år. Det är ett riktigt bra resultat.

Återvinningsgrad i procent
Materialåtervinning 76,75%
Energiåtervinning 22,5%
Deponering  0,2%

Tillsammans 
Genom återvinningen har vi tillsammans gjort det 
möjligt att återvunnet material kan återanvändas 
istället för att gå till spillo. Det sparar både resurser 
och energi. Återvinningen motsvarar en utsläpps-
besparing på 274.725 kg koldioxid.

Moloker

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.

Kontakta kundtjänst 
om du har förlorat ditt 

återvinningskort.



  Restfest

Ingredienser
2 dl kall risgrynsgröt
3 dl vaniljglass
2 dl standardmjölk
2 msk florsocker
0.5 dl polkagrisar

Gör så här
Mixa samman allt och 
drick direkt.
För extra lyx toppa med 
grädde och krossade 
polkagrisar.

Risgrynsshake

Visste du att hos ett genomsnittligt hushåll ökar matsvinnet med 12 procent under 
julen? Fullt ätliga rester slängs helt i onödan och svinnet blir kostsamt både för 
plånboken och planeten. Här kommer två förslag på hur du kan använda mat som 
blir över. Kanske blir det början till en Restfest.  Behöver du mer tips 
googla julens rester. Här finner goda recept och idéer. 

Gör så här:
 
Deg 
Blanda mjölk och vatten i en kastrull 
och värm till 37 grader.  
Smula ner jästen i en bunke.  
Häll på degvätskan och rör ut jästen så 
att den löser upp sig.  
Tillsätt mjöl och salt 
Bearbeta degen cirka 6 minuter i köksmaskin 
eller 10 minuter för hand.  
Täck bunken med plastfolie och låt jäsa cirka 1 timme.  
 
Fyllning  
Fräs purjolöken med timjan i olja tills den är mjuk och blank.  
Tillsätt vatten och låt det koka in.  
Klipp ruccola i mindre bitar och rör ner dem tillsammans med 
senapen.  
Låt blandningen svalna. 
Tillsätt skinkan.  
 
Ta upp degen på mjölad bänk, Dela i två delar. 
Kavla ut varje del till en rektangel (som när man bakar kanelbullar)  
Fördela hälften av fyllningen på varje rektangel. 
Strö över hälften av osten och rulla ihop.  
Skär varje rulle i 12 bitar.  
Lägg bitarna i muffinsformar.  
Låt jäsa under duk i cirka 45 minuter.  
Pensla med rapsolja.  
Ställ in plåten mitt i ugnen. Grädda cirka 15 minuter eller tills de fått 
fin färg.  
Låt bullarna svalna under bakduk.  
Förvara i kyl eller i frys.
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Lunchbulle med julskinka 
Ugnstemperatur 225 grader
Gräddas i cirka 15 minuter

Ingredienser
24 bullar

Deg
3 dl mjölk
2 dl vatten
25 g jäst
3 dl (180 g) fullkornsdinkel
7 dl (420 g) vetemjöl special
1 ½  tsk salt

Fyllning
150 g purjolök, strimlad
2 tsk timjan
1 msk rapsolja
1 dl vatten
70 g ruccolablad
2 msk senap
200 g ost, riven
200 g kokt skinka, fint tärnad

Till pensling
rapsolja

Du behöver också:
plastfolie
24 muffinsformar



5 TIPS PÅ HUR DU
BEHÅLLER VÄRMEN

Låt termostaten vara fullt upp-
skruvad. Om du inte stänger den 
sköter den själv värmetillförseln 
när rummets temperatur är upp-
nådd.

Undvik att placera stora möbler 
framför elementet. Det förhin-
drar att värmen sprids i rummet.

Häng inte gardiner eller andra 
tyger framför elementen. Då blir 
termostaten inkapslad och luras 
att tro att det är varmare i rum-
met än vad det är. Då stänger 
den av värmetillförseln.

Vädra snabbt.

Använd inte spisfläkten 
mer än nödvändigt.

Niklas arbetar som energicontroller på vår avdelning fastighetsutveckling.

Majoriteten av Ekstas lägenheter värms upp av vattenburen värme som cirkulerar i 
elementen eller i golvvärmesystemen. För att säkerställa att det blir rätt inomhus-
temperatur och att värmen blir jämt fördelad mellan alla lägenheter är det mycket 
teknik som ligger bakom. Värmen slås varken av eller på ett visst datum. 
Värme tillförseln sköts helt automatiskt när behov finns och anpassas efter hur kallt det är ute 
och den faktiska inomhustemperaturen inne i lägenheten. Faller utomhustemperaturen snabbt kan 
det under kort tid bli lite svalare innan värmesystemet hinner ikapp. 
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Termostat
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BEHÅLLER VÄRMEN
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På grund av pandemin var vi dessvärre 
tvungna att ställa in förra årets och vårens 
områdesyror. Under hösten ändrades 
förutsättningarna och vi kunde äntligen 
möta våra hyresgäster på plats. Samman-
lagt genomförde vi åtta områdesyror och 
oftast hade vi tur med vädret.  
 
Vi som jobbar på Eksta tycker det är 
väldigt roligt att kunna komma ut i om-
rådena igen. Kul att så många kom och 
besökte oss. 
 
I skrivande stund har en muterad vi-
rusvariant dykt upp och vi ser åter en 
ökad smittspridning i samhället. I vilken 
utsträckning det kommer att införas nya 
restriktioner vet vi inte. Vi bevakar läget 
och håller tummarna för att vi kommer 
kunna genomföra nya områdesyror till 
våren, då många av er börjar göra fint i 
era trädgårdar och på uteplatser.

På grund av pandemin har vi också fått 
tänka om när det gäller våra personal-
aktiviteter. Det mynnade ut i något po-
sitivt och resultatet blev väldigt lyckat.  
 
Vid två tillfällen har vi delat in samtliga 
medarbetare på Eksta i mindre grup-
per om 3-4 personer. Vi har under en 
halvdag jobbat tillsammans och gjort 
fint i några av våra områden. Bland an-
nat pyntade vi till allhelgonahelgen och 
gjorde fint på Liabovägen i Särö samt 
städade och tvättade carportarna på 
Kyrkstigen i Förlanda. 

Dessa utomhusaktiviteter gav oss med-
arbetare möjlighet att träffas fysiskt. Det 
gjorde också att vi fick gjort saker som 
vi i vanliga fall har svårt att hinna med. 
Tack vare det lyckade resultatet tänker 
vi fortsätta med personalaktiviteten. 
Målet är att få till två halvdagar även 
nästa år. Har vi ännu inte varit ditt om-
råde kanske du kommer att få se oss 
nästa år.

Söker du sommarjobb?

Är du mellan 17 och 20 år och önskar jobba 
hos oss nästa sommar är du välkommen 
med din ansökan senast den 31 januari 
2022. 

Områdesyror

Personalaktivitet

Felicia grillar på Rosengatan

- nytt arbetssätt

Termostat



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

Första pris 
Mannerströms Salt/Pepparkvarn 

Andra pris
Klippan Morris pläd 

Tredje pris 
Termos/Stålflaska

VI GRATULERAR FÖRRA NUMRETS VINNARE
1:a pris  Lisa Johansson, Gullregnsvägen
2:a pris  Ida Woundlund, Gullregnsvägen
3:e pris  Eva Nordieng, Linimentvägen

Tävling

Läs och vinn
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 2021

Vi vill ha dina svar senast söndag 23 januari 2022.

Svaren skickas med mejl till info@eksta.se
Eller posta dem till:
Eksta Bostads AB
Box 104 00

434 24 Kungsbacka

Glöm inte att uppge namn, adress, och telefonnummer.

1.    Vad heter vår nya förvaltare i centrum?

2.    Var ska man slänga presentsnören, tejp och etiketter?

3.    Vilken avdelning kontaktar du på Eksta om du saknar ditt återvinningskort?

Lycka till
!


