DEC 2019

Nyhetsblad till boende i Perstorp

RENOVERING

Nya entréer
på Bäckavägen
Fastigheterna på Bäckavägen genomgår en omfattande
renovering. Hissarna är åtgärdade och nyligen blev all
entréer färdiga. Nästa steg är att se över klimatskalet.
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De boende i fastigheterna på Bäckavägen 17-25 har nu tjusiga
entréer som välkomnar hyresgäster och besökare. Dörrpartierna
är av ek och ljussättning med ett löv (exempelvis lönn och bok)
lyser upp.
- Till skillnad mot tidigare då entréerna såg olika ut är alla
nu likadana. Tanken är att det ska kännas hemtrevligt, säger
Perstorps Bostäders vd Henry Roos.
Förändringen av entréerna är en del i arbetet med att lyfta
området. Hissarna har tidigare renoverats och inretts med
klassiskt virrvarrmönster. Näst på tur står ett stort projekt med
syfte att åtgärda det så kallade klimatskalet.
- Man kan även säga väderskydd för det handlar om fastigheternas väggar, fasad, fönster, balkong och tak. Det är ett
stort arbete som uppskattas kosta cirka 70 miljoner kronor.
Vi är inte igång än utan för samtal med Hyresgästföreningen
om hur arbetet eventuellt påverkar hyresnivån.

Perstorps kommun
FELANMÄLAN
Via webbsidan:
www.perstorpsbostader.se
Via e-post:
perstorpsbostader@perstorp.se
Ring 0435-394 00.
Tala in ett meddelande om
vi inte kan svara.
Vid akuta ärenden om ni inte kan nå
oss, ring Avarn Security på telefon
010-222 30 00
UTGIVNING
Bo Bladet delas ut till samtliga
hushåll och företag i Perstorps
Kommun
PRODUKTION & TRYCK
Exakta Creative, Hässleholm
UPPLAGA
3.700 ex
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Helgtider
ÖPPETTIDER
För öppettider under helgerna:
Se baksidan.För felanmälan
hänvisar vi till ”Mina sidor”
och Avarn Security (Se nedan)
BESÖKSTIDER
Måndag, tisdag och torsdag
13.00 - 16.00
Besök övriga tider efter
överenskommelse.
TELEFONTIDER
Vardagar 10.00 - 12.00
Torggatan 3, 284 32 Perstorp
0435-39 400
perstorpsbostader@perstorp.se
www.perstorpsbostader.se

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

Entréerna på Bäckavägen 17-25 har dörrpartier av
ek och ljussättning med blad för en hemtrevligare
känsla.
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POPPELN

13

Förstudie klar av kommunhus med en väg in
Perstorps kommunhus står inför stora
renoveringsbehov. Kommunstyrelsen
beslutade i maj att låta Perstorp
Näringslivs AB göra en förstudie
innehållande framtidens arbetsplats
och centrumstärkande åtgärder.
Nu är den klar och har presenterats
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som ställer sig positiva till
förslaget, som om fullmäktige tar nödvändiga beslut, kan innebära att Perstorp preliminärt från augusti 2022 har
ett kommunhus och ett Medborgarcenter där ”En väg in” gäller.
Bakgrunden till att kommunen genom
det helägda dotterbolaget Perstorp Näringslivs AB köpte fastigheten Poppeln
13 är att fastigheten, som stod färdig
1965, är i mycket stort behov av både
yttre och inre underhåll (ventilation, tak,
fönster och fasad) vilket kan kopplas
till bristande underhåll från den tidigare
ägarens sida.
- Arbetsmiljön för de anställda är egentligen inte godkänd enligt gällande krav
varför åtgärder krävs, säger kommunalråd Torgny Lindau (PF).
Perstorp Näringslivs AB har gjort en
utredning som visar att åtgärderna som
krävs för att få fastigheten i godkänt
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skick är så omfattande att evakuering
av samtliga medarbetare i fastighetens
kommunhusdel lär behövas helt eller
delvis. Därför har tankarna och planerna på en mer komplett renovering av
personalens fysiska arbetsplatser samtidigt som centrum- och kommunstärkande åtgärder också kan genomföras
(exempelvis tydligare design, lättare
tillgänglighet och synlighet samt säkerhet) vuxit allt starkare och nu resulterat
i en färdig förstudie som presenterats
för och beslutats av kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige. En kommunal
borgen på sju miljoner kronor har beviljats för vidare arbete med att upprätta
program- och systemhandlingar.
- Renoveringen av fastigheten handlar
om en uppdatering till dagens standard. Fastigheten ska göras tillgänglig
för medborgarna med en tydlig entré
och en foajé där alla slags ärenden
med kommunal koppling kan utföras,
säger Torgny Lindau.
- Förstudien visar tydligt på de brister
vi misstänkte. Isoleringen i golv är till
exempel bara sju centimeter och i tak
tio centimeter. Dessutom bara englasfönster på bottenplanet så energiprestandan är inte bra. Däremot är fastighetens konstruktion i grund och botten
mycket bra varför det är värt att satsa
vidare på den, berättar Henry Roos, vd

för Perstorp Näringslivs AB.
Utifrån ritningar framtagna av A-konsult
i Helsingborg som följer med förstudien, föreslås till exempel att entrén
flyttas till mitt på fastigheten mot torget.
Övriga verksamheter i fastigheten
behålls men flyttas i några fall till annan
lokal. Apoteket flyttar till exempel ut på
hörnan till lokalerna där Coop och en
restaurang tidigare huserat.
Fastighetens fasad förändras också
genom att antalet fönster justeras
plus att färgen föreslås ändras. I
bottenplanet är tanken bland annat att
mötesrum, sessionssal och reception
placeras. Här finns även utrymme för
flertalet funktioner som utställningar,
datorplats för självservice, sittgrupper
och läshörna.
Entréplanet delas in i zoner där den
första är tillgänglig för alla utan anmälan. I den andra, bakom glaspartier, är
tanken att alla möten ska hållas medan
den tredje zonen utgör personaldel.
Ovanvåningen görs endast tillgänglig
för personal. Dagens sessionssal
ändras till personalmatsal plus att
innergårdarna rustas upp och förses
med möbler och planteringar.
Hela planet behöver också

Exempelbilder av A-konsult i Helsingborg som
visar hur Perstorps kommunhus kan komma
att se ut efter renovering. Ansvarig arkitekt är
Nina Merheim Stranne, 3D-illustratör är
Isabelle Landin.

tillgänglighetsanpassas vilket till exempel ställer krav på nya dörrar till alla
rum. Källarplanet, som idag innehåller
funktioner som bowlinghall, teknikutrymmen samt arkiv- och förrådsytor,
bevaras men ytterligare förvaring och
servicefunktioner till kommunen tillkommer. Utöver det finns ett antal disponibla förrådsytor som skulle kunna nyttjas som lager av butiker/verksamheter
som idag är verksamma i byggnaden.
- Renoveringen kommer alla verksamheter i fastigheten till gagn då allt till
exempel ska tillgänglighetsanpassas
plus att fönster och fasad byts ut.
Kommunen är precis som de andra
verksamheterna hyresgäst i fastigheten, vi hyr cirka 85 procent, så
investeringen som ägaren Perstorps

Näringslivs gör innebär en justerad
hyra, berättar Torgny Lindau.
- Projektet är kostnadsberäknat till
fjortontusen kronor per kvadratmeter att
jämföra med Brukshotellprojektet som
inklusive viss nybyggnation skulle kosta
tjugotretusenkronor, säger Henry Roos.
Senast andra kvartalet 2020 ska
Perstorp Näringslivs AB presentera
ett fördjupat beslutsunderlag. Tänkt
byggstart för projektet är hösten
2020 då kommunhuset börjar tömmas
på personal som istället evakueras
till andra fastigheter inom det
kommunalägda beståndet.
Nya Poppeln 13 beräknas stå klart
preliminärt i augusti 2022.
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VATTEN OCH AVLOPP

SÄKERHET

Foto:Pexels.com
Från 1 januari ingår Perstorp i Nordvästra Skånes vatten
och avlopp (NSVA) tillsammans med Bjuv, Båstad,
Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp.

Extra resurser
till räddningstjänsten
Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten innebär bland annat
att Räddningstjänsten får pengar till
nyanställningar.
- Vår arbetsbelastning är hög och
nu kan vi anställa en styrkeledare till
samt en brandingenjör, säger räddningschef Leif Hylander.

Vatten och avlopp – NSVA
tar över driften
Från 1 januari ingår Perstorp i Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA).

Totalt utökas Räddningsnämndens ram
med 1 480 000 kronor. Avsikten är att
förstärka personalstyrkan.
- Vi kan nu utöka antalet styrkeledare på
heltid med beredskap till fyra. Och med
en brandingenjör på plats kan vi utöva
tillsyn och svara upp mot de ökade krav
som ställs på oss, berättar Leif Hylander.
De extra tjänsterna innebär att antalet heltidsanställda tjänster framöver nu blir 6,5.
Utöver det finns även ett antal räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandmän) knutna till verksamheten.
- Förstärkningen av räddningstjänsten är
även en förstärkning av säkerheten i vår
kommun, säger kommunalråd Torgny
Lindau (PF).
Förutom den extra personalen har
räddningstjänsten även att se fram mot
materiellt nytillskott då medel finns avsatta
i investeringsbudgeten.
- Vi ska byta ut vår lastväxlare som vi haft
i drift i trettio år. Nu får vi en alldeles ny
som levereras i slutat av januari i början
av februari.
På tal om jämna tiotal: Den 17 december
firade Räddningstjänsten det faktum att
verksamheten bedrivits i 20 år de nuvarande lokalerna på Räddningsvägen. 17
december 1999 flyttade man in och några
planer på att flytta ut finns inte.
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Det innebär att driften övergår till NSVA medan Perstorp även i fortsätter äger
va-ledningar och sköter fakturering.
NSVA ansvarar för VA-verksamheten
i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp och
Perstorp. Vid frågor om exempelvis
dricksvattnet, vad som får spolas ner
i avloppet, ny- eller ombyggnation, vill
anmäla en vattenläcka eller har andra
frågor om vatten och avlopp –
kontakta NSVA.

Mer information om NSVA finns på
webbplatsen www.nsva.se

Kundservice (öppet vardagar mellan
klockan 08:00-16:30) nås på telefon:
010-490 97 00 eller e-post:
kundservice@nsva.se.

Om felet inte finns där, kontakta i så fall
NSVA via telefon eller e-post.

!

Webbplatsen www.nsva.se uppdateras
dygnet runt med aktuell information om
vattenläckor, VA-arbeten och andra driftstörningar. Det rekommenderas att kontrollera om felet redan är känt genom att
besöka webbsidan med driftinformation.

Tänk på att inom fastigheten ansvarar fastighetsägaren själv för
problem som uppstår. Ta kontakt med rörmokare eller spolfirma
för åtgärd. Bor du i hyresfastighet, kontakta fastighetsskötaren.
Vid brådskande fel på det kommunala vatten- och avloppsnätet
ska NSVA vara på plats inom en timme efter att felet är anmält.
Är din felanmälan av ej brådskande karaktär, går det bra att
skicka e-post till: kundservice@nsva.se

ARBETSMARKNAD

Projekt GåGåGå går vidare
in på andra halvlek
GåGåGå är ett arbetsmarknadsprojekt som syftar till att
sänka arbetslösheten i Perstorp samt att hjälpa företagen att växa. Idén med projektet är att genom förbättrad
samverkan mellan kommunen och de lokala företagen,
stimulera lokala arbetsplatsförlagda utbildningar och
praktikplatser.
- Vi är halvvägs in i projektet nu och utfallet hittills är
mycket positivt. Det har gått över förväntan, säger projektledare Peter Lindow.

Utfallet av projekt GåGåGå är mycket positivt hittills. ”Det har gått över förväntan”, säger projektledare Peter Lindow.

Målet med projektet, som i nuläget inkluderat ett 80-tal deltagare, är att fler arbetslösa Perstorpsbor ska ha förbättrat
sin arbetsmarknadssituation samtidigt som flera av företagens svårrekryterade kompetenser ska ha kunnat tillsättas.
Deltagare i projektet är långtidsarbetslösa, ungdomar samt
nyanlända kvinnor och män.
- Vi kartlägger företagens kompetensbehov och matchar sedan dessa med enskilda individers önskade yrkesområden.
På så sätt kan deltagarna rustas med kompetenser riktade
med de lokala rekryteringsbehoven istället för skickas iväg
till reguljära utbildningar. Praktikplatser är en viktig del i att
göra arbetslösa Perstorpsbor anställningsbara. Det är viktigt
för alla som lever i någon form av utanförskap att få en fot in
i arbetslivet, kanske på prov inför anställning eller i syfte att
få något att lägga till i CV:t. Ibland kan det också vara de
enkla sakerna som gör skillnad: Att ha något att gå upp till
och varje dag möta någon som säger god morgon, menar
Peter Lindow.
Arbetsmarknadsenheten har haft kontakt med de flesta
företagen i Perstorp. Så här i projektets halvtid kan konstateras att arbetsmarknadsenheten inlett samarbete med ca 25
olika företag. Det har varit allt från praktikplatser till direkta
behovsanställningar. De flesta samarbetsföretagen ligger i
Perstorp men även i Ängelholm, Klippan, Hässleholm, Höör
och Sösdala har samarbeten kunnat inledas. I nuläget är 4-5
praktikplatser igång men flera avslutas före jul. Inga ersättningar betalas ut utan deltagarna har kvar sin ersättning
från exempelvis arbetsförmedling, försäkringskassa eller
socialtjänst.
- Vi vill passa på att rikta Stort tack till alla företag som
hjälpt till att rusta Perstorpsbor och tagit emot praktikanter

eller till och med anställt personer direkt på prov 3 -6 månader, säger Peter Lindow och tillägger:
- Projektets mål är att 50 deltagare ska genomgått någon
form av kompetenshöjande åtgärd och således förbättrat sin arbetsmarknadssituation genom exempelvis högre
studier, praktik, eller arbete. I dagsläget ligger vi på cirka
45 stycken vilket vi är mycket glada över. Av dessa har 34
personer avslutats då de fått arbete. Målet är därmed snart
uppnått och vi får god respons från deltagarna som uppskattar att vi finns och kan hjälpa till med kontakter.
GåGåGå avslutas våren 2021. Under det kommande året
ser projektledare Lindow en stor utmaning i Arbetsförmedlingens pågående omställning vilket också lär påverka
Arbetsmarknadsenhetens arbete.
- Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten i
Perstorp har haft ett intensivt och nära samarbete som varit
a och o för projektet och dess deltagare. Under Arbetsförmedlingens omställningsperiod lär det bli än viktigare att
samverka med det lokala näringslivet för att bryta utanförskapet, minska försörjningsstödet och kunna tillgodose de
kompetensbehov som finns bland företagen.
- Har man som företagare någon fundering eller något
behov är det bara att ta kontakt med Arbetsmarknadsenheten. Vi har god kännedom om potentiella arbetstagare och
hjälper givetvis till med de myndighetskontakter som kan
behövas. Vi är bara ett samtal bort!
Projektet finansieras av Leader LAG PH och Europeiska
socialfonden. I projektet bidrar även flera ideella organisationer och lokala företag med olika typer av ideella insatser.
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BARNKONVENTIONEN

Perstorpelev gjorde film
om barns rättigheter
Barnkonventionen fyller trettio
år i år och 1 januari 2020 bli den
svensk lag. Detta faktum uppmärksammades i november på en
konferens i Eslöv med politiker,
tjänstemän och barnrättsstrateger
från hela Skåne. Perstorp bidrog
med en film gjord av 11-åriga
Nathalie Jarrah.

Skåne har sedan 2011 arbetat aktivt
med att stärka barns rättigheter och
konferensen handlade om att visa på
positivt arbete som gjorts.
- Men det roligaste av allt var att Perstorp som minsta kommun i Skåne hade
med ett bidrag gjort av ett barn som på
eget initiativ skapat en film om barns
rättigheter. Text, film och foto har gjorts
av Nathalie som är elva år och går på
Centralskolan. När filmen visades upp
var den även textad, berättar hälsostrateg Helene Svensson.
Nathalie berättar själv om bakgrunden till filmen som kan ses via www.
perstorp.se eller via kommunens sida
på Facebook: www.facebook.com/
perstorpskomun:
- Jag har tänkt mycket på vad som händer i världen. Barnen i Sverige har det
ganska bra men ändå blir barn slagna
av vuxna, får inte tänka och tro på vad
de vill. Alla barn har rätt till ett bra liv
och därför är det viktigt att de vet om
sina rättigheter. Tillsammans kan vi
hjälpa alla jordens barn att känna till
sina rättigheter. Genom att vi får bra
liv så kanske vi kan hjälpa andra barn
på jorden att få lika bra liv. Låt barn
vara barn! Sen gjorde jag filmen för jag
tycker att det är roligt att skapa filmer
och har gjort många småfilmer.
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BARNKONVENTIONEN

Barnkonventionen är ett rättsligt
bindande internationellt avtal som slår
fast att barn är individer med egna
rättigheter, inte föräldrars eller andra
vuxnas ägodelar. Den innehåller 54
artiklar som alla är lika viktiga och
utgör en helhet, men det finns fyra
grundläggande principer som alltid
ska beaktas när det handlar om frågor
som rör barn:
• Alla barn har samma rättigheter
och lika värde.
• Barnets bästa ska beaktas vid
alla beslut som rör barn.
• Alla barn har rätt till liv och utveckling.
• Alla barn har rätt att uttrycka sin
mening och få den respekterad.
Läs hela Barnkonventionen via
https://unicef.se/barnkonventionen/
las-texten#hela-texten

Nathalie Jarrah, 11, går på Centralskolan och har
på eget initiativ gjort en film om barn rättigheter.
Filmen visades på en konferens med anledning av
att barnkonventionen fyller 30 år 2019 och att den
från 1 januari 2020 blir svensk lag. Foto: privat.

HALKA

Halt ute?

- här finns sand
att hämta!

Vintersäsongen är här vilket innebär varierad väderlek med inslag av snö och
is. När det blir halt ute är du välkommen att hämta sandningsgrus när du
behöver halkbekämpa utanför ditt hus.
Nedan finns beskrivet var sandningsgruset finns att hämta (Se text och karta).
Spade och hink tar var och en med sig själv. Max två spannar/hinkar per hushåll
får fyllas.

• Järnvägsgatan 2 (Tekniska kontoret
finns 2 stycken).
• Österbo.
• Ybbåsen finns 2 stycken.
• Ugglebadet.
• Folkets Park.
• Stationsparkeringen.
• Spjutserödsvägen - Oderljungavägen.
• Parkskolan.
• Snorregatan Klockareskogens förskola.
• Köpmangatan – väg 21 (efter järnvägs
övergång).
• Järnvägsgatan – Oderljungavägen.
• Väg 21:s påfart – Mossvägen.
• Rondell väg 21 – väg 108.
• Spjutserödsvägen 13 (Grundströms
backe).
• Linjevägen – Jättegatan.
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JERRINGPRISET

Bowlingvärldsmästarna Jenny
Wegner och Josefin Hermansson
bland de nominerade

FÖR ATT RÖSTA PÅ JENNY WEGNER
OCH JOSEFIN HERMANSSON
GÖR DU SÅ HÄR:
Ring 099-206 06, samtalet kostar 3,60,
eller gå in på Sveriges Radios webbplats, eller använd Duo-appen.
Foto: Swebowl.se

Jenny Wegner (Perstorp) och Josefin
Hermansson (Borlänge) är nominerade till Radiosportens Jerringpris
för sitt VM-guld i Las Vegas i somras. Världsmästarduon är därmed
nominerade till två utmärkelser på
Idrottsgalan i Globen den 27 januari. Förutom Jerringpriset är de även
nominerade i kategorin Årets lag.
Jerringpriset är ett av Sveriges finaste
priser eftersom vinnarna röstas fram av
svenska folket. Jenny och Josefin hoppas
att båda nomineringarna ger sporten
bowling mer uppmärksamhet.
- Jag hoppas att fler människor får upp
ögonen för sporten. Att fler ser att den är
en väldigt tuff och väldigt stor sport runt
om i världen, och att de ser vad bowling
faktiskt innebär, säger Jenny Wegner till
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svenska bowlingförbundets webbplats.
Radiosportens redaktion anser att duons
VM-guld från Las Vegas i somras är en av
landets elva främsta idrottsprestationer
under 2019. Motiveringen lyder:
”I den rena guldfinalen i dubbel under VM
i Las Vegas segrade Jenny Wegner och
Josefin Hermansson mot ett sydkoreanskt
par trots underläge i slutskedet. Det blev
högsta möjliga utdelning i stenhård konkurrens mot flertalet motståndare som bowlar
på heltid till skillnad från svenskorna.”
- Man kommer in i en bubbla när man
står så i en final. Det är bara fokus som
gäller. Det finns knappt ord att beskriva
vad Jerringnomineringen betyder för oss
säger Jenny Wegner i en intervju i radions
P4Extra. (Lyssna på hela intervjun via
www.sverigesradio.se/jerringpriset)

Förra året vann skidskytten Hanna Öberg
Jerringpriset med 27 procent av rösterna
vilket var mindre än 3000 röster fler än
orienteraren Tove Alexandersson (26 procent). Båda är nominerade även i år.
Alla nominerade till Jerringpriset 2019:
• Armand Duplantis, friidrott
• Damlandslaget, fotboll
• Daniel Ståhl, friidrott

• Frida Karlsson, skidor

• Hanna Öberg, skidskytte

• Jenny Wegner och Josefin
Hermansson, bowling
• Lag Niklas Edin, curling

• Mattias Falck, bordtennis
• Sarah Sjöström, simning
• Stina Nilsson, skidor

• Tove Alexandersson, orientering

BUDGET

Ny förskola, nya skollokaler
och Österbo byggs ut

kommunalråd Torgny Lindau (PF).

Vad som ska hända med själva Ybbåsfastigheten framöver är inte bestämt.
Kommunalrådet gläds åt budgeten som
nu också möjliggör för anställda att
nyttja friskvårdsbidrag till verksamheter
även utanför Perstorp.
- Det är en fråga om valfrihet, konstaterar han och lyfter fram ytterligare exempel på beslutade investeringar som ska
genomföras under 2020:

Den styrande majoriteten (Perstorps
Framtid, Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) fick
gehör för sitt budgetförslag i kommunfullmäktige. Budgeten lämnar skattesatsen oförändrad på 20,81 kronor/skattekrona och innehåller utökade ramar på
totalt 25 miljoner kronor.
Det känns bra att vi börjar 2020 med
att göra förstudier över hur tillbyggnader av Centralskolan och Österbo
kan göras bäst. Med utbyggnaderna
skapas möjligheter till bra arbetsmiljö
för elever, personal och brukare, säger
kommunalråd Torgny Lindau.
På Österbo är det tänkt att 36 extra
platser skapas vilka ska inrymma
Ybbåsens verksamhet som idag består
av 24 platser.
- Tanken är att Ybbåsen flyttas till Österbo. Ybbåsen som fastighet är inte bra
och kräver mycket stort underhåll varför
det är bättre att bygga till Österbo och
samla och även utöka verksamhet där.

- Vi har satt ner foten vad gäller fiberutbyggnaden på landsbygden. Vi skjuter
vi till femton miljoner kronor så att det
nu blir verklighet. Vidare får Ugglebadet
ett nytt reningsverk, Mobila Teamet
permanentas och räddningstjänsten får
ytterligare en brandingenjör och styrkeledare vilket innebär en ökad trygghet
för alla i Perstorp. Investeringarna på
vatten och avlopp fortsätter liksom att
Stockholmsvägen görs mer trafiksäker
med tanke på kommande byggnation
på fastigheterna Enen och Zodiaken.
Även rondellen vid Björkhaga ska
snyggas till.
Två stora projekt som också påverkar
kommunen men som drivs av de kommunala bolagen Perstorps Bostäder och
Perstorp Näringslivs AB glädjer också
kommunalrådet. Perstorps Bostäder har
köpt fastigheten Jägaren 1 (korsningen
Tjäderstigen-Fasanvägen).
- En eloge till vd och styrelseordförande i bolaget som fått till stånd en

Budgeten för 2020 som beslutades
i kommunfullmäktige innebär flera
satsningar, till exempel utökas barnoch utbildningsnämndens ram med
drygt tre miljoner kronor till en ny
tvåavdelningsförskola.
- Det är en otroligt offensiv budget
som gynnar Perstorps invånare, säger

förhandling och ett avtal. Att Perstorps
Bostäder nu får tillträde till huset gör
det möjligt att lyfta området. Till exempel
bidrar kommunen med trygghetsskapande åtgärder som förbättrad belysning. Köpet är en bra deal för Perstorps
Bostäder men ännu bättre för Perstorps
kommuns invånare.
Perstorp Näringslivs AB står som ägare
av kommunhusfastigheten, Poppeln
13, inför en stor utmaning att få fastigheten i brukbart skick. Som den är nu
är den utdömd bland annat på grund
av bristande ventilation. Mycket stora
åtgärder krävs också för att åtgärda
fasad, fönster, värme, el, vatten och
tak. En gjord förstudie som förespråkare en totalrenovering presenterades för
ledamöterna på fullmäktigesammanträdet av vd Henry Roos:
- Det är mycket kostsamma bitar men
som krävs för att fastigheten ska uppnå
en så kallad normal standard enligt
dagens mått.
Kommunfullmäktige ställde sig positiv
till att bevilja borgen på sju miljoner
kronor för att upprätta program- och
systemhandlingar som ska resultera
i ett fördjupad beslutsunderlag som
presenteras senast under andra kvartalet 2020.
- Arbetsmiljön i huset är inte alls bra
varför en renovering är nödvändig vilket även kommer övriga hyresgäster till
gagn. Hela fastigheten tillgänglighetsanpassas och för invånarna innebär det
en förenkling i kontakten med kommunen
enligt konceptet ”En väg in” då allt som
en besökare kan tänkas behöva förläggs till markplanet, förklarar Torgny
Lindau och tillägger:
- Det blir spännande att se ett komplett
beslutsunderlag på vad renoveringen
kan kosta. I och med redovisad förstudie
har vi fått ett hum på vad det kan landa
på. Och kostnaden är faktiskt lägre per
kvadratmeter än den som diskuterades
för att göra om Brukshotellet till ett kommunhus. Det är Näringslivsbolaget som
står för investeringen och kommunen likt
övriga hyresgäster berörs av höjd hyra.
Totalkostnaden beräknas landa på cirka
116 miljoner kronor enligt förstudien. För
kommunens del beräknas renoveringen
medföra ökad hyreskostnad på cirka 2,83,6 miljoner kronor per år. En utgiftspost
som redan finns med i den beslutade
budgeten.
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Kontoret på Torggatan 3 har följande öppettider:
Vecka 52
Måndag 23/12			

Telefonöppet kl. 10-12

Fredagen 27/12		

Telefonöppet kl. 10-12

Vecka 1
Måndag 30/12			
Telefonöppet kl. 10-12
				Kontoret öppet kl. 13-15
Torsdag 2/1			
Telefonöppet kl. 10-12
				Kontoret öppet kl 13-15
Fredag 3/1			

Telefonöppet kl. 10-12

Vecka 2
Vi öppnar åter i vanlig ordning Tisdagen den 7 januari 2020.
Vid akuta ärenden när kontoret är stängt, ring:
Avarn Security Fastighetsjour 010-222 30 00.
Perstorps bostäder ber att få tacka för det gånga året och
önskar er alla ett Gott slut och ett Gott nytt år!

Helgöppettider Ugglebadet
Datum
Måndag 23/12
Tisdag 24/12
Onsdag 25/12
Torsdag 26/12
Fredag 27/12
Lördag 28/12
Söndag 29/12
Måndag 30/12
Tisdag 31/12
Onsdag 1/1
Torsdag 2/1
Fredag 3/1
Lördag 4/1
Söndag 5/1
Måndag 6/1
Tisdag 7/1
Onsdag 8/1

Bad
06.00-12.00*
STÄNGT
STÄNGT
11.00-15.00
10.00-18.00**
13.00-17.00
13.00-17.00*
10.00-20.00
STÄNGT
STÄNGT
10.00-20.00
10.00-18.00**
13.00-17.00
11.00-15.00*
11.00-15.00
10.00-20.00*
10.00-20.00*,****

Solarium
06.00-12.00
STÄNGT
STÄNGT
11.00-15.00
06.00-18.00
08.00-17.00
08.00-17.00
06.00-20.00
STÄNGT
STÄNGT
06.00-20.00
06.00-18.00
08.00-17.00
11.00-15.00
11.00-15.00
06.00-20.00
06.00-20.00

* Förhöjd vattentemperatur
** Morgonsim 06.00-07.30
***** Efter 17.00 Endast fyllda 18 år.
Bassängerna stänger 30 min innan angiven tid.
Kassan och receptionen stänger en timme innan angiven tid.

