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SÄKERHETSARBETE

Dörrbyten på Tjäderstigen
Perstorps Bostäders egen snickare, Jonny
Svensson, har fullt upp. Jobben är varierade. Det kan vara golvläggningar, köksrenoveringar och dörrbyten. Just byten
av lägenhetsdörrar har det blivit ett tiotal
det senaste halvåret.

Höjer säkerhet och standard
På Tjäderstigen byts dörrarna när hyresgäster
flyttar ut och nya kommer in.

Stift i bakkanten av
dörrarna (bild ovan)
och hakreglar i framkant (inringad i bilden
t.v.) ökar skyddet mot
inbrott.

– Vi byter till säkerhetsdörrar, berättar Jonny
när vi träffar honom på Tjäderstigen 15. Dörrarna har hög inbrottsäkerhet och är ljud- och
brandklassade. Förutom själva låset har de
hakreglar och i bakkanten sitter stift, så en låst
dörr är verkligen en låst dörr. Dörren har inget
brevinkast, så man har eliminerat risker med inbrott och skadegörelse den vägen också.
– Vi höjer standarden genom dessa dörrbyten,
fyller Annelie Andersson på Perstorps Bostäder
i. Men det är som sagt när hyresgästerna flyttar som vi kan byta ut dem.

Arbete på lång sikt
Att en dörr är ”säkerhetsdörr” innebär alltså
att den har högt skydd mot inbrott, brand och
oljud. I Perstorp monteras Daloc-dörrar som är
i stål. För hyresgästen minskar risken för inbrott
betydligt. Brandsäkerheten för hela fastigheten
höjs genom att en brand i en lägenhet med
säkerhetsdörr har mycket svårare att sprida sig
vidare. Dörrbytena är ett säkerhetsarbete på
lång sikt och skapar trygghet för de boende.

För att minska åverkan på dörren
hamnar nu namnskyltarna vid sidan
av dörren.

Av säkerhetsskäl saknar de nya dörrarna
brevinkast. Därför är brevboxar en allt
vanligare syn i trappuppgångarna.
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HEMMA HOS

Ally trivs – Blomsterhav på Svarvareliden
Att Ally Andersson i många år har levt nära naturen och alltid varit en odlare blir man snabbt varse
när man besöker henne på Svarvareliden 14. På
sin uteplats har hon lyckats anlägga en underbar
liten trädgård med blommor och lite kryddväxter.
Pallkragar och krukor är fyllda med dahlior, fuchsior och
begonior. På uteplatsens gavel har hon ett litet drivhus
där ett flertal tomatplantor trivs i solen och två rader
med potatis sätter hon varje år. Vid lägenhetens entré
finns en fantastiskt fin änglatrumpet.

Från Oderljunga till Perstorp
Ally bodde i Toarp utanför Oderljunga i mer än 50 år
där familjen drev ett lantbruk, men när hennes man gick
bort blev det svårt att klara av hus och hem på egen
hand. Nu har hon snart bott i lägenheten på Svarvare
liden i två år. Två rum och kök på sammanlagt 56 m²
räcker bra.
– Jag ville inte bo i något höghus, så det här blev bra,
säger Ally. Uteplatsen såg inte så trevlig ut när jag var
här och tittade först, med idegran och tujor, men när
jag flyttade in hade man plockat bort dem. Sedan har
jag odlat och sått både blommor och annat. Två rader
med potatis har jag satt, en tidig sort som jag redan har
skördat. Persilja och gräslök har jag också, men det är
det lilla.

Centralt läge
I närheten i en annan lägenhet på Svarvareliden har Ally
sin väninna Svea, som hon umgås med flera gånger i
veckan. Det blir ofta en kopp kaffe och en pratstund
tillsammans.
– Vi träffas flera gånger i veckan, säger Ally. Det är bra
att ha en väninna så nära. Det hade varit trist utan Svea.
Lägenheten har ett centralt och bra läge så Ally har inga
större problem med att nå butiker och annan samhälls
service. Så även om det inte var så roligt att lämna gården i Toarp har Ally en fin boendemiljö där på Svarvareliden. Och uteplatsen har hon själv förädlat till en liten
trädgårdspärla, odlaren Ally Andersson!

Munhälsan Perstorp

Vi kan ta emot dig!
Nu öppet även fredagar. Erbjuder kostnadsfri barntandvård.

020-440 450 • www.secor.se
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Ny idrottshall

Satsning på ungdomsidrott
Politiska diskussioner om ny idrottshall i Perstorp
har pågått i ett tiotal år, men det var först i fjol
som nödvändiga beslut togs. Nu pågår arbetet
med att förbereda byggnation i Uggleområdet.

dog ut. Tillsammans med föreningslivet hoppas vi få igång
dessa igen. Det har knappast funnits träningstider för de här
idrotterna i gamla hallen.

En hall för ett flertal olika sporter kommer att byggas ihop med Ugglebadet österut. Med badhus och
idrottshall i samma område kommer något av ett
centrum för idrott att skapas med ett centralt läge i
Perstorp.

Den nya idrottshallen är en satsning på ungdomarna och
idrottsföreningarna. På politisk nivå har man efter flera års
diskussioner uppnått enighet. På längre sikt kan satsningen
följas upp med ett utegym, en ny läktare till Uggleplanen
och en konstgräsplan på nuvarande grusplanen. Men dessa
satsningar ligger i flerårsbudgeten för 2019 så några definitiva beslut för detta är inte tagna.

Förbättrade träningsmöjligheter
Ny idrottshall innebär att ett flertal sporter får betydligt bättre träningsmöjligheter och att andra idrotter
kan få lokaler som är anpassade efter deras behov.
– En ny idrottshall innebär att vi fördubblar tränings
tiderna för föreningarna, säger kommunens fritidschef,
Magnus Almström, entusiastiskt. Nuvarande idrottshall
på Centralskolan kommer alltså att finnas kvar. Innebandyn är stor i Perstorp och nu kommer Perstorp/
Bälinge IK att få bättre möjligheter med träningen. De
har dispens för sina matcher i den nuvarande hallen, så
en ny hall är verkligen välbehövd. Även innefotbollen
får det bättre och vi hoppas att nya idrotter skall kunna
komma igång. Vi har ju tidigare haft basket, handboll och volleyboll här i Perstorp, men de sporterna

Satsning på ungdomar

Förbättrad utemiljö
Förutom själva idrottshallen kommer även utemiljön kring
badet och den nya byggnaden att förbättras och fräschas
upp.
– Motionsslingorna vid badet kommer att läggas om, til�lägger Magnus Almström. Idrottshallen dockas ihop med
badet vilket ger en del praktiska fördelar. Området måste
förnyas, så det kommer att bli fint runt omkring också.
Upphandlingar för den nya idrottshallen kommer att på
börjas under hösten 2016, byggnation under 2017 och invigning av ny idrottshall planeras 2018. Efterlängtat av föreningslivet i Perstorp!
Se även planritning på nästa sida »

Verkstadsg 18 • PERSTORP • 0435-30 000 • www.perstorpspersienn.se
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Skiss över den
planerade idrottshallen
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Jamal Natour

Jan Persson
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Anders Ö Petersson

Lisbeth Lindén

Privatrådgivare, tel. 261 05

Licensierad Privatråd
givare, tel. 261 08

Allégatan 4 • 0435-261 00 • www.swedbank.se
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PÅ GÅNG I PERSTORP
Kulturnatt på biblioteket

Konsert: MalleusIncus

Språkcafé på Perstorps bibliotek

14 okt. kl. 17–22, Perstorps bibliotek
Biblioteket håller extra kvällsöppet och
serverar fika. Fri entré.
• Teater: Gallring pågår
Kl. 17–18 samt kl. 19–20
En suggestiv thriller i biblioteksmiljö
för vuxna. Föranmälan krävs.
• Boktips med Marie och Mari
Kl. 1810 –1850
• Konsert: The Jiglunds
Kl. 2030 –22

2 nov. kl. 19, Centralskolans aula
Biljetter förköps på biblioteket fr.o.m
3/10 och kostar 50:Två av Sveriges absolut främsta slagverkare framför både nutida och äldre
verk, transponderade för slagverk.

Vill du lära dig prata bättre svenska?
Kom till bibliotekets språkcafé!
Vi träffas följande tisdagar kl. 15-16:
20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11
och 13/12

Temakväll: Perstorp-Journalen 1960-61

19 sept. och 17 okt. kl. 1630 –1830
Prästgården
Lek, pyssel, bibelberättelse, drama,
sång m.m. för hela familjen!
Kl 1745 gemensam middag. Föranmälan senast 17/9 resp. 12/10 till Agneta
Alfredsson 072-735 56 02

Sopplunch
20 sep, 4 okt, 1 nov kl 1145, Perstorps församlingshem samt 27 sep. och 25 okt.
kl 12, Oderljunga församlingshem

Fredagscafé
Varje fredag mellan kl. 14 och 16
Perstorps församlingshem

FÖRELÄSNINGAR
Kan stamceller bota allvarliga sjukdomar?
27 sept. kl. 19, Perstorps bibliotek
Fri entré, biljett hämtas på biblioteket.
Föreläsning med Mattias Magnusson från Lunds Stamcellscentrum som
ger en överblick av forskningen kring
stamceller och vilka utmaningar man
står inför.

Födda med trasiga vingar
11 okt. kl. 14–16, Centralskolans Aula
Föreläsning med Stina och Maria som
berättar om sina olika cp-skador. Fri
entré.

8 nov. kl. 19, Plastens Hus
En minneskavalkad från Skånska Ättik
fabrikens journalfilmer. Viktiga händelser inom företaget och köpingen under
denna expansiva period.

Mysig Måndag

Nationella Anhörigdagen

Sagostund på biblioteket: Sagosång

6 okt. kl. 18, Ybbåsen (matsalen)
I år uppmärksammar vi alla som lider
av olika former av värk. Föranmälan
senast 3/10 till tel. 0435-39239 eller
anhorigkonsulent@perstorp.se

1 okt. och 3 dec. kl. 1030 –11
Perstorps bibliotek
Fri entré, ingen föranmälan.
Roland berättar, sjunger och spelar. För
barn mellan 3-5 år.

Celanese – med snart 60-åriga anor i Odla året om
29 okt. kl. 14, Perstorps bibliotek
Perstorp
11 okt. kl. 19, Plastens Hus
Föreläsning med Ronny Andersson
som berättar om sam
arbetet mellan
Skånska Ättik
fabriken och Hoechst
som resulterade i det framgångsrika
Celanese.

En värld av plast – är det hållbart?
17 okt. kl. 19, Perstorps bibliotek
Fri entré, biljett hämtas på biblioteket.
Föreläsning med Ellen Palm, Lunds
Tekniska Högskola, talar om plastens
för- och nackdelar i vårt samhälle, samt
återvinning, tekniska lösningar och
konsumentfrågor.

Biljett förköps på biblioteket fr.o.m.
3/10 och kostar 50:Föreläsning med journalisten, författaren och bloggaren Sara Bäckmo som
med sin köksträdgård har gjort familjen självförsörjande vad gäller rotfrukter, grönsaker m.m.

Att uppleva världen annorlunda
15 nov. kl. 18–20 och 16 nov. kl. 13–15
Bibliotekets hörsal
Föreläsning med Paula Tilli om hur det
är att leva med Asperger syndrom ur
ett inifrånperspektiv. Ingen föranmälan. Fri entré.

Tre företag med ditt fordon i fokus

0435-310 03

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

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

0435-310 08

0435-310 02

Komplett leverantör
MC, PV, LV,
Skog, lantbruk
Egen servicebil
Hjulinställning

Lackering av bilar
Plåt & krockskador
Försäkringsskador
Avtal med 95%
av bolagen

info@autoexperten.net
Blåbärsstigen 20 • Perstorp

mickeslackserviceab.se
Blåbärsstigen 20 • Perstorp

Nu även bilborsttvätt!
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G4S har blivit Avarn Security
Någon gång då och då behöver våra hyresgäster
akut hjälp med något problem. Det bolag som vi
anlitar för akuta felanmälningar, G4S, har ändrat
namn till Avarn Security.
Vi hoppas att du inte behöver ringa
Avarn så ofta, men när det verkligen behövs så är det bra att veta:
Avarn Security är alltså det nya
namnet. Men det är samma regler
som tidigare vid felan
mälningar:
ring Perstorps Bostäder på kontorstid! Avarn Security
ringer du när kontoret är stängt.
- Vi har ännu inte hunnit byta logotyp och namn på alla
skyltar i fastigheterna, men det gör vi efterhand, säger
Carl Ohrlander på Avarn Security. Vi är nu en del av
Sector Alarm-koncernen.
Summa summarum: inget nytt mer än själva namnet,
Avarn Security!

Perstorps Bostäders
öppettider

Nu kan vi erbjuda ännu mera!
NYHETER!

NAMNBYTE

•
•
•
•

Storformatsprint
Web-to-print
Mässmaterial
Skyltar ägare!
Nya

adsföring!

- anpassad markn

Tel 0435 - 77 90 50
www.adaptmedia.se

El-entreprenad El-service
Data / Passage / Larm

0435 - 77 95 40
www.prenad.se

För hela trädgården!

KONTORETS ÖPPETTIDER:

Måndag 1300-1600
Måndag 1600-1800 (endast förbokade besök)
Tisdag, Torsdag 1300-1600
Onsdag, Fredag Stängt
Besök på övriga tider efter överenskommelse

Helsingborgsvägen 35,
Ängelholm
Tel. 0431-415600

Made for you

KONTORETS TELEFONTIDER:
Vardagar 1000-1200

VID AKUTA FEL ELLER STÖRNING:
Under kontorstid
Perstorps Bostäder tel. 0435-39 400
När kontoret är stängt
Avarn Security (f.d. G4S) tel. 040-660 87 38
Perstorps Bostäder AB
Adress: Torggatan 3, 284 31 Perstorp
Telefon: 0435-39 400
E-post: perstorpsbostader@perstorp.se

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

www.pabygg.se • 070-563 73 35

