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PRAKTIKANTER

Vi gör praktik hos Perstorps Bostäder
Tre nya ansikten syns nu hos Perstorps Bostäder. Vi
bestämde oss för att låta er läsare träffa Adriana,
Mutasm och Aiman.

Adriana – ett välkomnande leende på Perstorps Bostäder
När du kliver innanför dörren hos Perstorps Bostäder är det
en glad kvinna vid namn Adriana Cercea som möter dig
med ett leende. Adriana praktikserar nu som ekonomi- och
redovisningsassistent hos Perstorps Bostäder. Hon har tidigare studerat vid Astar i Helsingborg, men hon och familjen flyttade till Perstorp för att komma närmare naturen.
Priserna på bostadsrätter skiljer sig även en hel del mot inne
i Helsingborg. Adriana berättar hur hon själv sökt praktikplatsen.
– När jag av en slump klev in här tog Håkan Wedeby emot
mig och lät mig träffa Annelie Andersson som i sin tur
välkomnade mig och bemötte mig väldigt professionellt.
Efter det har jag fått praktik här två dagar i
veckan och Annelie är min mentor.

Bästa arbetsplatsen
Redan när du kliver innanför dörren känner du att här är det en bra atmosfär som
gör att du trivs. Hon berättar att alla anställda har en timmes gemensam träning
varje onsdag vilket skapar en vi-känsla.
Det här är verkligen den bästa arbetsplatsen enligt Adriana. Att hon vill stanna kvar efter hennes praktik tar slut den
20 mars råder det ingen tvekan om.

Ad r i a n

a

– Naturen är fantastiskt vacker. Jag älskar skogen och att
plocka smultron i skogen om sommaren. I byn hälsar man
på varandra och det gör att du känner dig som en del av
gemenskapen vilket skiljer sig från när du bor i Helsingborg.
Människorna är trevliga och naturen helt underbar som sagt
var. Det enda negativa är att det behövs fler arbetstillfällen
på orten.
Lyckan över ett bra boende, bo nära naturen och ha en
arbetsplats som du trivs på, det är en oslagbar kombination.
Fråga bara Adriana.

Mutasm – din glädjespridare i bostadsområdet
Det finns människor som alltid gör dig glad eftersom de
möter dig med ett leende. Mutasm Saleh är en av dessa
människor. Fastighetsskötaren som, tillsammans med sina arbetskamrater, håller rent
och fint i ditt bostadsområde. Mutasm
är ursprungligen Palestinier från Syrien.
Han har bott i
Sverige i två år och
kämpar med att lära
sig svenska. Han visar
mig en liten bok han har med
sig som han skriver ner ord och meningar i. Allt för att lära sig svenska bättre.

Trivs i Perstorp
Familjen flyttade till Perstorp 2012 och
har aldrig längtat tillbaka till Helsingborg. Tvärtom. Hela familjen stortrivs
i Perstorp.

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

PRODUKTION
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
Tel 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se
ANNONSER
Mats Pettersson
Adapt Media
Tel 0761-35 34 04
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I Syrien jobbade Mutasm på ett företag med export av frukt och grönsaker.
Fast som grund har han en universitets
examen i historia, religion och geografi.
– Perstorps Bostäder har gett mig chansen
att få arbeta och lära känna nya människor,
berättar Mutasm och fortsätter:
– Bra arbetskamrater och stöttande chefer,
gör att jag trivs varje dag på mitt arbete.

UTGIVNING
Bo-bladet delas ut till samtliga hushåll
och företag i Perstorps kommun.
UPPLAGA:
4000 exemplar
FOTO OMSLAG
Skiss på den nya
idrottshallen.
Illustration: Tengbom
2016-10-27
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PRAKTIKANTER
Jag hoppas att få fortsätta arbeta hos
Perstorps Bostäder även i framtiden.
Jag trivs både med arbetsuppgifterna
och mina arbetskamrater och försöker
alltid göra allt arbete ordentligt.
Som ny i samhället känner han ett
ansvar att göra Perstorp bättre och
vackrare.
– Det här är mitt hem och arbete
idag. Jag trivs här och vill få andra
att trivas och uppskatta Perstorp
lika mycket som jag gör. Ju mer jag
arbetar, desto finare blir området.
Det bidrar till att både jag och de
boende trivs ännu mer, förklarar
Mutasm.

Mu t a s

Aiman – Utbildad civilingenjör
Aiman Allahham är till grunden
civilingenjör, utbildad vid universitetet
i Ryssland. Han är 55 år och arbetade
som ingenjör i Syrien fram till kriget
bröt ut. Arbetet där skilde sig inte
mycket från det i Sverige. I grunden är
det samma arbetsuppgifter nu som då.

Vill bidra och ge tillbaka

Vänliga människor
Det är svårt att börja i Sverige utan,
eller med få, vänner. Han berättar
att han förlorade många Syrien.
Men ingenting är omöjligt. Mycket
handlar om ens egen inställning.
– Människorna i Sverige är snälla.
Jag märker det varje dag när jag är
ute och arbetar, både arbetskamra
ter och de boende som jag träffar
ute i bostadsområdena.

m

Ai m a n

Med en stor familj att försörja är det
viktigt för Mutasm att arbeta hårt.
Med rätt inställning till jobbet och
människor runt omkring dig blir allting
mycket lättare. Även om svårigheterna
är många. Mutasm är ett levande
bevis för detta.
– Jag tycker om att arbeta och göra
rätt för mig, berättar Mutasm.

Aiman har bott i Sverige i tre år. Han
bor med sin familj i Perstorp där även
barnen går i skolan. Äldsta sonen arbetar
i Ryssland som ingenjör och är på väg att
doktorera vid universitetet. Aimans fru
är utbildad agronom, men studerar för
tillfället vid SLU i Alnarp där hennes kunskaper och tidigare utbildning valideras.
– Det är viktigt att vi kommer in i sam
hället, kan arbeta och försörja oss.
Vi vill bidra och ge tillbaka, berättar
Aiman.

Språket är viktigt
Förutom svenska behärskar Aiman
engelska, ryska och arabiska.
– Om du ska förstå samhället du lever
i är det viktigt att du lär dig språket.
Vägen in i samhällsgemenskapen går
genom språk och arbete. Vi vill verk
ligen bli en del av det svenska sam
hället. På Perstorps Bostäder kan jag
bidra med mina kunskaper, samtidigt
som min chef Henry Roos hjälper
mig med de svenska reglerna i till
exempelvis plan- och bygglagen,
säger Aiman.

STOPP I AVLOPPET?

Välkommen till återvinningscentralen

www.ohlssons.se

Måndag 13–18
Onsdag
8–12 | Torsdag
13–18 |13–17
Lördag 13–17
Tisdag| 9–18
| Torsdag
9–18 | Lördag

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

Våra öppettider på Arons väg, Perstorp:

020-440 450 • www.secor.se
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KOMMUNINFORMATION

Vi utvecklar och bygger om Perstorp
Vad är ”Shared Space” och hur ser
planerna ut för den nya idrottshallen? Bo-Bladet träffade Håkan
Eriksson, Kjell Hedenström och
Magnus Almström om de olika projekten som är på gång i Perstorp.
Det första ämnet vi kom till att prata
Samhällsbyggnadschef Kjell Hedenström (t.v.) diskuterar den nya idrottshallen med Håkan Eriks
om var de utökade 30 zonerna som son, driftingenjör, och fritidschefen Magnus Almström (t.h.).
kommer att gälla de centrala delarna
av Perstorp och varför de tillkommer.
Håkan Eriksson, driftingenjör på tekniska kontoret, för att uppleva och se. Det är också en av anledningarna till
klarade att anledningarna är flera och alla är bra.
att varför sträckan förbi skateparken kommer att bli gång
– Det är viktigt att vi får trafiksäkra miljöer och får ned fartsområde. Jag är övertygad om att det kommer upplevas
hastigheten på motortrafiken. En vanlig synpunkt vi får in både positivt och mer säkert för alla.
idag gäller bilar som kör för fort. Vi vill även få bort den
tunga trafiken med lastbilar från centrum. Perstorp är värt

Alla kring bordet pratade sig varma om hur Perstorps
kommun arbetar strategiskt med att på sikt minska miljö
påverkan från trafiken och möjliggöra
för invånarna att resa på ett tryggt
och miljövänligt sätt. Ett exempel som
Håkan tog upp var trafiklösningen bakom kommunhuset och mot ICA som är
ett så kallat ”Shared Space”.
– Det är en del av ett större program
där vi arbetar för en trevlig stadsmiljö
och där människor ska känna att stads
miljön är både attraktiv och utvecklan
de, berättar Håkan.
”Shared Space”
Erfarenheter visar att olycksrisken är
som lägst på platser där olika fordon
och trafikanter samsas om utrymmet.

Värmevägen 2, Klippan • Tel: 0435-149 60 • www.mpsolskydd.se

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

Åsbovägen 130
284 92 Perstorp
0708-21 10 08

www.elsystem.se

Tjäderstigen 33 • 284 36 Perstorp • Tel 0435-44 34 70
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KOMMUNINFORMATION
Hastighetsdämpning är nyckeln till ett
fungerande samspel. Detta är till stor
del ett resultat av en god utformning av
trafikmiljön. Mycket beror på att hela
är att platsen är upphöjd och förmedlar en förändring i trafikmiljön. När alla
i trafiken vistas på samma villkor och
tar hänsyn till varandra, undviks också
olyckor. Alla blir nämligen mer upp- I korsningen mellan Stockholmsvägen och Köpmangatan finns något som kallas ”Shared Space”,
märksamma på grund av osäkerheten där gående, bilister och cyklister delar på utrymmet.
som uppstår. Vid övergångs
ställen,
vilket är den vanligaste olycksplatsen, är uppmärksam Ny idrottshall
heten som lägst. Men vid ”shared spaces” är det alltså tvärt Perstorp växer och det finns en tydlig strategi för hur det ska
byggas och bli bättre för medborgarna.
om!
– En annan positiv nyhet som många ser fram emot, är att
Tryggad vattenförsörjning
det ska äntligen byggas en ny idrottshall. Det kom in flera
Samhällsbyggnadschef Kjell Hedenström, lyfte fram moder- anbud för att få bygga idrottshallen som ska ligga i anslut
niseringen av Perstorps primära vattenverk som säkerställer ning till Ugglebadet, säger fritidschef Magnus Almström.
drift och en trygg vattenkvalitet för framtiden.
– Nya pumpar och ny rening med bakteriedödande UV- Den nya idrottshallen blir en bollhall med väl tilltagna ytor
filter, ökar tryggheten för vattenkvalitén och minskar sår och en mindre B-hall för dans, yoga och bordtennis. Det
barheten. Det har varit flera uppmärksammade utbrott av kommer även finnas konferensmöjligheter. Genom bygget
bakterier i vattenledningarna på olika håll i landet, det ska vi skapas otroliga möjligheter för idrottsutövning samlat på ett
undvika i Perstorp. Med vårt nya vattenverk säkrar vi dricks ställe. Hallen kommer att ligga i anslutning till Ugglebadet,
bredvid de befintliga fotbollsplanerna och på sikt även en
vattnet i Perstorp, berättar Kjell.
Arbetet beräknas vara klart till efter sommaren och det ska konstgräsplan och ett utegym. Dessutom ska starten på
motionsspåren flyttas hit. Tennishallen kommer att rivas för
ske utan problem för Perstorpsborna.
– Ingen kommer att få några avbrott i vattenförsörjningen. att istället ge plats för parkering.
Det enda som kan hända är att det kan komma luft i led Det är en stolt fritidschef som visar ritningar över den tillningarna. Men vad som kommer att hända är att Perstorp tänkta idrottshallen. Skisserna visar en tilltalande entré och
får det bästa och mest säkra vattnet som går att få, säger en naturskön omgivning med naturreservatet Uggleskogen
intill.
Kjell.
– Som det ser ut nu kommer både bud
geten och tidsplanen att hållas. Tanken
är att hela bygget ska stå klart till hösten
2018 då innesäsongen startar, berättar
Magnus.
När sporthallen står klar kommer det finnas
både läktare och konferensrum i hallen
samt givetvis nya omklädningsrum. Dessutom ska det finnas en cafeteria där föreningarna själva kan sälja fika.

Skiss på entrén till den planerade idrottshallen
vid Ugglebadet. Illustration: Tengbom

2016-10-27

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

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
exkl. moms efter RUT-avdrag

– När det gäller beslag till företag
och bostadsrättsföreningar!
skanebeslag.se
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– Kommunchef
Digitalisering och
övergripande mål i fokus
”Perstorp är den lilla kommunen med de snabba
beslutsvägarna.” Så beskriver kommunchef Ulf
Bengtsson sina första veckor på sin tjänst.
Ulf kom till Perstorp från en position som förvaltningschef
för stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs stad. Totalt
blev det 32 år i Helsingborg inom områden som socialtjänst,
administration och ledning. Perstorp kände han till som orten som passeras på väg 21 och den senaste medlemmen in
i Familjen Helsingborg.

Beskriv dina intryck så här långt:

Fakta:
Ålder:
Familj:
Bor:
Intressen:

54. Född i Åstorp, uppvuxen i Bjuv
En son, ett barnbarn och två katter
Centrala Helsingborg
”Har ett stort samhällsintresse. Det var
därför jag en gång i tiden började inom
socialtjänsten. Uppskattar annars musik,
teater, film och litteratur. Och så tycker
jag om att umgås med mitt barnbarn.
Jag läser också mycket och gillar även
matlagning, whiskey och franska viner”.

– Det har varit mycket att sätta sig in i och jag har gjort
många nya bekantskaper. Men jag har fått en jättebra start
med introduktion och hjälp av mina kollegor. Jag känner
mig mycket välkommen, berättar Ulf och tillägger:
– Jag har också varit på ute på en del besök hos företag
och bekantat mig med näringslivet. Det jag ännu inte hunnit
med än men planerar är att göra besök ute i verksamhe
terna för att träffa medarbetare och se hur arbetet löper på.
Dagarna har han inga problem med att fylla med uppgif
ter. Tvärtom tar han gärna hjälp av medarbetare att hantera
ärenden och frågor. Ulf anser att kommunchefens uppgift
är att ansvara för helheten och se till att medarbetare och
chefer jobbar bra tillsammans, att budget hålls samtidigt
som det levereras resultat till invånarna. Uppdraget är att
modernisera, effektivisera och digitalisera kommunen.
Utmaningar han hittills identifierat är bland annat den upplevda tryggheten, frågor inom social- och hemtjänsten, hur
vi tar emot nyanlända samt skolresultat.

www.pabygg.se • 070-563 73 35
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KOMMUNINFORMATION
– Den lilla kommunen har den stora kommunens frå
gor, ärenden och problematik. Skillnaden är att vi inte
har samma resurser utan får vara mer kreativa i våra lös
ningar. Samtidigt har den lilla kommunen fördelen med
snabba beslutsvägar, säger han.

E-tjänster och digitalisering
Ett arbete som Ulf påbörjat och som planeras pågå under våren är de kommunövergripande målen. Samtidigt
jobbas det också med en förbättrad digitalisering. Kommunen ska bland annat bli mer aktiv i sociala medier plus
att servicen till invånarna ska förenklas och förbättras via
e-tjänster.
– Dessutom tänker vi införa papperslösa nämndssam
manträden och ute i verksamheterna finns välfärdsteknik
redo att använda inom till exempel skolan, vården och
omsorgen.

ÖPPETTIDER
KONTORETS BESÖKSTIDER:

Måndag, Tisdag, Torsdag : 1300 –1600
Besök på övriga tider efter överenskommelse

KONTORETS TELEFONTIDER:
Vardagar: 1000-1200

FELANMÄLAN kan göras på tre sätt:

• Mina sidor: www.perstorpsbostader.se
• Mail: perstorpsbostader@perstorp.se
• Ring: 0435-39 400. Tala gära in ett
meddelande om vi inte kan svara!
Vid akuta ärenden om ni inte kan nå oss, ring:
Avarn Security Fastighetsjour, tel. 010-222 30 00

Kontaktcenter

Perstorps Bostäder AB
Torggatan 3, 284 31 Perstorp
Tel: 0435-39 400
perstorpsbostader@perstorp.se
www.perstorpsbostader.se

Övrigt aktuellt är bildandet av ett kontaktcenter där invånarna på flera språk ska kunna få hjälp med ärenden
som kontakt med rätt person, felanmälan och hjälp med
ifyllande av blanketter/ansökningar.
Banden med Helsingborg är också något Ulf planerar förvalta vidare. Medlemskapet i Familjen Helsingborg innebär möjligheter tillsamverkan inom exempelvis turismen.
Också det sedan tidigare inarbetade samarbetet inom 6K
ska utvecklas.
– Samarbeten och samverkan är viktigt för en liten kom
mun. Genom att nätverka kan vi stötta varandra i proces
ser.

En attraktiv kommun
Förutom arbetet med de kommunövergripande målen
och en översyn av ledning och struktur finns även en del
aktuella ”hårda” frågor. Bland annat påbörjas inom kort
byggnation av den nya idrottshallen vid Ugglebadet och
om drygt två månader sker den officiella invigningen av
skejtparken i Stadsparken som är klar och används.
– Och så ska hörnan Köpmangatan-Järnvägsgatan piffas
till och förskönas. Allt som ett led i att göra Perstorp till
en attraktiv kommun att besöka och bo i.

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

Tre företag med ditt fordon i fokus

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!

• El-installationer • El-service
• Data / Passage / Larm
Florettgatan 29 B • 254 67 Helsingborg

0435 - 77 95 40
www.prenad.se

Tel: 042-16 34 10 • www.akonsult.se
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GRÖN FLAGG

för förskolorna i Perstorp
Den 15 februari firade
Bokebackens Förskola att
de blivit certifierade med
Grön Flagg. Bo-Bladet fick
vara med om både flaggceremoni och glassätning.

VILL DU SYNAS
CENTRALT I PERSTORP?

En del av Håll Sverige rent
Grön flagg är en del av Håll
Sverige rent som arbetar för
en hållbar utveckling för barn
och unga. Med Grön flagg arbetar lärare och pedagoger med att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga. På Bokebackens Förskola är
Grön Flagg ett naturligt inslag i vardagen. Barnen har
anammat projektet och är nyfikna. Fokus ligger på kretslopp och sophantering.

Ledigt skyltfönster i bibliotekshuset
med exponering mot Köpmangatan.
Hyra 400 kr/månad.
Ledigt fr.o.m 1 april
Kontakta Perstops Bostäder på
tel 0435-39 404 för mer information.

– Barnen är mycket uppmärksamma när vi är ute. Om det
ligger skräp slängt så plockar de upp det och sorterar. De
är lite av småpoliser faktiskt, säger Anita Sundel med ett
skratt.
Tel 0435-44 02 12 • einardahlsbygg.com

– Ja, det är naturligt för
barnen att ha koll på hur
något ska slängas. De
vet till exempel att den
bruna påsen är till or
ganiskt material, inflikar
Åsa Andersson.

Idé • Text • Foto • Layout • Tryck

Ditt naturliga val
i Perstorp

NYHETER!

Nu kan vi erbjuda ännu mera!
•
•
•
•

Storformatsprint
Web-to-print
Mässmaterial
Skyltar ägare!
Nya

0435-310 51 www.perstorpsarrvarme.se

För hela trädgården!

Helsingborgsvägen 35,
Ängelholm
Tel. 0431-415600

Made for you

adsföring!

- anpassad markn

Tel 0435 - 77 90 50
www.adaptmedia.se

Välkommen till banken närmast dig!
Per Johansson

Jamal Natour

Kontorschef, tel. 260 03

Rådgivare, tel. 261 07

Andreas Svensson

Lisbeth Lindén

Licensierad Privatråd
givare, tel. 260 04

Licensierad Privatråd
givare, tel. 261 08

Allégatan 4 • 0435-261 00 • www.swedbank.se

