JUNI 2019

Poppeln 13 - Nu i kommunens ägo
Balkongen räddade oss!
Var rädd om vattnet
Språk & Lek

Nyhetsblad till boende i Perstorp

PRIVATEKONOMI

Kommunens
budget- och
skuldrådgivare
finns till hands
ADRESS
Perstorps Bostäder
Torggatan 3
284 31 Perstorp
perstorpsbostader@perstorp.se
www.perstorpsbostader.se
ANSVARIG UTGIVARE
Henry Roos
henry.roos@perstorp.se
SKRIBENT OCH FOTO
Stefan Franzén
Stefan.Franzen@perstorp.se
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

2

Har du svårt att få ekonomin att gå
ihop? Har du stora skulder som du
inte kommer att klara av att betala
av på flera år? Känns det som att din
situation är ohållbar?
Välkommen kontakta kommunens
budget- och skuldrådgivare.

Att månad efter månad, år ut och år
in, kämpa med att få pengarna att
räcka till både mat, hyra, räkningar
och kanske skulder kan vara oerhört
frustrerande. Vem som helst kan känna
sig nedslagen och uppgiven av att leva
under ekonomisk press men det kan
också inverka på hälsan på ett allvarligt
sätt. Det påverkar ofta inte bara den
enskilde personen utan även dennes
familj.
- Den person som inte får pengarna att
räcka eller har stora skulder undviker
ofta att tala om det utan håller det för
sig själv. Många tycker det är pinsamt
att erkänna. Detta skulle jag vilja råda
bot på. De flesta har inte hamnat i
situationen på grund av lyxkonsumtion
vilket man ibland felaktigt antar. Vanligare är att man varit med om någon

form av livskris. Exempelvis kan man ha
drabbats av en långvarig arbetslöshet
eller en sjukdom, genomgått skilsmässa, en företagsdröm som gått i kras
eller att en anhörig har gått bort, säger
Jessica Bertilsson.
Du som behöver råd i hur du ska
planera och strukturera din ekonomi,
behöver hjälp med vilka utgifter du ska
prioritera eller har en besvärlig skuldsituation är välkommen att kontakta
henne.
Hon kan hjälpa dig med att få en överblick på din ekonomi och rådgivning,
ta fram realistiska betalningsförslag till
de du har skulder hos, vara behjälplig i
att ansöka om skuldsanering och stötta
dig under pågående skuldsanering.
Denna tjänst är kostnadsfri för dig som
kommuninvånare.
Vill du ha hjälp att finna lösningar
på din ekonomiska situation eller
vägar ur din skuldproblematik kan
du ansöka via Perstorps kommuns
hemsida; www.perstorp.se, alternativt via e-post på jessica.bertilsson@
perstorp.se eller telefon 0435-391 70.

Sommartider
SEMESTERSTÄNGT
Under veckorna 29 och 30
(15-28 juli) håller vi helt
stängt. 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.

Torggatan 3, 284 32 Perstorp
0435-39 400
perstorpsbostader@perstorp.se
www.perstorpsbostader.se

TELEFONTIDER
Vardagar 10.00 - 12.00
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

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Branden i källarförråden rubricerades
som mordbrand av polisen som dock
lagt ner ärendet. För Perstorps Bostäder har händelsen inneburit merjobb
och en merkostnad.
- Cirka trettio förråd berördes. Vi har
fått bygga om samtliga. Ny belysning
och el har också installerats, berättar
Micael Ljungberg, förvaltningsansvarig.
- En miljon kronor är ungefär vad
skadan kostar oss. Och då har vi även
försäkring som täcker merparten. Men
allt har gått bra och vi är otroligt glad
över att ingen person kom till skada. Vi
är samtidigt mycket glada över hur bra
branden hanterades av alla inblandade. Det känns tryggt att veta

”Balkongen räddade oss”
Bertil och Britt Holmström har bott
över 20 år i samma lägenhet på Bäckavägen. Natten till den 8 februari
väcktes de av rök och fick tillbringa
timmar på balkongen under tiden
räddningstjänsten arbetade med att
släcka en brand i källarförråden under deras våning.
Polis och räddningstjänst larmades
klockan 03:31 till ett av sjuvåningshusen tillhörande Perstorps Bostäder på
Bäckavägen den 8 februari. Det var
Bertil som ringde sedan han vaknat av
att han kände röklukt. Han väckte Britt
och sa till henne ta på sig morgonrocken och följa med ut på balkongen. Där
blev de kvar.
- Ja, när räddningstjänsten kom sa de
till oss att stanna där. Som tur var hade
vi ett par extra filtar. Det var riktigt kallt
men balkongen räddade oss, berättar
Berit som tillsammans med Bertil bara
kunde titta på när ambulanser anlände
och räddningstjänstens olika enheter
arbetade.

- Under cirka en vecka fick vi flytta in
på Ybbåsen. Under tiden sanerades
vår lägenhet. Det blev bra och vi märker inget av branden, säger Berit.
Fast de gör de.
På ett annat sätt.
De har nämligen inga saker kvar av det
som förvarades i förrådet.
- Nej, och det är det som är det sorgliga. Vissa saker hade affektionsvärde
för oss men nu är de borta. Men det
är som det är. Vi klarade oss oskadda
i alla fall och det är det viktiga, säger
Bertil.
Paret Holmström minns händelsen klart
och berättar gärna om sin upplevelse.
De det också vill berätta är:
- Att alla inblandade har varit fantastiska. Kommunen, Perstorps Bostäder,
räddningstjänsten, ambulansen, jag
alla har hanterat händelsen mycket bra.
Vi är glada över att bo där vi bor.

Den 15 maj träffade Perstorps Bostäder
och Räddningstjänsten boende i den
branddrabbande fastigheten. Hyresgästerna bjöds på mat och dryck samtidigt som de hade chansen att ställa
frågor och prata ut hur de upplevde
den händelserika natten/morgonen i
februari. Många ville även passa på att
rikta beröm till alla som på något sätt
hanterade situationen.
- Bara en sådan sak att få ett äpple
klockan fem på morgonen var helt fantastiskt, mins Britt Holmström.
Leif Hylander på räddningstjänsten tipsade hyresgästerna om att vara extra
vaksamma på om dörrar står öppna.
- Vi vill hålla obehöriga borta. Så kilar
och annat som används för in och utpassering ska ni ta bort. Viktigt är att
dörrarna hålls låsta.
Perstorps Bostäders vd, Henry Roos,
passade på att ta tillfället i akt och gav
beröm till beröm till hyresgästerna:
- Vi vill tacka er för er insats. Ni var alla
jätteduktiga och visade stor förståelse.

- Efter cirka två timmar fick vi komma
ner för kontroll av ambulanspersonal.
Vi klarade oss bra från röken och fick
sedan komma vidare till förskolan Nalle
Puh som öppnats upp på Bäckavägen
25, berättar Bertil.
När väl branden släckts och faktum
konstaterats kunde inte Britt och Bertil
återvända till sin lägenhet. Den var allt
för rökskadad.

Leif Hylander på Räddningstjänsten informerar hyresgäster.
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KLIMATKOLL

HALLÅ DÄR...

…. Bo Dahlqvist, styrelseordförande
för Perstorps Bostäder.

Klimatinitiativet ett arbete
med tydlig målsättning
Perstorps Bostäder AB beslut att gå
med i Allmännyttans klimatinitiativ,
ett gemensamt upprop för att minska
utsläppen av växthusgaser ligger i
linje med bolagets miljötänk.
- Vi måste alla bli bättre på hur vi använder våra resurser och minska mängden energi, säger Perstorps Bostäders
vd Henry Roos.
Målet med Klimatinitiativet är att de
allmännyttiga bostadsföretagen ska
vara fossilfria senast år 2030 och att
energianvändningen ska minska med
30 procent. Styrelsen för Perstorps
Bostäder med dåvarande ordföranden
Patrik Ströbeck (M) i spetsen, beslutade att bolaget ska delta i initiativet.
- Det är självklart att även vi ska vara
med och bidra för framtiden, sa Patrik
Ströbeck i samband med att anslutningen blev officiell.
- Ett mycket bra beslut. Det är viktigt
att tänka på klimatet och miljön. Vi i
Perstorps Bostäder är redan långt framme men kan alltid bli bättre. Vi har till
exempel fjärrvärme plus att vi i princip
inte har några fossila utsläpp. Vi har till
exempel fordon som kör på el, säger
Henry Roos.
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För att driva på klimatarbetet ytterligare
finns även tre frivilliga fokusområden
där bostadsföretagen kan arbeta med
sina koldioxidutsläpp:
- Effekttoppar och förnybar energi
- Krav på leverantörer
- Klimatsmart boende
Områdena har valts utifrån hur stor
möjlighet bostadsföretagen har att göra
skillnad och hur stor själva klimatpåverkan inom området är.
- Vi ser en utmaning i hur vi kan spara
på vattnet och mängden energi som gr
åt till att värma upp det, berättar Henry
Roos.
- Vi funderar på hur vi kan mäta hur
mycket varmvatten som används.
Dessutom diskuterar vi hur vi eventuellt
kan införa individuell mättning av vattenförbrukning. Vi ser ett klart samband
mellan användningen av vatten och betalning. Betalar du själv är förbrukningen låg medan den är hög om du inte
betalar. Och vatten är viktigt att spara
på då det är vårt viktigaste livsmedel.
Mer om Allmännyttans klimatinitiativ
finns att läsa på SABO:s webbplats:
www.sabo.se/hallbarhet/
allmannyttans-klimatinitiativ/

Du gör comeback efter fyra år, berätta!

- Ja, det är spännande att vara tillbaka
igen. Har tidigare varit ordförande i
sexton år för bolaget men nu var det
fyra år sedan sist.
Vilka ingår mer i styrelsen?

- Vice ordförande är Catharina Tann (S),
ledamöter är Patrik Ströbäck (M), Pia
Galia (SD) och Arnold Andréasson (C).
Vad ser du/ ni för utmaningar framöver?

- Vi har att ta tag i hela Bäckavägsområdet som behöver lyftas. Sedan har vd
fått uppdrag att leta tomter att bygga
på. Vi tänker oss utveckling av konceptet Perstorp 1 till Perstorp 2 och 3. Kanske vi rentav kan bygga med vår egen
personal? Måste förresten få passa på
att berömma personalen som gör ett
fantastiskt arbete. Ytterligare utmaningar är att vd numera också är vd för Näringslivsbolaget som äger kommunhuset. Att förvalta det fastighetsbestånd
vi har är också en stor utmaning liksom
att tänka ett eller flera steg framåt. Är
det några fastigheter lämpliga att köpa
in och vad ska de befintliga användas
till. Vi ser också fram mot kommunens
fastighetsinventering som är på gång.
Till sist, du är själv hyresgäst i en av bolagets fastigheter. Hur upplever du det?

- Att flytta till lägenhet är det bästa vi
gjort. Trivs verkligen bra. Jag har blivit
lite av en ”hustomte” i vår trappuppgång. Är det något övriga hyresgäster
undrar kommer de till mig och frågar.
Men jag hjälper gärna till.

FASTIGHETSAFFÄR

Kommunhuset nu i kommunens ägo
Poppeln 13. Så heter fastigheten i vilket kommunens förvaltningar huserar. Sedan januari i år är fastigheten i
kommunens ägo sedan Perstorps Näringslivs AB köpt den av den tidigare ägaren för 25 miljoner kronor.
Bakgrunden till köpet är att fastigheten uppförd på 1960-talet, i vilken även olika verksamheter som Apotek, Systembolag,
café och restaurang har lokalyta, är i behov av upprustning. Något den tidigare ägaren var mindre benägen att låta utföra.
Underhållet är eftersatt och när kommunen presenterade en utredning om att det är möjligt att flytta sin verksamhet till brukshotellet på grund av alla brister blev den tidigare ägaren intresserad av en försäljning. Efter förhandling och överenskommelse blev kommunen lagförd ägare i januari 2019. Köpet möjliggör helt andra förändringar i fastigheten nu när den ingår i
kommunens bestånd. Men vad händer nu då?
- En arbetsgrupp som ska titta på hur fastighetens ytor bästa kan nyttjas har tillsatts. Klart är att kommunhuset blir kvar i
fastigheten men hur lokalerna används återstår att bestämma och besluta. Klart är också att väderskydd, exempelvis fönster,
dörrar och tak samt invändig ventilation tillhör det som måste åtgärdas först, säger Henry Roos som sedan februari är vd för
Perstorps Näringslivs AB.

Nytt mobilt team
Sommaren 2019 startar mobila teamet i Perstorps kommun som ett samverkansprojekt mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
Sommarmånaderna innebär ledighet för ungdomarna i Perstorp - då både skola och fritidsgård håller stängt är många
unga sysslolösa. Mobila Teamet kommer då att finnas tillgängliga i Perstorp under sommaren för barn, ungdomar och
familjer mellan torsdag och lördag under kvällar och nätter.
Förutom att vara synliga och tillgängliga i kommunen så
kommer teamet även att hitta på olika aktiviteter för att erbjuda
alternativ och positiv sysselsättning. Teamet kommer bestå av
en teamledare och fyra timanställda med god erfarenhet av
att möta både barn och ungdomar. Genom sociala medier kan
man följa planerade aktiviteter, tider för tillgänglighet samt ta
del av arbetet under sommaren. Projektet kommer att starta
midsommarhelgen och ska utvärderas i slutet på augusti.

För att komma i kontakt med mobila teamet kan man
antingen ringa på 0435 – 391 19 eller mejla till
mobilateamet@perstorp.se. På sociala medier hittar ni dem
på både Facebook och Instagram med användarnamnet
MobilaTeametPerstorp.
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SKILLNADER

Felicia leder arbetet mot
att minska skillnader
Det finns skillnader mellan invånarna
i Perstorps kommun när det gäller
till exempel ekonomi, hälsa, boende
och skolresultat. Vilka och hur stora
skillnaderna är ska Felicia Högberg
ta reda på och presentera förslag på
åtgärder till politikerna.
Felicia är född och uppvuxen i Göteborg. Kort om hennes bakgrund kan
nämnas att hon är utbildad socialarbetare och har en master inom strategiskt arbete. Hon har även jobbat med
utsatta grupper bland annat människor
som är hemlösa, ensamkommande barn
och unga samt människor med psykisk ohälsa. Närmast kommer hon från
Köpenhamn där hon parallellt med sina
studier drev ett hunddagis.
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Till Perstorp flyttade hon i januari då
hon började sin tjänst som utvecklingsledare mot segregation.
- Perstorp har stora utmaningar när det
gäller fattigdom, barnfattigdom, arbetslöshet och utanförskap. För att kunna ta
ett samlat grepp om dessa frågor behöver vi veta hur skillnaderna ser ut, säger
kommundirektör Ulf Bengtsson.
- Det viktigaste är att vi får ett riktmärke
och fokus på var vi ska lägga våra ekonomiska resurser och inte bara chansa
när det gäller arbetet mot segregation,
kommenterar kommunalråd Torgny
Lindau (PF)
Vad gör du på jobbet Felicia?
- Jag tar reda på vilka skillnader det
finns mellan alla invånare i Perstorp.
Exempelvis skillnader i ekonomi, arbete/

utbildning, bostadsstandard, skolresultat och hur människor mår psykiskt och
fysiskt.
- Målsättningen är att ändra på dessa
skillnader och förbättra livet för kommuninvånarna.
Hur ska du göra det?
- Jag tittar på statistik, frågar invånare och kollar på forskning. Utifrån det
lämnar jag sedan förslag på praktiska
exempel till politikerna om hur de kan
motarbeta skillnader.
Den som vill komma i kontakt med
Felicia når henne på:
felicia.hogberg@perstorp.se
eller 0435-392 74.

SPRÅK OCH LEK
ELAF OCH HALA LEDER SPRÅK OCH LEK:

”Vi har kämpat och aldrig gett upp”

Språk och Lek är en verksamhet som riktar sig till dem som behöver
lära dig eller träna på svenska och som är föräldraledig. Genom Språk
och Lek får deltagarna undervisning i svenska språket en gång i
veckan samt samhällsinformation inriktad till föräldraskapet.
- Språket är enormt viktigt att lära sig, säger Elaf Al-Obaidi och Hala
Chanouha som båda pratar av erfarenhet då de själva kommit till
Sverige och Perstorp utan att kunna ett ord svenska.

Elaf och Hala har gått den långa vägen
från noll språkkunskaper i svenska
via SFI och grundkurser. Gemensamt
för dem båda är att de hela tiden haft
målet att en dag kunna tala och skriva
språket obehindrat. Ett mål det nått.
Hala som jobbat inom barnomsorgen
planerar att utbilda sig till förskollärare.
Och Elaf har en examen i VA-program
från Högskolan i Kristianstad. Något
hon bland annat använt sig av i sitt
jobb på tekniska kontoret, Perstorps
kommun. - Det är extremt roligt att jobba på ett ställe därifrån lärde man sig
språket, säger Elaf.
Nu delar de båda med sig av sina
erfarenheter då de hjälper personer i
samma situation de en gång befann
sig i. Varje måndag är Elaf SFI-lärare
och Hala barnskötare på Familjens Hus
där projekt ”Språk och lek” bedrivs.

Språk och Lek är ett samarbete mellan
Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsnämnden, Svenska för invandrare
(SFI) och Familjens hus.
- Vi har i genomsnitt tio deltagare per
gång. Vi pratar svenska, går igenom
grammatik och berättar om hur det
svenska samhället fungerar och är
uppbyggt, förklarar Elaf.
Hala kom till Sverige 2011 från Libanon. Första halvåret tillbringade hon i
Hultsfred sedan kom hon till Perstorp.
Elaf kom 2008 till Perstorp från Irak.
Perstorp är numera hemma och en
plats de uppskattar.
- Perstorp och all personal har hjälpt
oss jättemycket. Vi har kämpat och
aldrig gett upp. Det är också något
vi förmedlar till våra deltagare. Man
måste jobba hårt för att nå ett mål. Det
räcker inte att bara någon i hushållet
kan språket utan den är upp till varje

individ att lära sig. Vem vet, kanske du
en dag måste ringa Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen eller vårdcentralen.
Om du inte kan prata hur ska du då
kunna göra dig förstådd? säger Elaf.
- Ja, språket och att våga prata är det
allra viktigaste för att komma in och
anpassa sig i samhället, inflikar Hala.
Språk och lek erbjuder undervisning
tre timmar i veckan plus att deltagare
även har möjligheten att delta i Öppna
förskolan på Familjens Hus. Då ges till
exempel de arabisk talande kvinnorna
möjlighet att träna på att kommunicera
med andra svenska mammor.
- Där finns jag med som en språkstödjare, berättar Hala.
Elaf och Halas energi och engagemang är två lysande exempel på tidigare skidåkaren Gunde Svans motto:
”Ingenting är omöjligt”!
Och att man aldrig ska ge upp.
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VATTENBESPARING

Tips!

Så här kan hur
du spara vatten:
SÄG TILL OM LÄCKOR

Står kranar och droppar. Stäng dem.
Fungerar inte det, säg till så de kan
lagas. Detsamma gäller rinnande toaletter och läckande ledningar. En droppande kran kan förbruka upp till 40 000
liter vatten på ett år. En rinnande toalett
kan förbruka cirka 300 000 liter vatten
på ett år. Det motsvarar 2 700 badkar.

KYL DITT VATTEN I
KYLSKÅPET

Var rädd om vattnet
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Och det kommer bara vi skruvar
på kranen. Men mängden är inte oändlig så det gäller att tänka sig för
och hushålla.
Alla är vi vana att ha vatten nära till
hands. Vi duschar, tvättar kläder, diskar, fyller på kaffepannan och spolar
toaletten. Varje svensk använder i genomsnitt cirka 160 liter vatten per dag.
Det kan jämföras med många andra
platser där man endast använder cirka
tio liter per dag. Hälften av det kommunala dricksvattnet i Sverige kommer
från sjöar eller vattendrag (ytvatten),
resten från grundvatten. Perstorps
kommun har egna borror för det kommunala vattnet
Men tillgången på vatten är inte självklar. Vädret spelar en avgörande faktor.
Är grundvattennivån låg och det råder
torka minskar tillgången. Mycket nederbörd höjer nivåerna. Men också ett för
stort uttag av vatten sänker nivåerna så
det gäller att hushålla utan att för den
skulle göra avkall på vardagsanvändningen.
- Vi märker av en ökning av vattenmängden bland våra hyresgäster,
säger Håkan Wedeby på Perstorps
Bostäder.
Han fortsätter:
- Förr var det vanligt att vatten ingick
i hyran. Det var liksom ingen kostnad
så det var ingen som tänkte på själva
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åtgången. Och det är det vi ser i vårat
bestånd. De fastigheter där vatten
ingår förbrukar mer vatten än de där
vattenmätare för respektive lägenhet
finns. När du betalar själv för vattnet
använder du mindre.
Perstorps Bostäder diskuterar därför
möjligheten att införa individuella vattenmätare i beståndet för att få vattenanvändningen att minska.
- Men man kan enkelt spara vatten själv
genom att tänka sig för hur an använder vattnet. Diskar jag under rinnande
vatten? Duschar jag länge? Och låter
jag kranen stå och rinna medan jag gör
annat?

Fyll en kanna med vatten och ställ den
i kylskåpet. När du behöver kallt vatten
tar du fram kannan/bringaren så slipper
du låta vattnet rinna tills det är kallt.

DISKA OCH TVÄTTA SMART

Undvik att diska under rinnande vatten.
Använd istället diskhon eller en balja.
Har du diskmaskin, kör endast fulla
diskmaskiner. Detsamma gäller tvättmaskinen. Kör endast fulla maskiner.
Då sparar du stora mängder vatten.

DUSCHA SMART –
UNDVIK BADKAR

Korta ner duscharna och stäng av kranen när du tvålar/schamponerar in dig.
Kolla även duschmunstycket. Med ett
snålspolande kan mängden vatten som
går åt halveras. När det gäller badkar
är tipset att avstå från bad. Det går åt
cirka 200 liter för att fylla ett kar. Det är
mer än vad de flesta i Sverige använder per dygn. Använd duschen, men
stå inte för länge, istället. Och när du
borstar tänderna eller rakar dig: Stäng
kranen!

VID ETT EVENTUELLT
BEVATTNINGSFÖRBUD

Om mängden tillgången på vatten blir
så pass låg kan bevattningsförbud
införas. Det innebär att du endast får
använda dricksvatten till hushållsbehov
och personlig hygien.

Håkan Wedeby

UGGLEBADET

Välkommen till Ugglebadets
varma bassänger i sommar!
Ugglebadets utomhusbassänger och grönytor inbjuder till avkoppling, motion och gemenskap.
BADET ÄR ÖPPET TILL OCH MED DEN 25 AUGUSTI.
- Vi hoppas på en lika bra sommar som
förra året, säger badchef Arne Eliasson
som på en punkt redan vet att det blir
bättre:
- Ja, det var bra förra året att vi kunde
erbjuda konstant varmt vatten tack vare
överskottsvärme från Perstorps Fjärrvärme. I år blir det ännu bättre tack
vare att vi installerar en ny värmeväxlare som gör att vi kan hålla minst 28
grader i alla bassänger oavsett väder.
Liksom förra året är rutschkanorna ett
av badet stora attraktioner. Men även

hoppbassängen och grönytorna uppskattas av besökare.
När badet nu öppnats utomhus kan
personal också ägna sig åt arbete
inomhus för att ha allt klart till nästa
säsongsbyte.
- Hela anläggningen städas plus att
vi tittar över verksamheter och planerar pass och aktiviteter. En nyhet för
hösten är bland annat att vi ska köra
pilates, berättar baschef Arne Eliasson.
Vänligen respektera att det är viktigt att
kunna simma vid besök på badet. Om

inte kunskapen finns måste vuxen följa
med. Åldersgräns på 10 år gäller dessutom för bad utan vuxens sällskap.
Öppettider Ugglebadet:
Måndag:

10:00-18:30

Tisdag:

10:00-18:30

Onsdag:

10:00-19:30

Torsdag:

10:00-18:30

Fredag:

10:00-18:30

Lördag:

10:00-17:00

Söndag:

10:00-17:00
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FÖRNYELSE

Förnyelse av området kring Tjäderstigen
Hur ska Perstorp se ut i framtiden?
Det är en ständigt aktuell fråga som
lyfts upp ytterligare på agendan tack
vare det faktum att Perstorps kommun avsätter 3,5 miljoner och får
drygt 3 miljoner kronor av Boverket
för att åtgärda utemiljöer i områden
som identifierats som socialt utsatta.
Dessutom har Perstorp hjälp av två
universitetsstudenter från Malmö
universitet som kikar närmare på
framtida stadsplanering.
Arbetet med att förbättra utemiljön i
kommunen är ett led i satsningen på
att motverka segregation som utvecklingsledare Felicia Högberg leder (se
separat artikel sidan 6). Målet är att
skapa ett mer inkluderande samhälle
– ett Perstorp för alla.
Och det är här medlen på 6,5 miljoner
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kommer in. Medlen är fördelade mellan
2019 och 2020.
- Vi har identifierat områden och miljöer
som behöver rustas upp och förbättras så tryggheten ökar likväl som det
bjuder in till utevistelse och gemenskap, säger stadsarkitekt och plan- och
byggchef Mattias Bjellvi och fortsätter:
- Bland annat ska belysningen på
gång- och cykelvägen från tunneln
vid Oderljungavägen upp mot Norra
Lyckanskolan bytas ut till LED-lampor i
trevligare design. Vi ska också göra en
torgyta på kommunal mark vid Centralskolans idrottshall och belysa fasaden
som ett led i att skapa en mötesplats.
Vi för även dialog med fastighetsägarna i området kring deras upprustningsoch utvecklingsbehov. Dessutom planerar vi för en lekplats i parkområdet
mellan Tjäderstigen och Gula villan på
väg till Norra Lyckan skolan.
Studenterna Filip Olsson och Markus Ajling
träffar allmänhet

Men innan något arbete påbörjas finns
möjlighet för invånare att tycka till.
Mattias Bjellvi, Felicia Högberg samt
studenterna Filip Olsson och Markus
Ajling planerar att träffa allmänheten
vid ett flertal tillfällen.
- Vi ska bland annat stå utanför ICA
och vara på plats vid Tjäderstigen för
att prata med invånarna. Dessutom ska
vi besöka fritidsgården Ozvald för att
lyssna in ungdomar och göra en områdesvandring kring Tjäderstigen för att
hämta in synpunkter från boende och
andra intressenter i området , berättar
Felicia Högberg.
Studenterna från Malmö gör sitt examensarbete i samarbete med Perstorps
kommun. Mattias Bjellvi fick kontakt
med studenterna i samband med ett
föredrag. Rubriken för deras arbete är
”Förvandla ett torg till mötesplats”.
Pengarna från Boverket måste användas till avslutade åtgärder senast 31
augusti 2020.
- Vi tänker eventuell byggstart av belysningsbyte efter sommaren i år. Torget
och lekplatsen kommer därefter, säger
Mattias Bjellvi.

Perstorps Bostäders Micael Ljungberg tänker till.

För att få vetskap om vad medborgarna bjuder kommunen in till medborgardialog vid olika tillfällen. Perstorps
Kommun vill förstå och lyssna in hur
invånarna upplever den fysiska miljön
samtidigt som det är en chans till att få
till sig synpunkter på planerade förändringar/förbättringar. Målet är att skapa
ett Perstorp för alla.
Ett sådant tillfälle var en områdesvandring i slutet av maj med start vid
gångtunneln under Oderljungavägen.
Vandringen fortsatte gick sedan vidare
till parkeringsplatsen på Tjäderstigen, genom parken till Gula Villan och
Fasanvägen för att sedan avslutas vid
området på Tjäderstigen vid Idrottshallen. En runda på cirka två timmar där
deltagarna (bland annat privatpersoner,
politiker och fastighetsägare), stannade
till på var och en av de fem platserna i
tio minuter för diskussion och eftertanke.
Deltagarna, som delats in i grupper,
hade att ta ställning till hur de upplevde
platsen och om de tyckte några förändringar behöver göras? I så fall vad? På
plats tog grupperna även fotografier och
antecknade nyckelord på post-it lappar
som arrangörerna Felicia Högberg,
utvecklingsledare i arbetet mot segregation och Mattias Bjellvi, stadsarkitekt/
chef för plan- och byggförvaltningen,
sedan sammanställer.

- Det är viktigt att få in synpunkter och
tankar. Vi är i en genomförandefas av
området och vill använda de pengar vi
får av BoVerket så det passar invånarna bäst, berättar Mattias Bjellvi.
Klart är till exempel redan att belysningen, gång- och cykelvägen från
tunneln vid Oderljungavägen upp mot
Norra Lyckanskolan, ska bytas ut till
LED-lampor i trevligare design. Dessutom ska en torgyta på kommunal mark
vid Centralskolans idrottshall göras
med belyst fasad som ett led i att skapa en mötesplats i området.

Stadtsarkitekt Mattias Bjellvi tillsammans med
utvecklingsledare Felicia Högberg.
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Fri entré till allt
Dans i Partyfabrikens tält - mat -servering
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Föreningar och företag inbjudes att medverka
Vid frågor, kontakta Jan Aronsson, telefon 076-7744234. e-post: aronsson.jan@telia.com
Huvudarrangörer:

www.perstorp.se

