Årgång 12 Nr 4 - 2010

KLÖVERBLADET

OS-brottare hos Treklövern!
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Blickpunkt Klippan
Skånskan och norrländskan – två varianter av samma språk
Sommaren 1964 gjorde jag i de
tidiga tonåren min första fjällvandring. Min kamrat och jag kom sent
en kväll till Tärnasjöstugan, där vi
skulle övernatta. När ögonen vant
sig vid det dunkla ljuset i stugan såg
vi två medelsålders män sitta där, två
fjällbor som fiskat uppe i någon sjö
och nu lagade kaffe över den öppna
elden i den lilla stugan.
Under sex vandringsdagar hade
vi inte stött på en enda människa,
så samtalet med de två karlarna
befriade oss snabbt från ”lapp
sjukan”. Vi talade om allt möjligt,
men efter en stund frågade den ene
av norrlänningarna oss:
- Ni skulle inte kunna tänka er att
skicka upp en låda med tulpaner till
mig?
Frågan överraskade mig och jag fick
inte fram något svar direkt. Fråge
ställaren insåg tydligen omedelbart
min villrådighet, så han fortsatte:
- Ni får naturligtvis betalt för dem.
Det är så att hustrun älskar tulpaner,
så riktigt fång skulle säkra göra
henne glad.
Mitt första svar blev något und
vikande, att det nog skulle vara svårt
att fixa det där med tulpanerna. Men
mannen gav sig inte, envetet fortsatte
han att tala om dessa tulpaner.
Jag kunde inte fatta varför han höll
på med detta tjatande om tulpaner
med just mig och min kamrat. Till
sist tog jag mod att fråga:
- Varför tror du att vi skulle kunna
ordna tulpaner till dig?
Utan minsta tvekan kom hans svar:
- Ni kommer ju från Holland.
Påståendet fick mig att le och jag
förklarade för honom att vi var
skåningar. Längre hann jag inte
förrän han avbröt mig med ett nytt
påstående på äkta norrlandsdialekt:
- Men ni prat ju holländsk.
Landslagsbrottare i Klippan
Jag kom att tänka på denna episod
om språkförbistring mellan norr och
söder i vårt avlånga land när jag
intervjuade en av Treklöverns hyres
gäster, den duktiga brottartjejen
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Jenny Fransson. Hon flyttade 2008
från Gällivare till Klippan och kunde
snabbt konstatera att det inte bara
skilde en massa mil utan också en
hel del på dialekterna.
- Till en början förstod jag knappt
vad folk sa, berättade hon för mig.
Det konstaterandet om ”skånskan”,
framkallade inom mig omedelbart
minnesbilderna från samtalet i
Tärnasjöstugan för 46 år sedan:
- Men ni prat ju holländsk.
Men tillbaka till Jenny, hennes flytt
till Klippan har medfört att en hel rad
andra kvinnliga landslagsbrottare
kommit till byn. Där ser man vad
en inflyttning i en lägenhet hos
Treklövern kan åstadkomma, en
flyttlavin till Klippan av brottare i
världsklass.
Elin flyttade in i marklägenhet
i Östra Ljungby
Uppenbart finns det ingen gräns
för intresset för marklägenheter i
Klippans kommun. När Treklövern
meddelade att man tänkte bygga om
sex lägenheter i Östra Ljungby till
marklägenheter, hyrdes de ut direkt.
Vi har träffat en av de lyckliga, Elin
Nilsson, som flyttat in i den så att
raktiva boendeformen.
Iwona – en riktig vardags
hjälte
Om Iwona Jenczyk har det inte
skrivits en rad i tidningarna, ändå
är hon en verklig vardagshjälte. Tack
vare hennes rådiga ingripande kunde
en storbrand undvikas på Storgatan
52 B i Klippan i september. När
hon hörde en brandvarnare tjuta i
fastigheten, reagerade hon direkt.
En granne på våningen under hade
lämnat våningen utan att stänga av
spisen, där en kastrull med soppa
stod på. Det ledde till torrkokning,
som kunde utvecklats till en rejäl
brand, om inte Iwona ringt 112 så
snabbt. Visst är det en välgärning
att Treklövern utrustat samtliga sina
lägenheter med brandvarnare. En sak
som varje hyresgäst dessutom måste
tänka på i det här sammanhanget: Se
till att ha en hemförsäkring!

Nyckelfrågan
När vi ändå är inne på det här
med säkerhet. Ni måste ta del
av Treklöverns senaste kampanj:
”Nyckelfrågan”. Eftersom bostads
bolaget inte har något system med
huvudnycklar finns det alla skäl i
världen för hyresgästerna att se till
att en granne, vän eller anhörig har
tillgång till en reservnyckel. Ni kan
läsa mer om detta inne i tidningen.
Ny lokal för Hyresgäst
föreningen
Hyresgästföreningen har fått en ny
lokal i Ljungbyhed. Kostnadsfritt
ställer Treklövern den till hyres
gästernas förfogande. Nu får Hyres
gästföreningen möjlighet att utveckla
sin verksamhet. Tony Berglund
berättar om vad föreningen har för
planer med den nya lokalen, som
är nästan dubbelt så stor som den
gamla. Och missa inte reportaget
om Tina och Arne Eliasson, som bor
i en husbil i väntan på inflyttningen
i drömlägenheten i Färgfabriken till
våren!
HP – känd överallt
Låt mig avrunda med ännu några
repliker från samtalet i fjällstugan.
När jag fått klargjort att vi inte var
holländare utan skåningar, undrade
fjällbon:
- Var i Skåne kommer din kompis
och du ifrån?
- Från Landskrona
- Då känn ni Hasse Persson,
Sveriges bästa fotbollsspelare.
Till och med i den svenska fjäll
världen var Klippans fotbollsstolthet
ett mycket aktat namn. Det är inte
illa.
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Trevligt läsnöje!

Åke Jönsson
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De norrländska brottningstjejerna i Klippan. Bakom
Jenny Fransson står från
vänster: Emma Weberg,
Johanna Mattsson, Hanna
Johansson och Sofia
Mattsson.
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Färgfabriken

Husbil på campingplatsen

N

är Tina och Arne Eliasson
fick höra talas om att
Treklövern skulle bygga om den
klassiska Färgfabriken till tio
lägenheter, slog de utan minsta
tvekan omedelbart till.
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- Vi blev sålda direkt när vi såg planlösningen
för marklägenheten med egen ingång från
baksidan av fastigheten. Den passade oss
perfekt, förklarar Arne Eliasson.
Husaffär redan i maj-juni
Så man skrev kontrakt med det kommunala
bostadsbolaget på ”drömlägenheten”. I det
skedet var planeringen att de tio lägenheterna
skulle vara inflyttningsklara i oktober i år.
- Därför gjorde vi affär med vårt hus i Söndraby
redan i maj-juni i år, berättar Arne.
Nu drog som bekant planeringen av den
omfattande ombyggnaden av Färgfabriken till
tio hypermoderna lägenheter ut på tiden. Först i
slutet av september kunde ombyggnadsarbetet
sätta igång.
- Plötsligt var vi husvilla, vi hade ju kallt räknat
med att kunna flytta in i oktober.
Flyttade in i husbilen
Vad göra, villan var såld och inflyttningen i den
nya lägenheten framflyttad till den 1 april.
- Vi har fått ta till husbilen som bostad i väntan
på lägenheten, säger Arne med ett skratt.
Flytten till Färgfabriken har sannerligen fått
färgstarka inslag för paret Tina och Arne
Eliasson. Elfdalens campingplats är alltså
familjen Eliassons bostadsadress fram till den
1 april nästa år.
- Det är inga problem för oss. Vi står ut med
den här tillvaron, förklarar Arne.
Som en liten enrummare
Nu hör det till saken att livet i en husbil kan
paret Eliasson innan och utantill. De är verkliga
husbilsentusiaster och har varit det länge.
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- I samband med husförsäljningen köpte vi för
övrigt en ny, vinterbonad, husbil.
Här finns golvvärme och allt, fast ytan är av
naturliga skäl mycket begränsad eller som
Arne uttrycker det:
- Det är som att bo i en enormt liten en
rummare.
Till saken hör att Treklövern erbjöd sig att
fixa fram en hyreslägenhet under väntetiden,
men Tina och Arne tyckte att husbilen kunde
fungera.
- På helgerna kör vi till vänner och bekanta och
hälsar på. Vi har egna sängplatser med oss,
konstaterar Arne med ett leende och tillägger:
- Vår fritid har blivit vår bostad.
Och skulle det knipa vid något tillfälle finns ett
alternativ:
- Vi kan bo hos vår lille grabb.
Barnen utflugna
Lille och lille, familjen Eliassons barn är
utflugna ur boet och det var en av anledningarna
till att lägenheten i Färgfabriken passade Tina
och Arne perfekt.
Arne, som är områdeschef för de kommunala
bad- och idrottshallarna, får nära till jobbet

efter 1 april 2011. Han slipper ta bilen, kan gå
eller cykla till jobbet.
- Och Tina, som jobbar i Helsingborg, har en
minut till stationen.
Bättre kan det inte bli, rent logistiskt för paret
Eliasson med tanke på arbetsplatserna.
Till lägenheten i Färgfabriken hör en uteplats
eftersom det handlar om en marklägenhet.
Men någon grön täppa rör det sig inte om,
uteplatsen kommer att bli stenlagd.
- Och det passar mig perfekt. Jag har klippt
gräs och rensat rabatter vad jag skall i livet,
säger Arne och tänker på alla åren med villan
i Söndraby.
Allt har varit toppen
Husbilen i all ära, men visst längtar han och
hustrun alldeles speciellt till våren 2011 och
inflyttningen.
- Men glöm inte att skriva att vi har blivit oerhört
bra bemötta av Treklövern i alla avseenden.
Bland annat har Eliassons fått hyra ett förråd
av bostadsbolaget, allt gick nämligen inte av
naturliga skäl att stuva in husbilen i väntetiden
på den nya lägenheten.
- Allt har varit toppen.
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Hemma hos ett OS-hopp
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– Olympiskt hopp

bor granne med träningslokalen

J

enny Fransson är Treklöverns
olympiska hopp inför London
2012.
- I september nästa år avgörs OSkval i brottning, berättar Jenny
medan hon sitter i sin lägenhet på
Storgatan 43 i Klippan.
Flyttade in 2008
Då tänker Jenny, som brottas i 72 kilosklassen,
skaffa sig en biljett till London-OS.
Men hur i all världen kommer Treklövern in i
den olympiska bilden?
Jo, Jenny Fransson är sedan i juni 2008 hyres
gäst hos det kommunala bostadsbolaget i
Klippan och trivs fantastiskt bra, både i lägen
heten och i byn.
Hennes flytt till Klippan har också lett till att fler
brottare sökt sig hit. Jenny kan berätta:
- I fjor flyttade Emma Weberg hit och i somras
kom även systrarna Sofia och Johanna Matsson
och Hanna Johansson till Klippan.
Tränaren flyttade från Gällivare till
Klippan
Därmed kan Klippan stoltsera med en hel rad
kvinnliga brottare av världsklass.
Visst är det fantastiskt, där ser man vad en
inflyttning i en enrumslägenhet i Treklövern
kan få för konsekvenser.

Det finns ännu ett led i denna flyttkedja
att redovisa och då handlar det om dam
brottningens förbundskapten Fariborz
Besarati. 2004 fick han tjänsten som tränare
för brottningsgymnasiet och flyttade från
Gällivare till Klippan.
- När jag lade av som aktiv 1996 satsade jag
på en tränarkarriär. Jag tränade flera klubbar
i Göteborg, förklarar Fariborz.
I Gällivare i tre år
I samband med en tävling vid sekelskiftet
kom systrarna Matssons pappa Kalle fram
till Fariborz och undrade:
- Skulle du kunna tänka dig att flytta till oss i
Gällivare och ta hand mina döttrars träning?
Det kunde Fariborz Besarati mycket väl
tänka sig. I tre år var han brottningstränare
i Gällivare och tränade då inte bara systrarna
Sofia och Johanna Mattsson utan även Jenny
Fransson och Hanna Johansson.
Men 2004 försvann alltså Besarati till Klippan
och lämnade ett stort tomrum efter sig i
Gällivare.
- Vi saknade honom så mycket att det blev en
hel del resor till Klippan för att inte helt släppa
kontakten med Fari, säger Jenny.
Saknade vännerna i början
Fast det var ju en bit att resa, närmare bestämt
163 mil enkel resa! Så 2008 började Jenny
Fransson på allvar fundera på att flytta till
Skåne och Klippan.

- Jag kände ju till Klippan ganska väl, inte bara
för träningsbesöken hos Fari utan vi hade ju
också tävlat här en hel del.
Jennys flyttplaner mognade allt mer och i juni
2008 slog hon till och flyttade från Gällivare till
Klippan. Här kan man verkligen tala om från
norr till söder.

LÅT VÅRA GLADA FOTOGRAFER FÅNGA ERT LEENDE!
STUDIOFOTOGRAFERING
I priset ingår 3 olika motiv för förstoring.
PRIS ............................................................................... 450:-

FOTOUTSKRIFT 30X42 CM
Fotopapper ord. pris 169:Canvas

ord. pris 399:-

JULPRIS!
NU 84:NU 199:-

Boka tid på 0435 – 77 90 54!
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Hemma hos ett OS-hopp
- I början saknade jag så klart mina vänner,
erkänner Jenny men hon hade redan skaffat sig
en viss vana att klara sig själv. Jenny Fransson
kommer nämligen ursprungligen från Piteå,
det var där hon började att brottas.
- Det fanns en brottningsklubb därhemma,
Rosvik hette den och mina bröder hade bestämt
sig för att gå dit och prova på brottningen. Så
jag hängde med.
Debut som sexåring
Då var Jenny bara fem och ett halvt år, så
visst kan man hävda att hon brottats hela
livet, sedan dess har hon hållit sig på mattan,
brottningsmattan kanske man skall tillfoga.
Sin tävlingsdebut gjorde hon som sexåring
och det skedde i internationella sammanhang.
- Jag åkte till Finland och tävlade, där fick man
nämligen tävla redan som sexåring, medan
åldersgränsen för licens i Sverige var sju år.
Jenny Fransson visade tidigt stor talang
för brottningen och när det blev dags för
gymnasieval, flyttade hon 2002 till Gällivare.
- Det fanns inget brottningsgymnasium där
men en hel del duktiga brottare.
Var med i OS 2008
Inte minst systrarna Mattson och så tränaren
Fariborz Besarati gav Jenny en träningsmiljö,
som hon kunde utvecklas vidare i som
brottare.
Det blev mycket träning under de sex åren i
Gällivare eller som Jenny uttrycker det:
- Det finns inte så mycket annat att göra i
Gällivare.
Som alldeles färsk Klippanbo fick Jenny upp
leva sitt första OS, det i Bejing 2008 och nu är
alltså det stora målet, OS i London 2012.
Även i Klippan blir det så klart mycket träning.
Landslagstjejerna tränar varje dag tillsammans
under ledning av sin förbundskapten.
- Vi kör åtta pass i veckan men är uppe i tio
pass under sommaren.
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de nyanlända norrlänningarna vänder sig till
Jenny och undrar:
- Vad sa han?
Jenny som alltså har en etta i Treklövernhuset
och bor granne med träningslokalen, något
som hon verkligen uppskattar:
- Ja, det är helt suveränt. Man behöver aldrig
stressa till träningen.
EM-brons som bäst
Jenny tävlar för Klippans BK medan Gällivare
trion fortfarande har gruvorten som klubb
adress. Det hänger samman med ett sponsor
avtal med LKAB.
Att Jenny Fransson, som har ett EM-brons
som hittills främsta internationella merit trivs
bra i Klippan går inte att ta miste på och
klimatmässigt har hon anpassat sig.
- Våren kommer mycket tidigare och det är inte
alls så mörkt här i Skåne på vintern, konstaterar
Jenny men tillägger:
- Men å andra sidan är det inte lika ljust här
om sommaren.
Till en början hade hon vissa problem med
”skånskan”:
- Jag förstod ingenting i början.
Men nu är det annorlunda fast alla dialektala
uttryck är inte så lätta att förstå och fortfarande
kan hon stöta på problem:
- Jag har börjat ta körkort och till en början var
det inte helt lätt att förstå bilskolläraren.
Viss språkförbistring
Fast i jämförelse med de nya brottningstjejerna
som flyttat till Klippan har Jenny ett försprång,
när det gäller att förstå skånska.
- Jag får faktiskt fungera som tolk ibland.
Landslagsbrottarna är nämligen också på en
hel del av Klippans BK:s träningspass. När
klubbtränaren Kenneth Nyström, jodå, det är
sonen till legendariske Bertil ”Totta” Nyström,
ger sina direktiv till tjejerna, händer det att

Wrestling House i Ljungbyhed
Hundra meters gång så är hon framme, det är
lite skillnad mot vad hon varit van vid tidigare.
Då var det buss som gällde.
Inför stora mästerskap dras landslaget samman,
men inte ens då tvingas Jenny och hennes
landslagskamrater lämna kommunen. Då håller
man till i Wrestling House i Ljungbyhed. Så
visst lever Klippans kommun upp till sitt rykte
som traditionsrik brottningsmetropol.
Även när det gäller att ta sig till de internationella
tävlingarna ute i världen är flytten till Klippan
ett lyft.
- Vi bor ju så nära Köpenhamn och tar oss till
Kastrup på ingen tid.
Övernattning för att komma hem
Annat var det under åren i Gällivare. När lands
lagsbrottarna skulle ut till Europa, fick de ta
flyget till Stockholm dagen före avresan.
- Och likadant var det när vi kom hem från
tävlingarna, då fick vi sova över i Stockholm
innan vi kunde flyga tillbaka till Gällivare.
Jenny är så klart glad att hon fått sällskap på
träningarna med så kvalificerat motstånd, det
ger bästa tänkbara sparring.
Och det behövs, framförallt när man har en
olympisk brottningsturnering som idrottsligt
mål. Dit är det bara ett fåtal som lyckas
kvalificera sig.
- Men först har vi EM i Dortmund i april nästa
år, upplyser Jenny, innan hon tar sin tränings
bag och beger sig de hundra meterna från
lägenheten till träningslokalen.
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HJÄLTEN PÅ STORGATAN
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wona Jenczyk är en riktig vardagshjälte, hennes
rådiga ingripande hindrade att en torrkokning på
en platta på Storgatan 52 B utvecklades till en om
fattande brand i fastigheten.

Föredömligt agerande
När Treklöverns Ulf Bengtsson och Mikael Svensson ringer på hos
familjen Jenczyk har man inte bara en jättelik blombukett med sig. Vd
Ulf Bengtsson uttrycker också sin tacksamhet i ord:
- Du agerade föredömligt. Om du inte hade larmat så snabbt, kunde det
gått riktigt illa.
Ulf Bengtsson syftar på de dramatiska händelserna den 10 september i år,
då Iwona Jenczyks kloka agerande förhindrade en eldsvåda i fastigheten.

Vid 18-tiden på kvällen hörde Iwona att en brandvarnare började tjuta i
fastigheten.
- Jag befann mig i vårt vardagsrum, berättar Iwona.
Skrek utan att få svar
Hon kunde direkt lokalisera att ljudet kom underifrån, gick ut i trappan
och ner en våning.
- Då kunde jag se hur det rök ur brevinkastet från en av lägenheterna.
En tanke for omedelbart upp i hennes huvud:
- Tänk om någon ligger och sover inne i lägenheten!
Hon öppnade brevinkastet och började skrika in i lägenheten, men fick
inget svar.
Då sprang Iwona upp till sin egen lägenhet och slog numret till Treklövern,
men eftersom kontoret redan var stängt för helgen, kopplades samtalet
vidare till bostadsbolagets fastighetsjour, som gav klara besked.
- Ring direkt till 112.
Torrkokt kastrull på spisen
Det gjorde Iwona och det dröjde inte så länge innan hon hörde
brandbilarnas sirener komma allt närmare. Samtidigt som räddnings
tjänsten fått larmet, kontaktade den i sin tur Treklöverns Ulf Bengtsson,
som befann sig i hemmet i Gråmanstorp.
- Jag satte mig i bilen direkt och for till Storgatan.
Väl på plats kunde han följa brandmännens arbete. De hade brutit upp
dörren till lägenheten, som var rökfylld.
- De upptäckte en kastrull på spisen som torrkokt. Brandmännen
avlägsnade kastrullen från spisen och vädrade ut den rökfyllda
lägenheten, berättar Ulf Bengtsson.
Hade inte klarat mer än fem minuter till
Brandchefen Thomas Johansson kunde konstatera:
- Hade torrkokningen fått fortsätta ytterligare fem minuter, så hade det
tagit eld i köksskåpen och då hade lägenheten snabbt varit övertänd.
Så nog uppfyller Iwona Jenzcyk alla kriterierna för en vardagshjälte eller
som Treklöverns skrev på tackkortet i blomsterbuketten:
”För rådigt ingripande och förhindrande av en större olycka.”

Hjälp oss alla att få
en trevlig julhelg!
Tänd gärna
levande ljus, men
lämna det aldrig
oövervakat!
Mvh Treklövern
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BRANDSÄKERHET

Bra med brandvarnare!

Ä

n i dag kan inte Mustafa
Trcic förstå hur han kunde
gå ifrån sin lägenhet utan att
stänga av spisen.
- Jag brukar alltid vara så noga, till och med
gå tillbaka en extra gång för att se att spisen
är stängd.
Blev orolig
Det var i Mustafas lägenhet på Storgatan 52 B
som en kastrull med soppa stod och torrkokte
den 10 september.

Han hade börjat laga sin mat, soppa stod på
menyn, när han fick vetskap om att hans gravida
dotter, som bor på Kapellgatan i Klippan, inte
mådde riktigt bra.
- Jag blev så klart orolig för henne och begav
mig dit direkt.
Soppan stod på
Oron för dotterns hälsa upptog honom till
sådan grad, att han helt enkelt inte ägnade en
tanke åt soppan på spisen.
- Den stod på därinne, säger Mustafa och pekar
på den högre inre plattan.
Han var bara borta från lägenheten i 40-50

Viktigt med hemförsäkring

T

vå viktiga lärdomar av incidenten på Storgatan
52 B:
• Se alltid till att brandvarnaren fungerar!
• Glöm inte att betala hemförsäkringen!
Hade kunnat gå mycket värre
Det är uppmaningar som Treklöverns vd Ulf Bengtsson riktar till alla
bolagets hyresgäster.
Torrkokningen hade kunnat utvecklas till en omfattande brand. Genom
brandvarnarens tjut och Iwona Jenzcyks rådiga ingripande stannade
skadorna vid en uppbruten dörrkarm.
- Lägenheten fick inga andra skador, konstaterar Ulf Bengtsson.
Kontrollera brandvarnaren regelbundet
Den här lyckliga utgången på en olycka, som kunde ha slutat verkligen illa,
gör det angelägenhet för Ulf Bengtsson att informera hyresgästerna.
- Man bör regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar. Detta gör
du genom att hålla in knappen en kort stund tills varnaren börjar tjuta.
När batteriet börjar ta slut, tjuter brandvarnaren till med jämna mellan
rum. Kontakta då Treklövern som har nya batterier. Brandvarnare har

minuter, men när han
återvände såg han
brandbilarna framför
sitt hus och tänkte
direkt:
- Jag glömde väl
inte att stänga av plattan, innan jag gick.
Men det var just vad han gjort.
- Jag är så tacksam för att Iwona reagerade,
säger Mustafa och riktar sedan blicken mot
taket i hallen:
- Det är bra med brandvarnare.
Och det är bara till att hålla med.

Treklövern monterat upp i samtliga sina lägen
heter, det handlar om en investering för en
säkrare bostad.
Betala hemförsäkringen!
Minst lika viktigt är det här med hemförsäk
ringen.
- Man kan inte nog betona vikten av att ha
en gällande hemförsäkring, säger Ulf Bengtsson
och tar incidenten på Storgatan 52 B i september som
exempel:
- Om det här hade utvecklats till en stor brand, hade vårt försäkringsbolag
tagit kostnaderna, men den vållande hyresgästen hade krävts på själv
risken.
I det här fallet hade det rört sig om 85 000 kronor.
- Det är stora pengar, konstaterar Ulf Bengtsson.
Kunde blivit mer än självrisken
De ekonomiska konsekvenserna för hyresgästen som orsakat det hela
hade i värsta fall inte slutat med enbart självrisken.
- Vårt försäkringsbolag hade kunnat gå vidare och kräva hela kostnaden
för sanering och reparation direkt av hyresgästen.
Då skulle det handla om betydligt större belopp. Så det är alltså en billig
investering att betala sin hemförsäkring, om olyckan skulle vara framme,
som en torrkokning till exempel.
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MARKLÄGENHETER

S u c c é för de nya

marklägenheterna i Östra Ljungby

E

lin Nilsson är en av de lyckliga, som flyttat in i
de nya marklägenheterna på Stationsvägen 1 C
i Östra Ljungby.
- Jag trivs jättebra, säger Elin och berättar hur det
gick till när hon blev innehavare till en av sex nya
marklägenheterna.
Vänner flyttade dit
Elin kände inte till Treklöverns planer på att omvandla de sex lägenheterna
till marklägenheter.
- Det var vänner, som bestämt sig för att flytta dit, som uppmärksammade
mig.
Elin vågade knappt tro att det var sant, så hon gick in på Treklöverns
hemsida.
- Jag ville vara säker på att det stämde.
På nätet fick hon klart för sig att så var fallet och slog till direkt.
- Visserligen bodde jag redan i en marklägenhet på Skolgatan, men
lägenheten på Stationsvägen var betydligt större. Så det här var helt
perfekt för mig.
Ingen trädgårdsmänniska
Med flytten har Elin Nilsson fått ytterligare 18 kvadratmeters lägenhetsyta
att disponera men framförallt en rejäl uteplats.
- Det är helt suveränt.
En rejäl trätrappa leder ner från lägenheten till uteplatsen, som även
försetts med insynsskydd. Nya häckplantor omgärdar dessutom den
gröna täppan.
Hon vill inte betrakta sig som en ”trädgårdsmänniska”,
en sådan där som älskar att gå omkring med ”gröna
fingrar”.
- Inte än så länge i alla fall.

Kanske plantering till våren
Men några konkreta planteringsplaner har Elin inte för sin lilla täppa, det
räcker mer än väl att det finns där.
- Men vi får väl se till våren, säger Elin.
Det var i somras som Naturbruksgymnasiet i Östra
Ljungby sa upp tio elevlägenheter, som man hyrt av
Treklövern.
Att få uppsägning på tio lägenheter på ett bräde tillhör
sannerligen inte vardagen för Treklövern, som emellertid
beslöt att agera direkt:
- Vi gör om sex av dem till marklägenheter och dessutom rustar vi upp
även fastigheten på gårdssidan.

“Jag trivs
jättebra.”

Skönt med uteplats
Däremot sätter Elin Nilsson stort värde på att kunna gå rakt ut från
lägenheten och sätta sig på uteplatsen.
- Det är något helt annat än en balkong, där känner man sig så in
stängd.
Elin Nilsson är uppväxt i Munka Ljungby, det är jobbet som fört henne
till Klippans kommun. För ett och ett halvt år sedan började hon arbeta
på kontoret på ELLCO FOOD i Stidsvig.
- När jag fick fast anställning där, bestämde jag mig för att flytta till
kommunen.
Det blev Östra Ljungby och det valet har hon aldrig ångrat:
- Jag trivs jättebra här.
8

Nya lägenhetsinnehavare innan uppsägningstidens slut
Här lade man ut ny asfalt och försåg även gården med nya rabatter.
Det räckte för att ge den tidigare lite slitna utemiljön ett mycket mer
tilltalande intryck. De sex marklägenheterna bidrog naturligtvis också
för att öka fastighetens attraktivitet.
- Ja, alla de tio lägenheterna som blev uppsagda, hade vi faktiskt hittat
nya lägenhetsinnehavare till innan uppsägningstiden gick ut, konstaterar
Treklöverns vd Ulf Bengtsson med en nöjd min.
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HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Lyft för Hyresgästföreningen
Ny stor lokal i Ljungbyhed

H

yresgästföreningen har fått tillgång till en ny
lokal av Treklövern i Ljungbyhed.
- Nu får Hyresgästföreningen verkligen möjlighet
att utveckla sin verksamhet, förklarar Treklöverns
områdeschef Mikael Svensson.

Från koja till slott
Ja, man kan nästan tala om att Hyresgästföreningen gått från koja
till slott. Tidigare disponerade man 50 kvadratmeter i en källare på
Kungsgatan 8 i Ljungbyhed.
- Där fanns bara små gluggar till fönster, så lokalen var ganska mörk.
Något riktigt kök fanns det inte heller, konstaterar Mikael Svensson.
Med andra ord, det rörde sig om en lokal, som inte var så värst tilltalande
att komma till för att bedriva verksamhet.
Har hyrts ut till olika ändamål
Från Treklöverns sida har man varit väl medveten om den här
problematiken. I sin strävan att hjälpa Hyresgästföreningen till en mer
vettig lokal, som kunde locka medlemmarna, kom Mikael Svensson att
tänka på en annan lokal i Ljungbyhed. Det kommunala bostadsbolaget
har i sin fastighet på Infanterigatan 7 E en 92 kvadratmeter stor lokal,
som man under åren hyrt ut till olika ändamål.
- Här har bland annat varit fotoateljé, caférörelse och Klippans kommun
har hyrt den för utbildningar.
Rejäla fönster och ett riktigt kök
När den på nytt blev hyresledig beslöt Treklövern att erbjuda den
kostnadsfritt till Hyresgästföreningen.
- Den här lokalen är inte bara nästan dubbelt så stor utan har också
rejäla fönster och ett riktigt kök.
Vill underlätta för Hyresgästföreningens verksamheter
Den är alltså som klippt och skuren för att passa till Hyresgästföreningens
behov.
- Ja, här går det att samla medlemmarna för olika aktiviteter, konstaterar
Mikael Svensson och tillägger:
- Vi vill självfallet underlätta för Hyresgästföreningens verksamheter,
nöjda hyresgäster på alla plan, har vi som hyresvärd nytta av.

Hyresgästföreningen: ”Höjdare för oss!”

I

nom Hyresgästföreningen är
man jätteglad för den nya
lokalen i Ljungbyhed.
- Ja, det är en verklig höjdare för oss, säger Tony
Berglund, ordförande i Hyresgästföreningen
inom Treklövern, och tillägger:
- Nu har vi mycket goda förutsättningar att
utveckla vår verksamhet i Ljungbyhed.
Sociala verktyg
Lokalen på Kungsgatan fyller väl sin funktion
för de aktiviteter, som bedrivs där.
- Det finns en bra verksamhet i lokalen. Många
äldre söker sig dit för en syjunta, kaffestund
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eller kortspel. Det handlar främst om sociala
verktyg, som är så viktigt för de äldre, framhåller
Tony Berglund.
Men lokalen på Kungsgatan har inte varit
idealisk för ett större utbud av aktiviteter.
- För oss är det oerhört viktigt att nå fler
grupper.
Många idéer
Nu har Hyresgästföreningen fått den möjligheten
med den rymliga lokalen på Infanterigatan.
- Vi har redan en hel del idéer om hur verk
samheten skall utvecklas. Vår förhoppning
är att komma igång med viss barn- och ung
domsverksamhet. Ett av rummen kan bli en
TV-hörna, där man gemensamt kan titta på
fotbollsmatcher och annat. Den större lokalen

kan också fungera som samlingslokal och även
hyras ut. Den är perfekt som allaktivitetslokal.
Tacksam för Treklöverns stöd
Tony Berglund är mycket tacksam att Treklövern
ställer upp på det här sättet och hjälper till att
lösa lokalfrågor för Hyresgästföreningen.
- Även på andra orter än Ljungbyhed bedrivs
inom Hyresgästföreningen en hel del verk
samheter som är bra.
Den nya lokalen i Ljungbyhed, menar Tony
Berglund, skickar en tydlig signal till de
andra lokala avdelningarna inom Hyresgäst
föreningen:
- Är det så att ni anstränger er och bedriver en
vettig verksamhet, så ställer Treklövern upp om
det är möjligt.
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NYCKELKAMPANJ

Kampanj med angeläget budskap:

Lämna nyckel till granne eller anhörig!

E

n nyckelfråga – det är slagordet i Treklöverns
senaste kampanj.
Huvudbudskapet är klart och tydligt: ”Hos oss på
Treklövern finns inga huvudnycklar.”
Lämna en nyckel till någon anhörig
Därmed får samtliga hyresgäster i det kommunala bostadsbolaget klart
för sig vad som gäller:
- Du har alltså själv kontroll över alla nycklar till din lägenhet.
Nu uppmanar bostadsbolaget sina hyresgäster att lämna över en av
nycklarna till en granne, anhörig eller vän.
- Informera sedan oss om var reservnyckeln finns, så skriver vi in
namn- och telefonnummer i ett register. På så sätt kan vi snabbt komma
till undansättning om något skulle inträffa som gör det nödvändigt att
komma in i lägenheten, förklarar områdeschefen Mikael Svensson.
Säkerhetsskäl
Varför har då Treklövern valt den här strategin i nyckelfrågan.
- Enbart av säkerhetsskäl, framhåller bolagets vd Ulf Bengtsson och
fortsätter:
- Våra kunder upplever det som en trygghet att inte vem som helst kan
komma in i lägenheterna.
Om man går tillbaka i tiden var det förr snarare regel än undantag
att bostadsbolagen hade ett system med huvudnycklar och som Ulf
Bengtsson konstaterar:
- Det finns både för- och nackdelar med huvudnyckel.
För- och nackdelar med huvudnyckel
Den stora fördelen var att hyresgäster snabbt kunde få hjälp om man
råkat tappa sin nyckel eller man behövde komma in i lägenheten av ett
eller annat skäl.
Men nackdelen med huvudnyckel kunde också ställa till enorma problem
för bostadsbolaget:
- Om en huvudnyckel försvann äventyrades säkerheten för alla lägen
heterna, förklarar områdeschefen Mikael Svensson och tillägger:
- I Ljungbyhed hade vi en huvudnyckel som gick till 172 lägenheter.
Just den sårbarheten har gjort att bostadsbolagen alltmer har gått ifrån
systemet med huvudnycklar.
- En ytterligare fördel är att det aldrig kan bli något missförstånd om
tillträde till lägenheten. Vi har ju inga nycklar, konstaterar Mikael
Svensson.
Låssmed och ambulans
Kampanjen – en nyckelfråga – syftar till att få alla hyresgäster att lämna
över en nyckel till en anhörig, granne eller vän.
Varför nu detta? Mikael Svensson kan ge ett mycket belysande
exempel:
- När vi hade kontor på Torget 1 kom det in en hyresgäst med andan i
halsen. Hon hade hört ute i trapphuset till Torget 1 A hur en granne skrek
på hjälp inifrån lägenhet.
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“Våra kunder upplever det som en
trygghet att inte vem som helst
kan komma in i lägenheterna.”
Mikael Svensson och hyresgästen sprang upp till den aktuella lägenheten
och kunde genom brevinkastet få kontakt med kvinnan, som ramlat och
inte kunnat resa sig.
- Så jag ringde efter en låssmed och samtidigt efter en ambulans.
Låssmeden borrade upp låset och kvinnan kunde föras till lasarettet.
- Hon hade inte skadat sig allvarligt, så det hela fick ett lyckligt slut.
Hoppas på gensvar på kampanjen
Men tveklöst hade räddningsaktionen underlättats om kvinnan hade
lämnat en av sina nycklar till någon granne, anhörig eller vän.
För att undvika sådana fall i framtiden vill Treklövern att hyresgästerna
svarar upp på den här kampanjen.
- Inte minst bland ensamstående äldre hyresgäster kan det vara viktigt
att ha vetskap om var extranyckeln finns, framhåller Ulf Bengtsson.
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OMBYGGNATION

Nya balkongfronter
med längre livslängd

U

lf Eriksson står uppe på balkongen medan
Richard Johansson skruvar fast ännu en bult i
den nya fronten.
- Nu är vi snart klara med samtliga 14 balkonger,
konstaterar Ulf Eriksson.

Löpande underhåll
Ännu en fastighet i Treklöverns bestånd har fått sig en ansiktslyftning.
Den här gången handlade det främst om Pilagatan 1 i Östra Ljungby.
Renoveringen har inte bara bestått av nya balkongfronter, även utvändig
fönstermålning har ingått.
- Det är ett led i det löpande underhållet för våra fastigheter, upplyser
Treklöverns områdeschef Mikael Svensson.
De gamla balkongfronterna hade gjort sitt, samtliga var svårt rostangripna
och dessutom vågiga.
- Med den strukturen hade det krävts mycket arbete för att få bort all rost
innan vi kunde börja måla den, konstaterar Mikael Svensson.
Riskerar ingen rost
Därför beslöt sig Treklövern för att byta ut balkongfronterna och satsa på
ett bättre material i form av aluminium.
- Nu riskerar vi ingen rost, med det här materialet får vi en betydligt
längre livslängd på balkongerna
Det är inte bara Pilagatan 1 som rustats upp i Östra Ljungby, utvändig
fönstermålning har också skett på Pilagatan 3.

Vi utför elinstallationerna
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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

