
 

 

Missa inte detta i sommar! 

ÖPPETTIDER I SOMMAR 
Vecka 28 och 29 är det semesterstängt på Edshus kontor.  

Vid akuta fel under den här perioden kan du ringa vår 

jourtelefon.  Jourtelefon : 070 – 397 34 59. 

Felanmälningar som kan vänta till efter semestern gör du 

enkelt via vår hemsida, www.edshus.se.  

 

Övriga veckor i sommar har vi öppet kundtjänst som vanligt 

mellan klockan 08.00 – 12.00. 

Bakluckeloppis: 
1 juli 

Trivselkväll: 
13 juli 
 Årets första 

trivselkväll börjar 

vid Timmerhusen. 

 

Barnens dag: 
28 juli 
 En heldag med 

roliga evenemang 

för hela familjen.  

 

Edshus 
 

Box 31 | 668 21  ED | 0534-190 60 | www.edshus.se 
 

S O M M A R E N  2 0 1 7  

Nytt kontor! 
Edshus byter kontor. Vi sitter 
kvar i kommunhuset men från 
och med den 16 juni sitter vi på 
första våning, direkt till vänster 
innanför entrén.  

ÖPPET HUS 
Fredag den 16 juni mellan 
08.00-12.00 är du välkommen 
att hälsa på oss på vårt nya 
kontor. Vi bjuder på kaffe och 
kaka.  

Titta gärna in och hälsa på! 

Njut av sommaren i vårt 
vackra samhälle. 

Loppis på torget i 

Ed, med ett 100-tal 

försäljare.  

För mer information om alla evenemang, www.dalsed.se 

 

http://www.edshus.se/
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SOMMAR- 
HÄLSNING! 

Första tiden på Edshus 

Vi har en del utmaningar som kommer 
att kräva att vi jobbar systematiskt och 
med en god framförhållning. Arbetet 
med den yttre miljön kommer fortsatt 
att vara prioriterat och vi betar av ett 
område i taget. Miljöarbetet med fokus 
på ett hållbart samhälle är viktigt och 
kommer att prioriteras i framtiden. 
Lägenhets-och fastighetsunderhållet 
lika så. 
 
Edshus AB - "det självklara valet" 
kommer även fortsättningsvis att vara 
vårt mål. 
 

Projekt i framtiden .. 

Jag har som nytillträdd VD på Edshus AB börjat 
min första tid med att bekanta mig med våra 
områden, hyresgäster och medarbetare. Det är 
mycket nytt och jag har mycket att lära om olika 
administrativa system, rutiner, ekonomi samt alla 
fastigheter och lokaler vi förvaltar. 
 
Initialt så tänker jag försöka att bilda mig en egen 
uppfattning om vad våra hyresgäster och 
kommunen som ägare har för behov, 
framtidsplaner, krav och drömmar om hur ett 
boende i Edshus AB skall se ut.  
 
Den första tiden har varit intensiv och spännande 
och några reflektioner vågar jag mig på redan nu. 
Det finns mycket som är bra, Edshus AB har en 
stark ekonomi som kan härledas till att i stort sett 
alla lägenheter är uthyrda samt att man historiskt 
har haft ordning på ekonomin. Det har nyligen 
producerats nya lägenheter av Edhus AB och även 
andra lokala aktörer har vågat satsat i 
kommunen, det visar på en stark framtidstro.                                                                                                                                                            
Det finns en konstruktiv och positiv anda i 
kommunen och det nära samarbetet mellan 
Edshus AB och övriga samhällsfunktioner inom 
Dals Eds kommun har överraskat mig på ett 
mycket positivt sätt. 
 

Hej, 
 
Lars Fredriksson heter jag och jag kommer från Bengtsfors. Jag har jobbat med fastigheter i olika 
former de senaste 23 åren, dels som fastighetstekniker på ABB i 13 år och sedan som förvaltare 
med fokus på energi och förvaltning på Bengtsforshus i 7 år.               
 
De senaste 3 åren har jag varit fastighets/servicechef på Stiftelsen Stenebyskolan i Dals-Långed. 
 

Jag önskar dig en skön sommar! 
 
Vänligen, 
Lars Fredriksson 
 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zcUaCzUK&id=399CAD2A7BBAFA7564344A378767F74EBAE339A0&thid=OIP.zcUaCzUK8dAnuOfpfnkDYwEYEY&q=SOL&simid=608002332239596364&selectedIndex=12
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Viktig information! 

Trapphusen 
För säkerheten, trivseln och städpersonalens skull 

är det inte tillåtet att ställa saker i trappan eller 

utanför dörren. Större föremål som cyklar, 

barnvagnar, skidor och liknande kan också hindra 

utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle. Fria 

utrymningsvägar är också viktigt vid brand. 
Soprum 

På alla våra områden finns soprum med sortering av 

mat- och restavfall, sortering av papper, glas och 

metall. Källsorteringen är både en självklarhet och 

nödvändighet.  

Tänk på att du endast slänger saker som går in i de 

olika kärlen. Övriga ”större” saker slängs på 

återvinningscentralen. 

Tvätta din bil miljörätt 

Tvätta inte bilen hemma på ditt område 
utan åk till en modern biltvättsanläggning, 
antingen en automattvätt eller en ”gör-
det-själv-hall”. I dessa anläggningar renas 
avloppsvattnet. Smutsvattnet från biltvätt 
innehåller olja, tungmetaller, 
asfalt, däckrester och dessutom olika 
kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa 
föroreningar kan vara skadliga för 
människor, djur och växtliv. 

Lekplats 

För ditt barns säkerhet ber vi dig som förälder att 

se till att ditt barn inte leker på p-platser. På alla 

våra områden finns både lekplatser och stora 

gröna ytor som ditt barn kan leka och ha skoj på.  

 

Support på tv kanalerna. 
 
Nu gäller nya nummer vid felanmälningar på din 
tv. Detta nummer ringer du både när det gäller 
ditt basutbud och ditt Sappa utbud. 
 
Telefon: 0774 - 444 744 
Mejl: hej@sappa.se 
Hemsida: www.sappa.se 
 
Sappa finns både på facebook och instagram.  
 

mailto:hej@sappa.se
http://www.sappa.se/


 

 

 

Det är ok att grilla på din uteplats på 
markplan. Dock får du inte störa dina 
grannar, röken från grillen kan räknas 
som en störning. Det gäller, som med allt 
annat, att använda sitt goda omdöme och 
ta hänsyn till omgivningen! Du som bor 
på balkong och har tak över uteplatsen, 
får inte använda kol- eller gasolgrill där. 

 

Grilla på uteplatsen, vad gäller? 
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Jordgubbstårta 
 Receptet gäller för 12 bitar 

 4 ägg  
 2 dl strösocker  
 1 dl vetemjöl  
 1 dl potatismjöl  
 1 tsk bakpulver  
 1½ liter jordgubbar  
 ½ dl strösocker  
 5 dl vispgrädde  

 Sätt ugnen på 175°. Vispa ägg och socker 

vitt och pösigt. Blanda vetemjöl, 

potatismjöl och bakpulver och rör ner i 

smeten. Häll den i en smord och bröad 

form, ca 24 cm i diameter. Grädda i nedre 

delen av ugnen ca 30 min. Låt kakan vila 

några min i formen. Stjälp upp och låt 

den kallna på galler, gärna under formen. 

Skölj och rensa jordgubbarna. Skär 

hälften av dem i skivor och blanda med 

sockret i en skål. Låt stå ca 30 min tills 

sockret har smält. Rör om några gånger 

under tiden. Vispa grädden till ett fast 

skum. Dela kakan i tre bottnar. Blanda 

hälften av de sockrade jordgubbarna med 

2 dl vispad grädde och lägg på en av 

bottnarna, lägg på nästa botten och 

fördela resten av de sockrade 

jordgubbarna på den. Lägg på den sista 

bottnen. Bred ut resten av grädden på och 

runt tårtan.  

Garnera med jordgubbar. 

Midsommarfirande vid Gröne Backe 

Camping i Ed. 

 

Sång med dans kring stången. 

Midsommardans på kvällen. 

Mer information finns på 

www.dalsed.se 

 

 

 

Utnyttja gärna grillplatserna som 
finns på: Gamla Edsvägen, Toppen, 
Ängsvallevägen och Hjortronstigen. 
 
 

 

Grillplatser 

VI ÖNSKAR DIG EN SKÖN SOMMAR! 
ELIN JOHANSSON   JÖRGEN ODÉN 

CATHARINA JOHANSSON  GÖSTA SCHAGERHOLM 

MARIA MARTHINUSEN   ERLING SILJEBLAD  

ABID MESIC    LARS FREDRIKSSON 

            

https://www.arla.se/produkter/arla-ko/vispgradde-40pct-3dl-464232/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU1sih57DUAhWGPZoKHTbOB0MQjRwIBw&url=http://ornoboda.se/midsommarfirande/&psig=AFQjCNGKalGoMJVRapZecGOtQ9HQTUj9Ng&ust=1497099191798960
http://www.dalsed.se/
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