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Blickpunkt Klippan
Rallarbesök, avtackning och Bo-Möte
I 40 år har jag regelbundet varje sommar vandrat i den
svenska fjällvärlden. Det har blivit som en lisa för själen
eller som jag själv föredrar att uttrycka det – ett mentalt
lavemang, man får möjlighet att rensa tankarna.
En av de mest rofyllda och vackra platserna i den
svenska fjällvärlden är Rallarkyrkogården i Tornehamn.
Under en av mina fjällvandringar vandrade jag från
Abisko genom björkskog och på myrar till den märkliga kyrkogården, där enkla vita träkors markerar det
sista vilorummet för en mängd rallare.
Kyrkogården, som ligger några kilometer ifrån Björkliden, kom till i samband med byggandet av järnvägen
mellan Kiruna och Narvik, den så kallade malmbanan,
kring sekelskiftet 1900. Under vidriga arbetsförhållanden arbetade sig rallarna meter för meter in i
fjällvärlden. Det var ett hårt och slitsamt arbete med
primitiva redskap och olycksriskerna betydande. Många
rallare fick sätta livet till, inte bara genom arbetsplatsolyckor med dödlig utgång, epidemiska sjukdomar
fick också spridning i den bostadsmisär, som rallarna
tvingades vistas i, och skördade sina dödsoffer.
Den första begravningen förrättades 1899 och 1902
invigdes Rallarkyrkogården, som ligger i en sluttning,
där vita fjällbjörkar samsas med enkla vita träkors. Det
är som om naturen själv har skapat detta andaktsrum,
ett minnesmärke för de tappra arbetare som byggde
malmbanan.
Besök av fönsterrallare
Vad för nu allt detta om Rallarkyrkogården i Klöverbladet? Jo, jag kom att tänka på den när jag
träffade Fredrik Andersson och Rolf Engberg, som under
våren satt in nya fönster i Treklöverns fastighet Torget
1 i Klippan. De åker nämligen land och rike runt och
sätter in fönster och kan alltså betraktas som en ny
kategori av rallare, fönsterrallare. Var tid skapar sin
typ av rallare. Ordet, som med tiden fått en utvidgad
betydelse om olika slags anläggningsarbetare, är för
övrigt belagt i svenska språket sedan 1879.

var det just Johan Karlsson, som han hade i tankarna.
Vad Ulf Bengtsson inte visste var att Johan just i den
vevan bestämt sig för att söka en ny utmaning inom
arbetslivet. Så mycket lägligare kunde inte den lediga
tjänsten i Treklövern komma för honom.
Lyckat Bo-Möte
I fjor bestämde sig Treklövern för att försöka hitta en ny
strategi i den så viktiga dialogen med hyresgästerna. I
stället för att ha en hel rad sammankomster i de olika
bostadsområdena beslöt sig Ulf Bengtsson för att
bjuda in samtliga hyresgäster till en sammankomst.
Hyresgästerna i Stidsvig, Ljungbyhed och Östra Ljungby erbjöds gratis busskjuts till Klippans Kultur Center. Det här visade sig vara en verklig lyckoträff – inte
mindre än 100 hyresgäster infann sig på fjorårets BoMöte, en helt fantastisk uppslutning.
Viktigt med en levande dialog
Skulle årets Bo-Möte vara lika publikdragande? Jodå,
det blev en ny rekordnotering, 117 hyresgäster!!!! I
dessa tider då det är så svårt att locka ut folk till offentliga sammankomster har uppenbart Treklövern kommit på ett koncept som drar. En levande dialog med
sina hyresgäster är ett måste för ett bostadsbolag, som
månar om sina kunder. Treklövern har skapat ett forum
där bolaget inte bara har möjlighet att informera om sin
verksamhet, hyresgästerna kan dessutom komma med
förslag och få svar på sina frågor.
Ny hemsida
När vi ändå är inne på det här med dialog med hyresgästerna. Nästa gång Ni sitter framför en dator och har
tillgång till Internet, gå till www.treklovern.se.
Med den senaste tekniken har Treklövern nu skapat en
ny hemsida, inte minst för dem som är på jakt efter en
lägenhet i bostadsbolaget ger den nya hemsidan oanade
möjligheter. Alla hyresgäster kommer för övrigt att utrustas med en egen inloggningskod och får tillgång till
sina egna sidor.

Tack Sonja – Välkommen Johan
Den 1 juni 1991 gjorde Sonja Lindell sin första arbetsdag på Treklövern. I nära två decennier har hon varit
ekonomichef i bostadsbolaget. Nu är Sonja Lindell
pensionär, den 28 maj avtackades hon under festliga former och naturligtvis har Klöverbladet intervjuat
denna trotjänare.

Massor på gång
Det är mycket spännande på gång i Treklövern, en
tidigare distriktssköterskemottagning har byggts om
till två lägenheter i Östra Ljungby, kvarteret Brage har
fått en grillplats, trappuppgångarna på Tingsgatan 29
har målats om. Det finns en hel del att läsa, så håll till
godo.

Lika självklart var det att också bereda plats för efterträdaren. Sedan den 1 april är Johan Karlsson ekonomichef i Treklövern. För alla Klippanbor är han inte ett nytt
ansikte, Johan bor nämligen i ”byn”, men nu har han
efter en hel del år som arbetspendlare fått närmare till
jobbet. En poäng i sammanhanget är att när Ulf Bengtsson började fundera på en efterträdare till Sonja Lindell

Men glöm inte att njuta av
sommaren!
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FÖNSTERRALLARNA
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Fön klara med Torget 1
N

u har fönsterrallarna gjort
sitt på Torget 1 och Fredrik
Andersson och Rolf Engberg öser
beröm över hyresgästerna i sjuvåningshuset.
- När vi kommit för att sätta dit de
nya fönstren har hyresgästerna
plockat undan allt. Så det har
verkligen varit lättjobbat för oss.
Åker land och rike kring
Det där med fönsterrallare kräver kanske sin
förklaring. Järnvägsrallare har ni säkert hört
talas om, liksom kanske även vattenrallare,
yrkesfolk som rest land och rike kring, främst i
Norrland, för att bygga vattenkraftverk. Men Fredrik Andersson och Rolf
Engberg kan betecknas som fönsterrallare, de åker nämligen runt och
sätter in nya fönster.
- Vi har bott på Gästis här i åtta veckor i den här omgången. Skriv gärna
att vi haft det suveränt bra på Gästis, säger Fredrik Andersson, under en
paus i arbetet.

Det är anledningen till att Fredrik
Andersson och Rolf Engberg tillbringat
åtta arbetsveckor under våren i Klippan.
- Jag är bosatt i Karlskoga, förklarar
Rolf.
- Och jag i Halmstad, inflikar Fredrik.

Nära arbetsplatsen
Eftersom Gästis dessutom ligger granne med Torget 1, så kunde de två
fönsterrallarna knappast ha kommit närmare sin arbetsplats.
- Det är sällan att vi har sådan tur, att vi kan äta och bo granne med
fastigheten som vi skall arbeta med, framhåller Rolf Engberg.
Det stora renoveringsprojektet att byta ut alla fönster och balkongdörrar
på Torget 1 handlade Treklövern Bostads AB upp av H-fönster i
Lysekil. Det företaget lade i sin tur ut uppsättningen av fönstren till en
underentreprenör, BHK.

Nya persienner
I fjor sattes nya fönster in på gårdssidan av Torget 1 och nu har också
alla fönster bytts ut mot torgsidan. I samtliga fall handlar det så klart om
mycket energibesparande fönster.
Hyresgästerna på Torget 1 kan inte bara glädja sig åt splitternya fönster
utan har också fått nya persienner av högsta standard.
Och än en gång är Fredrik Andersson och Rolf Engberg noga med att
understryka:
- Allt gick smidigt och det vill vi tacka hyresgästerna för.

%FOKVMJIBSWJGVMMUVQQ
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N. Skolgatan 2 - Klippan
Tel 0435 - 77 90 50
www.adaptmedia.se
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BO-MÖTET 2010

Succé i repris för Treklövern
Nytt rekord för Bo-Mötet!
Å

rets Bo-möte för Treklöverns hyresgäster måste betecknas som en
succé i repris. När Ulf Bengtsson hälsade välkommen tisdagskvällen
den 13 april kunde han från scenen blicka ut över ett välfyllt Klippans Kultur
Center.
- Jätteroligt att se så många hyresgäster. Det här året fick vi in 117
anmälningar och det innebär nytt rekord.

Imponerande siffra
I fjor kom det 100, också det en otroligt
imponerande siffra.
- Det verkar som om den här formen är en bra
variant, konstaterade Treklöverns vd.
Årets Bo-Möte inleddes med en presentation
av Treklöverns medarbetare, vilket innebar
att hyresgästerna fick bekanta sig med ett
nytt ansikte, nye ekonomiansvarige Johan
Karlsson, som efterträtt Sonja Lindell.
Treklöverns ordförande Jens Westring fanns på
plats och även den lokala Hyresgästföreningen
med ordförande Tony Berglund i spetsen var
väl representerad.
Det kommunala bostadsbolaget i Klippan har
för närvarande 928 lägenheter.
- Men nästa år får vi ett annat tal, berättade Ulf
Bengtsson.
4

Nio raka vinstår
Det är alltså nyproduktion på gång. Under åren
1992-2002 miste Klippans kommun nästan
1 000 invånare.
- Men sedan 2003 har invånarantalet stigit och
är nu uppe i 16 382, upplyste Ulf Bengtsson
och fortsatte:
- För att klara en ökande befolkning i kommunen
kan det behövas tillskott av nya lägenheter.
Beträffande Treklöverns ekonomi kunde en
nöjd vd konstatera:
- Efter sex raka förlustår för bolaget har vi nu
noterat nio raka vinstår.
Lågt ränteläge
Den stadigt förbättrade ekonomin för det
kommunala bostadsbolaget kan avspeglas på
många sätt, ett är satsningen på underhållet av
fastigheterna.

- I budgeten för 2010 har vi avsatt 12,3 miljoner
kronor för underhåll. Det är en miljon mer i
jämförelse med 2009.
För reparation och underhåll ligger Treklövern
på 170 kr/kvm.
- Det är en normal nivå för ett bostadsbolag av
vår storlek.
En annan positiv nyhet var att kapitalkostnaderna för bolaget sänks med en miljon
för 2010.
- Det är det rådande låga ränteläget som spelar
in.
Ökad konsolidering viktig
Vad gör då Treklövern med de vinstmedel som
man nu kunnat samla på sig nio år i följd?
- Vi behöver varenda krona för att konsolidera
bolaget.
Om det skulle komma sämre tider och
Treklövern än en gång stå där med tomma
lägenheter, måste det finnas reserver att ta av.
Därför är en ökad konsolidering så enormt
viktig för bolaget, att ha ekonomiska resurser
för att möta en eventuell kris.
- För vi kan glömma att kommunen kommer att
ge oss aktieägartillskott.
75 miljoner under krisåren
Treklövern måste alltså ha en egen beredskap.
Under de många krisåren stoppade Klippans
KLÖVERBLADET | 2 - 2010

BO-MÖTET 2010

En och en halv månadshyra var allt vi gick miste om i hyresväg 2009.
kommun in hela 75 miljoner kronor i det
kommunala bostadsbolaget i aktieägartillskott
för att klara Treklöverns ekonomi.
- Så vi kan knappast klaga över att kommunen
under de senaste åren tagit ut aktieutdelning ur
bolaget. Det rör sig om mindre belopp.
Ja, verkligen småsummor om man jämför med
de 75 miljoner kronor, som Treklövern fått del
av tidigare för att klara verksamheten.

Presentationen av upphandlingen fick en
hyresgäst att undra:
- Finns det inte tillgång till entreprenörer i byn,
kan vi inte gynna våra egna företagare?
Men så enkelt är det inte kunde Ulf Bengtsson
upplysa om:
- Vi lyder under lagen om offentlig upphandling.
Alla som vill måste få chansen att räkna på
upphandlingen.

Tillbaka på banan
Med den stabila vinstsviten har Treklövern nu
samlat ihop 25 miljoner kronor i eget kapital.
- Därmed har vår soliditet ökat till 11 procent,
konstaterade Ulf Bengtsson och tillade:
- Vi är alltså tillbaka på banan efter tappet
2008, då vinstmarginalen var för liten för att
höja upp soliditeten.
Nu strävar alltså Treklövern vidare mot det
uppsatta målet: 15 procent soliditet år 2016.
I sin resumé över 2009 berörde Ulf Bengtsson
så klart också den sensationella summan för
hyresförluster, ynka 7 300 kronor.
- En och en halv månadshyra var allt vi gick
miste om i hyresväg 2009.

Nya upphandlingar 2010
Att strunta i upphandlingen och gynna lokala
företagare i Klippan skulle alltså vara ett lagbrott.
Under 2010 väntar för övrigt nya upphandlingar
för Treklövern. Det gäller följande områden:
• Banktjänster
• Målning
• Försäkring
• Hisservice
Trygghet med ID-kort
Numera är Treklöverns personal utrustade med
ID-kort och samtliga entreprenörer skall också
vara försedda med tillfälliga ID-kort när de
ringer på i lägenheterna.
- Har de inget ID-kort att visa upp, så släpp
inte in dem.
Det tydliga rådet gav Ulf Bengtsson hyresgästerna. Tryggheten i boendet har högsta
prioritet för Treklövern.

15 procent omflyttning målet
Fortfarande har det kommunala bostadsbolaget
en omflyttning på över 20 procent. Målet är att
komma ner i 15 procent.
Ulf Bengtsson redovisade också resultatet av
de många upphandlingarna som genomfördes
i fjor:
• Bygg – Skanska, MVB, Karaten
• VS – Crendo, Bjuvs Rör, VVS och
Kakeltjänst
• El – Bravida Prenad, Perstorp
• Vitvaruservice – Hans Nilssons El
• Skötsel – Green Landscaping
• Städ – Skånes Facility Service
• Golv - Sandéns Golv
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Inga huvudnycklar
Bostadsbolagets vd upplyste också hyresgästerna om att Treklövern inte har några
huvudnycklar till lägenheterna.
- Så se till att någon anhörig eller granne har
en reservnyckel och låt gärna oss få veta vem
som har nyckeln.
Han slog också ett slag för webbfelanmälan, att
anmäla fel via nätet. Men det fick en hyresgäst
att inflika:

- Det är trevligare att prata med en människa.
Den repliken gav Ulf Bengtsson följande svar
på:
- Ni får så klart själva välja.
God mat och dryck
Efter att i 80 minuter ha lyssnat på Ulf
Bengtsson var det dags för paus. Nu väntade öl
eller vatten, läckra smörgåstårtor – rostbiff och
räkor - samt kaffe och kaka.
Mätta och belåtna intog hyresgästerna därefter
på nytt sina stolar framför scenen. Nu var det
deras tid att komma till tals, framförallt ville
Ulf Bengtsson ha in synpunkter på hur man
från hyresgästernas sida såg på problemet
med sophantering och källsortering. Inläggen
blev många, många hyresgäster hade konkreta
förslag. Efter att ha avhandlat sophanteringen
fick hyresgästerna möjlighet att komma med
synpunkter på saker och ting som berörde
boende i Treklövern. Även här var det många
som ville komma till tals. Det blev ett livligt
meningsutbyte om stort och smått.
Lång applåd
Först efter två och en halv timme kunde Ulf
Bengtsson avrunda Bo-Mötet med följande
uppmaning:
- Gå nu hem och prata om för era grannar hur
trevligt ni har haft det, så kanske de följer med
nästa år. Då kanske vi kan flytta upp rekordet
ytterligare, till 150!
En hyresgäst, Bo Malmberg, fick sista ordet.
Han lovordade Treklöverns personal och den
elogen ledde till kvällens i särklass längsta
applåd för de anställda i det kommunala
bostadsbolaget. Bättre slutvinjett för ett BoMöte i Treklöverns regi kan man knappast
tänka sig.
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TACK SONJA

En trotjänare går i pension:

”Vi har blivit som en stor familj”

D

en 28 maj gjorde Sonja Lindell sin
sista arbetsdag som ekonomichef i
Treklövern Bostads AB.
- Jag kommer att sakna jobbet. Det har ju
varit en stor del av mitt liv.
Nu väntar pensionärstillvaro och Sonja har
förberett sig.
- Jag har redan gått med i PRO.
19 år i bolaget
Det är en verklig trotjänare som nu lämnat det kommunala
bostadsbolaget. Treklövern hade bara varit igång i tre år då
Sonja Lindell svarade på en annons i vilken bostadsbolaget
sökte en ekonomichef. Hon fick jobbet.
- Den 1 juni 1991 gjorde jag min första arbetsdag.
Om alla åren på Treklöverns kontor konstaterar hon:
- De har gått mycket, mycket snabbt.
Född i Osby
Sonja Lindell har sysslat med siffror i hela sitt yrkesliv och arbetet har
fört henne till flera olika bostadsorter i Skåne. Hon föddes och växte upp
i Osby. 1965 kom hon till Landskrona, växtföräldlingsföretaget Weibulls
kontor blev hennes första arbetsplats.
- Sedan fick jag 1968 efter mammaledighet arbete som bokföringskontorist på Stinson i Landskrona.
Stinson var ett familjeägt konfektionsföretag som producerade fritidskläder för män.
- Vi var 60 anställda och efter en tid fick jag ta över ansvaret för ekonomin
fullt ut.
När Stinson 1981 flyttade från Landskrona till Förslöv följde Sonja
Lindell med.
- Till en början bosatte jag mig i Ängelholm men sedan flyttade jag till
Förslöv.
Kom i rättan tid
Det var alltså i Förslöv som Sonja fick ögonen på Treklöverns annons.
Då hade Stinson avvecklats och Sonja fått ett vikariat som ekonomichef
för företaget Consilium i Gunnarstorp.
- Jobbet på Treklövern kom alltså lägligt för mig.
För Sonja innebar det emellertid ett nytt område på ekonomisidan.
Tidigare hade hon enbart sysslat med ekonomi på producerande
företag.
- Att komma till ett bostadsbolag innebar mycket nytt att sätta sig in i.
Men det hade inte Sonja några problem med och de många åren i
Treklövern har varit mycket stimulerande.
- Jag har haft ett mycket omväxlande arbete och trivts väldigt bra.

- Ett stort genombrott var kalkyleringsprogrammen. Tidigare skrev man ut dem
på maskin.
De första nio åren pendlade Sonja mellan
hemmet i Förslöv och jobbet i Klippan,
men 2000 flyttade hon till Klippan.
Självfallet var det till en lägenhet i
Treklövern som flyttlasset gick.
Och några planer på att bryta upp från
Klippan i samband med pensioneringen
har inte Sonja och konstaterar:
- Jag känner mig som Klippanbo och
har alltid haft förmågan att anpassa
mig rätt så bra. Jag trivs i Klippan, det
är en lite lagom stor och trevlig ort.
Positiv utveckling
Som ekonomichef har Sonja Lindell kunnat följa Treklöverns totala
omvandling, från ett konkursmässigt bolag på 1990-talet till ett
välmående bostadsbolag med högsta kreditvärdighet och nio raka
vinstår under 2000-talet.
- Den positiva utvecklingen har så klart påverkat mitt arbetsklimat.
Det är naturligtvis roligare att bokföra svarta siffror än röda i boksluten.
Sonja kommer att sakna sina arbetskamrater, så gott som alla är i likhet
med Sonja trotjänare.
- Så vi har blivit som en familj, ett verkligt sammansvetsat gäng.
Kommer att hälsa på
Så det är med visst vemod som hon lämnat arbetsplatsen, men samtidigt
påpekar hon:
- Man skall sluta när man är någorlunda frisk och kry så att man kan ha
nytta av tillvaron som pensionär.
Som pensionär får Sonja också mycket tid till sina hobbies.
- Jag läser mycket och handarbetar en del.
Men helt tänker hon inte släppa kontakten med sina gamla arbetskamrater.
- Eftersom jag bor kvar i Klippan, så kan jag ju gå ner på kontoret och
hälsa på.

Till Klippan 2000
Det har hänt en hel del under åren på Treklövern, fler och fler rutiner har
lagts över på data.
6
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VÄLKOMMEN JOHAN

Johan – ny på Treklövern
Från Agronom till Ekonom

E

tt nytt ansikte på Treklöverns kontor, Johan
Karlsson har tagit över som ekonomichef
för det kommunala bostadsbolaget.
Om sin inställning till det nya arbetet säger
han:
- För mig är det fantastiskt roligt med siffror.
Och det är så klart en ytterst lämplig inställning
för en ekonom.
Veterinär eller agronom
Fast från början var det inte alls tänkt att
Johan Karlsson skulle bli ekonom. Under
ungdomsåren drömde han om att bli antingen
veterinär eller agronom, han gillade djur och
natur.
- Efter studenten började jag också läsa till
agronom.
I utbildningen till de agrara näringarna ingick emellertid också en möjlighet att läsa
med inriktning mot ekonomi. Det var då han
upptäckte sin fallenhet för siffror och beslöt att
hoppa av agronomutbildningen.
I stället sökte sig Johan Karlsson till Lunds
universitet och utbildade sig till civilekonom.
- Jag såg en större yrkesframtid inom ekonomin
än lantbruket som haft det besvärligt en längre
tid.
Ville inte ta över familjeföretaget
Dessutom fanns det här med siffror och
ekonomi liksom i familjen. Johan Karlssons
far drev en revisionsbyrå i Klippan. Så några
problem med att få jobb hade inte Johan efter
det att han blivit färdig civilekonom i Lund.
- I tio år arbetade jag på familjens revisionsbyrå
i Klippan.

Sedan kom den
naturliga frågan
från fadern:
- Vill du ta över
och fortsätta?
Nej, blev svaret
och fadern sålde revisionsbyrån, medan Johan
sökte sig vidare:
- För mig var det mer lockande att komma ut
på företag.
Letade lediga jobb
Så det blev fem år på Lokalföreningen i
Örkelljunga och lika många år som ekonomiansvarig för det kommunala fastighetsbolaget
i Åstorp.
Men i höstas började Johan Karlsson fundera
på att flytta på sig och började leta efter lediga
ekonomijobb.
- På något sätt fick Ulf Bengtsson vetskap om
att jag var ute efter ett nytt jobb och undrade:
- Vill du komma till oss på Treklövern i
Klippan?
Johan och Ulf kände varandra sedan tidigare.
Ulf hade haft yrkesmässiga relationer på 1980talet med familjen Karlssons revisionsbyrå.
Johan Karlsson behövde ingen som helst
betänketid när han fick klart för sig att Treklövern
behövde en ny ekonomichef som ersättare för
Sonja Lindell, som skulle gå i pension.
- Det här var en helt perfekt lösning för mig,
konstaterar Johan Karlsson.

Ingen större skillnad
Han började den 1 april och gick två
månader parallellt med Sonja Lindell för
att sätta sig in i arbetet:
- Min förhoppning är att fortsätta i samma
goda ordning med bolagets ekonomi.
Jag vill sätta mig in i rutinerna och sedan
utveckla arbetet.
Med tanke på att han de fem senaste
åren skött ekonomin för det kommunala
fastighetsbolaget i Åstorp är det inga okända
siffermarker som han nu begett sig in på.
- Nej, det är ingen större skillnad, fast i
Åstorp var det uppbyggt i en koncern medan
Treklövern är ett eget bolag. I Åstorp handlade
det om koncernredovisning.
Positiv stämning
Som Klippanbo är han väl förtrogen med
Treklöverns historia.
- Under den senaste tioårsperioden har bolaget
gjort en fantastisk resa, inte bara återhämtat sig
efter de dystra ekonomiska åren på 1990-talet
utan utvecklats enormt positivt på 2000-talet.
Om sin nya arbetsplats öser Johan Karlsson
lovord:
- Här råder en väldigt positiv stämning och
anda. Det slår en direkt när man kommer hit.
Slipper pendla
Ännu en fördel med det nya jobbet kan Johan
lyfta fram:
- Nu slipper han pendla till jobbet.
Johan, som är 44 år, bor nämligen med sambo
och hundar i Klippan och kan välja mellan att
cykla och gå till jobbet på Storgatan.
- Det är bra för kroppen, själen och miljön!

KLÖV ER BL A DET

Årgång 12 Nr 2 -

2010

ält er
Nya Väpnaren sm
t
väl in vid Torge

Tack Sonja...
sid 6

...och välkommen

Johan!

ateg
Camilla, ny kulturstr

sid 7

KLÖVERBLADET | 21 -- 2009
2010

sid 13

7

UNDERHÅLL HOS TREKLÖVERN

Ombyggnad i Östra Ljungby
gav två nya lägenheter

T

vå nya lägenheter blev resultatet av en ombyggnad i Treklöverns fastighet på Gamla
vägen 24 i Östra Ljungby.
Några problem att hyra ut nytillskottet hade inte det
kommunala bostadsbolaget.
- De var tingade redan innan ombyggnaden var klar,
berättar vd Ulf Bengtsson.
Region Skåne hyresgäst
Under många år var Region Skåne hyresgäst i den 100 kvadratmeter
stora lokalen i fastigheten. Här fanns en distriktssköterskemottagning.
När Region Skåne beslöt sig för att lägga ner mottagningen och säga
upp hyreskontraktet fick Treklövern tänka till:
- Skulle man satsa på att hyra ut lokalen på nytt eller bygga om till två
hyreslägenheter?
Ulf Bengtsson tillstår att valet inte var särskilt svårt:
- Att hyra ut som lokal skulle kanske inte bli helt lätt. Så det fick bli två
lägenheter.

Beslutet underlättades dessutom av att det redan fanns två ingångar från
trapphuset.
- Troligtvis har det varit två lägenheter innan de slogs ihop för att kunna
inrymma en lokal för Region Skånes behov.
Två lägenheter
På de nära 100 kvadratmetrarna skapades en lägenhet på 3 rum och kök
samt en mindre på 2 rum och kök.
- I kvadratmetrar är ytorna 62,1 respektive 39,1.
De nya lägenheterna var klara för inflyttning den 15 april respektive 1
maj.

Här skall det målas i år!

T

Vid förvärvet av järnvägsstationen för några år sedan ingick också det
gula huset väster om stationsbyggnaden.
- Vissa av ytterväggarna av det gula huset är mycket nerslitna, så hela
byggnaden målas om under det här året.

- Vi räknar med att måla för 618 000 kronor i år, upplyser Ulf Bengtsson
och tillägger:
- Det innebär att vi lägger lite extra på målningskontot i år.

Takfot och taksprång i Östra Ljungby
På Seniorcenter skall en mängd fönster på den låga byggnaden målas
om och på fastigheten Gamla vägen 24 i Östra Ljungby är det takfoten
och taksprången på gavlarna som skall målas.

reklövern fortsätter sin målmedvetna satsning
på underhållet av sina fastigheter. Under 2010
blir det bland annat en hel del utemålning.

Slitna väggar på järnvägsstationen
Det enskilt största projektet är bostadsområdet Vakten 3 i Ljungbyhed,
ett av Treklöverns äldsta bestånd, byggt 1953.
- Här skall alla de 40 lägenheternas fönster, dörrar och skärmtak målas
utvändigt.

I fastigheterna Pilagatan 1 och 3 blir det målning av fönster, takfot och
taksprång samt på Pilagatan 1 även byte av balkongfronter. På N P
Nilssons väg handlar det om målning av utvändigt trä, spaljéer bland
annat.

Grillplats fixad i kvarteret Brage

L

agom till sommaren har
Treklöverns hyresgäster i
kvarteret Brage fått en egen grillplats.
- Hyresgästerna i Brage har mycket verksamhet
och har länge haft önskemål om en uteplats för
att kunna umgås, förklarar vd Ulf Bengtsson.
8

Endast bänkar tidigare
Hittills har man fått nöja sig med bänkar på
grönytorna men nu har alltså det kommunala
bostadsbolaget också byggt upp en grillplats.
- Tidigare har vi skapat liknande grillplatser på
några av våra andra bostadsområden och det har
varit väldigt lyckat, framhåller Ulf Bengtsson.
Så nu är det bara till att börja grilla för hyresgästerna
i kvarteret Brage.
KLÖVERBLADET | 2 - 2010

ARKITEKTTÄVLINGEN AVGJORD

Väpnaren börjar ta form
S

å här kommer Treklöverns nya fastighet i
kvarteret Väpnaren att se ut. Nu är nämligen
arkitekttävlingen avgjord och bakom det segrande förslaget stod Arkitektlaget i Helsingborg.
- Vi var alla överens om att det här var det bästa
förslaget, förklarar Treklöverns vd Ulf Bengtsson.

Två referensgrupper
I tur och ordning hade projektgruppen, Treklöverns styrelse och
kommunstyrelsens arbetsutskott granskat tävlingsförslagen och alla tre
gjorde samma bedömning.
- Vidare har två referensgrupper – vårdpersonal samt pensionärs- och
handikapporganisationerna – fått säga sitt. De kom till samma resultat,
upplyser Ulf Bengtsson.
Förslag från tre kontor
Treklövern Bostads AB har som bekant fått i uppdrag av Klippans
kommun att uppföra en fastighet för särskilt boende i kvarteret Väpnaren.
Bostadsbolagets vd Ulf Bengtsson är projektledare och i projektgruppen
ingår också kommundirektören Hans-Åke Lindvall, socialchefen
Charlotte Johansson, stadsarkitekten Göran Lönnqvist och tekniske
chefen Björn Pettersson.
Efter att man enats om ett tävlingsprogram för fastigheten inbjöds tre
arkitektkontor att komma med förslag.
VÄLKOMMEN ATT FIRA

MIDSOMMAR

I STADSPARKEN I KLIPPAN
FREDAGEN DEN 25 JUNI 13.00 – 16.00
Program
13.00

13.15
14.00

15.00
15.15
16.00

Godisregn till barnen
Turridning på Persbackes Islandshästar
Alla har vi tagit med oss blommor och grönt
för gemensam klädning av stången
Cirkusclownen CITO leker med barn och vuxna
Resning av midsommarstången
Spelemän bjuder in till sång och dans kring
midsommarstången
Sång och musik av gymnasieelever
Allsång i parken där alla sjunger med
Godisregn till barnen som avslutning

Kaffe, läsk, kaka, våfflor med sylt och grädde,
korv med bröd finns för servering.

FRI ENTRÉ!

YSG
ENN OL

V

B

Vi tackar våra medhjälpande företag:

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410



LEIFS BYGGSHOP
KLIPPAN

”Flygrakan 21:an”

Tel. 0435- 150 05

tel. 0435- 77 92 50
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HELGESSONS GLAS AB

Illustration: Arkitektlaget, Helsingborg

- Det visade emellertid att ett av de inkomna förslagen inte uppfyllde de
uppställda kraven i tävlingsprogrammet, förklarar Ulf Bengtsson.
Lugn och harmonisk tegelbebyggelse
Det kom alltså att stå mellan de två andra tävlingsbidragen. Med
stadsarkitekt Göran Lönnqvist i spetsen gjorde projektgruppen en
bedömning av de två förslagen i bland annat gestaltning, det vill säga hur
fastigheten skulle passa in i den omgivande miljön i Klippans centrum.
Om det ena förslaget konstaterade man då, att det ”ger ett resultat av ett
ordinärt bostadshus, som inte känns stadsmässigt eller naturligt i dessa
centrala delar av Klippans tätort”.
Om Arkitektlagets segrande förslag hade projektgruppen följande
omdöme:
Den föreslagna tegelbebyggelsen känns lugn och harmonisk och smälter
väl in bland omgivande stenhus.
Fasaden mot Torget sluter torgrummet på ett naturligt sätt.
Genom att vända gavelfasader mot Lindgatan och Torggatan delas
fasaderna upp, vilket ger ett småskaligt intryck som passar väl in i den
äldre, lägre bebyggelsen.
Vidare bedömde man yteffektivitet och funktionalitet, allt poängsattes.
När förseglingarna till tävlingsbidragen bröts visade det sig vara
Arkitektlaget i Helsingborg, som låg bakom det segrande förslaget.
- Nu kan vi gå vidare och plocka fram bygglovshandlingar och underlag för upphandling av entreprenörer, förklarar Ulf Bengtsson och
fortsätter:
Det innebär att referensgrupperna på nytt skall sammankallas för
eventuella detaljfrågor.
Upphandling under hösten
Om allt går enligt planerna kan upphandling av byggprojektet ske under
hösten.
- Förhoppningsvis kan det bli byggstart i början av 2011, upplyser Ulf
Bengtsson.
Förutom de 36 lägenheterna för särskilt boende skall Treklövern lägga in
15 eller 16 hyreslägenheter, så att det blir lite höjd på den nya fastigheten
i kvarteret Väpnaren.
- I arkitektförslaget finns 15 lägenheter inritade, men vi funderar på att
göra om vissa förrådsutrymmen till ytterligare en lägenhet om det går att
hitta en lösning på förrådsproblematiken, förklarar Ulf Bengtsson.
9
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Nytt ”figurtänk” på Tingsgatan 29

S

andås målare Peter Mårtensson fick
klara besked av Treklöverns områdeschef Mikael Svensson, när de tre trapphusen
på Tingsgatan 29 skulle målas om:
- Du får fria händer beträffande figurtänket.
Och Peter Mårtensson tänkte verkligen till och gav de tre
trappuppgångarna olika figurprofiler.
- Jag bad honom hitta på något nytt. Det är annars så lätt att man kör
fast i det gamla.
Uppskattat av hyresgästerna
På Tingsgatan 29 A möts man i trappuppgången av ett figurmönster i rött
och grått, medan B-uppgången går i ljusgult och brunt och C-trappan i
blått och grönt.

Det hela ser mycket trevligt
ut, verkligt inbjudande och det tycker även
hyresgästerna i fastigheten.
- Ja, ommålningen av trapphusen har
sannerligen uppskattats av de boende, säger
områdeschef Mikael Svensson.
Med olika färger och figurmönster i de tre trapphusens ingångar är det
dessutom lätt att skilja dem åt.

Efter två varningar: Vårstädat och klart

I

fjor tog företaget Green Landscaping över den
yttre skötseln i Treklöverns bostadsområden.

- Skiftet av entreprenör har inte varit helt problemfritt. Till en början
var vi inte alls nöjda med hur den yttre skötseln sköttes, förklarar Ulf
Bengtsson, vd i det kommunala bostadsbolaget men tillägger.
- Nu hoppas vi att samarbetet skall flyta på utan problem.
Tillsatte lokal underentreprenör
När Green Landscaping tog hand om den yttre skötseln efterlyste
Treklövern en plan på hur hanteringen av snöskottningen skulle skötas.
I början fick man ingen respons på frågeställningen men det slutade
med att Green Landscaping tillsatte en lokal underentreprenör när det
gällde snöskottningen.
- Vi träffade den lokala entreprenören och frågade oss om denne
verkligen hade resurser att klara av uppdraget, berättar Ulf Bengtsson.
Fick en varning
De farhågorna besannades sannerligen under den vargavinter som
följde, där snöfall avlöste snöfall.
- Den lokala entreprenören hade inte resurser att få undan snön snabbt
och effektivt.
Hyresgäster klagade och i den klagosången hade inte Treklövern svårt
att instämma.
- Det resulterade till slut i att vi tilldelade Green Landscaping en
varning.
Entreprenören hade helt enkelt inte uppfyllt de åtaganden som fanns
inskrivit i kontraktet för den yttre skötseln.

10

Kallade till nytt möte
I avtalet stod dessutom klart och tydligt att vårstädningen, dvs
sandupptagningen, skulle vara avslutad till påsk – oavsett när den
inträffar, dock senast den 15 april.
- Även det åtagande misslyckades företaget fullständigt med, upplyser
Ulf Bengtsson.
I flera av Treklöverns bostadsområden hade man inte ens påbörjat arbetet
till påsk och i bara några enstaka fall var städningen avklarad.
- Vi kallade därför Green Landscaping till ett nytt möte. Vi var mycket
tydliga med vårt missnöje med den yttre skötseln.
Imponerande mängd personal
Mötet ägde rum den 27 april och slutade med att Treklövern tilldelade
entreprenören ännu en varning.
- Vi gav Green Landscaping ytterligare en chans men krävde att
vårstädningen av våra bostadsområden skulle vara klar senast den 1
maj.
Green Landscaping fick alltså bara tre dagar på sig, men företaget
agerade föredömligt snabbt.
- De satte in en imponerande mängd personal och man lyckades tack
vare den massiva insatsen att klara av vårstädningen inom den uppställda
tidsramen.
Nu ska allt fungera
Så nu hoppas Ulf Bengtsson att problemen skall vara ur världen och att
den yttre skötseln skall fungera till belåtenhet för bostadsbolaget och
dess hyresgäster.
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information från klippans kommun

Examensarbeten från Estetprogrammet åk 3, Klippans Gymnasieskola som nyligen visats på Klippans konsthall.

12
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NY HEMSIDA

Ta en titt!

N

i har väl inte missat att Treklövern fått en ny
hemsida?

hemsida
y
N

Adressen är densamma som tidigare: www.treklovern.se, men
utformningen helt ny.
- Den nya hemsidan gör det mycket lättare att marknadsföra
våra lägenheter, förklarar vd Ulf Bengtsson.
Smidigare hantering
Sedan den 9 juni är den nya hemsidan igång. Med den nya
tekniken kommer alla uppsagda lägenheter att bli lättare att
hantera.
- Vi får möjlighet till en mycket smidigare hantering, framhåller
Ulf Bengtsson.
Varje kund får tillgång till sina egna sidor. Tillträde till dessa sker
via inloggning.
- Alla hyresgäster kommer att få en egen inloggningskod.
Lättare att söka bostad
Den nya hemsidan underlättar också för alla dem som söker en
bostad hos Treklövern Bostads AB.
- Alla ansökningar datoriseras och var och en får möjlighet att lägga
in sin ansökan och hålla sig ajour med vad som finns ledigt för
tillfället.

Öppet

Sön-Tor 8-21 Fre-Lör 8-22

Telefon 0435 - 120 10
Åbyplan 3, 264 33 Klippan
www.klippangastis.se

Vi utför elinstallationerna

ROT, dubbelt
så mycket
måleri för
pengarna!
Så här enkelt behåller du
hälften av pengarna när du
anlitar oss:
1. Ring oss: 0435-145 30

eller e-post tomas.evaldsson@sanda.se.

2. Vi utför arbetet.
3. På din faktura drar vi av
50 % av arbetskostnaden.
Sandå är Sveriges största måleri-, golv- och fasadföretag. Vi finns på 70 orter från Malmö i söder till Luleå i norr.
Tillsammans är vi över 2 400 medarbetare som arbetar
för att återskapa förtroendet för hantverkare och den
bransch vi själva verkar i. Besök gärna www.sanda.se.

Sandå Sverige AB
4ORGET  ! s   +LIPPAN
4ELEFON    s WWWSANDASE
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Vi på Skanska Direkt Nordvästra Skåne
bygger om och renoverar din fastighet.
Testa oss, vi lovar att du blir nöjd.

Skanska Direkt
Tel 010-448 00 00
Kundtjänst 020-30 30 40

www.skanska.se/direkt

