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PERSTORP1

– bygget avancerar
Vi har tidigare berättat om bygget av åtta lägenheter
i kvarteret Gäddan. Det är kompakt byggda lägen
heter för det lilla hushållet som beräknas vara färdiga
till hösten.
Det blir vardera fyra lägenheter i de två huskropparna. Bo
ytan är 35 kvm och hyran hamnar på 4350:-. Förutom en
biyta på 5 kvm blir det energisnåla hushållsmaskiner och
öppen fiber till internet.
EG Bygg i Vinslöv bygger med en egen patenterad metod.
Fasaden är helt i betong och lägenheterna kommer att ha
en mycket låg energiförbrukning.

Bygget med persTorp1 framskrider. Man ser hur
de två byggnaderna kommer att ligga på tomten.

ANSVARIG UTGIVARE
Henry Roos
Tel 0435-39 403
henry.roos@perstorp.se
ADRESS
Perstorps Bostäder
Torggatan 3
284 31 Perstorp
Tel 0435-39 400
Fax 0435-39 401
www.perstorpsbostader.se
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PRODUKTION
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
Tel 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se

UTGIVNING
Bo-bladet delas ut till samtliga hushåll
och företag i Perstorps kommun.

ANNONSER
Mats Pettersson
Adapt Media
Tel 0761-35 34 04
mats@adaptmedia.se

FOTO OMSLAG
Skiss över nybyggnationen i kvarteret
Lönnen.
Läs mer på sidan 4

UPPLAGA:
4000 exemplar

EN BLIVANDE HYRESGÄST

Förväntansfull hyresgäst till
Det var dags för Oskar Ljung att flytta hemifrån
och han tittade runt lite grann efter passande
lägenhet. Oskar tog studenten för ett år sedan
och ville ha egen bostad.

Jobbar på ICA Supermarket
– Min chef här på jobbet på ICA tipsade mig om att
Perstorps Bostäder skulle bygga och då nappade jag
på det, berättar Oskar för Bo-bladet. Jag kollade ritningarna och gillade utformningen på lägenheten.
Så jag anmälde mig.
Oskar har allehanda arbetsuppgifter i livsmedelsbutiken och sitter bland annat i kassan och packar upp
varor. Han bor än så länge hemma hos sina föräldrar, men det blir alltså ett eget boende till hösten.
Något som tilltalar honom är sovloftet som är en
praktisk lösning i den relativt lilla lägenheten.
– Att lägenheten för övrigt är liten är bra, det blir
mindre att städa, skrattar Oskar. Men det är ju
inte mindre än det rummet jag har nu. Att det blir
fiber till internet fick jag reda på nyligen, det är
ett plus i kanten. Och lägenheten är modern, det
gillar jag. Så jag är förväntansfull!

Stort intresse
Vi hoppas att Oskar kommer att trivas
i sin lägenhet; med rimlig hyra och låga
energikostnader blir det ett boende i
tiden. Det finns ett ganska stort intresse
för den typ av boende som persTorp1
kommer att bli. Såväl arkitektbyrån som
Perstorps Bostäder har blivit ombedda
att i olika sammanhang redogöra för
byggets fördelar.

STOPP I AVLOPPET?

...eller om ni är framsynta och vill förebygga
eventuella avloppsproblem

www.ohlssons.se

Åsbovägen 130
284 92 Perstorp
0708-21 10 08

Totalentreprenör för Gäddan 1
www.egbygg.se • 044-85100
Gäddan 1 byggs med egen patenterad byggmetod.
Extremt låg energiförbrukning. Fasad helt i betong.

www.elsystem.se

Tjäderstigen 33 • 284 36 Perstorp • Tel 0435-44 34 70
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BYGGNATION I KVARTERET LÖNNEN

Nybyggnation i
Kvarteret Lönnen
Vi har berättat om det spännande bygget av
PersTorp1, men mer nybyggnation är på gång i
Perstorp! Perstorps Bostäders styrelse och kom
munfullmäktige har beslutat om byggnation av
16 lägenheter i kvarteret Lönnen.

Upphandling på gång
En upphandling kommer att vara klar inom några veckor. Först då står det klart vem som kommer att bygga
huset. Det blir 16 stycken två- och trerumslägenheter i
ett hus med fyra våningar, vilket innebär att det kommer att finnas hiss.
– Projekteringen har redan påbörjats, berättar Micael
Ljungberg, förvaltningsansvarig på Perstorps Bostäder.
Den yttre miljön med parkeringsplatser, grönytor och
uteplatser kan vi planera innan själva husbygget kommer igång.

Intressant läge
Med ett såpass bra och centralt läge som huset kommer
att få räknar Perstorps Bostäder med efterfrågan på
lägenheterna. Adressen lär bli Hantverkaregatan 9 E-F
och bygget beräknas vara klart i slutet av 2017. Den
som är intresserad av lägenhet i kvarteret Lönnen kan
redan nu höra av sig till Perstorps Bostäder.

Rörledningsfirma
W
Werner A B Nilsson
AB Nilsson AB
Werner
N
Allt inom VVS • tel: 0435 - 305 91

Flyttstädning • Hemstädning • Kontorsstädning

Ring oss 0435-182 70
www.stadpatrullen.com

stadpatrullen@mail.com

Ring oss 0435-182 70

www.stadpatrullen.se

stadpatrullen@mail.com

Vi gör rent i ditt hem
Florettgatan 29 B • 254 67 Helsingborg
Tel: 042-16 34 10 • www.akonsult.se
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UTFÄRD MED HYRESGÄSTER
Välkommen till återvinningscentralen
Våra öppettider på Arons väg, Perstorp:
Måndag 13–18
Onsdag
8–12 | Torsdag
13–18 |13–17
Lördag 13–17
Tisdag| 9–18
| Torsdag
9–18 | Lördag

Verkstadsg 18 • PERSTORP • 0435-30 000 • www.perstorpspersienn.se

Ditt naturliga val
i Perstorp
0435-310 51 www.perstorpsarrvarme.se
Foto: Wikipedia / Nalle&Lisa

Utfärd till
Hyllstofta och Oderljunga

Stockholmsvägen 11
284 31 Perstorp
Tel 0435-300 93
E-post perstorp@elkedjan.se
www.elkedjan.se

Den 25 maj bjöd
gäster på utflykt.
ner – hyresgäster
avfallsanläggning
ljunga Mölla.

Perstorps Bostäder sina hyres
Ett sällskap på cirka 60 perso
och personal – besökte Nårabs
i Hyllstofta och därefter Oder

Nårab
På Nårab fick man en intressant förevisning av deras verksamhet. Det blev en genomgång av hur sopor i alla dess
former levereras till anläggningen, hur de tas om hand
och vad som sedan händer med dem. Den största delen
av våra sopor återvinns ju och blir nya produkter eller ny
energi. Att sopsorteringen görs rätt i det första steget
är viktigt för att värdet på avfallet skall bli så högt som
möjligt.

Tjäderstigen 35, Perstorp • www.woody.se
perstorp@bygga.com • Tel:0435-306 70 • Fax 0435-358 60

Fasadmålning • Tak- & Fasadtvätt

Oderljunga Mölla
Efter besöket på Nårab gick bussen till Oderljunga Mölla
där det bjöds på ärtsoppa, pannkakor och dryck. Förplägnaden satt fint – trots att det inte var en torsdag – och
man passade också på att ta en sväng på muséet för
att få en uppfattning om livet i äldre tider. En trevlig av
slutning på en liten utfärd i den egna hembygden!

PerstorPs Allservice
rälsgatan 4, 284 35 PerstorP
tel: 070-435 09 55
www.perstorpsallservice.se
Städtjänster för företag och
privatpersoner. Från 110 kr/tim marina@perstorpsallservice.se

Perstorps Bleck-& Plåtslageri AB
Svetsaregatan 2 Perstorp
Tel: 0435-77 99 99 www.pbp.se

Foto: Nårab / Dick Fridén

exkl. moms efter RUT-avdrag
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KOMMUNINFORMATION

Om larmet går

– Säkerhet och beredskap
En brand i den kemiskt-tekniska industrin som finns inne på Perstorp IndustriPark kan i värsta fall ge upphov till
giftig rök och kraftig luktstörning.
Vid larm är det viktigt att skydda sig
genom att gå inomhus, stänga alla
fönster, dörrar, ventiler och fläktar
samt följa informationsförmedlingen via radion eller text-TV.

Viktigt Meddelande till Allmänheten
Hushållen i Perstorp kommer inom
den närmsta tiden att få en folder
i brevlådan på temat ”Om larmet
går”. Foldern innehåller informa
tion om vilka risker som finns i
samband med olyckor i närheten
av Perstorp IndustriPark. En av fle
ra viktiga saker i foldern är att man
får reda på hur man skall agera när
larmet går.

Vid fara meddelas allmänheten med
varnings- och informationssystemet
VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten. VMA-signalen provas kl 15.00
första helgfria måndagen i mars, juni,
september och december. Det är det
välbekanta larmet som vi hör med jämna mellanrum och som får oss att tänka ”att nu är det måndag och klockan
är tre”.

För hela trädgården!

Samarbete med Perstorp IndustriPark
Ansvarig för foldern är Susanne Burström, säkerhets- och beredskapssamordnare i Perstorps kommun, och
Anders Edwall, Fastighetschef på Perstorp Fastighets AB.
– Kommunen har enligt lagstiftning
skyldighet att informera medborgarna
minst vart femte år i dessa frågor, förklarar Susanne på Räddningstjänsten.
Detta gör vi tillsammans med företagen inom Perstorp IndustriPark. Vi redogör för hur allmänheten skall skydda
sig själv vid olyckor. Att vara förberedd
och veta vad man skall göra vid larm är
så klart viktigt.

Förebyggande arbete
Susanne Burström arbetar med såväl
förebyggande brandskydd som krisberedskap allmänt i Perstorps kommun.

Munhälsan Perstorp

Vi kan ta emot dig!
Nu öppet även fredagar. Erbjuder kostnadsfri barntandvård.
Helsingborgsvägen 35,
Ängelholm
Tel. 0431-415600

6 Bo-Bladet | 2016

Munhälsan Perstorp • Ingenjörsvägen 5, Perstorp • Tel. 0435 - 311 10
Made for you

praktikertjanstperstorp@ptj.se

KOMMUNINFORMATION

PÅ GÅNG I PERSTORP
Perstorpsdagarna – 30 juli-10 au
gu

Bland många eveneman

30/7 Slåtterdagen på An
dreassons äng
31/7 Hagstaddagen på
Artur Lundkvist-gården
1/8 Trollkarlen Caroline
Ravn, för alla barn klocka
n
14:00 i Stadsparken
2/8 Experiment och up
pfinnar-klur med Inga
Ingenjör på Perstorps bib
liotek klockan 11.15 och
13:00. Ålder: 5-10 år
7/8 Dragspelsträff på He
mbygdsgården
Hembygdsgården håller
öppet varje dag och ser verar kaffe.
Plastens Hus – extra akt
iviteter, företagarna och
handlarna arrangerar olik
a evenemang.
Med reservation för eventu
ella ändringar och tillägg.

Att förebygga och därmed minska
riskerna för olyckor och bränder är ett
viktigt arbete för Räddningstjänsten.
En mer strikt lagstiftning när det
gäller skydd och förebyggande arbete vid kemikalieolyckor har sitt
ursprung i en stor olycka i Seveso
i Italien 1976. Detta ledde fram till
de så kallade Sevesodirektiven som i
Sverige resulterade i en ny lag 1999.

sti

g och aktiviteter:

Perstorps Kyrka - Prästaparken

Sommarcafé: 8/7, 15 /7
och 22/7
underhållning och kaffes
ervering
Allsång: 20 /7, 27/7, 3/8
och 10 /8 allsång, gästartister och kaf
feservering
Friluftsgudstjänster, kl
14: 25 /6
Bälingebadet, 3/7 Lundk
vist-gården i
Hagstad, 10 /7 Örahultsg
ården.

Plastens hus - Öppet hus

00
30
d bl a guidad
4 augusti 8 -17 me
Industripark,
busstur på Perstorps
00
900 till 16 .
start varje hel timme kl.
n före av färd.
Biljetter avhämtas 30 mi

Biblioteket:
Sommarboken för barn
13 juni – 17 aug.
Mer information finns i foldern
som delas ut på skolorna och
biblioteket i början av juni. Efter
lovet kan alla barn som del
tagit i Sommarboken hämta
en bok på biblioteket.
Bibliotekets öppettider
i sommar (30 maj – 27 aug.)
Måndag – fredag: 10–17
Lördag: Stängt

Välkommen till banken närmast dig!
Jamal Natour

Jan Persson

Rådgivare, tel. 261 07

Rådgivare, tel. 261 04

Anders Ö Petersson

Lisbeth Lindén

Privatrådgivare, tel. 261 05

Licensierad Privatråd
givare, tel. 261 08

El-entreprenad El-service
Data / Passage / Larm

0435 - 77 95 40
Allégatan 4 • 0435-261 00 • www.swedbank.se

www.prenad.se
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SENIORLÄGENHET 55+ • 3 rok (109 m2)
Bäckavägen 21B, 7:e vån med hiss
Hyra 7 514 kr/mån inkl. kabel-TV
(Canal Digitals basutbud). Kök med
nya köksluckor. Spis med keramikhäll, kyl/sval, frys och kolfilterfläkt.
Badrum och gästtoalett. Internet via
öppet fiber (eget abonnemang).
Tillträde 2016-09-01 eller tidigare.

Nu kan vi erbjuda ännu mera!
NYHETER!

LEDIGT JUST NU!

Idé • Text • Foto • Layout • Tryck

•
•
•
•

Storformatsprint
Web-to-print
Mässmaterial
Skyltar ägare!
Nya

Tel 0435 - 77 90 50
www.adaptmedia.se

ENERGI & VVS PLANERING I HELSINGBORG AB
- Projektering och kalkyler av
rörinstallationer, luftbehandlingsinstallationer och komfortkyla
- Framtagning av energibesparingar
- Installationssamordning
- OVK- och VVS-besiktningar

SENIORLÄGENHET 55+ • 3 rok (97,5 m2)
Köpmangatan 8, 3:e vån med hiss
Hyra 7 898 kr/mån inkl. kabel-TV
(Canal Digitals basutbud). Utsikt över
torget i centrum. Kök med nya köksluckor och diskmaskin. Utgång till
balkongen från köket. Internet via
öppet fiber (eget abonnemang).
Tillträde 2016-08-01 eller tidigare.

adsföring!

- anpassad markn

Pinnmogatan 1, 254 64 HELSINGBORG | 042-444 54 90
evp@energi-vvs-planering.se | www.energi-vvs-planering.se

Aktuell information om våra lediga
lägenheter hittar du alltid på vår
hemsida www.perstorpsbostader.se

Perstorps Bostäders
öppettider i sommar

www.pabygg.se • 070-563 73 35

gäller juni, juli och augusti

Torsdagen den 23 juni:

Stängt för besök. Endast telefontid 10.00-12.00.

Veckorna 29 och 30 (18-31 juli):

Tel 0435-44 02 12 • einardahlsbygg.com

Öppettider övriga veckor:

Tre företag med ditt fordon i fokus

Kontoret stängt.

Måndag, tisdag och torsdag: 13.00-16.00

Telefontider övriga veckor:
Vardagar 10.00-12.00

Vid akuta fel eller störning:
Om kontoret är stängt, ring
G4S Fastighetsjour 040-660 87 38

Trevlig sommar önskar
vi på Perstorps Bostäder!

0435-310 03
Bilreservdelsbutik
Bilverkstad
Cykeltillbehör
A/C-service
info@autoexperten.net
autoexperten.se/perstorp
Trastvägen 11 • Perstorp

0435-310 08

0435-310 02

Komplett leverantör
MC, PV, LV,
Skog, lantbruk
Egen servicebil
Hjulinställning

Lackering av bilar
Plåt & krockskador
Försäkringsskador
Avtal med 95%
av bolagen

info@autoexperten.net
Blåbärsstigen 20 • Perstorp

mickeslackserviceab.se
Blåbärsstigen 20 • Perstorp

Nu även bilborsttvätt!

