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ETT LYFT PÅ BÄCKAVÄGEN

Drygt en miljon kvadratmeter tillverkades av Perstorpsplattan Virrvarr under fyrtio år.

Designprinsen

Perstorpsplattan Virrvarr är troligtvis
det mest kända mönster som funnits i
Sverige under modern tid och det har
sitt ursprung från Perstorp. I ett följebrev som
Bernadotte
skickade
med skissen skrev han,
att det var ”ett mönster
som namnet till trots
vill vara både lugnt och
livligt, tillräckligt för att
kunna användas även i
stora ytor”.

Virrvarr tillverkades från
1961 fram till 1998
men endast tre år senare togs laminatet
åter i produktion, och
tillverkning pågår än
i dag. Det var 1958
som den gråspräckliga
Perstorpsplattan med
mönstret Virrvarr togs
Ett lokalt varumärke
fram av Sigvard BernaMed papper från Klipdotte. Sigvard (1907pans Pappersbruk och
Sigvard Bernadotte 1944
Bild ur Livrustkammarens arkiv
2002) var son till kung
trycken gjorda på Allers
Gustaf VI Adolf och kronprinsessan i Helsingborg var Perstorpsplattan ett
Margareta. Fram till sitt giftermål 1934 lokalt varumärke med storhetstid på
var han prins av Sverige.
1950-70-talet. Idag återfinns mönstret
i hissarna på Bäckavägen i Perstorp.
Henry Roos, VD på Perstorps Bostäder,
är stolt över att de fått Kone att ta fram
en egen design inne i hissarna av Virrvarr.
– Med en egen designlinje kan vi bidra
till att öka stoltheten över orten och
kanske få andra att ta efter vår design.
Mönstret är retro och ger ett fräscht
intryck, både på väggarna och stolen
inne i hissen.

Bra information
Hissbytena har tagits väl emot av hyres
gästerna. De som har behövt hjälp med

ADRESS
Perstorps Bostäder
Torggatan 3
284 31 Perstorp
Tel 0435-39 400
perstorpsbostader@perstorp.se
www.perstorpsbostader.se
ANSVARIG UTGIVARE
Henry Roos
Tel 0435-39 403
henry.roos@perstorp.se
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FELANMÄLAN
• Via hemsidan:
www.perstorpsbostader.se
• Via mail:
perstorpsbostader@perstorp.se

• Ring 0435-39 400. Tala
in ett meddelande om vi
inte kan svara.
• Vid akuta ärende, om ni
inte kan nå oss, ring
Avarn Security (G4S) på
tel 010-222 30 00

En nöjd Henry Roos visar upp den första hissen
med Virrvarr-mönster på Bäckavägen.

att slänga sopor eller liknande har fått
hjälp av vaktmästarna. Nöjda hyres
gäster har en förklaring enligt Henry
Roos:
– Vi har varit tydliga i informationen till
de boende och dessutom har arbetet
gått smidigt, vilket har bidragit till att
det upplevts positivt av hyresgästerna.
Nästa steg är att komma igång med
renoveringen av entréerna vilket kommer att innebära ytterligare ett positivt
lyft för husen på Bäckavägen.

PRODUKTION
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
Tel 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se
ANNONSER
Jens Leandersson
Adapt Media
Tel 0761-35 34 04
jens@adaptmedia.se

UTGIVNING
Bo-bladet delas ut till samtliga
hushåll och företag i Perstorps
kommun.
UPPLAGA:
4.000 exemplar
FOTO OMSLAG
Instruktörerna Fredrik och
Anton hälsar dig välkommen
till Hälsoprofilen i Perstorp.

FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE

INVIGNING AV FOLKTANDVÅRDEN
SKÅNE I PERSTORP
Kliniken på Bryggaregatan är nyrenoverad med ny
reception, välkomstrum och barnhörna. Lokalerna är
ljusa, fräscha och välkomnande samt följer Folktandvården Skånes inredningskoncept.
– Ombyggnationen har varit ett lyft för hela kliniken och
personalen. Jag är extra stolt över barnhörnan, även patienterna tycker det blivit fint, berättar Pia Skeppstedt som är
klinikchef.
Huset är byggt 1982 och lokalerna har inte uppdaterats
något särskilt genom åren, men nu har hela kliniken fått
sig ett uppsving. Förutom ny reception och ny färg på väggarna, har dörrarna folierats och följer nu Folktandvården
Skånes färg och form. Kliniken i Perstorp tar emot nya patienter och erbjuder tidbokning via webben, där patienterna
enkelt själva kan boka tid.
– Vi jobbar över gränserna och har ett väl fungerande samarbete ihop med Klippan, bland annat delar vi tandhygienist
med Klippan vilket gör att vi har 1,5 tjänst tandhygienist
här i Perstorp och två tandläkare, säger Anna-Lena Hansson
som är kliniksamordnare.
Personalen följde med och visade runt i sina nya och moderna lokaler. Divisionschef Björn Neroth var på plats och
fick se lokalerna efter renoveringen. Björn Neroth menade
på att:
– Det gör väldigt mycket att det är nytt och fräscht. Helhetsintrycket är positivt. Vi vill att det ska vara välkomnande
och trevligt. Efter ditt besök kan du handla vad du behöver,
oftast plackers, tandtråd eller munskölj som finns att köpa
i receptionen.
Micael Ljungberg, Håkan Wedeby och Andreas Karlsson
från Perstorps Bostäder var på plats och överlämnade en
blomma och bjöds på tårta. En invigning med leenden och
glada miner.

Välkommen till oss!
Värmevägen 2, Klippan • Tel: 0435-149 60 • www.mpsolskydd.se

Vi hjälper dig att se över
ditt sparande.
Kom igång på swedbank.se/spara

Tel: 0435-66 64 40
Bryggaregatan 15, Perstorp

Tryck

för stora och
små företag

• Brevpapper • Kuvert • Block • Visitkort
• Klistermärken • Foldrar • Flygblad • Tidningar
• Kläder • Skyltar • Banderoller • Beachflaggor m.m.
Vi kan även hjälpa till med redaktionellt arbete som
artiklar, layout och bilder samt annonsproduktion.
Kort sagt allt inom text och bild!
N. Skolgatan 2, Klippan • 0435 - 77 90 50
info@adaptmedia.se • www.adaptmedia.se
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SPARBANKEN SYD

SPARBANKEN SYD

KOMMER TILL PERSTORP
Den snart 200-åriga sparbanken med huvudkontor i
Ystad öppnar nu upp ett popup-kontor i Perstorp.

Folkets Park
På torsdagar framöver finns bankens personal inhyrda i en
lokal i Folkets Park där man tar emot bokade rådgivningsmöten. Övrig tid når kunderna sin personliga rådgivare antingen via telefon eller så kallade nätmöten.
– I samband med att Swedbank stängde ner sitt kontor och
Perstorp stod utan bank så kontaktade kommunens tjänste
män oss för ett förutsättningslöst möte om hur vi kunde
hjälpa kommuninvånarna med lokala banktjänster, säger
Susanne Thuresson, affärschef på Sparbanken Syd.

Självständig fullservicebank
Sparbanken Syd är den enda sparbanken i Sverige som inte
har något samarbete med Swedbank, utan är en helt själv-

ständig fullservicebank. De senaste fyra åren har man öppnat tre nya kontor i Skåne, bland annat ett som i sommar
öppnar i Kristianstad.
– Vi har i dagläget ingen möjlighet att öppna ett ”riktigt”
bankkontor i Perstorp. Men vi tror att vårt erbjudande att
ge kunderna möjlighet att träffa sin rådgivare personligen
vid de tillfällen man verkligen behöver det, kombinerat med
våra smidiga digitala tjänster kan attrahera många Perstorpsbor, säger Karin Strängby, chef för bankens digitala
kontor.

Välbesökta informationsträffar
Banken har vid två tillfällen i maj bjudit in kommuninvånarna
till välbesökta informationsträffar i parken.
– Eftersom vi för många Perstorpsbor är helt okända sedan
tidigare blev det självklart många relevanta och bra frågeställningar. Vår känsla är att vi blivit väldigt positivt mottagna både av kommunens representanter och alla gäster
på våra infoträffar, avslutar Andreas Narsell, bankens marknadschef.
Bankens rådgivare finns på plats i Parken, torsdagar 10-18.
Tidsbokning sker via www.sparbankensyd.se/perstorp eller
via bankens kundservice, 0411-82 20 00.

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

PERSTORPS ALLSERVICE
Rälsgatan 4, 284 35 PERSTORP
tel: 070-435 09 55
www.perstorpsallservice.se
Städtjänster för företag och
privatpersoner. Från 115 kr/tim marina@perstorpsallservice.se
exkl. moms efter RUT-avdrag

Ny kund på vårt digitala kontor?
Teckna bolån till 1,49 % (3 mån)!
Kontakta oss via vår hemsida
www.sparbankensyd.se/perstorp
eller telefon 0411-82 20 00.
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HÄLSOPROFILEN

www.pabygg.se • 070-563 73 35

Ditt naturliga val
i Perstorp
0435-310 51 www.perstorpsarrvarme.se

Fredrik och Anton är två av instruktörerna
som hälsar dig välkommen till Hälsoprofilen.

Välkomna till Perstorp
HÄLSOPROFILEN

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

Välkommen till återvinningscentralen
Våra öppettider på Arons väg, Perstorp:
Måndag 13–18
Onsdag
8–12 | Torsdag
13–18 |13–17
Lördag 13–17
Tisdag| 9–18
| Torsdag
9–18 | Lördag

www.elsystem.se

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

Hälsoprofilen är ett familjärt och serviceinriktat
gym som erbjuder såväl styrketräning som gruppträning. Här tränar och känner sig alla, oavsett ålder och träningsbakgrund, välkomna.
Hälsoprofilen startade i Hässleholm och har nu öppnat
även på Köpmangatan i Perstorp.
– Vi är måna om att alla känner sig välkomna och stannar
kvar även efter träningen. Alla våra medlemmar bjuds på
gratis frukt och kaffe. Det ska vara roligare att komma
hit och träna än att sitta hemma framför TV:n, förklarar
Simon, Hälsoprofilen.
Hälsoprofilen satsar på det familjära och att alla ska bli
sedda. Alla medlemmar tilltalas med förnamn och när du
blir medlem ingår det en sittning där ni gemensamt lägger upp din hälsoplanering.

Mycket träning

ALLT FÖR BYGGAREN
PÅ ETT STÄLLE!
www.derome.se

BRAVIDA PRENAD AB PERSTORP

Gymdelen är stor och sedan finns det en stor gruppträningssal och en spinningsal med. Sammanlagt finns det
25 gruppträningspass varje vecka att välja mellan. Du kan
även träna ihop med en personlig tränare och få det stöd
du behöver för att nå dina resultat. Från utsidan ser det
inte stort ut men, när du kommer in så är det två våningar
nyrenoverade fräscha lokaler på totalt 600 kvm för gym
och gruppträning.
– På kort tid har vi lyckats skapa en härlig atmosfär och
trevlig gemenskap bland oss här på Hälsoprofilen. Kom in
och bli en del av gemenskapen, avslutar Simon.

0435-145 35

www.prenad.se

De ljusa och fräscha lokalerna är en del av den härliga, familjära och
välkomnande atmosfären hos Hälsoprofilen.
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KOMMUNINFORMATION

Valet 2018

– så genomförs det i Perstorps kommun

Foto: Wikipedia/SergeWoodzing

Tider för förtidsröstning är måndagfredag 10-18, lördag och söndag 1013.

Valdagen den 9 september kommer närmare. Förberedelser för valets genomförande pågår och har
gjort så en tid. Allt för att valet ska
kunna genomföras säkert och smidigt.
Förutom allt det praktiska som omgärdar ett val, krävs även ett stort antal
personer redo att hjälpa till. Förtidsröstningen inleds till exempel den 22
augusti.
– Totalt sett är det ett sextiotal personer som är engagerade som röstmottagare, berättar kommunens valhandläggare Annelie Svensson

Var kan jag rösta?
Du kan förtidsrösta mellan den 22 augusti och den 8 september. Förtidsröstning anordnas på Perstorps bibliotek.

Vid förtidsröstning måste du ha med
dig både legitimation och ditt röstkort
– om du tappat bort ditt röstkort kan
du få ett dubblettröstkort på biblio
teket.

Du kan rösta på valdagen den
9 september, kl. 08.00 – 20.00.
För röstande som bor i valdistrikt Södra, Västra, Östra samt Centrum och
Norra är Centralskolans aula vallokal.
För röstande som bor i valdistrikt Oderljunga är matsalen i Oderljunga skola
vallokal.
Vilket valdistrikt du tillhör står angivet
på ditt röstkort.
Efter klockan 20.00 är du välkommen
att närvara när valdistrikten räknar de
inkomna rösterna.
Om du är folkbokförd i en annan
kommun, men befinner dig i Perstorp
på valdagen, kan även du rösta vid
valnämndens förtidsröstning i Central
skolans aula. Din röst transporteras
sedan till den kommun där du är folkbokförd och räknas där vid onsdagsräkningen.

Rösta med bud
Om du på grund av hög ålder, sjukdom
eller funktionshinder inte kan ta dig till
en lokal där du kan rösta får du lämna
din röst genom bud.

Hjälp med budröstning?
Då kan du anlita av kommunen utsedd
ambulerande röstmottagare.
Du kontaktar då kommunens kontaktcenter på telefon 0435-392 00.
De ambulerande röstmottagarna kommer på eget initiativ att besöka flera
av kommunens äldreboenden för att
hämta upp röster.

Valnämndens preliminära rösträkning
den 12 september.
Valnämnden genomför preliminär rösträkning, av sådana röster som inte räknats på valdagen, den 12 september
med start kl. 08.30. Du är välkommen
att närvara – fråga i kommunkontorets
reception så visar de dig till rätt lokal.

Har du några frågor?
Om du har några frågor om valet kan
du kontakta kommunens valhand
läggare på telefon 0435-391 07, Perstorps bibliotek på telefon 0435-392 27
eller kommunens kontaktcenter på
telefon 0435-392 00.

BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVARE
Perstorps kommun erbjuder nu personlig hjälp till den
eller dem som behöver hjälp med sin ekonomiska situation. Jonna Göransson är ny budget- och skuldrådgivare.
– Jag är här för att hjälpa. inte att döma, säger hon.
Jonna, som är utbildad socionom, började nyligen i Perstorp.
Närmast kommer hon från arbete i Örkelljunga kommun där
hon var verksam som fältsekreterare/familjebehandlare. Men
Perstorp är ingen främmande miljö för henne.
– Nej, jag praktiserade i Perstorps kommun när jag studerade
och jag trivdes bra så när möjligheten nu dök upp att återvända kändes det rätt.
Tjänsten som budget- och skuldrådgivare är ny, så Jonna har
att formera innehåll och upplägg efter eget huvud. Hennes
tankar och ambitioner bygger på att hitta vägar till samarbete
tillsammans med den eller dem som vill ha hennes hjälp.
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KOMMUNINFORMATION

Tomtmark kartläggs
med drönare
Ugglehallen – ett lyft för alla
Steg för steg växer Ugglehallen fram. Perstorps efterlängtade idrottshall planeras stå klar i början/mitten
av september.
Utvändigt görs markarbeten i form av terrassering och
stensättning. Dessutom ska en blå asfalt läggas likt en
löparbana framför hallen. Inomhus sker gipsning och målning. Diskussioner förs till exempel kring detaljer som låsfunktioner och färgsättning på stolar. Invändigt har även
hål i väggen till simhallen gjorts för ingången till det nya
personalrummet.
– Bygget rullar på. Tidsmässigt är det någon vecka efter ursprunglig tidsplan. Men hallen beräknas vara klar i början/
mitten av september, säger fritidschef Magnus Almström.
Ugglehallen är en idrottshall med totalt 320 sittplatser
plus ståplats och rullstolsplatser för de flesta bollsporter.
Bygget inkluderar även en b-hall på 100 kvadratmeter
som kan användas till andra idrotter eller kulturella möten/
sammankomster. En trappa upp byggs två fullt utrustade
konferenslokaler med plats för tjugo respektive tio personer.
– Vid behov kan rummen slås samma till ett då en vikvägg skiljer rummen åt. Konferensrummen är bokningsbara för föreningar, företag och kommunens verksamheter,
berättar Magnus Almström.

TILL DIN TJÄNST
– Man ska inte vara rädd eller tveka att kontakta mig. Jag
är här för att hjälpa, inte att döma. Jag ger verktygen, men
gör inte jobbet. Jag finns till hands och kan lotsa rätt, hjälpa
till med kontakter mellan myndigheter och privatpersoner
samt bena ut varför till exempel pengarna inte räcker till.
Och skulle det bli aktuellt med skuldsanering är jag självklart
även behjälplig med den processen.
Jonna planerar också att fokusera på barn- och ungdomar
genom att göra besök på skolor och fritidsgård.
– Att prata ekonomi tidigt ger bättre förutsättningar till att
undvika problem i framtiden. Det kan vara lockande som
ungdom att till exempel ta ett snabblån. Men betalas inte
det tillbaka i tid växer det och blir betydligt dyrare.
Jonna Göransson nås på telefon: 0435-391 70 eller e-post:
jonna.goransson@perstorp.se

Perstorps kommun genomför framöver regelbundna flygningar med drönare.
– Det finns park- och markområden som ska vara tillgängliga för allmänheten som dock inte är det på grund av att
någon tagit den i anspråk, säger samhällsbyggnadschef
Kjell Hedenström.
Det samhällsbyggnadschefen syftar på är att det på allmän mark till exempel kan förekomma vedhögar, friggebodar, upplag och uppställda fordon.
– Vi vill kartlägga hur det ser ut och ska genomföra
drönaflygningarna regelbundet. Om någon vet med sig
att den nyttjar allmän mark för eget bruk vädjar vi om att
det som placerats där tas bort så fort som möjligt, säger
Kjell Hedenström.
Frågor i ärendet kan besvaras av antingen Ingvar Persson eller Karin Söderholm på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Perstorpsdagarna tar form
Någon kanske har undrat: Blir det några Perstorpsdagar i år?
Svaret är: Ja! Mellan den 30 augusti och 1 september blir det festligheter både på torget och vid
Folkets Park.
Något program är inte fastställt än, det presenteras under
sommaren. Regelbundna samtal och diskussioner förs i
arrangörsgruppen. Det som dock är fastställt är datum
för arrangemanget: 30 augusti-1 september.
– Till skillnad mot förra året är årets Perstorpsdagar för
delade på två platser. På torget arrangeras familjeaktiviteter plus att partiernas valtält finns uppställda. Någon scen
byggs inte upp, utan all underhållning förläggs till Folkets Park där ett restaurangtält också ska finnas, berättar
Annica Sankilampi från arrangörsgruppen.
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SOMMARTIDER

33 meter uppblåsbar
hinderbana

SEMESTERSTÄNGT

Under veckorna 29 och 30 (16-29 juli)
håller vi helt stängt. För felanmälan hänvisar vi till
”Mina sidor” och Avarn Security (se nedan).

BESÖKSTIDER

8 meter hög
vattenrutschkana
Med 20 meter
Vattenslide

Måndag, tisdag och torsdag : 13 –16
Besök på övriga tider efter överenskommelse
00

00

Vattenfotboll

TELEFONTIDER
Vardagar: 1000-1200

Godislekland

FELANMÄLAN

• Mina sidor: www.perstorpsbostader.se
• Mail: perstorpsbostader@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, tel. 010-222 30 00
Perstorps Bostäder AB
Torggatan 3, 284 31 Perstorp
Tel: 0435-39 400
perstorpsbostader@perstorp.se
www.perstorpsbostader.se

OZVALD OCH BIBLIOTEKET ORDNAR

AKTIVITETSDAG
FREDAGEN DEN
29/6-2018

Fredagen den 29/6 kommer skolgården på centralskolan att
förvandlas till ett litet nöjesfält, Ozvald tillsammans med biblioteket
ordnar en aktivitetsdag där det kommer att finnas något för alla
åldrar. Kiosken inne på Ozvald kommer att ha öppet om man vill
handla under denna tid.
Eventet börjar kl 14:00 och håller på till 20:00. Alla aktiviteter är
gratis!

Piratskepp

Wipeoutbana

FRITIDSGÅRDEN
OZVALD
Oderljungavägen 20
skolgården på
centralskolan

Välkomna!
Följ oss på facebook och
instagram: ozvald

STOPP I AVLOPPET?

Kolla även in
Kalasborgen.se

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

www.ohlssons.se

Tre företag med ditt fordon i fokus

0435-310 03
Bilreservdelsbutik
Bilverkstad
Cykeltillbehör
A/C-service
info@autoexperten.net
autoexperten.se/perstorp
Trastvägen 11 • Perstorp

0435-310 08

För hela trädgården!

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

Vi har bilborstvätt med underspolning

Helsingborgsvägen 35,
Ängelholm
Tel. 0431-415600

Made for you

Florettgatan 29 B • 254 67 Helsingborg
Tel: 042-16 34 10 • www.akonsult.se

020-440 450 • www.secor.se

