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Blickpunkt Klippan

Ny profil på Järnvägsgatan!
En hörntomt på Järnvägsgatan i Klippan har fått en ny
profil. I oktober var det inflyttningsklart för Treklöverns
senaste byggprojekt: Valhalla 17.
Och visst är det lätt att hålla med Marianne Nilsson, en
av de tolv lyckliga, som fått en lägenhet i den nybyggda
fastigheten:
– Att flytta in i en helt ny lägenhet är underbart.
Ja, det doftar verkligen nytt och fräscht om hennes 60,4
kvadratmeter i markplanet.
Hur hon hittade sin drömlägenhet? På Treklöverns hem
sida, det är så man numera söker sitt nya boende. Ut
vecklingen på det här området har gått med en rasande
fart.
Sakta men säkert bygger alltså Treklövern nya hyres
lägenheter. Det finns politiker i Klippan, som vill släppa
lite på bromsen och bygga i snabbare takt. Men Rune
Persson, nygammal ordförande i Treklövern Bostads
AB:s styrelse höjer ett varnande finger för att gå fram
för fort:
– Vi skall expandera i lagom takt, som motsvarar mark
nadens behov.
Ta del av den nyvalde ordförandens syn på det kom
munala bostadsbolaget i det här numret av Klöverbladet.
Styrelseveteranen Persson kan nämligen Treklöverns
historia, han var med om de många krisåren, då man rätt
gärna inte talade högt om att man satt i bostadsbolagets
styrelse.
– Då var Treklövern ett råttbo!
Så drastiskt uttrycker Rune sig om åren, då hundratals
tomma lägenheter och ständiga miljonunderskott när
mast gjorde Treklövern till ett skällsord på byn.
Nu är det annorlunda, vid de löpande mätningarna av
nöjdkundindex ligger Treklövern i topp bland landets
bostadsbolag och dessutom har bolaget blivit en pålitlig
vinstmaskin.
Men Rune har som sagt varit med på hela resan, från
botten till toppen, och minns alltså även de svåra åren.
För allt smör i Småland vill han inte att de skall återkomma
och just därför betonar han vikten av en lagom (detta så
flitigt använda svenska ord) nybyggnadstakt.
Inom Treklöverns lägenhetsbestånd ryms många in
tressanta levnadsöden. I samband med ett reportage
om PRO:s kraftigt utökade lokalytor i Kristallen i förra
numret gavs jag möjlighet att också ta del av filatelisten
Rune Petterssons intressanta utställning på temat
frimärkeshistorik. När jag dessutom fick klart för mig
att Rune bodde i Torget 1 och alltså var hyresgäst
hos Treklövern tvekade jag inte. Här fanns ett nytt
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reportageuppslag, så för en tid sedan det blev hissen
upp till fjärde våningen och resultatet av besöket i Rune
Petterssons lägenhet kan ni läsa i det här numret. Han
samlar nämligen frimärken på ett något annorlunda sätt.
De så populära sommarutflykterna i Hyresgäst
föreningens regi, som Treklövern bidrar till ekonomiskt,
gick i år till Vattenriket utanför Kristianstad och Liseberg
i Göteborg. Vädret i somras var väl länge inte särskilt
”somrigt”, men när de två bussarna i augusti rullade i
väg från Klippan mot Vattenriket sken solen. Så man
hade till och med tur med vädret. Utflykten till Liseberg
vände sig främst till barnfamiljer och vad vore lämpligare
än att låta en 13-åring beskriva besöket på nöjesfältet i
Göteborg. Susanne Käki och hennes två syskon hade
hur roligt som helst.
Att Treklövern satsar mycket pengar på underhållet av
sina fastigheter har nog alla fått klart för sig. I år noterar
bolaget ett nytt rekord för utomhusmålningen. Inte
mindre än 1,9 miljoner kronor kommer det att ha målats
för när året är slut. Visst är det en imponerande summa.
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På Stationsvägen 1 A-D i Östra Ljungby har man
dock inte behövt måla några fönster. Fastigheten har
nämligen försetts med helt nya fönster, totalt rörde det
sig om 148 stycken, som Treklöverns duktiga snickare,
bröderna Lundström, monterat.

PRODUKTION:

Och så berättar vi om ännu en investering på energisidan.
Torggatan 2 samt Storgatan 52-54 har försetts med en
frånluftsvärmepump, som ger klara energivinster och
därmed bidrar till en bättre miljö.
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Tel 0435 - 44 10 80

Så det finns en hel del att läsa även i det här numret av
Klöverbladet.
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Inflyttat och klart i
Valhalla 17.
Åke Jönsson
PS. Vet ni vad som ligger
bakom ordstävet ”För allt
smör i Småland”? Visserligen
var smör en gång i tiden
land
skapets stora export
produkt, men det klassiska
uttrycket har mer att göra
med att både smör och
Småland börjar på sm-. DS
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TREKLÖVERNS STYRELSE

Ordförandeskifte i Treklövern

Nu basar Rune Persson på nytt!
R

une Persson (s) är tillbaka som ordförande i
styrelsen för Treklöverns Bostads AB.
– Uppdraget i Treklövern är så himla roligt, förklarar
Rune, som vid bolagsstämman i våras tog över efter
Jens Westring (m).
Rune tonar också ner den politiska dimensionen i styrelsearbetet för det
kommunala bostadsbolaget.
– Vi har en bra styrelse och vi träter inte utan har hyresgästernas bästa
i tankarna hela tiden. Alla i styrelsen är besjälade av att det går bra för
bolaget.
Pragmatiska beslut
Så partifärgen har ingen större betydelse när det gäller Treklövern
Bostads AB.
– Det handlar inte så mycket om ideologiska beslut utan främst om
pragmatiska, beslut som skall gynna bolaget på sikt.
Det här är alltså inte första gången som Rune Persson svingar
ordförandeklubban i det kommunala bostadsbolaget.
– Jag fick ta över redan 2000, när Hans Pommer valde att kliva av.
Då hade Rune två år tidigare efterträtt Bengt-Åke Nilsson som
kommunalråd och i den rollen var det naturligt att också ta hand om
ordförandeposten i Treklövern när uppdraget blev vakant år 2000.
Rekonstruktion
Han tog över ett bolag som blött ekonomiskt år efter år under slutet av
1990-talet, tomma lägenheter gav kraftiga underskott i bokslutet. Rune
minns de åren med en rysning,
– Kommunen tvingades gå in med ett årligt aktieägartillskott på 5-6
miljoner kronor och vi i styrelsen fick också ta mycket skit, förklarar
Rune och fortsätter:
– Treklövern var som ett råttbo och det var naturligtvis inte hållbart i
längden att kommunen skulle sätta till så enorma summor för att rädda
bolaget.
Ett tag var man inne på att helt enkelt sälja det kommunala bostads
bolaget, men snart nog skissade man på att i stället genomföra en
rekonstruktion, att riva en del fastigheter för att få ett lägenhetstal som
mer motsvarade hyresmarknadens behov.
– Den saneringen blev riktigt bra, konstaterar Rune Persson och till
lägger:
– Ulf Bengtsson har gjort ett fantastiskt arbete.
Positiv utveckling
Den positiva utvecklingen sedan krisåren kan mycket väl illustreras med
upplysningen att sedan dess har Treklövern noterat 14 raka vinstår i
bokslutet.
Efter att ha basat i bolaget till och med 2002 tog Pia Svensson/Dahl
(m) över året därpå men Rune stannade kvar i styrelsen som 2:e vice
ordförande. Den rollen innehade han fram till bolagsstämman i våras,
när han åter valdes till ordförande.
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– Egentligen hade jag velat trappa ner efter valet i fjor, men så blev inte
fallet.
Nej, Rune är inte bara ordförande i Treklövern utan också i Barn- och
Utbildningsnämnden.
– Det är ganska tungt.
Han erkänner också att han om hade fått välja ett av uppdragen, hade
det blivit Treklövern.
– Det bolaget ligger mig varmt om hjärtat.
Vad som gör det speciellt spännande är att det ständigt händer nya saker
i Treklövern.
Expansion i lagom takt
När han kommer in på framtiden för det numera så ekonomsikt väl
mående kommunala bostadsbolaget är Rune tydlig på en punkt:
– Vi skall expandera i lagom takt, som motsvarar marknadens behov.
Det tycker han är ytterst viktigt att understryka. Vissa politiker som inte
har varit med om den här resan, upplevt de tomma lägenheterna och
de återkommande röda siffrorna i bokslutet, vill bygga i snabbare takt.
– Men vi som minns de många krisåren och aldrig vill att de skall
återkomma, har här en pedagogisk uppgift.
Närmast som ett mantra upprepar Rune Persson budskapet:
– Man kan inte bygga mer än marknadens behov av hyreslägenheter.
Hans starka engagemang för Treklövern går inte att ta miste på och
Rune tar återkommande del av nöjdkundindex, där det kommunala
bostadsbolaget i Klippan ligger i topp år efter år:
– Det är verkligen glädjande och det är tack vare bolagets personal.

TREKLÖVERNS ORDFÖRANDEN
1988-2015
1988 Sten Allan Jönsson
1989 Willy Grankvist
1990 Sten-Gunnar Månsson
1992 Sten-Allan Jönsson
1994 Bengt Svensson

1995 Hans Pommer
2000 Rune Persson
2003 Pia Svensson/Dahl
2007 Jens Westring
2015 Rune Persson
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VALHALLA 17

”Underbart att flytta in

N

u är alla hyresgästerna
på plats i de tolv lägen
heterna i Treklöverns nya fastighet
Valhalla 17. Marianne Nilsson är
en av dem.
– Och jag trivs jättebra, säger Marianne och
fortsätter: Grannarna är bra och alla i huset
hälsar och pratar med varandra.
Den 25 september flyttade hon in i sin två
rummare på 60,4 kvadratmeter.
– Det var underbart att flytta in i en helt ny
lägenhet.
Från Helsingborg till Klippan
Fram till dess bodde hon i Helsingborg, men
förklarar flytten till Klippan så här:
– Jag har min son Teds familj och barnbarnen

BILDEKOR
SKYLTAR

Storg. 7 264 52 Ljungbyhed

0435-44 10 80

engmansidedesign@telia.com 7 års GARANTI
Välkommen!
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Apoteksombud

Uttagsautomat

Matbutiken nära dig!
www.hemkopljungbyhed.se
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VALHALLA 17

i en helt ny lägenhet”

i Kvidinge. Så nu har de inte så långt att köra
för att hälsa på.
Lägenheten på Valhalla 17 hittade hon på
Treklöverns hemsida och bestämde sig direkt:
– Den skall jag ha.
Så hon ringde till det kommunala bostads
bolagets kontor och an
mälde sitt in
tresse.
Tidigare bodde hon på sjätte våningen i ett
höghus vid det nya polishuset i Helsingborg.
– Jag hade världens underbaraste utsikt.
Från toppen till botten
Nu bor hon på bottenvåningen i det nya tre
våningshuset på Järnvägsgatan i Klippan.
Höjdmässigt har Marianne alltså bytt ner sig
rejält – från toppen till botten.
– Men här har jag en uteplats och den kommer
jag säkert ha stor glädje av när buskarna växt
till sig.

“Här har jag en uteplats
och den kommer jag säkert
ha stor glädje av när
buskarna växt till sig!”
Hon hade för övrigt några villkor, när hon
började leta efter lägenhet i Klippan:
– Antingen balkong eller uteplats samt natur
ligtvis tillgång till hiss.
Marianne gillar plan
lösningen i den nya
lägenheten, de 60 kvadratmeterna är så väl
disponerade. Hon kan ge flera exempel:
– Här kommer man lätt in med rullatorn i köket.
Dessutom har hon fått tillgång till ett större
sovrum än i lägenheten i Helsingborg men det
är en annan detalj som hon inte nog kan prisa:
– Garderoberna med skjutdörrar älskar jag. Det
är jättebra.

Barnbarnen hälsar på
Så var det nu det här med sonen Teds familj
och barnbarnen, som är 20, 16 respektive 14
år gamla. Mormor bor nämligen i Treklöverns
servicehus i Klippan. Så familjen brukar säga:
– Vi kör och hälsar på mormor först och sedan
tar vi farmor på hemvägen.
I och med Mariannes flytt från Helsingborg till
Klippan har de fått betydligt närmare till farmor.
– Från Kvidinge till Helsingborg är det 3,5 mil,
det är sju mil tur och retur. Nu har de bara sju
kilometer att åka, 1,4 mil totalt.
Och med ett nöjt leende konstaterar Marianne:
– Så med flytten till Klippan sparar jag in en del
bensinpengar åt dem.
För att inte tala om de miljömässiga vinsterna!
Innan vi skall gå visar hon fram blomman som
hon fick av Treklövern vid inflyttningen.
– Jag kände mig verkligen välkommen!

Lilla Kloster
0435-77 54 35

AB

Förvaltning & Entreprenad
0435-77 54 30

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

”Hade behövt
tio tvårummare
för allt jag
samlat”
Han visar oss några exempel: Tjörnbron, VM i fotboll 1958, Sveriges
riksdag, knyppling.
– Det har varit väldigt allmänbildande för mig. Man lär sig mycket.
Ett album har Rune fyllt med blad bara med fåglar.
– Många har säkert inte tänkt på hur många olika fågelarter, som getts
ut som frimärke.
Om inte förr, får man det klart för sig genom att studera blad på blad i
Runes fågelalbum.
I ett annat har han samlat enbart djur, så dessa informationsblad har med
tiden blivit många.
– Jag har även gjort album med kända personer, dock enbart svenska
samt idrottsmän och -kvinnor.

R

une Pettersson visar sovrummet i sin tvårums
lägenhet i Torget 1 B och säger:
– Här får jag plats med frimärkena och en säng.

140 frimärksalbum kräver sin plats och har till och med tvingat Rune att
fundera ut en sinnrik lösning:
– För att få plats med arbetsbordet härinne har jag satt hjul på det, så att
jag kan flytta det. Annars kommer jag inte åt sängen på kvällen när jag
skall lägga mig.
I nästan hela sitt liv har 75-årige Rune Pettersson ägnat sig åt att samla
frimärken, han är en genuin filatelist.
– Jag började med svenska frimärken i unga år.
Han köpte förstadagsbrev på nya svenska frimärken år efter år, men till
sist tröttnade han på den samlarmetodiken. I stället beslöt han sig för att
ta sitt samlande ett steg vidare, lyfta in det i allmänbildningens tjänst.
Olika motiv
Först som pensionär började han intressera sig för datorer och det
nya mediet födde en idé. På datorn letade Rune fram artiklar, som gav
kunskap om olika frimärksmotiv.
– Det var så det började, förklarar Rune och letar fram det första frimärket,
som han kompletterade med informativa texter på ett blad.
Den första svenska satelliten Viking var först ut, frimärket har försetts
med en text, som ger information om historien bakom denna farkost.
Sedan dess har han hunnit sätta sig in kunskapsmässigt i många motiv.
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Utställning på Kristallen
Varje frimärke har en egen historia och tidigare i år hade Rune Pettersson
en utställning i samlingslokalen i Kristallen i Torget 1, där alltså han
även bor numera.
– Ja, man har så mycket att göra när man bor här.
Det framgår inte minst av den veckokalender, som Rune Pettersson har i
hallen i sin lägenhet, den är fulltecknad med planerade aktiviteter.
– Bland annat går jag på datakurs här i huset.
Rune Pettersson är uppväxt i Ugglarp. Fram till för fyra år sedan bodde
han i sitt föräldrahem där.
– Jag byggde en mekanisk verkstad på tomten och tillverkade i 30 år
utrustning till trädgårdsmästerier.
Från Ugglarp till Klippan
Men i november 2011 gick flyttlasset från Ugglarp till lägenheten på
fjärde våningen i Torget 1 B i Klippan.
Det innebar ett rejält lyft för Rune, som hela livet bott i markplanet.
– Så när jag kom hit, njöt jag av utsikten.
Fast flytten förde också med sig problem, det är nämligen så, att han
inte bara samlat på frimärken. Det har blivit en del andra föremål genom
åren, gamla telefoner och kameror samt mycket annat och som han
konstaterar:
– Jag hade behövt tio tvårummare för att få plats med allt jag samlat.
Han tvingades gallra rejält vid flytten till Torget 1 B.
Fast några gamla kameror och telefoner fick han allt med sig. De finns
prydligt placerade i skåp och på hyllor i lägenheten och visar på bredden
i hans samlande.
– Men det mesta fick jag göra mig av med, noterar Rune med lite dyster
röst.
Frimärkssamlingen överlevde dock intakt flytten från Ugglarp till
Klippan.
En sådan raritet kan man rätt gärna inte göra sig av med.
KLÖVERBLADET | 3 - 2015

FILATELISTEN RUNE

Anknytning till Klippan
I Rune Petterssons samling ingår också frimärken som har
anknytning till Klippan bland annat S:t Petri kyrka.
1990 uppmärksammade Postverket hundraårsjubileet av bildandet av
Klippans Finpappersbruk, som året därpå, 1891, inledde tillverkning av
frimärkespapper. Det klassiska bruket, med anor från 1583, hamnade
alltså på frimärke med valören 2:50. Motivet var det vattenmärke som
pappersbruket använde sig av på frimärkena med Oscar II under tiden
1891-1910.
Under många år framöver försåg Klippans Finpappersbruk det
svenska Postverket med frimärkspapper.
I samband med utgivningen av frimärkena med anknytning till
pappers
bruket i Klippan, framhöll bolagets för
sälj
nings
chef
Hans-Jörgen Lageson:
– Vi är mycket stolta över frimärkspappersproduktionen på
Klippans Finpappersbruk, även om det inte är någon stor
produkt.
Vid den tiden producerade bruket 150-200 ton frimärkes
papper medan den totala produktionen av papper uppgick till
cirka 45 000 ton.
Med stolthet kunde Lageson upplysa:
– Vi försörjer Sveriges frimärkspappersbehov till 80 procent. 20
procent importeras från England, men vi exporterar också en del.

Störst på:
!

Välkomna

ÖPPET: Vard. 07.00 - 18.00 Lörd. 09.00 - 13.00
Karossvägen 1 KLIPPAN
KLÖVERBLADET || 1 3- 2009
2015

Ö.Teatergatan 7, 264 38 Klippan Tel. 0435-101 09

www.klippanskulturcenter.se
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HYRESGÄSTFÖRENINGENS SOMMARYTFLYKTER

Sommarutflykt till Vattenriket
– Ombord fanns en väldigt trevligt guide, som berättade om Kristianstad
i allmänhet och Vattenriket i synnerhet.
Gunnel uppskattade också tillbakablickarna på staden Kristianstads
historia.
– Vi fick höra mycket intressant och dessutom förmedlade guiden det på
ett mycket underhållande sätt.

I

år stod Vattenriket vid Kristianstad som mål för
Hyresgästföreningens och Treklöverns sommar
utflykt för hyresgästerna.

– Det är himla generöst av Treklövern att ställa upp, förklarar Gunnel
Kjellén, en av många nöjda hyresgäster som deltog i den så populära
bussutfärden.
– Vi hade dessutom lyckats pricka in rätt dag, konstaterar Gunnel.
Och då tänker hon vädermässigt. Den 19 augusti bjöd på ett strålande
sommarväder.
Två bussar
Tidigt på morgonen åkte två fullsatta bussar i väg från Klippan mot
Kristianstad. Väl framme där skildes de båda bussarna åt.
– Vår buss åkte till båten, som skulle ta oss ut i Vattenriket, berättar
Gunnel.
Sedan bar det i väg ut på vattnet.

Skratt och middag
Så det blev en hel del skratt under båtfärden. Hyresgästerna fick åka
igenom hela Vattenriket och hann också med att äta middag under
färden.
– Man kunde välja mellan pytt i panna och fläskschnitzel.
Alla lät sig väl smaka, det brukar ju heta att ”sjön suger”.
– Ja, det var jättegott, intygar Gunnel.
Ungefär två timmar varade utforskandet av Vattenriket. När de klev i land,
stod den andra bussens resenärer beredda att kliva på. För Gunnel och
hennes medresenärer fortsatte utflykten med bussen till Flädergården,
där kaffe och nygräddade våfflor med grädde och sylt väntade.
– Sylten var lite annorlunda, den var gjord på fläderbär.
Här fanns också ett jättestort växthus med massor av olika sorter av
pelargoner till försäljning.
– Det var en del som köpte.
Shopping i Tyringe
Sedan satte bussen kurs mot lågprisvaruhuset i Tyringe, där man
stannade till en timme och många tog chansen att handla.
Efter det bar det iväg hem till Klippan efter en synnerligen fullmatad dag.
– Och framför allt en trevlig dag, framhåller Gunnel och fortsätter: Vi har
så skoj när vi träffas.
Gunnel Kjellén har varit med en gång tidigare, men räknar med fler
sommarutflykter i Hyresgästföreningens och Treklöverns regi framöver
för henne.
– Ja, nu när jag är pensionär har jag helt andra möjligheter att följa med.

och barnfamiljerna på Liseberg
L

iseberg var målet för sommarens mer familje
betonade utflykt av Hyresgästföreningen och
Treklövern.

En som uppskattade det resmålet var 13-åriga Susanne Käki.
– Vi hade jätteroligt, förklarar Susanne, som hade hela familjen med sig,
däribland storasyster och lillebror.
Attraktioner
På nöjesfältet var det framförallt tre åkattraktioner som Susanne satte
stort värde på. Och ni som är höjdrädda ska sluta att läsa här. Eller
vad tycks om följande tre attraktioner: Berg- och dalbanan, Mechanica
och Atmosfear. Kanske kräver de två sistnämnda en förklaring för den
oinvigde.
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“Det var hur roligt som helst!”

Mechanica är nämligen årets nyhet i utbudet: ”som med stor kraft och
hög hastighet snurrar dig 360 grader kring tre axlar 30 meter upp i
luften”.
Man kan bli snurrig för mindre.
Atmosfear är heller inget för nervsvaga. Det handlar on Europas mest
spektakulära fritt fall. Susanne lät sig hissas upp 146 meter över havet
för att sedan falla i en fart av 110 km/timme, tills hon bromsades upp
tvärt.
Högt betyg
– Det var hur roligt som helst, berättar Susanne.
Så med andra ord, även den sommarutflykten fick mycket högt betyg.
Medhavd matsäck förtärdes med god aptit vid rastplatser på vägen
mellan Klippan och Göteborg.
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ENERGIINVESTERINGEN

Investering som ger

NY ENERGI och GRATISVÄRME

T

reklövern fortsätter sina investeringar på
energisidan för att skapa en bättre miljö. Det
senaste projektet är installationen av en från
lufts
värme
pump, som betjänar fastigheterna på Torg
gatan 2 samt Storgatan 52-54.

– Värmepumpen försörjer alla de aktuella fastigheterna, upplyser Bert
Olofsson, energiingenjör i det kommunala bostadsbolaget.
Det är en omfattande investering, som nu är installerad och har tagits
i drift.
– Vi har bytt hela ventilationsanläggningen och satt in nya fläktar, för
klarar Bert Olofsson.
Värmen återvinns
Tidigare hade man en fläkt i varje trapphus, men nu har man dragit ihop
det, så att ett aggregat sköter hela fastigheten. I ställer för fyra är det
alltså nu endast en som gäller.
– I aggregaten finns återvinningsbatterier, så att vi kan återvinna värmen.
Förutom ett ventilationsaggregat i varje fastighet har alltså en värmepump
installerats i undercentralen på Torggatan.
– Och den försörjer samtliga berörda fastigheter.
Eftersom det rör sig om flera fastigheter har det här varit en ganska dyr
investering för Treklövern.
Betalar sig på fyra år
Cirka 700 000 kronor har det kostat, men enligt beräkningar skall den
här förbättringen på energisidan vara betald på knappt fyra år.
– 3,78 år för att vara exakt, inskjuter Bert Olofsson.
Bara på den första veckans drift av den nya anläggningen gav 5 600
kilowatt. På en månad blir det alltså runt 24 000 kilowatt.
– På helår bör den producera omkring 180 000 kilowatt, upplyser Bert
Olofsson och tillägger:
– Det ger oss i storleksordningen gratisvärme på mellan 135 000 och
140 000 kronor.

“Det ger oss i storleksordningen gratisvärme
på mellan 135 000 och 140 000 kr”
Viktigt miljöarbete
Den nya anläggningen ger dessutom andra vinster, som lägre effektavgift,
lägre fjärrvärmeflöde samt lägre elförbrukning på fläktarna.
Det här är den tredje anläggningen av denna typ, som Treklövern satsat
på i sin medvetna strävan att genom minskad energiförbrukning lämna
värdefulla bidrag till det så viktiga miljöarbetet.
– Tidigare har vi installerat på Torget 1 och Servicehuset. De har visat
sig fungera mycket bra.
Så frågan känns berättigad, är det fler fastigheter som är aktuella:
– Ja, vi tittar nu på Tingsgatan 29, förklarar Bert Olofsson.

Glöm inte...

Foto: Cizi Engman

Kom in till oss så hjälper vi er
att hitta ett solskydd för just ert behov!
Med proffessionell hjälp och gratis hembesök!
Välkomna som kund hos oss!
Värmevägen 2, KLIPPAN
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...att testa din brandvarnare
med jämna mellan
rum. Du
testar den genom att trycka
på testknappen och fungerar brandvarnaren så
ger den ifrån sig en signal då. Om brandvarnaren
inte ger ifrån sig en signal kan batteriet behövas
att bytas ut.
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REKORD FÖR UTOMHUSMÅLNINGEN

I

år har det målats utvändigt som aldrig förr på
Treklöverns fastigheter.

– Slutsumman på utomhusmålerikontot kommer att hamna på 1,9
miljoner kronor, förklarar områdschefen Mickael Svensson.
Färgmässiga lyft
Så det är en imponerande mängd burkar med färg som gått åt under året.
– Ja, vi är glada över att ha kunnat genomföra så mycket utomhusmålning
i år.
Det är åtskilliga fönster, fasader, vindskivor och garage som fått ett
färgmässigt lyft. Pilen i Ljungbyhed, Tingsgatan 20, Järnvägstationen
och Treklöverns kontor är klara.
– På Tingsgatan 29 pågår målningsarbetet, upplyser Mickael Svensson.

Ansiktslyft och väderskydd
Och det är bara till att konstatera att rekordåret för utomhusmålning
för det kommunala bostadsbolaget inneburit en klar ansiktslyftning för
fastigheterna.
– Vi har valt att behålla den gamla färgsättningen, noterar områdeschef
Svensson.

“Med målningen har de också
fått ett bättre väderskydd”

Men numera har de berörda fastigheterna en helt annan lyster. Genom
åren har färgen av naturliga orsaker som väder och vind blekts och
fastigheterna sett slitna ut.
– Med målningen har de också fått ett bättre väderskydd, konstaterar
Mikael Svensson och ser nöjd ut.
Tacka för det, när han kan summera ett rekordår för utomhusmålningen.

Vi kan EL

El-entreprenad El-service
Data / Passage / Larm

0435 - 77 95 40
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www.prenad.se
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Ökad trygghet och trivsel
för våra elever
I skolorna i Klippans kommun pågår ett arbete för att alla elever ska känna
att de har en trygg plats. Genom trivselledarprogrammet tar eleverna själva
initiativet till att minska konflikter och utanförskap.
– Trivselledarprogrammet är ett steg i arbetet för att minska konflikter i
skolan. Det ska leda till att ingen elev ska känna sig utanför, berättar Sussi
Johansson som är lärare i idrott och hälsa på Nya Snyggatorpsskolan.
Sussi leder en gång i veckan ett trivselmöte tillsammans med sin
kollega Anders Andersson som är fritidspedagog. Tillsammans är de
trivselledaransvariga.
På mötena kollar vi av så att allt flyter på som det ska med våra trivsel
ledare. Vi diskuterar olika lekar och aktiviteter. Då lägger vi också upp
planeringen för de kommande veckorna. Det är eleverna själva som
bestämmer och planerar aktiviteterna.
– Eleverna som är på mötet idag går i årskurs 3-6 här på Nya Snygga
torps
skolan. Som trivselledare ansvarar de för aktiviteterna under
rasterna, två raster i veckan per klass.
Trivselledarna jobbar alltid minst två stycken, de får aldrig vara själva.
De berättar reglerna, sätter igång leken och de är själva med och leker.
Uppstår något problem är det rastvakten som tar tag i det. Det är mellan
fyra och sex trivselledare per klass och alla på skolan får vara med och
leka, inte bara klasskamraterna.
– Vi planerar många olika lekar, berättar en av eleverna. Bland annat
fotboll, Bomben som är en bollek, kurragömma och Professor Robot

som är en samarbetslek. Vi har olika grejer som vi kan ha med i våra
lekar, bland annat bollar, hopprep, kortlekar och band.
– Om vi ser någon som går ensam på rasten så frågar vi dem om de vill
vara med och leka. Vi tar hand om dem så de inte ska känna sig utanför.
Vi ser också till att ingen bråkar medan vi leker. Det har hänt att någon
har blivit ledsen men då har de andra eleverna tröstat.
– För det mesta är det jätteroligt att vara trivselledare, berättar eleverna.
Man träffar många nya vänner, personer som man inte varit med innan.
Och vi får leka mycket, hela tiden.
– För tre veckor sen hade vi uppstart för programmet, då samlades
trivselledare från alla skolorna i kommunen, berättar Sussi. Så vi är
verkligen i en uppstartsperiod och vi ser att programmet kommer att
växa med tiden. Vi ger det den tid det tar.
– Det är väldigt roligt att vara trivselledaransvarig. Eleverna får vara
med och bestämma och ta ett ansvar och växer med det. Det lär sig
också att leda grupper. Det är positivt att det kommer in så tidigt i deras
utveckling, men på ett lekfullt sätt. De tar med sig sin egen inspiration i
lekarna. Men det behöver inte vara komplicerat, en enkel fotbollsmatch
kan vara lika betydelsefull.

Sussi Johansson och Anders Andersson tillsammans med trivselledarna årskurs 3-6 på Nya Snyggatorpsskolan.
KLÖVERBLADET | 3- 2015
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Ge inte tjuvarna chansen
Oavsett om du bor i lägenhet, radhus eller villa finns det saker du kan göra för
att minska risken för inbrott.

Kom ihåg att låsa dörren
Först och främst, lås alltid ytterdörren när du lämnar din bostad, även
om du bara ska vara borta en kort stund. En låst dörr är det bästa sättet
att förhindra ett tillfällighetsinbrott. Ett tillfällighetsinbrott kan innebära
att en person går omkring i ett område eller en trapp och känner på
dörrar för att se om någon av dem är öppna.
Glöm inte heller att stänga dina
fönster och altan- eller balkongdörr
när du går hemifrån.
Det är också en bra idé att ha dörren
låst även när du är hemma. En
inbrottstjuv kan lätt slinka in genom
dörren och ta värdesaker och nycklar
som ligger i hallen. Bor du i ett
flerfamiljshus är det också viktigt att
dörren till trapphuset hålls stängd.
Står dörren öppen kan obehöriga personer enkelt ta sig in. Så skydda
dig själv och dina grannar och lämna den inte öppen när du går in och
ut och släpp heller inte in okända personer. Det är också en bra idé att
inte sprida portkoden till alltför många personer.

Be om legitimation
Släpp inte in en okänd person i din bostad utan att vara säker på att
personen är den han eller hon uppger sig för att vara.
Be alltid om legitimation om du inte känner personen.
Om någon uppger sig komma från kommunen ska han eller hon alltid
ha en kommunlegitimation. Om du känner dig osäker på att personen är
den de utger sig för att vara kan du kontakta kommunens kundtjänst på
telefon 0435-28 000. De kan hjälpa dig med information om personen
i fråga är anställd hos exempelvis hemtjänsten. Känn inte att du är
besvärlig när du ber om legitimation, det är din rätt att känna dig trygg
innan du släpper in någon i ditt hem.

Om du reser bort
eller inte är hemma

granne att ta hand om din post. Det är enkelt för en tjuv att kolla din
brevlåda eller snegla in i ditt brevinkast och se högen med post som
samlats. Bor du i villa eller radhus, be en vän eller granne slänga sina
sopor i din soptunna, detta kan lura tjuven att tro att du är hemma.
Du kan vidarekoppla din hemtelefon till ett nummer där du kan nås eller
till en väns telefon. Om någon ringer upprepade gånger och ingen svarar
kan tjuven lista ut att bostaden är tom. Du som bor i villa eller radhus
kan tänka på att skotta snön under vinterhalvåret så att det syns att någon
är hemma. En inbrottstjuv kan också bli avskräckt av utomhusbelysning
med rörelsedetektorer.
Om du är aktiv på sociala medier, exempelvis Facebook och Twitter, tänk
över i fall du ska lägga ut information om att du kommer att vara bortrest
under en viss period. Be också dina vänner att inte skriva något på sina
sidor om att du är bortrest.

Försäkringar
Om du drabbas av ett inbrott och inte har någon hemförsäkring så får
du stå för hela kostnaden. Kontakta försäkringsbolagen för uppgifter om
hemförsäkring och välj den som passar dig bäst.

Tipsa polisen
Ser du okända fordon som kör
omkring i ditt område, eller per
soner som uppträder suspekt,
tipsa polisen om detta.
Du lämnar tips genom att ringa
114 14 eller maila till:
tipsapolisen.skane@polisen.se
Om du upptäcker ett pågående
inbrott ska du alltid ringa larm
numret 112.
På hemsidan www.dinsakerhet.se hittar du mer information och check
listor för hur du kan skydda dig mot inbrott i hemmet.

Om det ser ut som att någon är hemma
så kan inbrottstjuvar bli avskräckta. En
bra strategi är att använda timer till dina
lampor så att de tänds även när du inte
är hemma.
Tänk på att du också kan sätta timer
på en radio, så att den startar på
oregelbundna tider varje dag. Om du
är bortrest be någon, exempelvis en
12
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Klippans kommun får utmärkelse
för bästa tillväxt i Skåne
Priset ”Bästa tillväxt” tilldelas kommuner
där företagen har den bästa tillväxten
under året. I Skåne län är det Klippans
kommun som ligger bäst till på indexet
för 2015.
Mätningen utförs av Syna som granskar siffror
från företagens bokslut. Utmärkelsen går sedan
till den kommun som har störst andel företag som
nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. I
Klippans kommun finns hela 34 företag som utmärker
sig genom att uppfylla samtliga tre kriterier.

Så här säger Anders Lindberg som är Näringslivsut
vecklare i Klippans kommun om utmärkelsen:
– Klippan har ett differentierat näringsliv med många
småföretagare och idag är det många tjänsteföretag
som tillkommer i kommunen. För att underlätta för
företagandet är det viktigt att vi förstår företagarnas
villkor, och vi arbetar med flera olika arenor där
företagare, tjänstemän och politiker träffas. Som
kommun gör vi vårt bästa för att dra vårt strå till stacken
men det här priset är helt och hållet företagarnas förtjänst.
Det är väldigt kul att arbeta i en kommun med så många
kompetenta och aktiva företagare.

Våra e-tjänster hjälper
dig på vägen
En e-tjänst är en service som medborgare och företag kan
använda för att uträtta ärenden hos en offentlig myndighet. De
ligger elektroniskt och användaren når dem med exempelvis
sin dator eller mobiltelefon.
I Klippans kommuns e-tjänster fyller du stegvis i de uppgifter som
behövs för en viss tjänst. När du sedan är färdig skickar du in upp
gifterna som tas emot och registreras av kommunen. E-tjänsterna finns
på klippan.se och du når dem genom en direktlänk på startsidan eller
under fliken Kommun och politik.
Vi erbjuder e-tjänster inom ett stort antal olika områden. Du kan
exempelvis ansöka om bygglov och vårdnadsbidrag, lämna ett
evenemangstips, beställa asfaltering eller lämna en felanmälan.

Gör skillnad med oss

Här hittar du även vår Synpunkt där du kan lämna allmänna kommentarer
om kommunens verksamheter och vår service eller ge oss dina förslag
och idéer.

I Klippans kommun finns många spännande jobb inom de
över 100 olika yrkena som man hittar i vår verksamhet. Vård
och omsorg, utbildning, vattenförsörjning, skötsel av våra gator och
matlagning är bara några av de områden som vi verkar inom. Alla 1500
anställda arbetar för att öka livskvalitén hos våra medborgare.

Det finns många fördelar med e-tjänster. Exempelvis är det
tidsbesparande, ökar tillgängligheten då e-tjänsterna kan användas
dygnet runt och inte är beroende av öppettider. Det ger medborgarna
ett enkelt sätt att påverka, exempelvis genom att använda vår Synpunkt.

Vi söker ofta nya medarbetare att bli en del av vårt viktiga arbete. På
”Jobba hos oss” på klippan.se hittar du de senaste lediga tjänsterna och
berättelser från medarbetare som berättar sin historia om hur det är att
jobba i kommunen.

En hjälpande hand

HAND-TILL-HAND är ett samarbete mellan bland andra
Svenska kyrkan, Klippans kommun, Röda korset och Andreas
kyrkan. Initiativet samlar in kläder, hygienartiklar, leksaker med mera
till alla i kommunen som har hamnat i en svår ekonomisk situation eller
är i behov av stöd av annan anledning. Vintern närmar sig och just nu är
behovet stort av varma kläder och skor.
HAND-TILL-HAND har sin lokal på Bryggerigatan 15 i Klippan och
håller öppet torsdagar mellan klockan 15.00–18.00. Under den tiden
kan man både lämna och hämta.
KLÖVERBLADET | 3- 2015
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I Konsthallen
Julsalong

Den 12 december till den 17 januari ställer ett antal oetablerade konstnärer ut sina verk
i konsthallen. De har alla anknytning till Klippans kommun på olika sätt.

Akvareller

Den 23 januari till den 28 februari visas vackra akvareller av konstnären Peter Nilsson.

Elevutställning

Den 5 till den 24 mars ställer elever från Åbyskolan ut sina konstverk.

Välkommen till vårt språkcafé

Den 7 december är det dags för årets sista språkcafé på biblioteket i Klippan.
Här träffas vi för att fika, umgås och prata svenska. Detta är en plats för både de som vill bli bättre
på svenska och de som vill hjälpa andra att bli bättre. Kanske växer också nya vänskaper fram. Vi
drar igång klockan 15.30.
Vill du vara med? Välkommen att anmäla dig i bibliotekets lånedisk eller på e-post:
bibliotek@klippan.se.

Gilla, dela och tyck till!

Du har väl inte missat att Klippans kommun och Klippans Turistbyrå finns
på Facebook?
Där kan du läsa de senaste nyheterna och få tips på upplevelser och aktiviteter här på
hemmaplan. Och givetvis tycka till om kommunen och våra verksamheter.
Välkommen att gilla oss!
Läs mer om Klippans kommun i sociala medier på vår hemsida www.klippan.se.

Glad advent önskar Klippans kommun!
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FÖNSTERBYTE

148

Styvt arbete med
nya fönster i Östra Ljungby
S

tationsvägen 1 A-D i Östra
Ljungby har fått nya fönster.
– Det rör sig om 148 fönster, för
klarar Rune Lundström medan han
sågar ut karmen till ännu ett av
de gamla källarfönstren i fastig
heten.
Muskelkraft
Det är Treklöverns egna snickare, bröderna
Rune och Lars Lundström som svarat för
dessa fönsterbyten. En hel del muskelkraft har
det krävts, balkongpartifönstren väger 79 kilo,
de ordinära fönstren 58 kilo.
– Så det är inte ett helt lätt jobb att få dem på
plats, konstaterar Rune.
Nu har fastigheten försetts med treglasfönster
med aluminium på utsidan och vitmålat trä på
insidan.
– Med de nya fönstren blir det ett mycket
bättre klimat i lägenheterna, både värme- och
ljudmässigt, säger Rune.
Svalor
I fastigheten har man också haft problem med
svalor, som byggt bo vid de många takstols
utsprången. Det har nu åtgärdats genom att
sätta upp nät.
– Näten kommer att sätta stopp för nya fågelbo,
förklarar Rune Lundström.
Hela arbetet skall vara klart kring vecka 51, dvs
lagom till jul.

www.elsystem.se

0435 - 44 34 70

El-företaget med totallösningen.
INDUSTRI och PRIVATPERSONER
Elsystem i Perstorp AB - Tjäderstigen 33, 284 36 Perstorp
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Julklappsinköp på gång?
Galet billiga julpriser!
TILL HALVA PRISET!

JULPAKET TILL SUPERPRIS!
Köp en färdig canvastavla med
KAMPANJPRIS på både tavlan
och fotograferingen.

Förnya dina väggar
och skåp med en självhäftande ”tapet”!

Ord.pris fotografering 450 kr NU 199 kr
Canvasutskrift + montering NU 40% rabatt
Beställ senast den 11 december!
• 21 x 30 cm KAMPANJPRIS TOTALT
• 42 x 60 cm KAMPANJPRIS TOTALT
• 50 x 70 cm KAMPANJPRIS TOTALT
• 70 x 100 cm KAMPANJPRIS TOTALT
Kampanjpris finns även på andra storlekar

409
498
589
796

kr
kr
kr
kr

A UPP
ENKEL ATT SÄTT
OCH TA NER!

Förstora dina egna motiv till tex barnrum, skåp, fondvägg och kylskåp.
Kan lätt plockas bort.

Färdiga för
uppsättning på
väggen, uppspända
på 15 mm ram

Ord. pris 500 kr/m2

Nu 250 kr/m2

Ring 0435-77 90 50 för mer info och bokning!
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Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
Tel. 0435 - 77 90 50
info@adaptmedia.se
www.adaptmedia.se

Trädgård
Städ
Bygg
EL
Måleri

Där Service är mer än ett ord

