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Blickpunkt Klippan
Kärlek och annan värme hos Treklövern!
Lördagen den 4 juli fick jag ögonen på en rubrik på
kultursidan i Helsingborgs Dagblad: ”Klippan skriver
historia!”
Det handlade om Elin Wrethovs mycket uppskattande
recension av Bruksspelets sommarteater ”Agnes”. Men
recensenten hade ett brett anslag på sin artikel:
”Det har varit mycket Klippan på sistone, SVT har
visat en realityserie om karaokekvällarna på Milano
Restaurang. Nyligen sändes en dokumentär om
journalisten Thomas Ekberg och musikern Thomas
Holst uppväxt i Tvärby i Klippan. Vad är det som är
så intressant med Klippan? Kanske är samhället
sinnebilden av något allmängiltigt, minnet av en
storhetstid som varit, sökandet efter en ny identitet.
Men mitt i det en gemenskap, kärlek, en vi-klarar-ossnog ändå.”
Dessa tankegångar fann jag mycket intressanta och de
förstärktes ytterligare när jag tog del av projektledaren
Helene Lindquists filosofi bakom Bruksspelet. I en
intervju förklarade hon att syftet med denna så kritikerrosade sommarteater var att skapa en gemensam
identitet för alla som framlever sin tillvaro i Klippans
kommun.
Så klokt resonerat och så viktigt för en kommun, att
skapa en identitet, som bygger upp en gemenskap. Ni
som missade årets upplaga av Bruksspelet är bara att
beklaga, själv upplevde jag i denna så unika bruksmiljö
en av höjdpunkterna bland mina kulturaktiviteter, och de
var många, denna sommar. Så jag håller tummarna för
en fortsättning.
Dokumentären om Tvärby gjorde mig så intresserad
av dessa två gator i Klippan, att när Ulf Bengtsson och
jag gjorde vår ”reportageresa” för artiklarna till detta
nummer av Klöverbladet, bad jag Ulf göra en avstickare
och låta mig uppleva de gator som utgör Tvärby. Detta
lilla tvärsnitt i byn utlöste nostalgiska fotbollsminnen
för mig, som hade Hasse Persson som min store idol
under ungdomsåren. Landskrona BoIS fyller 100 år i år
och saluterar detta jubileum genom att skapa ett Hall of
Fame. Av de 15 som skulle väljas in var Hasse Persson
en av de mest självklara namnen och som medlem i
juryn hade jag inte svårt att formulera motiveringen för
HP:s inval:
”Den störste artisten i bollsällskapets historia, en
spelare värd kabaréavgift, lyfte under åren 1955 till 1964
upp laget till både allsvenskt kval- och publikhöjder av
rekordformat, en bohem med trollstavar till ben och ett
spelsinne av magisk karaktär, suverän framspelare men
också stark avslutare med 257 mål på 327 matcher,
HP-epoken lyser fortfarande starkt på den randiga
stjärnhimlen.”
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Också Klöverbladet har som mål att skapa en
samhörighet mellan hyresgästerna i Treklövern och
sprida kunskap om bolaget i kommunen. Även här
handlar det om att skapa en gemensam identitet, att
tillhöra något. Jag överlåter med varm hand andra att
bedöma om vi lyckats, men jag vågar påstå att det kring
det kommunala bostadsbolaget med åren skapats en
övervägande positiv bild. Kenta Danielsson, nybliven
pensionär efter många år som medarbetare i bolaget,
ger sin syn på Treklöverns omvandling i en artikel.
Vad som är speciellt roligt med att vara redaktör för
Klöverbladet är att man har förmånen att träffa en
massa nya människor och ibland har de historier att
berätta som är rent hjärtknipande. En sådan fick jag
till livs av det numera äkta paret Christin Edvardsson
och Ronny Persson. Eftersom en balkongscen är så
central i deras kärlekshistoria kom jag osökt att tänka
på Romeo och Julia, när jag träffade de nygifta över en
fika i Christins lägenhet på Infanterigatan i Ljungbyhed.
Många känner säkert till William Shakespeares tolkning
av detta kärleksdrama. Men till skillnad från förlagan
har Edvardsson/Persson ett lyckligt slut på parets
kärlekshistoria och rubriken på artikeln var nästan given:
”Vi fann kärleken i Treklövern!”
Vi närmar oss den kalla årstiden och inför den har
områdeschef Mikael Svensson en uppmaning till de
hyresgäster, som anonymt på Treklöverns kundenkät
noterat ”fryser”. Om ni har den känslan i ert boende,
tveka inte att kontakta bolaget.
- Så kommer vi och gör en översyn av elementen,
förklarar Mikael Svensson. Som ni säkert vet är det 21
grader som gäller för värmen i lägenheten.
Att Treklövern har höga miljömål har säkert inte kunnat
undgå er. Arbetet har varit framgångsrikt och inte
bara avspeglats i suveräna betyg vid den årliga miljörevisionen. Nu har också andra bostadsbolag sökt sig
till Klippan för att ta del av hur Treklövern bedriver sitt
miljöarbete. Nog är det värt en applåd.
Och man slår sig inte till ro med allt berömmet.
Treklövern vill gärna ha alla hyresgäster med i det så
viktiga miljöarbetet. Därför har bolaget genomfört
en kampanj på temat: ”Vi
pratar gärna skit”.. Vad det
handlar om är att få alltfler
hyresgäster att sopsortera.
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PERSONAL HOS TREKLÖVERN

Kenta – Pensionär, men knådar vidare
D
en 1 juni blev han pensionär.
- Men jag har inte riktigt hunnit känna efter,
säger Kent Danielsson.
Och det är kanske inte så konstigt, 27 år i Treklövern
har satt sina spår. Det tar sin tid att ställa om.

Vi träffas en dag i augusti när sommaren äntligen kommit till byn för
att prata om hur ”Kenta” inrättat sitt liv som pensionär. Utan omsvep
erkänner han:
- Jag är ute och cyklar mycket och då kan jag inte låta bli att svänga in
om och titta till våra fastigheter.
Kentas ronderingar bland Treklöverns fastighetsbestånd har alltså satt
sina spår, som inte är helt lätt att utplåna.
- Men annars tycker jag att jag hittat en bra rytm.
Fast visst kan han sakna den sociala biten, som är en så betydelsefull
del av arbetslivet.
- Jag var ju så länge hos Treklövern, fortsätter han.
Målaren som blev vaktmästare
Ja, han var en av de mest ”långlivade” i bolaget, nu är bara två trotjänare
kvar, Bodil Svensson och Therese Persson.
Kenta har klara minnesbilder på hur det gick till när han fick anställning
i det kommunala bostadsbolaget.
- Jag var ju målare på den tiden och höll på med en hel del arbete i
fastigheterna på Tingsgatan 29-31.
Vaktmästaren för det området skulle sluta och en dag frågade han Kenta:
- Du skulle inte kunna tänka dig att ta över mitt jobb?
Och visst kunde målare Danielsson tänka sig att släppa penseln.
- Jag började som vaktmästare i Treklövern 1988.
Förändringar genom åren
Det dröjde inte så länge förrän det kommunala bostadsbolaget hamnade
i en djup kris med många tomma lägenheter och svarta rubriker i
tidningarna.
- Långa tider kunde jag inte gå ut och äta på krogen i byn. Man fick ta
emot så mycket skit för bolaget.
Så när Ulf Bengtsson tog över som VD 1999 funderade Kenta en hel del.
- Kommer jag att orka med denna runda?
Men han beslöt sig för att stanna kvar och som han nu kan konstatera:
- Det blev ju bra! I dag är Treklövern en helt annan typ av företag. Det går
inte att jämföra. Nu är det helt annorlunda.
Ja, det pratas positivt om det kommunala bostadsbolaget på byn.
- Nu kan jag ställa upp på vad som helst för att skydda Treklövern. Det
är ett väldigt bra boende, som bolaget erbjuder.
Marktjänst, Klippans FF och massage
Vad tänker han då syssla med som pensionär? Några sysselsättningsproblem har han inte. Hustrun Britt-Louise, som jobbar på posten har
två år kvar till pensioneringen.
- Så jag står för marktjänsten, förklarar Kenta och fortsätter:
- Man blir bättre och bättre på det.
Och så har Kent Danielsson sin fotboll. Efter den aktiva tiden som
spelare ville han inte helt lämna fotbollen.
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- Så jag funderade en del och bestämde mig för att bli massör.
Kenta gick en utbildning i Malmö för MFF:s lagläkare Nils Westling.
- Och nu har jag knådat i 30 år.
Han har inga planer på att lämna Klippans FF. Åbyvallen har varit som ett
andra hem för honom men Kent har också hunnit med att prova tillvaron
som massör på elitplanet i fotboll. I tre år verkade han i Ängelholms FF.
- Det var tre fina år som gav mig möjlighet att åka omkring med ÄFF i
landet.
Nu är det två träningskvällar i veckan som gäller för honom på Åbyvallen.
- Det är lagom, händerna börja bli utslitna efter allt knådande, berättar
Kenta.
- Men jag vill inte släppa kontakten med fotbollen. Det är skoj att bli
igenkänd bland ungdomarna.
Barnbarn och natur sätter guldkant på tillvaron
Hans ungdomlighet hålls också vid liv av de fyra barnbarnen samt två
bonusbarnbarn. Tre av de sex spelar dessutom fotboll.
- Tioårige Leo kan jag följa på nära håll. Han spelar i Klippans FF.
Livet igenom har också Kent Danielsson varit en naturmänniska och
tillbringat mycket tid i skog och mark och det tänker han fortsätta att
göra.
- Nu är det äntligen svamptid igen!
Och när han kommer in på kantarellplockandet tvekar Kenta inte med
omdömet om dessa läckerheter.
- Det är guld!
Så visst kommer han att sätta guldkant även på sin tillvaro framöver.
Men som sagt, under cykelturerna i byn kan han inte låta bli att slå ett
getöga in på Treklöverns fastigheter.
- Fast jag behöver inte bekymra mig det minsta. Det är ju andra som
sköter det nu, säger han men tillägger:
- Det är ju roligt att snacka med hyresgästerna.
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TREKLÖVERNS EGNA ROMEO OCH JULIA

Vi fann kärleken i
Treklövern!
B

alkongscenen i dramat Romeo och Julia ut
spelas i Verona!
Nu kan Ljungbyhed stoltsera med sin egen kärleks
historia i balkongmiljö. Tacka kärleksparet Christin
och Ronny för det!

Deras kärlekshistoria är en alldeles underbar berättelse. Och vad bättre
är, den utspelas inom Treklöverns lägenhetsbestånd, närmare bestämt i
fastigheten på Infanterigatan 7 i Ljungbyhed.
- Ja, vi fann kärleken i Treklövern, förklarar Ronny.
Både Christin Edvardsson och Ronny Johnsson är trogna hyresgäster i
det kommunala bostadsbolagets fastighet på Infanterigatan 7.
- Jag har bott i B-uppgången sedan 1994, upplyser Ronny.
- Och efter sju år i C flyttade jag in i en etta i A för tio år sedan, förklarar
Christin.
De har alltså haft all världens tid på sig för att träffas, men det dröjde till
i april i fjor, innan kärleken kom att spiras på Infanterigatan.
Ett pang istället för ett klick!
Det är nu balkongen kommer in i bilden, rättare sagt Christins balkong.
När hon stod där en vårdag passerade Ronny på sin dagliga promenad
nedanför.

BILDEKOR
SKYLTAR

Och då hände det, enligt Christin, som
en blixt från en klar himmel, att hon såg
grannen Ronny i en helt annan belysning.
Det var inte det berömda ”klicket” som i fallet
med Carl Gustaf och Silvia. Nej, Christin använder
ett betydligt starkare ord:
- Pang!!!!!
Hon fick bara en tanke i huvudet:
- Hur skall jag kunna lära känna honom?
Så nog ligger det mycket i uttrycket, att kärlekens vägar är outgrundliga.
Men hur skulle Christin då få deras vägar att korsas? Hon började lägga
in små promenader i omgivningen i hopp om att stöta på Ronny under
dennes rundvandringar. Men se, det var inte helt lätt.
- Jag träffade inte på honom, när jag var ute och gick, berättar Christin.
Men så en dag, när hon stod på sin balkong, ja, nu är vi tillbaka på den,
passerade Ronny nedanför, medan Christin drack ur sin kopp. De fick
ögonkontakt och Ronny undrade:
- Är det kaffe?
- Nej, det är te, svarade Christin men tillade omedelbart:
- Jag kan fixa kaffe.
Den inviten kunde inte Ronny motstå, så han gick upp till Christin.
Ingen vinranka upp till balkongen för höjdrädde Ronny
Dock använde han sig av trappuppgången och behövde inte som Romeo
i det italienska kärleksdramat klättra upp på balkongen via en vinranka
eller stege.
- Det hade jag aldrig klarat, säger Ronny och tillägger:
- Jag är nämligen höjdrädd.
Väl uppe på balkongen satt Christin och Ronny i några timmar och
pratade om sig själva.
- Och sedan träffades vi hela förra sommaren, berättar Ronny.
Den 11 november förlovade sig paret. Det skedde över en god middag i
Christins lägenhet. Och sedan på nyårsafton i fjor friade Ronny.
- Jag var nervös hela dagen, avslöjar Ronny.

Storg. 7 264 52 Ljungbyhed

0435-44 10 80

engmansidedesign@telia.com 7 års GARANTI
Välkommen!
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TREKLÖVERNS EGNA ROMEO OCH JULIA
Men 23.58 gick han ner på knä, vilket fick Christin att utbrista:
- Vad håller du på med?
Han fick ett ja direkt, både var överens om att 2015 var ett bra år för att
gifta sig.
- Och jag som aldrig tänkt gifta mig, säger Christin, fast både hon och
Ronny har tidigare varit halvvägs, dvs förlovade på var sitt håll.
- Jag var det i Nynäshamn, berättar Ronny.
- Och jag i Jönköping, inskjuter Christin.
Bröllopet på hemmaplan
Fast det var först långt senare på Infanterigatan i Ljungbyhed som det
sa ”pang”.
Nu gällde att hitta den rätta dagen och platsen för bröllopet.
- Först tänkte jag mig att vi skulle gifta oss i min koloni på Hjorten.
Den köpte jag i maj i fjor och har tillbringat så mycket tid i. Jag älskar
nämligen blommor, förklarar Christin.
Men det blev inte den idylliska kolonin. Varför gå över ån efter vatten?
I källaren till Treklöverns fastighet på Infanterigatan har Hyresgästföreningen en fin lokal.
Fästeparet kontaktade Lena Hjort och undrade om det gick för sig att
gifta sig i lokalen. Visst gick det. Datumet bestämdes till den 7 augusti.
- Från början hade vi tänkt oss ett litet bröllop, bara Christin och jag
samt de två vittnena, förklarar Ronny.
Fast så tyckte de att det skulle vara roligt om bådas föräldrar var med.
- Mina föräldrar, Anna-Stina och Leif bor på Hantverksgatan i
Ljungbyhed, säger Christin.
- Och mina, Ulla och Knut, i Smålanden, Ljungbyhed, upplyser Ronny
och tillägger:
- Vi har starka band med våra föräldrar båda två.
Så de fick naturligtvis också komma, liksom Christins bror, Stefan, som
hon inte träffat på tio år.
- Han jobbar nämligen i Kina, förklarar Christin.
Hela hans familj, fru Margareta och barnen Emelie och Gustav, kom till
bröllopet på Infanterigatan.
En poäng i sammanhanget var att senast de båda syskonen Edvardsson
träffades var på Stefans bröllop.
- Och nu sjöng hans barn på mitt bröllop, så fint, så fint, berättar Christin.

- Jag har nämligen tre rum och kök, säger Ronny.
- Och jag har ett rum och kök, upplyser Christin.
I full enighet kom de fram till beslutet:
- Vi fortsätter att bo var för sig. Vi har ju knappt tre minuter mellan oss.
Så vi kör vidare så här.
Det är kanske bäst så. För om Christins etta säger Ronny:
- Den är rena cellskräcken.
Och om Ronnys rymliga trea menar Christin:
- Den ger mig närmast torgskräck.
Men på något sätt får de ihop den gemensamma tillvaron. Kärleken
övervinner allt.
Visst är det en otrolig historia, det håller Christin och Ronny med om,
men konstaterar samtidigt:
- Det är så med kärleken, den kan man hitta var som helst.
Ja, till och med i två lägenheter i Treklövern Bostads AB!

Kärlek på tre minuters gångavstånd
Bröllopsdagen den 7 augusti blev alltså en minnesrik dag.
Nu frågar sig vän av ordningen hur det äkta paret löst boendefrågan,
efter bröllopet blev de ju med två lägenheter med totalt fyra rum och
två kök.

Störst på:
!

Välkomna

ÖPPET: Vard. 07.00 - 18.00 Lörd. 09.00 - 13.00
Karossvägen 1 KLIPPAN
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Ö.Teatergatan 7, 264 38 Klippan Tel. 0435-101 09

www.klippanskulturcenter.se

5

BO-MÖTET 2015

Succè för BO-Mötet

NYTT PUBLIKREKORD!

S

uccé i repris, så kan årets BO
möte lämpligen beskrivas.
- Nytt publikrekord igen, kon
staterade Treklöverns VD Ulf
Bengtsson när han hälsade väl
kommen, och tillade:
- Det är helt fantastiskt.
Ja, den här formen av BO-möte har blivit en
formidabel publiksuccé bland det kommunala
bostadsbolagets hyresgäster. Inte mindre än
184 bänkade sig kring de uppdukade borden i
Klippans Kultur Center den 14 april.
Det här var sjunde upplagan av detta årliga
arrangemang och intresset har ökat år för år,
vilket avspeglat sig i ständigt nya publikrekord.

Och den här gången handlade det om en rejäl
putsning av rekordet, fjorårets notering på 141
åkte all världens väg.
En nyhet för året var att hyresgästerna möttes
av musik, när de anlände till lokalen. På
scenen stod nämligen Klippans egen dansbandsstolthet, Callinaz, och underhöll. Det
var något som hyresgästerna sannerligen
satte värde på men så har också Callinaz
på några år lyckats skapa sig ett namn i
dansbands-Sverige. I fjor belönades den så
populära orkestern med Sveriges Radios
dansbandspris. Så det svängde rejält redan
från början på årets BO-möte. Att stämningen
var synnerligen god märktes också av att Ulf
Bengtsson fick applåder när han drog igång
den årliga genomgången av bostadsbolagets
verksamhet.

Vi kan EL

El-entreprenad El-service
Data / Passage / Larm

0435 - 77 95 40
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www.prenad.se

Apoteksombud

Uttagsautomat

Matbutiken nära dig!
www.hemkopljungbyhed.se
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BO-MÖTET 2015
14:e raka vinståret för Treklövern
Och nog fanns det mycket som var värt att
applådera, 2014 var ett bra år, det 14:e raka
vinståret för Treklövern. Om vinsten på 5,8
miljoner kronor konstaterade Ulf Bengtsson:
- Vi klarade avkastningskravet från ägaren,
dvs Klippans kommun, med nära en miljons
marginal.
Treklöverns VD såg också positivt på de
kommande åren och räknade med nya vinstår.
- Det är bra för bolaget, det stärker vår ekonomi.
Han kunde också notera att kostnaderna för
underhållet låg på samma nivå 2014 som för
2013, men han kunde också konstatera att
bolagets kostnader generellt ökade snabbare
än hyresintäkterna.
- Det måste vi titta på, fortsatte Ulf.
Treklöverns VD fick mycket applåder under
presentationen. Nybygget Valhalla 17 är inflyttningsklart den 1 oktober, men alla tolv
lägenheterna uthyrda, vilket är otroligt bra.
- Så vi planerar för nya projekt.
600 aktivt sökande
Målsättningen för bostadsbolaget är att
producera minst 10-12 nya lägenheter per år.
- Vi har 600 aktivt sökande i vår bostadskö.
Ulf Bengtsson uttryckte också en önskan att
fler hyresgäster tog sig tid att fylla i nöjd-kundenkäterna.
- Just nu ligger vi på 57-58 procent i svarsfrekvensen, men skulle gärna vilja ha upp den
till 65 procent. Det är viktigt att ni fyller i.
Varje ifylld enkät, undersökningen sker numera
kontinuerligt, är av betydelse för Treklövern.
- Och det går bra att vara anonym, men om
ni har konkreta önskemål och förslag kring er
bostad, är det naturligtvis bra om ni skriver ert
namn så att vi kan kontakta er.
Han kom också med den årliga uppmaningen
om ID-korten för medarbetarna:
- Kan inte den som ringer på visa fram

vår legitimation skall ni inte släppa in den
personen. Alla våra medarbetare och reparatörer är utrustade med ID-kort som vi har
utfärdat.
Ulf Bengtsson presenterade också ett erbjudande till hyresgästerna om ett trådlöst
larmsystem.

“Alla våra medarbetare
och reparatörer är
utrustade med ID-kort
som vi har utfärdat”
Uppvärmningen av lägenheterna
Sedan tog områdeschefen Mikael Svensson
över och inledde sin presentation med att
trycka fram följande belopp på skärmen:
”8 261 000 kronor.”
Varpå han undrade om någon kunde gissa vad
det beloppet stod för.
- Jo, det är vad det kostade bolaget under
fjoråret att hålla 21 grader i era bostäder.
De 8,2 miljonerna motsvarade 18,5 procent av
bolagets totala kostnader. Så uppvärmningen
av lägenheter är en stor utgiftspost.
En hyresgäst i publiken undrade om 21 grader
verkligen var tillräckligt för äldre personer. Om
man går in på Boverkets hemsida rekommenderar den statliga myndigheten högre
temperatur för äldre.
Men här kunde Ulf Bengtsson gå in och upplysa,
att Boverkets högre rekommendationer enbart
gäller äldreboende.
- Och vi har inget äldreboende i vårt bestånd
utan enbart vanliga hyreslägenheter.
Mikael Svensson riktade också en uppmaning
till de närvarande hyresgästerna.

- Tänk på oss och slå en signal när hösten
kommer så gör vi en inspektion av lägenheten.
Ibland är det nämligen bara justering av
ventilationen som skall till för att värmekänslan
skall öka i lägenheten.
Planerade underhållsarbete 2015
Områdeschef Svensson berättade också om
vilka underhållsarbeten som planerades för
2015. Det handlade om takbyte på Badvägen
11 A-E samt uteplatser på Badvägen 11 F-H.
- Här gör vi om lägenheterna i bottenplanet
till marklägenheter. På Storgatan 52-54 och
Torggatan 2 skall förråd byggas och en del
tvättstugor skall målas upp och förses med
klinkers på golvet.
Med glädje konstaterade också områdeschefen
att Nårabs nya biopåsar för matavfallet
mottagits mycket väl av hyresgästerna.
- Men Nårab har också flaggat upp för att det
går åt för många påsar och misstänker att de
används till lite vad-som-helst.
Och det fick Mikael Svensson att upplysa de
församlade hyresgästerna:
- Biopåsarna skall enbart användas till matavfallet.
Minnesvärd kväll!
Slutligen fick Klöverbladets redaktör 20
minuter på sig att presentera ”Årtusendets
skåning”, som faktiskt verkat inom Klippans
kommun, Tycho Brahe.
Därefter var det dags för mat i form av tre spädgrisar, som grillats utanför lokalen av Bjärhus
Gårdsbutik, samt potatissallad, grönsallad och
dryck, dvs en riktigt välsmakande måltid och
på det kaka med kaffe.
Måltiden förgylldes dessutom av Callinaz, som
åter intog scenen och levererade musik till
maten.
Så visst blev den minnesvärd, den sjunde
upplagan av Treklöverns BO-möte.

Lilla Kloster
0435-77 54 35

AB

Förvaltning & Entreprenad
0435-77 54 30

Fastighets- o.
Trädgårdsskötsel
Anläggningsarbeten
Miljövänlig
ogräsbekämpning
med HEATWEED
Välkommen med din förfrågan
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Försäljning
VVS-PRODUKTER
Välkommen med din förfrågan
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KRISTALLEN

Kristallklart för nya lokaler!
Alla pusselbitar på plats
Då även hyresgästerna i Torget 1 har möjlighet att disponera lokalerna
kvällstid har alla pusselbitar kommit på plats.
- Det här är en kanonlösning, som passar oss perfekt, konstaterar
Stig Åhlund, medan han visar runt i lokalerna, som för övrigt tidigare
inrymde Treklöverns kontor.
PRO-ordföranden kan inte nog prisa Treklövern och Klippans kommun
som gett den livaktiga föreningen möjlighet att expandera även
lokalmässigt.
- Av våra 800 medlemmar deltar åtminstone mellan 500 och 600 i någon
av våra aktiviteter och det är inte fy skam.
Men så har också PRO en imponerande mängd aktiviteter att erbjuda
och listan fylls ständigt på.
- Nu senast var det bordtennisklubben i Klippan som kom med ett
erbjudande för våra medlemmar att prova på pingis.
Främst utflykter av olika slag är oerhört populära i PRO:s programutbud.
- Vi har ett stående inslag. Med tre bussar gör vi en rundtur i bygden
med inlagd fikapaus. De 150 platserna tecknas direkt, det är ett enormt
intresse.
Men så kostar det också bara 50 kronor att följa med på dessa utflykter
för medlemmarna.

K

ristallen har gett PRO Klippan en lysande
lösning på behovet av större lokalyta!
- Tidigare hade vi 181 kvadratmeter, men efter utvidgningen har vi tillgång till 308 kvadratmeter, förklarar
Stig Åhlund, ordförande i PRO Klippan, som är mycket
nöjda med den här lösningen.

Sedan tidigare har pensionärsföreningen hyrt av Treklövern i Kristallens
lokaler i bottenvåningen på Torget 1 A.
- Eftersom vi har 800 medlemmar och aktiviteterna blir fler och fler hade
vi behov av en större lokal, förklarar Stig Åhlund.
När måleriföretaget Sandå lämnade sina lokaler i bottenplanet såg PRO
Klippan en möjlig lösning på lokalproblemen.
- Jag kontaktade kommunen och undrade om det fanns utrymme för ett
utökat hyresbidrag och fick direkt ett positivt svar, säger Stig Åhlund.
I den här lösningen ingår också det anrika sällskapet Frimurare Orden,
vars loge i Klippan fått lokaler i bottenvåningen.
- Deras verksamhet kräver ett slutet rum och därför spärrades hörnlokalen
av för deras behov. Dessutom har Frimurarna sina aktiviteter på kvällstid
och kolliderar alltså inte med PRO som främst använder lokalerna på
dagtid.

“Av våra 800 medlemmar deltar
åtminstone mellan 500 och 600
i någon av våra aktiviteter
och det är inte fy skam!”

Största föreningen i Klippans kommun
PRO Klippan bildades 1943 och är med sina 800 medlemmar den
största av samtliga föreningar i Klippans kommun. Verksamheten är
mycket bred, dels handlar det om intressebevakning i kommunala och
regionala frågor, dels om social gemenskap.
Listan över sociala aktiviteter är sannerligen imponerande: friskvård,
dans, studiecirklar, resor och utflykter, bingo, kortspel, bokbytardagar,
PUB-aftnar och loppis. Regelbundet har man dessutom medlemsmöten,
som mestadels sker i restaurang Senioren och förutom information i
aktuella ämnen även innehåller kaffeservering, lotteri och underhållning.
Studiecirkelverksamheten är också omfattande och bland höstens
nyheter återfinns följande cirklar: Läsplatta, spanska, hudvård och trafikkunskap.
- Det kommer hela tiden uppslag för nya aktiviteter, slöjd är en sådan,
upplyser Stig Åhlund.
Så nog fanns det behov av större lokaler. Nu har PRO till och med fått
utrymme för ett litet bibliotek!

LJUNGBYHEDS

Just nu har vi kampanj på VILLASPOLNING!
Kontakta oss för mer information redan idag!

Avloppsspolning
Underhållsspolning

0435- 66 00 00
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0702- 81 29 88

Rörinspektion
Taktvätt

JOUR DYGNET RUNT
www.ljungbyhedsspolservice.se
KLÖVERBLADET | 2 - 2015

NYBYGGT OCH STUDIEBESÖK

Nya grillplatser

Nytt miljöhus på plats

I

maj invigde Treklövern ännu ett miljöhus.
- Det skall betjäna Tingsgatan 29 och Storgatan
43, förklarar områdeschefen Mikael Svensson.

Det kommunala bostadsbolaget fortsätter alltså att förse sina bostadsområden med miljöhus av högsta standard, allt för att underlätta
sorteringen av hushållssoporna. Det ska vara lätt att sortera rätt!
- Liksom de tidigare har vi byggt det här miljöhuset i egen regi.
Eftersom det skall ta hand om hushållsavfallet från hela 82 lägenheter
är det rymligt.
- Vi vill ju göra allt för att underlätta för våra hyresgäster i det här
viktiga miljöarbetet, framhåller Mikael Svensson.

N

u är ytterligare tre grillplatser på plats!
Den här gången är det Treklöverns hyres
gäster på Storgatan 52 och 54 samt Torggatan 2,
som fått utemiljön förbättrad.

Under senare år har bostadsbolaget satsat mycket resurser för att
ge hyresgästerna möjligheter att även att utnyttja utemiljön kring
bostäderna.
- Grillplatser kan fungera ypperligt som träffpunkter, förklarar VD Ulf
Bengtsson.
Ja, de kan fungera som mötesplatser och det senaste tillskottet i
raden av grillplatser i bostadsområdena är nu färdig.
Arbetet har skett i Treklöverns egen regi.

“Vi vill ju göra allt för att
underlätta för våra hyresgäster
i det här viktiga miljöarbetet!”
Många förbättringar av utemiljön
Hyresgästerna på Tingsgatan kan dessutom glädja sig åt att
Treklövern också gjort andra förbättringar av utemiljön.
- Vi har försett området med nya sittgrupper, förbättrat träffpunkterna
för hyresgästerna att mötas på.
Dessutom har ett cykelhus i samma byggstil som miljöhuset kommit
på plats. Vidare har utemiljön fått ny belysning.
Allt i syfte att göra Treklöverns bostadsområden ännu mer attraktiva.

Studiebesök hos Treklövern
Föredöme på miljöområdet

T

reklöverns så framgångs
rika miljöarbete väcker
nu uppmärksamhet långt utanför
kommungränsen.
- Vi har haft studiebesök av Osbybostäder
och Göingehem, upplyser Mikael Svensson,
ansvarig miljösamordnare i det kommunala
bostadsbolaget.
Att andra bostadsbolag vill ta efter är så klart en
fjäder i hatten för Treklövern.
- Givetvis är det så och det är bara till att
konstatera att vi kommit långt i vårt miljöarbete,
när andra bostadsbolag vill komma och lära
sig av oss.
Den 10 juni genomfördes den fjärde miljörevisionen av Treklövern. Den här gången
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var det en ny revisor, Hanna Berggren, som
granskade verksamheten på miljöområdet
utifrån kraven i Svensk Miljöbas.
Revisorns betyg på denna omdiplomering
kunde inte vara bättre eller vad sägs om
följande omdöme om Treklöverns miljöarbete:
”Ett mycket bra och gediget miljöarbete.
Tydliga mål har följts upp och redovisats på ett
föredömligt sätt. Fortsätt med samma ambition
och sprid externt vad ni arbetar med för att
motivera andra verksamheter att haka på.”
Revisor Berggren kunde i det digra protokollet
inte skriva in en enda anmärkning och det är
ett betyg som Mikael Svensson kommenterar
så här:
- Vi är naturligtvis extremt nöjda och stolta.
Revisorn fann ingenting som vi kunnat göra
bättre.

Målmedvetet miljöarbete
Det var 2012 som Treklövern påbörjade
detta ytterst målmedvetna miljöarbete. Efter
ett halvårs arbete fick bolaget sitt första
miljödiplom. Sedan har man årligen omdiplomerats.
- Det är mycket glädjande att all personal tagit
till sig detta så viktiga arbete, säger VD Ulf
Bengtsson och fortsätter:
- Redan från början beslöt vi oss för att
verkligen gå in för att skapa en mycket tydlig
profil i det här angelägna arbetet.
Och det har sannerligen Treklövern lyckats
med.
- Ja, nu kan vi till och med börja jobba utåt och
hjälpa andra, påpekar Mikael Svensson.
Det är sannerligen raskt marscherat på det så
betydelsefulla miljöområdet.
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MILJÖKAMPANJ OCH VÄRME
Viktig miljökampanj:

”
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K

ampanjen har en uppseendeväckande slogan:
”Vi pratar gärna skit.”
Men så handlar det också om något som skall dra
blickarna till sig, att förbättra sopsorteringen bland
Treklöverns hyresgäster.
Det kommunala bostadsbolaget har tillsammans med renhållningsbolaget Nårab satt igång ett pilotprojekt för en bättre sopsortering.
Syftet är att få hyresgästerna att sortera sitt hushållsavfall bättre.
- Vi genomför denna pilotstudie på några av våra stora områden, förklarar områdeschef Mikael Svensson.
Kampanjen inleddes i miljöhuset på Tingsgatan 29, för att fortsätta på
Storgatan 52-54 samt Torggatan 2.
I miljöhuset finns Tina Jörgensen, informatör från Nårab, och personal
från Treklövern på plats.
- Det här är ett konkret exempel på vårt miljöarbete, konstaterar VD Ulf
Bengtsson.

Glada miner bland hyresgästerna
Tanken är att hyresgästerna skall informeras om vikten av att sortera
sina sopor, så att inte allt hamnar i restavfallet. På premiärdagen för
kampanjen var Tina Jörgensen och Treklöverns Bodil Svensson i
miljöhuset på Tingsgatan och samtalade med de hyresgäster som de
stötte på. Efter några timmar kunde Tina Jörgensen konstatera:
- Alla säger att det sorterar.
En del hyresgäster som besökte miljöhuset under den första kampanjdagen lät sig villigt informeras, medan andra hade bråttom att göra sig
av med sina hushållssopor och inte ansåg sig ha tid att stanna en liten
stund för att få upplysningar.
- Men än så länge har vi enbart mötts av glada miner, berättade Tina
Jörgensen.
Under ”Sortera Mera-veckorna” erbjöds också hyresgästerna att köpa
sopsorteringskärl till rabatterat pris.
- Vi hjälper också till med monteringen i skåpet under vasken, påpekade
Bodil Svensson.
Det ska vara lätt att sortera rätt
Sådana sorteringskärl underlättar så klart uppdelningen av avfallet.
För som devisen lyder:
- Det ska vara lätt att sortera rätt.
Naturligtvis delades det också ut en sorteringsguide, ett behändigt litet
häfte från A- Ö om var man slänger sitt avfall.
För vad det handlar om för den enskilde
hyresgästen är att: Ge sitt skräp en framtid.
Lyckas vi tillsammans öka procentsatsen för
återvunnit avfall genom att kasta det i rätt kärl i
miljöhuset hjälper vi till att förbättra vår miljö.
När denna upplysningskampanj är avslutad
kommer en utvärdering att ske.
- För som sagt, detta är ett pilotprojekt, som
förhoppningsvis kan vägleda oss hur vi
ska komma vidare i detta så betydelsefulla
miljöarbete, förklarar Mikael Svensson.

Ring om ni fryser!!

O

mrådeschefen Mikael Svensson har en upp
maning till alla hyresgäster, som upplever att
de har för låg temperatur i bostaden under den kalla
årstiden.
- Tveka inte att kontakta oss och gör det i god tid!
Denna uppmaning baseras på att en hel del hyresgäster i Treklöverns
löpande kundenkät skriver att de ”fryser” i lägenheten.
- Men det sker anonymt. Vi vet alltså inte vilka lägenheter som det
gäller.
Av kundenkäten framgår nämligen bara vilket av Treklöverns
bostadsområde som avses.
- Anonymiseringen ställer alltså till problem för oss. Vi kan
inte avhjälpa problemet eftersom vi inte vet vilken lägenhet
det handlar om.
10

Det är därför viktigt att de hyresgäster som upplever sina lägenheter som
kalla under vinterhalvåret kontaktar det kommunala bostadsbolaget.
- Så kommer vi och undersöker och åtgärdar det hela, förklarar Mikael
Svensson.
Ingen ska frysa!
Det är 21 grader som gäller för nivån för värmen i lägenheterna.
Treklövern gör därför kontrollmätningar av temperaturen och i de fall då
lägenheterna inte håller 21 grader går man vidare.
- Det kan vara så enkelt att det är luft i ett element eller att termostaten
har hängt sig. Sådana fel kan vi åtgärda direkt, förklarar Mikael Svensson
och tillägger:
- Om ett av fem element i en lägenhet inte fungerar, innebär det att 20
procent av värmekapaciteten försvinner.
Så tveka inte om att kontakta Treklövern för en kontroll.
- Vi är angelägna om att komma i kontakt med alla av våra hyresgäster
som upplever att de ”fryser” i lägenheten.
Nog är det ett värmande besked inför vintern.
KLÖVERBLADET | 2 - 2015

information från klippans kommun

Nyheter från Socialförvaltningen
Valfrihet inom hemtjänsten i
Klippans kommun
Nu har du som beviljats någon eller några av insatserna
städ, tvätt och inköp möjlighet att själv välja om du vill
att tjänsterna ska utföras av kommunens personal eller
ett privat företag.
Det betyder en ökad valfrihet, delaktighet och inflytande för dig som
använder dessa tjänster. Oavsett vilken utförare du väljer så gäller
samma avgift som betalas till kommunen.
Vill du veta mer om valfrihetssystemet inom hemtjänsten?
Välkommen att kontakta oss eller besök vår hemsida:
www.klippan.se.

Klippans kommun har fått sitt första hundvårdsteam
I flera månader hade japanska spetsen Elda och hennes
matte Petra Fröberg Beck tränat och förberett sig inför
den stora utmaningen – att bli ett kvalificerat vårdhunds
team.
I slutet av maj blev drömmen verklighet då både Elda och Petra klarade
sina prov med bravur. Testen gjordes genom både ett skriftligt prov och
ett praktiskt test i en simulerad vårdmiljö med statister i flera olika åldrar

som agerade vårdtagare. Testledarna bedömde sedan hur Elda betedde
sig i de olika situationerna.
En vårdhund kan arbeta med flera olika typer av vårdtagare och resultatet
visar att hunden verkligen kan vara människans bästa vän. Vårdtagarna
mår märkbart bättre i deras sällskap och det kan leda till att de behöver
färre mediciner eller mindre doser. En vårdhund kan dessutom bidra
till social gemenskap och en större motivation för fysisk och kognitiv
träning.

Vårdhunden Elda och matte Petra
KLÖVERBLADET | 2- 2015
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information från klippans kommun

En trädgård för alla sinnen
Den 9 juni invigdes Sinnenas trädgård på äldreboendet Ljungåsen. Både personal
och de boende har varit med och planerat trädgården och givetvis fyllt den
med vackra växter av alla de slag.
Här finns bland annat körsbärs- och äppelträd, jordgubbar, gräslök och rabarber. För den som
besöker trädgården kommer det vara en upplevelse för alla sinnen. Det porlande vattnet, de
vackra formerna och färgerna och de ljuva dofterna väcker både minnen, känslor och tankar.
Undersköterska och ansvarig för arbetet med Sinnenas trädgård på Ljungåsen är Anne Mikkonen.
Äldreomsorgen har fått prestationspengar för att satsa på ett bättre liv för våra ”mest sjuka äldre”.
I Klippan har vi valt att satsa på Sinnenas trädgård för våra äldre på Ljungåsen och på boendena i
Ljungbyhed.

Frivilligverksamhet i kommunen
Har du lite tid över och vill vara till hjälp och stöd för en med
människa? Då kanske frivilligverksamheten är något för dig.
Tillsammans skapar vi en ökad gemenskap och trivsel för de äldre
i vår kommun.
Det finns många olika sätt som du som frivillig kan engagera dig. Du kan till
exempel vara ledsagare vid läkarbesök eller vara på plats på några av våra
mötesplatser i kommunen. Där kan du koka kaffe, duka och sitta ner och prata
en stund med besökarna. Vi värdesätter högt alla frivilliga insatser, ditt arbete
har stor betydelse för den enskilda människan.
Låter detta som något för dig?
Välkommen att kontakta äldrepedagog Carina Rasmusson.
Telefon: 0435-282 82.
E-post: carina.rasmusson@klippan.se.
Mer information om frivilligverksamheten hittar du på vår hemsida:
www.klippan.se.

Entré mötesplats Kristallen
12
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Nya lokaler till musikskolan
Vår kommunala musikskola har flyttat till nya lokaler.
Nu hittar du oss på Storgatan 9 i Klippans centrum,
i anslutning till biblioteket och konsthallen. Den 24
augusti var det dags för invigning.

Musik framfördes av skolans lärare och kommunfullmäktiges ordförande
Johan Petersson klippte bandet och höll ett invigningstal. Musikskolan
i Klippans kommun är en plats för musik och kreativitet. Du kan välja
mellan flera olika instrument och utveckla ditt musikintresse. Varje
säsong arrangerar musikskolan flera olika konserter och framträdanden.

Välkommen att nominera till BUN-priset
För att lyfta fram goda insatser har Barn och utbildningsnämnden instiftat
ett pris som delas ut till en person eller ett arbetslag inom nämndens
arbetsområde.
Mottagaren eller mottagarna tas fram efter att våra medborgare har fått lämna sina nomineringar.
BUN-priset har en prissumma på 10 000 kronor.
Finns det någon som du tycker förtjänar extra uppmärksamhet för sin goda arbetsinsats?
Välkommen med din nominering senast den 25 september. Du kan lämna den via en e-tjänst på
vår hemsida eller via mailadressen bun@klippan.se.

KLÖVERBLADET | 2- 2015
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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 www.klippan.se

Vi bjuder in till informationsmöte
om läderfabriksområdet
Klippans läderfabrik stängde sina dörrar 1988 efter drygt 80 år
som aktiv industri.
I produktionen användes flera olika typer av metaller och både byggnaderna och
marken runt om är kraftigt förorenade. Själva fabriken revs 2010 och nu pågår
förberedelserna inför ett både viktigt och spännande saneringsarbete på området.
Vill du veta mer om saneringen och hur det nya området kommer att växa fram?
Då är du varmt välkommen till informationsmöten som hålls i Sessionssalen i
Klippans kommunhus.
Den 24 september är det möte för intresseorganisationer och den
29 september för allmänheten. Tiden som gäller för båda dagarna är klockan
19.00. Mer information om mötena och Läderfabriken hittar du på vår hemsida.

Välkommen att snacka näringsliv
Näringslivsdagarna fyller 25 år och
byter namn till Hbg Talks.
Den 7 oktober blir det en heldag fylld fylld
av inspiration, engagemang och dialog
med näringslivet från runt om i Familjen
Helsingborg. På Hbg Talks kan du ta del av ett
engagerande och inspirerande program.
Anmälan är öppen så passa på att skaffa din
biljett.
Läs mer på familjenhelsingborg.se/hbgtalks
eller på facebook.com/hbgtalks

14
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OMBYGGT

Nya marklägenheter på Badvägen

Vi skapar trivsel!
För oss är städning
en fråga om förtroende.

Vi utför trappstädning åt Treklövern Bostads AB.
Allt inom städ till företag och privatpersoner
t.ex fönsterputs m.m.

Växel Tel. 010 - 722 25 00 Daggi: Tel. 0707 - 47 30 63
www.allianceplus.se

S

ex nya marklägenheter har skapats på
Badvägen 11 i Klippan. En som haft glädje av
det nytillskottet av den populära boendeformen är
Genowefa Woronecka.
- Nu kommer jag ännu närmare naturen, säger
Genowefa och njuter av solskenet på den nya ute
platsen till sin lägenhet.

I över 25 år har hon bott hos Treklövern på Badvägen, först på Badvägen 9.
- Men nu har jag bott här på Badvägen 11 i 18 år.
Hon kan alltså jämföra och ser skapandet av marklägenheten som ett
enormt lyft för sitt boende.
- Jag har trivts här under alla åren, men visst är det skönt att kunna
gå ut så här.
Men så har hon också med hjälp av dottern Bozena Svensson, som
också bor på Badvägen 11 men i trappuppgången bredvid sin mor,
fått till en tilltalande uteplats.
- Och det är skönt att kunna röra på sig lite ute i det fria, menar
Genowefa, som har en spännande levnadshistoria.

www.elsystem.se

0435 - 44 34 70

El-företaget med totallösningen.
INDUSTRI och PRIVATPERSONER
Elsystem i Perstorp AB - Tjäderstigen 33, 284 36 Perstorp
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Arbetspendlade över landsgränsen
Hon är född i franska Metz men flyttade sedan till Polen.
- Och under de åren arbetade jag 20 år i Tjeckoslovakien.
Genowefa bodde nämligen bara fem kilometer från gränsen och
arbetspendlade till arbetaplatsen i Tjeckoslovakien.
Det här har gjort henne språkkunnig. Hon behärskar franska, polska
och tjeckiska men med svenskan får hon lite hjälp av dottern Bozena,
som också bistått med detaljer i inredningen av uteplatsen och bland
annat använt sig av lastpallar för en sinnrik konstruktion att ställa
blommor på.
- Ja, med lite vit färg blev det vackert. Jag gillar det här med
återvinning, förklarar Bozena och kan inte nog prisa sin mors
marklägenhet. Hon bor nämligen själv på andra våningen.
- Det är som om mor fått ett extra rum, menar Bozena och Genowefa
nickar instämmande.
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