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Kom ihåg datumet! 

GOD JUL 
Äntligen! Nu är de nybyggda lägenheterna på 
Timmertjärnsvägen 15-21 klara för inflyttning. Det är 25 
år sedan vi byggde senast så detta känns mycket roligt för 
både Edshus och Dals-Eds kommun. Slutbesiktning sker 
den 15 december och inflyttning den 1 januari 2017. 

Det har snart gått 6 månader sedan jag började på 
Edshus och vi har mycket att jobba med i framtiden. Vi 
kommer anordna bomöten till våren och där hoppas jag 
få träffa så många som möjligt av er. 

 

Jag vill passa på att önska er alla en god 
jul och ett gott nytt år. 
 

 

Stickcafé 
Tisdagar 18-20 

Julbön 
24 december 

Kl 11.00  

är det julbön i  

Dals-Eds kyrka 

barnkören 

medverkar 

Biblioteket 
Utställning -28/12 

Eds Quiltare  - 

Quiltat & Klart 

Verk i lappteknik. 

Julstämning 
utomhus  

Julen närmar sig och det är tid för 
att pynta och göra det lite extra 
mysigt runt oss. Med enkla små 
medel går det lätt att skapa 
julstämning även utomhus, vid 
entrén och på uteplatsen. 
 
En av våra hyresgäster har med 
hjälp av lite grankvistar, tomtar 
och lyktor i olika storlekar skapat 
en så här fin entré. 
 
  
 

Sticka eller 

handarbeta 

tillsammans på 

biblioteket. 

http://62.80.138.132/skolor/skolbilder/hamtabilder.php?kat=&page=46
http://62.80.138.132/skolor/skolbilder/hamtabilder.php?kat=&page=46
http://publicdomainvectors.org/sv/tag/Julgran
http://62.80.138.132/skolor/skolbilder/hamtabilder.php?kat=&page=46
http://62.80.138.132/skolor/skolbilder/hamtabilder.php?kat=&page=46
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Öppet Hus 
Söndagen den 30 oktober hade vi Öppet Hus och 

visade en av våra nybyggda lägenheter på 

Timmertjärnsvägen 15-21.  

 

Det kom många besökare och intresset var stort för 

nybyggnationen. Vi vill rikta ett varmt tack till alla 

som kom och besökte oss, och även ett varmt tack 

till de lokala företagen som ställde upp med att 

möblera lägenheten och gjorde den fin inför 

visningen.  

 

Är du intresserad av boende i detta område är du 
välkommen att höra av dig till Edshus. Du skickar enkelt 
in en ansökan via vår hemsida www.edshus.se 

Under hösten har Annika Lännhult avsagt sig sitt 

uppdrag som styrelseledamot och har ersatts av 

Andreas Nilsson. Vår nya styrelse består av: 

 

Sten-Åke Olsson, ordförande 

Carina Halmberg, vice ordförande 

Anna Johansson 

Jan-Olaf Marthinusen 

Gunnar Simonsson 

Leif Kunell 

Andreas Nilsson 

Edshus Styrelse 

Intresserade av de nya lägenheterna? 

Följ oss på sociala medier 

Edshus finns nu både på Instagram och Facebook.  
Vi har även lanserat en ny hemsida www.edshus.se 
 
För att lättare kunna kontakta dig vill vi gärna ha din 
mailadress. Skicka den till info@edshus.se   

Följ oss på    

http://www.edshus.se/
mailto:info@edshus.se
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Chokladdoppad lakritskola 

 
 Du behöver: 

3 dl       grädde 

3 dl        strösocker 

1 msk  kakao 

90 g  turkisk peppar 

1 dl ljus sirap 

 

Garnering: 

Doppas i vit choklad 

med rivet citronskal 

eller mörk choklad med 

flingsalt 

 

Gör så här: 

Mät upp samtliga ingredienser i en 

bredbottnad gryta, och låt koka upp under 

omrörning. 

låt koka tills temperaturen nått upp till 120 

grader (ca 12- 15 minuter brukar det ta). 

När kolan är klar så rör ner smöret, och häll 

ner i en lagom stor form – klädd av 

bakplåtspapper. 

Låt kolan stelna och svalna innan du skär 

lagom stora godisbitar av kolan. 

Sedan smälter du chokladen över vattenbad – 

och doppar sedan kolan i chokladen. 

Låt svalna och förvara svalt. 

Niklas har bott i samma lägenhet på 
Timmertjärnsvägen 13 sedan han flyttade 
hit till Ed för drygt 15 år sedan. Han trivs i 
den och skulle nog inte vilja bo på något 
annat område.   
 
Här på Timmertjärn finns närheten till 
naturen med jättefina stigar i skogen som 
Niklas gärna tar en tur på cykel eller en av 
sina otaliga vandringar han gjort i 
skogarna runt om i vår kommun.  
 
Dessutom är det nära till centrum ca 670 
meter tillägger han, tror denna exakta 
siffra har att göra med hans brinnande 
intresse för kartor, vildmarksliv och 
tekniska prylar.  
 
Till lägenheterna finns bra 
parkeringsmöjligheter, vilket är bra när 
det kommer vänner på besök.  

Möt Edshus hyresgäst Niklas Odh 

Niklas är flitig med att komma med 
medborgarförslag till kommunfullmäktige och 
även under vårt samtal kommer han med en 
hel del förslag på förbättringar, bland annat 
bättre gatubelysning från 
Storgatan/Nössemarksvägen och in mot 
Timmertjärn, men även önskemål om att 
kunna öppna upp lägenhetens planlösning.  
 
På fritiden kartlägger Niklas gärna olika 
vandringsleder i vårt  
område med bilder  
på vindskydd och  
övernattningsstugor,  
naturligtvis med  
tillhörande  
GPS koordinater.  
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Att göra i Dals-Ed 

Bio 
Det visas många filmer under jul och nyår.  

”Hundraettåringen som smet från notan och 

försvann” visas 26/12, 27/12, 1/1, 2/1 och 8/1 kl 

19.00 

”Bamse och Häxans dotter” visas 1 januari kl 16.30 

För hela bioprogrammet under julhelgen besök 

www.dalsed.se  

På Stallbacken bio kan ni köpa biljetter och godis. Där 

finns nu möjlighet att betala med Swish. 

 

Till sist 
Glöm inte att släcka ljusen 

Att tända levande ljus i vintermörkret är mysigt, 

men var försiktiga. Nu i advent och juletider ökar 

antalet bostadsbränder dramatiskt på grund av 

levande ljus. Ta för vana att alltid kontrollera din 

brandvarnare och följ Brandskyddsföreningens 

råd.  

Använd flamsäker mossa i ljusstaken.  

God Jul och Gott Nytt År 

önskar vi på Edshus 

Anders Englund 

Erling Siljeblad 

Gösta Schagerholm Catharina Johansson 

Maria Marthinusen 

Abid Mesic 

Jörgen Odén Elin Johansson 

Stefan Siljeblad 

http://www.tomtenallan.se/3deca.htm

