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Nu håller Du andra upplagan av vår kundtidning 
Trivas i din hand. Första upplagan, som sändes 
ut till alla hushåll i Lilla Edets kommun, blev 
mycket uppskattad. Det märktes inte minst på 
alla lösningar som sändes in på det korsord som 
fanns med. Vi hoppas att Ni ska fortsätta ge oss 
respons och komma med artikeltips till Trivas. 
Meningen med tidningen är att hålla Er som kund 
uppdaterad på vad vi gör och planerar att göra.
Apropå att planera så känner vi en stor frusta-
tion över att vi inte har planer klara för bostads-
byggande. De planer som vi begärt att få fram 
verkar också dra ut på tiden. Detta är mycket 
olyckligt då vi har en stor efterfrågan på bostä-
der. Vi ser en möjlighet att utveckla Lilla Edets 
kommun. Att utveckla ett samhälle är nödvändigt 
annars dör samhället.
Planen för fastigheten Ängshöken, som vi 
hade hoppats ha klar till våren, lär dröja till efter 
sommaren. Så går tongångarna på kommunens 
planavdelning.
Något som vi däremot kan glädjas åt är den 
låga räntan. Det är dock en förrädisk situation. 
Kortsiktigt är det bra för oss som fastighetsägare 
och indirekt för Er som kund. En minusränta, 
som råder nu, är okänd mark och vad detta kan 
innebära är det ingen som vet. Risken är att 
rekylen vid räntehöjningar blir kraftig. Stora kost-
nadsförändringar och därmed hyresförändringar 
är något som varken bolaget eller Ni som kund 
tycker om.
Under 2013 tog Leifab över 
ansvaret för ishallen i Lödöse 
efter det att föreningen som 
drev den trädde i likvidation. 
I början av året besluta-
de Fritidsnämnden att 
ge oss i uppdrag att 
renovera kylaggregat 
och omklädningsrum. 
För att verkställa denna 
begäran måste vi ha 
ett godkännande av 
kommunstyrelsen. 
Godkännande väntar 
vi oss att få i dagarna 
och då kör vi igång 
med full fart, så att 
Lödöseborg fungerar 
till säsongen 2015/16.
Nu väntar påsk med 
all den glädje som det 
innebär. Mycket god mat 
och firande ihop med nära och kära. Tänk bara på 
faran med eldar och fyrverkerier. Som Ni säkert 
vet händer det mycket olyckor.
Vi på Leifab önskar Er en riktigt Glad påsk och 
att Ni kommer att Trivas…

VD
HAR oRDET

TRIVAS i Lilla Edet är Leifabs kundtidning som utkommer 
med fyra nummer per år.

LEIFAB är ett bolag som förvaltar sina fastigheter själv. 
Vi äger industrilokaler och bostadshus i Lilla Edet, Ström, 
Hjärtum, Göta, Lödöse och Nygård.

BESÖKSADRESS: Göta bruks väg 1, Göta Industriområde, 
463 35 GÖTA

TRIVAS BOBUTIK I CENTRUM Öppet: Onsdagar16-18.00.

TEL: 0520-494100

POSTADRESS: Box 1016, 463 24 LILLA EDET

E-POST: info@leifab.se 

ANSVARIG UTGIVARE: Lars Wijkmark

REDAKTIONSKOMMITTÉ: Agneta Johansson, Bo Edh

PRODUKTION:  Zebra Reklambyrå, Trollhättan

TRYCK: Rydins Tryckeri, Nossebro

Tidningsinformation

Det blev en en lyckad 
kväll i Trivas-butiken när vi 
provsmakade årets glögg 
och sjöng in julen. Tack alla 
ni som kom och till er som 
hjälpte till.

Lyckad kväll i Trivas-butiken 
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Viktiga datum
• Mars
12   Kronprinsessans namnsdag
20  Vårdagjämningen
25  Våffeldagen
31  Hyresinbetalning
• April
14  Bomöte på Trivas
17-19  Vårstädning i våra områden
30  Kungens födelsedag och 
       hyresinbetalning
• Maj
17  Norges nationaldag
29  Hyresinbetalning 
31  Mors Dag

Badhuset
Leifab filar på planerna att renovera badhuset i 
Lilla Edet. Tanken är att kombinera bostäder med 
ett allmänt bad.
– Vad vi funderar på är att bygga ut befintlig 
huskropp och skapa hyresrätter. Det betyder att 
vi skulle kunna öppna upp badhuset för allmän-
heten, säger Bo Edh.
– Badet är tänkt att bli en del av hyresgästernas 
service och vissa tider kan det bli aktuellt att ha 
öppet även för folk utifrån.
Badhuset, som är byggt på 30-talet, är ett av 
Sveriges äldsta i sitt slag. Just nu står fastigheten 
öde och bassängen är tömd sedan länge.
– Det är intresset från marknaden som får avgö-
ra om vi ska gå vidare med projektet. Det skulle 
emellertid kunna bli ett svårslaget boende, unikt 
för Göta älvdalen, säger Bo Edh.

Tidningsexpeditionen
TTEla:s före detta expedition, det som en gång var 
polishus, ska bli bostad och förses med inglasad 
balkong.
– Samtidigt har det råkat sig så att de två andra 
lägenheterna i detta plan har sagts upp. Bottenvå-
ningen blir då tom varför vi passar på att göra en 
stamrenovering, säger Bo Edh.
Arbetet tar sin början då den sista hyresgästen 
flyttar ut i början av maj.

Information om 
felamnälan:
I första hand önskar vi att felanmälan görs via vår 
hemsida. I andra hand kan ni även nå oss via e post, 
telefon och fax. Felananmälan dagtid måndag till 
fredag 08.00-16.00, e-post: fastighet@leifab.se 
telefon 0520-494100. 
Övrig tid vid akuta ärenden kontakta Länsförsäkring-
ars larmcentral på 033-207983.
För gata, park och rörnät, se www.leifab.se

Kontorets öppettider 
vid Påsk:

• Skärtorsdagen, 8.00 –12.00
• Långfredag, Stängt
• Annandag, Stängt

Renhållning 
Vi kommer som vanligt att ställa 
ut containers i våra områden för 
att underlätta vårstädningen. Detta 
kommer att ske 17-19 april. Infor-
mation om var containrarna place-
ras kommer att finnas i era trapp-
hus/postboxar. 
Vi vill även passa på att informera 
om att ni hyresgäster har 6 fria be-
sök på ÅVC (Återvinningscentralen) 
i Göta.
För allas trevnad hjälps vi åt att hål-
la rent och snyggt runt våra hus.



Anita och Roger Andreasson, 67 
respektive 71 år, gifte sig 1968 
och året därpå flyttade paret in i 
sin nybyggda villa i Lilla Edet. 
Där blev makarna kvar fram till den 
1 augusti 2013 då Centralen 3 stod 
klar för inflyttning.
– Vi var på visning och fastnade 
just för den här hörnlägenheten. 
Det är det bästa beslut vi har tagit 
och vi saknar inte huset ett dugg. Vi 
kan inte ha det bättre, säger Anita 

samtidigt som hon visar runt i den 
välplanerade och smakfullt inredda 
trerumslägenheten om 70 kvadrat-
meter.
– Vår inglasade balkong utgör 
pricken över i:et. Sommaren för-
längs på något vis.
Med fem barnbarn och lika många 
barnbarnsbarn är det inte många 
lediga stunder för Anita och Roger. 
Alla måsten som ett stort hus 
innebär är inget som paret längtar 

tillbaka till.
– Nej, istället njuter vi av livet som 
pensionärer. Närheten till service 
i form av butiker, apotek och så 
vidare är guld värt. Det tar oss två 
minuter så är vi i mataffären, säger 
Roger.
Något år innan Anita och Roger 
sålde sin villa drabbades man av ett 
inbrott. Det var på julaftonskvällen. 
Tjuvarna stal värdefullt arvegods 
och efter den incidenten tyckte 

”Saknar inte huset ett dugg”
– Anita och Roger stortrivs i sitt nya boende

Anita och Roger Andreasson ångrar inte för ett ögonblick att de sålde sin villa och flyttade till trerumslägenheten i centrala Lilla Edet.:



”Saknar inte huset ett dugg”
Anita att det kändes olustigt.
– Annat är det här. Vi upplever 
detta som ett väldigt lugnt och 
tryggt boende. Kodlås innebär 
att inga obehöriga kommer in. 
Grannsämjan är väldigt god och 
vi håller uppsikt åt varandra. 
Blandningen av unga och äldre 
gör detta till ett väldigt trivsamt 
boende.
Störs ni inte av trafiken genom 
centrum?

– Inte det minsta!
Under sommarmånaderna flyttar 
Anita och Roger ut till sommar-
stugan som de har vid Borydsjön, 
där även husvagnen står upp-
ställd.– Det är ett riktigt smult-
ronställe. Vi saknar dock vatten, 
så det blir att ta bilen hem till 
lägenheten och tvätta. Fördelen 
är att vi bara har tio minuter att 
köra.

Kom och träffa Martin Löfqvist som 
jobbar som säkerhetsansvarig inom vårt 
bolag. Martin kommer att informera och 
även demonstrera hur en brandsläckare 
fungerar, samt bidar med lite tips och 
goda råd för att undvika olyckor i lägenhe-
ten. Raimo Poos kommer att gå igenom 
vad som är på gång i våra områden under 
2015 och ni kan även ställa frågor till ho-
nom som han skall försöka besvara.
När? Onsdagen den 15/4, 2015
Var? Bobutiken Trivas, Göteborgsvägen 59
Tid? 17.00-18.30
Vi bjuder på kaffe!
Varmt välkomna, hälsningar Raimo, 
Agneta, Martin och Thomas. 
Anmäl er gärna på: agneta.johansson@
leifab.se eller ring 0520-49 41 00 så  vi 
vet hur mycket kaffe vi ska koka...

Bomöte på Trivas

Energiproduktion

Visste ni att Leifab producerar energi i 
nästan lika stor omfattning som man för-
brukar el? Produktionen sker bland annat 
i den vindkraftspark på Prässeberget där 
Leifab har ett delägarskap, men också i 
den nya solcellsanläggningen på Lindkul-
lens äldreboende. Solfångaranläggning-
arna på Pilgården och Soläng medför att 
pannanläggningen på respektive ställe kan 
stängas av under sommaren.
– Vi producerar ungefär 90 procent av den 
el vi förbrukar, säger Bo Edh.
På Leifabs hemsida ska man i framtiden 
kunna se hur mycket energi som produceras 
i respektive anläggning.

Balkongrenovering
Vid en besiktning av lägenhetsbalkong-
erna på Molinsgatan och Hantverkargatan 
upptäcktes att armeringarna börjat rosta. 
Balkongerna kommer nu att renoveras. 
Totalt är det 76 lägenheter som berörs.
– Ärendet är ute på upphandling och vi 
hoppas vara klara med arbetet innan 
sommaren, säger Bo Edh.



Möt Martin
Martin Löfqvist  började sin 
anställning på Leifab för drygt 

ett år sedan. 
Titeln är säker-
hetssamord-
nare.
– Jag jobbar 
med allt som 
har med sä-
kerhet att göra 
samt en del 
annat. Det är 
jag som har 
ansvaret för 
brand- och 
inbrottslarmen 
i Leifabs fastig-
heter. Arbets-
miljöbiten och 
kvalitetsled-
ningssystemet 

hamnar också på mitt bord.
Det är utan tvekan ett ansvars-
fullt uppdrag som Martin Löf-
qvist innehar. Leifab genomför 
systematiska kontroller av 
nödbelysning, jordfelsbrytare 
och så vidare.
– Det handlar om att våra hy-
resgäster ska känna en trygg-
het, säger Martin.

Hur hamnade du på Leifab?
– Jag såg en annons i tidningen 
och tänkte att det yrket skulle 
passa min profil. Innan jobbade 
jag som installatör och projek-
tör på ett larmföretag. 

Har den första tiden på före-
taget motsvarat förväntning-
arna?
– Ja, det är ett väldigt intres-
sant och stimulerande jobb 
som jag har. 

Beskriv dig själv som person?
– Jag uppfattas nog som öp-
pen och trevlig, lätt att ha att 
göra med. Jag är noggrann och 
väldigt ordningsam.

Vad är drivkraften i arbetet?
– Ordning och reda är min 
drivkraft. Jag gillar att ha koll, 
vill inte lämna saker halvfär-
diga. Inleder jag ett projekt, så 
fullföljer jag det.

Om du haft ett annat yrke?
– Då hade jag nog varit ingen-
jör inom teknik eller elektronik-
branschen.
På fritiden umgås Martin helst 
med familjen. Närheten till 
Halle- och Hunneberg betyder 
att det blir en hel del promena-
der i vacker natur.

Har du hunnit smida några 
semesterplaner?
– Vi köpte en husvagn förra 
året och var ute med den tre 
och en halv av de fyra veckor 
som jag var ledig. Vi besökte 
bland annat Öland och Skåne. 

I år funderar vi på att åka uppåt 
i landet. Vi får se vad det blir.

Vad är det bästa med somma-
ren?
– Det finns inget som slår en 
grillkväll!

Martin Löfqvist
Ålder: 47 år.
Familj: Fru och en son på 5 år.
Bor: I villa i Vänersborg.
Favoritmat: Grillad ryggbiff med hassel-
backspotatis.
Gillar att göra på fritiden:  Röra på mig, 
vandra i naturen, vara med familjen.
Lyssnar helst på: Jag är allätare, men 
det blir mest hårdrock och pop.

Martin rör sig gärna i 
skog och mark på 
fritiden.

Säkerheten framför allt

Martins Tips: 
Inför den stundande grillsäsongen kan det vara bra att upplysa om att det 
faktiskt är tillåtet att använda elgrillar på balkongen och på uteplatsen, men 
glöm inte ta hänsyn till era grannar. (Detta gäller givetvis även rökning.)



    Det handlar 
om att våra 
hyresgäster 
ska känna sig 
trygga.



Var med och tävla med Trivas korsord. Tre stycken vinnare får vardera en check på 300 kronor hos Boströms Livs i Lilla Edet. Lösningen skriver du på ett vykort och 
skickar till Trivas Korsord, Leifab, Box 1016, 463 24, Lilla Edet. Du kan också e-posta ditt svar till: info@leifab.se. Vi vill ha ditt svar senast den 15 april. Rätt lösning 
kommer att publiceras på www.leifab.se från och med den 15 april. Rätt lösning på Julkrysset var: LYCKAT UPPDRAG! Grattis till vinnarna som fick vardera 300kr i 
presentkort från Wäxthuset: Rigmor Lakocky, Lilla Edet, Carina Sandberg, Lilla Edet, Ann-Marie Ivarsson, Nygård.

Ont om tid? De här goda och fina påskbakelserna, 
som ser ut att ha ett stekt ägg på toppen, bakar 
du på nolltid! Grunden är en vanlig rulltårta och 
det är garneringen som gör den kul och extra god.
Givetvis gör du rulltårtan själv. Det tar 20 minuter, smakar flera 
gånger bättre än ”köpekaga” och innehållsdeklarationen är 
busenkel.

Sätt ugnen på 250, lägg ett bakplåtspapper i en långpanna och på köks-

bänken ytterligare ett som du strör socker över. Vispa 2 dl socker och 3 ägg 

mycket pösigt och vispa därefter ned 1,5 tsk bakpulver och 2 dl vetemjöl. 

Sist rör du ner 0,5 dl gräddmjölk. Sprid ut smeten i långpannan och 

grädda genast i den heta ugnen. När kakan fått fin färg och är pösig tar 

du ut den, låter den sjunka ihop något och vänder över den på det sockrade 

bakplåtspappret. Fukta pappret på kakans undersida med en kökshandduk 

och dra snabbt av det. Bred ut sylt, Hallonsylt eller annan fyllning och 

rulla ihop medan kakan ännu är varm. Rulla in i bakplåtspappret och låt 

svalna.
När du ska servera bakelsen skär du tjocka skivor av rulltårtan (jag tycker att fyllning av 

hallonsylt är godast till bakelsen), klickar på vispad grädde och toppar med en halv konser-

verad aprikos eller persika. Hälsningar Anders.

 Trivas Påskbakelse

2 dl socker
3 ägg
1,5 tsk bakpulver
2 dl vetemjöl

0,5 dl gräddmjölk.
Hallonsylt
Aprikoser eller Persikor
Vispgrädde

TRIVAS i Lilla Edet utges av Leifab, 
Lilla Edets Industri och Fastighets AB.

Trivas-krysset

Baka en god 
Påskbakelse!
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