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Välkommen Jasmia

– ny medarbetare på Perstorps Bostäder
Jasmia Nadir trivdes så bra på Perstorps Bostäder att hon inte tvekade när
frågan kom om hon ville jobba som ekonomiassistent/kundtjänst.
- Tycker jobbet, kollegorna och kontakten med hyresgästerna är fantastisk,
säger hon.
Kanske känner ni igen Jasmia som för
drygt två år praktiserade på Perstorps
Bostäder i samband med att hon gick
på en utbildning till ekonomiassistent.
Efter att praktikperioden och utbildningen tog slut sökte hon nytt jobb och
började på ett bemanningsföretag i Helsingborg.
- Men under ett uppdrag jag hade i
Landskrona hörde Perstorps Bostäder
av sig och frågade om jag kunde tänka
mig att börja jobba hos dem. Eftersom
jag trivdes så bra under min praktik
tvekade jag inte att tacka ja, berättar
Jasmia som tågpendlar till Perstorp
från Helsingborg där hon bor med sin
familj.
- Visst har jag funderat på att flytta till
Perstorp men jag älskar havet och kan
inte tänka mig att byta bort det. Och
resan med tåg är faktiskt riktigt rolig.
Man hinner läsa och även ställa om
fokus från jobb till familj och tvärtom.
Som ekonomiassistent/medarbetare på
kundtjänst jobbar hon med kontakt med
hyresgäster/hjälper till med bokföring
och kontrakt. Även arbete kopplat till
Perstorps Näringslivs AB som bland
annat äger Kommunhuset och Brukshotellet ingår i hennes arbete.
Förutom redan nämnda arbetsuppgifter
kan Jasmia vid behov även tolka.
Hon talar flera språk.
- Jag växta upp i en tvåspråkig familj
där vi pratade rumänska och arabiska.

Sedan läste jag engelska och spanska
i skolan. Och när jag kom till Sverige
2012 fick jag lära mig svenska.
Vad var det som fick dig att flytta?
- Kärleken, svarar Jasmia med ett
leende. Med sig i bagaget hade hon
arbetserfarenhet och utbildning inom
ekonomi. Ett område hon kände hon
ville jobba med även i Sverige. Så
förutom att lära sig ett nytt språk såg
hon även till att uppdatera sina ekonomikunskaper.
- Det är samma sätt att jobba då det
är siffror man hanterar. Men lagar och
förordningar skiljer åt så det var en del
att sätta sig in i det och kämpa sig igenom. Något Jasmia gjorde. Vilket förde
henne till Perstorp. En ort och kommun
hon uppskattar.
- Ja, här är verkligen fint. Trivs så bra.
Tycker jobbet, kollegorna och kontakten med hyresgästerna är fantastisk.

Fakta:
Namn: Jasmia Maria Nadir
Ålder: 42
Bor: Helsingborg
Kommer från: Rumänien. ”Är halvrumän och halv-kurd”.
Bott i Sverige sedan: 2012
Intressen: Älskar naturen. Är gärna
utomhus men gillar även att träna på
gym.

NYBYGGNATION

Lokalt fastighetsbolag satsar
– Bygger 40 hyreslägenheter
Med start första kvartalet 2020 ändras centrumbilden i Perstorp.
Då börjar nämligen Gösta Bengtsson
Fastighets AB från Eket/Örkelljunga
att bygga den första av totalt två
flerbostadshus på fastigheten Enen
utmed Stockholmsvägen.
- Det känns väldigt positivt. Vi vill
gärna vara med och bidra till en satsning på stadsbilden i Perstorp, säger
projektledare Kristoffer Bengtsson.
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet i augusti att godkänna försäljning av tomtmark avsedd att bygga
bostäder på. Gösta Bengtsson Fastighets AB fick klartecken att köpa cirka
2591 kvadratmeter för en köpeskilling
motsvarande cirka 311 400 kronor (120
kronor/kvadratmeter).
- Vi tänker bygga totalt 40 lägenheter fördelade på två flerbostadshus.
Planen är att bygga i etapper så vi gör
det första huset med tjugo lägenheter
för att sedan börja med det andra när
vi märker hur efterfrågan/uthyrning
ser ut, berättar projektledare Kristoffer
Bengtsson vars farfar Gösta startade
bolaget 1945.
- Vi är ett lokalt familjeföretag som trivs
i mindre kommuner och på landsbygden. Där känner vi oss mer välkomna än i de större kustkommunerna i
nordvästskåne. I till exempel Perstorp,
Klippan och Örkelljunga uppskattas
det när någon vill satsa och bygga,

säger Kristoffer och tillägger:
- Vi fick väldigt bra intryck av Perstorp när vi träffade representanter för
kommunen i samband med en byggmästarträff inom 6K. Perstorp var väl
förberedda och kunde presentera intressanta tomtobjekt för oss så vi kände
att vi gärna vill vara med och bidra till
en satsning på stadsbilden i Perstorp.
Att vi dessutom har flera anställda från
Perstorp gör också att vill göra något
bra.

Byggstarten är planerad till första
kvartalet (februari/mars) 2020. Exakt
när beror på vinterns utveckling. Fastigheterna som placeras utmed Stockholmsvägen blir fyra våningar höga och
byggs med prefabricerad betong och
trä.
- Fasaden utgörs sedan av puts och
fasadskivor. Inspiration till fastigheten
hämtar vi från ett liknande projekt vi
byggt vid C4-shopping i Kristianstad åt
ett annat fastighetsbolag.
Även Housing Perstorp AB har fått
grönt ljus av kommunfullmäktige att
köpa mark på Enen (ligger utmed
Allégatan) till att bygga bostäder.
I deras fall handlar det om 22 stycken lägenheter i radhusform som kan
uppföras. Köpeskillingen för den cirka
3469 kvadratmeter stora markytan blev
416 280 kronor (120 kronor/kvm).
- Mycket glädjande! Totalt innebär
avtalen 62 nya lägenheter i centrum.
Det är en mycket stor satsning som är
extra kul inte minst tack vare att det
är två fastighetsbolag utifrån som vill
bygga i Perstorp. De nya lägenheterna
blir ett bra komplement till nuvarande
fastighetsbestånd i kommunen. Dessutom förtätas centrum samtidigt som
trångboddheten nu kan förbättras i och
med att det troligtvis blir en rotation på
bostadsmarknaden, säger kommunalråd Torgny Lindau (PF).
Projekten planeras vara avslutade
senast 2021. Enligt avtalet med Gösta
Bengtsson Fastighets AB har företaget
förbundet sig att projektet ska vara helt
färdigställt först 2022.
- Vi har tänkt oss två lägenhetstyper.
2 rum och kök på ca 50 kvadratmeter
som kostar mellan 6500-7000 kronor
per månad samt 3 rum och kök på
ca 60 kvadratmeter som kostar mellan
7500-8000 kronor per månad.
Den som är intresserad av att hyra
lägenhet eller som vill veta mer kan gå
in på Gösta Bengtsson Fastighets AB:s
webbplats: www.gbbygg.com.

Skiss från beslutsunderlag. Ej lika med exakt utförande.
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STÄLL DIG I KÖN

Registrera dig för chans
till drömlägenheten
För att ha chansen att få en ledig
lägenhet i Perstorps Bostäders
bestånd krävs att du står i kö och
samlar poäng.

Det är enkelt och görs
snabbt via Perstorps
Bostäders webbplats.
Antalet lediga lägenheter är få men
rotation förekommer regelbundet och
då gäller det att finnas registrerad i
Perstorps Bostäders system. Jämfört
med flera andra bostadsbolag finns till
exempel ingen förtursregel till befintliga
hyresgäster som exempelvis vill byta
storlek på sitt boende.
- Nej, samma regler för alla. Och det är
viktigt att registrera sig för man vet ju
aldrig vad som händer i livet. Kundtjänst hjälper gärna till för den som
inte har möjlighet själv. Men viktigt att
komma ihåg är att vi behöver en giltig
e-postadress dit information och erbjudanden skickas. Har man ingen egen
kan man be någon anhörig eller vän att
låna ut sin, säger Annelie Andersson
som arbetar med uthyrning/ekonomi.
I skrivande stund har Perstorps Bostäder cirka 2000 registrerade som är
intresserad av bostad. För att behålla
sin plats i kön krävs att personen loggar in minst en gång i halvåret. När en
lägenhet blir ledig ligger den ute i fem
4

dagar för intresserade att anmäla att
man önskar just den.
- Inom den femdagarsperioden spelar
det ingen roll när man anmäler sig. Vårt
system känner av vem eller vilka som
står i tur så det spelar ingen roll om
någon anmäler sitt intresse först eller
sist, berättar Annelie Andersson
Registreringen till bostadskön ligger
högst upp på Perstorps Bostäders
webbplats www.perstorpsbostader.se.
(se bild ovan. Registrering markerad
med gult)
Via webbplatsen kan även bolagets
uthyrningspolicy med all övrig information kring uthyrning och boende läsas.

HYRESGÄSTDAG

Lyckad hyresgästdag
i vackert väder
Lördagen den 7 september bjöd Perstorps Bostäder in till
en hyresgästdag på hotellet utmed Hässleholmsvägen.
- Vi hade trevliga timmar i fantastiskt väder, berättar
Annelie Andersson.
Ett 70-tal hyresgäster kom till arrangemanget där besökarna bjöds på korvgrillning, ansiktsmålning (Artmagine från
Malmö) och trollkarl (Gregory X’magic från Helsingborg) som
underhöll. Även besök på Plastens hus med rundvandring
ingick i programmet.
- Vi hade också en tävling där deltagarna kunde vinna upp
till halva sin månadshyra, säger Annelie Andersson.
Tävlingen bestod dels av kast med toarullar i wc-stol, kunskap i sopsortering samt en utslagsfråga med antal spik i en
burk.
- Sopsorteringen visade sig vara mer utslagsgivande än man
kunde tro. Men de tre vinnarna i tävlingen (är underrättade),
vann på att de kunde sopsortera. De hade alla rätt, berättar
Annelie Andersson.
De rätta svaren i tävlingen kan ses här nedan. Noterbart är
bland annat att ett vanligt trasigt glas inte ska slängas i kärlet för ofärgade glasförpackningar.
- Nej, så är det. Det är ingen förpackning utan ska placeras i
kärlet för restavfall. Detsamma gäller till exempel en kastrull.
Det är ingen metallförpackning utan ska också placeras i
kärlet för restavfall.
De tre vinnarna av tävlingen fick sin månadshyra reducerad
med i ordningen ettan 50 procent, tvåan 20 procent och
trean tio procent.
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HALLÅ DÄR...

E-TJÄNST

En väg in för synpunkter,
fel och tips – flera projekt
på gång i höst.
Perstorps kommun har en e-tjänst för

Din förvaltning är relativt ny. Vad är

synpunkter och felanmälan där du

are för oss att hantera inkommande

er funktion?
- Vi har fokus på samhällsförbättringar
tillsammans med plan- och byggförvaltningen. Min roll är i nuläget att hantera
fastigheter, gata/park, va-verksamhetsfrågor samt lokalvård, upphandling och
kost.

som användare till exempel kan ge
förslag på förbättringar eller anmäla
fel/brister.
… Bo Dahlqvist, ny ordförande i
det kommunala bolaget Perstorp
Näringslivs AB (PNAB).

- Vänligen använd den så är det lättärenden, säger Alexander Hovander,

Något intressant på gång du kan

Du är även styrelseordförande i Perstorps

förvaltningschef på teknik och servi-

Bostäder AB. Hur är det att sitta på två

ceförvaltningen.

nämna?
- Ja, vi har ett par trafiksäkerhetsåtgärder på gång. Bland annat ska vi förbättra för gångtrafikanter som passerar
över övergångsstället på Stockholmsvägen/Postgatan. Övergångsstället ska
höjas upp så det blir en kombinerad
fartbula. Som det är idag är det i stort
sett ingen bilist som håller gällande 30
kilometer i timmen på sträckan. Under
oktober är det även planerat att vägbulan i korsningen Stockholmsvägen/
Spårvägsgatan ska åtgärdas så den
upplevs mjukare för bilister att passera.
Dessutom ska vi bygga ett dagvattenmagasin i området mellan Bruksvägen/
Röstångavägen där dagvatten kan
fördröjas så ledningsnätet avlastas.

stolar?

- Eftersom det handlar om fastigheter är
det bra att samla kompetensen på samma ställe. Arbetet underlättar när det är
samma ordförande och vd som arbetar
tillsammans. Perstorps Bostäders vd
(Henry Roos) är även vd för Näringslivsbolaget. Och jag känner att jag har stor
erfarenhet från byggbranschen där jag
varit verksam i över 50 år. Så lite kan jag
nog bidra med (skratt).
Näringslivsbolaget äger både kommunhuset och Brukshotellet? Vad kan du säga om
framtiden för fastigheterna?

- En arbetsgrupp jobbar med att titta på
hur kommunhuset ska användas och
hur det ska se ut både invändigt och
utvändigt. Gruppen ska ta fram underlag
som ska redovisas i kommunfullmäktige
under hösten. Vad gäller hotellet är en
tanke att det eventuellt ska/kan fungera
som evakueringsfastighet under tiden
kommunhuset byggs om.
Förutom planerad ombyggnation av
kommunhuset är något annat högt upp på
agendan?

- Ja, vi ser fram mot kommunens fastighetsutredning där vi får signaler om
planer kring bestånd och lokaler.
Styrelsen för Perstorp Näringslivs AB
består förutom ordförande Bo Dahlqvist
av: Ronny Nilsson (vice ordförande,
Jenny Delén, Jonny Silversand och
Jack Henriksen. Ändamålet med och
föremålet för PNAB:s verksamhet är att
äga och förvalta kommersiella lokaler,
samt att bedriva rådgivande verksamhet
och tillhandahålla information, allt i syfte
att aktivt stödja, stimulera och utveckla
näringslivet i Perstorps kommun.
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E-tjänsten som nås via att klicka på
ikonen (se röd markering oven) ”Synpunkter & felanmälan på kommunens
förstasida på webben (www.perstorp.
se) är vägen in till att lämna synpunkter på den politiska och kommunala
verksamheten i Perstorps kommun. Det
kan till exempel vara förslag till förbättringar, beröm eller ställa frågor. Via formuläret som är enkelt att fylla i (du kan
vara anonym om du vill) kan du även
även anmäla fel/brister i Perstorps kommun när det gäller exempelvis gaturum,
parker, kommunägda fastigheter, nedskräpning eller trasig belysning.
Våra ledord är bemötande, service
och engagemang och vi tar tacksamt
emot era åsikter. Ärenden tas emot och
behandlas inom två arbetsdagar.
- Vi vill ha in ärenden via e-tjänsten.
Då får vi allt samlat och kan lättare
värdera och bedöma vad som kan/
behöver göras och när. Vi kan också
följa upp ärenden samt återkoppla till
synpunktslämnare, säger Alexander
Hovander.

I området mellan Bruksvägen/Röstångavägen ska
ett dagvattenmagasin byggas så dagvatten kan
fördröjas vilket avlastar ledningsnätet.

Korsningen/vägbulan på Stockholmsvägen/Spårvägsgatan ska ändras så den upplevs mjukare.

Foto: Privata bilder

KUNGLIG MIDDAG

Hylander på kunglig middag
med Drottning Silvia till bordet

Fredagen den 20 september gav Kungaparet Sverigemiddag på Kungliga
slottet i Stockholm. Två av gästerna var
Leif Hylander, chef för räddningstjänsten i Perstorp, och hustrun Yvonne.
Middagen blev extra minnesvärd för
Leif då han blev placerad på Drottning
Silvias högra sida.
Kungafamiljen vill med Sverigemiddagen uppmärksamma personer som
gjort betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt. Landshövdingen i
varje län föreslår en lista på personer,
hovet gör sedan ett urval och skickar
ut inbjudningar. Inbjudna gäster var
representanter från kultur, näringsliv,
utbildning, idrott och föreningsliv från
Sveriges 21 län samt landets landshövdingar. De cirka 180 gästerna togs
emot och hälsades välkomna av Kungaparet och Kronprinsessparet i Lovisa
Ulrikas matsal i Bernadottevåningen.
- Det var riktigt trevligt med mycket
god mat. Få förunnat att få uppleva
något likande. Vi fick mingla och hälsa
på kunga- och kronprinsessparet före
middagen, berättar Leif Hylander.
En brassensemble ur Livgardets
dragonmusikkår spelade i Östra
trapphuset när gästerna efter hälsningsceremonin tog sig en trappa upp
till Festvåningen där Sverigemiddagen
intogs i Vita Havet.
Gästerna placerades vid runda bord
dekorerade med brännförgyllda
kandelabrar från Karl XIV Johans tid.
Blomsterdekorationerna var dahlior
och rosenskära från Brunnsviken och

höstgula ormbunkar plockade på Kungliga Djurgården. Bordsporslinet bestod
av gåvor från riksdag och regering till
Kungens 50-årsdag respektive 70-årsdag. Efter middagen intogs kaffe och
avec i Bernadottegalleriet .
- Bordsplaceringen var verkligen överraskande. När jag kom till bord elva
där mitt namn stod var det två platser
utan namn. Den ena visade sig tillhöra
Gotlands läns landshövding Anders
Flanking, som även höll kvällens tacktal, och den andra Drottning Silvia.
- Drottningen var mycket trevlig, lättpratad och påläst. Hon ställde många
frågor och berömde och uppskattade
vårt arbete.
Pratade du även med kungen, kronprinsessan Victoria och prins Daniel?
- Bara som hastigast. Blev desto mer
med Drottningen.
Sverigemiddagen infördes med anledning av Kungens 40 år på tronen
år 2013. Från Skåne var även Andreas
”Granen” Granqvist, fotbollsspelare i
Helsingborgs IF och svenska landslaget (satt vid Victorias bord) samt Stefan
Sinteus, polisområdeschef i Malmö
(satt vid kungens bord) med fruar
inbjudna.
I motiveringen till Leif Hylanders
inbjudan står det: ”Leif har en lång
bakgrund inom räddningstjänsten och
anses vara en av Sveriges främsta
kemexperter inom räddningstjänsten
med erfarenhet av flera 100 olyckor
med kemikalier och farligt gods i hela
landet. Han har också varit med och

planerat några EU- och NATO-övningar
mot bland annat terrorism. Räddningstjänsten i Perstorp utsågs till Sveriges
nästsnabbaste räddningstjänst i år.
När bränderna rasade utanför Hästveda i södra Sverige i april i år hade
Leif rollen som informationsbefäl för
räddningstjänsten och var ofta den som
uttalade sig i media”.
- Verkligen roligt att bli uppmärksammad. Men man ska komma ihåg att jag
inte gjort något ensam utan tillsammans
med alla fantastiska medarbetare. De
har en stor del i detta.

Meny

SVERIGEM IDDA GE N
Lättrökt Fröyalax
med picklad Västeråsgurka,
gurkvinägrett, avokadokräm och
råhyvlade rädisor
*
Helstekt oxfilé
med rostad jordärtskocka,
potatispuré, stekt svamp och
schalottenlökssky smaksatt
med konjak
*
Äppelterrin
med calvadoskolasås,
vaniljglass och brynt vit choklad
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KULTUR

JUBILEUM

Klockareskogens
förskola firade 30 år.

Komplett program och mer info
finns på Biblioteket, www.perstorp.se,
0435-392 30, e-post: bibliotek@perstorp.se

Händelserik höst

Höstens program kultur och bibliotek är varierat och välfyllt.
Det finns något för alla smaker och intressen i form av utställningar,
konserter, föredrag och aktiviteter.
Välkommen!

FRÅN PROGRAMUTBUDET KAN BLAND ANNAT NÄMNAS:
Måndagen den 21/10 kl. 19:00 på Perstorps bibliotek: Daniel
Sjöberg, professor i teoretisk elektroteknik vid Lunds universitet,
berättar om sin forskning kring satellitkommunikation tvärs över
jorden via rymden. Fri entré.
Onsdagen den 20/11 kl. 19:00 på Kulturhuset (Centralskolans
aula): Konsert med Väsen. Trion har bildat skola i folkmusikgenren och är ett av Sveriges absolut tyngsta folkmusikband.
Biljetter (50 kronor) förköps på biblioteket från den 21/10.
Måndagen den 25/11 kl. 19:00 på Perstorps bibliotek: Bonnie
Clementsson, forskare på historiska institutionen, berättar om
förbjudna förbindelser: Incenst och incestförbud i Sverige
1640-1980.
Fri entré. Biljett hämtas på biblioteket från den 21/10
Vissa lördagar erbjuder biblioteket dessutom extra aktiviteter för
besökarna. 5/10 firade biblioteket 30 år i nuvarande lokaler vilket
bland annat uppmärksammades med tårta och 80-tals tema.
Besökarna fick bl a tips på vad vi läste för 30 år sedan. Dessutom hölls ett 80-tals quiz. Vidare under hösten arrangeras även
bokfrukost (tema sinnligt & sensuellt), wienerbrödsfika plus att
jultomten kommer på besök. Under höstlovet vecka 44 arrangeras extra aktiviteter för barn och unga. Det blir bland annat
deckaruppdrag, filmvisning, experiment och pyssel.
Varje tisdag under hösten arrangeras även ett språkcafé på
biblioteket där deltagarna pratar svenska och fikar. Språkcaféet
är ett samarbete mellan Perstorps kommun, Röda Korset, Lions,
Rotary och Celanese.

1989 öppnade Klockareskogens förskola på Snorregatan.
20 september 2019 firade verksamheten 30-års jubileum med
festligheter. Förskolan som ligger vid ett naturskönt skogsområde
uppskattas av såväl personal som barn. Läget gör att mycket av
verksamheten förläggs utomhus. Därför var det mer eller mindre
självklart att fira förskolans 30-års jubileum ute. Tyvärr strilade
regnet ner under tiden för partyt vilket dämpade stämningen
något.
- Vi är ute oavsett väder. Men visst är det synd att det inte är
bättre just idag när vi ska fira med maskerad, disko och glass
för barnen, berättade Hillevi Samevall som tillsammans med
sina fem kollegor och resurspersonal ordnat med festligheterna
som också innehöll såpbubblor, kaffe/te och kakor. Men som
talesättet säger ”Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”
så barn, personal (som klätt upp sig med glitter och princess/
drottningklänningar) och inbjudna gäster (politiker, kollegor och
tjänstemän) ”festade” utomhus. Den som ville kunde dock gå
in i förskolans lokaler och värma sig/titta på hur verksamheten
bedrivs. Och bedrevs.
- Vi satte fram pärmar och kort från förr, sa Hillevi som själv firar
20 år på förskolan.
- Ja, jag är den bland personalen som varit här längst. Trivs otroligt bra med barnen, kollegorna och föräldrarna. Lokalerna är bra
och läget med närheten till skogen och vår utemiljö är fantastisk.
När du tittar tillbaka hur har arbetet förändrats?
- Vi har fler barn nu plus att det är mycket mer planering och
dokumentation nu än det var förr. Föräldrar är också mycket mer
medvetna. På Klockareskogens förskola finns två avdelningar,
Kotten 1-3 år (22 barn) och Blåbäret 3-6 år (16 barn). Förskolan
är Grön Flagg certifierad sedan oktober 2016. Målet med Grön
Flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar utveckling. Förskolan har även en röd tråd där
fokus ligger på värderingar och hur man är mot varandra.
Framtiden för förskolan är positiv. Personalen är säker på sin sak.
- Ja, det ser mycket bra och positivt ut. Vi tänker fortsätta i samma anda. Det är bara trevligheter. Noterbart är också att Klockareskogens förskola också kan kallas världens bästa förskola.
Varför? Jo, Cajsa och Jenny Wegner som tillhör världseliten i
bowling, och som på VM i Las Vegas i augusti vann VM-guld, har
Klockarskogens förskola som gemensam nämnare. Cajsa jobbar
där och Jenny har gjort det (jobbar numera på Parkskolan). Inte
alla förskolor som kan stoltsera med den guldglansen.

