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• På gång i Perstorp
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ELSÄKERHET

Viktigt med elsäkerhet
Den som någon gång fått en rejäl stöt har förhoppningsvis lärt sig att vara försiktig med elektricitet.
Varje år inträffar flera hundra allvarliga elolyckor i Sverige,
men mörkertalet är stort eftersom det bara är yrkesverksamma som har skyldighet att rapportera. De som råkar
ut för olyckor med el kan således vara betydligt flera.

Några råd
Det allmänna rådet är alltså att vara försiktig med allt
som har med elektricitet att göra. Några mer specifika
råd är:
• Dra aldrig förlängningssladdar in i badrum, våtutrymmen eller till balkongen.
• Kläm inte sladdar i dörrar, det kan orsaka kortslutning.
• Vid byte av säkring skall du vara noggrann med att
se till att den har rätt amperetal.

Eget ansvar
Du har själv ansvaret för hemmets elektriska apparater
och det gäller att vara vaksam på eventuella problem
med dem. Det är bra att ha extra säkringar hemma och
om en säkring löser ut direkt efter ett byte beror det på
överbelastning eller kortslutning i en elektrisk apparat.
Koppla bort apparaterna och anslut dem en efter en. På
så sätt kan du hitta den apparat som skapar felet. Skulle
inte detta hjälpa måste du snarast anmäla problemet till
Perstorps Bostäder!

Välkommen till återVinningscentralen
Våra öppettider på arons väg, Perstorp:
Måndag 13–18 | Onsdag 8–12 | Torsdag 13–18 | Lördag 13–17

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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Läs mer
För dig som vill läsa mer om detta kan vi rekommendera
följande hemsidor:
www.elsakerhetsverket.se
Den ansvariga myndigheten för elsäkerhet som arbetar
för att förebygga att människor och egendom skadas
av el.
www.perstorp.se/raddningstjansten.html
Kontaktpersoner Perstorps räddningstjänst
www.perstorp.se/raddning_och_sakerhet.html
Information om räddningstjänsten i Perstorp. Här finns
även en säkerhetsbroschyr att ladda ner.
www.msb.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och
kriser.
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Rörledningsfirma

Werner A B Nilsson
AB Nilsson
Werner

AB

Allt inom VVS • tel: 0435 - 305 91

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
Byggnationen av
persTorp1 påbörjades under februari.
Läs mer på sidan 4

UPPLAGA:
4000 exemplar

HÅKANS ENERGISPARTIPS
Håkan tipsar:

Läckande kran kostar mer än man tror!
Att vi hushållar med våra resurser är nog så viktigt.
Håkan Wedeby på Perstorps Bostäder håller koll på
förbrukningen av el, vatten och värme. Onödigt höga
kostnader för detta kan istället användas till andra,
nödvändiga saker, till exempel underhåll och trivselytor.
– Jag tittar regelbundet på förbrukningen av bland annat
vatten, berättar Håkan och visar ett diagram över förbrukningen på en fastighet. Man kan då upptäcka en hög för
brukning som måste ha en rimlig förklaring. Då kan det vara
något som är tokigt, något läckage där vatten bara rinner
ut till ingen nytta, något som kraftigt ökar förbrukningen.

Läckande kranar och rinnande toalettstolar
Beroende på hyresgästernas sammansättning varierar förbrukningen av vatten; en småbarnsfamilj använder självklart
mer än ett ensamhushåll. Men om förbrukningen ökar utan
någon rimlig förklaring kan det vara en droppande kran eller läckande toalettstol som är förklaringen. En WC-stol som
står och rinner kan i sämsta fall kosta mer än 1.500 kronor
i månaden.

– Helt i onödan, säger Håkan.
Man tycker det är så lite att
en kran droppar, men när
man ser vad som förbrukas
blir man förvånad. Timme
efter timme, dag efter dag,
och till sist blir det faktiskt
mycket.

Rapportera!
Håkan uppmanar därför dig
som är hyresgäst att rapportera till Perstorps Bostäder
om du har en droppande
kran eller rinnande toalettstol. Ett läckande element
eller tvättställ kan i sämsta fall innebära en
vattenskada som blir kostsam att åtgärda. Som hyresgäst
har du skyldighet att rapportera fel i lägenheten. Om alla
hjälps åt kan vi spara på onödiga kostnader som rinner ut
till ingenting!

Perstorps Bleck-& Plåtslageri AB
www.elsystem.se

Tjäderstigen 33 • 284 36 Perstorp • Tel 0435-44 34 70

Svetsaregatan 2 Perstorp
Tel: 0435-77 99 99 www.pbp.se

Fasadmålning • Tak- & Fasadtvätt
Flyttstädning • Hemstädning • Kontorsstädning

Ring oss 0435-182 70
www.stadpatrullen.com

50%

rekt
avdrag di
an
på faktur
rag)
(RUT-Avd

stadpatrullen@mail.com
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Ring oss 0435-182 70

BYGGNATION PÅ KVARTERET GÄDDAN 1

– bygget är igång!
De första spadtagen till persTorp1 togs i början
av februari så nu är bygget av det kompakta boendet på Svarvareliden intill Rosenhill igång. Det
är EG Bygg i Vinslöv som bygger med en egen
patenterad byggmetod. Åtta riktigt energisnåla
lägenheter anpassade för det lilla hushållet kommer preliminärt att stå färdiga i september–
oktober.

Hög standard
– Vi bygger för dem som vill bo billigt och inte behöver så
stora ytor, berättar Henry Roos på Perstorps Bostäder.
Lägenheterna har en boyta om 35 kvm och en biyta,
under snedtaket på loftet, om 5 kvm. Hyran är på
4 350 kr. Uppvärmning av vatten tillkommer, i övrigt
är det varmhyra. Lägenheterna får hög standard med
energisnåla hushållsmaskiner: spis, diskmaskin och
kombinerad tvättmaskin/torktumlare. Vill man ha lite
komfortvärme så finns det extra golvvärme i kök och
badrum, men det betalar man då själv. Lägenheterna
kommer att ha öppen fiber till internet. Det är alltså
fritt fram för dem som själv vill skaffa abonnemang
via nätet.

Ställ dig i kö!
Intresset för det kompakta boendet har varit stort och
tilldelningen av lägenheter kommer att påbörjas inom
kort. Men det är inte på något sätt för sent att anmäla
sitt intresse! Gå snarast in på Perstorps Bostäders hemsida, www.perstorpsbostader.se, och sätt dig i kö om
du är intresserad av persTorp1!

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

Stockholmsvägen 11
284 31 Perstorp
Tel 0435-300 93
E-post perstorp@elkedjan.se
www.elkedjan.se
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Missa inte våra praktiska ch goda lunch-matlådor. Alltid två
maträtter varje dag att välja mellan! Ring innan 9:30 så levererar vi!
Info/meny tel. 0435-345 23 • info@vincentskok.se • www.vincentskok.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

KOMMUNINFORMATION

Fortsatt utveckling av Stadsparken i Perstorp –

Utökad lekplats och ny skateboardbana
Perstorps kommun satsar under
ett antal år framåt på en tryggare, vackrare och mer funktionell
Stadspark. Under vintern 2015 invigdes en ny, upplyst bro till Stadsparken vid ICA. Ny julbelysning
sattes också upp i parken.

Skateboardbanan kommer att innehålla en s.k. bowl, en skålad bana samt
andra element. Det kommer även att
bli sittmöjligheter, ny belysning m.m.
Vallar planeras som störningsskydd
för intilliggande bostäder och som ett
trevligt inslag i miljön.

Nu fortsätter utvecklingsarbetet. I år
färdigställs en ny skatepark på den västra delen av Esabvallen. Skateboard
banan har ritats av Tema i Malmö med
hjälp av Bryggeriet i Malmö. Skate
parken har utformats i samråd med
ungdomar. Skateboardbanan är en
första del i ett aktivitetsområde som
kan genomföras på sikt med bl.a. sitt
möjlig
het längs bäcken och odlings
lådor.

Upphandling planeras i vår.
Även den befintliga lekplatsen kommer att utvidgas och kompletteras
med flera lekredskap särskilt för de
mindre barnen, något som saknas och
har efterlysts av många. Lekplatsen
kommer också att avgränsas tydligare
med häckar för att minska säkerhetsriskerna intill bäcken.
– Jag ser fram emot att inviga den nya
skateboardbanan och den utökade

Tel 0435-44 02 12 • einardahlsbygg.com

lekplatsen i Perstorp. Skateboard
banan blir en viktig mötesplats för
yngre och äldre i centrala Perstorp.
Det känns särskilt viktigt att vi satsar
på fritidsaktiviteter för unga och ska
par fler lekmöjligheter, säger Ronny
Nilsson, Kommunstyrelsens ordför
ande (s).

Vid frågor kontakta:
Samhällsbyggnadsförvaltningen:
Mattias Bjellvi, stadsarkitekt (projekt
ledare), 0435/391 79
Håkan Eriksson, driftsingenjör,
0435/391 71
Kultur- och fritidsförvaltningen:
Magnus Almström, fritidschef,
0435/392 01

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

ENERGI & VVS PLANERING I HELSINGBORG AB
- Projektering och kalkyler av
rörinstallationer, luftbehandlingsinstallationer och komfortkyla
- Framtagning av energibesparingar
- Installationssamordning
- OVK- och VVS-besiktningar
Pinnmogatan 1, 254 64 HELSINGBORG | 042-444 54 90
evp@energi-vvs-planering.se | www.energi-vvs-planering.se

www.pabygg.se • 070-563 73 35
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KOMMUNINFORMATION
Ta chansen att tycka till om framtidens Perstorp –

Påverka kommunens nya översiktsplan!
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha
en aktuell översiktsplan. En översiktsplan är ett dokument med kartor, text och bilder som visar hur
kommunen vill att den fysiska miljön i Perstorp som
helhet ska se ut i framtiden. Hur ska vatten- och markområden användas och hur ska bebyggelsen utvecklas? Nu har du möjlighet att vara med och påverka de
politiska besluten!

Inte bindande
Vad använder man en översiktsplan till? Planen är inte juridiskt bindande, men olika beslut, t.ex. om bygglov, förhandsbesked och detaljplaner, grundar sig på översiktsplanen. Politikerna använder den som stöd till bl.a. beslut om
investeringar.
Även andra myndigheter, t.ex. Trafikverket och Länsstyrelsen, använder planen i sitt arbete. Det är kommunens högsta organ, Kommunfullmäktige, som ska anta planen.
Kommuninvånaren/företagaren kan använda planen för att
se vilka förutsättningar som gäller för ett visst geografiskt
område om man t.ex. vill bygga nytt.

På uppdrag av Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen i Perstorps kommun har gett Byggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Den gällande är från 2006. Ny plan ska tas fram under 2016 och
2017. Översiktsplanen från 2006 bedöms inte vara aktuell
längre, då mycket har förändrats sedan den antogs.
Några viktiga frågor i översiktsplanen är bl.a: hur hanterar
vi klimatfrågorna, hur hanterar vi översvämningar? Var är
det lämpligt att bygga nya bostäder och verksamheter? Behöver vi förändra trafiksystemet? Behöver ytterligare natur
skyddas? Hur hanterar vi risker i samhället? Avvägningar ska
göras mellan allmänna behov och den enskilde individens
intressen. Kommunen ska planera även för att säkerställa
värden på statlig och regional nivå. Samverkan ska ske
med grannkommuner kring gemensamma frågor. Planen
ska täcka in hela kommunen. Planen har en tidshorisont till
2030, men med utblickar ännu längre fram i tid. Planens

Komplett leverantör av måleritjänster
Entreprenadmåleri
Förvaltningsmåleri
Totalentreprenadåtagande

konsekvenser - ekonomiskt, socialt och miljömässigt - ska
bedömas.

Chans att tycka till
Politikerna beslutar våren 2016 om att ett dialogmaterial
kring en utvecklingsstrategi/framtidsbild för Perstorp ska gå
ut på samråd under maj och juni. Det finns under denna
tid tillfälle att tycka till! Då kommer det även att anordnas
offentliga möten där alla är välkomna att delta, ta del av
information och göra sin röst hörd.
Under översiktsplanearbetet kommer det även att bli flera
tillfällen till dialog med allmänheten innan planen antas av
Kommunfullmäktige.
– Översiktsplanen är det viktigaste styrdokumentet för kom
munens arbete med den fysiska miljön, tillsammans med vi
sion 2030 och budgeten. Det är angeläget att arbetet är väl
förankrat hos våra kommuninvånare och företagare. Dina
synpunkter är viktiga! Passa därför på att lämna synpunkter
under de dialogtillfällen som planeras, säger Ronny Nilsson,
Kommunstyrelsens ordförande (s).

Inplanerade möten
Perstorp:
23 maj 18.30 i kommunhuset, lokal Karpen
Oderljunga: 26 maj 18.30, Oderljunga skola
Bälinge:
31 maj 18.30, Bälinge camping
Vi kommer gärna ut och träffar företagare, föreningar m.fl.
vid andra tillfällen under samrådstiden. Kontakta gärna oss
på Byggnadskontoret!
Välkomna!

Mer information
För mer information, se vår hemida www.perstorp.se
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta Stadsarkitekt
Mattias Bjellvi (projektledare), 0435-391 79, mattias.
bjellvi@perstorp.se eller Samhällsbyggnadschef Kjell
Hedenström, 0435-391 74, kjell.hedenstrom
@perstorp.se

Munhälsan Perstorp

Brandskyddsmålning
ROT-Privatmåleri
Äldre målerimetoder

www.aktivproduktion.se
Göteborg

Kungsbacka

Halmstad

Helsingborg

Vi kan ta emot dig!
Nu öppet även fredagar. Erbjuder kostnadsfri barntandvård.
Munhälsan Perstorp • Ingenjörsvägen 5, Perstorp • Tel. 0435 - 311 10

praktikertjanstperstorp@ptj.se
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KOMMUNINFORMATION

PÅ GÅNG I
PERSTORP...
12 mars (1000-1600)
Vårelden – Mässan med

någont

ing för
Plats: Folkets park
Arrangör: Studiefö
rbundet Vuxensko
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Länk: w w w.sv.se
/avdelningar/sv-va
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OBS! Ändrat datu
m.

30
30
12 mars (10 -12 )
Marica Källner
Novellworkshop med noveller? Vill du träffa och

alla

00
00
9 april (10 -14 )
”
”Perstorp då och nu
gskolan i Perstorp
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ingång från gave

svägen 40,
Plats: Stockholm
då och nu”.
rbetet ”Perstorp
aa
m
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g
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g, visning
Utställn
gator, fotovisnin
s
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Pe
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Modeller
omna!
intresserade välk
av lokalerna. Alla
högskola
ka Ljungby Folk
Arrangör: Mun

12 april (1700 och 1900)
Temakväll: ”Perstorps-Karnevalen”

1953 inleddes en stolt tradition som gjort Perst
orp
känt och omtalat. Besökare kom långväga ifrån
för
att se de årliga blomstertågen, som mestadels
utgick
från Inge Nilssons åkeri och drog igenom samh
ället,
för att avslutas på Esabvallen. Som en hyllning
till de
många aktiva vars insatser möjliggjort arrangema
nget,
visar vi här ett minnesprogram.
Föredragshållare: Ulf Lindh
Plats: Plastens Hus, Hässleholmsvägen 6
Arrangör: Föreningen Plastens Hus i Perstorp
Länk: www.plastenshus.se
OBS! Alla platser 17.00 är slutsålda

att skriva
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tis. Föranmälan
universitet. Gra
t
Plats: Biblioteke

6 april (1900)
Extremadura
– ett spanskt paradis för växter och djur

Plats: Centralskolans aula
Thomas Johansson, Hässleholm, visar bilder och
berättar
Kaffeservering och lotteri. Fri entré för alla!
Möjlighet att ställa ut och visa samlingar och
föremål, ring 070- 6831850
Arrangör: Åsbobygdens samlarförening
00
00
10 maj (17 och 19 )
n”
Temakväll : ”Perstorp i Brasilie

eholmsvägen 6
Plats: Plastens Hus, Hässl
familjens
berättar om sin och
Claes- Göran Kalborg
de första
h arbetet för Perstorp
möte med Brasilien oc
bakgrunrik Wendt berättar om
jobbiga åren. Carl-Hen
1952
sni
internationella sat ng
den till Perstorps stora
blev en succé.
som efter startproblem
stens Hus i Perstorp
Arrangör: Föreningen Pla
se
Länk: ww w.plastenshus.
slutsålda
är
OBS! Alla platser 17.00

Florettgatan 29 B • 254 67 Helsingborg
Tel: 042-16 34 10 • www.akonsult.se
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Ditt naturliga val
i Perstorp
0435-310 51 www.perstorpsarrvarme.se

LEDIGT JUST NU!
Seniorlägenhet 55+
Bäckavägen – 3 rok, 109 m

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

2

Tillträde: 2016-06-01
Adress: Bäckavägen 21B, 7:e vån med hiss
Hyra:
7 243 kr inkl. kabel-TV (Canal Digitals basutbud)
Badrum och gästtoalett. Inglasad balkong. Kök med kyl/sval
och frys. Internet via öppet fiber (eget abonnemang).

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

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

ÖPPETTIDER

El-entreprenad El-service
Data / Passage / Larm

hos Perstorps Bostäder i påsk
Skärtorsdag:
Endast telefontid 10-12. Stängt för besök
Långfredag:
Stängt
Annandag påsk: Stängt
Vid akuta fel eller störning efter kontorstid
Ring G4S Fastighetsjour 040-660 87 38

0435 - 77 95 40
www.prenad.se

För hela trädgården!

STOPP I AVLOPPET?

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

www.ohlssons.se

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

Idé • Text • Foto • Layout • Tryck

Helsingborgsvägen 35,
Ängelholm
Tel. 0431-415600

Made for you

Tre företag med ditt fordon i fokus

NYHETER!

Nu kan vi erbjuda ännu mera!
•
•
•
•

Storformatsprint
Web-to-print
Mässmaterial
Skyltar ägare!
Nya

adsföring!

- anpassad markn

Tel 0435 - 77 90 50
www.adaptmedia.se

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!

