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Blickpunkt Klippan
Historiskt OS-brons och andra vinnare!

Vi måste så klart inleda med Jenny Franssons
olympiska bronsmedalj. Framgångar på de
olympiska mattorna av brottarna från Klippans
BK har vi haft tidigare, Bertil ”Totta” Nyström
tog brons i Tokyo 1964 och samma valör
brottade Benni Ljungbeck till sig vid MoskvaOS 1980.
Men ändå blev Klippans BK:s Jenny Fransson historisk
genom sitt brons vid de olympiska spelen i Rio De
Janeiro. Aldrig tidigare har en svensk kvinnlig brottare
tagit en olympisk medalj.

Klöverbladet uppmärksammade för övrigt Jenny
Fransson redan 2010. När hon två år tidigare flyttat till
Klippan var det nämligen i en etta hos Treklövern på
Storgatan 43 som hon blev hyresgäst. Då kom hon från
Gällivare och hennes flytt till Klippan satte igång rena
lavinen. En efter en av de kvinnliga landslagsbrottarna,
bland annat systrarna Sofia och Johanna Mattsson,
hamnade i Klippan. Fast Jenny bodde närmast brott
ningslokalen. I Treklöverns lägenhet var brottnings
lokalen hennes närmsta granne.
Resten är i historia, 2012 tog Jenny Fransson VMguld och även den prestationen uppmärksammade
Treklövern. När bolagets nybygge Väpnaren invigdes
var Jenny en av de tre som klippte bandet.
Och nu har hon satt Klippan på kartan än en gång. I det
här sammanhanget får dock inte Klippans andra OSdeltagare, långdistansaren Sarah Lahti glömmas bort. I
sin olympiska debut satte denna talangfulla Klippantös
ett prydligt svenskt rekord på 10 000 meter och blev
tolva i finalen. Med den prestationen var hon ett av
mycket få ljus i det svenska olympiska beckmörkret i
friidrotten.
Utlottning av biljetter till Bruksspelet
Även utanför sportens värld har vi haft mycket att glädja
oss åt på hemmaplan i sommar. Jag tänker så klart på
Bruksspelet, som jag och många andra tog del av i den
fantastiskt trevliga spellokalen på pappersbruket. Som
sponsor till evenemanget hade Treklövern tillgång till
sex fribiljetter och de lottade vi ut bland våra hyres
gäster: Marianne Nilsson, Anne Svärd och Siv Lind
lottades fram och fick vardera två fribiljetter. Idel
kvinnor alltså, fast egentligen skulle det funnits en man
med i den lyckliga trion. Han tvingades dock tacka
nej. I hans arbetsschema som lastbilschaufför visade
det sig att han satt bakom ratten samtliga dagar som
Bruksspelet hade föreställningar:
– Typiskt mig, som aldrig har vunnit något i hela livet.
När jag äntligen gjorde det, så kunde jag inte utnyttja
vinsten.
Lastbilschauffören tackade, men konstaterade:
– Det får bli någon annan som får glädje av biljetterna.
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Hemma hos en hobbymålare
Vi har också gjort ett besök hemma hos Britt Inger
Wiklander på Tingsgatan 29 A. Hon använder nämligen
sitt kök även som ateljé, eftersom Britt Inger är en
passionerad hobbymålare. Roligt att notera är också
att denna pigga dam är hemvändare. Efter många år
i Norrland längtade hon så till bokskogen och alla
lövträden, att hon återvände till Klippan, där hon bodde
under gymnasieåren.
Erbjudande från Länsförsäkringar
Ni har väl inte missat nyheten att det numera går att
betala sin hemförsäkring via hyresavin? Treklövern har
tillsammans med Länsförsäkringar Skåne tagit fram ett
förmånligt erbjudande. Det är värt att studera.
Modernisering
Så är en modernisering av IT-tjänsterna på gång:
analogt skall bli digitalt: Låter det invecklat? Låt mig
då i stället upplysa om att med det digitala systemet
kommer hyresgästerna att få betydligt bättre bildkvalitet
i sina TV-apparater. Inte minst de som har tillgång till
platt-TV.
Ny uteplats
Så har Seniorhuset fått en ny uteplats och dessutom
en boulebana. Hyresgästerna blev så nöjda, att de i
samband med ”Invigningen” uppvaktade Treklöverns
Johan Sjöberg med en blomma!
– Det är bara synd att sommaren är slut, konstaterade
Lena Persson, som njutit så av den nya uteplatsen.
Ja, men så är livet. Årstiderna kommer och går.
Mycket nöjda hyresgäster
Till sist kan vi inte låta bli att skryta lite. I mitten av juli
fick Treklövern ett glädjande mail från Scand-Info, det
företag som löpande gör mätningar av kundnöjdheten
bland våra hyresgäster. För första gången hade bolaget
nått sitt mål. Mer än 65 procent var helnöjda med sitt
boende hos oss. Det är en otroligt hög siffra. Bland
de 70-tal bostadsbolag som Scand-Info mäter, står
Treklövern helt i en klass för sig.
Högsta betyg i miljörevisionen
Lika glädjande är att den årliga miljörevisionen än
en gång gav Treklövern högsta betyg. Om alla dessa
positiva nyheter kan ni läsa
i detta nummer av Klöver
bladet!
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Trevligt läsnöje!
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ÖSTRA NYGATAN

Ny uteplats och boulebana
blev en ny kontakt med områdeschef Mikael
Svensson.
Och lagom till sommaren var en ”riktig ute
plats” på plats, tack vare Treklövern.
– Det har blivit hur bra som helst, säger Lena
Persson och fortsätter:
– Vårt önskemål är att fler skulle komma och
utnyttja den.

I

nte bara en härligt stor ute
plats med grill, utan också en
boulebana. De boende i service
huset på Östra Nygatan i Klippan
är så nöjda.
– Det här är som vår egen lilla trädgård, säger
Lena Persson och fortsätter:
– Vi tackar verkligen Treklövern för att de
lyssnade på oss.
Bord och stolar
Det hela började med att några boende i
servicehuset för två somrar sedan tyckte det
fanns behov av en rejäl uteplats.
– Så Gunnel Ahlstrand och jag kontaktade
Mikael Svensson och undrade om det gick att
ordna.
Treklövern såg till att bord och stolar kom på
plats.
– Vi var ett gäng som regelbundet träffades där
och drack kaffe, berättar Lena Persson.
Större uteplats
Men riktigt nöjda med uteplatsen var de
inte. De ville ha den betydligt större. Så det
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Kaffe och grillning
Så fort vädret har varit fint, så har de boende
i Servicehuset utnyttjat uteplatsen, som dess
utom fått en grill.
– Vi har faktiskt hunnit med att grilla också,
men annars är det mest kaffestunder för oss.
Lena Persson öser beröm över Treklöverns
Johan Sjöberg, som svarat för allt arbete med
uteplatsen.
– Han var enastående, pausade inte fem
minuter. Vi beundrade verkligen hans arbete.
Hyllade Johan
Så vid ”invigningen” blomsterhyllades Johan
av de boende:
– Den blomman kom verkligen från hjärtat på
oss, säger Lena och fortsätter:
– Men så var det också en lilja.
Johan Sjöberg såg också till att redskap kom
på plats för skötseln av den lilla oasen:
– Vi har vattnat och lukat och tänker också ha
en liten kryddträdgård.
Boule
Men boulebanan då, hur kom den till? Det kan
Bengt-Göran Seger berätta:
– Jag stod på balkongen när de höll på att
med två maskiner iordningställa marken för
uteplatsen.
Plötsligt fick Bengt-Göran en idé:
– Där skulle ju också bli plats för en boulebana.
Bengt-Göran gick från ord till handling, körde

helt enkelt ner till Mikael Svensson på
Treklöverns kontor och berättade om hur han
tänkt sig det hela.
– Jag blev jätteglad, när Treklövern sa ja till en
boulebana.
Bana för ung och gammal
Och nu är den på plats, gamle brottaren
Bengt-Göran Seger, som höll till i de lättaste
klasserna, har blivit boulespelare på gamla
dar.
– Ja, jag har redan spelat en fyra-fem gånger
på banan.
Bland annat har han spelat med sina barnbarn.
– Här bor ju bara äldre. När de får främmande
och barn är med, så har de möjlighet att gå ner
och spela boule.
Den nyanlagda boulebanan kan alltså ung
som gammal ha nytta av.
– Av en aktiv boulespelare har vi också fått
beröm för banan. Det känns extra roligt, kon
staterar Bengt-Göran Seger.
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HEMMA HOS BRITT INGER

Ateljé i köket hos Britt Inger!
B

ritt Inger Wiklander använder sitt kök på ett
något annorlunda sätt:
– Det här är min ateljé, här målar jag mina tavlor.
Från Dalsland till Klippan och Sundsvall
Medan hon fäller ut det stora stativet i köket i lägenheten på Tingsgatan
29 A i Klippan berättar Britt Inger om sin stora hobby, att måla.
– Jag sitter ner och målar, det blir bäst så, säger Britt Inger och avslöjar
med sin dialekt, att hon inte är skåning till börden.
– Nej, jag är uppväxt i Dalsland, närmare bestämt i Håverud.
Ortsnamnet Håverud gör att det klickar till i ens geografiska minnesbank.
I Håverud finns nämligen en klassisk akvedukt över Dalslands kanal.
– Först under gymnasietiden flyttade familjen till Klippan. Jag var 17 år.
Sedan blev det genom ett äktenskap 32 år i Sundsvall i ett hus ute
på Alnön, men när maken Sten dog 2008, sålde Britt Inger huset och
flyttade till en bostadsrätt i Sundsvall med utsikt över hela staden.
Tillbaka till Klippan och bokskog
– Men jag längtade så efter bokskogen i Skåne.
Så Britt Inger ringde helt enkelt sin far, Alle Johansson, och bad honom
titta efter en lägenhet i Klippan.
– Både mor och far levde fortfarande då.
Och när Alle Johansson hittade en lägenhet i Treklöverns bestånd i
Tingsgatan 29 A, slog Britt Inger till direkt utan att ha besett lägenhet.
– Jag skickade en fullmakt till far.
Så kom det sig att Britt Inger efter alla dessa år i Norrland återvände till
Skåne och Klippan.
– Jag var så trött på alla dessa granar, säger hon och tillägger:
– Tacka vet jag bokskogen med alla sina löv

Men alla hennes alster får inte plats, Britt Inger avslöjar att han har 60
tavlor nerpackade i förrådet:
– Tavlorna är mina barn.
Vad skall då till för att Britt Inger skall möblera om i köket och omvandla
det till en ateljé?
– Det är bra att ställa sig och måla, när man är på dåligt humör.

“Det är så skönt att jag
har ljusa, neutrala väggar,
som passar så bra för tavlorna”
Surkärring?
Och sedan gör hon ett tillägg som överraskar mig:
– Ibland kan jag vara en surkärring.
Fast då ingriper Åsa, som är på besök i Klippan hos sin syster:
– Du är väl aldrig en surkärring.
Det får Britt Inger att formulera om sig något:
– Antingen bakar jag eller så målar jag.

Teckningslärare inspirerade
Det här med måleriet började faktiskt under gymnasietiden i Klippan.
– Jag hade en teckningslärare, Örtenholm hette han, som uppmuntrade
mig mycket.
Så till den grad att Britt Inget började måla hemma och sedan har
måleriet följt henne genom livet. Motivvalet har också varit beständigt.
– Skog och natur är mitt stora intresse.
Och då framförallt lövskog.
– Här speglas ljuset på ett alldeles speciellt sätt. Solen lyser igenom på
olika ställen och så finns det vacker mossa på gamla stenar. Och prasslet
av löv kan jag aldrig få nog av.
Det är i denna miljö, som hon hittar sina motiv. Britt Inger skissar i
naturen och målar sedan i köket!
– Jag målar för glädjens skull, blir hennes svar, när jag undrar om hon
inte vill ställa ut sin konst. Fast i Sundsvall ställde hon ut en gång.
– Det var roligt för jag fick sålt mycket.
Tavlor på väggarna coh nedpackade
Nu nöjer hon sig med att fylla väggarna i lägenheten med sina tavlor.
– Det är så skönt att jag har ljusa, neutrala väggar, som passar så bra
för tavlorna.
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NÖJDA HYRESGÄSTER

Målet är nått:
65 % helnöjda hyresgäster!

K

lackarna i taket hos Treklövern!
För första gången har bolaget nått målet för
Nöjd Kund-index!
I mitten av juli visade den veckovisa rapporten från Scand-Info att
kundnöjdheten var 65,3%. Scand-Info är det företag som gör de
löpande mätningarna om kundnöjdheten i Treklövern.
Bra service
Britt Inger Wiklandet har aldrig en dag ångrat att hon återvände till
Klippan.
– Jag trivs jättebra.
Och sedan vänder hon sig till Klöverbladets fotograf, Ulf Bengtsson,
som också hinner med att vara vd för Treklövern.
– Treklövern har en personal, som är helt otrolig.
Ta bara när Britt Inger hade problem med att sätta upp en gardinstång
på grund av att fästet i väggen var trasigt. Då ringde hon till Therese
Persson i Treklöverns kundtjänst och fick till svar:
– Det löser vi.
Efter en stund ringde Treklöverns Jimmi Frohm på dörren och såg
till att gardinfästet byttes ut.
– Maken till service har jag aldrig varit med om.

Uppnått mål
Målet var nått. I fyra år har Treklövern haft som målsättning att nå
upp till 65 procent.
– Det är naturligtvis enormt tillfredställande, att vi uppnått detta mål,
konstaterar områdeschef Mikael Svensson och vd Ulf Bengtsson
tilllägger att personalen har gjort ett fantastiskt jobb.
Mikael Svensson kan ge lite bakgrund till den för bolaget så viktiga
kundmätningen.
– Vi började med dessa mätningar bland hyresgästerna 2007.
Vid första mätningen hamnade Nöjd Kund-index på 48 procent.
Sedan dess har bolaget sakta men säkert med ett målinriktat arbete
arbetat sig uppåt och för fyra år sedan tog man beslutet att sätta upp
65 procent som ett långsiktigt mål.
– Och nu är vi där.

Den skånska naturen
Britt Inger trivs också med grannarna i huset, de blir en liten prat
stund då och då. Och medan hon visar runt i lägenheten och alla
tavlorna på väggarna, inskjuter hon:
– Jag är så glad för min balkong. Den är stor och det är viktigt för
mig.
Fast viktigast av allt med återvändandet till Skåne och Klippan är
naturen.
– Ja, jag kan inte få nog av lövskogen.
Det blir till och med så att syster Åsa, som är bosatt i Leksand,
skjuter in:
– Ja, jag kan faktiskt också längta ner till lövskogen.
Vem vet, kanske också hon med tiden ställer sig i Treklöverns långa
bostadskö.

Hopp till näst bästa
Att 65 procent helnöjda kunder är en imponerande siffra får man
klart för sig när man tar del av Scand-Infos noteringar för de 70tal bostadsbolag, i vilka man löpande läser av kundnöjdheten. Det
är ett rejält hopp till andra platsen i den statistiken. Det nästbästa
bolaget efter Treklövern hade 54 procent i kundnöjdhet och trean
47 procent.
– Eftersom våra hyresgäster är det viktigaste som vi har, är vi
naturligtvis mycket glada och stolta, förklarar Mikael Svensson.
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Sporrar
Men tro inte att Treklövern tänker slå sig till ro för att man nått upp
till det uppsatta målet med 65 procent helnöjda kunder.
– Nej, det här betyget sporrar oss att arbeta vidare både i stort och
smått, när det gäller att ha vårda våra hyresgäster.
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BRUKSSPELET 2016

Succé för Bruksspelet

TRE LYCKLIGA VINNARE!

M

arianne Nilsson har sparat
de två biljetterna till Bruks
spelet i somras:
– Tänk att jag gick och vann.

Sponsor får biljetter
Som sponsor till Bruksspelet tilldelades
Treklövern sex fribiljetter. Bolaget beslöt att
lotta ut dem bland sina hyresgäster, två till
varje vinnare.
– Vi skulle alltså ta fram tre vinnare. Alla våra
944 lägenheter tilldelades ett nummer och så
lät vi slumpen ta över med hjälp av ett EXCELprogram i datorn, berättar ekonomichefen
Johan Karlsson.
En av de lyckliga vinnarna var alltså Marianne
Nilsson på Järnvägsgatan 9 i Klippan.
– Jag blev så snopen, säger Marianne.
Roligt med väninna
Just när Treklöverns Bodil Svensson ringde
och informerade Marianne om vinsten, hade
hon en väninna från Lerberget på besök.
Väninnan Helga blev alltså den första som
Marianne berättade för om vinsten. Inte nog
med det.
– Jag bjöd med henne på föreställningen.
Och roligt hade de på Bruksspelet.
– Vi hade tur med vädret, det regnade inte.
Och roligt hade de, Marianne och Helga.
– Jag skrattade så att jag hade ont i magen,
berättar Marianne.
Ja, hon fick nästan ont i magen av alla skratten
och hade svårt att somna när hon tänkte på
allt det roliga i föreställningen.

“Jag skrattade så att
jag hade ont i magen”
Hjälpsamma funktionärer
Alla var också så hjälpsamma. Marianne
kunde ju inte ha sin rullator med på rad fem
på läktaren.
– Men funktionärerna hjälpte mig och såg till
att jag kom på plats.
När föreställningen var slut kunde inte
Marianne se sin rullator och tänkte:
Hjälp, min rullator, någon har stulit den!
Men så var naturligtvis inte fallet. En av de
många volontärerna hade tagit undan den och
kom nu rullande med den.

Lyckad kväll
Det blev alltså en hellyckad kväll för de två
vänninorna. Det var för övrigt första gången
som Marianne tog del av en föreställning i
den vackra pappersbruksmiljön. Däremot såg
hon Bruksspelets ”julbordsversion” i Klippans
Kulturcenter.
– Och det var lika roligt.
Marianne Nilsson berättade också för
Klöverbladet att hon faktiskt haft tumme med
Fru Fortuna en gång tidigare i livet. Fast det var
bra länge sedan. Men när Marianne jobbade
som städerska på skolorna i Helsingborg vann
hon och fyra andra städerskor 10 000 kronor.
– Då jag fick 1 800 kronor just innan jul.
Inte konstigt att hon minns en sådan julklapp.

Vi kan EL

El-entreprenad El-service
Data / Passage / Larm

0435 - 77 95 40
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ETT LYFT FÖR ELFDALEN

Ett verkligt lyft för Elfdalen:

Tolv nya förrådshus och ett miljöhus!
T
reklövern fortsätter sin am
bitiösa satsning
att renovera sina bostadsområden. Den här
gången har turen kommit till kvarteret Elfdalen på
Hembygdsgatan.

Sedan i mitten av april är bostadsbolagets båda snickare, Rune och
Lars Lundström, i full gång med arbetet. Det nya miljöhuset i området
är redan på plats. Det har fått en ny design.
– Ja, vi har satsat på en helt annan konstruktion med ett så kallat
pulpettak, berättar Rune Lundström.
Uppskattat av hyresgästerna
Det nya miljöhuset har verkligen blivit uppskattat av hyresgästerna.
”Snyggt” och ”fräckt” är återkommande omdömen av de boende om
den nya konstruktionen. De gamla förrådshusen har också jämnats
med marken för att ersättas av nya.
– De gamla var utslitna efter 40 år och gav inget särskilt trevligt intryck.
Dessutom låg de direkt på marken, vilket inneburit att fukt trängt in i
dem, förklarar vd Ulf Bengtsson.
Bättre kvalitet
De tolv nya förrådshusen är av en helt annan konstruktion och av en
helt annan kvalitet.
– Vi gjuter en platta på marken och använder sedan en ny typ av panel,
upplyser Rune Lundström.
Det rör sig om Cedral-panel, som är underhållsfri.
– Och taken blir av plåt.
Området består av 56 lägenheter, så i var och ett av nybyggena blir det
plats för fyra lägenhetsförråd.
Containrar har ersatt
Vän av ordningen frågar sig naturligtvis hur perioden mellan rivningen
av det gamla förrådet tills det nya stått klart har lösts för hyresgästerna?
Jo, genom att tolv containrar hyrts in. Den här omflyttningen gick hur
smidigt som helst.
– I det fallet skall hyresgästerna verklige ha beröm. De var så behjälpliga
vid omflyttningen, framhåller Rune Lundström

www.elsystem.se

De gamla förrådshusen har jämnats med marken och ersatts av nya.

Men så kan de också glädja sig över att snart ha tillgång till splitternya
förrådshus av högsta kvalitet.
När Hembygdsgatan 6 är klart flyttar snickarna Lundström över till
Hembygdsgatan 8, som också skall få ett nytt miljöhus och tolv nya
förrådshus.
– Så det här är ett stort jobb, förklarar Rune Lundström och tillägger:
– Till våren skall allt vara klart.

0435 - 44 34 70

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

KLÖVERBLADET || 1 2- 2009
– 2016
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SORTERA MERA!

Sortera Mera-kampanjen: ”Plastpåsar är restavfall”

T

reklövern fortsätter sin Sortera Mera-kampanj!
Den här gången hade bostadsbolaget inriktat
kampanjen på fem miljöhus, samtliga belägna i
Klippan: Tingsgatan 29, Torggatan 2, Tingsgatan 20,
Hembygdsgatan 6 och Badvägen 11.

Under en veckas tid uppehöll sig personal kring dessa miljöhus.
– Allt var schemalagt, förklarar områdeschef Mikael Svensson.
Det rörde sig om tvåtimmars pass.
– Vår uppgift var att hjälpa hyresgästerna tillrätta vid hanteringen av
avfallet, berättar Bodil Svensson.
Komposterbart i speciella påsar
Det blev mycket observerande. Ett vanligt förekommande fel var, att
hyresgäster slängde komposterbart i fel påse. Man använde sig inte av
de utdelade speciella vita påsarna utan hade lagt det komposterbara i
vanliga plastpåsar.
– Här fanns inte hela tänket med.
För att komposteringsprocessen skall fungera måste de speciella vita
påsar, som NÅRAB tillhandahåller, användas. Vanligt var också att
tidningar samlats i plastpåsar, som också åkte ner i tidningstunnan.
– Hyresgästerna skall absolut inte se vårt arbete som pekpinnar. Vi vill
bara hjälpa till, så att allt hamnar rätt, framhåller Bodil Svensson.

“Hamnar allt avfall rätt från
början är det lättare att sortera”

Hjälp med grovsopor

Treklövern har ett stående erbjudande till sina hyres
gäster.
Om du inte själv har möjlighet att lämna dina grovsopor på
Återvinningsgården kan Treklövern hjälpa till. Mot en miniavgift
på 100 kr, kommer vi och hämtar dina grovsopor i markplanet
utanför din fastighet.
Minimiavgiften handlar då om att det endast krävs en man att
bära, t ex en stol eller liknande. Lite mera skrymmande och
tunga grovsopor debiteras mot timtaxa, f n 395 kr/timme. Vill
du ha hjälp med grovsoporna kontakta oss på telefonnummer:
0435-121 00 för tidsbokning.
– De nya miljöhusen inbjuder till sopsortering, menar Bodil Svensson.
Det bestående intrycket av denna kampanj är, att plastpåsar är ett
problem.
– De skall slängas som restavfall, upplyser Mikael Svensson.
För övrigt kan noteras att vid inflyttning delar Treklövern ut färg
glada klisterlappar, som hyresgästerna kan sätta på de egna kärlen
i köksskåpet. Allt för att underlätta den för miljön så viktiga sop
sorteringen.

Börjar redan hemma i köket
Treklöverns personal sålde också sorterings
utrustning till själv
kostnadspris.
– Det är ju så att sorteringen börjar redan hemma i köket, konstaterar
Bodil Svensson och fortsätter:
– Hamnar allt avfall rätt från början är det lättare att sortera. Vi hjälper
för övrigt också till med monteringen av sorteringsutrustningen i köket,
om det behövs.
Miljöhus förbättring
Mikael Svensson noterar också att i de områden där hyresgästerna fått
tillgång till nya miljöhus ser Treklövern en klar förbättring.

Apoteksombud

Uttagsautomat

Matbutiken nära dig!
www.hemkopljungbyhed.se
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EKONOMI OCH MILJÖ

Hemförsäkring via hyresavin!
B

etala hemförsäkringen månadsvis via din hyres
avi! Det kan hyresgästerna i Treklövern numera

göra.

– Genom ett avtal med Länsförsäkringar har det
blivit möjligt, förklarar Treklöverns ekonomi
chef Johan Karlsson och tillägger:
– Det är ett förmånligt avtal för hyresgästerna.

“Hyresgästen får en lägre
premie genom detta avtal”

Hemförsäkring krävs
Det kommunala bostadsbolaget har som krav
att nyinflyttade har en giltig hemförsäkring:
– När ett hyreskontrakt skrivs under måste

hyresgästen kunna verifiera att man har en
hemförsäkring och i vilket försäkringsbolag
den är tecknad.

HEMFÖRSÄKRING (pris/månad)
Antal rum
t.o.m. 64 år
1:a
38 kr
2:a
44 kr
3:a
56 kr
4:a
66 kr
5:a
73 kr
Försäkrat belopp: 1.000.000 kr

från 65 år
28 kr
33 kr
42 kr
50 kr
55 kr

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR (pris/månad)
Allrisk
33 kr
Utökat reseskydd
41 kr

Från Treklövern är det ett krav. Så viktig
bedöms hemförsäkringen vara.
– Att kunna betala hemförsäkringen via hyres
avin var ett förslag som Jörgen Bjerknäs i
Treklöverns styrelse förde fram, berättar Johan
Karlsson.
Fritt val
Treklövern vände sig till Länsförsäkringar
Skåne, som nappade på idén och presenterade
ett förslag.
– Hyresgästen får en lägre premie genom detta
avtal som vi slutit med Länsförsäkringar Skåne.

Johan Karlsson poängterar dock att det är
upp till var och en av hyresgästerna att välja
vilket försäkringsbolag som man vill teckna
sin hemförsäkring i.
– Men vi har tagit fram ett förslag som är för
månligt, framhåller ekonomichef Karlsson.
Smidigt sätt att betala
Inte bara förmånligt utan också smidigt. Man
slipper att tänka på att betala sin hemför
säkring i tid, den ingår i hyresavin.
– Vi har faktiskt ganska många som nappat på
den här praktiska lösningen, förklarar Johan
Karlsson och tillägger:
– Så den här kampanjen har slagit igenom.
Framförallt har den fångat många som tidigare
inte haft hemförsäkring.
Inte minst det är mycket positivt. En hemför
säkring är något som alla hyresgäster måste
ha.

Miljörevision med högsta betyg

Andra vill lära av Treklövern
Ä
nnu en gång har Treklövern fått högsta betyg
för sitt miljöarbete!

Godkänt
Treklöverns miljöarbete för 2015 granskades av en miljörevisor i juni i
år. Det blev idel berömmande ord av Björn Malmhagen, som genom
förde revisionen.
Inte en enda anmärkning fick det kommunala bostadsbolaget i det
digra protokollet.
– Vi hade godkänt på i princip allt, säger Mikael Svensson, som är
Treklöverns miljösamordnare.

“Alla i personalen är så engagerade i detta miljöarbete”
Miljörevisorn allmänna kommentar är värd att citera:
”Treklövern har ett mycket bra arbete som tydligt styr mot ständiga
förbättringar och förbättrad miljöprestanda. Särskilt imponerande är det
i grunden strategiska arbetet med miljömål och tillhörande redovisning/
uppföljning.”
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Engagerad personal
Bättre kan det knappast bli och Treklöverns vd Ulf Bengtsson ger också
sin personal mycket beröm:
– Alla i personalen är så engagerade i detta miljöarbete.
Men så satsar också bolaget på att hela tiden förbättra sig på detta så
viktiga område. I höstas var Treklöverns miljösamordnare i Halmstad
på en utbildningskurs inom miljön.
– Man kan hela tiden förkovra sig, menar Mikael Svensson.
Studiebesök
Treklöverns så framgångsrika miljöarbete har också spridit sig utanför
kommungränsen. Ängelsholmshem har varit på studiebesök.
– De ville på plats se hur vi arbetade med miljöfrågorna, berättar Mikael
Svensson och tillägger:
– Det är alltid en fjäder i hatten när ett så pass stort bostadsbolag
kommer till oss för att lära.
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IT-TJÄNSTER OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Förändring av TV- och bredbandsutbudet INGA hyreshöjningar
– Bättre bildkvalitet i TV-apparaterna på gång!

B

ättre bildkvalitet i alla TV-apparater men i
synnerhet för platt-TV och fritt att välja sin
tjänsteleverantör. Det är några av fördelarna, när nu
Treklövern påbörjar en modernisering av IT-tjänsterna
för hyresgästerna.
Analogt ska bli digitalt, så kallat öppet nät.
– Vi är angelägna om att ha en modern och bra IT-strategi till nytta för
våra hyresgäster, förklarar vd Ulf Bengtsson.
Övergång till digitalt
Arbetet med att installera nya anslutningspunkter i lägenheternas
vardagsrum kommer att påbörjas redan under hösten.
– Den 28 februari 2017 upphör leveranserna av analoga signaler från
Canal Digital.
Vad innebär då övergången från analogt till digitalt för hyresgästerna?
• Ökat utbud av digitala tjänsteleverantörer
• Komplettering med anslutningspunkt för digitala tjänster i vardags
rum
• Modernisering av det digitala nätet som möjliggör snabbare upp
koppling (upp till 1 000 Mbit/s).
• Kostnadsfri bredbandstjänst om 1 Mbit/s för samtliga hyresgäster.
Lång övergångsperiod
– Det digitala systemet ger betydligt bättre bildkvalitet för alla TVmodeller, i synnerhet för platt-TV, förklarar Ulf Bengtsson men tillägger:
– Basutbudet för TV blir endast de vidaresändningspliktiga, dvs i nu
läget SVT 1, SVT 2, SVT 24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och TV 4.
Men för att hyresgästerna skall få tid på sig att fundera över hur de
vill ta del av IT-tjänsterna framöver, blir det en lång övergångsperiod.
– Visserligen upphör leveranserna av analoga signaler från Canal
Digital den 28 februari 2017, upplyser Ulf Bengtsson men påpekar
samtidigt:
– Från den 1 mars 2017 och två år framåt levererar Telia kostnadsfritt för
hyresgästerna följande kanaler i det analoga nätet: SVT 1, SVT 2, TV 3,
TV 4, Kanal 5, TV 6, TV 8, SVT 24, Barnkanalen, Kunskapskanalen,
TV 4+, Discovery Channel, Eurosport, MTV, TV 4 Sport, Kanal 9, NT,
Kanal lokal samt Öppna kanalen.
– Först den 28 februari 2019 släcks det analoga nätet ner.
Treklövern har alltså medvetet valt en lång övergångsperiod.
– Men jag tror att få kommer att vänta så länge med att välja den
digitala löningen. När de nya tjänsterna väl kommer i drift kommer de
också att se fördelarna med dem.
Inte minst ger det nya systemet hyresgästerna möjlighet att välja
tjänsteleverantör och därmed ett stort utbud av TV-kanaler och bred
bandslösningar.
– Den här typen av öppna nät-lösningar har enligt Post- och Tele
styrelsen visat sig påverka prisbilden nedåt för tjänsterna med 20-30
procent.
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F

lera av Treklöverns hyresgäster har under en tid
haft besök av en medlemsvärvare från Hyres
gästföreningen, som målat upp en hotbild att bolaget
tänkte höja hyran med 1 500 kronor i månaden.

Medlemsvärvaren uppmanade därefter hyresgästen att gå med i
Hyresgästföreningen, som ville stoppa hyreshöjningen.
Den skärrade hyresgästen vände sig till Treklövern och undrade:
– Ska hyrorna verkligen höjas med 1 500 kronor i månaden?
Ingen hyreshöjning är aktuell
Områdeschef Mikael Svensson lugnade den oroliga hyres
gästen
med att någon hyreshöjning absolut inte är aktuell och samtidigt
dementerade han att Treklövern behövde höja hyrorna kraftigt för att få
pengar till nybyggnationer.
– Det hela är absurt, menar vd Ulf Bengtsson
Hyresförhandling en gång om året
Hyresförhandlingarna sker en gång om året och under de senaste åren
har det handlat om en hyreshöjning på några få procent.
– I år höjdes hyran med ynka 0,30 procent, vilket motsvarar ca 20 kr/
månaden för 3 rok, påpekar Ulf Bengtsson.
Treklövern har haft överläggningar med Hyresgästföreningen och bett
dem upphöra med vilseledande information.
Svar från Hyresgästföreningen
I en kommentar säger Richard Mortenlind, regionchef för Hyresgäst
föreningen i norra Skåne:
– Hyresgästföreningens medlemsrekryterare har informerat hyresgäster
om vad marknadshyror skulle kunna innebära i hyreshöjningar, utifrån
en nationell studie som föreningen har gjort. Hyresgästföreningen delar
dock Treklöverns uppfattning att det är osannolikt att marknadshyror
skulle leda till hyreshöjningar på 1 500 kronor i Treklöverns fastigheter.
Vi beklagar att vår information har uppfattats på detta sätt och har ändrat
vår information så att missförstånd som detta inte ska kunna uppstå
framöver.

Störst på:
!

Välkomna

ÖPPET: Vard. 07.00 - 18.00 Lörd. 09.00 - 13.00
Karossvägen 1 KLIPPAN
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”Biblioteket är ett rum
där mycket får plats”

Vi välkomnar Viktoria Ejnarsson Zuniga som är ny bibliotekschef i Klippans
kommun.
- Jag är en nyfiken person och det var bland annat det som gjorde att jag sökte tjänsten
som bibliotekschef här i kommunen. Det var dags för nya utmaningar på en ny plats. Här
finns mycket som är nytt för mig och som jag lär mig, lite i taget.
Jag ser möjligheter att sätta min prägel på verksamheten. Vi finns för våra medborgare
och låntagare, utan dem är vi ingenting. Det är väsentligt att ha ett medborgarperspektiv.
Mötet med låntagaren är en av de roligaste och viktigaste sakerna för oss som arbetar
inom biblioteken. Vissa får man riktigt bra kontakt med och lär känna vad de tycker om att
läsa, då kan vi lämna riktigt bra boktips.

Välkomna till
Söderåsens matmarknad

Den 2 oktober bjuds du in till denna mysiga hösttradition. Här träffar du
lokala, småskaliga livsmedelsproducenter.
Tareq Taylor står på scen och lagar mat med råvaror producerade här vid Söderåsen.
Det blir även kaffe- och matservering samt lotteri.
Entré: 20 kronor (barn upp till 18 år fri entré).
Plats: Skäralids camping och vandrarhem.
Tid: Klockan 10.00-15.00.

Kommundirektören har ordet
Nu har fullmäktige lagt fast budgeten
för 2017. Den totala politiska samsynen
kring det nya befolkningsmålet känns
oerhört stimulerande och utmanande.

Nu måste verksamheten sätta fullt fokus på
att göra Klippans kommun så attraktiv att
människor i ännu högre utsträckning väljer att
bo kvar och flytta till Klippan. För att lyckas
krävs samarbete och gemensam kraftsamling
i hela den kommunala förvaltningen. Därför
känns det extra bra med de nya gemensamma
målen att öka tryggheten i kommunen samt
att förbättra resultaten i grundskolan. Det
är två mycket viktiga attraktivitetsfaktorer.
Nu räcker det ju inte med att människor ska
vilja bo i Klippan. De måste också kunna bo i
kommunen. För att göra det mer möjligt är det
helt avgörande att bostadsbyggandet kommer
igång på allvar. Det finns en del positiva
initiativ och signaler, men det gäller också
att vi verkligen tar tillvara de möjligheter som
bjuds.
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Rent ekonomiskt är budgeten ganska tuff. De
flesta verksamheter kommer sannolikt att klara
att leverera det som förväntas av dem med de
pengar man fått, men socialförvaltningen har
en stor utmaning. Våra politiker har valt att
inte tillföra mer pengar i det här läget. Det tror
jag är klokt.
Nämnden har tillförts stora belopp de senaste
åren utan att klara budgeten och bedömningen
är att det ska gå att spara pengar. Det handlar
i första hand inte om att försämra servicen
för våra gamla eller de som av olika skäl är
utsatta. Inte heller om att våra medarbetare
ska ”springa fortare”. Nej, vi måste helt enkelt
se till att vi hela tiden gör rätt saker och att
de görs på rätt sätt. Sannolikt kommer det
att ta tid att komma i ekonomisk balans och
det är inte helt säkert att det går att komma
ända fram. Därför finns en centralt budgeterad
buffert som kan skjutas till socialnämnden om
och när det står klart att det inte går att komma
längre.

Efter en del turbulens är nu de tyngsta
chefsposterna inom socialförvaltningen
tillsatta. Socialchefen har hämtats från
Vaggeryds kommun och den nya äldreom
sorgschefen har lyfts från de egna leden.
Tillsammans med de chefer som finns kvar
i ledningsgruppen utgör de ett starkt team.
Med rätt stöd och med rätt start är jag över
tygad om att de kommer att lyckas bra. Jag
har förstått att det gjorts många bra saker
inom socialförvaltningen det senaste halvåret
och framgångsreceptet för den nya ledningen
är att ta verksamheten vidare från där den är
nu. Att det ska lyckas är alla chefers och med
arbetares ansvar.
Tomas Rikse
Kommundirektör
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Kära kommuninvånare!
Detta är visserligen en något pompös
inledning, men det är så jag känner
det. Efter att ha befunnit mig på
kommunalrådsposten i drygt 1,5 år
har insikten om att vi är ett team bara
förstärkts. Det finns motsättningar i
form av skilda åsikter, men inte större
än att vi oftast kan hitta kompromisser.
Många av er som bor i vår kommun har hört
av sig brevledes, via mail eller ringt och jag
har försökt svara er alla med undantag av
dem som har varit anonyma. Oftast har vi fört
konstruktiva och givande dialoger, men ibland
har vi fått konstatera att vi får förbli oense. Så
måste det få vara.
Vad har då diskuterats? Jo, det har bland
annat varit frågor kring bad, skolor, flyktingmottagning, äldreomsorg, barnomsorg, väg
bulor, asfalt och inte minst bostadsbyggandet.
Alltså det mesta. Fortsätt att höra av er, det
är en av demokratins viktigaste hörnstenar att
”en sådan som jag” ska vara tillgänglig.
Det som är aktuellt just nu är egentligen
ganska mycket men jag nämner några: Vi
tog nyss ett beslut som alla partier ställde

sig bakom, nämligen att befolkningsmål för
de kommande 10 åren. Att vi är överens över
partigränserna gör att vi kan arbeta långsiktigt
oberoende av valutgång vid kommunalvalen
10 år framåt, vilket är mycket positivt.
Vi ska gemensamt arbeta för att fler bostäder
ska byggas så att vi kan bli 19500 invånare
år 2016. Med tanke på att vi i snitt har ökat
folkmängden med 80 personer de senaste
10 åren måste vi verkligen arbeta hårt och
målinriktat. Tillsammans med de bo städer
vårt kommunala bostadsbolag Treklövern har
planerat, måste vi få hit aktörer utifrån som
vågar satsa på Klippan.
Vi har inlett detta arbete och ni kommer att
få se mer av det framöver. Detta för med sig
att vi måste detaljplanera mer mark för dessa
bostäder men vi behöver även ha en plan
för var barnen ska gå i skola, förskola och
gymnasiet. Vi behöver se över hur många
äldreomsorgsplatser som behövs och mycket
annat i vår närhet som kan tänkas påverkas.
I detta arbete kan jag mycket väl tänka mig
att många har synpunkter och varför då inte
ta kontakt med ett politiskt parti? Vi behöver

bli fler som hjälps åt att utveckla Klippans
kommun.
Arbetet med att få kommunens budget i
balans fortsätter men det finns dessvärre
ingen snabb lösning för detta. Dock är det
fortsatt fokus på de röda siffrorna. Skola och
förskola för framtiden kommer att vara redo
för politiska beslut nu under hösten. Badet i
Ljungbyhed ska planeras så att vi alla, inte
bara Ljungbyhedsborna, kan plaska med
tårna där sommaren 2017.
Så avslutningsvis är det till att låta skjort
ärmarna vara fortsatt uppkavlade och ha vår
vision inom synhåll oupphörligen: Klippan
– en kommun där vi tillsammans skapar
goda förutsättningar att växa upp, leva och
verka. Här bor och mår vi bra! Tack till er alla
som bidrar till att Klippans kommun är en
fantastisk kommun och
därmed önskar jag er
alla en fin sensommar
och höst!
Kerstin Persson
Kommunstyrelsens
ordförande

Vill du bli 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.
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Tillsammans lär ni av varandra, både när det gäller språk, samhälle
och kultur.
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 till
sammans.
På klippan.se hittar du ett formulär som du fyller i och skickar in till
kommunen. När formulär från en etablerad Klippanbo och en nyanländ
med matchande intressen och förutsättningar kommer in sätts
personerna i kontakt med varandra och med det börjar en ny vänskap.
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Budget- och
skuldrådgivning
Har du problem att få ekonomin att gå ihop? Klippans
kommun erbjuder kostnadsfri budgetoch skuldrådgivning
till dig som är i eller är på väg att hamna i en besvärlig
ekonomisk situation.
Vad kan du hjälpa till med?
Som budget- och skuldrådgivare finns jag här för att stötta och
råda de personer som har hamnat i eller är på väg att hamna i en
ekonomisk situation som de inte kan hantera på egen hand. Jag finns
här för alla som bor i Klippans kommun som behöver råd och hjälp i
privatekonomiska frågor. Det är inget krav att du ska vara inskriven hos
kronofogden eller liknande.
Exempel på områden som du kan få hjälp inom är:
• Överblick över din ekonomi
• Prioritera viktiga betalningar
• Räkna ut betalningsförmåga
• Upprätthålla hållbara avbetalningsplaner
• Information och stöd vid skuldsanering
Många av de som jag träffar har fått problem då deras livssituation
förändrats genom exempelvis sjukskrivning, arbetslöshet eller
separationer. Om du går igenom något sådant och känner att du börjar
förlora kontrollen över din ekonomi så kan du kontakta mig direkt. Då
sätter vi oss ner och gör en budget utifrån de nya förutsättningarna.
Ju tidigare en person med ekonomiska problem tar kontakt med mig
desto enklare kan vi lösa situationen. Det finns fler alternativ att jobba
med om dina skulder inte nått kronofogden, förutom att göra en budget
kan vi till exempel även förhandla med fordringsägarna.

a
t
i
r
a
M
Om

Men det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är för sent att ta tag i
din ekonomiska situation.

Namn:
Marita Stureson

Hur arbetar du?
Målet med mitt arbete är att hjälpa så många som möjligt av kommunens
invånare att få en stabil och fungerande privatekonomi. Då fungerar det
inte att skuldbelägga. Ekonomiska problem kan drabba alla och du ska
aldrig skämmas för att söka stöd och hjälp.

Yrke:
Budget- och skuldrådgivare

Jag vill inspirera och uppmuntra mina kunder att fortsätta utveckla det
som fungerar bra samtidigt som vi tillsammans arbetar för att förbättra
det som fungerar sämre.

Bor:
Åstorp.

Precis som med alla beteenden så är ett ekonomiskt beteende
något som tar tid att förändra, det sker inte över en natt. Det kräver
en arbetsinsats över tid för att få den struktur som innebär en god
ekonomisk hälsa.
Det kostar ingenting att få budget- och skuldrådgivning hos mig.
Jag har tystnadsplikt och allt vi pratar om stannar mellan oss. Alla är
välkomna, du ska aldrig vara rädd att ta kontakt med mig.

Ålder:
41 år.

Fritidsintressen:
Träning, springa i naturen och så läser jag mycket.
Bakgrund:
Jag har tidigare arbetat i bankvärlden med fokus på
privatekonomisk rådgivning och en del med kravhantering.
Jag hade sedan länge varit intresserad av att bli budgetoch skuldrådgivare och i Klippans kommun fanns den
yrkesrollen som jag letade efter.

forts. på nästa sida
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forts. från föregående sida.

Vem är det som söker stöd och hjälp i ekonomiska frågor?
Till mig kommer alla typer av människor. Det visar på att verkligen vem
som helst kan få ekonomiska bekymmer. Som jag nämnde tidigare så
är det ofta något som har hänt i personens liv som gjort att de tappat
greppet om ekonomin. Till exempel sjukdom, dödsfall, separation eller
att personen har blivit av med jobbet.

ser ut i dagsläget. Det kommer också en egen lag för skuldsanering
för företagare.

Jag säger aldrig nej till att ta emot en kund men det krävs ett
engagemang från personen att vilja göra en förändring. Det är ett
arbete som behöver göras, jag finns här som ett stöd men det är inte
jag som gör jobbet.

Fordringsägare
Fordringsägaren är den som har en fordran mot en annan person som
är skyldig dem pengar i någon form i form av en faktura eller skuld.

Hur ser det privatekonomiska klimatet ut i vår kommun?
Inte så bra som jag önskar. I dagsläget är 1116 invånare inskrivna
hos Kronofogden – det är ungefär 6.7 % av befolkningen. Detta kan
jämföras med snittet i hela Sverige som är 3.5%. Klippans kommun
är den fjärde mest skuldsatta kommunen i riket. Av invånarna som är
mellan 20-64 år så är 10.4% inskrivna hos Kronofogden.
Det är ett allvarligt läge och skapar en svår vardagssituation för många.
Det är därför jag satsar på att nå ut till så många av kommunens in
vånare som möjligt. För att ändra situationen kommer det krävas en
hel del arbete på alla olika nivåer. Men någonstans måste man börja.
Från och med den 1 november får vi en ny skuldsaneringslag. Det
kommer inte bli enklare att få en skuldsanering men det kommer att
bli enklare att få vardagen att gå ihop under tiden skuldsaneringen
pågår. I den nya lagen får personen två betalningsfria månader per
år och det blir enklare att få en kortare betalningstid. Den skuldsatta
betalar direkt till Kronofogden och inte till fodringsägaren som det

Budget
I en budget skriver du ner dina inkomster och utgifter och jämför dem.
När du gör en budget får du en bra överblick över var dina pengar tar
vägen och kan ta kontroll över din ekonomi.

Utmätning
En utmätning innebär att Kronofogden tar något du äger, till exempel
ett fordon eller en del av din lön som används för att betala av dina
skulder. Kronofogden går igenom dina tillgångar och dessa säljs.
Skuldsanering
En skuldsanering kan du få genom Kronofogden om du är svårt
skuldsatt och inte kan betala av det du är skyldig på många år. Då
kan du slippa betala hela eller delar av dina skulder. En skuldsanering
varar i fem år och under den perioden lever du på existensminimum/
förbehållsbelopp.
Existensminimum/Förbehållsbelopp
När någon genomgår en löneutmätning så räknar Kronofogden fram
ett belopp som personen får behålla varje månad. Det täcker de
vardagliga levnadskostnaderna som exempelvis mat, kläder, hygien,
telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga
behov. Normalkostnaden för en ensamstående vuxen är 4 679 kronor
per månad.

Vill du komma i kontakt med vår
budget- och skuldrådgivare?
Marita Stureson
Telefon: 0435-285 51
E-post: marita.stureson@klippan.se
När det är dags för det första mötet är det bra om du har med dig uppgifter om din ekonomiska
situation: Inkomst, Hyra och andra bostadskostnader, Andra räkningar du får samt Vem eller
vilka du är skyldiga pengar och hur mycket.
Rådgivningen är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt!

Tips på bra länkar
Konsumentverket
www.konsumentverket.se
Kronofogden
www.kronofogden.se
Klippans Kommun
www.klippan.se – Klicka in dig på ”Budget och skuldrådgivning”
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UTEMÅLING

Miljoner
till utemålning

T

reklövern målar vidare utomhus!
– I år kommer vi att satsa 2,3 miljoner
kronor på utemålning, förklarar områdeschef
Mikael Svensson.
Fastigheter i Östra Ljungby och Klippan
Det handlar om Skolgatan 4 i Östra Ljungby, Hembygdsgatan 6
och 8 samt Valhallagatan 3. Dessutom har bolaget färdigställt
det omfattande målningsarbetet på Tingsgatan 29.
– Det skulle egentligen varit klart redan i höstas, men vädret
strulade till det för oss.
Yttre underhåll viktigt
Det är mycket pengar som Treklövern lägger på utemålning varje
år.
– Det yttre underhållet av våra fastigheter är viktigt för oss, slår
Mikael Svensson fast och tillägger:
– Dessutom är det aldrig fel med lite ny färg på fasaderna. Det ger
ett fräscht intryck.

Trädgård
Städ
Bygg
EL
Måleri

Där Service är mer än ett ord
KLÖVERBLADET | 2 – 2016
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