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Blickpunkt Klippan

Populärt med nybyggda
lägenheter och garage!

Järnvägsgatan i Klippan har fått en ny gatumiljös profil.
I rasande takt har Treklöverns spännande nybyggnads
projekt skjutit i höjden.

Tingsgatan 29 har varit så goda, att bostadsbolaget
beslutat sig för att gå vidare. Det handlar om att göra
garagen säkrare.

Att intresset för de tolv lägenheterna i Valhalla 17 är
stort fick jag själv ett synbart bevis på, när jag befann
mig på Treklöverns kontor måndagen den 23 mars.

Att tryggheten för de boende är ett viktigt ledord för
Treklöverns verksamhet har väl inte kunnat undgå
bolagets hyresgäster. Det gäller inte minst utemiljön i
bostadsområdena. Som ännu ett led i detta arbete har
växtligheten på Hembygdsgatan beskurits rejält. Den
hade nämligen växt till en sådan höjd att folk kvällstid
kunnat gömma sig bakom buskarna. För att öka säker
heten ytterligare har också starkare belysning satts in i
armaturen på belysningsstolparna, allt för att trygga de
boendes utemiljö.

Therese och Ulrika hann knappt öppna för dagen förrän
de första besökarna fanns på plats. Måndagen var
nämligen första dag som det gick att skriva kontrakt på
någon av de tolv nya, attraktiva lägenheterna i Klippans
centrum.
Genom lång kötid fick paret Maria och Sven Lövdal
den drömlägenhet, som de ville ha; lägenhet 12, en tre
rummare högst upp i fastigheten.
Och när jag frågade dem varför de bestämt sig för
att sälja sin villa i Klippan och flytta till en hyresrätt i
Treklövern hade Sven inga problem att formulera svaret:
- Vi börjar bli gamla.
Så klokt tänkt, på äldre dar börjar villan och inte minst
trädgården bli alltmer betungande. Då kan det vara
skönt att flytta till en hyresrätt med alla bekvämligheter.
Under åren som redaktör för Klöverbladet har jag allt
oftare fått höra det argumentet för en flytt till Treklövern:
- Vi börjar komma till åren.
Paret Lövdal har även tänkt ett steg längre och har
redan klart för sig vad de skall ha pengarna för villa
försäljningen till:
- Dom tänker vi resa upp.
Dessutom kan de glädja sig åt att de får tillgång till
lägenheten på Valhalla 17 så tidigt som den 1 oktober,
två månader före den från början bestämda inflyttnings
dagen, den 1 december.
Klart i förtid blev också Treklöverns garageprojekt i
Ljungbyhed. Redan i mitten av mars kunde elva hyres
gäster på Infanterigatan ta sina nya garage i anspråk.
Allan Toftum var en av de lyckliga att ”bli med garage”
och en mycket nöjd sådan. Fortfarande finns några
garage till för uthyrning, så passa på att slå till innan
det blir för sent.
På tal om garage har också Treklövern installerat kamera
övervakning i flerbilsgaragen på Bjärsgårdsvägen och
Torget 1. Erfarenheterna av installationen i garaget på
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Numera går det att skaka galler i källaren till Treklöverns
fastighet på Storgatan 5254. Nej, nej, polisen har inte
hyrt några arrester, däremot har de gamla träiga källar
förråden ersatts med nya av gallerkonstruktion. Det är
ännu ett led i bolagets säkerhetstänkande.
I årets första nummer av Klöverbladet har vi också det
stora nöjet att presentera en ny medarbetare i bolaget. I
maj går Kenta Danielsson i pension efter lång och trogen
tjänst. Hans tjänst tas över av Johan Sjöberg, som sedan
i mars arbetat parallellt med Kenta för att lära sig jobbet.
Områdeschefen Mikael Svensson beskriver Johan som
”lättfotad” och då syftar ”Micke” på nyförvärvets många
år som fotbollsspelare. Det var inte många som hann
med Johan, när han härjade på mittfältet i Forsby och
Vedby/Rönne.
Sist men inte minst finns det all anledning att presentera
bokslutet för 2014. För 14:e året i rad gjorde Treklövern
Bostads AB en vinst! Det är sannerligen inte dåligt för
ett bolag, som under 1990talet år efter år visade på
kraftiga underskott. Speciellt glädjande är också att
omflyttningsgraden i lägenhetsbeståndet nu är nere på
18,2 procent. Alltfler bor kvar i sina lägenheter och så
skall det naturligtvis vara i ett bostadsbolag som har
som devis:
”Vi vill få dig att längta hem.”
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PERSONAL HOS TREKLÖVERN

Ny medarbetare i Treklövern:

JOHAN TAR ÖVER EFTER KENTA
D

ags att presentera en ny medarbetare i
Treklövern. Johan Sjöberg tar över efter Kenta
Danielsson, som går i pension i maj.
- Kul med nya utmaningar, säger Johan Sjöberg om
det nya jobbet, som han påbörjade den 2 mars.

- Jag går parallellt med Kenta några månader. Det är ett bra sätt att lära
sig rutinerna, framhåller Johan.
Han är en äkta Klippanpåg, har levt alla sina 50 år i ”byn” och det är så
klart en fördel i det nya jobbet för det kommunala bostadsbolaget. Inte
nog med det.
- Jag har varit hyresgäst hos Treklövern, haft lägenhet först på Hembygdsgatan, sedan Torggatan och därpå Hembygdsgatan igen.
Men sedan tio år tillbaka bor Johan tillsammans med sin Malin och
deras femåriga dotter Johanna i en villa på väster i Klippan.
Anläggare i hela sitt yrkesliv
Han har arbetat som anläggare i hela sitt yrkesliv, först 15 år för olika
byggföretag, främst NCC och sedan 15 år för SL Markarbeten.
- Och vi gjorde en hel del arbete för Treklöverns räkning, så även i det
fallet kom jag i kontakt med bolaget.
Med 15 år på varje arbetsplats kan Johan Sjöberg inte direkt betraktas
som en hoppjerka i arbetslivet.
- Så jag räknar med 15 år även år även hos Treklövern, säger han och
tillägger:
- Om jag får vara kvar.
Han är mycket glad över det nya jobbet som skötselansvarig i det
kommunala bostadsbolaget.
- I 30 år har jag bara sysslat med stenläggning, det har slitit på kroppen.
Jag har börjat få ont i axlarna, men är tacksam över att jag inte råkat ut
för mer.
Omväxlande jobb
Nu väntar ett mer omväxlande jobb, med ronderingar och annat i
Treklöverns bostadsområden. Men lite av de gamla takterna sitter kvar.

Vid intervjutillfället var Johan Sjöberg i färd med att fälla träd framför
Tingsgatan 29 för att bereda plats för ett nytt miljöhus.
Johan ser många fördelar med det nya jobbet, inte minst att det är slut
med arbetspendlandet.
- Jag har varit stationerad i 30 år i Helsingborg i yrkeslivet.
Nu kan han gå eller cykla till Treklöverns kontor om andan faller på.
Och som Klippanbo har han kunnat följa bostadsbolaget också via
Klöverbladet.
- Det har alltid varit trevligt när den kommit i brevlådan.
Välkänd fotbollsprofil i Klippan
Inom det nya arbetsområdet skötsel har han en hel del att lära. Framförallt
när det gäller arbetet inne i Treklöverns fastigheter.
- Så det är jättebra att jag får några månader med Kenta.
För många idrottsintresserade Klippanbor är säkert Johan en välkänd
profil efter sina många år som fotbollsspelare i Forsby och Vedby/
Rönne.
- Jag var mittfältare, men det är några år sedan nu.
Numera har han löpning som motionsform och trädgården tar också en
del tid.
- Jag har byggt ett växthus.
Så takterna som anläggningsarbetare sitter i.
Och det märks också när han hanterar motorsågen och fäller träden
utanför Tingsgatan 29.

Vi kan EL

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

www.klippanskulturcenter.se
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0435 - 77 95 40

www.prenad.se
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NYBYGGNATIONEN PÅ JÄRNVÄGSGATAN

Första hyresgästerna

M

åndagen den 23 mars var första dagen
som det gick att teckna hyreskontrakt för
lägenheter i Valhalla 17.
Och Maria och Sven Lövdal närmast hängde på låset,
när Treklövern öppnade sitt kontor.

Först på plats gav utdelning, paret Lövdal fick sin drömlägenhet.
- Vi ville ha lägenhet 12 på tredje våningen, förklarade Sven Lövdal.
Och medan Therese Persson skrev ut hyreskontraktet på tre rummaren
högst upp i fastigheten på Järnvägsgatan 19 i Klippan, berättade Sven
anledningen till att Maria och han slog till direkt:
- Vi börjar bli gamla, så nu säljer vi villan på Storäng och tänker resa
upp pengarna.
Inflyttning 1 oktober
Att det inte handlat om något huggskott inser var och en när Sven
lämnade följande upplysning:
- Vi har stått i kö hos Treklövern i 986 dagar.
Siktet var inställt på att få en lägenhet på Emgårdstomten, men när
Treklövern valde att först sätta igång bygget med Valhalla 17, tvekade
de inte:
- Det fick bli Valhalla i stället.
När det gäller det spännande nybygget på Järnvägsgatan kan också
Treklöverns vd Ulf Bengtsson komma med positiva nyheter:
- Inflyttning var planerad till den 1 december, men nu blir det den 1
oktober.
Det är naturligtvis ett datum som paret Lövdal ser fram emot, att flytta in
i en splitterny lägenhet.
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Tolv splitternya lägenheter
Byggstart av fastigheten, som skall inrymma tolv lägenheter, skedde i
slutet av november, då man började schakta.
- I december påbörjades själva bygget, i februari inleddes monteringen
av byggelementen och i mars var sista våningen på plats.
Nu skall taket på, sedan blir det inomhusjobb och inflyttning sker den
1 oktober.
Att nybygget blir färdigt två månader tidigare än beräknat kräver själv
fallet en förklaring:
- Leverantören fick problem med ett annat nybyggnadprojekt i en annan
kommun, det försköts lite framåt i tiden och gjorde att företaget kunde
prioritera oss, upplyser Ulf Bengtsson.

“Finplaneringen av den
yttre tomtmiljön kommer
vi att göra i egen regi”
Så nu är fördelningen av lägenheterna och kontraktskrivning i full gång,
flera kontrakt är redan skrivna och den ”heta kön” är lång, i nuläget har
närmare bestämt 41 skrivit upp sig på intresselistan. I tur och ordning
efter uppnådda köpoäng betas intressenterna av. Redan under de två
första veckorna skrevs nio kontrakt, så nog är de tolv lägenheterna
attraktiva.
- Ja ,och allt går efter planerna, förklarar Ulf Bengtsson och tillägger:
- Finplaneringen av den yttre tomtmiljön kommer vi att göra i egen regi.
Vår nye medarbetare Johan Sjöberg kan det här med markarbete.
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klara för Valhalla 17
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RESULTATET FÖR 2014

14:E RAKA VINSTÅRET
för Treklövern Bostads AB!
F

ör 2014 redovisade Treklövern Bostads AB en
vinst på 5 802 000 kronor för 2014!
- Det var för 14:de året i rad, som bolaget går med
vinst, påpekar vd Ulf Bengtsson och tillägger:
- Det är så klart mycket glädjande att bolaget visar upp
en så långvarig vinststabilitet.

För 2013 hamnade vinsten på 3,8 miljoner, men Ulf Bengtsson kan ge
förklaringar till det högre resultatet för 2014 på 5,8 miljoner.
- 2014 var ett extremt milt år vädermässigt. För uppvärmningen av våra
fastigheter innebar det 1,4 miljoner kronor i lägre energikostnader i
jämförelse med ett normalt år.
Det nya redovisningssystemet påverkade dessutom bokslutet med 0,5
miljoner kronor.
- Dessa två poster förklarar den högre vinstnivån.
Ulf Bengtsson kan också konstatera att bolaget uppfyller avkastnings
kravet i ägardirektivet, som låg på 4,9 miljoner kronor.
- Det överträffade vi alltså med 900 000 kronor.
Han noterar emellertid att kostnadsutvecklingen för bolaget varit högre
än hyresökningen.
- Vi måste alltså titta över våra kostnader.
Fortsatt mycket låg nivå för hyresförluster glädjande
Underhållet låg under fjoråret på samma nivå som 2013.
Vad som glädjer Ulf Bengtsson speciellt är den fortsatt mycket låga
nivån för hyresförluster, som under fjoråret uppgick till endast 6 965
kronor!!

- Det motsvarar 0,012 procent av våra hyresintäkter. Under 2014 var
det bara 1,5 månadshyra som inte varit kontrakterad, ett helt fantastiskt
resultat.
Med andra ord, några tomma lägenheter dras inte Treklövern med.
Av verksamhetsmålen är Ulf Bengtsson också mycket nöjd med åter
kopplingen när det gäller felanmälan.
- Vi hade 3 200 felanmälningar från våra hyresgäster under 2014
och vårt mål var att kunderna skulle vara kontaktade inom 24 timmar.
Genomsnittet hamnade på 0,9 arbetsdagar, så det målet uppfyllde vi,
vilket är mycket tillfredställande.
Till färdigt arbete låg tiden på 3,4 arbetsdagar, även det mycket bra.
- Vi står på tårna för att åtgärda felanmälningarna.
Av vinsten delades 694 000 kronor ut till ägarna, dvs. Klippans kommun.
- Under fjoråret fick kommunen dessutom 493 000 kronor i
borgensavgifter. Så bolaget leverarar alltså nästan 1,2 miljoner kronor
till kommunen, noterar en nöjd VD för det kommunala bostadsbolaget.

Apoteksombud

Uttagsautomat

Matbutiken nära dig!
www.hemkopljungbyhed.se
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RESULTATET FÖR 2014

Fler och fler bor kvar! Ännu ett år med

D

en positiva trenden för omflyttning håller i
sig!

- I fjor hamnade den på 18,2 procent, vilket var mycket glädjande,
konstaterar vd Ulf Bengtsson och fortsätter:
- Det är mycket positivt, eftersom lägre omflyttningsgrad innebär
minskade kostnader för bolaget.
Vi behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att hitta en betydligt högre
omflyttningsgrad. I många år låg den runt 25 procent. Det innebar alltså
att var fjärde lägenhet i det kommunala bostadsbolagets bestånd bytte
hyresgäst under året.
Trendbrott 2011 med kölen på rätt håll
Men så skedde ett trendbrott 2011, omflyttningsgraden gick ner fyra
procent och hamnade på 21! Den positiva utvecklingen fortsatte 2012,
då omflyttningsgraden gick ner till 18,3 procent. Även för 2013 höll man
sig under 20 procent, noteringen blev 19 procent.
Och för 2014 noterades en omflyttningsgrad på 18,2 procent!
- Att Treklövern i en inlandskommun som Klippan stadigt håller sig
under 20 procent i omflyttningsgrad är ytterst tillfredställande.
Men ännu är inte Ulf Bengtsson riktigt nöjd:
- Vi satte 2005 upp ett långsiktigt mål att försöka nå ner till 15 procent
i omflyttningsgrad.
Till den nivån fattas alltså ännu några procentenheter, men tveklöst är
Treklövern på rätt väg.

ytterst måttlig
hyreshöjning

H

yrorna i Treklövern Bostads AB:s lägenheter
höjdes från den 1 januari 2015 med i genom
snitt 1,1 procent.

Redan i november 2014 kunde Treklövern och Hyresgästföreningen
enas om hyresökningen, som alltså hamnade på en mycket låg nivå.
- Främst de för närvarande rekordlåga räntekostnaderna var anledningen till den ytterst låga höjningen, upplyser Ulf Bengtsson och
fortsätter:
- Men även om räntorna är låga, så är det andra kostnader som ökar
för bolaget. Den kommunala VA-taxan höjdes och allt underhåll som
vi köper stiger med index.
Så egentligen hade Treklövern Bostads AB behövt justera upp
hyresnivån lite ytterligare för att täcka ökade utgifter.
- Men i förhandlingar får man ge och ta och nu blev det den här
nivån.
Förhandlingarna klara i god tid
Treklöverns VD poängterar att höjningen på 1,1 procent var ett
genomsnitt för bolagets drygt 900 lägenheter.
- Det blev olika höjningar för våra hyresgäster beroende på var i
bolagets bestånd som man bor.
Ulf Bengtsson är mycket tillfreds med att hyresavtalet blev klart i god
tid före årsskiftet.
- I fjor drog förhandlingarna ut på tiden och vi var inte klara förrän i
slutet av januari. Det ställde till problem för oss.
Nu kunde man skicka ut det nya hyresbeloppet redan med hyresavin
för januari månad.
- Det har underlättat betydligt att vi slapp en retroaktiv höjning.
Hyran för garage är oförändrad.

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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RENOVERAT

Skaka galler på Storgatan

Före och efter: Rune Lundström i färd med att riva de gamla träförråden och en nöjd Inger Käck Brovinius inspekterar de färdigmonterade gallerförråden.

N

ya gallerförråd i källarna
på Storgatan 5254 ger
en tryggare miljö för de boende.
- Nu ser man rakt igenom förråden, ingen kan stå och gömma
sig i gången, konstaterar Inger
Käck Brovinius.
De gamla trista träförråden är ett minne blott,
nu lyser det verkligen nytt om källarmiljön i
Treklöverns fastighet på Storgatan. Samtidigt
som bostadsbolagets egna snickare, Lars och
Rune Lundström, satt upp de nya gallerförråden
har väggarna i källarna målats upp. Ja, det
känns nästan som komma in i en källarmiljö
i ett nybyggt hus.

BILDEKOR
SKYLTAR

Trygghet med öppen insyn
Till varje lägenhet hör två förråd; ett för mat och
ett traditionellt källarförråd, båda två är numera
av gallertyp.
- Man kan kanske uppleva en nackdel med
de nya, att man kan se vad man har i förrådet,
noterar Inger Käck Brovinius men fortsätter:
- Men den öppna lösningen ger en helt annan
trygghet, när man har ärende ner i källaren.
Inger trivs alldeles förträffligt i sin trerummare
på Storgatan. För sex år sedan beslöt hon sig
för att sälja trävillan i Vejby, den lilla byn, som

“Den öppna lösningen
ger en helt
annan trygghet.”

ligger mitt emellan Vejbyslätt och Vejbystrand.
- Många tyckte det var konstigt att jag lämnade
kusten och bosatte sig mig i Klippan, men jag
har inte ångrat mig det minsta. I Vejby märktes
det att jag bodde på landet, det enda som
hände på dagen var när postbilen kom.
Trivs mycket bra
Första adress i Klippan blev en lägenhet i
Treklövern och Inger hann också med en
bostadsrätt, innan hon för tre år sedan fick
möjlighet att flytta till ett mer centralt läge i
Klippan.
- Här är det liv och rörelse men samtidigt lugnt
och skönt.
Och sin tillvaro i byn sammanfattar hon med
några få ord:
- Jag trivs alldeles förträffligt.

Storg. 7 264 52 Ljungbyhed

0435-44 10 80

engmansidedesign@telia.com 7 års GARANTI
Välkommen!
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Garagen klara i Ljungbyhed
A

llan Toftum premiärvisar sitt garage på
Infanterigatan i Ljungbyhed och uttrycker sin
förtjusning på sin trevliga halvdanska:
- Det är mäktigt gott att Treklövern byggt de här
garagen.

Ja, nu är de på plats, de 17 garage som det kommunala bostadsbolaget
i höstas beslutade sig för att bygga efter att ha genomfört en intresse
förfrågan bland hyresgästerna på Infanterigatan i Ljungbyhed.
- Elva hyresgäster gav direkt klartecken för att hyra garage, upplyser vd
Ulf Bengtsson.
Det räckte för att Treklövern skulle ge grönt ljus för projektet och nu är
alltså de 17 garagen på plats, byggda i egen regi av bostadsbolaget.
Stabil konstruktion
Det doftar verkligen nytt om garagen och Allan Toftum pekar alldeles
speciellt på konstruktionen, en stabil träram förhindrar att bilen skall
komma åt ytterskalet, när den körs in.
- Det är jättebra.
Allan berättar att han anmälde sig direkt när intresseförfrågan
presenterade:
- Ja, för sören, att ha bilen inomhus på vintern är en klar fördel.
Allan Toftum tilldelades garage nummer 13:
- Det var lätt att komma ihåg, för jag skulle hämta nycklarna till garaget
den 13 mars klockan 13!
Finns lediga garage kvar
Garagebygget blev nämligen färdigt i förtid, enligt planen skulle det
ha stått klart först den 1 april, men Treklöverns duktiga snickare, Lars
och Rune Lundström, jobbade på så bra att garagehyresgästerna kunde
kvittera ut sina nycklar redan i mitten av mars.
- Och vi bjöd på hyresfritt för mars månad, berättar Ulf Bengtsson.
Från den 1 april betalar man 343 kronor i månaden, det vill säga samma
avgift som i Treklöverns övriga garagebestånd.
- Några av de nya garagen i Ljungbyhed är fortfarande lediga, så det är
bara till att höra av sig till vårt kontor, om intresse finns, upplyser Ulf
Bengtsson.

Störst på:

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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SÄKERHETEN FRÄMST

Fler garage kameraövervakas
M

ed assistans av dottern Johanna öppnar
Peter Wahlström det underjordiska garaget
på Bjersgårdsvägen:
- Det är jättebra med kameror i garaget, det höjer
säkerheten.

“Kamerorna skapar extra trygghet!”

Treklövern fortsätter att skapa en tryggare miljö för sina boende, den
här gången gäller det flerbilsgaragen. Efter det att kameraövervakning
installerats i garaget på Tingsgatan 29 har nu även garagen på Bjers
gårdsvägen och Torget 1 försetts med kameror.
Peter Wahlström har haft garage sedan inflyttningen i lägenheten 2012
och kan konstatera:
- Jag har inte drabbats, det har varit lugnt.
Ändå välkomnar han bostadsbolagets installation av kameror i garaget.
- Kamerorna skapar extra trygghet.
Medveten linje för ökad säkerhet och trygghet
Områdeschefen Mikael Svensson berättar att den här satsningen är ännu
ett led i bolagets medvetna linje att höja säkerheten och tryggheten för
de boende:
- I garagen har det varit hyfsat lugnt den senaste tiden, men med
kamerorna höjs statusen för säkerheten ytterligare.
Övervakningen är så placerad att kamerorna täcker samtliga ingångar i
garaget. Man kan alltså se var man tar sig in och identifiera personerna.
- Kamerorna inte är på ständigt utan endast när någon rör sig garaget.
Det är en extra finess i övervakningen.

Prova på gympa och trampolin för
barn och ungdomar boende i Treklövern

V

ill du komma och prova hur det är att träna
gymnastik och är mellan 7 och 16 år, då är du
välkommen till Klippans Gymnastikkrets den 9 maj
klockan 13.30.

Då kan du få prova på att hoppa trampolin, studsa på luftkudde och
andra roliga gymnastikredskap. Vi samlas i vår träningshall på
Ängelholmsgatan 9 (SÅGEN) klockan 13.30 därefter kommer vi att hålla
på i ca 2 timmar.
Anmälan senast 2 maj på mail: stefanj.klippan@hotmail.com
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Handlingar från dåtid och nutid i kommunens arkiv
I källaren i Klippans Kommunhus finns flera hundra hyllmeter
av nedskriven historia. Här arbetar kommunens arkivarie,
Janicke Schreuder och hon ser till att alla viktiga handlingar
hanteras som de ska.
– Jag har kommunens roligaste jobb, berättar Janicke. Det är om
växlande och intressant att varje dag arbeta med den lokala historian.
– Som arkivarie har jag flera olika arbetsuppgifter. Jag ser bland
annat till att nämnder och förvaltningar sköter sina arkiv på rätt sätt
enligt arkivlagen. Det innebär att handlingarna ska hanteras korrekt,
diarieförs som de ska och att dokument som har kulturellt och rättsligt
värde inte slängs. I mina dagliga uppgifter hör det även till att ta emot
arkivleveranser från hela Klippans kommun som ska bevaras för evigt,
arkivleveranserna ska sedan ordnas och förtecknas i ett eget arkivsystem
som heter Visual arkiv samt praktiskt ställas på rätt hyllplats i arkivet.
– Det är viktigt att jag har en god översikt över vilka handlingar som
finns och att de finns på rätt plats. Vi har många handlingar i våra arkiv,
allt som allt cirka 1000 hyllmeter och om de inte arkiveras rätt så är det
väldigt svårt att hitta vad man letar efter.
– Det är ett antal hundra år av handlingar som vi har bevarat här,
fortsätter Janicke. En av de äldsta är en karta över Klippans tätort från
slutet av 1700talet som finns i vårt Bygglovsarkiv. I centralarkivet är de
äldsta handlingarna från mitten av 1800talet. Det är intressant att läsa
och se de olika stegen som detta området har tagit för att slutligen bli
Klippans kommun.
– Det finns lagar för hur ett arkiv ska fungera det vill säga arkivlagen.
I arkivlagen ges grundläggande regler om arkiv, hos såväl statliga som
kommunala myndigheter. Ansvarsfrågor, registrering och förtecknande
av handlingar hör till de områden som regleras i arkivlagen. I kommunen
gäller lagen för alla nämnder och styrelser. De viktigaste bestämmelserna
som rör arkivbildningen och dess syften, arkivvård och gallring gäller
också för kommunfullmäktige. Den är ett bra stöd för oss som arbetar
med arkiv på olika sätt. Den revideras med jämna mellanrum så det
gäller att ha koll på utvecklingen.
Om handlingarna inte hanteras på rätt sätt riskerar man att bli av med
mycket viktig historia och information. I övrigt så ska en arkivlokal
hålla en brandteknisk klass som innebär att materialet i golv, väggar,
tak och dörrar ska vara av sådan kvalitet att det motstår eld i minst två
timmar, det får därför inte stå några elektroniska apparater till exempel
skrivare inne i arkivet! Arkivet ska också ha en bestående temperatur på
18 grader och luftfuktigheten ska vara på 40 procent. Handlingarna ska
vara på arkivbeständigt papper och skrivet med arkivbeständigt bläck.
– Olika handlingar ska sparas olika länge och därför har vi ett
gallringsarbete. Vi har en arkiveringsplan där alla nämnder går igenom
regler för gallring och rutiner för hantering av deras handlingar. Det
blir mycket papper och en del av mitt arbete är också att ge stöd åt
förvaltningarna när de utformar planer och beskrivningar för deras
arkivhantering.
– Förutom det stora arkivet i Kommunhuset har vi också närarkiv
på flera ställen i kommunen, berättar Janicke. Och det är lika viktigt
att handlingarna tas om hand på rätt sätt där. Jag har ett mycket bra
samarbete med de som jobbar med närarkiven och vi hjälps åt så att allt
fungerar som det ska.
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Janicke Schreuder

– En stor och viktig del av mitt arbete är också att hantera frågor som
omfattas av sekretess. Sekretessen gäller i 70 år, från och med sista
anteckningen i en handling eller en personakt så i år blir handlingar
från 1945 tillgängliga. Men det är inte alltid det gäller. Om någon vill ta
del av en handling där sekretessen fortskrider får man ställa sig frågan
vilken information som finns i den och vad den ska användas till. Lever
personen som akten berör eller finns det efterlevande släktingar som kan
besluta om det är okej att läsa den eller inte? Just den typen av frågor
är inte så vanligt förekommande men om jag skulle hamna i ett osäkert
läge så kan jag alltid ta kommunjuristen till hjälp så löser vi det på bästa
sätt. Om det finns intresse för handlingar av den typen så får man gärna
kontakta mig så kan vi tillsammans se om det finns möjlighet att ta del
av dem.
– Den allra vanligaste förfrågan jag får från medborgare är betyg,
berättar Janicke. Men även frågor som rör avlopp och gamla brunnar på
fastigheter. Frågor kommer även från personer som varit omhändertagna
för fostervård som vill veta sitt ursprung.
– Släktforskning är givetvis också ett stort område och även gamla
fastighetsakter. I dem kan man hitta information om huset man bor i
eller tomten det är byggt på och vad som har funnits där tidigare.
Det finns mycket intressant historia att hitta nere i arkiven. Till exempel
Nykterhetsnämndens handlingar från 1920 talet där det finns beskrivet
vilka regler som gällde för att köpa alkohol, vilket baserades på bland
annat kön och yrke. I det arkivet kan man hitta information om ens
släktingar varit lite busiga.
I Hälsovårdsnämndens arkiv från 1920 – talet kan man hitta information
om vilka sjukdomar som härjade i trakten under en viss period. Även
begravningsplatser, födoämnen, dryckesvaror med mera låg under
hälsovårdsnämndens uppsikt.
– Om man vill ha ut handlingar som rör en själv så går det alltid att
ordna man har rätt enligt lag att läsa allt som rör en själv.
Det kan dock finnas delar i en personakt som omfattas av sekretess som
rör andra människor, dessa uppgifter är därför mörkade.
– Alla är välkomna att kontakta mig för att boka tid, både för visning av
arkivet, information och handlingar och i forskningssyfte.
Läs mer om Kommunarkivet på www.klippan.se.
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Fiber i Klippans kommun
I Klippans kommun finns det ett starkt medborgarengage
mang för att få fiber till det egna hemmet. Engagemanget har
utvecklats till ett medborgarinitiativ, som i dag har ambassa
dörer på en rad olika platser i kommunen. Läs mer om
initiativet på adressen www.fiberklippan.se. På sidan finns
också adressen till initiativets Facebook-sida, eller sök på
fiberklippan på Facebook.
En fiberanslutning ger en stabil och säker uppkoppling mot Internet,
och därigenom åtkomst till ett stort utbud av tjänster som telefoni, tv
och bredband med höga hastigheter. Anslutningen är framtidssäker, och
beräknas kunna tillfredsställa hushållet behov för många år framåt. Med
anslutningen finns det möjlighet att teckna ett stort antal olika tjänster,
från många olika leverantörer. Hushållet kan växla tjänster allt eftersom
behoven ändras.
I Klippans kommun finns det nu ett fiberprojekt som syftar till att kunna
erbjuda fiberanslutningar till boende och företag i hela kommunen, både
i tätort och på landsbygd. Leverantören heter Bjäre Kraft Bredband AB.
De har idag levererat ca 10.000 bredbandsanslutningar via fiber, till
hushåll i Båstads, Ängelholms och Åstorps kommuner.

Projektet i Klippan har vuxit
fram i dialog mellan med
borgarinitiativet och Bjäre
Kraft. Läs mer om Bjäre
kraft på deras egen hemsida,
www.bjarekraft.se/klippan.
På hemsidan finns det också
information om vilka tjänster
man kan teckna.
Klippans kommun har be
slutat att inleda samverkan
med Bjäre Kraft, för att för
söka bidra till att projektet
når till så många hushåll
som möjligt, oberoende av
var man bor. Projektet är långsiktigt, och kommer att pågår under flera
år framöver. Cirka 2.500 hushåll har fått ett avtalsförslag av Bjäre Kraft
för att ansluta sin fastighet till fiber. De hushåll som inte ännu fått ett
avtal kommer att få information allt eftersom projektet går framåt.

Utflykt på hemmaplan
Vädret börjar slå om till vår och många är sugna på att bege
sig på utflykt i vår vackra natur. Kanske vill du uppleva något
nytt och fördjupa din kunskap om vad som finns här hemma i
vår egen kommun?
Rönneådalen Skånes Nordvästpassage är en ideell förening med fokus
på Klippans kommun och den natur, kultur, geologi och historia som
finns här. På hemsidan (www.skanes-nordvastpassage.se) hittar du
bland annat utflyktsmål, vandringsleder och information för din mini
semester på hemmaplan.
Låt dig inspireras av den rika floran och faunan och om du har tur
kanske du får syn på Kungsfiskaren – vår kommunfågel. Om du vill se
denna lilla fågel har du en bra chans om du beger dig till området utmed
Rönneå, mellan Pappersbruket och Forsmöllan.

www.skanes-nordvastpassage.se

Du har väl inte missat att läsa om Ung omsorg - Klippans
kommuns senaste satsning inom Äldreomsorgen?
Mer information finns att läsa under Omsorg och Stöd på
www.klippan.se.
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Är du förberedd om krisen kommer?
En kris kan innebära många olika saker. Det kan exempelvis
vara stormar, elavbrott, olyckor och den kan påverka allt ifrån
enskilda individer till flera länder. Oavsett krissituation finns
det många åtgärder du som privatperson kan göra för att
underlätta för dig själv i en krissituation.
Här har vi samlat information om några av de sakerna som kan vara
bra att veta. Om du är intresserad av att veta mer så finns det flera
olika sidor som du kan besöka. De vanligast förekommande kriserna
för oss här i södra Sverige är stormar, elavbrott och problem med
vattenförsörjningen. Kommunen informerar allmänheten genom bland
annat klippan.se.
Hur arbetar Klippans kommun vid en kris?
Vi som arbetar i kommunen har ett stort ansvar i en krissituation. Det är
vårt ansvar att se till så att exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning,
räddningstjänst och skola fungerar också under störda förhållanden.
Under en kris använder vi olika kanaler för att nå ut till våra medborgare,
till exempel vår hemsida. Vi lämnar även information till 113 13 och går
ut via media om det behövs.
För oss innebär det också att vi arbetar proaktivt med krisberedskap så
att allt ska fungera så bra som möjligt när situationen väl uppstår.
Stormar
Vid en storm är det viktigt att se över den egna bostaden. Har du lösa
föremål i din trädgård eller på din balkong är det en bra idé att plocka
in dem eller på annat sätt säkra dem så de inte flyger iväg och orsakar
skador. Se till att dörrar och fönster är ordentligt stängda.
Om du har en källare finns det risk att den översvämmas vid hårt
väder. Om stormvarningar har gått ut kan du flytta värdefulla föremål
till en säkrare plats och rensa brunnar och hängrännor för att undvika
vattensamlingar runt huset. Golvbrunnar och toalettstolar i källarplan kan
täckas över med tunga, tättslutande föremål som exempelvis sandsäckar
för att undvika läckage. Stanna inomhus om möjligt och ge dig inte ut i
onödan. Vid hårt väder finns risk för att träffas av kringflygande föremål
och träd och annat bråte kan falla ner och blockera vägar.

Elavbrott
Ett elavbrott kan skapa stora problem i samhället, speciellt om det pågår
en längre tid. På hösten och vintern kan det innebära att din bostad kyls
ner och blir väldigt mörk. En ficklampa med färska batterier, stearinljus
och tändstickor kan underlätta. Det finns även sätt att bättre hålla värmen
som exempelvis sovsäckar och varma filtar och kläder.
Att laga mat kan bli en stor utmaning utan el, även om du har ett
stormkök. Därför är det en bra idé att ha mat som klarar rumstemperatur
exempelvis konserver, nötter och choklad. Tillgången på vatten kan bli
ett problem vid ett långvarigt strömavbrott. Om du har möjlighet kan du
förbereda dig genom att i förväg fylla flaskor och dunkar med vatten.
Den elektronik vi är vana vid, TV, datorer och mobiltelefoner kommer vid
ett längre elavbrott att behöva ersättas med sådant som inte är beroende
av ström. För att få information om läget är det därför en god idé att ha
tillgång till en batteridriven radio.
Problem med vattenförsörjningen
Vattenförsörjningen påverkas av exempelvis vattenläckor och även
elavbrott. Om det är ett långvarigt avbrott finns det vattenstationer runt
om i kommunen där medborgare kan hämta vatten. Dessa kommer att
informeras om via hemsidan och i vissa fall media.
I vissa fall är inte vattnet helt avstängt men tillgången är begränsad. Då
är det viktigt att vara sparsam.
Det finns även en risk att vattnet blir förorenat av olika anledningar. Då
sätts ofta kokrekommendationer upp för en viss tid. Detta informerar
kommunen om på vår hemsida.
VMA
VMA står för Viktigt meddelande till allmänheten och annonseras
bland annat genom utomhussignalen ”Hesa Fredrik” som testas första
måndagen i varje kvartal. VMA kan också skickas ut som en varning via
fast telefoni i form av ett röstmeddelande till boende i drabbat område
och sedan början av 2015 även som SMS till mobiltelefoner som är
registrerade på adresser i drabbat område.

Vilket nummer ska du ringa?
112

Du ska alltid ringa 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.

113 13

Ringer du när du vill ha eller lämna information om en större, allvarlig olycka eller kris i samhället.

114 14

Polisens nummer som används i icke akuta fall när du vill komma i kontakt med Polisen.

11 77

Sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

0435-28 000

Kundtjänst Klippans kommun.

KLÖVERBLADET | 1 - 2015
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Tips på hemsidor med information om kriser
www.dinsakerhet.se
En sida med samlad information om hur du kan förbereda dig
för en kris.
www.krisinformation.se
Information från myndigheter och andra ansvariga om kris
beredskap och hantering.
www.msb.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar om
att förebygga och hantera olyckor och kriser.
www.smhi.se
Information om väder och stormvarningar.

www.dmi.dk
Den danska motsvarigheten till SMHI som även täcker Skåne.
www.klippan.se
På kommunens hemsida lägger vi upp aktuell information
om en pågående krissituation och nyttiga länkar. Här kan du
också läsa mer om hur du kan förbereda dig.
Vid en pågående kris är det en god idé att följa medias
rapportering, genom både tidningar, radio och TV.
På Skånetrafikens (www.skanetrafiken.se) och Trafikverkets
(www.trafikverket.se) hemsidor hittar du information om
trafikläget.

Välkommen till Bruksspelet 2015
Årets föreställning tar ett kliv framåt i historien, till den
senare delen av 1800-talet. Vi möter Patron Christien Asp
Bocks och hans arbetare i en unik historisk miljö. Men
precis som tidigare år bjuds publiken på medryckande

sång från både professionella skådespelare och amatörer.
Bruksspelet 2015 spelas den 2-19 juli på Bruket i Klippan.
Mer information om föreställningen och hur du köper din
biljett hittar du på bruksspelet.se.

Herrträff på Kristallen
Här är ett ypperligt tillfälle för alla herrar att komma till vår nya
mötesplats. Varmt välkommen i gemenskapens tecken!
Vårens återstående träffar är 25/4 och 30/5. Fika serveras till självkostnadspris.
Vid frågor går det bra att kontakta:
Äldrepedagog Carina Rasmussen - Tel: 0435-282 82.
Enhetschef Åsa Andersson - Tel: 0435-285 60.
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TRYGGARE HOS TREKLÖVERN

Kalhugget och LED-lampor
ger tryggare utemiljö
J

Nya LEDlampor och nya gröna skott
För att göra Treklöverns bostadsområde på Hembygdsgatan ännu
tryggare har bostadsbolaget dessutom bytt ut samtliga lampor i
utebelysningen.
- De nya LED-lamporna ger ett helt annat ljus.
Se där ännu ett led i Treklöverns medvetna arbete för att göra sina
bostadsområden tryggare.

Den kapningen uppskattar sannerligen Jane:
- Buskarna hade blivit så höga att folk kunde gömma sig bakom dem.
Det kändes otryggt att komma hem sent på kvällarna.
Så merparten av buskarna sågades ner för att höja säkerheten i området.
- Nu kan man se genom hela området, konstaterar Jane Valencia och
exemplifierar:
- Tidigare kunde man inte se lekplatsen.

“Nu kan man se genom hela området!”

ane Valencia konstaterar glatt:
- De har huggit ner allt och det är så skönt.
Ja, de gröna växterna, med undantag för bambun har
beskurits hårt, mycket hårt, i utemiljön på Hembygds
gatan i Klippan.
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För de hyresgäster som kanske tycker att buskarna kapats för mycket
och att området fått ett något kalt intryck, kan sägas:
Bara vänta till solen och värmen kommer på allvar, det kommer inte att
dröja länge förrän nya gröna skott på nytt sätter färg på Hembygdsgatan,
fast på en lägre nivå.
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