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Blickpunkt Klippan
I det här numret av Klöverbladet kan ni ta del av resultatet
av Treklöverns senaste enkät bland de boende. Antalet
helnöjda kunder har ökat från 49 till 53 procent! Det är
en helt fantastisk siffra.
Väldigt få missnöjda
Kanske ännu mer iögonfallande är procentsatsen för
missnöjda hyresgäster: ynka 4 procent är missnöjda
med sitt boende i Treklövern.
Företaget som genomfört kvalitetsmätningen har
anlitats av ett 70-tal bostadsbolag landet runt. Det
gör det möjligt att se hur Treklövern klarar sig i den
nationella konkurrensen. Treklövern hamnar faktiskt
på en mycket meriterande andra plats bland de 70
undersökta bostadsbolagen, sannerligen inte illa av
ett bolag, vars varumärke för drygt tio år sedan var
ytterst skamfilat. Det fanns till
och med hyresgäster som på
den tiden närmast skämdes
för att tala om att de bodde i
Treklövern.
Det kommunala bostadsbolaget
i Klippan har alltså klättrat från
botten till den absoluta toppen
i ”serietabellen” för ”bostadsligan” i Sverige! Visst finns det all anledning att känna
stolthet för silverplatsen. Treklövern har dessutom
avancerat en placering, 2007 hamnade bolaget i
motsvarande jämförelse på tredje plats.

Förbättringar krävs
Enkäten pekar entydigt ut de områden där förbättringar
krävs: sophanteringen och tvättstugorna. Därför ägnar
vi i det här numret också uppmärksamhet åt de här
två områdena. Att just dessa saker sticker ut negativt
i enkäten kommer inte som någon överraskning för
Treklöverns vd Ulf Bengtsson, som konstaterar:
- Vi har länge varit klart medvetna om den här
problematiken.
Alla måste anstränga sig
Treklövern lägger ner mycket tid och resurser för
att få sophanteringen och skötseln av tvättstugorna
att fungera. Man har dessutom intensifierat arbetet
ytterligare på senare tid. Många hyresgäster sköter
sig exemplariskt, men inte alla och det är sorgligt att
en del hyresgäster inte vill bidra
till en trivsam boendemiljö. Att
ta hand om sina egna sopor på
ett vettigt sätt kräver inga större
tidsinsatser och att lämna efter sig
en väl städad tvättstuga, när man
använt den, måste betraktas som en
självklarhet.

Treklövern
har Sveriges
näst mest
nöjda kunder!

Kul att ni gillar Klöverbladet
Som redaktör för Klöverbladet var jag naturligtvis också
mycket intresserad av att ta del av enkätens resultat
för Treklöverns kundtidning. Och visst blev jag glad,
mycket glad, när det visar sig att åtta av tio hyresgäster,
som fyllt i enkäten, har läst det senaste numret av
Klöverbladet! För en tidning av det här slaget är det en
helt strålande notering.
Minst lika angenämt var det att ta del av resultatet av
vad hyresgästerna tycker om innehållet i Klöverbladet.
Uppemot 90 procent hamnar inom de två kategorierna
”mycket nöjd” och ”ganska nöjd”, även det är oerhört
höga tal för en tidning av den här typen. Jag bugar
och bockar för det engagemang som Klöverbladet
uppenbarligen väcker hos hyresgästerna i Treklövern
Bostads AB.
Styrkor och svagheter
Varför gör man då regelbundet sådana här enkäter
bland hyresgästerna? En motsvarande undersökning
genomfördes 2007 av Treklövern. Det övergripande
syftet med dessa enkäter är att få vetskap om vad som
kan förbättras i Treklöverns verksamhet för att få ännu
nöjdare hyresgäster. Genom de här undersökningarna
identifieras såväl styrkor som svagheter hos Treklövern.
Styrkorna kan man använda i marknadsföringen av det
kommunala bostadsbolaget och svagheterna ger ett
underlag för förbättringar.
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Nybyggnation
Det finns också mycket annat att redovisa. Nya
marklägenheter är på gång i Östra Ljungby. Är det något
som verkligen är attraktivt som boendemiljö är det just
marklägenheter, hyresgäster sätter stort värde på att ha
sin egen lilla gröna täppa. Äntligen är det också klart
att inleda omvandlingen av den gamla Färgfabriken i
Klippan till tio moderna lägenheter.
Pilotprojekt på energiområdet
Att det finns ett sug efter lägenheter hos Treklövern
framgår också av den nya intresselista som lanserades
i samband med introduktionen av den nya hemsidan i
juni. Listan fylls på för varje dag. Vi berättar också om
ett nytt pilotprojekt på energiområdet. Fastigheterna
på Torggatan 2 och Storgatan 52-54 har utrustats med
termostater på elementen, detta för att utnyttja energin
på ett mera effektivt sätt. Som ni säkert vet har Treklövern
som mål att år 2016 minskat sin energiförbrukning med
20 procent, ett viktigt mål i kampen för en bättre miljö.

”Taggar” ökar säkerheten i garagen
En milstolpe har också passerats i Treklöverns målmedvetna satsning på att skapa en tryggare boendemiljö
för hyresgästerna. I det här fallet gäller det garaget i
kvarteret Brage. Nu är det ”taggar” som gäller som
låssystem och därmed har de sista ID-korten plockats
bort. Med ”taggarna” ökar
säkerheten i garaget och dessutom är det nya låssystemet
mera lätthanterligt.
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OMBYGGNATION HOS TREKLÖVERN

MARKLÄGENHETER PÅ GÅNG

Sex nya i Östra Ljungby

I

ntresserad av att hyra en marklägenhet i
Östra Ljungby? Nu har ni chansen.
- Det blir sex nya marklägenheter, förklarar
Treklöverns vd Ulf Bengtsson och han är inte
det minsta orolig för att de skall vara svåra att
placera.
- Nej, är det något som våra kunder har efterfrågat
de senaste åren är det marklägenheter. De är otroligt
populära.
Elevbostäder
Därför har det kommunala bostadsbolaget gjort allt för att skapa fler
lägenheter av den typen. Att just det här projektet i Östra Ljungby blivit
aktuellt är en alldeles särskild historia.
- Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby har hyrt ett antal lägenheter av
oss för sina elevers räkning.
De har alltså fungerat som en form av elevbostäder. I juni sa emellertid
Naturbruksgymnasiet upp kontrakten med Treklövern för tio av dessa

Här skall det bli attraktiva
marklägenheter i Östra Ljungby.

studerandelägenheter. Gymnasieskolan hade ordnat ett annat boende för
eleverna.
- Man har dock fortfarande tio lägenheter kvar hos oss, upplyser Ulf
Bengtsson.
Stora uteplatser
När Treklövern tittade på de tio lägenheter som sagts upp på Stationsvägen 1, beslöt man sig för att bygga om sex av dem till marklägenheter.
Det visade sig att man med en trappa lätt skulle kunna omvandla dem till
lägenheter med uteplats.
- Uteplatserna blir 40-50 kvadratmeter stora.
Av de tio lägenheterna som blev lediga i Treklövern genom Naturbruksgymnasiets uppsägning är redan nio placerade.
- Och jag är övertygad om att även den sista lägenheten inom kort
kommer att få nya hyresgäster, framhåller Ulf Bengtsson.
Så het är marknaden för marklägenheter även i Östra Ljungby.

Behöver Ditt företag hjälp
med marknadsföringen?
Kontakta oss!
Vi anpassar oss
efter Era behov.
KLÖVERBLADET | 3 - 2010

"OQBTTBE
TGzSJOH
E
B
O
L
S
B
N

N. Skolgatan 2 - Klippan
Tel 0435 - 77 90 50
www.adaptmedia.se
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BO-ENKÄT 2010

Meriterande silverplats
för Treklövern i Bo-enkät
T

reklöverns nya kvalitetsmätning talar sitt tydliga
språk: hyresgästerna trivs!
- Inte minst glädjande är att
procentsatsen för helnöjda kunder
i helhetsbedömningen har stigit
från 49 till 53 procent, framhåller
Treklöverns vd Ulf Bengtsson och
fortsätter:
- Det är vi jätteglada för.
Vill ta en placering till
Det kommunala bostadsbolaget i Klippan har
all anledning att vara stolta över resultaten
av kundenkäten, som genomfördes i februari
i år. Scandinfo Marketing Research AB har
gjort motsvarande undersökning i ett 70-tal
bostadsbolag i Sverige.
- Vi hamnade på andra plats bland bolagen och
det är sannerligen inte illa.
Av alla av Scandinfos kvalitetsmätta bostadsbolag är det alltså bara ett bolag som har mer
nöjda hyresgäster än Treklövern.
- Visst är det fantastiskt, konstaterar Ulf
Bengtsson och tillägger.
- När vi genomförde motsvarande kvalitetsmätning 2007 hamnade vi på tredje plats bland
bostadsbolagen.
Treklövern har alltså i den senaste mätningen
tagit ännu ett kliv uppåt på den prestigefyllda
prispallen på den svenska bostadsmarknaden.
- Vårt mål är så klart att lyfta oss ännu en
placering.
Otroliga siffror
Treklövern tänker inte ge sig förrän första
platsen i rankingen är säkrad.
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BO-ENKÄT 2010
Ett mycket målmedvetet och strävsamt arbete med
att sätta kunden i centrum ligger bakom Treklöverns
mycket imponerande siffror i kvalitetsundersökningen.
- Speciellt positivt är det att vi noterar så höga
siffror för de mjuka sidorna, dvs kontakt, service och
bemötande.
I bemötandet från kundtjänst har 86 % av hyresgästerna, som besvarat enkäten, sagt att de är
helnöjda och gett högsta betyg, dvs en 5:a. Ytterligare
12 % har satt betyget 4:a.
- Det är otroliga siffror, ynka 2 % återstår till 1:or
och 2:or.
Kunderna uppskattar företagskulturen
När det gäller tillgängligheten är det nästan lika
strålande noteringar, 80 % har satt en 5:a, 18 % en
4:a.
- Också här blir det bara 2 % över.
Även vad gäller bemötande från kundvärd och områdeschef är resultaten i högsta klass, 76 % 5:or,
20 % 4:or.
Så det är bara att instämma i Ulf Bengtssons sammanfattande kommentar:
- Vi har uppenbart skapat en kultur i vår verksamhet,
som våra kunder uppskattar och sätter högt värde
på.
Det finns ett nyckelord för denna kultur: kunden,
kunden, kunden!
- Vi skall lösa problemen för våra kunder. Kunden vill
ha en bostad som han eller hon trivs i, det fixar vi.
Engagerade medarbetare
Ulf Bengtsson är noga med att påpeka att ett bostadsbolag inte skall förvalta sina fastigheter.
- Förvalta hus är den enkla biten, det finns massvis
med parametrar att gå efter.
Men att ta hand om de mjuka parametrarna, som
bemötande, service, skapa trivsel, är svårare.
- Det kräver engagerade medarbetare.
Och det har Treklövern Bostads AB, på annat sätt
kan man inte tyda de många positiva siffrorna i den
senaste kvalitetsmätningen.

a
s
Å
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Å

sa Olsson är en av Treklöverns många helnöjda kunder
– se där ett ansikte bakom kundenkätens alla statistiska
uppgifter.

- När jag fyllde i enkäten behövde jag inte tveka när det gäller helhetsbedömningen av
boendet. Det blev toppenbetyg för Treklövern.
Uppväxt i byn
Men så trivs Åsa Olsson och hennes 16-årige son verkligen i trerummaren på Pilagatan
1 C i Östra Ljungby.
- Jag är uppväxt i byn här, så jag känner samhället väl.
Sin första lägenhet i Treklövern flyttade hon in i 1998, då var adressen Pilagatan 3.
- Men den blev med tiden för liten för oss.
Efter några år hos privat hyresvärd hamnade emellertid Åsa Olsson och hennes två
söner på nytt i Treklövern. Det rörde sig om en större lägenhet på 3,5 rum på Pilagatan.
När sedan äldste sonen flyttade kändes den lägenheten lite för stor.
- Så då blev det en trea i Pilagatan 1 C.
Tillmötesgående personal
Åsas mor bor för övrigt i samma fastighet, fast i 1 B.
- Det är trappan bredvid, så vi har verkligen nära till varandra och det är trevligt.
Vad är det då som gör att Åsa Olsson trivs så bra med sitt boende i Treklövern?
- När man behöver kontakta Treklövern är det aldrig några problem.
Personalen är så tillmötesgående.
Genom åren har det blivit en del kontakter med Treklövern och varje
kontakt har varit lika positiv.
- När det är något som behövs åtgärdas, så fixar Treklövern det direkt.
Pratar med de flesta grannarna
Att Åsa Olsson inte är ensam om de positiva omdömena om det
kommunala bostadsbolaget i Klippan framgår sannerligen av den
genomförda kundenkäten.
Åsa kan bara hitta en sak som kanske kunde förbättras.
- Det är lite lyhört i lägenheterna här. Om man skulle få önska sig är det
lite bättre isolering.
Men annars trivs hon både med Treklövern och grannarna.
- Det är genomgående bra folk som bor här. Jag pratar med de flesta.
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SOPHANTERING

Plumpar i boenkäten:

Soprum och tvättstugor
D
et mesta är mycket positivt i den nya
kundenkäten, men även solen har sina fläckar
kan Ulf Bengtsson konstatera:
- Sophantering och städning i tvättstugorna sticker ut
negativt.

Anmärkningsvärda siffror
Trenden är densamma som vid förra
kvalitetsmätningen. Även 2007
redovisade en del hyresgäster
problem med sophanteringen och
städningen i tvättstugorna.
Det handlar inte om några
katastrofala siffror men eftersom
Treklövern inom nästan alla
områden får toppbetyg av
sina hyresgäster, blir de lägre
betygen för sophanteringen och
städningen av tvättstugorna
stock.xchng
något
anmärkningsvärda.
Bara 24 % av hyresgästerna
är helnöjda med sophanteringen och för städningen av tvättstugorna
är siffran ännu lägre, 21 %. Inte mindre än 24 % är dessutom direkt
missnöjda med sophanteringen, motsvarande siffra för städningen av
tvättstugorna är 23 %.
- Vi är klart medvetna om den här problematiken, förklarar Ulf Bengtsson
och fortsätter:
- Vad vi gjort är att intensifiera våra besök i soprummen och tvättstugorna för att se till att de hålls i ordning.
Stramat upp ronderingen
Tyvärr är det så att det finns hyresgäster
som totalt struntar i att sortera sina
sopor.
- De slänger allt i restavfall.
Ulf Bengtsson är dock noga med att framhålla
att det finns massor av hyresgäster som är
superduktiga på att källsortera och vissa soprum
sköts på ett utomordentligt sätt.
- Vi får försöka använda de goda exemplen och
överföra dem till de dåliga.
Det är emellertid ingen helt lätt uppgift. Treklövern
lägger ner mycket arbetstid för att få bukt med de
här problemen. Områdeschefen Mikael Svensson
ger exempel:
- Vi har stramat upp ronderingen ytterligare.
sto

ck.x

- En del andra som vi tidigare besökte en gång i veckan, tittar vi till tvåtre gånger nu, berättar Mikael Svensson och fortsätter:
- Vi har alltså fördubblat våra insatser.
Kents uppgift är att vid varje besök se till att soprummet är snyggt,
att städutrustning finns tillgänglig samt att grovsopor inte står och
skräpar.
- Som vi påpekat vid åtskilliga tillfällen är det hyresgästernas skyldighet
att själva forsla bort grovsoporna. Alla har tydligen ännu inte fått det klart
för sig, säger Mikael Svensson.

“Ger inte den här
nya satsningen resultat,
måste vi gå vidare. Vi
ger oss nämligen inte!”
Ökad besöksgrad även i vissa tvättstugor
Målsättningen tummar inte Treklövern på: hyresgästerna skall mötas av
ett snyggt och ordentligt soprum.
- Ger inte den här nya satsningen resultat, måste vi gå vidare. Vi ger oss
nämligen inte, betonar Mikael Svensson.
Även när det gäller tvättstugorna har Treklövern ökat besöksgraden.
- Många av våra tvättstugor besöker vi minst en gång i veckan för att se
till att det är i ordning.
Områdeschef Svensson påpekar dock att bostadsbolaget inte utökat
antalet storstädningar i tvättstugorna.
- Det är en gång i månaden som gäller.
Ständig kamp
Man för en ständig kamp för att de skötsamma hyresgästerna inte skall
bli lidande av en del andras misskötsel av soprummen och tvättstugorna,
men det finns en ekonomisk sida också:
- Ju mer arbetsresurser som vi tvingas sätta in, ju mer kostar det bolaget,
konstaterar vd Ulf Bengtsson.

Varje dag-besök i vissa soprum
På en del av Treklöverns bostadsområden besöker
numera Kent Danielsson soprummen varje dag.

chn

g
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UNDERHÅLL HOS TREKLÖVERN

Röster om
sophanteringen

P

å Treklöverns välbesökta
Bo-Möte i april fick hyresgästerna möjlighet att ge sin syn på
problemen med sophanteringen.
Här följer några röster från den
debatten.
”Vårt dilemma på
Föreningsgatan är att det ko
mmer bilar
utifrån och slänge
r sopor. Sätt
lås på soprummen
”
rvakning
”Sätt in kameraöve
Det förslaget
av soprummen!”
f Bengtsson
kommenterade Ul
inte lov att göra”
direkt: ”Det får vi
”I Stidsvig har vi
problem med bila
r,
som kommer utifr
ån, och ställer so
po
r
hos oss.” Ulf Beng
tsson kommentera
de:
”Det är svårt att ha
ntera men vi är
mycket tacksamm
a för tips.”
ft eget hus men
”Vi har tidigare ha
. Första gången
flyttat till lägenhet
ummet fick
jag kom ner i sopr
ock. Man hade
jag närmast en ch
.
å gånger i veckan
behövt tömma tv
op
ih
g att vika
Folk måste lära si
annat. Här krävs
h
mjölkkartonger oc
er information.”
information och åt

Målaren Esat Dulaj på Sandå i arbete med fönstermålning på N P Nilssons väg 8 i Östra Ljungby.

Här målas det om!
D

et löpande underhållet för
Treklöverns fastigheter rullar

på.

Och visst märks det skillnad. Ta en titt på hur
fönstren på Infanterigatan 9 till 15 i Ljungbyhed
såg ut före ommålningen.
- De var i ett bedrövligt skick, säger Treklöverns
vd Ulf Bengtsson.
Ett helt nytt utseende
Men nu lyser det om fönstren till de 40 lägenheterna
i området. Lite färg kan göra underverk.
På N P Nilssons väg 8 i Östra Ljungby har också
fönstren målats men även samtliga träpartier på
fastigheten har fått ny färg.
- Det har gett huset ett helt nytt utseende, menar
områdeschefen Mikael Svensson.
Även på Pilagatan 1 i Östra Ljungby har Treklöverns
fastighet fått en ansiktslyftning i form av nymålade
fönster samt utbyte av balkongfronter.
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FÖNSTERBYTE

Alla vinnare på fönsterbyte

N

u är ännu en etapp i
Treklöverns miljöinriktade
plan för fönsterbyte avklarad.
Fastigheten på Torggatan 2 A och B
har fått nya fönster.

- Ja, det rullar på, konstaterar områdeschefen
Mikael Svensson och tillägger:
- Det är samma gäng som tidigare som varit i
farten den här gången.
Samma som i våras
Fönsterrallarna Fredrik Andersson och Rolf
Engberg börjar bli välkända profiler bland
Treklöverns hyresgäster.
De börjar få en viss vana vid att byta fönster i
det kommunala bostadsbolagets bestånd.
- Tillvägagångssättet är detsamma som när
Torget 1 fick nya fönster i våras.
Med andra ord byts inte bara fönstren, vid
balkongerna ersätts hela väggen.
- Den gamla väggen vid balkongen var dåligt
isolerad. Så den har vi rivit bort och sedan
tätat den med senaste teknik, berättar Mikael
Svensson.
24 lägenheter
Så nu slipper hyresgästerna draget från
balkongväggen.
- Lägenheterna har fått ett mycket bättre inom-

”Fönsterrallarna” i farten.

husklimat med den nya isoleringen och dessutom sparar vi värme.
Alla är alltså vinnare i det här renoveringsarbetet, både hyresgästerna och Treklövern.
- Den här etappen rör sig om 24 lägenheter.

Så räkna med att fönsterrallarna på nytt dyker
upp i Klippan.
- Enligt planen skall vi nästa år fortsätta med
fönsterbytena i vårt fastighetsbestånd, upplyser
Mikael Svensson.

Viktigt med mötesplatser
D

Den sociala samvaron bland de boende i Torget
1 är omvittnat stor.
Och nu har den möjlighet att bli ännu större! Mötesplatsen framför Torget 1 A har omskapats och försetts
med fler sittgrupper.

- Vi fick propåer från hyresgästerna att de gärna önskade att uteplatsen
utökades, säger områdeschefen Mikael Svensson.
Viktigt med social samvaro
Så Treklövern iordningställde en sittgrupp och den åtgärden har
sannerligen uppskattats av de boende i sjuvåningshuset.
- Minst 4-5 hyresgäster har ringt och personligen tackat Treklövern,
upplyser Mikael Svensson.
Social samvaro är en betydelsefull del i en god boendemiljö.
8
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NYBYGGNATION HOS TREKLÖVERN

Byggstart för Gränden
N

u startar ombyggnaden av Gränden, den gamla
Färgfabriken, i Klippan!
- Äntligen kommer vi igång, förklarar Treklöverns vd
Ulf Bengtsson och tillägger:
- Det här skall bli riktigt spännande att följa.

Skönt att vara igång
Ja, omvandlingen av den klassiska byggnaden i Klippan till tio moderna
lägenheter kommer säkert att följas av många nyfikna.
- Dröjsmålet för projektet är utan vår förskyllan, men visst är det skönt
att det nu kommer igång, säger Ulf Bengtsson.
Den 1 mars nästa år skall ombyggnaden vara klar och hyresgästerna
kunna flytta in.
- Vi har redan fått in en hel del intresseanmälningar för lägenheterna,
berättar Ulf Bengtsson.
Varierande hyra
Av de tio lägenheterna blir två på två rum och kök medan de åtta
resterande är trerummare. Hyran varierar från 6 968 till 7 954 kronor
i månaden.
- De lägenheter som inte har egen uteplats eller balkong får tillgång till
tre uteplatser på gården.
Garageplats i flerbilsgarage på Järnvägsgatan 15 ingår.
- Det ligger bara ca 200 meter från Gränden, så avståndet mellan lägenhet
och garageplats är mycket bekvämt.
Historisk miljö
Att det verkligen är historisk byggnadsmiljö, som nu kommer att
omvandlas till tio hypermoderna lägenheter är tveklöst. Fastigheten
uppfördes i början av 1900-talet. 1908 startade Velocipedfabriken
Herald cykeltillverkning och hade som mest 15-20 anställda.
- När Herald gick i konkurs 1921 tog ett nytt bolag över verksamheten,
men på 1930-talet köptes cykelfabriken i Klippan upp av konkurrenten
Gislaved, som lade ner fabriken.

Ulf Bengtsson visar upp en skyltraritet från Klippans färgfabrik.

Legendariska hyresgäster genom åren
Efter att ha stått oanvänd under något år fick byggnaden nya ägare i form
av bröderna Elmer och Carlos Swebe.
- De startade 1936 Klippans färgfabrik AB.
Åtta anställda arbetade med att producera färgen medan hela 14 var
sysselsatta med att sälja den. Klippans Färgfabrik var i gång till mitten
av 1950-talet.
På fabrikens andra våning hyrde senare Bröderna Ottosson in sig
för tillverkning av grimmor, selar, andra hästtillbehör och kapell till
traktorhytter.
- Bland hyresgästerna i fastigheten fanns den legendariske Klippanfotografen Axel Blomberg, som hade sin ateljé i fabrikskomplexet.
Det är alltså en verkligt klassisk byggnad som
nu omvandlas till tio lägenheter.
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SÄKERHETS- OCH MILJÖARBETE

”Taggar” även i Brage
I

nförandet av s k ”taggar” även i garaget i
kvarteret Brage glädjer inte minst Treklöverns
områdeschef Mikael Svensson:
- Nu har vi ett modernt och tryggt låssystem i samtliga
våra flerbilsgarage i Klippan.

Ökad
t
e
h
g
g
try
en
g
a
r
a
ig

ID-korten är numera historia och har ersatts med ett betydligt mera
lätthanterligt låssystem.
- Med ”taggar” blir säkerheten i garagen mycket bättre.
Steg framåt i trygghetstänkandet
Strax före sommaren fick de som hyr garage av Treklövern i kvarteret
Brage sina ”taggar”, därmed sattes det definitivt punkt för ID-kortens
historia inom Treklövern.
- Det känns jätteskönt och innebär att vi tagit ännu ett steg framåt i vårt
trygghetstänkande för våra kunder, konstaterar Mikael Svensson.
Systemet med ID-kort hade nämligen sina brister. Så fort en hyresgäst
förlorat ett ID-kort var man tvungen att ta bort alla i samma serie ur
systemet.
- Sedan fick vi lägga in samtliga, så när som på det som var borta, i
systemet på nytt, upplyser Mikael Svensson och tillägger:
- Det var mycket tungjobbat.
Ökad garageuthyrning
Med det nya ”tagg-systemet” plockas bara den ”tagg” som kommit på
avvägar bort. Det är enkelt och smidigt.
- Ja, vi är jättenöjda med det nya låssystemet. Säkerheten i garagen har
förbättrats betydligt.
Uppenbart delar Treklöverns kunder den uppfattningen. Uthyrningsgraden
i garagen har nämligen också ökat sedan det nya säkerhetssystemet
infördes.
- Alla är vinnare med ”tagg-systemet”. Sedan vi började med det har
antalet incidenter i garagen minskat högst avsevärt. Det tjänar både vi
och våra kunder på.

Bättre värme – Mindre energi

Pilotfall förbättrar miljön

T

ermostater på elementen i
fastigheterna Torggatan 2
och Storgatan 52-54. Det handlar
om ett pilotfall för Treklövern.
- Slår det här väl ut kommer vi att fortsätta i
andra fastigheter, berättar Treklöverns områdeschef Mikael Svensson.
Ny energiberäkning
I sin medvetna kamp att minska energiförbrukningen har Treklövern tagit hjälp av en
energikonsult. I första etappen har fastigheterna
på Torggatan 2 och Storgatan 52-54 granskats,
vad finns att göra för att utnyttja energin på ett
mer effektivt sätt.
- En ny energiberäkning har gjorts, förklarar
Mikael Svensson.
10

Genom att ställa in flödet av värmen till
varmvattnet i elementen, så att det blir mer
jämt fördelat, skall det gå att uppnå samma
värmenivå i alla lägenheter.
- Alla lägenheter har ju inte samma förutsättning för värmen, gavellägenheter har till
exempel ett mer utsatt läge.
Lägenheterna ska inte upplevas som
dragiga
Men tanken är att man med den nya energitekniken skall få värmemässigt likvärdiga
lägenheter.
- Blåsiga dagar skall man slippa uppleva
lägenheten som dragig.
Fram till nu har det inte funnits några
termostater på elementen i lägenheterna på
Torggatan 2 och Storgatan 52-54.
- Energikonsulten har visat att det här är en bra
investering för våra hyresgäster.

Matthias Wilm,
monterar en termostat.

Rören isoleras
Installerandet av termostater på elementen har
en annan fördel.
- Vi kommer att få en betydande besparing på
energisidan enbart genom termostaterna.
Rören från panncentralen som leder värmen
ut till de olika fastigheterna kommer också att
isoleras ordentligt.
- På så sätt slipper vi bli av med en massa
värme mellan fastigheterna.
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INTRESSELISTA PÅ DEN NYA HEMSIDAN

Många söker bostad

Succé för intresselista
V

ilken succé för Treklöverns
nya hemsida!
- Intresselistan bara växer och
växer, förklarar Therese Svensson,
hos Treklövern.

Ökat intresse för digital registrering
Det var i juni som det kommunala bostadsbolaget lanserade sin nya hemsida på nätet.
Inte minst alla bostadssökande har verkligen
tagit till sig den nya hemsidan och möjligheten
att digitalt registrera sitt intresse för att hyra en
lägenhet hos Treklövern.
- I samband med introduktionen av den nya
hemsidan fick även de som tidigare sökt
bostad i Treklövern registrera sitt intresse på
nytt, upplyser Therese Svensson.

Färsk intresselista
På det här sättet fick det
kommunala bostadsbolaget
tillgång till en alldeles färsk
intresselista.
- Det var visat sig att många
nya namn har tillkommit. Jag
uppskattar att av de drygt 260
intressenter som listan upptog
i augusti, var hälften helt nya
namn för oss.
Över förväntan
Det fortsätter att komma till nya
namn på den digitaliserade listan.
För att registrera sig krävs tillgång
till en mailadress.
- Även de som inte har tillgång till egen
dator har uppenbart lyckats lösa det med hjälp
av släktingar eller bekanta.
Det är faktiskt bara ett litet fåtal som Treklövern

har behövt hjälpa med att komma med på
intresselistan.
- Ja, det här har löst sig över förväntan, framhåller Therese Svensson.

AVLOPPSSPOLNING
SLAMSUGNING
ROTSKÄRNING

LEDNINGSFILMNING
TANKRENGÖRING
TORRSUGNING

042-29 58 00

Jour Dygnet Runt
0431-265 00

0418-100 06

0451-410 60

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

