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Återigen summerar vi ett år som varit av ett lite annorlunda slag.

Fortfarande vågar vi inte säga att pandemin är över, men en tröst är att vi befinner
oss i ett annat läge idag än vi gjorde inför julen förra året. Två tydliga tecken på
detta är att vi har öppnat för besök i Bobutiken och att vårt trygghetsboende har
kommit igång mer med olika aktiviteter. Du kan läsa mer om Bobutiken på sidan 8
och om trygghetsboendet på sidan 10. Vi på Treklövern är så glada för detta och
håller några försiktiga tummar för att vi under kommande år ska kunna fortsätta att
satsa på ännu fler aktiviteter tillsammans med våra hyresgäster.
Vi gläder oss också åt att hyresgästerna ger vår personal så fint betyg i
kundundersökningen. Förvaltarnas bemötande är så vinnande att de får högst
betyg i jämförelse med de andra bostadsbolagen som använder sig av samma
kundundersökning. Det är vi otroligt stolta över, och att ta del av dessa siffror
fyller på med ny energi inför det nya året. Vi siktar såklart mot ännu bättre siffror
på alla områden, och med hjälp av synpunkterna i enkäten når vi våra mål.
Kundundersökningen är en bra möjlighet att påverka sitt boende, så ta tillfället i
akt och svara när undersökningen landar hos dig. Kanske är det dina förslag som
blir verklighet när vi lägger planen för nästa år.
Men, innan vi kickar igång 2022, tar vi oss en välbehövlig vila. Beroende på
vem man frågar står julfirande med nära och kära, skidåkning, läsa och friska
promenader högst upp på önskelistorna. Hur du än väljer att ladda om önskar vi
dig en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Ulrika Ericsson, VD

NYTT ÅR, NYA RUTINER!
I förra numret av Hemlängtan berättade vi om att personalen
på Treklövern själva gjorde tidningen tills vi fått tag på
en ny samarbetspartner. Vi har tänkt om och ändrat om
lite i personalstyrkan, så att vi även framöver kommer att
producera tidningen med egen personal.

Tidningen Hemlängtan ges ut av Treklövern
Bostads AB två gånger per år och är fylld
med information, reportage, tips och idéer
kring hem och boende. Tidningen delas ut
till samtliga hushåll i Klippans kommun.
Treklövern ägs av Klippans kommun och
jobbar för att få dig att längta hem.

För att våra hyresgäster ska få mer riktad information om vad
som händer i just deras bostadsområde kommer vi framöver
att ge ut ett informationsblad två gånger per år. Det betyder
att vi drar ner något på Hemlängtan till två gånger per år,
innan sommaren och till jul. Du som inte bor hos Treklövern
kommer fortsatt att få vår tidning, så håll utkik i brevlådan!
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Kontakta oss:
Postadress: Treklövern Bostads AB,
Box 183, 264 22 Klippan
Besöksadress: Storgatan 43
Kundservice: info@treklovern.se,
www.treklovern.se, 0435-121 00

Testa din brandvarnare
Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens
funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på
testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.
När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut.
Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt.
Testa brandvarnaren:
ü en gång i månaden
ü

när du satt upp en ny

ü

när du bytt batteri

ü

när du varit bortrest en längre tid

ü

när du gjort rent den

I Treklöverns Bobutik finns långa
skohorn med testknapp för
brandvarnare, så slipper du klättra
för att testa brandvarnarens funktion.
Kom gärna in och hämta ett!

Brandövning hemma

BÖ

De allra flesta har gjort brandövning i skolan eller på jobbet. Men hur är det med hemmet?
Om det börjar brinna är det viktigt att alla i familjen vet vad de ska göra. December och januari är
den tid då flest bränder i hemmet startar, så passa på att göra en brandövning tillsammans med
familjen så är ni förberedda ifall det värsta skulle hända. Testa brandvarnaren tillsammans med
barnen så att de har hört den om den låter på riktigt en dag. Lär dom att ljudet inte är farligt,
brandvarnaren vill bara berätta att något hänt.

A
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R

Plats

Kryp

Bestäm en plats
utomhus där ni samlas
om det börjar att
brinna.

Planera

Gör en
utrymningsplan,
gärna tillsammans
med barnen.

Ring

När alla är på
samlingsplatsen kan ni
öva på hur man ringer
till 112 och berättar att
det brinner.
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När det brinner
stiger den farliga
röken uppåt. Öva
därför på att krypa
ut ur huset.

Samla

Räkna in alla när ni
har kommit ut till
samlingsplatsen.

Tillval – din valfrihet
Genom tillval kan Treklövern erbjuda en möjlighet för dig att skapa ett hem där du kan
känna dig trygg och tillfreds med ditt boende. Om livet förändras eller nya behov uppstår
finns det möjlighet att uppgradera och anpassa din lägenhet istället för att flytta. Det fina
med tillval är att det är frivilligt, så vill du ha en lägenhet med lägre standard, och därmed
lägre hyra, finns det också i Treklöverns utbud - och du kan spara dina pengar till annat.
VAD ÄR TILLVAL?
Ett tillval är något som inte ingår i lägenheten vid inflytt men
som hyresgäst och hyresvärd tillsammans väljer att sätta in
i lägenheten mot en kostnad. Exempel på tillval kan vara
diskmaskin, tvättmaskin, ett parkettgolv eller annat som
höjer lägenhetens standard och hyra.

MIN GRANNE HAR EN PRECIS LIKADAN LÄGENHET MEN
LÄGRE HYRA. HUR KAN DET VARA SÅ?
Förmodligen är det så att det finns ett tillval i din lägenhet
som grannen inte har. Det kan vara så att tillvalet är gjort av
hyresgästen innan dig och du tog över det när du valde att
skriva kontrakt på lägenheten.

VARFÖR SKA JAG BETALA EXTRA FÖR ATT FÅ NÅGOT
GJORT I LÄGENHETEN?
Om du ska betala eller inte beror på vilken typ av arbete det
handlar om. Man kan säga att det finns tre sorters arbeten vi
utför i din lägenhet.

JAG VILL GÖRA ETT TILLVAL, HUR GÖR JAG?
Ta en titt på tillvalen på vår hemsida och se vad som finns
i vårt utbud. Kontakta din förvaltare och kolla om tillvalet
är möjligt att installera i din lägenhet. Om tillvalet går
att installera skriver du på en blankett för att godkänna
hyreshöjningen. När blanketten kommit tillbaka till
Treklövern beställs tillvalet. Hyreshöjningen kommer på din
hyresavi när arbetet är utfört, och ny hyresavi kommer då att
skickas till dig.

ü

Reparation – utförs efter att du gjort felanmälan om
att något är trasigt i din lägenhet. Du betalar om du
själv tagit sönder något som vi beräknar hade en längre
livslängd.

ü

Underhåll – tapeter och golv byts med skäliga
mellanrum, tidsintervallet är förhandlat med
Hyresgästföreningen och Treklövern utför arbetet utan
att det påverkar din hyra. Vill du däremot byta tapet
innan det egentligen är dags betalar du kostnaden för
den återstående tiden som tapeten skulle ha suttit.

ü

Tillval – en möjlighet för dig att anpassa lägenheten
efter dina personliga önskemål och höja standarden och
därmed hyresnivån.

VARFÖR SKA JAG BETALA FÖR SÅNT SOM ANDRA
REDAN HAR?
I den hyra du betalar idag ingår en viss standard. Nybyggda
lägenheter är anpassade till dagens standard med till exempel
spis med keramikhäll, flera eluttag i varje rum och parkett i alla
rum. Denna standard speglas på hyresavin i form av en högre
hyra jämfört med äldre lägenheter. Bor du i en äldre lägenhet
med äldre standard har du lägre hyra än om du bor i en nyare
lägenhet. Vill du höja standarden höjs också hyran.

FÖRVALTAREN FÖRKLARAR:
I en bostad du själv äger gör du en ekonomisk kalkyl
och funderar på om det du vill göra är värt pengarna. Vi
kan ta eluttag som exempel: Antingen nöjer du dig med
att bara ha ett eluttag i vardagsrummet och sätter en
förgreningsdosa för att kunna ladda mobilen och ha en
lampa tänd samtidigt som du tittar på TV. Eller så betalar
du en elektriker för att installera ett uttag till för att du
vill kunna flytta lampan till andra änden av rummet utan
att det behöver ligga sladdar överallt. Att slippa flytta
runt lampan är en standardhöjning av ditt boende, och
det kostar.
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FÖRDELAR MED TILLVAL:
ü Treklövern väljer produkter av hög kvalitet och ordnar med inköp, transport och installation
ü

Du slipper oförutsedda utgifter vid reparation eller utbyte

ü

Personligt utformat hem – du har möjlighet att sätta din egen prägel på lägenheten

ü

Månadskostnad - ekonomin kanske inte tillåter inköp och installation av en diskmaskin som kostar många
tusenlappar, men med en månadskostnad blir det lättare att hantera. Treklövern står dessutom för allt
underhåll av tillvalet, så du behöver inte bekymra dig om diskmaskinen oväntat slutar att fungera.

TIPS!
Ska du gå på visning? Fundera över om lägenheten
har den standard du förväntar dig. Är köksbänken
höjd till dagens standard så att en diskmaskin
får plats? Hur många eluttag finns det? Är det
keramikhäll på spisen? Om lägenheten inte
motsvarar dina krav på standard kan du alltid fråga
på visningen vad det skulle kosta att uppgradera
lägenheten, förvaltaren kan då se om det är
möjligt att genomföra dina önskemål och räkna på
hur mycket hyran skulle höjas.
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Varför byter Treklövern ut entreprenörer?
Som helägt kommunalt bostadsbolag lyder vi under lagen
om offentlig upphandling (LOU). Det betyder att vi måste
följa vad där står i den lagen om hur vi får lov att göra en
upphandling. En upphandling innebär att företag får chansen
att på lika villkor konkurrera om vem som får leverera varor,
tjänster eller byggentreprenader till Treklövern under en
bestämd tidsperiod. Våra upphandlingar annonseras i en
offentlig databas och länk till den finns på vår hemsida.
I de upphandlingar vi gör ställer vi olika krav som ska
uppfyllas av anbudsgivarna och begär t ex in referenser från
tidigare uppdragsgivare. Anbuden från de anbudsgivare
som uppfyller kraven vi ställer i upphandlingen, utvärderas
sedan. Ibland utvärderar vi bara på pris och ibland är det en
kombination av pris och kvalitet. Den som har lägst pris eller
bäst kombination av pris och kvalitet vinner upphandlingen
och tilldelas avtalet. Vilka krav vi ställer och hur vi kommer
att utvärdera anbuden måste stå i förfrågningsunderlaget
som anbudsgivarna läser och sedan lämnar anbud efter.

VARFÖR BYTER TREKLÖVERN UT ENTREPRENÖRER
SOM FUNGERAR BRA?
Enligt lagen kan vi inte teckna avtal hur länge som helst, fyra
år är det som oftast gäller. Vi tecknar nya avtal regelbundet
för att säkerställa en bra affär och göra det möjligt för andra,
kanske bättre, aktörer att få kontraktet.
VAD HÄNDER OM EN ENTREPRENÖR INTE
SKÖTER SITT JOBB?
I somras fick vi in många klagomål på skötseln av utemiljön.
Om vi får in signaler på att hyresgästerna inte är nöjda med
våra entreprenörer gör vi till en början felanmälningar till
arbetsledaren. Om det inte blir bättring påbörjas en dialog
och vi försöker komma tillrätta med det som inte funkar så
bra. Förhoppningsvis är det missförstånd som kan rättas till,
men om ingen förbättring sker finns det andra medel att ta
till, som t ex vite. Sista utvägen är att häva avtalet.

”Vi tror på dialog med
entreprenören. Om det är något som inte
funkar vill vi ge dem chansen att bättra sig. Det
tar tid vid nya avtal att lära känna varandra och
få till ett bra samarbete. Men om ett samarbete inte
fungerar kan vi efter en viss tid säga upp avtalet
och göra en ny upphandling.”
säger Camilla Rubenson,
kvalitetssamordnare.

VÅRA ENTREPRENÖRER
Städ: Pima städservice/Städpulsen
Målning/tapetsering: Sandå Måleri
Golvläggning: Ekbladhs Måleri
Vatten/rör/avlopp: Lilla Kloster VVS
El/vitvaror: Elsystem
Bygg/snickeri: HA-Bygg
Ventilation: Ömangruppen
Sanering: Ocab
Jourtelefon: Securitas
Rondering/tillsyn: Avarn
Skadedjur: Nomor fr o m 1 jan-22
Akuta åtgärder under jourtid: Bravida

Nytt städbolag

Från den 1/11 har vi ett nytt avtal på städningen av våra trapphus
och gemensamma utrymmen i fastigheterna. Vi välkommnar vår
nya städentreprenör - Serviceföretaget Pima AB med dotterbolaget
Städpulsen
NYTT! Treklövern har ökat på antalet städningar av tvättstugorna.
Det innebär att det görs en mindre veckostädning och en större
städning en gång per månad. Veckostädningarna kommer att
utföras samtidigt som hyresgästerna tvättar, du som vill undvika
detta kan titta på vårt städschema och boka tid därefter. Den stora
månadsstädningen bokar vi av tid för, då kommer ingen att kunna
tvätta samtidigt. Städschemat kommer att sättas upp i anslutning
till tvättstugan.
Hemlängtan nr 2 2021 | 6

Smarta energispartips
Elpriserna har nått rekordnivåer under hösten och för den som hyr en lägenhet med kallhyra eller har en villa blir
det förstås stor skillnad på elräkningen. Även för dig som hyr en lägenhet med varmhyra där uppvärmning och
varmvatten ingår i hyran finns det besparingar att göra genom att tänka på några enkla saker:
ü

Kör diskmaskin och tvättmaskin bara när de är fulla och använd eco-programmet.

ü

Torka kläderna utomhus om du har möjlighet - du vet väl att det går alldeles utmärkt att torka tvätt i minusgrader?

ü

Dra ur sladden för de elektriska apparater som inte används. Även standby-läget drar ström i äldre apparater.

ü

Byt till LED-belysning i alla armaturer och släck lamporna i de rum du inte vistas i.

ü

När du lagar mat sparar du energi genom att använda lock på kastrullerna och koka upp vatten i vattenkokaren.
Att värma mat i micron istället för ugnen är också mer energisnålt.

ü

Tina fryst mat i kylen, då används kylan som finns i maten. Varm mat ska svalna innan du ställer in den i kylen.
Frosta av frysen en gång om året och håll rätt temperatur i både kyl (+5°) och frys (-18°). Passa då också på att
dammsuga baksida av kyl och frys, det sparar också energi.

Treklöverns bostadskö
Hur lång tid det tar innan du kan få en lägenhet hos Treklövern varierar, det absolut viktigaste är att du registrerar
dig i bostadskön och sedan uppdaterar ditt konto minst var sjätte månad för att stå kvar i kön. För varje dag du står
i kön får du en poäng. För de lägenheter som har hyrts ut under året är snittet 850 poäng, alltså drygt två år i kö.
Det betyder inte att det måste ta två år innan du får en lägenhet, för vissa lägenheter har det räckt med ett par
månaders kötid. När du aktivt söker en lägenhet jämförs dina köpoäng mot de som söker samma lägenhet, och
den sökande som har högst köpoäng blir erbjuden lägenheten. För dig som behöver en bostad snabbt finns ofta
möjlighet att få det inom ett halvår, om du inte har specifika krav på t ex läge eller hyresnivå. Snittpoängen visar
ändå på hur viktigt det är att registrera sig i bostadskön om man har specifika önskemål om var man vill bo.

Som mest 76
sökanden

SÅ HÄR SÅG GENOMSNITTSLÄGENHETEN 2021 UT:

13

LÄGENHETER PER
MÅNAD HAR I SNITT
BYTT HYRESGÄST

2
RUM

850

23

POÄNG HAR KRÄVTS
FÖR ATT FÅ EN
LÄGENHET

5 919
KR I HYRA

SÖKANDE PER
LÄGENHETER

62
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2:a
VÅNINGEN

Välkommen in till Treklövern!
Till vår Bobutik på Storgatan 43 i Klippan är alla välkomna,
oavsett om du redan bor hos oss eller om du går i flyttankar.
Under pandemin har vi i enlighet med rådande riktlinjer
under långa perioder behövt hålla stängt, vilket blir helt fel
när meningen är att Bobutiken ska vara en mötesplats. Vi
bestämde oss för att se denna tid som en möjlighet att passa
på att ändra om i lokalen för att på så sätt kunna ge ännu
bättre service till våra besökare. Vi säljer inte längre något i
Bobutiken utan har gjort den till plats dit både blivande och
befintliga hyresgäster kan komma för att få hjälp att ställa
sig i kö, välja tapeter, göra felanmälningar och säga upp eller
teckna hyresavtal.
Varje vecka ringer ungefär 160 personer till Treklöverns
kundservice och frågorna handlar om allt möjligt som har
med boendet att göra. Maria Roos är den som oftast svarar
när du ringer.

- Majoriteten av samtalen handlar om frågor rörande
vår bostadskö, felanmälningar och förslag på hur saker
och ting kan förbättras, säger Maria.
Just felanmälningarna är något som Maria betonar är viktiga
eftersom det skapar ett gott samarbete mellan hyresgästerna
och Treklövern och bidrar till arbetet med att skapa trivsel
för hyresgästerna.

- Vi uppskattar att hyresgäster hör av sig till oss och gör
felanmälan och kommer med synpunkter, antingen via
Mina sidor, samtal eller besök i Bobutiken.

NY FÖRVALTARE
Sedan den 1 september är
Helén Olsson ny förvaltare för
Storgatan 52-54, Torggatan 2 och 6,
Torget 1, Linnégatan och Östra Ängsgatan
samt hela Ljungbyhed, och Paulina har bytt tjänst
till kommunikatör och digital projektledare. Du når
Helén på 0435-121 02 i frågor som rör ditt boende.

Maria

För att backa upp Maria i växel och Bobutik finns kollegorna
Ulrika Filipsson, uthyrare, Mikael Ströbeck och Helén
Olsson, förvaltare och Paulina Ljungberg, kommunikatör
och digital projektledare. För att kunna ge god service till
den som ringer eller besöker Bobutiken behöver Maria och
kollegorna uppdatera varandra på vad som sker i den dagliga
verksamheten.

- En gång i veckan har vi möte för att gå igenom
aktuella frågor, vad som hänt de senaste dagarna och
vad som är på gång. På så sätt kan jag förbereda mig
på frågor som kommer och kunden kan få svar direkt,
säger Maria

Paulina

Mikael

Ulrika

Felanmälan når du via Mina sidor dygnet runt.
Du kan också ringa 0435-121 00.
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Receptionsdisken har fått en ny placering och vi har byggt kontor bakom så att den som bemannar Bobutiken har tillgång
till kollegorna om det skulle behövas. Soffgruppen blir en naturlig mötesplats mitt i rummet där du kan slå dig ner med en
tapetkatalog eller för att vänta på din tur.

I den nya utställningshörnan kan hyresgästerna titta
på tapeter, golv och köksluckor när det är dags att
välja nytt till lägenheten.

Det är oss ni möter i Bobutiken.
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Fröknarna Olsson skapar
trivsel på Trygghetsboendet
Treklöverns trygghetsboende är en boendeform som
innebär att minst en i hushållet ska vara över 65 år gammal,
och innefattar i dag husen på Allégatan 4, Östra Nygatan
1 och Järnvägsgatan 15. Till trygghetsboendet hör en
gemensamhetslokal och trivselvärdar som är anställda
av Treklövern, med uppgift att skapa extra trivsel för de
boende med olika gemensamma aktiviteter och träffar. I
somras pausades verksamheten under semestertiden, och
för att undvika det framöver har Treklövern stärkt upp med
ytterligare en trivselvärd, Matilda Olsson, som nu delar
uppdraget tillsammans med Helén Olsson. De har nu fyndigt
döpt sig till Fröknarna Olssons Trivselklubb och tillsammans
med hyresgästerna sätter de upp målen med Treklöverns
trygghetsboende.

- För oss handlar trygghet om gemenskap mer än
någonting annat. Att kunna känna att det finns
människor runt omkring dig som stannar till och
frågar hur du mår. Det är detta som fröknarna Olssons
trivselklubb i första hand går ut på, en plats dit alla
i Treklöverns trygghetsboenden är välkomna för en
stunds gemenskap med samtal om stort och smått,
säger Helén.

Trygghetsboendet startades upp under utmanande
förhållanden, mitt i pandemitider, med folkhälsomyndighetens
restriktioner att förhålla sig till och med restaurang Senioren
som fick stänga ner sin verksamhet i och med detta.
Trots dessa hinder har de boende fått en fin gemenskap
och grannsämja genom aktiviteterna som utförts. Med
hänsyn till smittspridningen genomfördes till en början
endast aktiviteter utomhus. Promenader och fika på
uteplatsen har sedan utökats med andra aktiviteter såsom
speleftermiddagar och balansgympa. Utöver detta dyker
det med jämna mellanrum upp gemensamma utflykter och
tillställningar såsom utflykt till Skäralid, besök i St Petri kyrka
och nu senast, en härlig gåsamiddag.

- Det viktigaste av allt har hela tiden varit att kunna
träffas en stund varje dag för att umgås, prata och
skratta, säger Helén.
Matilda håller med och fortsätter:

- Vi uppmanar verkligen alla som bor i
trygghetsboendet att fortsätt att tipsa om aktiviteter
och lägga in önskemål om hur trygghetsboendet ska
utformas. Det är de boende som är navet och Helén och
jag hjälper till att göra verklighet av alla härliga tankar
och idéer.

Vill du vara med?
Bor du i någon av Treklöverns
fastigheter Östra Nygatan 1
eller Järnvägsgatan 15? Är du
intresserad av att vara med i
trygghetsboendekonceptet och
ta del av Fröknarna Olssons olika
aktiviteter och träffar?
Ta kontakt med Helén direkt via
0435-121 02 och Matilda via
0435-121 01 eller på
helen.olsson@treklovern.se och
matilda.olsson@treklovern.se

God Jul och Gott nytt år önskar Fröknarna Olsson
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Tryg
g
boen hets
de

På Gåsamiddan underhöll Larsson Brothers,
eller Trivselklubbens eget husband som vi
gärna skulle vilja kalla dem.

Jullov!
Jullovet är snart här och vi har samlat lite pyssel och aktiviteter som vi hoppas ska roa
och göra julen lite färggladare och mysigare. När du tittat färdigt på jullovsmorgon
och ätit upp skinkmackan så kanske du kan göra ett hjärta till julgranen. Gör flera när
du är igång, säkert har du en farmor el moster eller någon annan som blir glad för ett
julehjärta till sin gran.

Hjärtkorg
Använd gärna olika typer av papper och gärna pappersrester
till exempel tapetrester. Tänk bara på att pappret bör vara lite
tjockare så korgen blir stabil.
ü

Använd ett glas eller en liten skål som mall och rita upp
och klipp ut två cirkar. Du kan också rita av eller klippa ut
mallen här brevid.

ü

Vik cirklarna på mitten med den fina sidan ut.

ü

Klipp en remsa till handtag eller använd ett fint band.

ü

Limma ihop, enligt figuren nedan, och dekorera med
glitter, pärlor, fina band, klistermärken och annat du kan
komma på.

MALL

KLIPP UT ELLER RITA AV

Vik

Prova också på att göra flätade hjärtan. Lite mer avancerade
men granen kommer att bli så snygg!
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Flätade hjärtan
Till varje hjärta behöver du två bitar papper, gärna i olika
färg, det kan till exempel vara presentpapper, tidningspapper,
tapetrester, vanligt ritpapper eller fint glansigt papper.
ü

MALL

Börja med att vika varje papper på mitten. Lägg mallen
ovanpå, med markeringen för vikt kant mot papprets
vikta kant. Rita och klipp ut en hjärthalva i varje färg.
Glöm inte att klippa upp i skårorna som på bilden.

ü

Fläta ihop hjärtat genom att trä remsorna varannan
gång innanför och varannan gång utanför varandra, se
bilderna.

ü

När hjärtat är färdigflätat kan du öppna det som en korg.

ü

Klipp en remsa som du viker på mitten, och sätt fast den
som ett handtag på hjärt-korgen. Nu är det färdigt att
hänga upp!

KLIPP UT ELLER RITA AV

1
Mot vikt kant

2

3

4

Tack till Barnens Bokklubb för lånet av mallen
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Jullovsbingo på gården
Ta med dig spelplanen ut och gå på jullovsbingo på gården. När du har hittat alla nio sakerna är du en riktig skattjaktsmästare!

TRE STYCKEN LÖV

EN PINNE SOM SER UT
SOM EN BOKSTAV

SKRÄP

EN PAPPERSKORG

EN TREKLÖVER

EN JULPYNTAD BALKONG

ETT KRYP

NÅGOT RÖTT

NÅGOT SOM BÖRJAR
PÅ BOKSTAVEN A

EN HÄLSNING FRÅN MOBILA TEAMET TILL ALLA MED MOTORINTRESSE
Vi vet att många unga gärna samlas och umgås kring sina fordon på flertalet
parkeringar runt om i kommunen. Vi tror att en del av er saknar fordonsrelaterade
fritidsaktiviteter och vill gärna träffa er för att prata mer om vad man vill göra på sin
fritid. Du, såväl motorburen ungdom som vuxen, som vill engagera sig och vill göra
det omöjliga till möjligt är välkommen att kontakta oss. Kom och prata med oss!
Vi hörs och ses,
Achraf, Sara och Sara
mobila-teamet@klippan.se
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Barn- och ungdomscoacherna
i Mobila Teamet jobbar för att
barn och unga ska känna sig
trygga i Klippan. Vi finns där barn
och ungdomarna finns, vi rör oss
runt om i hela Klippans kommun
och även på sociala medier
Hitta oss i sociala medier:
Instagram: mobilateametklippan
Facebook: mobilateametklippan
Snapchat: mobilateametklp

En hållbar jul
Under julen är det lätt att det blir mycket av allt. Mycket mat, mycket stress och mycket
skräp. För att julen ska bli mer hållbar, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt, har vi några
tips.
ü

Ge gärna bort julklappar som inte skapar avfall, som upplevelser eller en tjänst. Eller handla second hand.

ü

Återanvänd material när du slår in julklapparna. Tidningspapper, snören, kartonger
och papperspåsar blir superfina klappar med lite kreativitet.

ü

Beräkna mängden mat, så att det inte blir så mycket över. Sätt fram lite i taget för att minimera matsvinnet.

ü

När julstressen slår till kan du fundera på vad du själv vill och vad du tror är andras förväntningar.
Skala ner och slappna av för en fridfull jul.

Julens sorteringsguide
Adventsljusstake, elektrisk

Elektronikavfall på återvinningsgården

Cellofanplast

Plastförpackning

Dekorsnö, sprayburk

Farligt avfall på återvinningsgården

Etiketter, självhäftande eller med klister

Restavfall

Frigolit, frigolitchips, luftkuddar i plast

Plastförpackning

Glitter

Restavfall

Julgran (naturlig)

Trädgårdsavfall på återvinningsgården

Julgran (plast)

Brännbart grovavfall på återvinningsgården

Julgransbelysning

Elektronikavfall på återvinningsgården

Julgranskula

Restavfall

Kartonger och pappersaskar

Pappersförpackning

Lack (på julklapp)

Restavfall

Ljusslinga

Elektronikavfall på återvinningsgården.

Mossa, ej behandlad

Matavfall

Mossa, flamskyddsbehandlad

Restavfall

Nätet kring julskinkan

Restavfall

Julklappspapper/presentpapper

Pappersförpackning

Presentsnöre

Restavfall

Tejp

Restavfall

Värmeljuskopp i aluminium

Separera kopp och vekeshållare, sortera som
metallskrot på återvinningsgården

Värmeljuskopp i plast

Värmeljuskoppen som brännbart hushållsavfall.
Vekeshållaren som metallskrot på återvinningsgården

Hemlängtan nr 2 2021 | 15

Franska skurna
citronpepparkakor
2 nävar sötmandel
200 gram smör, rumstempererat
1 dl socker
2 dl ljus sirap
Cesten (skal) från en citron
6 tsk pepparkakskryddor (finns
färdiga påsar att köpa)
1 tsk bikarbonat
5 dl vetemjöl
GÖR SÅ HÄR
Dag 1: Ta ut smöret så att det blir rumstempererat. Finhacka
sötmandel och riv skalet från citronen. Blanda smör med
socker, sirap, citroncest, mandel och pepparkakskryddorna.
Rör ihop bikarbonat med mjöl och rör sedan ner
mjölbandningen i smörsmeten. Dela degen i två delar och
forma till rullar. Tillsätt lite mer mjöl om degen för för kladdig.
Förpacka rullarna, gärna i bivaxdukar som du kan använda
gång på gång, men plastfolie går såklart bra om det är vad du
har hemma. Låt dem ligga i kyl, minst över natten, men gärna
ett par dagar.
Dag 2: Sätt ugnen på 175 grader. Ta ut rullarna och skär dem
i tunna skivor. Lägg på plåtar med lite mellanrum, kakorna
flyter ut något. Grädda mitt i ugnen i cirka 10 minuter.

”De här pepparkakorna kräver
ju lite framförhållning, men det är så värt det!
Den enda nackdelen är att de är farligt goda, så de
försvinner snabbt. Vi har gjort och ätit upp tre omgångar
där hemma innan det ens blivit första advent!”
Hälsar Paulina Ljungberg, Kommunikatör och
digital projektledare

God Jul och Gott nytt år!
önskar

