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Räntan och väntan är två ord som jag skulle vilja 
uppehålla mig vid ett litet ögonblick. Vi har ett 
ränteläge som är konstlat, en ny situation som vi 
inte riktigt vet vad det innebär och vad konse-
kvenserna kan bli på sikt. Det är inte omöjligt att 
vi tvingas uppleva en rekyleffekt. I så fall är risken 
uppenbar att räntan skjuter i höjden betydligt 
fortare än de sänkningar vi upplevt den senaste 
tiden. Det skulle i sin tur kunna påverka hyrorna 
i framtiden. Det återstår att se hur konjunkturlä-
get utvecklar sig.
Väntan till semester och lata dagar i solen kän-
ner nog de flesta så här års. Flera av Er kanske 
redan har påbörjat ledigheten? Vi på Leifab har 
den stora glädjen att kunna välkomna ett antal 
feriearbetare, som ska se till att hjälpa oss med 
olika bestyr under sommarmånaderna. Det gäller 
både fastighets- och anläggningssidan. Feriear-
betarna utgör en ovärderlig resurs och jag hopp-
as verkligen att ungdomarna ska trivas hos oss. 
Kanske återvänder de någon gång i framtiden?
Själv ska jag ägna semestern åt motorcykel-
körning i Alperna. Det är roligt och avkopplande 
på samma gång. Dessutom ska familjen hinna 
med ett besök på Malta där min bror har bjudit 
in till bröllop. Sålunda kommer utlandsvistelser 
att varvas med förhoppningsvis varma och fina 
sommardagar hemma i Sverige.
I min förra ledare beskrev jag de senaste turerna 
kring Lödöseborg och att Fritidsnämnden gett 
oss i uppdrag att byta ut kylanläggningen och 
renovera omklädningsrum-
men, bland annat genom att 
installera nya duschar. För att 
verkställa begäran krävdes ett 
godkännande från kom-
munstyrelsen vilket vi nu 
har fått. Arbetet kommer 
att ta sin början i höst 
och budgeten är satt 
till 3,5 miljoner kronor. 
Om allt går som det ska 
ligger isen blank när 
ishockeysäsongen gör 
sig påmind.
Slutligen vill jag passa 
på att önska alla en 
riktigt skön sommar!
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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 Prinfo, Vårgårda

Tidningsinformation

Kontorets öppettider vid Midsommar:
• Torsdagen före Midsommarafton  8.00 –12.00
• Midsommarafton, Stängt
• Midsommardagen, Stängt

Tidigare i vår hade vi Bomöte i vår lokal Kajutan på Göteborgs-
vägen 59. Temat för kvällen var brandsäkerhet. Informations-
kvällen avslutades med korv och bröd. Tack alla ni som kom!

Bomöte Kajutan, Lilla Edet

L A R S  W I J K M A R K
V D,  L E I FA B

PS: Lokalen Kajutan går att hyra dygnsvis av er hyresgäster. Bok-
ning sker via e post, agneta.johansson@leifab.se eller Leifab´s vx 
0520-494100.



Viktiga datum
• Juni
 6  Sveriges Nationaldag
 3  Kungligt bröllop
19  Midsommarafton
30  Hyresinbetalning
• Juli 
14  Kronprinsessans födelsedag
31  Hyresinbetalning
• Augusti
8  Drottningens namnsdag
31 Hyresinbetalning

Vad händer med Badhuset?
Lilla Edet har ett av de tidigare badhusen i Sverige 
som fortfarande är kvar i relativt ursprungligt skick. 
Det är byggt runt 1935 och Disponent Haeger hjälp-
te till med pengar för bygget. I början av 2000-talet 
beslutade kommunen att lägga ner verksamheten och 
det väckte många protester i kommunen. Med anled-
ning av beslutet bildades Badhusföreningen som var 
en samling eldsjälar som jobbade hårt för att behålla 
verksamheten och som också lyckades driva badhuset 
vidare tills Sportlife tog över. 2013 beslutade dock 
Sportlife att stänga ner bassängen och till slut flyttade 
man även det gym som fanns i källaren.
Sedan dess har huset stått tomt och tanken föddes 
hos Leifab som äger fastigheten att bygga om och till 
byggnaden så att det kunde skapas 24 lägenheter och 
i projektet också försöka starta en organisation för att 
åter kunna fylla bassängen och låta badverksamheten 
återupptas. Det skulle kunna bli några av kommunens 
mest attraktiva lägenheter med härlig utsikt över 
älven och nära tillgång till bassängen.
Tyvärr så lade den gamla stadsplanen från 1928 
hinder i vägen för att bygglov skulle kunna beviljas 
för detta, Leifab har därför ansökt om planändring för 
att kunna förverkliga sina ideér. En sådan process är 
inte gjord i en handvändning utan det kommer att ta 
sin lilla tid, hur många som kommer att överklaga den 
ändrade planen har naturligtvis en stor inverkan på 
tidsåtgången och om det över huvud taget är möjligt 
att genomföra.
Vi på Leifab hoppas naturligtvis på att det hela ska 
kunna genomföras, inte minst med tanke på beho-
vet av nya lägenheter samt bevarande av det gamla 
kulturarvet som badhuset ändå är.
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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

Den 7 mars var det Bodag i Lödöse. 
Mycket folk tog tillfället i akt att besöka 
Lödöse museum på lördagsförmidda-
gen.
Lilla Edets kommun hade ordnat med 
denna bodag. Utställare var exploatörer, 
mäklare, finansiärer, Leifab och även 
representanter från Lilla Edets kom-
mun. Besökarna fick en samlad bild av 
de olika projekt som är på gång.

Bodag i Lödöse

Förslagsholken
Nu inför vi ett nytt forum: ”Förslagsholken”. Här 
ska du som hyresgäst kunna meddela dig om tips 
och idéer som du tycker är bra att andra får ta 
del av. Är det en riktigt bra idé så kan det kanske 
generera ett presentkort. Skicka in ditt förslag till 
agneta.johansson@leifab.se så får vi se!



Kulturspanarna träffas en gång i 
veckan i Studieförbundet Vuxen-
skolans lokaler på Kullåsgatan. 
Några av medlemmarna träffas 
emellertid dagligen. Lisbeth Gran-
berg, Uno Hansson och Lennart 
Karlsson bor nämligen grannar i 
Kalvhagen.
Kulturspanarna såg dagens ljus för 
drygt fem år sedan. Initiativtagare 
var Hillevi Pettersson och till cirkel-
ledare utsågs Lennart Karlsson.
– Det var självklart att det var 

Lennart som skulle leda gruppen. 
Han är en av norra Europas bästa 
konstkännare och utgör spindeln 
i nätet för vår verksamhet, säger 
Uno Hansson.
Uno är Upphäradsbon som flytta-
de till Kalvhagen på Ström för fyra 
månader sedan. 
– Till Lilla Edet skulle jag aldrig flyt-
ta, men när jag väl kom hit upptäck-
te jag hur fint och trevligt det var. 
Jag hade sålt mitt hus och bodde 
på en camping när jag fick kontakt 
med Leifab. De frågade: ”När kan du 

flytta?”. Jag kan komma på dagen 
svarade jag.
– Jag måste säga att jag trivs 
oerhört bra, det är ett väldigt lugnt 
kvarter och det råder en gemytlig 
stämning mellan alla som bor här.
När Trivas kommer på besök sitter 
Uno och Lennart hemma hos Lis-
beth och dricker kaffe. Vårsolen gör 
sig påmind denna förmiddag.
– På kvällen flyttar vi över till min 
uteplats för då har vi sol där, skrat-
tar Uno.
Lisbeth har bott i Kalvhagen i åtta 

Kulturspanare som trivs ihop

Kulturspanarna Lisbeth Granberg, Uno Hansson och Lennart Karlsson bor underbart vackert i området Kalvhagen på väster sidan om älven.



Kulturspanare som trivs ihop
år och Lennart sju. De understry-
ker den positiva känsla som Uno 
just har förmedlat.
– Här bor man liksom i en bubbla 
där alla känner alla. Det är inga 
bilar eller mopedister som stör. 
Sommartid är det fint att sitta 
i paviljongen med utsikt över 
älven eller ta sig en promenad till 
Ströms slottspark, säger Lisbeth.
– Jag uppskattar närheten till 
Strömsvallen. Där sköter jag 
min löpträning. Det är suveränt 
nu när planen har försetts med 

konstgräs, inflikar Lennart.
Tillbaka till Kulturspanarna som 
är trions gemensamma intres-
se. Det hela började med lätt 
konsthistoria, men har utvecklats 
under årens lopp.
– Nu omfattar träffarna även 
litteratur och musik, förklarar 
Lennart Karlsson.
Kulturspanarna arrangerar också 
konstutställningar då deltagarna 
målar gärna och ofta.
– Kvantitet är kvalitet, konstate-
rar Lennart Karlsson.  
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Ursäkta: Redaktionen ber om ursäkt: vår medarbe-
tare Martin Löfqvist är 42 år ung och inte 47 år som 
det råkat bli i faktarutan i intervjun i förra numret!

Balkongrenovering
Vid en besiktning av lägenhetsbalkonger-
na på ...gatan upptäcktes att armeringar-
na börjat rosta. Balkongerna är nu nästan 
klara. Så här blev de första.



Möt Raimo
Raimo Proos har ett förflutet 
inom fastighetsbranschen, 

arbetade på 
Alingsåshem 
innan han gick 
över till indu-
strin och tog 
anställning 
på Svedplan i 
Gräfsnäs.
– Jag hade nog 
jobbat kvar där 
ännu om inte 
företaget lagts 
ner. Det kom 
oväntat.
Vid den tidpunk-
ten funderade 
Raimo på att gå 
hemma ett tag, 
men när han fick 

nys om ett jobb som arbets-
ledare på Leifab för företags- 
och reprationsgruppen kom 
han på andra tankar.
– Jag sökte och fick jobbet. Det 
har jag aldrig behövt ångra. Jag 
trivs fantastiskt bra, både med 
arbetsuppgifterna och med 
personalen som arbetar här.
Vad är roligast med jobbet?
– Ingen dag är den andra lik. 
Vi har 28 förvaltningsområden 
och det är svårt att planera 
exakt hur morgondagen ska 
se ut. Det kommer in felan-
mälningar via telefon och mejl 
och då gäller det att få ihop 

arbetsfördelningen. Drivkraften 
i arbetet är just den flexibili-
tet som krävs i väldigt många 
avseenden.
Du framhäver trivseln på Lei-
fab, hur yttrar sig den?
– Genom ett bra samarbete. 
Det är som i idrottens värld, 
det gäller att ta vara på varan-
dras styrkor. Vi på Leifab gör 
misstag varje vecka, men vi vill 
inte göra om dem. 
Ärlighet är a och o för oss och 
när det uppstår problem är vårt 
nyckelord: Lös det!
Om du skulle beskriva dig 
själv som chef?
– Ödmjuk. Jag ställer höga krav 
på mig själv och jag gör det 
även på dem som jag jobbar 
tillsammans med. Jag vill hävda 
att arbetsmoralen är väldigt 
hög på Leifab.

På fritiden kretsar mycket kring 
fotbollen. När spelarkarriären 
tog slut fortsatte Raimo som 
tränare, han har varit sport-
chef, talangutvecklare och 
talangscout. 
Vad har du för uppdrag inom 
fotbollens tjänst just nu?
– Jag var med och startade 
IFK Göteborgs inbjudningsträ-
ningar i slutet av 90-talet. Nu 
är jag tillbaka där. Jag är en 
fotbollsnörd, jag är den första 
att erkänna det. Jag tittar ofta 

på detaljer i spelet och tycker 
många gånger att prestationen 
är viktigare än resultatet.
Är IFK Göteborg favoritlaget?
– Ja, hjärtat klappar för Blåvitt 
och för Bristol City.
Vad ska du göra i sommar?
– Ledigheten ska jag förhopp-
ningsvis tillbringa på Gottland. 
Jag ser även fram emot att få 
tillbringa en första sommar 
med barnbarnet. Nyligen var 
jag och rekade vilka attraktio-
ner hon kan åka på Liseberg, 
innan jag avrundade Göte-
borgsbesöket med att bevittna 
en fotbollsmatch på Jonsereds 
IP… 

RAIMO PROOS
Ålder: 57 år.
Familj: Fru Nancy, barnen Fredrik 31, 
Tobias 30, Elena 25, Johan, 21, och 
barnbarnet Oliva 1 år.
Bor: I Sollebrunn.
Favoritmat: Allt som har med kött att 
göra.
Gillar att göra på fritiden:  Förr utövade 
jag sport, numera ägnar jag mig åt att 
titta på andra som utövar olika slags 
idrotter. Jag ser idrott i allmänhet och 
fotboll i synnerhet både live och på tv.
Favoritmusik i bilen:  Peter LeMarc.
Vad på frukostbordet kan du inte vara 
utan: Ägg i alla dess former.

En riktig fotbollsnörd

Raimos Tips: 
Ställ inga saker i trappuppgången. Det har med brandsäkerheten att göra. 
Enligt lagen om skydd mot olyckor är det inte tillåtet att förvara lösa eller bränn-
bara föremål i trapphuset. Det gäller såväl dörrmattor som cyklar och barnvag-
nar, eftersom de kan försvåra eller förhindra en utrymning om det börjar brinna.



    Hjärtat 
klappar för 
Blåvitt!



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 augusti. Rätt lösning 
kommer att publiceras på www.leifab.se från och med den 15 augusti. Rätt lösning på Påskkryssset var: ....! Grattis till vinnarna som fick vardera 300kr i presentkort 
från Wäxthuset: ..., Lilla Edet, .... Lilla Edet, ....., Nygård.

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

Trivas-krysset

Så här gör du: 
1.  Sätt ugnen på 175°C.
2. Tårtbotten: Dela äggen i gulor och vitor. Vispa äggulor och socker poröst.
3. Blanda mjöl, potatismjöl och bakpulver. Vänd ner mjölet i socker- och 
äggblandningen. Häll på vattnet.
4. Vispa äggvitorna till ett hårt skum. Vänd försiktigt ner i smeten.
5. Smöra och bröa en stor, rund form (ca 30 cm i diameter, för 15 port) och 
häll i fyllningen. Grädda kakan ca 40 minuter, känn efter med en sticka om 
den är torr. När kakan svalnat, stjälp upp den på ett fat och dela den i tre 
bottnar.
6. Fyllning: Skala och skiva rabarberstjälkarna. Smält dem med honung i en 
kastrull på svag värme ca 10 minuter. Låt svalna.
7. Lägg rabarberfyllningen på understa bottnen. Lägg på den andra bott-
nen och bred på generöst med äppelmos. Lägg på den tredje bottnen.
8. Vispa grädden och fördela (spritsa ev) den över tårtan.
9. Ansa, skölj och skiva jordgubbarna, fördela dem över tårtan. Dekorera 
gärna tårtan med vackra blad från trädgården.

Vem kan väl motstå denna somriga och saftiga jord-
gubbs/rabarbertårta till midsommarkaffet?  

Tårtbotten:
    4 stora ägg
    3 dl strösocker    1 1/2 dl vetemjöl    1 1/2 dl potatismjöl    1 1/2 tsk bakpulver    3 msk hett vatten

Fyllning
    3 rabarberstjälkar (à 115 g)    3 msk flytande honung    2 dl äppelmos    3 dl vispgrädde    1 liter  jordgubbar

Trivas 
Midsommartårta
 


