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FÖRSKOLAN NALLE PUH

NY UTEMILJÖ HOS NALLE PUH

Nalle Puhs förskola finns på första våningen i ett
hyreshus på Bäckavägen. Förskolan ligger nära ett na
turskönt område med Uggleskogen runt knuten men
även med en helt ny lekplats utanför huset.
Andreas Karlsson som jobbar med utemiljö hos Perstorps
Bostäder och berättar om upprustningen av lekplatsen.
– Lekplatsen behövde förnyas mer än bara renoveras. Vi har
samarbetat med förskolepersonalen som är våra experter.
De har valt och vi har utfört. Nu, 18 ton sand senare, står
lekplatsen på plats.

Glada barn och personal

kompisgunga och klätterställning. Nu har vi en lekplats som
gör att barnen kan vara ute hela dagen. Vi har även fått mer
yta som ger plats till fotboll på grönytan.
Klätterställningen är utmanande för alla barnen och trappan upp kan även de minsta barnen använda. Det märks att
personalen fått vara med och utforma lekplatsen. Ingenting
har lämnats åt slumpen. Det är färgglatt och det syns att det
är en förskola som huserar här.
– Kullen är jämnad till. Tunneln som gick genom kullen är
borttagen men höjden finns kvar. Backar är bra för motorikträningen för barn, förklarar Monica.

Att barnen fullkomligt älskar sina nya lekplats står utan tvivel när du ser barnen härja runt. Även personalen är nöjd
berättar förskoleläraren Monica Besu:
– Vi i personalen har fått vara med och bestämma. Exempelvis ville vi gärna ha en kompisgunga och till slut fick vi både
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inte kan svara.
• Vid akuta ärende, om ni
inte kan nå oss, ring
Avarn Security (G4S) på
tel 010-222 30 00

Det bor äldre personer ovanför förskolan och det generationsöverskridande huset har flera fördelar. Barnen sprider
glädje till de äldre och varje midsommar, om vädret tillåter,
bjuds alla de äldre in till midsommarfest med barnen. Då
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Adapt Media
Tel 0761-35 34 04
jens@adaptmedia.se

UTGIVNING
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FOTO OMSLAG
Barnen på Förskolan Nalle Puh
stormtrivs på sin nya lekplats.

SOMMARJOBBARE

ORDENTLIGA UNGDOMAR

HÅLLER PERSTORP

RENT & SNYGGT

Två av årets fyra sommarjobbare hos Perstorps
Bostäder är Zara Nyman och Cornelia Green som
har sommarjobb här för tredje året.

dukas det upp med långbord där barnen och de äldre
äter tårta ihop. De klär och dansar kring midsommarstången tillsammans. I år satte vädret stopp för det gemensamma firandet.
– Vi stormtrivs med vår nya lekplats och våra grannar.
Stämningen är fantastisk här,
säger Monica. Innan vi åker
ropar Monica åt oss att de är
både glada och tacksamma för
att arbetet gick så snabbt.
– Under våra tre veckors semester blev allting klart och det är
vi väldigt glada över. Skönt att
komma tillbaka och ha en helt
ny färdigställd lekplats åt barnen på plats, avslutar hon.

En strålande glad Monica
ute på den nya lekplatsen

Välkommen till oss!
Tel: 0435-66 64 40
Bryggaregatan 15, Perstorp

Tryck

Möjligheten att vara ute och göra nytta i närområdet gör
att de vill komma tillbaka varje år. För Andreas Karlsson
som är deras handledare är det en fördel att ha sommarjobbare som kan rutinerna och är självgående.

Rent snyggt
När Zara och Cornelia inte rensar rabatter under sommaren går de på gymnasiet med inriktning mot djurvård.
Möjligheten att tjäna några slantar under sommaren och
få kontakt med arbetslivet är ovärderligt. Arbetet kan
vara både hårt och tungt ibland, men Zara och Cornelia
vet hur man tacklar det.
– Även om vissa uppgifter är jobbiga och krävande, vet
vi hur man gör de roliga. Det handlar mycket om inställning. Vi rensar rabatter, plockar skräp och städar i soprummen. Vi ser till att det är rent och snyggt helt enkelt,
förklarar Cornelia.
Årets varma och torra sommar har gjort att det inte blivit någon gräsklippning, men det finns gott om arbets
uppgifter ändå.
– Vi har fått räfsa upp spill efter att häckarna klippts och
fått se till att det är fint på gårdarna. När lekplatsen vid
förskolan Nalle Puh färdigställdes fick vi räfsa och skyffla
sanden så att det blev jämnt och fint, säger Zara.

Älgsafari
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

En av sommarens mest minnesvärda tillfällen var enligt
Zara och Cornelia när de fick följa med hyresgästerna
på utflykt. Årets utflykt gick till Älgsafarin i Markaryd.
I övrigt är arbetet mycket frihet under ansvar där de får
arbetsuppgifter som de själva ska lösa. Hur de gör det är
upp till dem själva. Andreas är nöjd med sina sommar
kollegor:
– Det är en trygghet att de vet vad som ska göras och de
behöver inte läras upp, utan de kan arbetsuppgifterna.
De har hjälpt mig och underlättat mitt arbete. Alla fyra
har varit fantastiskt duktiga, snabba och ändå ordentliga.
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57 röstmottagare
är redo för valdagen
man till exempel inte röstat på sin
hemort och är på besök i Perstorp är
det möjligt att rösta här, berättar Annelie Svensson som tillsammans med
Cecilia Håkansson är kommunens valhandläggare.

Utbildning
De båda har under de senaste veckorna sett till att personer som ska arbeta
med valet utbildats i vad som förväntats av dem. Till exempel har 57 röstmottagare plus personal på biblioteket
fått en två timmars genomgång i hur
de exempelvis ska pricka av i röstlängd
samt hålla ordning i och utanför val
lokalen.
– Det får till exempel inte finnas skräp
bakom valskärmarna plus att det ska
vara ordning i ställen med valsedlar,
säger Annelie Svensson.

Valet 2018 når sin kulmen den 9
september på den officiella val
dagen. För att valet ska kunna ge
nomföras säkert och smidigt krävs
en organisation där alla vet vad
som förväntas av dem. Därför har
till exempel 57 röstmottagare ut
bildats.

Förtidsröstningen redan igång
Förtidsröstningen har varit igång sedan
den 22 augusti varför några kanske

redan har röstat. Men för de allra flesta
är det valdagen som är synonymt med
valet. Vallokalerna i Perstorp (matsalen på Oderljunga skola och aulan
på Central
skolan) har öppet mellan
klockan 8 och 20 dit väljarna från kommunens fem valdistrikt är välkomna.
Valet gäller riksdagen (gul valsedel),
kommunfullmäktige (vit valsedel) och
landstingsfullmäktige (blå valsedel).
– Vi erbjuder även förtidsröstning på
Centralskolan under samma tider. Har

För att ha rösträtt till måste du:
• fyllt 18 år senast valdagen

•

Du har rösträtt till riksdagen:

• om du är svensk medborgare och
är/har varit folkbokförd i Sverige.

gare i Island eller Norge och folkbokförd i Sverige.
eller är medborgare i något annat
land och har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Röstkort

• Röstkort kommer med posten cirka

Du har rösträtt till kommun- och
•
landstingsfullmäktige om du:
• är svensk medborgare och folkbok•

förd i Sverige
eller är medborgare i något av
EU:s medlems
länder eller medbor-
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•

tre veckor före valet.
Där står vilka val du har rösträtt till
samt namn, adress och öppettider
till din vallokal.
På röstkortet finns även information
om lokaler för förtidsröstning.

Kort kan nämnas vad som gäller i samband med röstning: När du överlämnar
rösten måste du kunna visa att du är
du. Det kan göras på tre sätt: Du är
känd av röstmottagaren, visar en idhandling eller att någon annan intygar
din identitet. Den personen måste i så
fall visa id-handling eller vara känd av
röstmottagaren.
Mer information om valet i Perstorp
finns på: www.perstorp.se/val2018
All information om valet finns på:
www.val.se

Valsedlar

• Valsedlarna är gula (val till riksda•
•

•

gen), vita (kommunfullmäktige) och
blå (landstingsfullmäktige).
Valsedlar finns på alla ställen där du
kan rösta.
Partiets namn står på valsedeln. Saknas ditt partis valsedel: ta en blank
valsedel och skriv partiets namn på
den.
Personröstning: sätt ett kryss i rutan
framför kandidatens namn på val
sedeln. Obs: Du kan bara kryssa för
en kandidat.

KOMMUNINFORMATION

Fr.v. Moderator Håkan Nilsson, Ronny Nilsson (S), Irena Långberg (MP),
Ulla-Britt Landin & Bengt Jarring (KD), Torgny Lindau & Hans Stifors (PF),
Pia Galia & Anders Jelander (SD), Patrik Ströbeck & Jenny Dahlén (M),
Marie Gårdby & Bengt Marntell (C) och Kaj Seger (L).

Politikerutfrågning i Folkets park
Perstorps pensionärsföreningar, PRO och SPF, hade
bjudit in kommunens politiker till Folkets park och
gav publiken en chans att ställa frågor mellan de
frågor som moderator Håkan Nilsson ställde.

och att det finns möjlighet att bygga innan efterfrågan finns.
En glädjande sak var att publiken, som hörde till den äldre
skaran, alla kände sig trygga att gå ut i byn om kvällarna.

Bland annat fick politikerna svara på vad de var mest nöjda
med under mandatperioden och vilka frågor deras partier
bedömde som viktigast.

Publiken lyssnade intresserat och ställde frågor och politikerna svarade efter förmåga. En av åhörarna samman
fattade debatten med att det är bra att politikerna kommer
ut så vi får se vilka de är och att de får en chans att lyssna på
vad invånarna vill och tycker. Det är lätt att lova och tycka
men det händer tyvärr inte så mycket mer än så.

Trygghetsboende
Frågan om byggande av trygghetsboende
var en fråga som engagerade både publiken och partierna. Kommunalrådet Ronny
Nilsson (S) lyckades gjuta olja på vågorna
och förklarade att det idag inte finns någon kö till trygghetsboende i kommunen
Moderator

Engagerad publik

Rösta på söndag!
På söndag har alla röstberättigade rätten att gå och rösta.
Ta chansen att påverka, det dröjer i fyra år innan du har
möjlighet att göra det igen.

son
Håkan Nils

Röstning i vallokal

när du förtidsröstar.

Rösta med bud

• Du kan bara rösta i den vallokal som • Du kan få information om var du • Du kan rösta med bud om du inte
•
•

står på ditt röstkort.
Vallokalen är bara öppen på val
dagen (kl 8-20).
När du röstar i din vallokal prickas
du av i röstlängden och dina röster
läggs ner i valurnorna.

Förtidsrösta

kan förtidsrösta på www.val.se eller
från din kommun.

•

Styrka din identitet

• För att få rösta måste du kunna styr-

• Förtidsröstningen startar ca tre veck- •
•

or före valdagen och pågår fram till
och med valdagen.
Du måste ha med dig ditt röstkort

ka din identitet genom att visa en
giltig id-handling.
Har du ingen giltig id-handling kan
en annan person intyga din identitet, men då måste den personen
visa en giltig id-handling.

•



själv kan ta dig till din vallokal eller
en röstningslokal.
Om du inte känner någon som
kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med röstmottagare som
kommer hem till dig. Kontakta din
kommun.
För att rösta med bud behöver du
ett särskilt material som du beställer från kommunen eller Valmyndig
heten.
Källa: www.val.se
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Veteran-SM
Helgen 14-16 september blir det
mycket spring i byn. Och benen. Då
arrangeras nämligen SM i orien
tering för veteraner (35 år och
uppåt). Deltagarna tävlar i sprint,
medel
distans och långdistans.
Parallellt arrangeras även Nord
iskt-Baltiskt mästerskap för döva.

FK Boken arrangör
Det är FK Boken som står som arrangör
till tävlingarna som avgörs den 14-16
september med start i centrala Perstorp fredagen den 14:e klockan 16.00.
Lördagens och söndagens tävlingar avgörs runt Örahultstugan vid Ulvs, norr
om Perstorp. FK Boken förväntar sig löpare från hela Sverige som tillsammans
kommer att göra cirka 2.000 starter
under de aktuella dagarna.

Nordiskt-Baltiskt mästerskap för döva
I samband med Veteran-SM genomförs
också Nordiskt-Baltiskt mästerskap i
orientering för döva. FK Boken sam
arbetar där med Svenska Dövidrottsförbundet och Svensk Dövorientering.
– På fredagen tävlar man i sprint
orientering, vilket innebär att löparna

i stads- eller parkmiljö sätts på hårda
prov vad gäller att ta snabba beslut och
samtidigt ha en hög fart. I sprint ska
segertiden ligga på runt 12-15 minuter,
säger banläggare och arrangemangs
ledare Leif-Åke Andersson.

Arena vid Folkets Park
Löparna förväntas stöta på olika klurigheter i och runt centrum. En Arena
där målgång sker byggs upp vid Folkets
Park.
– I vissa områden kommer många löpare tätt under cirka två timmar. Inga
gator eller områden är avstängda då
de tävlande har samma skyldighet som
alla andra att visa hänsyn och följa trafik- och ordningsregler. Det bästa sättet att följa de tävlande är att komma
till Arenan där blir det en tät och intensiv avslutning, säger Leif-Åke Andersson.

Traditionella banor i skogen
Lördagens medeldistans- och söndagens långdistanstävlingar beskrivs som
mer traditionella i skogen där Håkan
Palm lagt banorna. Lördagens bansträckning är kortare än söndagens.

BRAVIDA PRENAD AB PERSTORP

0435-145 35

www.prenad.se
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i orientering i Perstorp
Första start på lördagen är klockan 11
och på söndagen klockan 10.
– Parallellt med SM-klasserna finns det
öppna motionsklasser alla tre dagarna.
Det är banor i olika längd och svårighetsgrad där du själv väljer bana efter
förmåga. Alla dessa banor, till skillnad
från tävlingsklasserna, får man springa
mer än en tillsammans och man behöver heller inte föranmäla sig utan det
går bra att anmäla på plats samma
dag, säger Leif-Åke Andersson.

Trafikstörningar
Noterbart är att trafiksituationen i
tävlingsområdet under lördagen och
söndagen skiljer sig mot det vanliga.
På grund av löpare på vägen hänvisas
bilar som vill ta sig till tävlingarna vid
Örahultsstugan till samlingsplatsen via
Bälinge by norrifrån.
– Vänligen respektera vägvisningen,
vädjar Leif-Åke Andersson och tillägger: För den som vill besöka Örahults
stugan är den öppen under båda tävlingsdagarna.
Mer information om tävlingarna kan
du läsa på www.fkboken.se

KOMMUNINFORMATION

”Språk och Lek”

– nytt språkprojekt som startar under hösten
Socialförvaltningen, barn- och utbildnings
nämnden, Svenska för invandrare (SFI) och
Familjens Hus har ett projekt ihop. Under
hösten startar ”Språk och Lek” på Famil
jens hus som riktar sig till föräldralediga
som behöver lära sig eller träna på svens
ka.

Två gånger i veckan
Projektet har beviljats stöd från länsstyrelsen
och tanken är att deltagarna ska träffas två
gånger i veckan terminsvis, höst-vår. Deltagarna
får, förutom svenskundervisning, även samhällsinformation inriktad på föräldraskap. Det
ges även information om barnavårdscentralens
verksamhet. Måndagar sker undervisning (tre
timmar) genom språk och lek medan deltagarna på onsdagarna har möjlighet att delta i aktiviteterna på Öppna förskolan på Familjens hus.
– Vi ser ett behov av att erbjuda språkundervisning så föräldralediga håller kontakten med språket vilket snabbar på
processen med integration och att komma ut på arbetsmarknaden, säger Adisa Avdovic som tillsammans med Lena
Nilsson är projektledare för satsningen.

Anmäl dig redan nu!
Deltagandet är gratis. Föräldralediga, män som kvinnor, kan
ta med sig sina barn (från nyfödd upp till 6 års ålder). Barn-

passning och aktivitet erbjuds under tiden som föräldern
deltar i undervisningen.
– Utbildningen startar i höst. Datum är inte helt fastställda
än. Men det går bra att anmäla er redan nu genom att mejla
till sprakolek@perstorp.se, berättar Adisa.
– Tänk på att det i anmälan är viktigt att det framgår ert
namn, antalet barn och hur gamla barnen är. Vi återkommer
sedan med datum och tid för uppstart.

Ditt naturliga val
i Perstorp

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

0435-310 51 www.perstorpsarrvarme.se

STOPP I AVLOPPET?

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

www.ohlssons.se

För hela trädgården!

Tre företag med ditt fordon i fokus

0435-310 03
Bilreservdelsbutik
Bilverkstad
Cykeltillbehör
A/C-service

Helsingborgsvägen 35,
Ängelholm
Tel. 0431-415600

info@autoexperten.net
autoexperten.se/perstorp
Trastvägen 11 • Perstorp
Made for you

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

Vi har bilborstvätt med underspolning
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Öppettider
KONTORETS BESÖKSTIDER:

Måndag, Tisdag, Torsdag..... 13 –16
Onsdag, Fredag.................................... Stängt för besök
Besök på övriga tider efter överenskommelse
00

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

00

KONTORETS TELEFONTIDER:

ALLT FÖR BYGGAREN
PÅ ETT STÄLLE!

FELANMÄLAN:

www.derome.se

Vardagar.......................................................... 1000 –1200

Ej akuta ärenden.................................. Mina sidor på www.perstorpsbostader.se
Akuta fel eller störning............... Perstorps Bostäder, tel. 0435-39 400
Akuta fel/störning efter kontorstid:
Avarn Security, tel. 010-222 30 00

Perstorps Bostäder AB
Torggatan 3, 284 31 Perstorp
Tel: 0435-39 400
perstorpsbostader@perstorp.se
www.perstorpsbostader.se

www.elsystem.se

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

www.pabygg.se • 070-563 73 35

Perstorps Bleck-& Plåtslageri AB
Verkstadsg 18 • PERSTORP • 0435-30 000 • www.perstorpspersienn.se

Svetsaregatan 2 Perstorp
Tel: 0435-77 99 99 www.pbp.se

Är du trött på din gamla bank,
eller är din gamla bank trött?
I snart 200 år har vi hjälpt våra kunder att förverkliga goda
idéer. Välkommen att bli kund du med!

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

Du hittar aktuella räntor och nykundserbjudanden på
www.sparbankensyd.se

