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Sommarledigheten står för dörren. Det är alltid lika 
härligt att möta våren och veta att vi går mot ljusare 
tider. Jag vill, tillsammans med mina kollegor, tacka för 
alla synpunkter och förslag som kommer in till oss på 
olika sätt, inte minst via kommentarer i enkätundersök-
ningen. Läs mer om det på sidan 8.

Det som tidigare var så självklart, det personliga mötet, 
har nu blivit lite exklusivt och lyxigt.  Nu kan vi möta er 
hyresgäster utan restriktioner. Det har vi längtat efter. 

Våren har varit full av välbesökta områdesyror. Det är 
roligt att så många tar sig tid att komma och prata med 
oss under trevliga former. Stort tack för det, ni bidrar till 
att utveckla oss och våra områden.

Våren är också den tid då mycket underhåll skall göras i 
våra områden. Det gör vi för att bibehålla fastigheternas 
standard och framtida funktion. Ibland innebär det att 
vi monterar byggnadsställningar. Det kan bli störande 
för er som bor hos oss, men vi försöker alltid utföra un-
derhållsarbeten såsom målning och snickeri med minsta 
möjliga påverkan för er hyresgäster. 

Det dystra läget i världen påverkar oss alla på flera sätt 
- inte minst inom energiområdet. Det är ändå tryggt att 
den negativa påverkan mildras genom att Eksta sedan 
50 år tillbaka satsat på energieffektiva hus och egen 
energiproduktion med biobränsle och solenergi.  

Hoppas att Ekstanytt ger dig trevlig läsning. I detta 
nummer kan du läsa om Go-Kungsbacka, en ny rolig 
verksamhet för frivilliga insatser inom Kommunen.   

 
       Önskar er alla en härlig skön sommar

Christer har 
ordet

Christer Kilersjö, vd
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Bästa våren på länge!
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Hyresgästinformation

Att tänka på i sommar

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  

tändvätska för att 
 minska rökutvecklingen.

Öppettider i sommar
• Under perioden 11 juli – 12 augusti har vi 

kortare telefontider.

• Du når oss på telefon mellan 10.00-12.00

• Det går alltid bra att mejla till oss eller göra 
felanmälan via vår app. Nu kan du också 
chatta med oss på hemsidan.

• Har du akuta problem i din lägenhet utanför 
telefontid kontakta SOS alarm på  
telefon 031-334 11 35.

Du kan 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 erbjuda 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 mobiltelefo-
nen och datorn.

Nya möjligheter från och med hösten 2022
Nu kan det bli lättare för dig att ta emot hyresavier och 
fakturor från oss. Istället för att få posten i brevlådan 
kan du ta emot och även betala direkt via den digitala 
brevlådan Kivra. Det är en tjänst för säker digital post från 
företag och myndigheter. Om du är ansluten kommer 
du att få din post till Kivra. Vill du ansluta dig gör du det 
enkelt och gratis på www.kivra.com. 

Mer utförlig information kommer efter sommaren.

I år välkomnar vi 16 ungdomar att testa på vår bransch. 
De utgår från våra expeditioner och kommer att vara 
med oss vecka 25-32. De målar, rensar ogräs och gör 
enklare fastighetsskötsel. Du kommer att känna igen 
dem då alla är klädda i Ekstas arbetskläder. 

Vi försöker förmedla bostadsbolagets viktiga uppgift, 
att så långt det är möjligt, tillgodose människors behov 
av trivsel och trygghet i deras boendemiljö. Vill du 
ansöka om sommarjobb 2023? Skicka in din ansökan 
senast sista januari.

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

Eksta tillåter studsmattor endast på den egna 
uteplatsen och de 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.

KIVRA - DIGITAL BREVLÅDA

Sommar och semestrar
Eksta är inte fullt bemannat i sommar eftersom våra 
medarbetare också har semester, Det kan innebära 
att du får vänta lite längre än vanligt med att få svar 
på en fråga eller att få din felanmälan åtgärdad. Akuta 
problem i fastigheten tar vi naturligtvis alltid hand om.

Sommarpersonal



Häckar och klippning  

Sedan något år tillbaka ansvarar Eksta för all 
häckklippning i våra områden. 

Det gör vi för att:
Säkerställa att häckarna får rätt höjd vid 
utfarter. Risken finns annars att häckarna 
skymmer sikten. 

Det blir enhetligt och snyggt i våra områden. 
 
Det underlättar för dem som har svårt att 
göra arbetet själva.
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Halmstad Tekniska Högskola 

Ekstaprojektet - Aranäsgymnasiet
 
Ett samarbete mellan Eksta och Aranäsgymnasiets linje Teknik årskurs 1 har pågått i många år. 
År 2022 engagerade det strax över 130 elever som tog sig an Björkris vård- och omsorgsboende.   
Eleverna lär sig arbeta i projektform, göra matematiska energiberäkningar, analysera och beräkna 
samt göra ritningar och Cad-modeller utifrån verkligheten.  
 
I slutet av maj redovisades arbetena på Aranästeatern.  
Detta är ett stimulerande samarbete, där Eksta medverkar med sakkunskap och vägledning. 
Här hoppas vi också kunna inspirera eleverna och väcka intresset för fastighetsbranschen. 

Oskar Engman och Theodor Stellmar är två 
studenter från Högskolan i Halmstad. De 
studerar till energiingenjörer med inriktning 
på förnybar energi.  
Tillsammans med Eksta Bostads AB 
har studenterna undersökt tillämpning av  
ett lågspänt likströmsmikronät för  
solcellsanläggningar.  
Studien har utgått från nybyggnation  
Algusered, Särö i Kungsbacka kommun.

Kommentarer från studenterna:  
Eksta Bostads AB är ett företag som  
ligger i framkanten inom energiutvecklingen 
genom sitt intresse för alternativa energi-
lösningar. Vi har upplevt ett professionellt 
och hjälpsamt bemötande. Vi hoppas på fler 
samarbeten mellan högskolan och Eksta 
Bostads AB i framtiden.  

Högskolan i Halmstad belönade 
Oskar och Theodor för bästa 
examensarbete 2022.

Oskar och Theodor studerar till energiingenjörer och har fått pris för bästa 
examensarbete 2022. Arbetet genomfördes på ett av Ekstas projekt.



Grillat till sommaren om Emelie får bestämma!

1. Öppna upp
Sov alltid med öppet fönster och se till 
att ha innerdörrarna 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 spis, ugn, 
tvättmaskin och torktumlare i lägenheten. 
Alla dessa alstrar mycket värme när de är 
igång.

Varmt i lägenheten?
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.

Halmstad Tekniska Högskola 
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Här presenterar sig vår nya förvaltare i 
söder.

Sport och träning är mina stora intressen. Om jag måste välja 
en idrott så blir det cykling (i alla dess former).
Jag kommer från fastighetsbranschen och har alltid trivts med 
mitt yrke. Nu har jag varit på Eksta i ett halvår och varje årstid 
har sin charm. Senvår-sommar tycker jag bäst om. 

Patrik Glans

Vi hälsar Patrik varmt välkommen till oss!

5 snabba frågor till Patrik

Välj en plats som tilltalar dig lite extra? 
Strosar gärna på Haga Nygata i Göteborg

Bästa tv-serien? 
Breaking bad/Squid game

Favoritmat på sommaren? 
Napolitansk pizza 

Har du ett poddtips som du vill tipsa våra läsare om? 
P3 dokumentär 

Vem skulle du vilja äta middag med? 
Zlatan Ibrahimovic

4. Korsdrag
Om du tidigt på morgonen öppnar  
två fönster i vardera ände av bostaden 
kan det hjälpa att få 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 varmvatten och  
ånga. Duscha inte varmt, diska inte  
och vänta med att tvätta och laga  
mat tills det mörknat.
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Vi träffar Linda som glatt och engagerat informerar 
oss om Go-Kungsbacka. Här berättar hon om hur 
man kan bli en del av något större. Ett enkelt sätt 
att hjälpa till och känna gemenskap.
 
Frivilligcenter Go-Kungsbacka
En tydlig röst för frivilliga insatser i Kungsbacka kommun.
Tiderna förändras och människor söker idag andra former 
för sitt engagemang, man bestämmer hur ofta och väljer 
uppdrag utifrån det egna intresset. Istället för att gå in i 
etablerade föreningar eller församlingar söker man upp-
drag i miljöer där det är möjligt att känna sig behövd, trots 
avsaknad av tidigare erfarenhet.

Frivilligcenter bidrar till delaktighet i samhället, demokra-
tisk utveckling och är en del av det förebyggande folkhäl-
soarbetet. Vi bryter ofrivillig ensamhet och har möjlighet 
att fånga upp människor som hamnat i utanförskap genom 
arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller liknande. Vi blir en 
mötesplats där man får möjlighet att känna större livsgläd-
je, genom att göra meningsfulla saker. Vi tror på att varje 
individ ska ges möjlighet att utvecklas och växa hela livet.

Frivilligcenter samarbetar gränsöverskridande med fören-
ing/organisation, kommun och företag. Vi förmedlar kon-
takter och skapar möten mellan människor. Det kan handla 
om att hjälpa till vid ett musik- eller idrottsevenemang, det 
kan vara läxhjälp, språkkafé, promenad-sällskap, samtals-
vän eller liknande. Behovet av social gemenskap är ofta 
den underliggande drivkraften till varför man tar kontakt 
med Frivilligcenter.

Frivilligcenter underlättar för de som vill bidra till samhäl-
let men ännu inte hittat någon möjlighet till det, vi hjälper 
till att matcha rätt person till rätt uppdrag och i sista änden 

handlar det alltid om att göra något för eller tillsammans 
med en medmänniska. 
För att vilja engagera sig är det viktigt att det är otvunget, 
och utifrån det egna intresset. Du engagerar dig precis i 
den grad som passar dig, vilket kan se olika ut över året, 
beroende på vad som övrigt händer i ditt liv.

Frivilligcenter möjliggör nätverksbyggande och välkomnar 
alla människor, med olika åldrar och bakgrund, på så vis 
underlättas integrationen mellan olika kulturer och bidrar 
till naturlig språkinlärning. I Kungsbacka växer framtiden, 
vi kan skapa det goda livet tillsammans om vi är öppna, 
trygga, nytänkande och välkomnar varje människa.

Frivilligcenter bidrar positivt till individen samt ökar förstå-
elsen mellan olika åldrar och kön. Frivilligcenter bidrar med 
en samhällsekonomisk vinst och social hållbarhet, helt i 
enlighet med Kultur & Fritids uppdrag att jobba kommunö-
vergripande med social hållbarhet bl a genom att utveckla 
kommunens folkhälsoarbete.

//Linda Nilsson, verksamhetsledare

Go-Kungsbacka

”Vi organiserar 
frivilliga, utbildar 

dem och 
matchar mot 

behov”

Linda Mardöll, trygghetsvärd på Trygghetsboendet i Kolla träffar Linda Nilsson, verksamhetsledare för Go-Kungsbacka.

Är du intresserad av att bli volontär?
Om du har frågor, vill bli volontär så är du välkommen att kontakta 
Linda Nilsson,verksamhetsledare på go!kungsbacka:  

Telefon nummer 0300-83 43 07
linda@gokungsbacka.se 

Läs mer om Go!kungsbacka
 www.gokungsbacka.se

”Vill du engagera dig 
eller har behov där 

frivilliga insatser gör 
nytta”



Kerstin bodde tidigare i lägenhet i Åsa. Hennes barn ville 
att hon skulle bo närmare dem och det ledde till att hon 
flyttade till Ekstas trygghetsboende i Kolla. Hon är väldigt 
nöjd med sitt boende, framför allt med gemenskapen hon 
fått i huset. Rune som bodde i hus i Onsala håller med. ”Här 
hejar man inte bara på sina grannar, utan stannar och pra-
tar en stund och om man vill så kan man vara med på olika 
aktiviteter”. Sven och Finn nickar medhållande. De båda 
har bott i hus tidigare och Finn har även bott i lägenhet. 
Finn och hans fru promenerade förbi Trygghetsboendet 
och tyckte att det såg så mysigt ut. De fick lov att komma 
in och titta runt och kände direkt att de ville flytta hit. Vi har 
fått många nya fina vänner - både tjejer och killar, säger 
Finn. 

Boulegänget på bilden spelar inte alltid tillsammans. De 
som är aktiva inom boulen på Trygghetsboendet delas 
upp i olika grupper. Alla boende som vill spela får utrymme 
på banan. När nya hyresgäster flyttar in bjuds de alltid in 
till boulebanan och får en fin introduktion. Man avstår säl-
lan från en boulematch, bara vid regn och vid spännande 
föreläsare eller bra musiker, säger gänget. 
 
Vi firade förra årets säsongsavslut genom att äta lunch 
tillsammans på Vallda golfklubb. Det var jätte trevligt. 

 

Här presenterar sig vår nye  
områdesansvarige i centrum

Jag bor i Åsa med min fru och två barn. Hos oss har vi hundar, 
hönor, kaniner, en häst och även en katt. 
Jag tycker om att renovera samt att ägna mig åt friluftsliv. Jag 
är matintresserad och har tidigare arbetat som kock.  
Mitt smultronställe är sydvästra Irland där jag kommer ifrån. 

David Swanton

Vi hälsar David varmt välkommen till oss!

5 snabba frågor till David

Vad gör du en solig och ledig dag?  
En solig dag åker jag till stranden med barnen och badar 
eller tar en sväng på suppen.

Har du ett smultronställe som du vill tipsa om?  
Mitt smultronställe är sydvästra Irland där jag kommer 
ifrån.

Vem vill du gärna umgås med på en vandring?  
På en vandring vill jag umgås med Nelson Mandela.

Bästa bok du läst, eller lyssnat på? 
Min favoritbok är den jag läser nu: ”Japanese candlestick 
charting techniques” 

Vilken tv-serie vill du rekommendera till våra läsare?  
Jag rekommenderar ”Ozark” från Netflix

Bouleklubben
Trygghetsboendet i Kolla parkstad har flera 
aktiva grupper, att spela boule är en av de 
aktiviteter som engagerar många av våra 
hyresgäster. 
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Från vänster i bild:
Finn:  Civilingenjör Ringhals, 81 år
Kerstin:  Receptarie Kronan, 89 år 
Sven:  Jordbruk Rossared, 83 år
Rune: Bilsadelmakare, egenföretagare, 92 år

Kort om Boule
Boule är ett spel och en 
sport, som spelas genom 
att kulor av stål kastas mot 
en liten träkula, kallad ”lille”. 
Ordet boule är egentligen 
det franska ordet för klot. I 
Frankrike och de flesta andra 
länder benämns spelet 
pétanque.
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Områdesyrorna våren 2022
Traditionsenligt har vi sedan flera år tillbaka ordnat 
områdesyror ute i våra fastigheter. Pandemin har 
tvingat oss att hålla upp, men nu är vi äntligen igång. 
I vår har vi fått träffa våra hyresgäster personligen  
igen. Så härligt!

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 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 områdena i vårt 
bestånd. Vi har tyvärr inte möjlighet att besöka samtliga 
områden varje år. Vårens yror bjöd på omslag i vädret 
och många goa skratt och samtal.

Bollvägen
Äppelrosvägen
Magnoliavägen
Klövervägen
Kornvägen
Rågvägen
Humlevägen
Slåttervägen
G:a Tölövägen
Rosengatan 1-35
Britta Lenas gata
Hyllan
Liabovägen
Rosenvingevägen 
Blåvingevägen

Nästa år blir det nya 
områden, kanske kommer
vi till dig.
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Hyresgästföreningen undersöker
Med tre års mellanrum genomför Hyresgäst-
föreningen en undersökning bland 28 olika privata 
och kommunala hyresvärdar i Västsverige. I en 
kundenkät frågar de medlemmar och hyresgäster 
vad de anser om den hyresvärd de bor hos. 

För andra gången i rad fick Eksta Bostads AB bäst 
betyg bland alla hyresvärdar i hela västsverige. Vi 
jobbar målmedvetet för att behålla vårt höga anse-
ende och är mycket stolta och glada att få denna 
utmärkelse. De frågor som är viktiga för er är också 
viktiga för oss. Service, trygghet och bemötande 
ligger högt upp på listan. 

Förvaltningsavdelningens mål 

Vi skall vara den kvalitetsmässigt 
mest attraktiva hyresvärden i Kungsbacka

--------------------------------------------------

Vårt arbetssätt skall ge fler och 
mer nöjda hyresgäster/kunder.

Vårt arbetssätt skall kvalitets- 
och värdesäkra våra fastigheter.

Vi skall alltid sträva efter förbättringar 
och vara öppna för förändringar.

Nöjda hyresgäster är det bästa vi vet!

För oss som jobbar på Eksta blir arbetsdagen så 
mycket trevligare när vi har en dialog med våra 
hyresgäster. Vi behöver veta att det vi gör faktiskt 
fungerar och uppskattas. Vi tar också vara på era 
förslag och önskemål om hur vi kan bli bättre.

Varje år ber vi dig att svara på frågor om hur du 
trivs med ditt boende. Hur du uppfattar mö-
tet med vår personal och andra frågor som rör 
fastigheten du bor i. Här tar vi hjälp av ett företag 
som är experter på kundundersökningar. Vi får 
in många bra förslag och också omdömen som 
vi har nytta av i vårt arbete med att få fler nöjda 
hyresgäster och kunder. 

Exempel på kommentarer som gjort oss glada och som sporrar oss i vardagen:

• Bra ordning, seriös hyresvärd, aktiva med att förbättra och utveckla sitt bestånd.
• Trevlig personal både på kontoret och fastighetsskötaren. Enkelt att göra felanmälan.
• Att man blir trevligt bemött när man antingen ringer eller mailar, alltid snabbt svar. 
• Servicepersonalen är trevliga och hjälpsamma.
• Personalen är bäst.

B ä s t  i 
Vä s t

För att försäkra oss om att vi har hög kvalitet på boende och service behöver vi veta vad våra 
hyresgäster tycker. Genom den årliga hyresgästenkäten får vi ett bra mått på hur vi upplevs.

Ta c k  t i l l  a l l a  e r 

s o m  s v a r a t

Putte och Felicia, område centrum
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Nya möjligheter och rutiner
Teknik och nya rutiner kan många gånger göra livet lite enklare. 
Vi hoppas att du får glädje av dessa tips.

Ansökan om förändring av lägenhet 

När du vill göra en förändring i eller utanför din lägenhet 
behöver du ansöka om vårt godkännande. Till din ansökan 
ska en skalenlig ritning bifogas där mått, utseende samt 
förändringens förhållande till angränsande ytor framgår. Vi 
undersöker förutsättningarna för den förändring du önskar 
göra och lämnar vi vårt godkännande kan du genomföra 
förändringen. Tänkt på att du inte får påbörja förändringen 
innan vi har lämnat vårt godkännande.

Exempel på förändringar som kräver Ekstas 
godkännande:
• Bygga altan
• Bygga uterum, sätta upp pergola eller liknande
• Sätta upp ett staket eller en skärmvägg
• Sätta upp en markis
• Uppföra en skiljevägg i lägenheten
• Installera laddbox till egen carport eller garage

Ansökan skickar du ifylld och undertecknad till:
Eksta Bostads AB, Box 10400, 434 24 Kungsbacka

Vad får man göra i sin lägenhet?
Detta är en vanlig fråga och dialogen med oss är viktig. Du skall alltid 
fråga innan du gör en förändring i eller utanför din lägenhet. Nu blir det 
enklare och kanske lite tydligare för dig. 

Hämta blanketten på Hämta blanketten på 
vår hemsida:vår hemsida:

Eksta.se/Hyresgäst/BlanketterEksta.se/Hyresgäst/Blanketter

Information via sms

Vi har nu möjlighet att skicka ut information via sms till er 
hyresgäster. Det kan gälla ett planerat underhåll eller till-
fälliga störningar i fastigheten. SMS-informationen kan till 
exempel användas om vi får ett el-avbrott eller om vi ska 
tvätta fasader eller göra annat  underhåll i ditt område. 

Fördelarna är flera. Du får snabbt informationen i din 
mobil. Vi spar på naturens resurser då vi inte behöver 
skriva ut i pappersform. . 

Vad behöver du göra?
Har du lämnat rätt mobilnummer till oss är allt lugnt. 
Byter du nummer kan du lätt gå in på Mina sidor på hem-
sidan och ändra ditt nummer.  
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Lokaler blir lägenheter
Efterfrågan på bostäder ökar i alla kommundelar. 
Hyresrätten som upplåtelseform är eftertraktad. Där vi ser en 
möjlighet kan vi bygga om en lokal till en eller flera lägenheter.

Arbetet med att se över alla möjligheter att bygga 
om lokalytor och allmänna ytor till bostäder sker 
kontinuerligt, säger vår förvaltningschef Jonathan 
Hagrenius. Två exempel är Andreas väg 2 i Vallda 
där tre lägenheter har skapats av en före detta tom 
lokalyta. Inflyttning har skett i vår.

I centrala Kungsbacka på Öster-
gatan har Danske Bank lämnat 
sina lokaler. Vi valde att bygga om 
andra våningen till  två lägenheter. 
Inflyttning skedde i maj.

Linda Westberg hyr ut lägenheterna i vår nyproduk-
tion och oftast är det många hyresgäster som vid ett 
och samma tillfälle flyttar in på ett nytt område.

Ombyggnationer av lokaler är roligt att få förmedla, 
säger Linda. Jag har förmånen att få följa utveck-

lingen steg för steg och är lika im-
ponerad varje gång. Att en tom och 
oanvänd lokal genomgår förvandling 
till ett trivsamt hem är så värdefullt då 
kön till bostäder i vår kommun är lång. 
Med hjälp av kompetenta entreprenörer 
skapar vi nya hem i lokaler som annars 
bara hade stått tomma.

Linda på hyresavdelningen
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Utemiljögruppens personal 
närmare dig och ditt område 

Vår personal inom utemiljögruppen gör 
ett viktigt och uppskattat arbete. Deras 
arbetsuppgifter består bland annat i att 
sköta tillsyn av utemiljön. De har också 
koll på soprummen och papperskor-
garna i våra områden. Tidigare har de 
arbetat över hela vårt fastighetsbe-
stånd, från norr till söder. Nu inför vi ett 
nytt arbetssätt vilket gör att du kommer 
att se samma person i ditt distrikt. 

Miljögruppens personal knyts nu mer 
till expeditionen i sitt distrikt och kan 
jobba i team med områdesansvariga 
och förvaltare. Det ger bättre möjlighe-
ter och tid till att göra det lilla extra 
i området.  

Information från våra förvaltare

Häckar och klippning  

Sedan något år tillbaka ansvarar Eksta för all 
häckklippning i våra områden. 

Det gör vi för att:
Säkerställa att häckarna får rätt höjd vid 
utfarter. Risken finns annars att häckarna 
skymmer sikten. 

Det blir enhetligt och snyggt i våra områden. 
 
Det underlättar för dem som har svårt att 
göra arbetet själva.
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Glöm inte internkön 

Hur gör jag?  
Du loggar in på Mina Sidor.  Där registrerar du dig i internkön och får då poäng för varje dag och kan söka 
de lägenheter som visas under ”Sök bostad”.  

Vad gäller för internkön?
- Du måste uppdatera dig en gång om året för att stå kvar som sökande.  
- Tackar du nej två gånger till erbjudande om lägenhet nollställs dina köpoäng.  
- Lägenheter med kortare uppsägningstid än tre månader, läggs inte ut i internkön.  
- Eksta beslutar om en lägenhet skall publiceras internt eller via Kommunens Bostadsförmedling.  
- För att registrera dig & söka lägenhet via vår interna kö måste du:  
- Vara hyresgäst och ha bott i nuvarande lägenhet i ett år.  
 
OBS! FÖR ATT BEHÅLLA DINA POÄNG MÅSTE DU LOGGA IN EN GÅNG PER ÅR

Är du hyresgäst hos oss och önskar att byta lägenhet inom Eksta kan du 
registrera dig i vår interna kö.

ODLA POPCORNGRÄS - 
HUR LÄTT SOM HELST 

Opoppade popcornkärnor blir fint 
prydnadsgräs Allt du behöver för 
att komma igång är några vanliga 
(inte micropopkorn) popcornkärnor, 
krukor, jord och vatten. Enklare och 
billigare än så här blir det inte.

Så här gör du:
Fyll en kruka med jord. 
Lämna några centimeter upp till 
kanten.
Sätt i ett gäng popcornkärnor i 
krukan. 
Du behöver inte lämna mycket 
mellanrum mellan kärnorna.
Häll på ett par centimeter jord till för 
att täcka över popcornkärnorna.
Vattna rikligt och vattna sedan varje 
dag.
Ställ krukan på en solig plats.
Fortsätt vattna, vattna och vattna.

Smått och gott 

Popcornen på bilden planterades för 
5 veckor sedan.  Det bl ir både dekorativt  och 
härl igt grönt för en bill ig peng.
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Matte Anna

Fritz jobbar extra på kontoret. Matte Anna i kundtjänst ger beröm.

Det här är Fritz
Namn:  Fritz 
Ras:  Fransk Bulldog 
Ålder:  6 år 
Intresse: Skogspromenader samt slappa i 
tv-soffan. Det är inte mycket som slår en 
sovmorgon. 
Ogillar: Regn, då stannar jag helst hemma i 
sängen.
Favoritsnacks: Popcorn 
Favoritlek: Jag älskar att jaga krat-
tor, sopkvastar eller dammsugaren. 
Unikt för mig: Jag har ett eget  
instagramkonto med 14.000 följare:
 @fritz_the_french_bulldog 

Att ibland få följa med till Eksta  
gör både gott för mig och alla som 
jobbar där. Det blir en positiv och 
glad stämning på kontoret. 

Tänk på det här!Tänk på det här!

Rastning får endast Rastning får endast 
ske utanför bostads-ske utanför bostads-
området. Ta hand om området. Ta hand om 
avföring och släng i avföring och släng i 
skräpkorgar. skräpkorgar. 

Hunden måste vara Hunden måste vara 
kopplad och får inte kopplad och får inte 
lämnas utan tillsyn.  lämnas utan tillsyn.  
Ditt husdjur får inte Ditt husdjur får inte 
störa andra boende. störa andra boende. 

BARNENS EKSTA
Vi vill gärna veta vad du tycker. 
Hur ser den bästa lekplatsen ut? 
 
Skicka ett mejl eller brev. Skriv och rita till oss 
och berätta vad du tycker skall finnas när du går 
ut genom dörren för att leka. 
 
Vi lottar ut badbollar och ficklampor. 

Mejla till: info@eksta.se

Eller skicka brev till:

Eksta Bostads AB
Box 10400
434 24 Kungsbacka

Glöm inte att skriva 

namn och adress

Har du också hund?

Maila en bild och berätta 
om din pälskling. Då får 
du en hundbajspåsbehål-
lare i brevlådan. Erbju-
dandet gäller en gång 
per hund boende i våra 
lägenheter.

info@eksta.se
Kom ihåg att skriva din 
adress.



Tårta i burk 

Här kommer ett superenkelt sätt att 
fixa en snabb sommartårta. Själv-
klart kan man baka bottnar och göra 
egen sylt och vaniljmousse. Men vi 
har valt att använda färdig-
producerade i detta recept.

Ingredienser: 
Rulltårta
Vaniljmousse
Grädde
Jordgubbar

Servering:
Bygg tårtan i burken genom att 
varva tunna skivor rulltårta med 
vaniljmousse ungefär halvvägs upp 
i burken.
Avsluta med vispad grädde och  
jordgubbar.
Njut direkt eller sätt på ett lock och 
förvara i kylskåpet.
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Äta ute!

Sommarmat
- Lättlagat, enkelt att ta med

Wraps med lax och avocado

Ingredienser för 4 personer:
4 majstortillas
500 g gravad lax
1 avokado
1 dl färskost
1 gurka
1 knippe dill
1 stor näve blandad sallad
1 msk olja
1 tsk vinäger
1/4 rödlök
Salt 

Gör så här:
Skär laxen i mindre bitar. 
Skala och kärna ur gurka, skär i kuber.
Finhacka rödlök.
Mosa avokado och blanda med gurka och 
rödlök.
Finhacka dill.
Blanda olja och vinäger med salladen, 
smaksätt med salt.
Stryk sedan ut färskost på tortillas och 
lägg på rikligt med lax, avokado, sallad 
och rulla ihop i smörpapper

Nu är det perfekt tid att äta ute. Njuta av naturen, umgås 
över generationer, träffa vänner, både gamla och nya.  
Mat och gemenskap gör det enkelt att trivas tillsammans.

  Lätt att ta med, lika fin.

Ut och njut!



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

Första pris  

Termos/Hamam badlakan/ Väska 

Andra pris 
Picknickfilt /2 st Muggar 

Tredje pris  
Vattenflaska/Hamam badlakan

 

VI GRATULERAR FÖRRA NUMRETS VINNARE
1:a pris: Barbro Nordström, Västra Kyviksvägen 
2:a pris: Milvi Sjölund, Rosengatan  
3:e pris: Kristin Bergkvist, Gnejsvägen  

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 sommar 2022

Vi vill ha dina svar senast söndag 17/7 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.    Hur behåller jag mina poäng i internkön?
2.    Vilka telefontider gäller i sommar?
3.    Vem ansvarar fär häckklippning i ditt område?

Lycka till!


