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Kom ihåg datumet! 

VD:n har ordet 
Det känts väldigt positivt inom Edshus med den framåtanda 
som råder inom bolaget mycket bland annat beroende på 
nybyggnationen vid Timmertjärn men även upprustning av 
utemiljön i våra bostadsområden som nu pågår.  
 
Men en hög prioritet för oss är givetvis att ha nöjda 
hyresgäster som innebär att vi skall ha en God, effektiv 
service och värdskap mot er och som det känts att vi verkar 
för. 
 
Själv vill jag passa på att tacka för denna tid jag verkat i 
Edshus för jag kommer sluta i min tjänst i mars men vill 
betona att jag kommer ha med mig de goda kontakter jag 
haft med er och hyresgästföreningen, ser också det glädjande 
att en lokalavdelning åter har startat upp i Ed. 
 
                                    Önskar er en Glad Påsk 
 

Svea Bion 
 

30 April 

Eds Marknan 

Valborgsfirande  
Terassparken 

Dans på Stallbacken  

5 - 8  Maj 

Konstvandring 

Sommarcupen 

Nostalgimässa 

Ljusare tider  
Äntligen går vi mot lite ljusare 
tider. Även om våren fick sej ett 
litet bakslag så är det ändå trevligt 
med lite snö. 
 
Snart kommer vårlökarna fram 
och det är samtidigt dags att så 
era tomater, gurkor och andra 
växter som är härliga att ha 
hemma till grillsäsongen.  
 
Tomaterna smakar alltid bättre 
när man drivit upp dem själv, sen 
luktar det ju så gått om själva 
plantan. Dessutom finns det 
väldigt många olika färger och 
modeller att välja mellan, försök 
att hitta din favorit.  
 
 
  

Filmfestival på Dal 

11 – 20 mars visas 
flera filmer varje dag 

Rolan
d 
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Status 
Nybyggnation  
Timmertjärn 
Byggnationen av de 24 lägenheterna vid 
Timmertjärn pågår som planerat, två av de fyra 
husen är på plats. 

Intresserad av de nya lägenheterna? 
Är du intresserad av en nyproducerad lägenhet? 
Kontakta Edshus på telefon 0534-190 60 så får du mer 
information inom kort kan ni gå in på www.edshus.se 
och läsa mer om storlek, planlösning och kostnad.  

 Vi fortsätter med utvändig målning på  
Gamla Edsvägen 52 – 68, två hus ska målas under 
sommaren.  
Vi kommer under våren att installera ett digitalt 
bokningssystem till tvättstugan  
Timmertjärnsvägen 11 – 13/Kronoparksvägen 17. 
På Södra Moränvägen 4 – 14 kommer vi att måla 
garagen och tvättstugan. Där ska vi också se över 
och vid behov måla fönster och fönsterbläck.  

Våra lägenheter har en fiberanslutning, du kan beställa 
Internet, TV, telefoni och andra tjänster via bredband. 
Gå in på www.qmarket.se så kan du se vilka aktuella 
tjänster och erbjudanden som är intressanta för dej. 

Bredband 

Underhåll / Investeringar 
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Äggtoddy 
 

Edshus ordförande Sten-Åke Olsson 

2 portioner 
 
2 äggulor 
2 msk socker 
 

Vispa äggulor med socker 
tills toddyn blir pösig, 
luftig nästan vit.  
Lyxtoddy, blanda 2 delar 
äggtoddy från 
grundreceptet med 
en del vispad grädde. 
Dekorera med riven 
choklad.  
Toppa med hallon, blåbär 
eller björnbär. 
 

Hyresgästföreningen 
- Vi jobbar vidare säger Bengt Liedholm 
som är ordförande i Hyresgästföreningens 
lokalavdelning i Ed.  
 
Vi är cirka 125 medlemmar, 
medlemsavgiften är 75:-/månad och du får  
tidningen Hem & Hyra, juridisk hjälp och 
mycket annat, bland annat 5 % rabatt hos 
Adlibris.  
 
Under våren kommer det anordnas 
gårdsfester där Hyresgästföreningen står för 
allt det är bara att komma och umgås. 
 
Varmt välkomna önskar Bengt & Klas  

Det har snart gått er år sedan jag antog 
utmaningen att åta mig uppdraget som 
styrelseordförande i Edshus AB. Det har 
varit en intressant och spännande tid och 
mycket nytt att ta del av.  
Styrelsen har förutom ordinarie 
styrelsemöten haft en mycket intressant 
utbildning, där vi hade besök av två 
föreläsare från SABO. 
 
Just nu jobbar vi med att förbättra hemsidan, 
göra den mer intressant och informativ. Vi 
tittar också över möjligheten att samla all 
information till nya hyresgäster i en attraktiv 
broschyr. 
 
Hyresgästföreningen har gjort försök att få 
till en fungerande organisation men inte 
lyckats hittills. Min förhoppning är att 
föreningen skulle kunna få till en styrelse 
med en representant från varje 
boendeområde. På så sätt skulle vi kunna få 
till ett forum för att framföra de önskemål 
som finns samlade i de olika 
boendemiljöerna. 
 
Vår VD, Roland Kindslätt, har antagit en ny 
tjänst i annan kommun och därmed avsagt 
sig tjänsten i Dals-Eds Kommun. Vi vill 
tacka honom för det jobb och engagemang 
han har lagt ner på Edshus och önska honom 
lycka till med sitt nya uppdrag. 
 

Vi har påbörjat processen med att 
rekrytera ny VD, men det kommer att bli 
en vakans på några månader. Vår kamrer 
Gösta Schagerholm kommer att anställas 
som VD under denna vakans. 
 
Med vänlig hälsning 
Sten-Åke Olsson 
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Att göra i Dals-Ed 

Film Festival på Dal 
Sveriges 3:e största filmfestival.  
Se ”alla” filmer för 260:- det visas cirka 65 filmer 
under festivalveckan, varav Sveabion visar 23 
föreställningar.  

Marknan med dans på kvällen 
Börja dagen med att gå på Eds Marknan och träffa på 
gamla och nya vänner. Fortsätt kvällen med 
”Pöjkarna” på Stallbacken 

 

Nostalgimässan 
Dals-Eds Nostalgiförening är äntligen tillbaka med 
Nostalgimässan i Ed. Veteranbilsutställning, MC-
utställning, stor Nostalgimarknad, 
Bildutställningar, Utställning av bruksföremål, 
husgeråd, tidningar, skivor, radio, TV och massor 
av prylar som får dig att minnas. Auktion med 
nostalgiprylar.  

Rockabillyfest på kvällen! 

Glad Påsk önskar vi på Edshus 
Roland 
Kindslätt 

Erling  
Siljeblad 

Gösta  
Schagerholm 

Catharina 
Johansson 

Maria 
Marthinusen 

Claes 
Hellberg 

Abid 
Mesic 

Jörgen 
Odén 

Elin  
Johansson 

Tony 
Matsson 

Stefan Siljeblad Paul Gabrielsson 

I Eds kommun finns det tre ställen att 
besöka och fyra olika konstnärer. Alla är 
väl värda ett besök.  
Anette Adler – konstnär  
Amelita Aarsrud – keramiker  
Christian Aarsrud – konstnär och  
Nora Abelson Sahlén -Målare 

Konstvandring i Dalsland 


