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I år firar Klöverbladet jubileum. Det är den 20:e har säkert minne av denna industriepok, som gick i graven först
årgången! Vem hade trott att jag skulle hålla på 1986. Men hur många känner till ”Klippans Rosa”?
som redaktör så länge för Treklöverbladet?
Årets hyreshöjning blev mycket måttlig, ynka en procent. Det
Inte jag åtminstone. Men nu är det slut. Från och mest anmärkningsvärda med förhandlingarna i december
med det här numret lämnar jag redaktörskapet för var, att den centrala förhandlaren från Hyresgästföreningen
Klöverbladet. Motivering?Jag har påbörjat mitt 70:de pläderade för att minska underhållet i Treklöverns fastigheter.
levnadsår. Det är hög tid att trappa ner.
Glädjande nog fick Emma Bryanton mothugg av de lokala
Det är inte bara jag som slutar, fler tar avsked av Treklöverns representanterna i Hyresgästföreningen, som tydligt sa ifrån:
Bostads AB. Efter 19 år som vd har också Ulf Bengtsson ”Vi tror inte att hyresgästerna vill att Treklövern drar ner på
bestämt sig för att lämna bolaget. I en avskedsintervju blickar underhållet.”
Ulf tillbaka på den så lyckosamma perioden som vd för det
kommunala bostadsbolaget. Visserligen inleddes det med
två förlustår men sedan har Treklövern noterat 17 raka vinstår.
Sin analys av denna totala omvandling har Ulf Bengtsson
delat in i tre faser: rekonstruktionsfasen, förvaltningsfasen
och expansionsfasen.

Vi måste så klart också redovisa en historisk kurs i Treklöverns
regi. För första gången har bolaget anordnat en datorkurs
för sina hyresgäster. Tretton hyresgäster nappade på det
kostnadsfria erbjudandet. Om intresse finns kan Treklövern
tänka sig att arrangera fler datorkurser framöver.

Visserligen ligger Treklövern i topp vad gäller kundnöjdhet,
Som om inte det skulle vara nog, går även Treklöverns båda men ”bra kan bli bättre”, som fastighetschefen Mikael Svensson
snickare, bröderna Lars och Rune Lundström i pension. uttrycker det. Den tillsatta analysgruppen för kundenkäterna
Efter sina sju år i bolagets tjänst lämnar de tydliga spår har positiva nyheter att rapportera.
efter sig. Inte minst i form av en stor mängd miljöhus men
Så till sist ett motto, signerat det svenska fotbollslandslagets
också mycket annat. De är mycket nöjda med åren hos det
förbundskapten Janne Andersson. Det stundar som bekant ett
kommunala bostadsbolaget, att få möjlighet att jobba i ”byn”
fotbolls-VM i sommar med blågult deltagande:
gav dem ökad livskvalitet. På vilket sätt kan ni läsa i intervjun.
”I dag är i dag, och i dag gör vi så gott vi kan och i morgon gör
I januari var den första etappen av Treklöverns nybyggnad vi så gott vi kan.”
på Tegelbruksområdet inflyttningsklart. Lasse och Marianne
Så typiskt Janne Andersson, det var en sådan jordnära filosofi
Hjalmarsson var en av de lyckliga familjerna som fick
som förde Sverige till VM-slutspel. Den fungerar säkert i
möjlighet att flytta in i en helt ny lägenhet. Efter att ha bott
många andra sammanhang.
in trerummaren i några månader är de samstämmiga i sitt
omdöme:
Tack för de här åren!
”Vi trivs jättebra. Här är så ljust och fint.”

9.100 ex
Utkommer 3 ggr per år
UTGIVNINGSDAG:

Tisdag
FOTO:

Ulf Bengtsson
(ej kommunsidor)
PRODUKTION:

Adapt Media
Tel 0435 - 77 90 50
www.adaptmedia.se
ANNONSER:

Engmans Idé & Design KB
Storgatan 7
264 52 Ljungbyhed
Tel 0435 - 44 10 80
ÖPPETTIDER TREKLÖVERN:

Mån - Tors 9.30 - 17.00
Fre 9.30 - 16.00
Storgatan 43
264 22 Klippan
FOTO OMSLAG:

Treklöverns nya bostadsområde vid Tegelbruket.

Sedan Treklövern började planera för att bygga bostäder på Trevligt läsnöje
Tegelbruksområdet har jag varit nyfiken på platsens historia.
Som namnet antydde måste det ha legat ett tegelbruk här. På
Klippans bibliotek hittade jag mycket riktigt ett litet häfte med
titeln: Klippans Tegelbruk 1898-1948. Häftet bjöd på intressant
läsning, som säkert de nyinflyttade på Tegelbruksområdet
kan uppskatta. Inte bara de utan alla Klippanbor. Många äldre Åke Jönsson
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BÄTTRE BOENDEMILJÖ

Djupgående enkätanalyser

ger ännu bättre boendemiljö

U

nder vintern har Treklövern kommit igång med arbetet med att bli
en ännu bättre hyresvärd.

Visserligen är 65 procent i kundnöjdhet
imponerande, men som fastighetschefen
Mikael Svensson framhåller:
- Bättre kan bli ännu bättre.
Uppföljning
I förra numret av Klöverbladet uppmanade
Mikael Svensson alla Treklöverns hyresgäster
att fylla i kundenkäterna. Det är nämligen
svaren på dessa, som ligger till grund för det
analysarbete, som bolaget nu är i full gång
med. I kundenkäternas analysgrupp ingår
förutom Mikael Svensson även Johan Sjöberg
och Mikael Ströbeck.
- Vi har tänkt koppla på ytterligare några
medarbetare, förklarar Mikael Svensson.
Analysgrupperna har gått på djupet med
hyresgästernas svar på kundenkäterna för att

hitta områden, där siffrorna tyder på att bra
kan man bli bättre.
- Vi i gruppen sitter alltså och letar upp det
våra hyresgäster tycker vi kan bli bättre på
och försöker få till åtgärder på plats. Ihop med
det så gör vi en handlingsplan/undersökning
genom att läsa djupare i vår enkät om det
höjer våra betyg efter åtgärd. Företaget som
gör enkäten tycker att ett år är en lämplig
uppföljningstid, fortsätter Mikael Svensson.
För de boende på Hembygdsgatan indikerade
till exempel enkätsvaren att hyresgästerna
önskade tillgång till bänkar och bord samt
ytterligare trivselytor. Analysgruppens förslag
var att fixa nya gemensamma ytor med nya
sittmöbler samt att placera ut grill på varje gård.
- Efter att de åtgärderna vidtagits höjdes
betyget i området med 17 enheter.

I samma område var betyget för lekplatser
inte över sig. Åtgärden blev att ge lekplatserna
helt nya gungställningar med den så populära
fågelbogungan och nytt staket runt om.
- Betyget ökade med 20 enheter, konstaterar
analysgruppen och tillägger: Vi tycker själva
att åtgärderna blev ett lyft för innergården.
Viktigt med enkäterna
Det här är bara några få av de exempel,
där analysgruppen genom att ytterst
noggrant gå igenom enkätsvaren tagit fram
förbättringsåtgärder.
- Glädjande nog kan vi konstatera att nästan
samtliga åtgärder, som vi genomfört, har gett
positiva utslag i kundenkäterna.
Och analysarbetet fortsätter. Därför kommer
Mikael Svensson ännu en gång med
uppmaningen till hyresgästerna:
- Snälla ni, ta den lilla tid det tar att fylla i
enkäterna.
För som synes, det ger resultat i form av en
ännu bättre boendemiljö.

.
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TEGELBRUKSOMRÅDET

STORTRIVS PÅ
TEGELBRUKSOMRÅDET:
”Här är så ljust och fint”

Ä

kta makarna Lasse och Marianne Hjalmarsson är så nöjda med lägenheten på Torggatan 37 i
Tegelbruksområdet i Klippan.

Det riktigt lyser av glädje i Marianne
Hjalmarssons ögon, när hon säger:
- Att flytta till något som är helt nytt har varit
roligt. Det ger en viss känsla.
Med flytten är de tillbaka som hyresgäster hos
Treklövern och den resan är en historia i sig
själv. Både Lasse och Marianne är uppväxte
i Ängelholm och hade inga som helst planer
på att byta bostadsort. Men så köpte äldsta
dottern Louise hus på Storäng i Klippan

och föreslog att föräldrarna skulle flytta hit.
Marianne minns ännu sitt mycket tydliga svar:
- Klippan, nej vad skall vi där att göra?

som blev allt värre tvingades de att sälja huset
och flytta till en lägenhet.

Men det dröjde inte så länge förrän paret
Hjalmarssons flyttlass gick från Ängelholm
till Klippan. Lasse berättar att de hyrde en
lägenhet av Treklövern på Hembygdsgatan i
Klippan. Sedan blev det en villa i samhället
i tio år, men när Marianne inte orkade med
trädgårdsarbetet längre på grund av sin värk

Drömmen om Treklövern
Paret Hjalmarsson hamnade i en lägenhet på
Åbygatan och det var sannerligen ingen rolig
tid.
- Det var nästan som ett fängelse, konstaterar
Lasse.
Istället drömde de om att åter få Treklövern
som hyresvärd. När de fick vetskap om att det
kommunala bostadsbolaget planerade för att
bygga på Tegelbruksområdet ställde de sig
omedelbart i kö.
- Vi köade i ett och ett halvt år, förklarar Lasse.
Lyckan var fullständig när Treklövern
ringde och meddelade att det fanns en
trerumslägenhet på 71 kvadratmeter för paret
Hjalmarsson. När väl bygget satts igång
gick Marianne och Lasse regelbundet till
Tegelbruksområdet.
- Vi följde bygget från grundarbetet, berättar
Lasse.
I mitten av januari i år flyttade de in och att de
trivs går inte att ta miste på.
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- Här är så ljust och fint, säger Marianne och
Lasse tillägger:
- Läget är perfekt, vi har både nära till centrum
och naturen.
Skötsamma grannar
Vid Tegelbruksskolan går en stig ner som
leder rakt ut i naturen. Och nu har de en liten
egen täppa utanför lägenheten.
- Den är lagom stor, här kan vi ha lite gräs och
blommor, menar Marianne.
Vad de också uppskattar är att området är så
luftigt byggt.
- Här är väldigt tyst, man hör inga bilar från
gatan. Det är jag speciellt glad för. Jag behöver
nattro eftersom jag skall upp och jobba tidigt,
berättar Lasse.
Sedan många år tillbaka är nämligen Lasse
anställd av företaget Ohlssons och sköter
sophämtningen för alla villorna i Klippans
kommun. På tal om just sophanteringen
konstaterar Marianne:

- Att det bor ordentligt folk på det här området
märks på sorteringen i miljöhuset. Alla sköter
sig.
Paret Hjalmarsson uppskattar också att området bebos av såväl unga som gamla.
- Ja, här pratar man med grannarna, säger
Marianne.
Om planeringen av lägenhetens 71 kvadratmeter framhåller hon, att här finns allt man
behöver. Marianne fortsätter:
- Speciellt glad är jag över att alla lägenheter
har en egen tvättmaskin och torktumlare. Nu
kan jag tvätta när jag vill.
Och nära till de fem barnbarnen har de också.
- Vi har tre töser och alla bor i Klippan. Louise
lockade hit sina systrar, berättar Marianne.
Så visst kan man ändra sig.
- Klippan, nej vad skall vi där att göra?
Och nu är hela familjen Hjalmarsson med
barn och barnbarn Klippanbor.

Fastigheterna på Tegelbruksområdet är utrustade
med hiss. - Vi valde det trots att det inte finns något
lagkrav för hiss för tvåvåningshus, förklarar vd
Ulf Bengtsson och fortsätter: - Men med hiss ökar
tillgängligheten till lägenheterna på området.

EL & VITVARUSERVICE

Apoteksombud

Uttagsautomat

Matbutiken nära dig!
www.hemkopljungbyhed.se
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Många positiva
trender för Treklövern

A

tt tomma lägenheter är ett minne blott för
Treklövern gav bokslutet för 2017 ett klart
besked på.
- Intäktsförlusten för outhyrda lägenheter uppgick till
3 369 kronor, upplyser vd Ulf Bengtsson.

Den ytterst låga summan motsvarar 0,006 procent av de totala
hyresintäkterna.
Noterbart är också att beloppet för avskrivna fordringar för 2017
uppgick till 49 000 kronor, vilket klart understeg målformuleringen.
- Den säger att beloppet skall vara mindre än 150 000 kronor, förklarar
vd Ulf Bengtsson
Kanske än mer glädjande är att omflyttningen i lägenhetsbeståndet har
minskat ytterligare.
- Den har sjunkit från 15 procent till 12,8 procent, vilket innebar ett nytt
rekord. Den allt lägre omflyttningsgraden innebär att det blir svårare och
svårare att hitta lägenheter hos oss, avslutar vd Ulf Bengtsson.
Det bevisas av att antalet erforderliga köpoäng för att få lägenhet ökar.

Ny organisation
på plats

U

nder
fjoråret
genomförde
Treklövern en omorganisation.
- Målsättningen var att effektivisera
genom att skapa kortare och snabbare
beslutsvägar, förklarar vd Ulf Bengtsson.

Tre mellanled skapades. Ekonomichefen fick ett utökat
ansvarsområde genom att även kundtjänst innefattades
i dennes ansvarsområde. Därför ändrades titeln till
administrativ chef.
Vidare lades ansvarområdet för utepersonalen över
på områdeschefen vars nya titel blev fastighetschef.
Energiingenjören utgör en solitär i mellanledet.
Anledningen till den förändrade organisationen är att
respektive chefer nu jobbar närmare verksamheten än vd
som tidigare hade allt personalansvar.
- Vi är mycket nöjda med den nya organisationen. Nu
jobbar vi i team och kan utveckla arbetet samt styra upp
marknadsföringen.
Den administrative chefen Johan Karlsson har till exempel i samråd med de tre som ingår i den administrativa
delen skapat en omfattande mediaplan.
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Ytterst blygsam
hyreshöjning

Å

rets hyreshöjning hamnade på blygsamma
en procent.
- Hyreshöjningen blev 54 kronor per lägenhet,
vilket motsvarar en procent på totalen, konstaterar
vd Ulf Bengtsson. Det blir alltså ännu ett år med
en mycket måttlig ökning av hyran.

Underhåll av lägenheterna
Vid förhandlingen med Hyresgästföreningen Norra Skåne den 14
december yrkade Treklövern på en höjning på 2,8 procent, medan
Hyresgästföreningen bara ville gå med på 0,7 procent.
- Vi presenterade en budget med ett rimligt underhåll, som vi
ville göra under det kommande året i vårt bestånd, upplyser Ulf
Bengtsson.
Emma Bryanton, den centrala förhandlaren från Hyresgästföreningen
Norra Skåne var dock av en helt annan åsikt beträffande Treklöverns
underhållsplaner:
- Ni har så bra lägenheter, så ni kan stryka i underhållet. Det är
viktigare att hyran hålls nere.
Det var dock inte en åsikt som de övriga två hyresgästrepresentanterna
delade. Med kunskap om vad hyresgästerna inom Treklövern
önskar av bolaget menade de:
- Vi vill inte att Treklövern drar ner på underhållet.
Men nu resulterade förhandlingarna i att hyran höjdes med endast
en procent vilket lär komma att gå ut över underhållsplanerna.
- Om vi inte kan spara på annat sätt, får vi tyvärr troligtvis tvingas
senarelägga vissa projekt, konstaterar Ulf Bengtsson.
Snörik vinter
De senaste åren har underhållsnivån kunnat hållas uppe tack vare
de närmast snöfria vintrarna, vilket gjort att man sparat pengar på
snöskottningen.
- Men all snön i vintras talar emot att vi i år får pengar över där,
förklarar Ulf Bengtsson.
Treklöverns administrative chef Johan Karlsson har också
synpunkter på de senaste årens hyresförhandlingar:
- Vår önskan är att vi ska förhandla i kronor.
En uppgörelse i procent snedvrider nämligen konkurrensen mellan
bostadsbolagen.
- De bolag som har högre hyresnivåer får större intäkter än vi som
ligger lägre.
Det är anledningen till att Treklövern tagit ut årets hyreshöjning i
kronor, 54 kronor per lägenhet.
- Vi vill inte att våra dyrare lägenheter i beståndet skall dra ifrån
ännu mer.
Det hade varit fallet om höjningen hade tagits ut i procent.
KLÖVERBLADET | 1 – 2018

Välkommen till Korpens
MÅNDAGSCYKLING
Varje helgfri måndag under maj - sept.
Start från Sågen (Ängelholmsv. 9) och
Hembygdsföreningen kl. 17.30 - 19.00.
Startkorten lämnas vid Vedby skola.

Maj: 7, 14, 21, 28
Juni: 4, 11, 18, 25
Juli: 2, 9, 30
Augusti: 6, 13, 20, 27
September: 3

Startavgift 25:-

Presentkort lottas ut på startkorten. De som har deltagit
minst 11 ggr är med i en slutdragning om en cykel samt
massor av presentkort.

Korpen söker ledare!

Vill du utveckla dig? Vi har utbildningen!
Tel. 072-22 82 868 • www.korpenklippan.se

www.korpenklippan.se

Ännu ett bokslut
med vinst

T

reklövern Bostads AB redovisade en vinst
på 9,5 miljoner kronor i bokslutet.
- Men det skall ses mot de förändrade redovisningsprinciper, som infördes för fyra år sedan,
upplyser vd Ulf Bengtsson och fortsätter: Ett mycket
omfattande underhållsarbete har genomförts men
det var varit av karaktären investeringar sett ur
bokföringsperspektiv.
En stor del har därmed aktiverats med följd att resultatet skjutit i
höjden. Att så är fallet framgår också av kassaflödesanalysen.
- Av de dryga 20 miljoner som den löpande verksamheten genererat
har 12 miljoner investerats i befintliga fastigheter.
Ytterligare drygt 4,5 miljoner av den löpande driftens överskott har
investerats i nybyggnation.
- Det vill säga att endast 3,5 miljoner återstår av det intjänade
likviditetsöverskottet.
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Efter 19 år lämnar
”Mister Treklövern” vd-stolen

U

lf Bengtsson började
som vd för Treklövern
den 1 september 1999.
- Jag hade tänkt att stanna en
5-6 år. Det blev 19 år!
Men nu är det slut. Hans sista anställningsdag
är den 31 augusti.
- Fast jag kommer att sluta tidigare på grund
av semester.
Att Ulf Bengtsson kom att stanna så länge,
halva sitt yrkesliv, förklarar han med att vdåren i Klippan blev betydligt bättre än han
trott från början. När han tillträde tjänsten var
han väl medveten om hur illa det var ställt
med varumärket Treklövern. Ulf kom till ett
kommunalt bostadsbolag, som störtblödde
ekonomiskt år efter år inte minst för att flera
hundra lägenheter stod utan hyresgäster.
Nu 19 år senare lämnar Ulf Bengtsson ett
mycket välskött bostadsbolag och kan
redovisa 17 raka år med vinst i bokslutet.
Denna anmärkningsvärda omvandling kan Ulf
Bengtsson dela upp i tre faser.
Rekonstruktionsfasen
År 1999 stod 26 procent av bolagets
lägenheter tomma. En rekonstruktion av
bolaget var nödvändigt. Den skedde genom en
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uppgörelse med statliga Bostadsdelegationen
och ett tillskott av pengar.
- Men fokus sattes också på en omfattande
marknadsföring av de tomma lägenheterna,
förklarar Ulf.
Med rekonstruktionen försvann 285 lägenheter från marknaden. Alla revs dock inte men
fick andra användningsområden.
Förvaltningsfasen
Den kan delas upp i två delar. I den första
strävade bolaget efter att bygga ekonomi. Ulf
Bengtsson berättar:
- Vi behövde samla i ladorna för att få en stark
ekonomi.
Det andra delen i den fasen var förvärvet 2007
av fastigheten på Storgatan 43, som bolaget
byggde om.
- Så att vi själva kunde flytta in 2008.
Expansionsfasen
År 2010 köpte Treklövern den gamla Färgfabriken och började bygga om den till
lägenheter.
- Vi tillskapade nya hyreslägenheter, förklarar
Ulf Bengtsson.
Tillbakablick
Vad är då Ulf Bengtsson speciellt nöjd med
under de 19 åren?
- Särskilt nöjd är jag med hur företaget
fungerar numera. Vi har en bra organisation
och goda vitsord om arbetsmiljön.

Då tänker Ulf på den årliga miljödiplomeringen
som gett bolaget strålande betyg. Han talar
också om kulturen i bolaget:
- Det vi kommer överens om, görs. Man
behöver aldrig kontrollera om det som
bestämts blivit utfört, rutinerna fungerar.
Vad han också är mycket nöjd med är
anseendet hos kunderna.
- Vi har nått upp till 65 procent kundnöjdhet.
Inget bostadsbolag bland de som Scand-Info
mäter är i närheten av Treklöverns siffra. Bland
de nya fastigheter som tillkommit under Ulf
Bengtssons vd-tid, framhåller han kvarteret
Väpnaren:
- Ja, det sticker ut lite grann. Att i en och
samma fastighet bygga både för äldreboende
och samtidigt hyreslägenheter var en inte helt
lätt uppgift.
På de två första våningsplanen inrättades
vårdboende för Klippans kommuns räkning,
medan våningsplan 3 och 4 inrymde hyreslägenheten i Treklöverns bestånd.
I ett ekonomiskt perspektiv kan Ulf Bengtsson
urskilja två perioder. 1999 och 2000 var
städår med betydande underskott, men från
2001 inleddes den långa raden av positiva
siffror i bokslutet. Om sviten med 17 raka
vinstår konstaterar Ulf Bengtsson:
- Det hade man inte vågat hoppas på, men
det var så klart en ambition, framhåller han
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och fortsätter: Det har gått bra, vi har haft vind i seglen.
Konjunkturerna har mestadels varit gynnsamma.
Mr. Treklövern
I Klippan har Ulf blivit något av ”Mister Treklövern” på
byn och för övrigt också i de omkringliggande orterna.
- Man förknippas med det man gör. Eftersom jag är en
Klippanpåg från barndomen är det många som känner
mig.
Storgatan 43 förvärvades 2007

Om sitt avsked från Treklövern Bostads AB erkänner
han:
- Det känns overkligt att lägga av efter 19 år. Man kan
inte riktigt ta in det som händer.
Ulf påpekar också att han startade sitt yrkesliv för
41 år sedan, nästan halva tiden hos Treklövern.
- Så det kommer säkert att kännas lite knepigt, när jag nu
bestämt mig för att lämna vd-stolen.

Rivning av Badvägen 9

Någon ung pensionär tänker han dock inte bli, Ulf fyllde
61 år i juni. Han tänker starta ett bolag.
- Jag hoppas få lite uppdrag som konsult. Det kan gälla
byggprojekt eller som rådgivare i andra sammanhang
inom min bransch.
En sak kommer han att sakna, kontakten med hyresgästerna. Här är det himmelsvid skillnad som Ulf sätter
ord på:
- Den första tiden fick man nästan springa och gömma
sig, när man träffade på hyresgäster.
Treklövern var ett skällsord, inte ett positivt ord hade
någon att säga om det kommunala bostadsbolaget. Idag
är det annorlunda:
- Nu står man med glädje och stolthet och samspråkar
med hyresgästerna om mycket annat än lägenheterna.

Ombyggnad av Gränden 4

Vad hoppas Ulf då få mer tid till, när han lämnat vdstolen? På den frågan följer en lång tystnad, sedan
kommer det:
- Nu ska jag se vad som händer. Vad är det jag vill? Jag
vill känna av det på det sättet.
Han tror att det kommer att ta sin tid att få svar på frågan:
- Vad ska jag göra när jag blir stor?

Nybyggnation av Väpnaren, Torggränd 8

Vi gör allt för att synas!

Storg. 7 LJUNGBYHED 0435-44 10 80
engmansidedesign@telia.com

7 års GARANTI
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Välkomna! Ulf-Anna
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BRÖDERNA LUNDSTRÖM
suverän utsikt i naturen. Min sambo Kerstin
Jönsson, som är kock på Antilopskolan, är
skicklig på att måla. Så hon kan hjälpa till med
den renoveringen.

Bröderna Lundströms första projekt på
Treklövern 2011, takbyte på Valhallagatan 3.

Och kanske är också storebror Lars beredd
att ge lillebror Rune ett handtag, om köpet av
Läderfabriken blir verklighet. För som Lars
påpekar:
- Jag har ju hjälpt Rune tidigare i olika projekt.

Färdigsnickrat för
bröderna Lundström

N

u har de båda snickare
snart hamrat färdigt
hos Treklövern. Den 27 juni
blir sista arbetsdagen för
Lars och Rune Lundström.
- Lagom till semestern,
konstaterar Rune.

Lars fyllde 65 år i januari i år. Det gav upphov
till det här med att gå i pension samtidigt.
- Jag förklarade, att jag kunde tänka mig att
jobba tre dagar i veckan fram till semestern,
berättar Lars.
Lillebror Rune, som är ett år yngre, började
fungera i samma banor:
- Jag blev 64 år i april och kunde också tänka
mig att lägga av till semestern.
I väntan på pensioneringen gick även Rune
under det här året ner till fyra dagars vecka.
De båda bröderna har aldrig en sekund ångrat
att de efter 35 arbetsår på NCC valde att den
13 april 2011 bli anställda som snickare i det
kommunala bostadsbolaget.
- Lars och jag hade jobbat ihop tidigare, vilket
var en klar fördel. Vi visste var vi hade varandra,
berättar Rune och tillägger: Dessutom kände
vi de flesta på Treklöverns kontor.
Bästa jobbet
Bröderna Lundström minns det första jobbet
för Treklövern, takbytet på Valhallagatan.
- Det var ett omfattande jobb, hela 1 100
kvadratmeter skulle bytas. Vi hanterade cirka
100 ton i samband med bytet av takpannor,
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upplyser Rune och Lars tillägger: Ja, det var
ett fysiskt jobb.
Bland de större objekten som de minns är
Hembygdsgatan 6-8, där även nya förrådshus
ingick.
- Det tog nästan ett helt år, upplyser Lars.
De har inte svårt att komma överens om vilket
av projekten för Treklöverns räkning, som
varit roligast att genomföra.
- Lansen, de fyra marklägenheterna vid
Snyggatorpsskolan.
Och anledningen till att bröderna håller
de fyra husen främst förklarar Rune med
konstaterandet:
- Vi skötte det mesta själv. Och Lars håller
med: Ja, det var roligt.

Men som sagt, de sju åren som anställda
snickare hos Treklövern ångrar de inte.
- När vi jobbade i Helsingborg hade vi 1,5
timmar i pendling varje dag, förklarar Rune.
Under åren hos Treklövern har de kunnat köra
hemifrån 6.50 och varit hemma igen 16.10.
Den tidsvinsten har Rune räknat på:
- Det har gjort att vi varit hemma 1,5 månader
mer under alla åren hos Treklövern.
Jobbet hemma i byn har skapat extra
livskvalitet. Några planer på att anställa några
nya snickare har inte Treklövern.
- Bröderna Lundström har hunnit med alla
projekt som vi haft på önskelistan, förklarar vd
Ulf Bengtsson
I fortsättningen kommer det kommunala
bostadsbolaget att anlita Byggmästaren i
Skåne gällande byggservice för det löpande
underhållet.
- Kontraktet är redan undertecknat, upplyser
Ulf Bengtsson.

Framförallt för att de båda bröderna också
hade hand om åtta till tio underentreprenörer i
det projektet. Under de sju åren som anställda
hos Treklövern har de också hunnit med att
bygga en hel mängd miljöhus.
- Var och ett av dem tog en 14 dagar att bygga,
förklarar Lars.
Vad ska de då syssla med som pensionärer?
För Lars del blir mer tid över för fotboll i TV:n,
främst när favoritlagen HIF och Barcelona
spelar.
- Och så blir det säkert en hel del fiske i sjöar
här i närheten.
Rune kan dock inte helt släppa sin profession
som snickare. Han skulle gärna vilja få
möjlighet att köpa gamla Läderfabrikens
kontor av Klippans kommun.
- Här skulle man kunna göra fantastiskt fina
lägenheter med 3,5 meter i takhöjd och
KLÖVERBLADET | 1 – 2018

KLIPPANS TEGELBRUK

Foto ur boken
Klippans Tegelbruks AB 1898-1948.
Författare: John Sundberg.

HISTORIEN OM
KLIPPANS TEGELBRUK

En travers med bortsättningsvagn på väg till torkladan.

T

egeltillverkningen i Klippan och dess omgivningar har gamla traditioner. Konsten att
tillverka tegel togs till vårt land genom munkarna.
Inte minst cisterciensorden var skickliga till att
tillverka tegel. Prov på detta hantverk visade dessa
munkar vid uppbyggnaden av Herrevadskloster, invigt
den 1 maj 1150.

I och med reformationen i början av 1500-talet försvann munkarna från
Sverige. Kunskapen om tegeltillverkningen försvann dock inte. I slutet
av 1800-talet fanns det nio tegelbruk i och kring Klippan. Alla dessa var
småskaliga bruk, men nu krävde tiden större tegelbruk och det är nu som
Klippans Tegelbruks historia kommer in i bilden.
”Bästa beskaffenhet”
År 1891 köpte Johannes Paulsson in ”hemmanet n:r 1 i Åby”. Ganska
omgående upptäckte han större lerlager på sin mark, vilket väckte hans
intresse. Hemmansägare Paulsson gjorde omfattande undersökningar av
dessa lerlager och skickade också leran till analys.
Här fanns tveklöst ett underlag för ett tegelbruk. Johannes Paulsson bjöd
därför hem en del personer, vilka den 25 maj 1897 fick ta del av markägarens
undersökningar. Paulsson redogjorde också för de prover av leran som
tegelmästare Bengtsson från Gärds Köpinge analyserat och ”befunnits vara
av bästa beskaffenhet”.
- Mitt förslag är att vi bildar ett bolag för anläggandet av ett större tegelbruk
på mina ägor, förklarade Paulsson för de inbjudna. Dessa i sin tur uttalade
sympatier för förslaget. Att anlägga ett större tegelbruk skulle ”bliva till gagn
för orten”.
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Gaffeltrucken i arbete.

Helautomaten för tegeltillverkning
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KLIPPANS TEGELBRUK
”Åby-Klippans Tegelbruksaktiebolag”
Efter ytterligare några sammanträden lämnade man till Länsstyrelsen i
Kristianstads län den 18 februari 1898 en stiftelseurkund om bildandet
av ett aktiebolag med namnet ”Åby-Klippans Tegelbruksaktiebolag”.
För att stimulera aktieteckningen påpekades det i prospektet ”den stora
efterfrågan, som tegel under senare åren rönt, samt därav följande höga
priser”.
Den 19 augusti samlades de som tecknat aktier i projektet i
Sockerfabrikens lokaler i Helsingborg. 25 aktietecknare fanns på
plats, vilka representerade 293 aktier, medan ombud stod för 93
aktier. Konsul Olsson, stor industrimagnat i Helsingborg, hade ensam
tecknat 100 aktier. Johannes Paulsson hade fått nöja sig med 14. Vid
sammanträdet antogs bolagsordningen. Bolaget skulle ha sitt säte
i Åby by och ha som ändamål ”att tillverka och försälja tegel”. Det
meddelades också att Johannes Paulsson sålt markområdet till konsul
Olsson för 49 325 kronor och 50 öre. Bolagsstämman beslöt att ta över
detta köp plus ytterligare ett markområde.

Gruppbild av arbetarna omkring 1920 med disp. N. P. Persson och tegelmästare Johannes Bengtsson i mitten.

Nu kunde man börja anlägga ett tegelbruk. Byggmästare Gustaf Palm
i Rögle fick i uppdrag att upprätta en situationsplan för anläggningen.
Den skulle omfatta ”Fem torklador, ett maskin- och kranhus, en ringugn
intill östra torkladan samt en mindre ugn”. Allt uppfördes i egen regi.
Däremot anlitades Skandinaviska Skorstensbyggnadsaktiebolaget i
Malmö för bygget av de båda skorstenarna, 30 respektive 24 meter
höga. Räkningen för dessa slutade på 3 050 kronor. Ångmaskinen
levererades av Helsingborgs Mekaniska Verkstad.

Den 29 september 1903 stod byggnaden färdig och uthyrdes på fem år
till AB Klippans privata elementarskola.

Tillverkningen av råtegel kunde påbörjas den 25 maj 1899 och pågick
till den 16 september. Under premiäråret tillverkades 2 554 000 stycken
råtegel och vid årets slut hade 1 268 000 tegelstenar bränts. För övrigt
var skomakare Hagberg Tegelbrukets första kund. Av det inköpta teglet
byggde han huset på Storgatan 20 i Klippan.

Klippans Tegelbruk AB
Ett smalspårigt järnvägsspår anlades 1913. Under första världskrigets
andra år, 1915 var tillverkningen uppe i fyra miljoner fasad- och
murtegel. Året därpå började bruket även tillverka 117 000 takpannor.
I maskin- och kranhuset företogs en omfattande renovering i och med
att man övergick från ångkraft till elektrisk drift. I samband därmed
revs den mindre skorstenen.

Tegelbruket växer fram
Till en början skedde grävningen av leran för hand, men 1911 inköptes
en grävmaskin. Åtta man var sysselsatta med lastning av leran i små
vagnar.
Tegelbruket visade sig direkt vara ett lönsamt industriföretag. Första
året gav en vinst på 8 185 kronor och 50 öre. Trots den goda vinsten
avslog bolagets styrelse en begäran om ett anslag på 50 kronor till
Klippans Föreläsningsförening. Däremot fick kyrkoherden Axel Fröst i
Gråmanstorp en årlig ersättning av 15 kronor, fast han hade begärt 25
kronor. Enligt en statlig förordning hade landets prästerskap rätt till en
viss ersättning av industriella företag.
År 1900 började man även tillverkningen av dräneringsrör i olika storlek.
Klippan som kring 1900 utvecklades starkt, krävde ny bostadsmark. Då
tegelbrukets område låg nära det växande municipalsamhället Klippan,
sålde Tegelbruket byggtomter. Det här var en god affärsidé eftersom
tomterna skulle ”komma att bebyggas med tegelhus”.
År 1902 beslöt bolaget att bygga om tegelugnen till en s k ringugn.
Den nya ugnen inrymde 16 kamrar. Samma år fattade också bolagets
styrelse beslut om att bygga ”Elementarskolan”. Enligt byggmästare
N.P Nytzéns förslag skulle byggnaden omfatta två våningar, den
nedre avsedd för skollokaler och den övre för fyra bostadslägenheter.
Byggnadsfirman Göran Jönsson och N.P. Nytzén fick arbetet för
17 800 kronor. Till bygget skulle tegelbruket lämna tegel och skaffa
fram natursten till grunden.
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Grundläggaren av Klippans Tegelbruk och bolagets ordförande, konsul
Peter Olsson, avled den 1911 och vid bolagsstämman 1912 hölls en
parentation, som är värd att skildra:
”Få sådana män som konsul Olsson har det varit moder Svea förunnat
att äga… Måtte Sverige få många sådana män som konsul Olsson.”

År 1932 förvärvade disponenten i bolaget N.P. Persson och hans
familj aktiemajoriteten i bolaget. Han hade varit verksam i bolaget
sedan starten. 1935 ändrade bolaget sitt namn, ”Åby” togs bort i
bolagsnamnet. I fortsättningen var det Klippans Tegelbruk AB som
gällde.
Det andra världskriget medförde svårigheter att få tag i kol till
bränningen av teglet. Efter kriget påbörjades dock en modernisering av
bruket och en helautomatisering av tillverkningen skedde. När Klippans
Tegelbruk 1948 firade sitt 50 års jubileum betraktades det som ett av
de modernaste bland Skånes cirka 40 tegelbruk. Förtjänsten tillskrevs
främst disponenten N.P. Persson, som fungerat som protokollförare vid
det första sammanträdet 1897 och som disponent varit i tegelbrukets
tjänst i 46 år fram till sin död 1945.
För att göra tillverkningen oberoende av väder investerade bruket 1955
i kammartorkar. Teglet från bruket i Klippan blev mer och mer känt
bland arkitekter. ”Klippans Rosa” var man ensam om att tillverka på
1970-talet. Men i takt med minskat byggande i landet på 1980-talet
började Klippans Tegelbruk visa röda siffror i bokslutet. Förlusterna
ökade och 1986 tvingades man lägga ner bruket.
Tegelindustriepoken i Klippan tog slut men med Tegelbruksskolan och
numera också i Treklöverns uppförande av hyresbostäder har området
fått nya användningsområden.
KLÖVERBLADET | 1 – 2018

information från klippans kommun
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Invigning av Klippans skatepark
Lördagen den 12/5 klockan 13:00 invigs vår nya skatepark i Klippan!
Välkommen till en fullspäckad eftermiddag med uppvisning och skateskola med Tösabidarna,
livemusik från skatepunkbandet Keyframes, lär dig måla med sprayfärg med konstnärsduon
Brohemia, ät Bjärhus gårdsbutiks lokalt producerade mat (så långt som det räcker kommer matbiljetter att delas ut till alla som åker i parken), Actionbolaget visar produkter från sin skateshop,
AllaKan kommer finnas på plats med sina rullstolar, tal från lokalpolitiker och mycket annat.
Du hittar skateparken mellan Sågenhuset och Åbyskolan.

KLÖVERBLADET | 1 – 2018
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information från klippans kommun
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Jesper Svenbro
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Gäst
i Klippansoffan

Författaren, litteraturforskaren och akademiledamoten Jesper Svenbro, med rötterna i
Nordvästskåne, gästar Klippansoffan söndag 22 april klockan 14.00.

Författaren, litteraturforskaren och akademiledamoten Jesper Svenbro, med rötterna i
Nordvästskåne,
gästarkonsertsal
Klippansoffan
söndag
22 april
klockan 14.00.och akademiledamoten
Till musikskolans
kommer
författaren,
litteraturforskaren

Jesper Svenbro, för ett unikt samtal kring sitt författarskap, olika livsval och ”ljuset över
Öresund”. Samtalsledare
är Per Johansson.
Till musikskolans
konsertsal kommer
författaren, litteraturforskaren och akademiledamoten

Jesper Svenbro, för ett unikt samtal kring sitt författarskap, olika livsval och ”ljuset över
EntréSamtalsledare
60 kr, förköp dinärbiljett
på Klippans bibliotek.
Öresund”.
Per Johansson.
Biljett kan även köpas på plats före arrangemanget.

Entré 60 kr, förköp din biljett på Klippans bibliotek.
Biljett kan även köpas på plats före arrangemanget.
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DATORUTBILDNING

Historisk datorkurs för hyresgästerna
fler att lära sig lite mer datorkunskap, säger Ulf Bengtsson som är VD
på Treklövern.

T

reklövern har genomfört sin första
datorkurs för sina hyresgäster, ett
initiativ som blev mycket uppskattat.

Om så är fallet kommer Treklövern att arrangera nya utbildningstillfällen.

Det var i samband med fjorårets BO-Möte, som vände sig till bolagets
hyresgäster, frågan ställdes om det fanns intresse att deltaga i en
datorutbildning. Det fanns några stycken som skrev upp sig på
intresselistan. Men det visade sig svårt att få fram lämpliga instruktörer.
Treklövern gav dock inte upp och efter en tid pratade Ulf Bengtsson
med Stig Åhlund på PRO, som arrangerat liknande kurser.
Kostnadsfri utbildning
När väl instruktörerna, Bjarne Larsson och Pirjo Vidh, var klara, gick
Treklövern ut på hemsidan och upplyste om möjligheten att utan
kostnad få en utbildning i att använda sig av en dator. Med de som redan
anmält sig vid BO-Mötet kom den historiska utbildningen att omfatta
13 hyresgäster. Som kurslokal användes Treklöverns styrelserum.
Fem kurstillfällen
Det här var en kurs som gav Treklövern mersmak.
- Vi kommer att återkomma framöver och se om det finns intresse för

Förvaltning & Entreprenad
0435-77 54 30

Förvaltning & Entreprenad
0435-77 54 30

Fastighets- o.
Trädgårdsskötsel
Anläggningsarbeten

Lilla Kloster
0435-77 54 35

Lilla Kloster
0435-77 54 35

AB

AB

VVS-service

Miljövänlig
ogräsbekämpning
med HEATWEED
Välkommen med din förfrågan till:

info@lillakloster.se
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Välkommen med din förfrågan till:

vvs@lillakloster.se
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www.elsystem.se

0435 - 44 34 70

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

Kontorstryck

för stora och
små företag

• Brevpapper • Kuvert • Block
• Visitkort • Klistermärken m.m.

N. Skolgatan 2, Klippan • 0435 - 77 90 50
info@adaptmedia.se • www.adaptmedia.se

