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Tidigare har jag ondgjort mig för att det inte 
finns några färdiga planer för byggnation. Nu har 
vi emellertid flera projekt som ligger i startgro-
parna, vilket är mycket glädjande. Det krävs för 
att vi ska kunna skapa tillväxt i kommunen.
Vi är bland annat på gång med Ängshöken, där 
vi har gjort om planen för byggnation. Utställning 
kommer att ske inom en snar framtid.
Vi har fått plantillstånd för det gamla badhuset 
och kan således gå igång med det projektet. 
Återstår att se vad det leder fram till, men det 
kan definitivt bli ett svårslaget boende, unikt för 
Göta älvdalen. Tanken är att bygga ut befintlig 
huskropp och skapa hyresrätter. Vi ser också 
över möjligheterna att kunna bevara bassängen 
och låta den bli en del av hyresgästernas service.
Stallarna på Ström har sett sina bästa dagar och 
det finns ingen annan utväg än att riva kåken. 
Byggplanen för detta område är koncepthus 
– flerfamiljshus i fem byggnader. Det skulle 
generera 40 lägenheter. Samtidigt tittar vi på en 
lösning tillsammans med kommunen för boule-
klubben, som bedriver verksamhet i nuvarande 
lokal. Förhoppningen är att komma igång med 
byggnationen så fort som möjligt och att de 
första lägenheterna ska vara inflyttningsklara 
om ett år.
Vad det gäller Tingbergsskolan i Lödöse finns 
också ett förslag till bostäder – 27 lägenheter i 
två plan. Det finns tankar på att göra en del till 
ett serviceboende.
Sist men inte minst några 
rader om Lödöseborg. Upp-
handlingsförfarandet har tyvärr 
dragit ut på tiden på grund 
av överklaganden. Det be-
tyder att säsongsstarten 
skjuts på framtiden.
Fortsätt njut av hösten, 
det tänker jag göra. 
Båten är på land och 
motorcykeln har rullats 
in i garaget. Nu är det 
svampplockning som 
gäller!

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: Onsdagar 9.00-18.00.

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:
• Måndag - Fredag  8.00 –16.00
• Lunchstängt 12.00 –13.00
• Lördag - Söndag, Stängt
• Trivas Bobutik  fr 1/10 Onsdagar, 9.00 –18.00

Som ni säkert har läst i lokaltidningen har kommunen beslutat 
att flytta biblioteket till Folkets Hus och i samband med det även 
lägga beslag på vår Trivas-butik. Det gjorde att vi fick se oss om 
efter andra lokaler och då föll valet på Centrumhuset.

Inflyttning beräknas ske under oktober månad. Vi kommer också 
att ändra våra öppettider i samband med detta. De nya tiderna 
kommer att vara onsdagar 09.00 - 18.00.

Ursäkta röran

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

Söndagen den 25:e Oktober slutar sommartid och vi övergår till 
så kallas normaltid.

Vintertid upphör



Viktiga datum

Vad är på gång i Leifab?
Leifab jobbar på olika sätt för att minska energikost-
naderna, det är ett sätt att hålla tillbaka behovet av 
hyreshöjningar. Dessutom försöker vi på olika sätt att få 
igång byggnation av nya bostäder. 
När det gäller energi har vi genomfört inregleringar av 
våra värmesystem på flera fastigheter. Inregleringen 
syftar till att vi ska få en så jämn värmefördelning som 
möjligt i lägenheterna för att skapa ett bra inomhus-
klimat, det innebär samtidigt att vi sparar energi. Ett 
annat projekt som är på gång just nu är Kalvhagen 
där vi installerar bergvärme. Vi borrar ett antal 180 
meter djupa hål som vi tar energi ur med hjälp av en 
värmepump som sedan ska värma husen och även ge 
varmvatten. Elpannan som hittils har skött detta blir 
bara en reserv.
I fråga om bostadsbyggande vill vi gärna hjälpa kommu-
nen att växa och som ett led i detta erbjuda fler bostä-
der. Ett sådant projekt har vi nämnt tidigare, nämligen 
att bygga om och till det gamla badhusen i Lilla Edet. 
Ett annat projekt som vi har börjat titta på är det gamla 
stallet på Ström, där skulle vi kunna bygga ca 40 nya 
lägenheter i ett första skede inom gällande detaljplan 
om stallet rivs. Stallet är i och för sig en gammal vacker 
byggnad som vore värd att bevara med kostnaderna för 
att reparera det är så höga att de hyror som vi skulle 
kunna behöva ta ut inte blir realistiska. Vi har ändå tagit 
en kontakt med Länsstyrelsen för att höra vilket stöd 
det finns att få för reparationer av den här typen av 
byggnader, men det handlar om lite pengar i samman-
hanget. Tillsammans med kommunen tittar vi på vilka 
möjligheter det finns för Boule-klubben som finns där 
nu att få andra lokaler.
Fastigheten Ängshöken är under utredning för att få en 
detaljplan, den kan var på plats under våren 2016 och 
då skulle vi kunna börja bygga. Går allt som det ska kan 
det finnas drygt 20 lägenheter där i början på 2017. 
Gamla högstadiet på Tingbergsskolan har ju sagts upp 
av kommunen och vi håller på att utreda vad vi ska göra 
med byggnaden, någon typ av boende tror vi det borde bli. 
Inom en 3-års period skulle Leifab inom de här planerna 
kunna bygga ca 100 nya lägenheter.

Information om felanmälan:
I första hand önskar vi att felanmälan görs via vår 
hemsida. I andra hand kan ni även nå oss via e post 
och telefon. 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

Efter påpekande från Räddningstjänsten i 
Lilla Edet ber vi er att ta bort cyklar, barn-
vagnar och annat brännbart material från 
era trappuppgångar. Lösa och brännbara 
föremål kan utnyttjas som tändmaterial. 
Därför lämpar det sig inte att förvara 
lättantändligt material eller föremål i 
trappuppgångar, källare, vindsförråd eller 
i garage. Inte heller under byggnader eller 
i omedelbar närhet till byggnader så att 
föremålen kan sprida eller förvärra en 
brand. Cyklar, barnvagnar och annat ma-
terial får förvaras endast i anvisade förråd 
och utrymmen. 

Martin Löfqvist
Säkerhetssamordnare på Leifab.

Tänk på att trapphusen 
är utrymningsvägar i 
händelse av brand

• September
23    Höstdagjämning
30    Hyresinbetalning
• Oktober
4      Kanelbullens dag
5      Internationella barndagen
24    FN dagen
30    Hyresinbetalning
• November
1       Allhelgonadagen
6       Gustav Adolfdagen
8       Fars dag
10    Mårtensafton
30    Hyresinbetalning



Monica Björkqvist, 30, och sam-
bon Daniel Tobiasson, 33, bodde 
centralt i Lilla Edet och trivdes med 
det. När sonen Hamilton, 2 år, föd-
des började de emellertid se sig om 
efter ett annat boende. 
I somras gjorde de slag i saken och 
flyttade in i en av Leifabs lägenheter 
på Skövdevägen i Nygård – en sned-
spark bort från Alevi idrottsplats.
– En perfekt miljö för Hamilton att 
växa upp i. Vi har en stor gräsmatta 
precis in på husknuten och nära till 
naturen. Centrumlägenheten vi hade 
tidigare var bra när vi var två, men 
här blir det lite mer huskänsla, förkla-
rar Monica.
– För mig blev det också som att 
flytta hem eftersom jag är uppväxt  
i Lödöse och har många vänner i 
området.

Beskriv ert nya boende?
– Lugnt och tyst, det är ingen trafik 
som stör. Det är väldigt barnvänligt 
och vi uppskattar vår uteplats, säger 
Daniel.
– En annan stor fördel är närheten 
till förskolan. Här känner nästan alla 
föräldrar varandra och det skapar en 
trygghet, tillägger Monica.
Har ni aldrig funderat på att köpa 
hus?
– Visst har det funnits sådana tankar, 
men det är samtidigt väldigt bekvämt 
att bo i en hyresrätt. Du vet vad du 
har för boendekostnad varje månad 
och det är inga oförutsedda utgifter 
som plötsligt dyker upp. Skulle något 
hända, exempelvis att tvättmaskinen 
går sönder, är hyresvärden bara ett 
samtal bort.
Lägenheten är på 86 kvadratmeter, 

Övergav centrumläget
- Flyttade till landet

Snart är det vinter

Snart kommer kallare tider och våra vär-
mesystem börjar jobba igen. I en del av våra 
hus har vi genomfört injusteringar av värme-
systemen för att skapa ett jämnare inom-
husklimat och minska värmekostnaderna. 
På exempelvis Molinsgatan minskade 
energiförbrukningen med ungefär 40.000 
kWh efter justeringen. Det är mer än vad 
en eluppvärmd villa förbrukar. Inomhuskli-
matet är mycket svårt att hantera. Uppfatt-
ningen om vad som är ”rätt” temperatur och 
”lagom” ventilation är individuell och skiljer 
sig åt rätt ordentligt. Det är praxis inom 
fastighetsvärlden att det inte får vara under 
19 grader varmt i lägenheten. Vid klago-
mål på att det är för kallt genomför vi alltid 
mätningar för att få korrekta värden att utgå 
ifrån. Vi har som standard en temperatur på 
21 grader när vi justerar systemen. 
Vid elementen sitter en termostatventil 
som är inställd på 21 grader. För att fungera 
som det är tänkt måste luft kunna cirkulera 
runt den så den känner av temperaturen i 
rummet. Hänger ni täta gardiner framför så 
känner den bara av temperaturen runt ele-
mentet och tror därmed att du har det varmt 
och skönt och stänger alltså av värmen. 
Likadant om du sätter en soffa eller någon 
annan möbel framför elementet som hindrar 
luften från att cirkulera.
De flesta av våra hus är från en tid då 
energin var billig och ventilationen löstes på 
ett sätt som var standard på den tiden. Det 
fungerar så att frisk luft tas in till lägenheten 
via springventiler i fönster och de sugs med 
hjälp av fläktar ut via kök och badrum. 
På vintern upplever många att det drar kallt 
från de här ventilerna, vilket det också gör 
eftersom de leder rakt ut i friska luften. Om 
ni stänger dem upphör ventilationen, vilket 
kan orsaka mögelpåväxt i badrum och kök. 
Eftersom fläktarna fortsätter suga kommer 
det uppstå ett undertryck i lägenheten som 
innebär att luft försöker komma in genom de 
otätheter som alltid finns. Det kan betyda att 
ni kommer få in grannens matos eller att det 
börjar pipa och vissla genom någon springa. 



Övergav centrumläget
- Flyttade till landet

tre rum och kök. Trots att famil-
jen knappt har hunnit bo in sig 
så verkar åtminstone Hamilton 
redan hemmastadd.
– Hamilton stortrivs! Han har en 
jämnårig kamrat i grannhuset 
som han brukar leka med, säger 
Monica.
Monica jobbar inom vården i 
Lödöse och Daniel på ett bygg-
företag i Lilla Edet. De har båda 
nära till sina arbeten.
– De gånger vi vill åka kollektivt 
är det bra bussförbindelser och 
det tar bara tio minuter till pen-
delstationen i Lödöse. Vi ser bara 
fördelar och ångrar definitivt inte 
vår flytt från till Nygård.

Får man mata fåglar 
från sin lägenhet?
Det är inte fritt fram att mata fåglar 
hur som helst. Om konsekvensen blir att 
utfodringen skapar besvär för grannarna 
kan det vara ett giltigt skäl för värden att 
säga upp hyresgästen. Hyresgästen skall 
bevara ordning, sundhet och gott skick i 
sitt boende. Hyresgästen får inte försämra 
grannarnas boendemiljö. Det gäller att 
utfodra efter omdöme, detta kan leda till 
sig råttor och andra skadedjur. 

Fråga juristen

Kan man hyra ut en bo-
stadslägenhet i andra 
hand hur som helst?
För att en hyresgäst ska få hyra ut sin 
lägenhet i andrahand krävs hyresvärdens 
samtyckte eller att hyresnämnden lämnar 
tillstånd till det. När man ställs inför frå-
geställningen är det två prövningar man 
ska göra. För det första är de skäl som 
hyresgästen anger tillräckliga? För att få 
tillstånd att upplåta lägenheten i andra 
hand krävs att det föreligger beaktans-
värda skäl. Vanligtvis utgörs dessa av ex-
empelvis arbete eller studier på annan ort. 
Det skall vara sannolikt att förstahands-
hyresgästen återkommet till bostaden. 
Dessa skäl framgår direkt av lagtexten. I 
förarbetena till lagen anges även andra 
skäl som är beaktansvärda, ett av dessa är 
provboende. Det måste dock vara frågan 
om provboende med någon man aldrig 
tidigare varit sammanboende med.
Den andra prövningen man skall göra är 
om, som lagtexten uttrycker det, hyres-
värden inte har befogad anledning att 
vägra samtycke. Den prövningen avser 
huruvida andrahandshyresgästen är 
skötsam. Prövningen avser emellertid 
inte andrahandshyresgästens skötsam-
het med inbetalning av hyra, eftersom 
det alltjämt vid andrahandsuthyrning är 
förstahandshyresgästen som är ansvarig 
för att hyran verkligen betalas in. Första-
handshyresgästen är fortfarande ansvarig 
för förpliktelserna enligt hyreskontraktet 
med hyresvärden.
Om man lämnar tillståndtill andrahands-
upplåtelsen ska denna tidsbegränsas.

Monica Björkqvist och Daniel Tobiasson med sonen Hamilton



Möt Niklas
Allt som rör värme och venti-
lation ansvarar Niklas Gus-
tavsson för i sin roll som drift-
tekniker. Niklas började som 
sommarjobbare på Kungälvs 
Rörläggeri 2002 och blev kvar 
där fram till våren 2013 då 
Leifab blev hans arbetsgivare.
– Jag var trött på pendlandet 
till Göteborg och sökte nya 
utmaningar. Som drifttekniker 
handlar det bland annat om 
skötsel av våra stora pann-
anläggningar. Vi har sex stora 
värmeproducenter i kommu-
nen. Sedan kommer det in fel-
anmälningar som ska åtgärdas, 
det kan vara ventilation som 
inte fungerar, varmvatten som 
kanske försvunnit eller att det 
är dålig temperatur.

Vad är drivkraften i arbetet?
– Energibesparing är något jag 
brinner för. Det pågår en hel del 
intressanta projekt i kommu-
nen och där vi successivt byter 
ut föråldrade anläggningar. På 
Kalvhagen exempelvis ersätts 
elpannan med bergvärme och 
på Lindkullen har vi solceller.
På tal om klimat, hur trivs du 
på Leifab?
– Mycket bra! Det är en god 
sammanhållning och överlag 
fungerar det väldigt bra.
Om du haft ett annat yrke?
– Då hade jag förmodligen va-
rit grävmaskinist. Jag var inne 
på det i yngre år, men det blev 
aldrig så.
Beskriv dig själv som person?
– Lyhörd, ödmjuk och lugn.

På fritiden är det renovering av 
huset som gäller, ett intresse 
som Niklas har.
– Det är fortfarande ett och 
annat rum som ska fixas till 
hemma. Jag tycker det är kul.
Den gångna semestern till-
bringade familjen på Lyckornas 
camping där husvagnen står 
uppställd under säsongen.
– Någon vidare sommar var 
det ju inte, säger Niklas och 
tillägger:
– Jag har en båt, en styrpulpe-
tare, som jag gärna åker ut och 
fiskar med. Den här somma-
ren blev det bara vid ett enda 
tillfälle…

NIKLAS GUSTAVSSON
Ålder: 32 år.
Familj: Sambo, en son på åtta år från ett 
tidigare förhållande.
Bor: Ström, Lilla Edet
Favoritmat: Fläskfilégryta med kantareller.
Gillar att göra på fritiden:  Jag gillar 
renovering.
Favoritmusik i bilen:  Allt utom klassiskt.

 -  Energibesparing som drivkraft

Niklas Tips: 
Spara energi! Stäng hellre av elementet än att öppna fönstret.



    Någon 
vidare 
sommar 
var det ju 
inte



Var med och tävla med Trivas korsord. Tre stycken vinnare får vardera ett hårvårdspaket från Hårstunden i Lilla Edet, värde 300 kronor. 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 oktober. 
Rätt lösning kommer att publiceras på www.leifab.se från och med den 15 oktober. Rätt lösning på Midsommarkrysset var: KNÖLIGT FORMAT. Grattis till vinnarna 
som fick vardera 300 kr i presentkort från Folkets Hus i Lilla Edet:Ingela Andersson, Lennart Olofsson och Anita A Björk.

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

Trivas-krysset

Så här gör du: 
1.  Deg: Smula jästen i en bunke. Smält matfettet. Tilsätt mjölken och 
värm till fingervarmt, 37°C. Häll lite av degvätskan över jästen och rör tills 
den löst sig.
2.  Tillsätt resten av degvätskan, socker, salt och nästan allt vetemjöl, 
spara lite till utbakningen. Arbeta degen smidig för hand eller i maskin tills 
degen släpper bunkens kanter. Låt degen jäsa övertäckt ca 30 min.
3.  Fyllning: Rör matfettet smidigt med socker och kanel till fyllningen.
4.  Ta upp degen på arbetsbänk och knåda den smidig med resterande 
mjöl. Kavla ut degen till en platta, ca 30x40 cm (för 20 st). Bred på fyll-
ningen och rulla ihop från långsidan. Skär rullen i ca 2 cm breda bitar. Lägg 
bitarna med snittytan uppåt på en bakpappersklädd plåt eller i bullformar 
av papper.
5.  Låt bullarna jäsa under bakduk ca 20 min.
6.  Pensling: Pensla bullarna med uppvispat ägg och strö över lite pärl-
socker. Grädda bullarna mitt i ugnen i 250°C, ca 8 min. Låt svalna på galler 
under bakduk.

Inget går upp emot nygräddade kanelbullar. Tillverka allas 
vår favoritbulle med detta klassiska recept!

Deg:
   1/2 paket jäst (á 50 g)   50 g smör eller margarin   3 dl mjölk

   1 1/2 dl socker   1 krm salt
   8 dl vetemjöl

Fyllning:
    50 g smör eller margarin    2 tsk kanel

    1/2 dl socker Pensling:
    ägg
    pärlsocker

Trivas 
Kanelbullar
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