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Blickpunkt Klippan

God ekonomi och nöjda kunder!
Med risk för att verka tjatig måste jag än en gång
påminna er om vilken fantastisk arkitektonisk
byggnad, som Klippanborna har all anledning
att vara stolta över: S:t Petri kyrka, skapad av
arkitekten Sigurd Lewerentz.
Jag blev påmind om detta, när jag för en tid sedan
läste en ”understreckare” i Svenska Dagbladet. I den
lovordade Eva Eriksson, fil dr i arkitekthistoria, Sigurd
Lewerentz och konstaterade att hans internationella
ryktbarhet och intresset för hans verk tycks bara växa
40 år efter hans död.
Lewerentz stor i Japan
Nu senast har Lewerentz även presenterats i Japan. Den
japanska arkitekturtidskriften A + U (Architecture and
Urbanism) har ägnat sina två första nummer i år helt åt
Sigurd Lewerentz. På totalt 400 sidor lyfts svenskens
arbete fram. I sig är utgivningen ett bevis för Lewerentz
storhet internationellt. Närmast häpnadsväckande är
också att intresset i Japan varit så stort att det första
numret såldes slut på två veckor.
Vad var det då främst för verk som presenterades för
de japanska läsarna? Jo, med skisser och ritningar om
hur fyra utvalda verk av Lewerentz växt fram: Malmö
östra kyrkogård, tidigare Riksförsäkringsanstalten i
Stockholm, Villa Edstrand i Falsterbo och S:t Petri
kyrkan i Klippan! En byggnad med världsrykte runt
husknuten, det är sannerligen något att skryta om!
Från Syrien
En enkel gest kan betyda så mycket, uttrycka en enorm
tacksamhet, som när Mohammad Soliman bakifrån
lade handen på vd Ulf Bengtssons ena axel och sa:
– Tack Treklövern!
Den 1 oktober hade Mohammad, hans fru Reselia
och lilla dotter kunnat flytta in i Treklöverns lägenhet
på Pilagatan 1 B i Östra Ljungby. Det var när Ulf, som
också är Klöverbladets fotograf, tagit foto på den lilla
familjen utanför deras bostad, som Mohammad än
en gång visade sin tacksamhet mot det kommunala
bostadsbolaget. Dessförinnan hade vi suttit i deras
än så länge sparsamt möblerade lägenhet och lyssnat
på en stark berättelse om familjens flykt från krigets
Syrien.
God ekonomi ger utrymme för renovering
I årets första nummer berättar vi också om att
Treklövern nu i bokslutet är uppe i 15 raka år med vinst.
Den goda ekonomin kommer också hyresgästerna till
del. Under 2015 noterade bolaget ett nytt rekord för
underhållssidan! Aldrig tidigare har det renoverats så
mycket.
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Bäst i kundmätning
Inte undra på att hyresgästerna trivs i sina lägenheter.
Det speglas inte bara genom att procentsatsen för
omflyttningar blir allt lägre år för år utan också i den
löpande kundmätningen. Hela 63 procent är mycket
nöjda med sitt boende i Treklövern. Inget annat av de 70tal bostadsbolag, som företaget ScandInfo genomför
kundenkäter för, kunde matcha Treklöverns 63 procent.
Enkelt uttryckt: Treklövern är bäst i landet! Därför var
det kanske inte så konstigt att bostadsbolaget i Klippan
hamnade i fokus, när ScandInfo samlat till kundträff.
Grillplats och odlingslotter
Lagom till grillsäsongen har Treklöverns duktiga
snickare, bröderna Lundström, färdigställt en ny grill
plats. Den här gången på Föreningsgatan 7 i Ljungby
hed. En nyhet är också att hyresgästerna fått tillgång
till odlingslotter där. Det är ett nytt inslag i Treklöverns
medvetna strävan att skapa ökad trivsel i utemiljön.
När det gäller renoverade tvättstugor kan jag inte räkna
dem alla, som jag besökt och träffat hyresgäster som
är så nöjda med splitternya maskiner. Nu senast var det
på Tingsgatan 15.
Lång kö – fler lägenheter behövs
Kan ni gissa hur lång kötid det är för att få hyreskontrakt
hos Treklövern för en lägenhet i centrala Klippan? 555
dagar, nästan två år! Trycket har ökat enormt, för tre
år sedan var kötiden 388 dagar. Bolaget söker med
ljus och lykta för att få fram nybyggnadsprojekt för
att kunna möta marknadens behov. Helt lätt är det
inte och därför krävs det lite annorlunda lösningar.
Som till exempel att bygga på befintliga byggnader
med ytterligare några våningar. Ett sådant spännande
projekt utreds för kvarteret Brage. Det har inte oväntat
lett till en del frågor bland de nuvarande hyresgästerna
i det så populära kvarteret. Om detta går också att läsa
i detta nummer.
BO-möte
Nu är det också tid för årets BO-möte. Tisdagen den
19 april kl 18.30 äger det rum. Platsen är som vanligt
Klippans Kulturcenter. Förutom information bjuds det
också på underhållning och
förtäring. Allt är sig alltså likt.
Missa inte det.
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KLÖVERBLADET | 1 – 2016

KUNDMÄTNING

Treklövern

Bäst i landet!

T

reklövern är klart bäst i ScandInfos kund
mätning, som genomförs i ett 70-tal bostads
bolag i Sverige. Hela 63 procent av Treklöverns hyres
gäster ger bolaget högsta betyg!

Bäst i klassen
– Det är extremt bra, förklarar områdeschef Mikael Svensson och
tillägger: Det är inte utan att vi är stolta över det.
Så det var kanske inte så konstigt att Treklövern ombads sitta i panelen,
när ScandInfo bjöd in sina kunder till kontoret i Göteborg för en
konferens den 17 mars.
– Vi var bäst i klassen i panelen, konstaterar Mikael Svensson, som
representerade Treklövern.
Till panelen hade ScandInfo valt ut fyra bostadsbolag som använder
sig av företagets kundmätning.
– De hade tagit ut företag, som jobbar bra med programmet och upp
följningen. Helt enkelt använder det på det sätt som det skall användas,
förklarar Mikael Svensson.

Paneldebatt med Mikael Svensson, Treklövern Bostads AB tillsammans med fr. vänster
Ekstahus (två pers), Järfällahus och Mitthem Sundsvall. Foto: Sarah Adolfsson, Scandinfo

Förutom Treklövern ingick Mitt
hem i Sundsvall, Järfällahem i
Stockholm och Eksta i Kungs
backa i panelen.
– Vi fick möjlighet att berätta
om hur vi använder oss av
kundmätningarna, förklarar Mikael Svensson.
Resultatet imponerade
De bostadsbolag, som deltog i konferensen var klart imponerade av
Treklöverns höga procentsats för antalet mycket nöjda kunder. Och
det kan man förstå. Inget annat bolag kunde matcha Treklöverns 63
procent, det bolag som kom närmast hade 56 procent. Som säkert alla
Treklöverns hyresgäster är väl medvetna om genomförs kundmätningen
sedan ett och ett halvt år tillbaka på ett rullande schema, varje vecka
kontaktas 1/52-del av hyresgästerna.
– Det är en klar fördel. Nu kan vi följa kundernas synpunkter över tid,
framhåller Mikael Svensson.

“Nu kan vi följa kundernas synpunkter över tid!”

Färska uppgifter
Med det nya upplägget får Treklövern hela tiden ”färska” svar av sina
hyresgäster.
– Den tidigare mätningsmetodiken, med en kundmätning vartannat år
var betydligt trubbigare, rena skåpmaten.
Med den nya mätmetoden kommer Treklövern närmare hyresgästerna
och deras önskemål.
– Självfallet är det mycket bra. Vi gör ju det här för våra kunder.
Programmet är hur bra som helst och ger oss möjlighet att ta vara på de
svar som vi får in.
Stolt
Mikael Svensson sticker inte heller under stol med att han är stolt över
att Treklövern fick en så framträdande roll vid konferensen i Göteborg.
– Vi har aldrig varit med på något liknande. Det var roligt att vara med
i ett sådant här sammanhang, förklarar han och tillägger: Det satte
Treklövern och Klippan på kartan bland bostadsbolagen i Sverige.

”Vi pratar gärna skit!”
Ä
ven i andra sammanhang
har Treklövern upp
märk
sammats.

När de tre renhållningsbolagen Nårab, NSR
och LSR bjöd in till träff för fastighetsägare från
tio skånska kommuner, fick det kommunala
bostadsbolaget i Klippan komma till tals. Vid
träffen på NSR i Helsingborg den 10 mars hade
två bostadsbolag valts ut att informera om sitt
arbete med sopsorteringen: Helsingborgshem
och Treklövern.
– Under 30 minuter fick jag redogöra för
vårt arbete. Framförallt om erfarenheterna av
vårt ”Sortera mera”-projekt ute i miljöhusen,
berättar områdeschef Mikael Svensson.
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Källsortera rätt
Klöverbladet skrev i fjor om projektet med
det slagkraftiga namnet ”Vi pratar gärna
skit!” Medarbetare från Treklövern och en
representant från Nårab fanns på plats i
miljöhusen och mötte hyresgäster.
– Vi träffade på en del när de hade handen
i kakburken, säger Mikael Svensson och
bolaget fick då möjlighet att informera om
vikten av att källsortera rätt.
Problem med påsarna
Nårab har för övrigt fått vissa problem med
förmultningsprocessen av de nya påsarna.
Men det är inget som Treklöverns hyresgäster
behöver bekymra sig för. Renhållningsbolaget
har nämligen deklarerat att de kommer att
fortsätta med de så uppskattade påsarna.

– Och det är vi glada för. För allt smör i
Småland vill vi inte bli av med dem, framhåller
Mikael Svensson.
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FRÅN DAMASKUS TILL ÖSTRA LJUNGBY

Syrisk flyktingfamilj:

Tack Sverige
och Treklövern!

För snart två år sedan bestämde de sig att lämna sitt hem i Damaskus
för att komma undan inbördeskriget i Syrien. Familjen tog sig till
Egypten.
– Men i Egypten kände vi oss inte säkra. Landet ville inte veta av några
syrier, när som helst kunde vi skickas tillbaka av polisen.
Från Egypten till Europa
Något uppehållstillstånd kunde Mohammad och hans fru och dotter
alltså inte räkna med i Egypten. Den osäkra tillvaron omöjliggjorde
också skolgång för lilla Bean.
– Så vi måste ta oss vidare till Europa, förklarar Mohammad och
fortsätter: Vi hade läst så mycket om Sverige.

“Det var en mycket farlig resa,
men vi hade inget val”

Fast vägen dit var lång och hur skulle man ta sig över Medelhavet för
att komma in i Europa?
– Vi visste att det var en mycket farlig resa, men vi hade inget val.

Från Damaskus
Mohammad och hans lilla familj sitter i Treklöverns lägenhet på
Pilagatan 1 B i Östra Ljungby och berättar om flykten från krigets
Syrien. Lugnt och sakligt redogör han om vad familjen varit med om.

Över Medelhavet
Medan Reselia serverar oss kaffe och bjuder av kakfatet berättar
Mohammad på en blandning av engelska och svenska om den
dramatiska färden över det stora havet.
– I Egypten fick jag kontakt med några flyktingsmugglare. De skulle ha
3 000 dollar för att ta familjen över Medelhavet.
En vecka var det beräknat att överfarten skulle ta. Smugglarna fick sina
pengar och familjen en plats på ett fartyg.
– Men efter att ha varit på väg en vecka, tog bränslet slut på fartyget.
Och maten för familjen tog också slut, de hade bara med sig en veckas
ranson, dvs för den normala tiden för överfarten.
– Vi kom helt vilse, fartyget bara drev med strömmarna och vi hade
ingenting att äta.

BO-möte den 19:e april

Hyreslediga garageplatser

Sätt ett kryss i almanackan
för tisdagen den 19 april!

I Bjärsgårdsgaraget har det under senare år
genomförts flera förbättringar. Bland annat har
säkerheten höjts genom kamerainstallation. Nu
har dessutom garaget målats om. Kanske finns
det anledning att fundera på om det inte skulle
vara dags att hyra ett garage till bilen?

M

ohammad Soliman vänder blicken mot sin
hustru Reselia Alsabbagh och deras lilla
dotter Bean och säger:
– Det känns så tryggt här!

Då är det dags för årets BO-möte för
Treklöverns hyresgäster. Klockan 18.30
startar den så populära sammankomsten
i Klippans Kultur Center. Förutom
information från bostadsbolagets sida blir
det som vanligt underhållning och förtäring.
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– Det finns lediga platser att hyra, förklarar om
rådeschefen Mikael Svensson.
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FRÅN DAMASKUS TILL ÖSTRA LJUNGBY
människor inom kyrkan där, sedan förflyttades
vi till Migrationsverkets lokaler i Ljungbyhed
Park.
Ljungbyhed
Varje dag tog Mohammad, hans hustru och
dotter sig in till biblioteket i Ljungbyhed för
att via internet kunna hålla kontakt med sina
anförvanter i Damaskus.
– Både mina och Reselias föräldrar är kvar
där.
Vid de återkommande besöken på biblioteket
kom flyktingfamiljen i kontakt med Ingrid
Isaksson, som tog sig an familjen på olika
sätt.
– Vi är så tacksamma för all hjälp vi fått
av Ingrid och hennes man Thomas, säger
Mohammad.
Mohammad har svårt att finna svenska eller engelska ord för dessa
dramatiska dagar, men så skriver han på arabiska in en mening på sin
mobil och visar mig den engelska texten, som kommer fram på den lilla
skärmen: ”We could have died at the sea!”
De kunde ha dött på havet, blivit ytterligare tre dödsoffer bland de
tusentals som Medelhavet skördat i flyktingkatastrofens spår. Men
efter att ha varit ”vilse” på havet i fyra dagar uppmärksammade ett
maltesiskt fartyg flyktingbåtens situation.
– Vi fick hjälp med bränsle och kunde fortsätta vår färd.

Lägenhet hos Treklövern
Det ledde till att familjen fick möjlighet att hyra en lägenhet hos det
kommunala bostadsbolaget Treklövern.
– I slutet av september fick vi samtal från Treklövern och blev erbjudna
en lägenhet. Vi blev mycket glada, det var fantastiskt att flytta till en egen
lägenhet. Vi trivs verkligen här!
Nu vill familjen så snabbt som möjligt komma in i det svenska
samhället.
– Det är viktigt att lära sig språket, men vi känner inte många svenskar,
konstaterar Mohammad.

“Det var fantastiskt att flytta till en
egen lägenhet. Vi trivs verkligen här!”

Både Mohammad och Reselia går på sfi-kurs i Klippan, medan dottern
Bean tillbringar tiden på dagis. Med ett leende riktat mot sin dotter,
som håller på med att lägga pärlbrickor, siar han:
– Hon kommer att lära sig språket snabbt.

Italien
Efter 14 dagar steg den lilla familjen i land i Italien och det får mig att
ställa en fråga: Hur tog ni er vidare till Sverige? Ur sitt än så länge
något bristfälliga svenska ordförråd hittar Mohammad det rätta ordet:
– Svart taxi!

I Syrien arbetade Mohammad inom datautbildning och Reselia som
kontorist.
– Men hon är en duktig frisör också, förklarar Mohammad och tilllägger:
Vi har en dröm att få möjlighet att studera på universitet här i Sverige, vi
vill nämligen fortsätta att studera.

I augusti 2014 satte den lilla familjen sina fötter på svensk jord, första
anhalten blev campingen i Höganäs.
– På den förläggningen bodde vi i åtta månader, vi lärde känna många
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Och om tillvaron i det nya landet säger Mohammad:
– Vi är lyckliga här.
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BOKSLUTET FÖR 2015

15:e raka vinståret för Treklövern
– Vi satsade hela 14 123 000 kronor på under
hållet, vilket är rekord för bolaget.

T

reklövern Bostads AB fort
sätter att år efter år visa ett
positivt resultat. För 2015 hamnade
vinsten för det kommunala bostads
bolaget på 8 277 000 kronor.

Ökad soliditet
Bolagets soliditet ökade också kraftigt, från 15
till 17,7 procent.
– Vi närmar oss det uppsatta målet på 20
procent. Det är mycket tillfredställande.
Det finns mycket annat positivt i bokslutet
som Ulf Bengtsson vill lyfta fram:
– Hyresförlusterna under året uppgick till
3 591 kronor, det vill säga 0,006 procent av
våra hyresintäkter.

– Bolaget kan därför redovisa ett överskott
för 15:e året i rad, vilket självfallet är mycket
glädjande, förklarar vd Ulf Bengtsson. Han
betonar dock att det i årets bokslut finns
poster av engångsnatur.
– För att ge en mer rättvisande bild på resultatet
ska vi ner på 6 972 000 kronor, vilket skall
jämföras med vinsten på motsvarande nivå för
2014, som uppgick till 6 123 000 kronor.
Lägre energikostnader
Då rör det sig alltså om en skillnad på
ca 850 000 kronor och förklaringen är
att söka i ännu en grön vinter.
– Vi fick 2 miljoner kronor i lägre energi
kostnader än budget. För 2014 rörde det
sig om 1,5 miljoner kronor.
Den vinststabilitet som Treklövern visar
kommer också hyresgästerna till del.

Efterfrågan på lägenheter
Några bekymmer med tomma lägenheter har
alltså inte Treklövern. Snarare tvärtom. Fram
till 2015 låg den genomsnittliga kötiden på

Avskrivna fordringar
Även när det gäller avskrivna fordringar
hamnade bolaget så lågt som 87 000 kronor,
för 2014 var motsvarande siffra 162 000
kronor.
– Och vårt mål ligger på 150 000 kronor. Så
det är bara till att konstatera att hyresgästerna
gör rätt för sig.
Av årets vinst för det kommunala bolaget tar
ägarna, Klippans kommun, ut 580 000 kronor.

Avskrivna fordringar
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Avskrivna fordringar

Hyreshöjning: 0,30 procent!

H

yresgästerna i Treklövern
kunde vid årsskiftet glädja
sig åt en ytterst måttlig hyreshöj
ning.
Med ynka 0,30 procent höjdes hyrorna i
Treklövern Bostads AB:s lägenheter från den
1 januari i år.
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310 dagar för att få ett hyreskontrakt med
bolaget.
– Under 2015 skedde en drastisk ökning till
401. Det om något visar tydligt den enorma
efterfrågeökning på bolagets lägenheter, som
uppkommit.

– Vi hade begärt en procent. Detta främst för
att täcka vissa kostnadsökningar, förklarar vd
Ulf Bengtsson.
Men efter förhandlingarna med Hyresgäst
föreningen fick alltså det kommunala bostads
bolaget nöja sig med 0,30 procent.
– Vi kunde acceptera denna mycket låga nivå
främst tack vare det gynnsamma klimatet. Det
har varit mycket varmare under vinterhalvåret än

2011

2012
K3 effekt

2013

2014

2015

2016

Reparationer och underhåll (kr/m²)

Reparationer och underhåll samt K3-effekten.

vi räknat med och dessutom har våra åtgärder
inom energiområdet bidragit till att hålla nere
kostnaderna, konstaterar Ulf Bengtsson och
tillägger: Hoppas att den trenden består.
Den otroligt låga räntenivån har också på
verkat Treklöverns ekonomi positivt.
– Vi var klara med hyresförhandlingarna i god
tid före årsskiftet.
Någon höjning av garagehyran blir det inte.

KLÖVERBLADET | 1 – 2016

HEMMA HOS SUSANNE

En verklig Treklövernfamilj ”HÄR BOR MAN BRA!”

S

usanne Lindström på Valhallagatan 3 i Klippan
är dubbelt nöjd:
– Jag har fått ett nytt kök och trapphuset har blivit
jättefint.
Låt oss ta det här med köket först. Idén till renoveringen av köket fick
Susanne vid ett besök hos sin far Jan, som också bor hos Treklövern,
fast i Östra Ljungby. Jan Lindström hade nappat på det kommunala
bostadsbolagets erbjudande om renovering av sitt kök mot en måttlig
hyreshöjning. Och när Susanne såg resultatet utbrast hon:
– Så här vill jag ha också ha det.
Nytt kök
Susanne beställde inte bara nya luckor till alla skåpen i köket utan
satsade också på ny spis och diskmaskin. Treklöverns Jimmie Frohm
monterade in allt det nya och plötsligt hade Susanne Lindström ett
nytt kök:
– Och till ett mycket överkomligt pris, jag fick en hyreshöjning på totalt
235 kronor i månaden.
Susanne blev faktiskt jubilar, när det gäller Treklöverns nyhet att låta
renovera köket.
– Jag var den 50:e som hoppade på erbjudandet.
Susanne Lindström har bott 13 år i samma lägenhet och har inga planer
på att flytta från trerummaren även om hon är uppväxt i Ljungbyhed.
– Nej, jag trivs så bra i Klippan.
Garageplats
En klar fördel med boendet är garageplatsen i källaren. Fast på den fick
hon vänta i sex år.
– Men det var det värt.
Just nu övningskör hon med 17-årige sonen Jonathan, som fyller
”körkort” i juli.

Skylten på frysen talar sitt tydliga språk om den pågående aktiviteten.
Susanne är också mycket glad över renoveringen av trapphusen på
Valhallagatan.
– Det har blivit jättefint.
Treklövern har satsat på olika tema för varje trappuppgång.
– Det har blivit en enorm färgklick med tapetinslagen.
Treklövernfamilj
Att använda en tapetvåd, olika i varje uppgång, för att bryta av är ett
nytt inslag för Treklöverns renovering av trapphus. Bolaget har också
installerat ny belysning.
– Jag är dessutom så glad att porten låses redan kl 18. Det känns tryggt.
Susanne berättar också att även hennes mor Britt bor i det kommunala
bolaget och har Ljungbyhed som bostadsort.
– Så vi är en verklig Treklövernfamilj.
Konstaterandet avslutar hon med:
– Här bor man bra!

Fortsatt positiv trend: FÄRRE AVFLYTTNINGAR!

U

den tuffa målsättningen vara svår att realisera, procentsatsen för
omflyttningsgraden låg i ett flertal år väldigt stilla, men Treklövern
fortsatte att jobba med frågan.

nder senare har år Treklövern noterat en
positiv trend för omflyttningsgraden.

Allt fler hyresgäster trivs allt bättre i sina lägenheter. Det visar
statistiken för omflyttningar tydligt. För 2014 låg den på 18,2 procent
för att under fjoråret sjunka ytterligare till 17,7 procent.
– Det är en oerhört glädjande utveckling, noterar vd Ulf Bengtsson
och tillägger: För ett tiotal år sedan låg om
flyttningsgraden på nästan 25 procent.

Trendbrott
Men så skedde ett trendbrott 2011. Det året gick omflyttningsgraden
ner till 21 procent.
– Vi började få utdelning på allt arbete vi lagt ner för att få våra hyresgäster
att trivas i sina lägenheter.
Dubbla mål
Den positiva trenden har hållit i sig. Nu är
bolaget alltså nere i 17,7 procent.
– Det är dubbla mål för oss att pressa ner
omflyttningsgraden. Vi vill inte bara att hyres
gästerna trivs i sina lägenheter och bor kvar.
Det finns också en ekonomisk besparing att
göra. Varje avflyttning generar kostnader för
bolaget.

Omflyttning

26%

Långsiktigt mål
Då satte Treklövern upp ett långsiktigt men
mycket tufft mål. Målsättningen var att
komma ner till 15 procent. Det var en verklig
utmaning eftersom det i inlandskommuner
som Klippan inte är ovanligt att man ligger
på 25 procent. Och till en början verkade
KLÖVERBLADET || 1 1- –2009
2016

24%
22%
20%

18%
16%
14%
12%

10%
2010

2011

2012

Omflyttning

2013

2014

2015

Mål

7

NYHET I UTEMILJÖN

Grillplats med nyhet: Odlingslotter på plats

Sittgrupper
Grillplatsen blir dessutom extra rymlig med flera sittgrupper. Åke och
Vagn sitter i solgasset och njuter, de har bara gott att säga om boendet
i Treklövern.
– Innan bodde vi på Nybrogatan i Ljungbyhed, men när Treklövern sålde
den fastigheten i början av 2000-talet, flyttade vi hit, berättar Vagn.
Husvagn och husbil
För Åke är däremot Ljungbyhed tämligen nytt som boende:
– Fast jag var här ett år när jag gjorde lumpen.
Först 2011 flyttade Åke och hans hustru Mia in hos Treklövern på
Föreningsgatan i Ljungbyhed.
– Dessförinnan hade vi bott året runt i en husvagn i 24 år.

Å

ke Silverberg och Vagn Ottesen sitter på bänken
och följer hur Treklöverns båda snickare Rune
och Lars Lundström arbetar med den nya grillplatsen.
– Det här blir kanon, säger Vagn, hyresgäst på
Föreningsgatan 7 i Ljungbyhed sedan 16 år tillbaka.
Samlingsplats
Han ser klara fördelar med en gemensam grillplats för alla hyres
gästerna.
– Fram till nu har var och en grillat utanför sitt, konstaterar han och
fortsätter: Den här kan komma att bli en samlingsplats för alla.
Åke Silverberg instämmer och säger i skämtsam ton:
– Vi fungerar som arbetsledare och ser till att snickarna jobbar på.

Helt kunde de dock inte släppa campinglivet. Visserligen sålde de
husvagnen när Åke och Mia väl var på plats i lägenheten.
– Men vi skaffade oss en husbil i stället, förklarar Åke och fortsätter:
Men den är till salu nu.
Lägenhet året runt
Så nu är det lägenheten hos Treklövern som gäller året runt. Och lite
av det fria campinglivet går ju att återskapa på den nya grillplatsen
alldeles utanför husknuten.
– Ja, jag är övertygad om att det kommer att grillas mer, säger Åke.
Vagn och Åke tycks trivas som ”arbetsledare” för bröderna Lundström.
Speciellt när solen tittar fram.
– Men det är långa arbetsdagar för oss, framhåller Vagn och skrattar
hjärtligt.

Cykelskjul och redskapsbod
Ja, bröderna Lundström har haft mycket att göra på Föreningsgatan.
Förutom en ny grillplats har de byggt ett rejält cykelskjul.
– Och inne i det har vi också fått plats med en redskapsbod, berättar
Rune Lundström.
Varför behövs det då en redskapsbod? Jo, vid utformningen av denna
grillplats har Treklövern också valt att presentera en nyhet. Odlingslotter
för hyresgästerna!
– Till en början har vi spikat ihop två odlingslådor, förklarar Rune men
fortsätter: Skulle det här bli populärt bland hyresgästerna att närodla
lite, så finns det plats för fler.

Störst på:
!

Välkomna

ÖPPET: Vard. 07.00 - 18.00 Lörd. 09.00 - 13.00
Karossvägen 1 KLIPPAN
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SAMKVÄM PÅ Ö. NYGATAN

Uppskattat samkväm
på Östra Nygatan
www.elsystem.se

0435 - 44 34 70

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

P

å måndagar är det samkväm bland Treklöverns
hyresgäster på Östra Nygatan i Klippan.

– Vi fikar, pratar, läser eller spelar bingo, förklarar Gunn-Britt
Svensson, som ansvarar för den trevliga samvaron. Jag är även fri
villig på Kristallen. Vi är sammanlagt elva frivilliga där. Jag ville ha
något att göra som pensionär och får mycket ut av det här.
Måndagsträffar
Måndagsträffarna, som pågår mellan kl 14 och 16 på Östra Nygatan
började i höstas. Tanken var att man skulle kunna utnyttja en lokal
i det intilliggande Senioren, men se det gick inte. Den kommunala
lokalen, även om den stod tom, gick inte att låna. Men skam den
som ger sig. I stället beslöt man sig för att hålla till på trappavsatsen
högst upp i Treklöverns egen fastighet. Men var skulle man få tag i
bord och stolar? Treklövern blev räddaren i nöden.
– Det kom fram önskemål om vi kunde stå för möbler för lite verk
samhet i fastigheten, berättar vd Ulf Bengtsson och tillägger: Själv
fallet kunde vi det.
Gunn-Britt Svensson fyller på:
– Och det är vi tacksamma för.
Koka kaffe
Treklöverns bidrag stannade inte bara vid det, någon tillgång till kök
hade man inte heller, så Gunn-Britt visste inte var hon skulle kunna
koka kaffet.
– Men då ställde Treklövern upp och drog in ett extra elutag på trapp
avsatsen, berättar Gunn-Britt med tacksamhet.
Men vattnet till kaffet då?
– Det tar jag med mig hemifrån, upplyser Gunn-Britt, som själv bor
hos Treklövern på Hembygdsgatan.
För de äldre
Den här verksamheten vänder sig främst till äldre och sådana finns
det gott om i fastigheten på Östra Nygatan. Några timmars samvaro
i gemenskap kan vara guld värd för ensamma hyresgäster.
– Ja, det här har blivit mycket uppskattat, konstaterar Gunn-Britt
och fortsätter: Vi får se hur vi gör till sommaren, ännu har vi inte
bestämt oss.
Det kan ju bli aningen varmt i ett trapphus, så kanske blir det ett
sommarlov även för den här så populära verksamheten.
KLÖVERBLADET | 1 – 2016
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KVARTERET BRAGE

Kvarteret Brage kan skjuta i höjden

TVÅ NYA VÅNINGSPLAN UNDER UTREDNING

P

lanerna på att bygga på de befintliga bygg
naderna i kvarteret Brage med två våningar har
väckt oro bland hyresgästerna på Trädgårdsgatan och
Villagatan.

Befolkningsökning
– Vi har förståelse för er oro och tänker göra allt för att påbyggnaden
skall bli så smärtfri som möjlig för er.
Det förklarade Treklöverns vd Ulf Bengtsson vid ett informationsmöte i
Klippans Kultur Center den 9 mars med de berörda hyresgästerna. Under
de senaste 15 åren har Klippans kommun ökat sin befolkningsmängd
med 1 429 invånare.
– Under samma tidsperiod har Treklövern bara bidragit med 42 nya
lägenheter.
Det har lett till krav från kommunens sida att det kommunala
bostadsbolaget skall öka takten. På den kommande fyra åren är det
bolagets mål att skapa 150 nya lägenheter. För att nå detta mål har
Treklövern tvingats lyfta på varje sten och inventera hela Klippan i
jakten på möjliga projekt för nybyggnad. Att hitta byggbar mark inom
rimlig tid har inte gett så många möjligheter, detaljplaneändringar är
tidsödande. Därför började bolaget undersöka om det skulle kunna gå
att bygga på befintliga byggnader.
– Vi tror att det skulle gå att genom påbyggnad skapa 35 nya lägenheter
i kvarteret Brage och har därför låtit en arkitekt skissa på hur en sådan
påbyggnad skulle kunna utformas.
Utredningsarbete
Det är redan konstaterat att de befintliga byggnaderna konstruktions
mässigt klarar att bära upp ytterligare två våningsplan, men ännu
återstår en hel del utredningsarbete.
– Det kan tidigast bli byggstart i maj 2017 och då skulle de nya lägen
heterna vara klara för inflyttning i september 2018.
Under inledningen av byggtiden kommer självfallet de nuvarande
hyresgästerna att påverkas:

Apoteksombud

– Man är berättigad till en rimlig ersättning vid ”hinder och men i
nyttjanderätten”.
Ingen hyreshöjning
Ersättningsnivån regleras genom förhandlingar med Hyres
gäst
föreningen. På några andra punkter kunde Ulf Bengtsson också lugna
de 46 hyresgäster som kommit till informationsmötet.
– Någon höjd hyra för påbyggnaden kommer ni inte att få. Det är inte er
hyra som ska bekosta de nya lägenheterna.
Treklövern kommer också att anpassa området till det utökade antalet
hyresgäster.
– Det kan gälla till exempel miljöhus, cykelrum, grillplats och även
andra gemensamma utrymmen.
Egen tvättmaskin
Oron för en större belastning av tvättstugorna kunde också Treklöverns
vd avfärda:
– De nya lägenheterna får egen tvättmaskin och torktumlare. Dessutom
får de egna förråd i anslutning till lägenheterna.
Avslutningsvis konstaterade han att projektet fortfarande befinner sig
på utredningsstadiet:
– Så fort vi vet mer, kommer vi att informera er.

Uttagsautomat

Matbutiken nära dig!
www.hemkopljungbyhed.se
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Vad vill du göra på din fritid?

Under våren kommer Klippans kommun genomföra en Kultur- och fritids
vaneundersökning. Resultatet av denna kommer bli ett underlag till ett kulturoch fritidspolitiskt program som kommer att användas som ett vägledande
dokument när politiska beslut ska tas i frågor som rör dessa områden.
Arbetet inleds med en webbaserad enkätundersökning som
kommunens medborgare har möjlighet att svara på. Detta kommer
sedan följas upp och kompletteras med brukarundersökningar från
kultur- och fritidsverksamheter, fokusgrupper samt dialogmöten med
medborgare, politiker, föreningar och tjänstemän.
Den som driver processen är Cicilia Carlsson. Cicilia är utbildad
kommunikatör i Familjen Helsingborgs traineeprogram och gör sin
utbytesperiod i Klippans kommun. Hon kommer att vara här i fyra
månader.
– Jag upptäckte rätt tidigt att arbete i projektform passar mig bäst, berättar
Cicilia. Jag gillar att jobba med olika saker samtidigt så detta uppdrag är
verkligen spännande. Kultur- och fritidsfrågor är ett nytt område för mig
och det ger mig hela tiden nya insikter. Frågor som kommer att tas upp
i undersökningen är bland andra; vad gör kommunens invånare på sin
fritid och vad ska vi satsa mer på?
– Vi behöver veta var vi ska lägga vårt fokus på inom området för kultur
och fritid. Om vi vet vad medborgarna vill ha och vad de behöver så kan
vi bygga vårt arbete utifrån det.

Kultur och fritidsaktiviteter är en viktig del för att vi människor ska må
bra. Genom att vi ständigt utvecklas och förbättras inom det området
så arbetar vi mot att uppfylla kommunens vision.
– Givetvis vill vi att så många medborgare som möjligt ska delta i
undersökningen. Om vi får ett stort gensvar har vi ett bättre underlag för
att ta fram de aktiviteter som medborgarna vill ha.
Du hittar enkäten på klippan.se/kofvanor. Sista svarsdag är den 30
april.
Har du frågor och funderingar? Välkommen att kontakta:
Arne Grau-Amnér
Kultur- och fritidschef på kultur- och fritidsförvaltningen
E-post: arne.amner@klippan.se
Telefon: 0435 – 281 90
Cicilia Carlsson
Projektledare på kultur- och fritidsförvaltningen
E-post: cicilia.carlsson@klippan.se
Telefon: 0435 – 284 98

Välkommen att vara med på Kommunfullmäktige
Vill du följa vad som händer i Klippans kommuns politik och veta vilka
beslut som tas?
Då är du varmt välkommen att delta vid våra Kommunfullmäktigesammanträden.
De hålls som regel i musikskolans lokaler på Storgatan 9 i Klippan och är alltid
öppna för allmänheten. Om du inte har möjlighet att vara med på plats så sänds
mötena även via webb-tv. Före sammanträdena hittar du kallelsen med vilka
punkter som kommer att tas upp på vår hemsida. Efter sammanträdet lägger vi
även upp ett justerat protokoll med eventuella bilagor som du kan ta del av.
På vår hemsida hittar du även kallelser och protokoll från övriga politiska
sammanträden så som exempelvis Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden
och Socialnämnden.
Årets mötestider för Kommunfullmäktige
26 april, 24 maj, 28 juni, 23 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november,
20 december.
KLÖVERBLADET | 1 – 2016
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Vill du bli en språkvän?

Vi söker integrationsinitiativ

Som språkvän har du möjlighet att hjälpa en nyanländ i
Klippans kommun att få en bra start i sitt nya hemland.

Deltar du i en aktivitet som har integration i fokus? Då vill vi
gärna veta mer om det.

Samtidigt lär du 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.

Det kan röra sig om allt från läxhjälp till idrottsaktiviteter och språkcafé.

Alla kan bli språkvän, oavsett ålder och civilstånd. Ni kan även anmäla
er som ett par eller en familj.
Du behöver ingen speciell utbildning men det är viktigt att du har ett
intresse av att träffa och umgås med människor från andra kulturer.
Tillsammans lär ni av varandra, både när det gäller språk, samhälle
och kultur.
Du och din nya språkvän bestämmer själva när ni ska träffas och
vad ni ska göra utifrån era intressen. Det viktigaste är att ni har roligt
tillsammans.
Vill du vara med?
Välkommen att läsa mer på klippan.se. Där hittar du en anmälnings
blankett som du kan maila in till kommun@klippan.se alternativt skicka
med post till Klippans kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan.

Om du vill att din aktivitet ska synas på vår hemsida är du varmt
välkommen att fylla i en intresseanmälan som du hittar på klippan.se.
Den kan du maila in till kommun@klippan.se alternativt skicka med
post till Klippans kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan.

En hjälpande hand
Har du kläder, husgeråd, leksaker
eller porslin som du inte längre
använder?
Då är du varmt välkommen att skänka
det till nätverket HAND-TILL-HAND. De
kommer sedan till nytta för behövande
runt om i kommunen.
Nätverket har sina lokaler vid Tingsgatan 29 i Klippan. De har öppet
tisdagar klockan 14.00–16.00 och torsdagar klockan 16.00–18.00.

Gilla, dela och tyck till!

Du har väl inte missat att Klippans kommun och Klippans Turistbyrå finns på Facebook?
Där kan du läsa de senaste nyheterna och få tips på upplevelser och aktiviteter här på hemmaplan.
Och givetvis tycka till om kommunen och våra verksamheter.
Välkommen att gilla oss!
Läs mer om Klippans kommun i sociala medier på vår hemsida klippan.se.
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Vad ska vi hitta på?

Våren och sommaren närmar sig och med den många roliga evenemang och
spännande aktiviteter i Klippans kommun. Här tipsar turistinformatör Sara
Nordlander om några av höjdpunkterna.
– Den vackra naturen är en viktig tillgång i kommunen och Söderåsens
nationalpark är ett mycket populärt utflyktsmål, berättar Sara. Där
finns fantastiska vandringsmöjligheter på olika leder. Jag tipsar lite
extra om Kopparmölleslingan, där får du en fantastisk utsikt och den
passar de flesta.

– Sen är det givetvis dags för Åby marknad, denna anrika tradition. Den
21 juni fylls Klippans centrum av knallar och glada marknadsbesökare.
Här finns något för de allra flesta, både mat och shopping. Om man
gillar marknader kan jag även rekommendera ett besök på Ljungbyheds
Gammelmarknad.

Kartor och information om alla vandringsleder i kommunen finns på
vår hemsida.

– Musikalsuccén Bruksspelet framförs för fjärde året i rad, berättar
Sara. Precis som tidigare år intar ensemblen scenen nere på bruket. I
historian som berättas denna gång har vi tagit ett kliv fram och befinner
oss nu i mitten av 1900-talet. Föreställningen spelas 7-10, 14-17 samt
21-24 juli.

– I nationalparken planeras även många olika roliga arrangemang
under vår och sommar.
– Vandringen lyfts fram extra mycket under 2016 då Eurorando besöker
Klippans kommun, fortsätter Sara. Eurorando är ett stort europeiskt
vandringsevenemang och i år arrangeras det i Skåne.
Den 10-17 september kommer vandrare från hela världen traska runt
några av de utvalda 80 dagsturerna. Om man är intresserad av att delta
i Eurorando eller kanske ställa upp som volontär eller guide finns mer
information på eurorando.se.
– Om man inte är intresserad av vandring så finns det flera andra typer
av utomhusaktiviteter man kan ägna sig åt, till exempel paddling längs
Rönneå. Cykla dressin är en annan spännande aktivitet. Det är lite
exotiskt och man ser det inte på så många ställen.

– Musikunderhållning på hög nivå blir det även när Hovturnén rider in
till Skäralid den 27 juli. Nykomlingarna Kristin Amparo, Danne Stråhed
och Niklas Lind delar scenen med veteranerna Wille Crafoord, Gunhild
Carling och Olle Linder.
– För den motorintresserade passar säkerligen Skåne Truckshow
och Fly n´ Ride in i planeringen. Den 3 september ligger fokus på
veteranfordon av alla de sorter när Fly n´ Ride tar plats. På Skåne
Truckshow som går av stapeln den 9-10 september samlas mängder
av vackert målade lastbilar på Ljungbyhed park.

– Man får ju också acceptera att det kan komma dagar med lite sämre
väder under vår och sommar, säger Sara. Då kan det vara trevligt
att besöka Klippans konsthall. Aktuell utställning just nu är Christel
Hansson som visar grafik och måleri. Den är öppen till och med den 8
maj. Efter det så är det målaren Tom Pihl som visar sina verk.
– Den 2 juli öppnar årets sommarutställning med fokus på St. Petri
kyrka som i år fyller 50 år. Utställningen kommer att fokusera på
arkitekterna Matt Hall och Sigurd Lewerentz, deras möte, arbete,
samarbete och relation. Material från byggnationstiden kommer att
visas, liksom fotografier som speglar de bägge arkitekternas gärning.
En annan inomhusaktivitet jag kan rekommendera är ett besök i kyrkan.
Det är en fascinerande byggnad.
– Runt om i kommunen har vi många fina gårdsbutiker. Där kan man
handla närodlade och närproducerade varor. Vissa av dem har också
servering. Om du är sugen på en bit mat så finns det flera caféer och
restauranger runt om i kommunen.
– Precis som tidigare år så kommer även sommaren 2016 vara fylld
med spännande evenemang i kommunen. För ett komplett program
av allt som händer under sommaren så rekommenderar jag ett besök
i evenemangskalendern på klippan.se. Du kan också följa Klippans
turistbyrå på Facebook för att få de senaste nyheterna, tipsar Sara.
– Det hela inleds med Klippanfestivalen i mitten av juni. Det blir
underhållning på många olika teman men framför allt mycket musik.
KLÖVERBLADET | 1 – 2016
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Vill du bli en av oss?
Inom Klippans kommun jobbar cirka 1500 medarbetare med att ständigt förbättra
livskvaliteten för våra invånare. Varje dag gör vi skillnad och det är vi stolta över.

Vi verkar inom en rad olika områden såsom skola, vård, omsorg, vattenförsörjning, samhälls
planering, samt skötsel av gator och parker. Det går att finna över 100 olika yrken inom vår
mångfacetterade verksamhet.
Med jämna mellanrum behöver vi nya medarbetare som vill göra skillnad hos oss. Är du en av
dem? Just nu söker vi bland annat sjukgymnast/fysioterapeut, förskollärare samt fritidspedagog.
Lediga tjänster hittar du på klippan.se samt vår Facebook-sida facebook.com/Klippanskommun.
Välkommen med din ansökan!

Vi söker familjehem
Har ni hjärta, tid och plats för att ta emot ett ensamkommande flyktingbarn?
Familjehemsvården i Klippans kommun är i stort behov av hem som kan ta emot ensamkommande
flyktingbarn. Vi behöver familjer både i och utanför Klippan. Ett familjehem är en helt vanlig
familj. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande.
Vad som däremot är mycket viktigt, är att de vuxna har en personlig trygghet och mognad
samt att familjesituationen är stabil. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en
familjemedlem och ha förståelse och kunskap om utsatta barns situation.
Är ni intresserade av att hjälpa till och tycker ni att det låter det spännande? Tveka inte att höra
av er till:
Gunilla Torstendahl, familjehemssekreterare
Telefon: 0435-282 52
E-post: gunilla.torstendahl@klippan.se

Glöm inte klippa häcken
Den varmare årstiden är här och därmed börjar grönskan spira. Och visst är det vackert med alla träd, blommor och buskar
i full blom.
Men för dig med trädgård är det viktigt att hålla koll på att växterna inte
skymmer sikten på trottoaren och gatan utanför. Om du har häck så ska
den växa inom ditt eget tomtområde. Om buskarna är för stora tvingas
fotgängare och cyklister ut i gatan.
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Framkomligheten är viktig för att service i form av renhållning och
sophämtning ska fungera, men även för att det ska kännas tryggt och
säkert när vi tar oss fram på våra gator, cykel- och gångbanor.
Vilka mått som gäller hittar du på klippan.se.
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RENOVERAT

ÄNNU EN TVÄTTSTUGA TOTALRENOVERAD

P

å Tingsgatan 15 i Klippan är tvättstugan total
renoverad och nya maskiner på plats.

– Ja, vilken skillnad mot tidigare, det här är mycket bättre, säger Louise
Körkkö, medan hon lägger in en tvätt i den splitternya maskinen.
Särskilt den nya torktumlaren är jag glad för. Med den gamla var det
lite svårt att få tvätten torr.
Mangeln kvar
Det lyser verkligen nytt om hela tvättstugan och som Louise konstaterar:
– Det är alltid roligt att komma till något så här fräscht.
Allt är utbytt, så när som på mangeln, som hyresgästerna inte ville
skiljas från.
– Det har varit likadant vid våra renoveringar av andra tvättstugor i vårt
fastighetsbestånd. Den gamla mangeln vill man ha kvar, förklarar vd Ulf
Bengtsson.
– Fast jag manglar inte, tillstår Louise lite förläget.
Från Vinslöv till Klippan
Det var kärleken som förde henne till Klippan och Tingsgatan 15.
– Jag kommer ursprungligen från Vinslöv, men min man Tobias har sin
familj i Klippan.
Så när hon och Tobias Svärd bildade familj, blev det med Klippan som
bostadsort.
– Jag trivs verkligen här och det är jättefint med en liten trädgård, för
klarar Louise.
Små pågar
De har en rymlig lägenhet, fyra rum och kök, men så skall också
pågarna Fabian 3 år och Elias 1,5 år, ha plats. Och med två små pågar
blir det en hel del besök i tvättstugan.
– Men det är bra med tvätt-tider, så det är inga problem.
Louise trivs verkligen med sitt och familjens boende:
– Grannarna är bra och alla pratar med varandra.
Sådant skapar också ett mervärde i boendet.
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