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Blickpunkt Klippan
Återvinningsbibliotek och prylbytarhörna
Visst blir man glad när man stöter på hyresgäster
som paret Inger och Åke Jannesson. Positiva
människor och trogna hyresgäster.
50 år på samma adress
Paret Jannesson har bott i samma fastighet i 50 år,
i sanning imponerande. Gamla vägen 24 B i Östra
Ljungby är adressen. Treklöverns vd Ulf Bengtsson,
som också är Klöverbladets fotograf, hade med sig en
vacker blombukett, när vi hälsade på. Nog var paret
Jannesson värda en blomma, sådan kundtrogenhet
sätter Treklövern stort värde på. Än mer imponerad
blev jag när Åke Jannesson gick och hämtade det
första hyreskontraktet från 1966, allt hade han sparat.
Tidsdokument som minner om en annan tid.
Arbete för nöjdare hyresgäster
Att Treklövern Bostads AB är ett välskött bolag med
mycket nöjda hyresgäster behöver väl knappast någon
i Klippans kommun numera upplysas om. Ändå slår
sig inte bolagets personal till ro, utan strävar hela tiden
efter att hitta nya idéer som kan öka hyresgästernas
trivsel. Vid Treklöverns årliga personalkonferens för
två år sedan kläcktes en idé. Varför inte bilda några
grupper internt för att spåna förslag och idéer om ökad
trivsel och gemenskap i bostadsområdena. Det var så
grupperna ”Nya rum” och ”Homestyling” kom till. Nu är
det dags att redovisa vad de hittills kommit fram med.
Homestyling: ett återvinningsbibliotek
Som författare blev jag speciellt glad över en idé
som gruppen ”Homestyling” förverkligat: ett åter
vinningsbibliotek! Miljöhuset i kvarteret Brage har fått
en liten mysig hörna, där det på en bokhylla återfinns
böcker, som hyresgäster velat göra sig av med. I stället
för att slänga dem kan man ställa dem på hyllorna och
låta andra ta del av dem. När jag besökte ”myshörnan”
hittade jag författare som Elisabeth George och
Susanna Alakoski, så här går det att göra fynd för
lässugna. Vem vet, kanske slutar det med att alla
de nya miljöhusen i Treklövern begåvas med åter
vinningsbibliotek. Prylbytarhörnan är att annat trevligt
uppslag, som ni kan ta del av i det här numret av
Klöverbladet.
Yttre miljön i fokus för Nya rum
Arbetsgruppen ”Nya rum” har koncentrerat sig på
den yttre miljön. De många nya grillplatserna som
tillkommit är en av den gruppens idéer, liksom odlings
lotter. Arbetsgrupperna fortsätter sitt arbete, så det
finns all anledning att återkomma till dem i nästa
nummer.
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Kundenkäten ger resultat
Redan i början av november fick vi en föraning av vad
som väntar oss: snö och kyla. Det blir som tidigare år
det lokala företaget Lilla Kloster som tar hand om halkoch snöbekämpningen i Treklöverns bostadsområden.
Det intressanta är att Lilla Klosters personal har fått ta
del av bostadsbolagets kundenkät och kunnat se hur
hyresgästerna i de olika områdena upplever halk- och
snöbekämpningen. Det har resulterat i att Lilla Kloster
delvis lagt om resursfördelningen i de olika områdena.
Så nog lönar det sig att fylla i kundenkäten, Treklövern
och dess entreprenörer lyssnar på hyresgästerna.
Fortsatt miljösatsning
Treklövern fortsätter sin satsning på miljöområdet. Nu
senast genom att installera en frånluftsvärmepump
på Tingsgatan 29. Det är den fjärde i ordningen som
installeras i bolagets fastighetsbestånd. Här kan man
verkligen tala om en vinn-vinn situation. Samtidigt
som den innebär minskad energiförbrukning så ger
den också en ekonomisk besparing.
Ny entreprenör
Sodexo är Treklöverns nya entreprenör för städning av
trapporna i bolagets fastigheter. När jag intervjuade
arbetsledaren på Sodexo om det nya uppdraget hade
Renee Raag mycket positivt att säga om Treklövern.
Inte minst berömde hon statusen på trapphusen, som
hon betecknade som ”mycket välskötta”.
Satsar på mer underhåll
I takt med den allt bättre ekonomin har också det
kommunala bostadsbolaget i Klippan kunnat satsa
alltmer på underhållet av fastigheterna. Nu senast är
det Infanterigatan 7 i Ljungbyhed som genomgår en
omfattande renovering vad gäller det yttre underhållet.
Alla de fem entréerna har fått ett nytt utseende och en
dränering runt fastigheten har genomförts.
Julstämningen infinner sig
Nu närmar sig julen med stormsteg. Treklövern lämnar
sitt bidrag till julstämningen genom att förse flagg
stängerna i bostadsområdena med tusentals LEDlampor så att de liknar julgranar. Det är arbetsgruppen
”Nya rum” som tänkt till, så att det sprids ljus även i
utemiljön under denna mörka årstid.
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Lilla Kloster sköter halkoch snöbekämpningen åt
Treklövern även i år.

God Jul och ett Gott Nytt År!
Trevligt läsnöje

Åke Jönsson
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RENOVERAT

Omfattande upprustning på Infanterigatan 7

E

n rejäl upprustning av Infanterigatan 7 i Ljungbyhed
är inne i slutskedet.
– Runt två miljoner kronor har vi lagt på fastigheten,
förklarar Treklöverns vd Ulf Bengtsson.

Nya entréer
Alla de fem entréerna till fastigheten har gjorts om och all ytterbelysning
bytts ut.
– Det arbetet har vi gjort i egen regi och det kommer att kompletteras
med ny asfalt i gångarna, berättar Ulf Bengtsson.
Dränering
Men satsningen på fastigheten slutar inte vid det. Den innefattar också
stuprörsledning i marken och dränering. För det omfattande arbetat
har en entreprenör anlitats, Einar Dahls Byggnads AB. På senare år har
nämligen fukt smugit sig in i källarplanet.
– Vi märkte det framförallt när färgen på väggarna i källarplanet började
lossna.
Nu har man grävt upp runt hela fastigheten och på utsidan satt dit ny
dränering i form av cellplast indränkt med asfalt. Det skall se till att
stänga ut fukten. I samband med grävningsarbetet stötte man också
på en oljetank.

Johan Sjöberg gör nya entréer

Oljetanken hade gjort sitt när fastigheten övergick till fjärrvärme. Den
övergången förklarar också fukten i källarplanet.
– Så länge oljepannan värmde upp fastigheten höll den hela källaren
varm, förklarar Mikael Forsström.
Problem åtgärdat
Det gjorde att fukten inte kunde tränga in, men i och med övergången
till fjärrvärme försvann den uppvärmningskällan. Men det är alltså nu
åtgärdat med den nya dräneringen.

Fukt efter installation av fjärrvärme
– Den var fylld med sand, berättar Mikael Forsström på Einar Dahls
Byggnads AB. Överst i tanken återfanns tjockolja och vatten.
– Allt innehåll i tanken har vi forslat till destruktion, upplyser Mikael
Forsström.

Garage att hyra

H

ar ni börjat tröttna på att skrapa bilrutorna
vintertid?

Om så är fallet kanske det är dags att kontakta Treklöverns
kundtjänst! Det finns nämligen garage att hyra i Bjärsgårds
garaget.

KLÖVERBLADET | 3 – 2016
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HEMMA HOS INGER OCH ÅKE

TROGNA HYRESGÄSTER

– 50 år i samma fastighet!

I

nger och Åke Jannesson på Gamla vägen 24 i
Östra Ljungby har bott i samma fastighet i 50 år!

– Här är kontraktet, säger Åke och visar det ursprungliga hyreskontraktet.
Den gången var det Stiftelsen Pilagården som ägde hyresfastigheten,
som byggts 1955. Numera ingår den i Treklöverns bestånd.
– Vi flyttade in den 1 december 1966, berättar Inger.
249 kronor + bränsletillägg
Av hyreskontraktet kan man utläsa att hyran för en tvårummare i
fastigheten på Gamla vägen 24 A för 50 år sedan låg på 249 kronor
och 35 öre.

– Och så betalade vi 40 kronor och 65 öre i bränsletillägg per månad,
upplyser Åke.
– Och varmvatten hade vi bara vissa dagar i veckan, inskjuter Inger.
Ja, det var andra tider konstaterar paret Jannesson.
Träffades ”i byn”
Inger var uppväxt i Östra Ljungby eller ”här i byn” som hon föredrar att
säga medan Åke tillbringade barn- och ungdomsåren utanför Stidsvig.
– Sedan var jag sjöman i fem år, seglade på de vida haven tills jag var
20 år.
De träffades i ”byn” 1959 och blev äkta makar 1966.
– Vi gifte oss när vi fått vår första lägenhet.
Dagen för bröllopet har varken Inger eller Åke glömt:
– Det var den 10 december, på självaste Nobeldagen.

Störst på:
!

Välkomna

ÖPPET: Vard. 07.00 - 18.00 Lörd. 09.00 - 13.00
Karossvägen 1 KLIPPAN
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HEMMA HOS INGER OCH ÅKE
Guldbröllop
Så det blir mycket firande i dessa dagar, 50 år i samma fastighet den
1 december och tio dagar senare är det tid att fira Guldbröllop.
Men flyttat har de alltså gjort, från Gamla vägen 24 A till 24 B. Det
skedde den 1 mars 1971.
– Vi ville ha en större lägenhet, vår dotter var fyra år och ville ha ett eget
rum, berättar Åke.
– Och nu är hon 49, inskjuter Inger och tillägger: Det är inte klokt vad
tiden går.
Men om inte trerummaren i andra uppgången hade blivit ledig 1971, är
det möjligt att familjen Jannesson hamnat i Klippan.
– Vi satte upp oss på en lägenhet där. Men vi ångrade oss.

“Vi stannar...
De får bära ut oss!”

Enkel flytt
Och som tur var blev en lägenhet ledig på Gamla vägen 24 B och det
underlättade så klart. Det var bara att bära möblerna från den ena till
den andra trappuppgången.
– Ja, flytten gick smidigt, konstaterar Åke, som även har kvar det
ursprungliga kontraktet för trerummaren.
– Månadshyran 1971 låg på 342 kronor och bränsletillägget på 38
kronor.
I hyreskontraktet har han snyggt och prydligt klistrat postens gula
kvitton för månadsinbetalningarna. Ordning och reda i minsta detalj!
Riksettan
När de flyttade in för 50 år sedan gick Riksettan alldeles utanför hus
knuten, stundtals var ljudnivån lite väl hög. Men sedan lades som
bekant vägen om.
– Då blev det så lugnt och tyst att man inte kunde sova för det, säger
Inger.
Att det stortrivs i lägenheten behöver kanske inte påpekas. I år har
dessutom köket moderniserats med nya luckor, nytt kakel och höjd
vask.
– Det känns som om vi fått ett helt nytt kök, säger Inger.
Så några planer på att flytta har inte dessa trogna hyresgäster hos
Treklövern.
– Nej, vi stannar, säger Åke och tillfogar: De får bära ut oss.

Vi kan EL

El-entreprenad El-service
Data / Passage / Larm

0435 - 77 95 40
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www.prenad.se
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TINGSGATAN 29

Vilket lyft för
Tingsgatan 29
N

u är en frånluftsvärmepump installerad i fastig
heten Tingsgatan 29.
– Det innebär både en miljömässig vinst och en ekono
misk besparing, konstaterar Treklöverns energiingenjör
Bert Olofsson.

Frånluftsvärmepumpar
Det kommunala bostadsbolaget fortsätter sin medvetna satsning på
miljöområdet. Installationen på Tingsgatan 29 är den fjärde i ordningen
av frånluftsvärmepumpar.
– Tidigare har vi satt in på Torget, Servicehuset och Torggatan 2, berättar
Bert Olofsson.
I september lyftes fläktarna på plats, det var starten för ett både
bokstavligt som bildlikt lyft för fastighetens energiförsörjning.
– Frånluftsvärmepumpen betjänar hela fastigheten. Vi återvinner från
luften och tillför den i värmesystemet. Det är samma princip som de
tidigare anläggningarna.
Fast den här som skall betjäna många lägenheter är lite större.
– Den ger 42 kilowatt, de andra ligger på 30 till 35 kilowatt.
Byte av fläktar
Vid installationen bytte man ut fläktarna på taket och satte in åter
vinningsbatterier mellan kanalen och fläkten.
– Tre fläktar finns nu på plats, en för varje trapphus.
Bert Olofsson fick tänka till lite extra när det gällde hur köldbärar
ledningen skulle dras.
– Den går från pannrummet genom sopnedkastet ut på taket.
Lönsam satsning
I början av november sattes anläggningen i drift. Det handlar om en
investering på 647 000 kronor.
– Om 3,5 år är den betald i form av minskad energiförbrukning.
Så visst lönar det sig att satsa på miljön. Det vet Treklövern i allmänhet
och bolagets energiingenjör Bert Olofsson i synnerhet.

6

KLÖVERBLADET | 3 – 2016

NY STÄDENTREPRENÖR

Sodexo
– ny städentreprenör:
”Vår personal trivs väldigt bra”

T

rappstädningen i Treklöverns fastigheter
har fått en ny entreprenör: Sodexo.
– Vi är väldigt glada över det nya uppdraget, säger
Renee Raag, arbetsledare hos Sodexo.

Personlig assistans
Vi erbjuder dig

Stöd till att
Leva Livet

Städar på Vårdcentralen och Folktandvården
Från den 1 juni är det alltså personal från Sodexo som städar
trapporna i det kommunala bostadsbolagets fastigheter. För
Sodexo är Treklövern en ny uppdragsgivare, men Klippan är
ingen ny arbetsmiljö för företaget.
– Sedan tidigare städar vi på Vårdcentralen och Folktandvården i
Klippan, upplyser Renee Raag.
Nya områden
Med det nya uppdraget var det en hel del nya bostadsområden
och trappor att lära sig.
– Men nu har vi kommit i kapp, berättar Renee Raag och tillägger:
Nu hittar vi alla trappuppgångarna. Det var ju några stycken.
Främst är det fastigheter i Klippan som städas, men också i
Ljungbyhed och Östra Ljungby samt några få i Stidsvig.
– Vår personal trivs väldigt bra med Klippan och de övriga orterna.

Välkommen att kontakta oss!
Telefon: 0739-015 518
personligassistans@forenadecare.com

KLÖVERBLADET || 1 3- 2009
– 2016

Beröm
Sodexos båda medarbetare, Kamal Belhadj och Florenta Burbulea,
är vana vid att städa. Tidigare har de haft uppdrag på andra orter.
– Vi har delat upp det så att Kamal mest städar i Klippan medan
Florenta tar hand om de övriga orterna men vid behov också kan
bistå i Klippan. Här är det ju mest trappor att städa.
Renee Raag öser beröm över Treklöverns fastigheter:
– Det är väldigt fina områden, som bolaget har.
Och tillägger:
– Trappuppgångarna är verkligen välskötta.
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ÅTERVINNINGSBIBLIOTEK OCH PRYLBYTARHÖRNA

Återvinningsbibliotek i kvarteret Brage

P

å försök har ett återvinnings
bibliotek och en pryl
bytar
hörna skapats i kvarteret Brage.
– Det har blivit väldigt uppskattat,
förklarar Bodil Svensson, som in
går i arbetsgruppen ”Homestyling”
(heminredning) inom Treklövern.

Klöverbladets Åke Jönsson tar en titt på utbudet i
återvinningsbiblioteket.

Genial idé
I den arbetsgruppen ingår Bodil Svensson,
Therese Persson, Mikael Ströbeck och Jimmy
Frohm. Återvinningsbibliotek i ett bostads
område, visst är det en genial idé
– Vi fick den faktiskt efter ett studiebesök hos
NSR i Helsingborg. Där såg vi den på bild,
förklarar Bodil.
Varför inte förverkliga den även i Klippan! Så i
miljöhuset i kvarteret Brage skapade man ett
återvinningsbibliotek och en prylbytarhörna.
Här har hyresgästerna möjlighet att sätta upp
sina utlästa böcker, som man inte vill bevara
och i gengäld hitta nya titlar.
Positiv respons
Dessutom har en anslagstavla satts upp i
prylbytarhörnan, som gör det möjligt att
skänka, byta eller köpa prylar. Hyresgästen
skriver på en särskild lapp sitt namn och
telefonnummer och vad det är för pryl.
– Meningen är att hyresgästerna själva skall
sköta det hela.
Men i samband med ronderingen håller Johan
Sjöberg också ett vakande öga över det hela.
– Lappen tas ner efter två veckor.
Arbetsgruppen för heminredning har fått
mycket positiv respons för det här initiativet.
– Hyresgästerna på Torggatan har redan hört
av sig och efterfrågat en liknande hörna i miljö
huset.
– Till och med Hemtjänsten har kommit och
berömt vårt initiativ.
En av hyresgästerna i kvarteret Brage var rent
lyrisk över den lilla hörna av hemmiljö, som
man skapat i miljöhuset:
– Det är så fint så att man till och med skulle
kunna dansa därinne!

Foto: Cizi Engman

Therese Persson från Treklövern överlämnade pläden
till en lycklig Ann-Britt Carlsson.

Tävling för boende
I somras utlyste också arbetsgruppen för hem
inredning en liten tävling bland Treklöverns
hyresgäster.
”Balkongen/uteplatsen är ju så mycket
mer än blommor i en balkonglåda.
Man kan odla ätbart, som kryddor, bär
och grönsaker. Balkongen/uteplatsen är
den där extra bonusytan, som man kan
inreda till ett extra sommarrum.”
För hyresgästerna gällde bara att ta ett foto
av sin balkong eller uteplats och skicka in till
Treklövern. Vinnare blev Ann-Britt Carlsson,
som erhöll en härlig pläd från Klippans
Yllefabrik i pris.
Fler idéer
Arbetsgruppen för ”Homestyling” (hem
in
redning) har fler idéer. Så det finns all an
ledning att återkomma i kommande nummer
av Klöverbladet!

Kom in till oss så hjälper vi er
att hitta ett solskydd för just ert behov!
Med proffessionell hjälp och gratis hembesök!
Välkomna som kund hos oss!
Värmevägen 2, KLIPPAN
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ARBETSGRUPPEN NYA RUM

”Nya rum” skapar ökad trivsel
A

Flaggstång blir julgran
Flaggstänger på de olika bostadsområdena
är ett annat exempel, det stärker inte bara
varumärket Treklövern:
– Till julen omvandlar vi flaggstängerna till jul
granar!
Det sker genom att tusentals LED-lampor i
linor hissas upp i flaggstången, så att den blir
en julgran.
– Sådant skapar också mysighet i närmiljön.

Förbättra närmiljön
I gruppen ”Nya rum” ingår Mikael Svensson,
Johan Sjöberg, Ulrika Filipsson och Rune
Lundström.
– Vi har fokuserat vårt arbete på att förbättra
träffytorna ute i våra bostadsområden, förklarar
Mikael Svensson.
Man vill helt enkelt se vilka ut
vecklings
möjligheter som finns i närmiljön till fastig
heterna.
– Ett exempel är de grillplatser som vi skapat,
där hyresgästerna kan känna gemenskap och
trivsel.

Odlingslotter
Skapandet av odlingslotter är en annan idé
som arbetsgruppen ”Nya rum” tagit fram.
– Vi har skapat odlingslotter på Förenings
gatan 7 i Ljungbyhed och Järnvägsgatan 9 i
Klippan, fortsätter Mikael Svensson.

rbetsgruppen ”Nya rum”
inom Treklövern har en
klar målsättning:
– Vi vill att våra hyresgäster känner
ännu mer av gemenskap och triv
sel.

“Grundtanken är att vi skall
göra alla dessa trivselskapande
åtgärder i egen regi”
På den sistnämnda adressen har det redan
kommit önskemål om ytterligare en.
Vidare har entrén gjorts om på Tingsgatan 20.
Här har det blivit ny belysning och nya bänkar.
Bra respons
Arbetsgruppen ”Nya rum” har många idéer
framöver.
– Grundtanken är att vi skall göra alla dessa
trivselskapande åtgärder i egen regi.
För som Mikael Svensson konstaterar:
– Vi gör ju allt det här till oss själva.
Arbetsgruppen har fått bra respons bland
hyresgästerna på det som redan genomförts.
Det gör det så klart ännu roligare att fortsätta.
– Dessutom är det en trevlig grupp att arbeta i,
framhåller Mikael Svensson.

www.elsystem.se

0435 - 44 34 70

El-företaget med totallösningen.
INDUSTRI och PRIVATPERSONER
Elsystem i Perstorp AB - Tjäderstigen 33, 284 36 Perstorp
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Apoteksombud

Uttagsautomat

Matbutiken nära dig!
www.hemkopljungbyhed.se
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HALK- OCH SNÖBEKÄMPNING

Lilla Kloster tar hand om
halk- och snöbekämpningen
K

lippanföretaget Lilla Kloster
fortsätter som Treklöverns
entreprenör för halk- och snö
be
kämpning.
– Vi är väl rustade. Inför vinter
säsongen har vi utökat vår maskin
park, säger Magnus Ågren på Lilla
Kloster.

Ny hjullastare
Nyförvärvet är en mindre hjullastare av märket
Weidemann, som kommer till lite smidigare
på smalare partier.
– Och framförallt ger den oss möjligheter att
lyfta undan snö.
Vid upprepade kraftiga snöfall är det annars
lätt hänt att snömassorna till sist helt korkar
igen gången.
– Då är det bra att ha tillgång till den nya
maskinen, förklarar Magnus Ågren och till
lägger:
– Tidigare har vi hyrt in en sådan, men de är
svåra att få tag i om det kommer mycket snö.
Då behöver många företag i vår bransch dem.
Det problemet har Lilla Kloster alltså löst
genom att införskaffa en egen.
– Det ger oss möjlighet att hålla gångarna vid
fastigheterna bättre tillgängliga och då minskar
klagomålen.
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Upptaktsmöte
Lilla Kloster och Treklövern har haft det årliga
upptaktsmötet inför vintersäsongen.
– Vi har pratat igenom det hela och delgett
Lilla Kloster våra synpunkter och funderingar,
förklarar områdeschef Mikael Svensson.
Bland annat har Treklövern redovisat utfallet
av sin kundenkät beträffande halk- och snö
bekämping.
– Vi ligger på rikssnittet i det fallet, konstaterar
Mikael Svensson.
Nytta av kundenkät
Men det skiljer sig lite från område till område.

– Så vi är mycket tacksamma för att vi fått
ta del av kundenkäten. Den gav oss nyttig
information, förklarar Magnus Ågren och till
lägger:
– Vi kommer att satsa lite extra på de bostads
områden som ligger lite lägre i kundnöjdhet
vad gäller halk- och snöbekämpningen.
Det är till och med så att Lilla Kloster har be
slutat sig för att fördela resurserna på ett lite
annorlunda sätt efter att tagit del av infor
mationen.
– Så vi är bättre rustade i år, konstaterar
Magnus Ågren.
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Så här jobbar vi med snöröjning och
halkbekämpning
När snö och halka slår till funderar många av
våra invånare på hur snöröjningen i kommunen
fungerar – kanske är du en av dem? Vi som jobbar
i kommunen är en viktig del i arbetet men värt att
tänka på är att vi alla har ett gemensamt ansvar för
att snöröjningen fungerar. Ingen ska behöva känna
sig osäker när de går på våra vägar och trottoarer.
Vad gör kommunen?
När snödjupet är 3-5 centimeter röjer vi gång- och
cykelvägar som går till skolor och arbetsplatsområden,
på infartsgator, gator med busstrafik och på större
parkeringsplatser. När snödjupet är 6-8 centimeter röjer
vi övriga gator, gång- och cykelvägar och parkerings
platser som vi ansvarar för.
Vid vanliga snöfall arbetar vår personal för att klara av
röjningen inom fyra respektive tolv timmar efter snö
fallets slut.

Om det är ett kraftigt snöoväder behöver vi prioritera
och det kan vara svårt att hålla alla gång- och cykel
vägar samt mindre gator fria från snö.
Vilket ansvar har fastighetsägarna?
Om du äger en fastighet inom detaljplan så har du
vissa skyldigheter när det kommer till snöröjning och
halkbekämpning. Om det finns en gångbana utanför
din fastighet, ska du skotta bort snö och sanda gång
banan. Finns ingen gångbana så ska det utrymme som
behövs för gångtrafiken utanför fastigheten skötas på
samma sätt. Du ska också se till att det inte kan rasa
ner snö eller is från ditt tak som kan skada människor
eller fordon.
Om du har träd och buskar över gång- och körbanor
kan de försvåra snöröjningen och kan orsaka skador
på maskiner och människor. Se till att det finns en fri
höjd på 2,3 meter över gång- och cykelbanor och 4,5
meter över körbanan.
Vad gäller vid halkbekämpning?
I Klippans kommun använder vi oss av salt och grus
som halk
bekämpning. Saltet används på de större
gatorna, där också bussarna kör. På bostadsgator
använder vi oss i första hand av grus. Vid svår halka
behöver vi ibland också salta dessa gator.
Kommunen ansvarar också för sandupptagning från
gator, gång- och cykelvägar. Detta görs under våren.
Vill du veta mer om snöröjning och halkbekämpning?
Då rekomm
en
derar vi ett besök på vår hemsida
klippan.se.

I konsthallen

Konstföreningens medlemsvinster 26 november – 3 december
Konstföreningens årliga medlemsvinster visas upp.
Konstverken lottas sedan ut bland föreningens medlemmar.

Keramik, måleri och smide 10 december – 15 januari
Bente Brosböl Hansen, Eva Magnusson och Lars Pettersson ställer tillsammans ut sina verk.
Plats: Klippans Konsthall, Storgatan 9, Klippan.
Öppettider: Klippans Konsthall följer Klippans biblioteks öppettider om inget annat anges.

KLÖVERBLADET | 3 – 2016

11

information från klippans kommun

Integrationsarbete i Klippans kommun
Språkcafé
Språkcafé anordnas av Klippans kommun. Här träffas
människor för att fika, prata svenska och ha det trevligt
tillsammans. För dig som är ny i Sverige är det ett bra
tillfälle att tränar din svenska i en takt som passar dig.
Håll utkik efter nästa tillfälle i evenemangskalendern på
vår hemsida och på vår Facebook-sida.
Språkvän
Som språkvän har du möjlighet att hjälpa en nyanländ i
Klippans kommun att få en bra start i sitt nya hemland,
samtidigt som du lär känna en ny kultur. Du kan dela
med dig av dina kunskaper om det svenska språket,
de traditioner vi har här och det svenska samhället. Alla
kan bli språkvän, oavsett ålder och civilstånd. Ni kan
även anmäla er som ett par eller en familj.
Du behöver ingen speciell utbildning men det är
viktigt att du har ett intresse av att träffa och umgås
med människor från andra kulturer. Tillsammans lär ni
av varandra, både när det gäller språk, samhälle och
kultur.

Stöd till föreningarnas integrationsarbete
Under hösten har kommunen delat ut föreningsbidrag
till föreningar som arbetar med integration. IFALL och
Klippans Unga Muslimer (KUM) har fått stöd för sitt
arbete med att iordningsställa en lokal som de och
andra aktörer som jobbar med integration kan använda.
IFALL Klippan (Integration för alla) anordnar aktiviteter
varje vecka. Det kan vara allt från språkcafé till idrotts
aktiveter. Alla är välkomna att vara med.
Klippans Unga Muslimer är en ideell ungdomsförening
som arbetar för att få fler ungdomar att engagera sig i
föreningsliv och samhälle. Föreningen anordnar bland
annat fikaträffar.
– Med glädje och gemenskap genom hinder vi vandrar.
För kärlek och integration vi tillsammans kämpar!
Välkommen till Klippan där vi vill ditt bästa!
Arian Dushku, Ordförande KUM.

Du och din nya språkvän bestämmer själva när ni
ska träffas och vad ni ska göra utifrån era intressen.
Det viktigaste är att ni har roligt tillsammans. Vill du
vara med? Välkommen att anmäla ditt intresse via en
e-tjänst på vår hemsida.

Integrationsinitiativ
Deltar du i en aktivitet som har integration i fokus? Då
vill vi gärna veta mer om det. Välkommen att fylla i en
intresseanmälan om du vill att denna aktivitet ska synas
på kommunens hemsida. Information som vi behöver
är bland annat vilka typer av arrangemang som ingår i
ert arbete, samt om det finns några förkunskaper som
deltagarna behöver.
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En av föreningsdeltagarna är igång och målar lokalen
som Klippans Unga Muslimer och IFALL Klippan
kommer att jobba i.
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Öppettider under julen
Kundtjänst
Lillejulafton 23/12:........................... 08.00 – 13.00
Annandag jul 26/12:..................... stängt
30/12:........................................................... 08.00 – 13.00
Trettondedagsafton 5/1:........... 08.00 – 16.00
Trettondedag jul 6/1:.................... stängt
Vid akuta ärenden kan du ringa socialjouren på telefon 0435-286 99.
Efter 17.00 ringer du 114 14 (Polisens växel). Säg att du vill prata med
socialjouren så kopplas du rätt!
Badhuset
Lillejulafton 23/12:........................... 10.00 – 16.00
Julafton 24/12:.................................... stängt
Juldagen 25/12:................................ stängt
Annandag jul 26/12:..................... 10.00 – 16.00
Nyårsafton 31/12:............................ stängt
Nyårsdagen 1/1:............................... stängt
Trettondedagsafton 5/1:........... 10.00 – 16.00
Trettondedag jul 6/1:.................... 10.00 – 16.00
Biblioteken och Klippans konsthall
Julafton 24/12:.................................... stängt
Juldagen 25/12:................................ stängt
Annandag jul 26/12:..................... stängt
Nyårsafton 31/12:............................ stängt
Nyårsdagen 1/1:............................... stängt
Trettondedagsafton 5/1:........... öppet till klockan 16.00
(Östra Ljungby Bibliotek stängt).
Trettondedag jul 6/1: .................. stängt

Upplev julstämning på
hög nivå på julskyltningen i
Ljungbyhed den 3 december.
Välkomna!
KLÖVERBLADET | 3 – 2016
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Vi söker familjehem
Familjehemsvården i Klippans kommun är i stort
behov av hem som kan ta emot och stötta ett barn.
Vi behöver familjer både i och utanför Klippan.
De som vi nu söker familjehem är både ensam
kommande barn och vanliga placeringar. Som familje
hem blir du eller ni en bonusfamilj som har ansvar för
barnets omvårdnad och fostran. Barnet kan bo hos er
en kortare eller längre tid och ibland även resten av
deras uppväxt.
– Som familjehem kan ni verkligen göra skillnad i ett
barns liv, säger Marie Brynbo som är en av de som
arbetar med frågan i kommunen.
Barn som behöver familjehem är alla olika, men
gemensamt för dem är att de saknar tillräckligt med
stöd och omsorg. Som familjehem är viktigt att det
finns en personlig trygghet, mognad samt en stabil
familjesituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme
för ytterligare en familjemedlem. Familjehemmet ska
vara en utvecklande och stabil miljö för barnet.
Ett varmt och gott förhållande mellan barn och familje
hem är viktigt för att ge barnet en trygg och harmonisk

utveckling. Den känslomässiga kontakten är mycket
betydelsefull.
Innan ett barn kan placeras, görs en omfattande
utredning och bedömning av familjehemmet.
Vill du veta mer?
Information hittar du på klippan.se. Du kan även
kontakta vår kundtjänst på telefon 0435-28 000 eller
via e-post kundtjanst@klippan.se.

Glad andra advent
önskar Klippans kommun
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TREKLÖVERN BYGGER LÄGENHETER PÅ TEGELBRUKSOMRÅDET

Byggstart på Tegelbruksområdet

E

fter lång väntan kan nu
äntligen byggnationen på
det så kallade Tegelbruksområdet
komma igång.
I första etappen blir det 32 lägenheter i två
plan mellan Torggatan och Tegelbruksskolan.
Inflyttning av dessa beräknas till 1 dec 2017.
– Även om vi börjar med denna etapp så
kommer etapp 2 som är belägen bakom brand
stationen att drivas parallellt men med lite
senare inflyttning. Beräkningen är våren 2018,
säger vd Ulf Bengtsson.
Överklagad upphandling
Första upphandlingen skedde redan för drygt
ett år sedan, men en anbudsgivare med
högre anbud än det antagna överklagade till
Förvaltningsrätten, som efter 6 månader be
slutade att upphandlingen skulle göras om. Då
hade Treklövern också hunnit förvärva tomten
framför Tegelbruksskolan så projektet växte
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till mer än dubbelt så stort. Nu handlar det
om en upphandling om totalt 58 lägenheter på
de båda tomterna. Ny upphandling gjordes i
augusti 2016 men inte heller denna gång gick
det som planerat.
– Tre anbud kom in varav vi var tvungna att
förkasta två på grund av ofullständiga hand
lingar. Det tredje överskred en maxkostnad
som vi hade angivit i förfrågningsunderlaget,
säger Ulf Bengtsson.
I detta läget justerade Treklövern för
fråg
ningsunderlaget så att fler företag skulle få
möjlighet att lämna anbud. Ny upphandling
annonserades men vid anbudsöppningen den
18 oktober konstaterades att inga ytterligare
byggföretag nappat på upphandlingen.
Polskt företag
Nu fanns det i alla fall två anbud som klarade
kvalificeringen och det med lägst pris kom
från Tulcon SA i Polen. Varför det inkommit
ett anbud från en polsk entreprenör förklarar
Ulf Bengtsson såhär:
– I våras tog vår intresseorganisation SABO
initiativet till en resa till Polen för att besöka fem
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Etapp 1
• 16 st 2 rok 62,2 m2
• 16 st 3 rok 71,0 m2
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byggföretag för att utröna om det fanns något
intresse att komma till Sverige och bygga.
Anledningen var att det på flera håll visat sig
svårt att få svenska entreprenörer att lämna
anbud eftersom det råder viss kapacitetsbrist
i byggbranschen. Anbudspriserna har också
visat sig vara mycket höga vilket leder till
höga hyror. Med anledning av vår förestående
upphandling var jag en av de femton företag
som åkte till Polen. På tre dagar besökte vi fem
företag och kunde se ett antal av de projekt de
genomfört. Vi konstaterade att de bygger med
minst lika hög standard som vi och intresset
för att bygga i Sverige var stort. Vårt projekt
var det som låg närmast i tid och därför är vi
det första bolag som tecknar kontrakt med ett
polskt företag som ett resultat av vårens resa.
Lägsta anbud från augusti 2016 var
73 066 000 kr och anbudet från den polska
byggfirman som nu antagits är på 62 686 000
kr. Alltså 10 380 000 lägre eller 14%.
– Därmed kan vi behålla hyresnivån lika som
vid tidigare byggnationer vilket ju är väldigt
glädjande, avslutar Ulf Bengtsson.
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Etapp 2
• 8 st 2 rok 62,2 m2
• 8 st 3 rok 71,0 m2
• 2 st 2 rok 50,4 m2
• 4 st 3 rok 73,8 m2
• 2 st 4 rok 80,0 m2
• 2 st 4 rok 85,0 m2

DAGS ATT ANMÄLA INTRESSE FÖR NYBYGGE

V

id igångsättandet av ny
bygget på Tegel
bruks

området kommer samtliga som står i Treklöverns
intresselista att informeras.
– Vi har för närvarande ca 1.800 aktivt sökande i vår
intresselista, förklarar Therese och Ulrika i bolagets
Kundtjänst.

Stort intresse
På Treklövern Bostads AB:s hemsida blir det möjligt att visa intresse
för lägenheterna som kommer att produceras på Tegelbruksområdet.
KLÖVERBLADET | 3 – 2016

Ni som redan står som sökande hos oss kommer att få information
om nybyggnationen. Därefter kan ni gå in på vår hemsida och anmäla
intresse för vilken lägenhet ni är intresserade av. Era intjänade poäng
får ni givetvis tillgodoräkna er.
Ni som ännu inte står som sökande hos oss och är intresserad av en
nybyggd lägenhet måste registrera er på vår hemsida. Information om
nybyggnationen kommer då att sändas även till er.
Anmäl!
Även om intresselistan är lång, så kan det finnas all anledning för
de som tycker det är spännande med de nya hyresbostäderna att
anmäla sitt intresse. Så tveka inte att fylla i er ansökan via hemsidan,
www.treklovern.se!
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Där Service är mer än ett ord

Samla dina idèer och kom till oss!
Vi är byrån som hjälper dig med allt från idé till färdig produkt

• Idé • Text • Foto • Layout
• Digitaltryck • Storformatsprint
• Mässmaterial • Web-to-print
• Skyltar • Dekaler • Flaggor
• Vepor • Kuvert • Textiltryck

NYHET!

N. Skolgatan 2, Klippan • 0435 - 77 90 50
info@adaptmedia.se • www.adaptmedia.se

