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Blickpunkt Klippan
Det är tur att Treklövern finns
Bland Treklöverns 926 lägenheter finns några i två plan,
så kallade etagelägenheter. I en av dessa, på Tingsgatan
29, bor Birgitta Bengtsson. Att hon verkligen uppskattar sitt boende i Treklövern får jag klart för mig när hon
i samband med en intervju spontant utbrister:
”Det är tur att Treklövern finns!”
En lägenhet i två plan passar Birgitta Bengtsson perfekt. Hennes stora hobby är nämligen att måla tavlor, ett
av rummen på det övre planet av lägenheten har blivit
hennes ateljé. Ni kan läsa mer om Birgitta i ett reportage i det här numret.

skall bli intressant att ta del av resultatet av enkäten.
Vid ett Bo-Möte den 13 april i Klippans Kultur Center
kommer vd Ulf Bengtsson att presentera resultaten.
Andra programpunkter är presentation av underhållsplanen för 2010 och en tillbakablick på verksamhetsåret 2009. Treklövern satsade i fjor på en ny giv när det
gäller Bo-Mötet, man samlade alla hyresgäster på en
gång. Det visade sig vara en mycket lyckad variant. Det
kom över hundra hyresgäster, en helt otrolig siffra. Så
det upplägget på Bo-Mötet fortsätter man naturligtvis
med. Boka alltså tisdagen den 13 april redan nu.

Fortsatt vinst
Treklövern fortsätter att leverera vinst. Bokslutet för 2009
visade en vinst på 2 531 000 kronor. Det var nionde
året i följd som det kommunala bostadsbolaget redovisade överskott. Visst är det fantastiskt, framförallt med
tanke på alla förlustår som Treklövern hade med sig i
bagaget in i det nya seklet. Tveklöst har 00-talet varit ett
oerhört framgångsrikt decennium för Treklövern. Ni har
väl förresten noterat att hyreshöjningen vid årsskiftet i
genomsnitt stannade på 2,33 procent mot de 2,9 procent
som det tvååriga hyresavtalet med Hyresgästföreningen
stipulerade? Med tanke på den extremt låga räntenivån
nöjde sig Treklövern med en något blygsammare höjning. Några kronor extra kvar i börsen varje månad för
hyresgästerna gav den reduceringen.

Dags för nybyggnation
Det var ett tag sedan som Treklövern byggde nytt, närmare bestämt 1991 då fastigheten på Bruksgatan kom
till. Men nu är det dags att sätta spaden i jorden och det
går inte att ta miste på Ulf Bengtssons entusiasm för att
äntligen få syssla med nybyggnadsprojekt. På tomten
på Östra Ängsgatan 7, där det tidigare låg en förskola,
skall Treklövern bygga fyra marklägenheter som är den
mest eftertraktade boendeformen. Inte nog med det.
Treklövern har också av Klippans kommun fått i uppdrag att bygga 32-36 lägenheter för särskilt boende.
Fastigheten skall uppföras i kvarteret Väpnaren och för
att få lite höjd på bygget har Treklövern bestämt sig för
att fastigheten skall kompletteras med 12-15 vanliga
hyreslägenheter. Om dessa spännande nybyggen kan
Ni också läsa i detta nummer.

Kampen mot svinnet
På tal om pengar och Treklövern så innehåller det här
numret en intressant artikel om bostadsbolagets envetna och framgångsrika kamp, för att minimera det ekonomiska svinnet i samband med lägenhetsbyten. Som
ni säkert känner till har Treklövern sedan 2004 inga
tomma lägenheter. Ändå noterade bolaget 934 277 kronor för outhyrt för 2005. Nästan en hel miljon kronor
gick Treklövern miste om i hyresintäkter i samband med
lägenhetsbyten. Det fick de som är ansvariga för uthyrningen i bolaget att tänka till och utforma en strategi för
hur man skulle gå till väga för att minimera bortfallet av
hyresintäkterna. Att man verkligen lyckats understryks
av den så kallade outhyrdpengen för 2009. Bortfallet
för hyresintäkterna stannade vid 7 327 kronor! Vad tjänar då hyresgästerna på detta? Varje intäktskrona för
Treklövern betyder en krona mindre i behovet av hyreshöjningar och bostadsbolagets enda intäktskälla är
just hyrorna. Så alla har anledning att glädja sig åt att
Treklövern blivit mycket effektiv på att omgående hyra
ut lägenheter som blivit uppsagda.
Bo-Möte den 13 april
För en tid sedan hade samtliga hyresgäster i Treklövern
möjlighet att fylla i en ny kundenkät. Jag hoppas verkligen att alla tog chansen, en levande dialog med kunderna är Treklöverns enda möjlighet att bli ännu bättre.
Det är ju för kunderna som Treklövern finns till. Det
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Snöröjningen har ett pris
Efter en så envis och långvarig vinter som denna kan
man knappast låta bli att skriva lite om allt snöandet.
Jag vet inte hur många gånger som jag tvingats skotta
denna vinter. Att snöröjningen också har ett pris har
Treklövern fått klara bevis för i form av saftiga fakturor för snöröjningen. En del hyresgäster har klagat
på snöröjningen, men vad många inte tänker på är de
problem med snö som blåsten ställt till med. Ibland
har snöröjningen på ett bostadsområde knappt hunnit
avslutas förrän vindarna sett till att snö på nytt lagt sig
på gångarna och trottoarerna.
Fånga dagen
Men för varje dag blir det nu ljusare och ljusare, ett
säkrare vårtecken får man leta efter. På en liten anslagstavla i ateljérummet hos Birgitta Bengtsson fann jag
följande tänkvärda sentens:
Försök att fånga dagen
Om framtiden vet vi ingenting
Ni har säkert stött på den uppmaningen i andra sammanhang,
men den tål att upprepas.
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Kostsamt snöande

Dyr snönota för Treklövern
D

Äventyrar inte hyresgästernas säkerhet
Att dra ner på snöröjningen i bostadsområdena
har det dock inte varit tal om.
- Vi kan inte äventyra våra hyresgästers säker
het för att spara pengar.
Trots de här stora och kostsamma insatserna
för att hålla bostadsområdena fria från snö har
en hel del hyresgäster kommit med klagomål
på snöröjningen.
- Vi gör allt som står i vår makt för att hålla alla
våra gångvägar och parkeringsplatser snöfria,
menar Mikael Svensson.

et ymniga snöandet denna
vinter har kostat Treklövern
stora pengar.

- Bara för januari slutade fakturan för snö
röjningen på strax över 300 000 kronor,
upplyser områdeschefen Mikael Svensson.
Snöröjningen den här långvariga vintern
blir alltså ett dyrt kapitel för det kommunala
bostadsbolaget.
- Det stora problemet är att det snöat var och
varannan dag, konstaterar Mikael Svensson.
Saftig slutsumma
Områdeschefen kan ta intressanta jämförelser.
Under 2009 slutade notan för snöröjningen i
bostadsområdena på totalt 250 000 kronor.
- Av den summan låg 130 000 kronor för
december 2009.
För månaderna december 2009 och januari
2010 är Treklövern redan uppe i drygt 430 000
kronor för snöröjningen.

- Och det fortsatte ju att snöa också i februari,
påpekar Mikael Svensson och tillägger:
- Så det lär bli en saftig slutsumma när vi skall
summera den här vintern.

Blåsten ställer till problem
Det eviga blåsandet denna vinter har dessutom
försvårat snöröjningen. Det har hänt att entre
prenören skottat rent på förmiddagen men
redan samma eftermiddag kan det ha varit
fullt med snö på trottoaren och gångarna vid
fastigheterna igen.
- Så det är inte bara det ymniga snöandet
som ställt till det, blåsten har också ställt till
problem, konstaterar Mikael Svensson.

Bo-Möte med samlat grepp
D

ags att boka in årets Bo-Möte. Skriv redan nu in
tisdagen den 13 april i er kalender.

- Efter fjorårets helt enorma succé för vår nya giv av Bo-Möte tvekade vi
inte om en fortsättning, säger vd Ulf Bengtsson.
Över 100 hyresgäster kom till Klippans Kultur Center när Treklövern den
19 mars i fjor bjöd in till Bo-Möte. I stället för att som tidigare ha mindre
sammankomster i de olika bostadsområdena, provade det kommunala
bostadsbolaget att samla alla på en gång.
- Det var tydligen ett upplägg som passade våra hyresgäster.
Hoppas på stort intresse
Ingen hade vågat drömma om att Klippans Kultur Center skulle fyllas
med hyresgäster, men det gjorde det.
Hyresgästföreningen hade inte upplevt något liknande i regionen.
- Förhoppningsvis är intresset minst lika stort i år, förklarar Ulf
Bengtsson.

Boka tisdagen den 13 april
Bussar kommer att transportera hyresgästerna fram och tillbaka från
ytterområdena.
Programmet omfattar tre punkter:
• Presentation av den genomförda kundenkäten.
• Underhållsplanen för 2010
• Treklövern 2009 – hur gick året?
Ständig dialog med hyresgästerna
Bostadsbolagets vd Ulf Bengtsson kommer i likhet med i fjor att hålla i
programmet. Naturligtvis blir det också möjlighet för hyresgästerna att
ställa frågor.
- Att ha en ständig dialog med våra hyresgäster är oerhört viktigt för oss.
Just Bo-Mötet ger alla chansen att få svar på sina frågor, konstaterar Ulf
Bengtsson.
Treklövern bjuder också på en lättare förtäring på Bo-Mötet.
Det finns alltså många skäl att redan nu boka in tisdagen den 13 april.

042-15 36 00
Helsingborg
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Hemma hos Birgitta

Hobbymålared e g e n a t e l j é
me

E

tagelägenheten högst upp
på Tingsgatan är inte bara
Birgitta Bengtssons bostad utan
också hennes ateljé:
- Här uppe är ljuset suveränt och
när andan faller på kan jag även
sitta på den inglasade balkongen
och måla. Det är gott om plats, så
jag behöver inte plocka in staffliet
mellan varven.
Att måla tavlor har gått i arv i familjen
Bengtsson.
- Min far målade tavlor i olja, berättar Birgitta
Bengtsson och visar fram faderns målarlåda
och palett.
- Han hade själv gjort sin målarlåda, till och
med penslarna var hans eget hantverk.
Fick tuber från fadern
Hon sitter i sitt ateljérum i etagelägenheten på
Tingsgatan 29 och berättar kärleksfullt om sin
far, som ägnade sin fritid åt att måla tavlor.
Med den bakgrunden var det kanske inte så
konstigt att Wilhelm Bengtsson gav sin dotter
Birgitta några tuber färg, så att hon själv skulle
prova på.
- Jag var tolv år då och brukade se på när far
höll på med sina målningar. Han var så petnoga
med alla detaljer.
Med sin gåva hoppades så klart Wilhelm
Bengtsson att dottern också skulle börja måla,
men så blev inte fallet, inte med en gång i varje
fall.
- Jag tyckte inte om kulören på de färger, som
jag fick av far.
Så det blev inget målat, men tuberna har
Birgitta Bengtsson ännu i behåll.
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Väggarna i etagelägenheten är fyllda med Birgittas målningar, att djur spelar en stor roll syns
tydligt i motivvalet, här med katten Sylle.

I stället var det till en början via teckningar som
Birgitta kom in på banan som hobbymålare.
- I de tidiga tonåren började jag teckna, säger
Birgitta och visar fram en teckning föreställande
några fåglar, som hon sparat.
Först på 1970-talet började hon måla på allvar.
Då bodde Birgitta på landet i ett hus i lilla
Vessmantorp.
- Jag har tillbringat mesta tiden av mitt liv i det
huset i Wessmantorp.
Djurmotiv återkommande
Den lantliga miljön har också satt sina spår i
motivvalet för Birgitta Bengtsson, hon målar
gärna djur, höns i olika former har blivit något
av hennes målarsignatur.
Väggarna i lägenheten är fyllda, mest med egna
tavlor och djurmotiven dominerar.

Hönstavlorna har en strykande åtgång.
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Hemma hos Birgitta

Birgitta Bengtsson har kvar sin far Wilhelms egenhändigt ihopsnickrade
målarskrin med palett och hemmagjorda penslar.
Hon trivs vid staffliet:
- Det här är en ensamhobby som är av
kopplande.
Under åren har hon också gått kurser för att
utveckla sitt måleri.
- Jag har varit på kurser utomlands, bland
annat på Tobago i Västindien samt i Frankrike
och på Kreta.
Men hon har också genomgått kurser i mer
närliggande trakter, som på Råå.
- Något har väl fastnat.

Birgitta Bengtsson i lantlig miljö vid staffliet.

Livet på landet
Birgitta framhåller att hon målar ”mest för skoj”
men erkänner samtidigt:
- Visst är det roligt när folk tycker om mina
tavlor och köper av mig.
Inte minst hennes tavlor med höns har blivit
mycket populära men så är de också alldeles
speciella. Som ramar använder hon sig av
tredelade gamla fönster. Det ger tavlorna en
egen karaktär, en form av triptyker.
- Jag tycker om att måla höns. Vi hade höns i
Vessmantorp, så livet
på landet är liksom en
del av mig.
Målningen av katten
Sylle har också en
alldeles speciell his
toria.
- Sylle hade jag när jag
bodde i Vessmantorp.
Nu hänger han här på
väggen och följer mig
med blicken. Då är
ögonen på honom
rätt inställda.

Birgitta Bengtsson har varit med på ett antal
utställningar.
- Det är jobbigt men både roligt och intres
sant.
Det händer också att hon tar staffliet med sig
och målar ute.
- I parken på Sofiero målade jag en hel del
sommartid.
Sofierotavlorna gick åt
Denna kungliga parkmiljö utanför Helsingborg
var uppenbart en mycket stimulerande miljö för
Birgitta och för hennes kunder.
- De tavlorna gick åt med en gång.
Men mest håller hon till i sitt ateljérum i
lägenheten på Tingsgatan.
- Ibland kan det vara jättesvårt att få till det.
Men då lägger Birgitta undan penseln och
paletten ett tag och går ifrån. Det brukar räcka
för att få tillbaka inspirationen.
Med ett leende säger Birgitta om sitt måleri:
- Jag är periodare.
Och det är så det skall vara för en hobbymålare,
när andan faller på kan det vara avkopplande
att sätta sig vid staffliet.
Forts. på nästa sida ➯

Gå med Du också! Anmäl dig på www.soderasshopping.se/anmalan

Din nya lokala hemsida!

Reportage • Erbjudande • Butiker • Företag • Restauranger • Aktiviteter • Evenemang
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Hemma hos Birgitta

”Jag trivs häruppe bland fåglarna”
Svaret blev något svävande, Treklövern tänkte
åtminstone ha kvar visningslägenheten en tid,
det gällde ju att skapa intresse för just den här
typen av lägenhet.

A

tt Birgitta Bengtsson trivs
högt däruppe på Tingsgatan
29 C går inte att ta miste på.
Sin kärlek till boendemiljön uttrycker hon så
här:
- Jag vill vara uppe bland fåglarna.
Från sin lägenhet har hon milsvid utsikt:
- I klart väder kan jag se till Kullaberg, hela
Söderåsen och bort mot Hallandsåsen samt en
stor del av Klippan.
Trivdes bra på Torget 1
Birgitta Bengtsson är en färgstark kvinna i flera
avseenden. Ta det här med hur hon hittade sin
drömlägenhet.
Efter några år i ett eget hus i Klippan flyttade
hon in i en lägenhet hos Treklövern i Torget 1.
- Jag trivdes bra där.
Men för drygt sex år sedan beslöt sig
Treklövern för att försöka få hyresgäster till
etagelägenheterna på Tingsgatan 29. Bolaget
hade haft svårt att hitta intresserade till just de
tvåplanslägenheterna. Därför iordningställde
man en visningslägenhet.

Föll för visningslägenheten
Birgitta Bengtsson hade inte ägnat en tanke åt
att flytta, hon hade bara bott ett år i Torget 1.
Men en väninna, Sölvi, som var nyfiken på
visningslägenheten bad Birgitta :
- Du kan väl åtminstone följa med mig och
titta.
Birgitta Bengtsson gjorde Sölvi sällskap till
visningslägenheten, som Treklövern möblerat
upp. Birgitta blev stormförtjust och efter att
ha gått husesyn på de två planen var hennes
spontana reaktion:
- Detta hade ju passat mig perfekt.
Efter besöket kunde Birgitta inte släppa tanken
på lägenheten. Hon tog telefonen och ringde
till Treklöverns kontor och undrade:
- Kommer ni att hyra ut visningslägenheten?

Så det blev för Birgitta att avvakta. På Treklöverns
kontor förstod man att Birgitta Bengtsson hade
fastnat för just visningslägenheten.
- Jag lånade nämligen nycklarna till lägenheten
för att visa den för en väninna.
Snabb flytt
Väninnan Margareta övertygade Birgitta om
att detta var drömlägenheten för henne. Väl
på plats i visningslägenheten konstaterade
Margareta:
- Du skall bo här!
Det var främst den rymliga balkongen som
Birgitta fastnat för.
När Treklövern avslutat sin marknadsföring av
etagelägenheterna gick flyttlasset från Torget 1
till Tingsgatan 29.
- Det gick kvickt.
Nu är Birgitta Bengtsson inne på sitt sjunde år
i etagelägenheten.
- Så länge jag kan gå i trappan mellan de två
planen kommer jag att bo kvar här.

Nytt lägenhetsregister skapar förvirring

L

antmäteriets nya lägenhets
register har skapat för
virring bland Treklöverns hyres
gäster.

Men Therese Svensson på Treklöverns
kundtjänst kommer med ett lugnande besked:
- Ni behöver inte bekymra er. Vid alla kontakter
med oss gäller det gamla lägenhetsnumret.
I Lantmäteriets anvisningar om lägenhets
registret står också klart och tydligt:
- Man kan ha kvar sin gamla numrering
parallellt med den nya, men bara för den
egna förvaltningen av
lägenhetsbeståndet.
Sparar pengar åt
staten
Vad är det då för vits
med det nya registret?
Det finns klara fördelar,
framförallt sparar det
pengar åt staten. Med
det nya registret går det
nämligen att avskaffa
den
komplicerade
och kostsamma in
samlingen av boende

6

uppgifter från enskilda, som varit nödvändig i
samband med folk- och bostadsräkningarna
vart femte år.
Kopplat till adressen
Det nya lägenhetsnumret är också kopplat till
adressen. Enbart de fyra siffrorna ger alltså
ingen vägledning. Av de fyra siffrorna anger
de två första våningsplanet och de två sista
lägenhetens placering på våningsplanet. Med
den utformningen kopplat till adressen kan
man avläsa var i byggnaden en lägenhet finns.
För till exempel Räddningstjänsten kan det
vara av värde.
Går att använda det gamla lägenhets
numret
Treklöverns kundtjänst har haft en hel del
påringningar från bekymrade hyresgäster som
inte noterat sitt nya lägenhetsnummer.
- De kommer inte ihåg det.
Ingen större skada är dock skedd. Vid alla
kontakter med Treklövern går det bra med det
gamla lägenhetsnumret!
KLÖVERBLADET | 1 - 2010

Låg outhyrdpeng under 2009

Effektiv process vid lägenhetsbyten

Outhyrdpengen endast 7 327 kronor

A

v den totala hyresinkomsten för Treklöverns
926 lägenheter redovisade bolaget för 2009
ett bortfall på endast 7 327 kronor.
- Det är en helt fantastisk siffra som vi har all anledning att vara stolta
över, förklarar områdeschefen Mikael Svensson och fortsätter:
- En och en halv månadshyra är det enda som vi missat. Det motsvarar
0,015 procent av bostadsintäkterna.
”Outhyrdpeng”
Treklövern har sedan 2004 haft alla sin 926 bostäder uthyrda. Man
kunde emellertid då konstatera att man även utan tomma lägenheter
missade en del hyresintäkter i samband med lägenhetsbyten, därav
beteckningen ”Outhyrdpengen”. För 2004 rörde det sig om 776 806
kronor, 934 277 kronor för 2005, 383 047 kronor för 2006 och 221 237
kronor för 2007.
- I affärsplanen som antogs 2008 satte vi som mål att sträva efter att
effektivisera processen vid lägenhetsbyten.
Det handlade om att snabbt leta upp en ny hyresgäst när bolaget fått in
en uppsägning.
- Detta för att undvika bortfall av hyresintäkter för bolaget.
Minimera bortfallet
Som verksamhetsmål i affärsplanen 2008 satte Treklövern att
”outhyrdpengen” 2010 skulle vara högst 110 000 kronor, vilket
betraktades som ett djärvt mål.
Treklöverns personal som sysslar med uthyrningen, Therese
Svensson, Eva Jansson, Mikael Svensson och Mikael Ströbeck
diskuterade gemensamt igenom problematiken kring processen med
lägenhetsbyten. Målet var ett hitta en strategi som minimerade bortfallet
av hyresinkomsterna.
- Det gällde helt enkelt att finslipa processen och vi kom till insikt om
hur vi på ett effektivt sätt skall gå tillväga när en lägenhet blir uppsagd.

Det gällde alltså att skynda på processen. Målsättningen sattes högt; om
en lägenhet sades upp skulle den helst vara placerad och uthyrd igen
innan månadens utgång. På så sätt skulle Treklövern inte missa någon
hyresintäkt.
- Vi har stor nytta av den lista med namn som är genuint intresserade
av att hyra hos oss.
Mikael Svensson påpekar i det sammanhanget hur värdefullt det är att
stå på intresselistan och hålla regelbunden kontakt med Treklövern om
man har intresse av en lägenhet.
- Så fort något blir ledigt kontaktar vi intresserade och det händer att vi
har flera samtidigt på visningarna. Tackar inte den förste ja, så går budet
till den andre.
Affärsplanens mål för 2010 redan uppnått
Den här processen som bygger på snabba kontakter och att pussla ihop
lägenheter och kunder visade sig redan under 2008 ge resultat. Det
året blev hyresbortfallet endast 51 750 kronor, vilket motsvarade 0,11
procent av hyresintäkterna.
- Vi hade alltså med god marginal redan uppnått affärsplanens mål
för 2010. Under fjoråret har uthyrningspersonalen ytterligare förmått
finslipa processen. Det totala hyressvinnet för 926 bostäder stannade
2009 på en och en halv månadshyra!
Inte utan en viss stolthet konstaterar Mikael Svensson:
- Uppenbart har vi funnit en effektiv arbetsmodell när det gäller att
minimera dessa kostnader. Våra lägenheter hinner knappt sägas upp
förrän vi har en ny betalande hyresgäst.

Namnlista ett bra hjälpmedel
Uthyrningspersonalen var på det klara med att man inte hade tre månader
på sig för att hitta en ny hyresgäst.
- Många hyresgäster har inte råd med att betala dubbel hyra.
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nionde raka vinståret

Positivt för Treklövern
Nionde raka vinståret!

T

reklövern Bostads AB visa
de en vinst på 2 531 000
kronor för 2009.
- Det var över målet, förklarar en
mycket nöjd Ulf Bengtsson, vd för
det kommunala bostadsbolaget.
Nio år i rad har Treklövern nu kunnat visa
överskott i bokslutet.
- Det är självfallet mycket glädjande att bolaget
förmår visa upp en sådan ekonomisk stabilitet,
konstaterar Ulf Bengtsson.
I bolagets affärsplan är vinstmålet satt till två
miljoner kronor.
- Där bör vi ligga för att vara ett välmående
bolag.

Under fjoråret satsade Treklövern över elva
miljoner kronor på underhåll och reparationer.
- Jag är mycket nöjd med att vi kan avsätta så
mycket pengar för underhållet.
Hög soliditet
Bolagets soliditet ökade med en procent till
elva procent.
- Målet är här att komma upp i 15 procent år
2016. Vi är på rätt väg.
Mycket positivt är också att procentsatsen för
kvarboende har ökat. 2008 låg den på 75,0
procent. I fjor ökade den till 78,3.
- Men vi strävar vidare. Målet är ett komma
upp i 85 procent kvarboende, upplyser Ulf
Bengtsson.

Det kommunala bostadsbolagets vd samman
fattar verksamhetsåret 2009 med följande
konstaterande:
- På alla plan visar siffrorna att vi är på rätt
väg.
Bolagsstämma 22 april
En av de stora utmaningarna för 2010 är
bolagets lånesida. Treklövern har lån på
uppemot 100 miljoner kronor som skall
omsättas i år.
- Det gäller därför för oss att hålla koll på
räntenivåerna. Marknaden förväntar sig
nämligen att räntan är på väg upp.
Bolagsstämman för Treklövern Bostads AB
kommer att äga rum den 22 april.

Fantastisk siffra
Att man för 2009 hamnade drygt en halv miljon
kronor över vinstmålet har Ulf Bengtsson en
mycket positiv förklaring till:
- För bara några år sedan hade vi uppemot en
halv miljon kronor för outhyrt.
Under 2009 har den siffran reducerats till
7 327 kronor.
- Det är en helt fantastisk siffra som vår personal
har all anledning att känna gemensam stolthet
över, säger Ulf Bengtsson.

Nya fönster och tak
i underhållsplanen

T

reklövern har avsatt elva miljoner kronor för
underhåll och reparationer under 2010.

- Vi fortsätter att beta av den underhållsplan som vi arbetar efter.
Underhållet har högsta prioritet för bolaget, förklarar vd Ulf Bengtsson
och tillägger:
- Underhållet skapar mervärde både för hyresgästerna och för Treklövern.
Framförallt investeringar som berör energisidan är av största vikt.
Fortsätter med den östra fasaden
Under 2009 fick gårdssidan på fastigheten Torget 1 nya fönster och
balkongpartier.
8

- Nu fortsätter vi i år med den östra fasaden. I den intilliggande
fastigheten Torggatan 2 kommer den södra fasaden att förses med nya
balkongfönsterpartier. Underhållsplanen för 2010 omfattar också en
massa utvändig målning.
Taket på Valhallagatan 3 har klara brister. Ständigt blåser det av
takpannor.
- Taket behöver läggas om och vi räknar med att kunna göra detta under
året, upplyser Ulf Bengtsson.
KLÖVERBLADET | 1 - 2010

Eldig utbildning

Tänt var det här!

T

reklöverns personal har utbildat sig i Brandskydd
och Hjärt-lungräddning.
- Det var på eget initiativ som vi beslöt oss för att satsa
på den här utbildningen, säger vd Ulf Bengtsson.
Brandskydd och hjärt-lungräddningen ligger dessutom inom bolagets
ramar för systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Alla kommunens anställda har gått igenom utbildningen och vi valde
att hänga på.
Nyttigt att prova på
Kursen hölls på Räddningstjänsten i Klippan. Här gavs Treklöverns
personal möjlighet att prova på att hantera en skumsläckare.
- Det var nyttigt att prova på.
En minst lika viktig erfarenhet var utbildningen i hjärt-lungräddning.
Den har för övrigt lett till att Treklövern införskaffat masker för att
kunna utföra hjärt-lungräddning. Numera finns sådana masker både i
Treklöverns bilar och på kontoret på Storgatan.
- Dessutom köpte personalen själva sådan utrustning till sina privata
bilar.

Treklöverns personal fick prova på att släcka med skumsläckare under
utbildningen hos Räddningstjänsten i Klippan.
Kunskap kan rädda liv
Man införskaffade också minivarianter som kan fästas på nyckelringen.
- De innehåller en liten duk som kan användas när man skall genomföra
mun-mot-mun metoden.
Inte minst de personliga inköpen visar att Treklöverns personal verkligen
tog till sig den här utbildningen. Men så kan man också rädda livet på en
medmänniska med kunskap.

Färgklickar i
trapphusen
D

e fyra trappuppgångarna på Storgatan 52 och
54 ger numera ett mycket välkomnande in

tryck.

- Ja, det är mycket roligare att visa upp det här för sina gäster, säger
Iwona Jenczyk, som bott på Storgatan 52 B i tre år.
Det är bara till att hålla med. De tidigare så slitna trappuppgångarna
har målats om och sedan i slutet av januari lyser det verkligen om
trapphusen.
Raffinerad utformning
Dessutom har målningen skett med finess. De vita och ljusgrå
grundfärgerna har kompletterats med fyra olika färger för var och en av
trapphusen: rött, blått, grått och grönt.
Inte nog med det. De särskiljande färgerna har fått en raffinerad
utformning, detta i form av bland annat rektanglar i olika storlek på
väggarna.
- Det är trevliga detaljer, menar Iwona.
Trapphusen har alltså fått en modern design. Områdeschef Mikael
Svensson kan också konstatera:
- Något liknande har vi inte gjort någon annanstans.
KLÖVERBLADET | 1 - 2010
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information från klippans kommun

Ekonomichefen Boje Jarl:

Så här användes dina skattepengar 2009

D

u som har funderingar kring kommunens
resultat och verksamhet – Läs detta ! Som
många av er säkert läst blev det totalt ett bra resultat
för Klippans kommun på +17,2 Mkr för 2009.
Intäkterna blev alltså 17,2 Mkr högre än kostnaderna. För många
av oss känns det här säkert som väldigt mycket pengar. Samtidigt är
kommunen en stor organisation med en total omsättning som närmar
sig 900 miljoner kronor.
Oroligt år
Vad är det då som gör att vi får överskott när alla pratar om dåliga
tider? 2009 var ett oroligt år för kommuner. Vi började året i spåren av
finanskrisen och hade en pågående lågkonjunktur. I Klippan startade vi
dessutom året med att vår Barn- och utbildningsnämnd hade ett stort
underskott.
Vi hade en del reserver i vår budget och behövde inte ta till så tuffa
åtgärder som många andra kommuner gjorde. Vi var emellertid oroliga
för utvecklingen och några nämnder fick mindre sparbeting under våren.
Barn - och utbildningsnämnden fick däremot mer pengar, totalt 8 Mkr
för att komma på fötter.

Det andra stora skälet är att alla i organisationen hjälpte till för att få ner
kostnaderna. Samtliga nämnder klarade sin budget och hade i slutändan
pengar över.
Överskott och samtidigt spara?
Många har diskuterat Barn - och utbildningsnämnden som hade 4,9 Mkr
över när året var slut. Kunde inte de pengarna ha använts till vikarier
eller till läromedel? Jo visst kunde de det. Men vi ska då komma ihåg
att skolsidan har totala kostnader kring 500 miljoner kronor. Överskottet
är under en procent. Vi kan jämföra med om du får ut 15 000 i lön efter
skatt. Om du då får kvar lika mycket som skolan så har du 135 kronor
över. Dessutom fick vi strikta order - överskrid inte budgeten. Det ledde
till stor försiktighet – något för stor försiktighet när man summerar året.
Förslag finns nu på att Barn – och utbildningsnämnden ska få ta med sig
hela sitt överskott in i 2010 och använda pengarna på bästa sätt.
Bättre grund idag
Sammantaget vill jag påstå att vi vid utgången av 2009 har en bättre
grund att stå på än vad vi hade vid förra årsskiftet. Resultaten de
närmaste åren är dock beroende av konjunktur-utvecklingen, eventuella
statliga tillskott och inte minst utfallet av lönerörelsen.

Pengar från oväntat håll
Jag ska försöka förklara varför vi trots en tuff början på året ändå gör ett
relativt stort överskott när året är slut.
Ett skäl till överskottet var att kommunen fick oväntade pengar från olika
håll. Vi slapp betala sjukförsäkringspremier p g a låga sjuktal som gav
4 Mkr, statligt beslut om halverade arbetsgivaravgifter för ungdomar
gav ytterligare 4 Mkr. Samtidigt började skatteintäkterna öka igen under
hösten vilket ytterligare bidrog till ett bra resultat.
KLÖVERBLADET | 1 - 2010
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information från klippans kommun

JanEric Assarsson, ny skolchef i Klippan:

Skolan ska göra världen lättare att förstå

B

vandaliserades. All förstörelse slutade bara en månad efter det att
eleverna hade börjat praktisera hos Parkförvaltningen. Det är ett exempel
på service learning.

- Eleverna ska förstå sammanhangen och var de själva befinner sig i
allt detta, säger JanEric Assarsson chef för Barn- och utbildnings
förvaltningen i Klippans kommun. Våra elever ska kunna läsa en tidning
eller se på tv och kunna förstå hur saker och ting har kunnat hända. I min
vision kallar jag det helhet.
- Skolan måste se till att barnen och eleverna känner att de duger och är
sedda. Vi måste göra förändringar inom skolan för att nå dit.

Respekt för andras jobb
- Ett tredje exempel var eleverna som valt gymnasiets Barn- och
fritidslinje. När de fick komma ut en halv dag i veckan och vara hjälplärare
på grundskolan insåg gymnasieeleverna att de inte höll jämna steg med
eleverna på grundskolan. De kände då att de var tvungna att själva börja
plugga matte och svenska igen. Det var nog första gången som de själva
ville lära sig något i skolan. Samtidigt höjdes deras status.

Praktik från åk 4
- Ett verktyg för oss i skolarbetet är Service learning/livskunskap. Ett
koncept som har sitt ursprung i USA och England. Det bygger på att
ungdomar är ute och praktiserar mycket mer än vad man gör i Sverige.
Jag har utvecklat en svensk modell. Den innebär att man redan från
årskurs fyra är ute i små grupper och praktiserar ett par timmar varje
vecka på en arbetsplats utanför skolan året runt. Det här startade jag
1999 i Trelleborg på Pilevallskolan, som har blivit utsedd till Sveriges
bästa entreprenörskola. Intill skolan fanns ett förråd som ständigt

- Får vi ut elever från låg ålder att praktisera lär de sig att jobba till
sammans och får respekt för olika arbetsplatser. Skolan gör hela tiden
uppföljningar, frågar vem som gör vad, vem tar ledarskapet i gruppen
mm. Så tvingades eleverna att tänka efter och ta ett personligt ansvar.

ara skolan har ämnen - världen och livet har
inga ämnen. Vi måste lära eleverna att sätta
ihop ämnen så att världen blir förstådd. Det är min
vision och det betyder att vi måste göra förändringar
inom skolan.

12

Ett annat exempel är äldreboendet där de gamla var livrädda för ungdomar.
När vi fick in gruppraktik där lärde eleverna de gamla använda datorer, de
spelade kort eller bara samtalade med de gamla. Till slut satt de gamla
vid fönstren och vinkande in de här tuffa ungdomarna.

Demokratiprojektet
-Service learning ett sätt för att få barn att känna att de duger. Ett annat är
att utveckla vårt demokratiprojekt som kopplas till service learning och
som bygger på elevernas egeninsats.
KLÖVERBLADET | 1 - 2010

information från klippans kommun
- Exempelvis om barnen behöver en ny
lekstuga får de själva försöka lösa detta genom
att tex fråga äldre elever om de kan hjälpa till
att bygga, föräldrar om de kan
köra material osv. Vi måste
börja tänka på att få med
föräldrarna.
Förutom att barnen får ett
egenvärde och lär sig helhet
finns ytterligare tre viktiga
delar i min vision:
Medmänsklighet
- Varje vecka står det hur barn
dödar barn. Hur kan man göra
så mot kamrater? Vi måste
prata om sånt här. Det kan
börja med att barn mobbar
och slår varandra på rasterna
för att senare i tonåren ta till
vapen. Vi vill inte ha det som
vi ser i andra länder.
Språket
- Av alla ämnen är språket det
viktigaste – kan du inte skriva,
tala eller tolka det svenska

språket riskerar du att bli ingenting. Då lyssnar
ingen på dig. Har du en god svenska blir det
lättare att lära andra ämnen.

Kreativitet
- Barn är makalöst duktiga på att vara kreativa.
Vi måste orka lyssna på våra barn. Någon har
sagt – vad ska vi ha barn
till? Svaret är för att kärleken
ska leva vidare och för att
de ställer frågor. Det är ur
deras frågor som vi går och
funderar på svaren och det är
så tillvaron förändras.
- Jag har börjat tala om att
forma verksamheten till en
lärande organisation. Då
måste vi få en vi-känsla så att
vi drar åt samma håll. Nu har
vi börjat jobba för att ändra
våra förhållningssätt. Först
utbildar vi ledarna för våra
arbetslag i förhållningssätt
och värderingar. I nästa steg
ska all personal utbildas.
- Det som är viktigast i år
- Vi som jobbar med språklig utveckling har fått ett väldigt bra hjälpmedel
är att genomföra steg två av
med vår nyinköpta sk team-board som kopplats till datorn, säger Jessica
skolans omorganisation och
Blomkvist, pedagog hos grundsärskolan på Antilopenskolan. Eleven Marcus
att vår budget går ihop vid
kan trycka och rita direkt på bildskärmen. Nu kan vi anpassa undervisningen
årets slut, poängterar JanEric
bättre för var och en och det går så mycket snabbare.
Assarsson.

Profilen:

JanEric Assarsson
Född

1 janauri 1949

Yrke

Chef för Barn- och utildningsförvaltningen
sedan oktober 2009

Civilstånd

Gift med två utflugna barn 38 och 24 år

Bakgrund

Född i Landskrona och uppväxt i Trelleborg.
Det var här som JanEric som åttaåring
tvingades börja spela fiol. Tröttnade på fiolen
som tonåring och började spela gitarr istället.
Efter Militärtjänsten som fallskärmsjägare
fortsatte JanEric på Musikkonservatoriet
i Köpenhamn. Sedan dess har det mest
blivit arbete inom skolan som musik- och
dramalärare, studierektor, biträdande rektor,
rektor och som skolchef i Torsås kommun där
han även var kultur- och fritidschef 2005-2009
I JanErics CV finns även utbildningar i regiKLÖVERBLADET | 1 - 2010

och dramaturgi, dirigentkurs och erfarenheter
som körledare, gitarrsolist, violinist och
konsertarrangör. JanEric har även drivit eget
företag med inriktning på pedagogiska frågor,
lärande organisationer och hjärnans funk
tion. Förutom musiken är det idrott som betytt
mycket i JanErics liv.
- Har tävlat mycket och lyckades rätt bra både
i bordtennis, badminton i div 2 och skytte. Har
varit svensk militärmästare i skytte.
För tio år sedan flyttade familjen från Trelleborg
till Mörrum där de bor idag.

Hobby

Numer blir det främst golf, resor - gärna i vår
husbil och fiske. Laxen nästan hoppar upp på
min tomt.

Motto i livet

Vill gärna testa nya saker och har tex provat att
flyga både segelflyg och propellerplan, fiskat
haj och kört motorcross.

Senast lästa bok

”Jämförelsetal mellan kommunerna” och
”Skrivare Larsens paug – en brugspojke”
av Rutger Larsson tidigare vd för Klippans
pappersbruk.

Favorätt
Pyttipanna!

Bästa semesterminne

Första gången jag var i Key West – en helt
fantastisk västindisk atmosfär där man äter
gott och myser i det underbara vädret och tar
sig ut på havet.
Resan från Miami till Key West är den mest
sagolika vackra bilresan du kan göra.
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Fribyggartomter i attraktiva områden
U

nder senhösten 2010 släppte kommunen 17
fribyggartomter i huvudsak inom Klippans tätort. Av dessa 17 tomter har 9 reserverats och köpe
kontrakt har eller ska skrivas inom kort.

Bygg nytt på Nyslätt
Nyslättsområdet i östra Klippan är nu färdigt att fyllas med hus. Ett
barnvänligt område utan genomfartstrafik. Här kan barnen cykla på
gång- och cykelvägar till förskolor, skolor, centrum och köpcentret i
Elfdalsområdet.
Den första etappen har 13 tomter med rätt till att bygga källarlösa
friliggande hus i ett eller två plan.
Tomterna varierar från den minsta om 763 kvm till 1731 kvm. Priset
ligger mellan 115 00 till 259 000. Till detta kommer anslutningsavgiften
för VA som ligger på ca 74 000 för 1 000 kvm.
Gator och avlopp byggdes innan vintern slog till. Under april månad
kommer asfaltering att ske. Byggnation kan påbörjas direkt.
Ytterligare 12 tomter kommer att erbjudas på Nyslättsområdet, men först
måste en planändring göras.
Kommande fribyggartomter på Kapellet
Kapellet är ett annat område där detaljplanarbete pågår. Kapellet ligger
intill den vackra dalgången med Bäljaneå och strövstigar. Även detta är
ett barnvänligt område utan genomfartstrafik. Här kan barnen cykla på
gång- och cykelvägar till förskolor, skolor och centrum.
Flyter allt på utan några problem kan detaljplanen här vinna laga kraft
efter sommaren. Området kommer att ge ytterligare 10-15 villatomter.
Lika många tomter kommer att erbjudas i etapp två, som planläggs i ett
senare skede.
Tomterna får bebyggas med källarlösa hus i ett till två plan och vind får
inredas på hus i ett plan.
Vi planerar för en byggnation av gator och VA till senare delen av 2010.
Tomtsläpp kan ske på vårkanten 2011.

Fribyggartomter i Östra Ljungby
I Östra Ljungby på Gullvivevägen jobbar kommunen med ytterligare en
detaljplan. Vi räknar med att starta exploatering av gator och VA så fort
detaljplanen vunnit laga kraft. Detta kan ske tidigast under hösten 2010
med tomtförsäljning på vårkanten 2011.
De kommande 10 tomterna får byggas med friliggande källarlösa hus i
ett plan och vind får inredas.
Intresseanmälan
Är du intresserad kontakta Monica Johansson tel: 0435-282 21
alt: monica.johansson@klippan.se

Visning av Klippans Läderfabrik
Rivningen av Klippans läderfabrik närmar sig.
Ta chansen att se de gamla fabrikslokalerna från
insidan en sista gång. Du är välkommen att boka
tid för att följa med på en rundvandring.
Visningar sker gruppvis med max tio deltagare i
varje grupp under april och maj.
Boka hos Zara Isaksson, projektledare Klippans
Läderfabrik tel: 0734-398707
e-post zara.isaksson@klippan.se

Välkommen till Klippan kommuns nya hemsida
Vi arbetar kontinuerligt med att ta in och erbjuda
fler och fler tjänster via hemsidan och vi hoppas
att vi kan erbjuda ett antal tjänster under 2010.
Den största av dessa tjänster är en integration
med den kommande skolportalen, som vi
hoppas ska göra det enklare för både föräldrar
och blivande elever att hitta information om
skolorna i Klippans kommun.

K

lippans kommun har med
vår nya hemsida tagit det
första steget i att erbjuda en enklare
och mer lättillgänglig service via
webben.
Tanken bakom förnyelsen av vår hemsida är
att du som medborgare snabbare och enklare
ska kunna ta del av information, service och
tjänster. Som du kan se på hemsidan har vi
arbetat om våra menyer och struktur för att
bättre passa de behov som du som besökare
har. Vi har valt att utgå ifrån vad du som
besökare är ute efter och inte hur vår egen
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Vårt mål är att på lite längre sikt erbjuda
en portal där du kan ta del av så många av
kommunen tjänster som möjligt på ett snabbt
och enkelt sätt.
organisation ser ut. Förhoppningsvis upplever
du det som en enklare och snabbare navigering
på vår hemsida.

Har du synpunkter på hemsidan så är du
hjärtligt välkommen att lämna en kommentar
via klippan.se
KLÖVERBLADET | 1 - 2010

Skötselschema i handdatorn

Rondering

-Allt ryms i handdatorn!

R

ondering – det blir Treklöverns senaste giv för
att skärpa upp rutinerna för den dagliga till
synen av bostadsområdena.
- Med det här systemet är risken liten att vi missar
något, förklarar områdeschef Mikael Svensson.

Skötselschemat i handdator
I en liten handdator finns nu hela skötselschemat inprogrammerat. När
en kontrolluppgift är besiktigad, bockas den av i handdatorn.
- Vi gör en hel del på våra bostadsområden utan att det kanske syns,
säger Mikael Svensson och ger exempel på kontrolluppgifter:
• Att alla lampor i trappuppgångar, källare och annan yttre belys
ning är hela.
• Att det finns städutrustning tillgänglig i tvättstugorna.
• Att soprummen hålls snygga.
• Att flaggor och flagglinor är hela.
• Att blommorna i våra blomsterlåder sköts om.
• Att alla dörrar och lås till trapphus och källare fungerar som de
ska.
Mikael Svensson skulle kunna fortsätta uppräkningen:
- Det går att få ihop en lång lista.
Kontroll efter att sopkärlen tömts
Och det skulle vara lätt att missa något om nu inte varje kontrolluppgift
var inprogrammerad i handdatorn.
- Schemat är dessutom uppbyggt så att kontrollerna genomförs när det
är lägligt.
Mikael Svensson tar sopbilarna som exempel. Kontrollen sker efter det
att sopkärlen tömts.
- Det är då det är viktigt att se efter att allt är rent och snyggt.
Den inprogrammerade ronderingen kommer alltså att bli så effektiv som
möjligt.
- I stora centrumnära bostadsområden sker tillsynen två gånger i veckan.
När det gäller utebelysningen kontrolleras den en gång i veckan.

I den här handdatorn ryms skötselprogrammet för ronderingen.
Senaste tekniken
Områdeschef Svensson påpekar också, att Treklöverns rondering inte
omfattar städning av tvättstugorna.
- Det skall hyresgästerna själv svara för, men vi skall se till att all
nödvändig utrustning för städningen finns att tillgå.
Med ronderingen har Treklövern än en gång tagit hjälp av den senaste
tekniken.
- Systemet är superbra, framhåller Mikael Svensson och tillägger:
- Det kan vara bra att veta för hyresgästerna att vi har en strategi bakom
vår rondering.

Öppet

Sön-Tor 8-21 Fre-Lör 8-22
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Telefon 0435 - 120 10
Åbyplan 3, 264 33 Klippan
www.klippangastis.se
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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

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

