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Det är med stor glädje som jag konstaterar att 
vi har flyttat fram positionerna i den senas-
te Nöjd kund index-mätningen. I kriterierna 
service, bemötande och information får vi 
särskilt högt betyg, vilket känns väldigt roligt. 
Vi har även ökat i andra bedömningsparame-
trar. Kanske är tidningen du håller i din hand 
en framgångsfaktor? I Trivas, som ges ut fyra 
gånger per år, samlar vi nyttig information till 
våra kunder. Vi vill gärna ha Din respons på hur 
vi kan göra tidningen ännu bättre.

Vi har upplevt en viss personalomsättning på 
företaget den senaste tiden, vilket inte tillhör 
vanligheterna. En bidragande orsak är att 
samarbetet med Solahaga by har upphört. Vi 
har fått in nytt friskt blod som ska stärka oss  
såväl i vårt underhållsarbete som i de projekt 
vi har framför oss. I detta nummer kan ni läsa 
om Marie Teike som är ny fastighetschef. Hon 
kommer inledningsvis att arbeta parallellt 
med Bo Edh, som går i pension om drygt ett 
år. Detta innebär att Raimo Proos har antagit 
uppdraget som förvaltare med ett helhets-
grepp över den dagliga verksamheten.

Det råder för närvarande stort tryck på bostä-
der i vår kommun. Jag har inte upplevt något 
liknande sedan jag kom hit för drygt tre år 
sedan. Vi har en vision om 100 nya bostäder 
i kommunen inom den närmaste treårsperio-
den, förutsatt att alla planer går i lås.

Vi är inne i december och 
därför vill jag ta tillfället i akt 
att önska Er alla en God Jul 
och ett Gott Nytt År. Snart 
skriver vi 2016 och nya 
utmaningar väntar oss!

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, adress: Edsgatan 1B
Öppet: Onsdagar 9.00 -18.00, lunch 13.30 -14.00

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: Prinfo Rydins, Vårgårda

Tidningsinformation

Huvudkontorets öppettider i julhelgen:
• V 52 
Måndag - Tisdag: 8.00 –16.00. Onsdag: 08.00 –12.00
Torsdag - Fredag: Stängt
• V 53 
Måndag - Onsdag: 8.00 –16.00
Torsdag - Fredag: Stängt
• V 1 
Måndag: 8.00 –16.00. Tisdag: 8.00 –12.00
Onsdag: Stängt. Torsdag - Fredag: 08.00 –16.00

Nu är Trivas nya Bo-
butik klar och vi har flyttat 
in i Centrum- huset med 
ingång från Edsgatan. 

Vi har öppet onsdagar 
09.00 - 18.00 med 
avbrott för lunch, 
13.30 - 14.00.
Varmt Välkomna!
Leifab

Nya Trivas bobutik klar

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



Viktiga datum

Levande ljus 
– mys med respekt!
När dagarna blir kortare, mörkret dröjer sig kvar längre 
och advent så sakta närmar sig så är det inget som slår 
det mjuka skenet från några fina brinnande stearinljus. 
Krypa upp i soffan med en rykande kopp varmt te och 
bara mysa när vinterstormarna blåser utanför. 
Då är det viktigt att tänka på att glömda stearinljus 
orsakar många bränder, släck alltid ljusen när du lämnar 
rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och 
ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat 
brännbart. Lämna inte barn, eller husdjur som går lösa, 
ensamma med levande ljus.
Om ni inte redan gjort det så kan det vara läge att prova 
brandvarnaren nu inför advent, tryck på knappen och 
kontrollera att den piper. Ha som vana att prova den en 
gång i månaden och när du varit bortrest.

Martin Löfqvist
Säkerhetssamordnare på Leifab

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

Nu väntar vintern och vi får se vad den 
bär med sig i form av kyla och snö. Leifab 
försöker vara snabbt ute med snö och 
halkbekämpning men en del vägar och 
andra ytor låter vi vara. Vi vill därför 
uppmana våra hyresgäster att hålla sig till 
de vägar och platser som ni ser att vi har 
sandat och skottat. Det kan vara fres-
tande att gena men det förekommer att 
det finns förrädiska isfläckar under snön 
och det finns hyresgäster som har brutit 
armar och ben på dessa. Så ta inga risker 
utan ta de vägar som ni ser är iordning-
ställda.

• December
10    Nobeldagen
13    Lucia
24    Julafton
31    Hyresinbetalning/Nyårsafton
• Januari
1       Nyårsdagen
6       Trettondedag jul
13    Tjugondedag jul
29    Hyresinbetalning
• Februari
9       Fettisdagen
14    Alla hjärtans dag
29    Hyresinbetalning/skottdagen

Färdiga projekt
Balkongrenoveringarna på Hantverkargatan och Mo-
linsgatan har pågått under sommaren och hösten men 
nu är det färdigt. På Molinsgatan genomförde vi också 
en sanering av mjukfogar som innehöll PCB, en tillsats 
i gammal fogmassa som inte får användas längre. Vi 
gjorde ett kortare uppehåll med arbetet under som-
maren för att våra hyresgäster skulle kunna använda 
sina balkonger då. Vi förstår att det ändå har varit en 
jobbig tid då en del av jobbet har varit ganska bullrigt, vi 
beklagar detta.
Arbetet med att ersätta den gamla elpannan som 
värmde husen på Kalvhagen är färdigt. Den nya värme-
pumpen är driftsatt och vi ska nu noggrant följa upp 
hur den jobbar och om den minskar vår elförbrukning 
så som det är tänkt. Ny gräsmatta är sådd efter jobben 
med de åtta borrhålen som förser värmepumpen med 
energi och den verkar redan ta sig så smått, vi får se 
om den behöver kompletteras till våren. Vi tackar våra 
hyresgäster för tålamodet under byggtiden.
Arbetet med att bygga om och till serviceboendet 
Pilgården på Ström fortgår enligt planerna och när det 
är klart i mars 2016 är alla kommunens 3 serviceboen-
den helrenoverade under den senaste 10-årsperioden. 
Det var ett av ortens byggföretag, Lidbergs Bygg som 
vann den upphandlingen och som så här långt har gjort 
ett utmärkt jobb.  Alla lägenheter på Pilgården kommer 
att ha tillgång till egen uteplats samt gemensamma 
ytor att umgås i. 

Städschema vinterväg



Frisörsalong Hårstunden
 – flytten blev ett klipp för Linda

Linda i sin nya  salong på Edsgatan.

Favorit i repris; 
Adventsfirande
Adventsfirande på Centrumhusets inner-
gård söndagen den 29:de november 
kl 18.00. Ingång från Göteborgsvägen 38 B, 
Leifab står för Glögg och pepparkakor. 
 

Nils Lindell sjunger och spelar julmusik. 

Alla hyresgäster är hjärtligt välkomna! 
 

För att vi skall veta att glöggen kommer att 
räcka vill vi att ni anmäler er: 
Leifab vx 0520-494100 
agneta.johansson@leifab.se

Linda Eriksson blev färdigutbildad 
frisör 1993. Tio år senare öppnade 
hon egen salong – Hårstunden. Förra 
hösten flyttade verksamheten in i nya 
lokaler på Edsgatan.

Det var inte helt självklart att Linda 
Eriksson skulle bli frisör. I ungdomen 
fanns tanken på att ta anställning inom 
industrin.

– Jag var intresserad av att tjäna peng-
ar, skrattar Linda. Efter att ha praktise-
rat i högstadiet, dels på en frisersalong 
på Ström, dels på Volvo Flygmotor 
klarnade bilden.

– Som många andra tjejer i den åldern 
tyckte jag att frisör verkade roligt. 
Förutom ett kortare gästspel på pap-
persbruket SCA när barnen var små 
har Linda Eriksson hållit ett fast grepp 
om saxen. 2003 öppnade hon och en 
kompanjon egen salong. Förra hösten 
gick flyttlasset till nya centrumhuset 

där Hårstunden är närmaste granne till 
Netto.

– Vi har det bästa läget i Lilla Edet. Det 
är en fantastisk miljö och kunderna 
uppskattar våra nya lokaler. Vi var lite 
oroliga för vad våra äldre kunder skulle 
säga, men vi får odelat positiv respons.

– För verksamheten har det också 
inneburit ett lyft. Vi får nya kunder i 
stort sett varje vecka och spontanför-
säljningen har ökat. Linda Eriksson har 
idag sällskap i salongen av Julia Sköld 
Andersson. Planer finns dock på att ta 
in ytterligare någon frisör.

– Som det är nu har vi fullt upp mest 
hela tiden, berättar Linda vars salong 
även erbjuder försäljning av kläder, 
smycken och make up.

Vad är det för hårmode just nu?
– En känsla av 70-talsmode med 
färger från naturen. För killarna är det 

Flytt till nytt kontor
Vid årsskiftet kommer Leifab att flytta till 
nya lokaler på Göta. En trevlig anledning 
till detta är att en av våra hyresgäster 
expanderar och behöver vårt nuvarande 
kontor.

VD Lars Wijkmark inspekterar de nya lokalerna.



Frisörsalong Hårstunden
 – flytten blev ett klipp för Linda

lite softare frisyr som gäller, istället för att 
rakas ska det klippas kort.

Om du haft ett annat yrke?
– Då hade jag nog varit frisörlärare som 
jag också är utbildad till.
Det lackar mot jul, men någon önskelista 
tänker Linda Eriksson inte skriva. Att få 
umgås med familjen och äta god mat är 
fullt tillräckligt när högtiden ska firas.

– Gran och hemmagjord glögg är dock ett 
måste på jul, betonar Linda.

Vad kan du inte vara utan på julbordet?
– Köttbullar och Janssons frestelse.

Namn: Linda Eriksson.
Ålder: 41.
Bor: Lilla Edet.
Familj: Man och två barn.
Stjärntecken: Stenbock.
Intressen: Hår och fotboll. Hjärtat klappar 
för Göta BK.

Äter helst: Pizza.
Lyssnar på i bilen: Darin.
Kan du inte vara utan på frukostbordet: 
Kaffet!

FEM RAKA:
Sax – Fön
Vax – Spray
Färg – Naturligt
Långt – Kort
Permanent – Rakt

Jag har bott i en 
hyreslägenhet i 10 år
och min 25 åriga son funderar 
på att flytta in. Jag vill egentli-
gen överlåta hela lägenheten till 
honom om det går. Går det att 
genomföra? 

Du har rätt att överlåta ett hyreskontrakt 
till en närstående, men det krävs då bland 
annat att man varaktigt har bott tillsam-
mans och dessutom haft gemensamt 
hushåll. Man brukar tala om att varaktigt 
sammanboende har en tidsgräns på ca 
3 år, så för att gå denna väg skulle din 
son alltså få flytta in och bo tillsammans 
med dig under nämnda period för att ni 
skulle uppfylla detta krav. Man kan inte 
kvalificera sig för att få ta över en lägen-
het bara genom att vara folkbokförd på 
lägenhetens adress. Det är bara den som 
rent faktiskt har bott i lägenheten som kan 
ha rätt att ta över den och det är Du som 
hyresgäst som skall styrka detta. 

Du skall alltid inhämta hyresvärdens 
godkännande för överlåtelsen. Om Du 
som hyresgäst underlåter dig att inhäm-
ta ett godkännande och ändå överlåter 
hyresrätten riskerar Du att bli av med 
densamma. Vägrar hyresvärden överlå-
telse kan du hänskjuta tvisten till hyres-
nämnden för prövning. Vem är då när-
stående? Det är en maka, make, sambo, 
barn eller nära släkting som har haft delat 
hushåll med dig. Det räcker inte att Du 
haft ett barnbarn inneboende hos Dig. Om 
Du uppfyller alla krav så skall Du också 
uppfylla de krav som ställs vid en normal 
uthyrning. Det vill säga att du har möj-
lighet att betala hyran, inte är störande 
och uppfylla andra krav som hyresvärden 
rimligan kan ställa på Dig. 

En annan form av överlåtelse är byte. 
Hyresgästen har rätt överlåta hyresrätten 
vid byte om hyresgästen har beaktans-
värda skäl. Exempelvis när han eller hon 
behöver en större lägenhet, en lägenhet 
med lägre hyra eller en lägenhet som 
ligger närmare arbetet. Bytet måste ske 
utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. 
Detta innebär att den som byter till sig 
lägenheten ska vara skötsam och kunna 
betala hyran.

Fråga juristen

Linda i sin nya  salong på Edsgatan.



Möt Marie
I en mansdominerad värld utgör 
Marie Teike en frisk fläkt. Hon är 
en idéskapare som trivs i ett högt 
uppskruvat tempo. Således har 
Marie hamnat helt rätt. Som ny 
fastighetschef på Leifab väntar 
många spännande projekt under 
de närmaste åren.

– Företaget står inför stora utma-
ningar då det ska byggas mycket 
nytt. Det ska bli kul att få vara med 
och driva Leifabs utveckling framåt.

Marie Teike har varit i byggbran-
schen sedan 2000. Hon började 
sin yrkesbana som snickare, läste 
därefter vidare och tog högskole-
examen. Under de senaste åren 
har hon arbetat som konsult och 
fungerat som projektledare för 
stora byggprojekt. 

– Det är så jag fick kontakt med 
Leifab första gången. Jag har bland 

annat hjälpt dem med projekt som 
Hjärtumskolan och Torgbacken.

Var yrkesvalet självklart?
– Ja, det var det. Jag är praktiskt 
lagd och var oerhört kreativ som 
barn. Jag gillade att bygga båtar, 
kojor och så vidare.

Vad innebär arbetet som fastig-
hetschef?
– Jag ska dels ansvara för det 
befintliga fastighetsbeståndet, 
dels nybyggnation som ska till. 
Tjänsten innebär också ett visst 
personalansvar. Det är viktigt att vi 
jobbar mot samma mål.

Beskriv dig själv med tre ord?
– Innovativ, är lite av en idéspruta, 
positiv och rak. Min omgivning bru-
kar uppfatta mig som tydlig.

Om du haft ett annat yrke?
– Då hade jag varit pilot eller gräv-
maskinist. 

Vad gör du helst på fritiden?
– Under sommarhalvåret är det 
båten som gäller, vintertid åker jag 
gärna snowboard när tillfälle ges. 
Sedan gillar jag att snickra hemma.

Julen är i antågande, hur firas 
den?
– På julafton samlas familj och 
släkt hemma hos oss för att fira 
tillsammans. Det brukar bli 
mycket folk i alla åldrar. Det är 
roligt!

Marie Teike
Ålder: 35 år
Familj: Gift och en son på 18 månader
Bor: Björlanda, Hisingen
Lyssnar på: Schlagermusik och rock
Kan du inte vara utan på julbordet: 
Julskinkan
Önskar jag mig i julklapp: Kan man 
säga en barnfri natt?

 -  Trivs när tempot är högt

Marie är utbildad snickare och gillar fortfarande 
att snickra hemma.



    Då hade jag 
varit pilot eller 
grävmaskinist

Marie är utbildad snickare och gillar fortfarande 
att snickra hemma.



Var med och tävla med Trivas korsord. Tre stycken vinnare får vardera ett presentkort från BlommaLin 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 Januari. 
Rätt lösning kommer att publiceras på www.leifab.se från och med den 15 Januari. Rätt lösning på föregående krysset var: HÖSTLIGT LÄGE. Grattis till vinnarna som 
fick vardera 300 kr i presentkort från Hårstunden i Lilla Edet: Göran Håkansson, Gun Ohlsson och Barbro Brogren.

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

Så här gör du: 
1.  Smula ner jästen i en bunke. Smält matfettet. Stöt saffranet med lite 
av sockret i en mortel. Rör ner saffranet i det smälta matfettet. Tillsätt 
mjölken och ljumma degspadet till ca 37˚C. 
2.  Rör ut jästen i lite av degspadet. Tillsätt resten av degspadet, socker, 
kesella/kvarg, salt och ägg. Blanda ev. i russin. Arbeta i nästan allt vetemjöl 
och arbeta degen ca 5 minuter i maskin eller 10 minuter för hand. Strö lite 
mjöl över degen. Låt den jäsa under bakduk 30-45 minuter.
3.  Ta upp degen på mjölad arbetsbänk. Knåda ev. i resten av mjölet. Baka 
ut degen till lussekatter. Lägg dem på plåtar med bakplåtspapper. Låt jäsa 
under bakduk 30-45 minuter. Sätt ugnen på 225˚C.
4.  Till pensling: Pensla med uppvispat ägg.
5.  Låt bullarna jäsa under bakduk ca 20 min.
6.  Grädda mitt i ugnen 8-10 minuter. Låt svalna på galler övertäckt med 
bakduk.
Tips.  Frys de som inte går åt och ta fram vartefter de ska ätas.
Övrigt.  Brödet innehåller gluten och ägg.

Utsökta & saftiga blir dessa saffransbröd med kesella. 
Degen till lussebullarna är lättarbetad och du kommer inte 
bli besviken över slutresultatet.

Ingredienser:   1/2 paket jäst (á 50 g)   150 g smör eller margarin   2 påsar saffran (á 1/2 g)   2 dl socker
   5 dl mjölk
   250 g Kesella/Kvarg (1%)

    1/2 tsk salt    1 ägg
    ev. 1 1/2 dl russin     Ca 16 dl vetemjöl (ca 960g)Pensling:

    ägg

Saftiga Lussebullar 
med kesella

I N G R E D I E N S E R  ( P o r t i o n e r :  3 0  b u l l a r )


