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november/december

Välkommen Hem02

... på nyårsaftonsnatten var det läge 
att klä på sig varmt för att beskåda 
det vackra fyrverkeriet från vår tak-
terrass på vårt åttavåningshus i Ängel-
holm. Vädret bjöd tyvärr på både dis 
och lätt dimma. Alla hoppades man 
på ett nytt år med lindrigare restrik-
tioner av pandemin.

Mina förhoppning var också att vi 
skulle kunna genomföra våra ut-
bildningar och träffas fysiskt igen, 
precis som alla nu önskar. Som läget 
är i skrivande stund vet vi inom 
Intresseföreningarna i södra regio-
nen inte hur våra önskemål går att 
uppfylla. Vårt studieprogram är klart 
oavsett om det om det blir fysiska 
eller digitala möten eller både och.                                                                                                                                        
Ni vet väl om att det går att delta i 
våra utbildningar oavsett i vilken del 
av vårt avlånga land som man
befinner sig!

Du som boende men utan uppdrag 
i styrelsen är också välkommen 
att delta på de utbildningar som 
du tycker är intressanta, men man 
måste ha godkännande av styrel-
sen för att få kostnaden betald eller 
som alternativ att betala den själv.                                                                                                                                           

När tolvslaget närmande sig ...
Under mars månad hade både IF 
Södra/Mellersta Skåne och IF Norra 
Skåne ha sina årsstämmor.
I mitten av 1990-talet skulle min 
dåvarande styrelseordförande i vår 
bostadsrättsförening gå på Riksbyg-
gens Representantskapets årsmöte 
och nyfiken som jag var frågade jag 
om det fanns möjlighet att följa med. 
När vi gick hem från årsmötet hade 
jag blivit invald som suppleant.  

Fram till slutet av 1990-talet fanns
det fem Representantskap i Norra 
Skåne, som gick samman och bild-
ade Intresseföreningen Norra Skåne.
Jag blev invald i styrelsen vid sam-
manslagningen och haft uppdrag 
som studieorganisatör, sekreterare, 
vice ordförande och sedan våren 
2015 som ordförande.
          
Inför Intresseföreningen Norra Skå-
nes årsstämma 2022 hade jag tagit 
beslutet att avsäga mig ordförande-
skapet och lämna över uppdraget 
till någon annan. Jag kommer att ha 
kvar mitt uppdrag som styrelsele-
damot eftersom min mandattid inte 
löper ut förrän 2023. Jag kommer att 
vara behjälplig vid utbildningar och 

övriga aktiviteter som förtroendevald 
styrelseledamot.                                                                                 

En av uppgifterna Intresseföreningen 
har är att ge ut tidningen Välkommen 
Hem, som du just nu har i din hand 
och som distribueras till alla Riks-
byggens bostadsrättsföreningar i
hela Skåne.                                                                                                          

När jag efter avslutad årsstämma 
lämnar över ordförandeklubban till 
en ny person inom Intressefören-
ingen Norra Skåne vill jag passa på 
att tacka Niklas Pettersson och hans 
styrelseledamöter i Intressefören-
ingen Södra/Mellersta Skåne för ett 
fantastiskt fint samarbete under åren.                                                                                 
Jag vill även passa på att tacka öv-
riga styrelseledamöter, vår ekonom 
och andra samarbetspartners under 
min tid som ordförande för Intresse-
föreningen Norra Skåne.          
                                                                                                              
Tillsammans med ordförande i Södra/
Mellersta Skåne, Niklas Pettersson, 
önskar vi att snarast kunna återför-
enas full ut i våra fysiska möten och 
konferenser.
Trevlig vår. Snart kommer värmen!

Problem medskadedjur:Kontakta Anticimex.Närmaste kontor hittar du på www.anticimex.seUppge avtalsnum-mer 18 90 874

Jill 
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Secor ingår i Daloc- 
koncernen, Sveriges  
ledande tillverkare  
av säkra dörrar.

Säkraste vägen 
till ny dörr, boka ett 
videomöte.

Mitt emellan Vänern och Vättern ligger Töreboda. Här tillverkas,  
sedan 25 år tillbaka, Daloc Säkerhetsdörr som inte bara skyddar dig mot 
inbrott, brand och ljud från trapphuset. Den stänger också ute giftiga 
brandgaser, kallt drag och oönskade dofter som matos. Men var noga 
med vem som installerar dörren. En felinstallerad dörr fungerar inte som 
den ska. Kontakta därför någon av våra certifierade installatörer.  
Secor är Daloc-koncernens rikstäckande sälj- och installationskedja för 
dörrar i flerbostadshus.  
Vi finns nära dig över hela Sverige, egentligen bara ett videomöte bort!

Hitta din dörr och installatör på secor.se,  
ring oss på 020–440 450 eller boka ett videomöte.
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Byt�inte�köket
byt�luckorna

Ring (Vi�täcker�hela�Skåne)

042-4000�555
040-510�540

Passar alla kök

oavsett ålder

Just�nu�ger�vi�dig�vid�luckbyte�20%�rabatt
till�dig�som�bor�i

NYA�KÖKSLUCKOR
MONTERAT�OCH�KLART

NYGAMMALT�KOK

GER�NYTT�LIV�TILL�GAMLA�KOK

Dämpade�gångjärn

Kostnadsfria�hembesök
5-års�garanti
Nya�dämpade�lådor

Vi�mäter�och�monterar
Bänkskivor,�underlimmade�vaskar
Räntefri�delbetalning�24�månader

www.nygammaltkok.se

När du hyr matta av oss kan du vara säker 
på att vi har miljötänk i allt vi gör!

www.hrbjorkman.se



Årets mest hållbara
bostadsrättsförening

Grattis Trelleborgshus nr 1

Det blev en skåning som tog hem 
utmärkelsen Årets Hållbarhets-
förening inom Riksbyggen 2021. 
Välkommen Hem lyfter på hatten 
och gratulerar så mycket.
Sammanlagt var det runt 350 
bostadsrättsföreningar från hela 
landet som var nominerade.
Vilket i sig är ett rekord.
 
Och när man går igenom den långa 
listan på alla åtgärder man gjort i 
föreningens så blir man knappast 
förvånad att utmärkelsen gick till 
Trelleborg.
– Det känns fantastiskt roligt och hed-
rande att vi i Trelleborgshus 1 blivit 
Årets Hållbarhetsförening och vunnit 
utmärkelsen. Det är självklart ett kvitto 
på att allt arbetet vi lagt ner lönat sig. 
Vi är väldigt stolta över utnämningen, 
säger Per-Gunnar Hansson, ordföran-
de i föreningen och fortsätter:
– Jag har enbart varit ordförande 
sedan stämman 2021. Egentligen är 

det vår trotjänare och förra ordföran-
de Urban Nilsson som varit motorn 
och som genom sitt engagemang 
sett till så att arbetet gått framåt.

Att Urban i sin civila gärning under 
ett 30-tal år arbetat med el och kyla 
gjorde processen enklare.
Allt började egentligen runt 2010. 
Föreningens hus värmdes upp med 
hjälp av egna gaspannor, som både 
var gamla och ineffektiva.
Urban Nilsson berättar:
– Föreningens hus ligger på båda 
sidor av en lokalgata. Vi hade själv 
kulvertar som förband husen. 
Dessa var gamla med stora värme-
förluster. Kulvertarna kopplades bort 
och ersattes med en fjärrvärmean-
läggning i varje hus. Fjärrvärmen 
sammankopplades med en luftvär-
mepump ansluten till husens frånluft-
system där luften aldrig är lägre än 
+18 grader vintertid. I systemet ingår 
också ackumulatortankar. Vi halvera-

de våra värmekostnader.
– Kostnaden för arbetena uppgick 
till 4,5 miljoner. Det var en bra tid att 
göra dessa förbättringar då konkur-
rensen om arbetena var hård.

Inget ensamarbete
Även om Urban Nilsson varit en viktig 
motorn i förändringsarbetet i så har 
det krävts engagemang hos övriga i 
styrelsen och från medlemmarna.
– Det har varit ett fint och kreativt
samarbete, konstaterar Urban Nilsson.
Jag känner att väldigt många nu-
mera är otroligt angelägna om att 
vi ska vårda vår miljö så bra vi bara 
kan. Man är måna om att barnbarnen 
också ska få en fin miljö att bo i.
– Inom styrelsen har vi delat upp 
arbetet så att alla har fått vara med 
och påverka. Det är viktigt.
– Vi har idag en bostadsrättsfören-
ing och hus som är tip-topp med all 
modern teknik som går att hitta på 
marknaden. 
Det har varit en rolig resa som jag nu 
lämnat över till Per-Gunnar, även om
jag fortfarande finns med på ett hörn.

Trelleborgshus 1 –
prisad Hållbarhetsförening!

2013: Andra plats i hela rikets 
hållbarhetstävling. 
2014: Första plats i region syds 
hållbarhetstävling.
2018: Andra plats i hela rikets 
hållbarhetstävling 2018.
2019: Nominerade till Tång-
räkan, Trelleborgs kommuns 
miljöpris.
2021: Nominerade till Sveriges
bästa solcellsanläggning.
2021: Första plats i södra Skånes  
hållbarhetstävling.
2021: Första plats i hela rikets 
hållbarhetstävling.

Johanna Frelin, vd Riksbyggen samt Håkan Trulsson, v ordf 
och Anki Nilsson, sekreterare från Brf Trelleborgshus 1

05



ÅTERBRUK OCH ÅTERVINNING 
Förbättrat källsorteringsrummet 
Instiftat en prylhylla 
Samlat in farligt avfall 
Delat på saker och tjänster 
Ökat insamling av pantburkar- och 
PET flaskor

GRÖN UTEMILJÖ 
Satt upp fågelholkar 
Startat insektshotell 
Nyttjat naturens gratistjänster 
Anlagt odlingslotter 
Hyrt en bikupa 
Anlagt gröna tak 
Planterat växter som blommar hela 
säsongen

TRYGGHET OCH TRIVSEL 
Välkomnat nya medlemmar 
Medlemsträffar på dagtid
 
RESOR OCH TRANSPORT 
Skaffat lånecyklar 
Installerat laddstation för elbilar

INVENTERING OCH UTBILDNING 
Gjort en miljöutredning 
Utvecklat styrelsen 
Inventerat ljuskällor 
Kontrollerat temperaturen 
Utsett miljö- och energiansvarig 
Startat studiecirkel för ökat miljötänk

ENERGI 
Bytt till el från förnybara källor 
Bytt ljuskällor inomhus 
Bytt ljuskällor utomhus 
Bytt ut gammal tvättutrustning 
Bytt till snålspolande kranar 
Infört individuell mätning 
Installerat solceller 
Bytt ut och kontrollerat termostat-
ventiler. Injusterat värmesystem 
Övervakat driften 
Isolerat vindens bjälklag 
Återvunnit ventilationsvärme 
Minskat onödig energianvändning 
Infört mätbara hållbarhets- och 
energimål

I södra Skåne var det i år 25 fören-
ingar som nominerats.
Trelleborgshus 1 har sedan de 
startade sitt hållbarhetsarbete 
med att riva ut gaspannorna 2010, 
varje år gjort olika hållbarhetsar-
beten.
– Det är självklart roligt och men 
också viktigt att intresset för 
hållbarhet ökar i bostadsrättsför-

Över tio år med hållbarhetsarbete

Inom södra Skåne placerade sig Mal-
möhus 24 i Malmö på plats nummer 
två och Tornväktaren i Ystad 3:a och 
inom norra Skåne Kadetten i Äng-
elholm 1:a (som vi skrev om i förra 
numret), Helsingborgshus 10 på 
plats nummer 2 och Helsingborgs-
hus 24 på 3:e plats.

eningarna, säger Helena Fremle, 
marknadsområdeschef på Riks-
byggens Fastighetsförvaltning i 
Malmö, och fortsätter:
– Ungefär en miljon lägenheter i 
Sverige är bostadsrätter. Det finns 
en enorm potential i att göra be-
ståndet mer hållbart. Stort grattis 
till Brf Trelleborgshus 1 som gjort 
ett fantastiskt arbete!

Många insatser för
en hållbar miljö

Brf Trelleborgshus 1 består av fyra bostadshus med 136 lägenheter och
fyra garage och miljöhus. Föreningen bildades 1962 och byggnaderna är 

uppförda 1962 -1964.

     ”Trelleborgshus 1 har på ett konse-
    kvent och långsiktigt sätt arbetat med håll-
   barhetsfrågor på bred front där samtliga perspektiv 
har varit viktiga för föreningen. Genom att ha delaktighet för ögonen 
har föreningen skapat förutsättningar för en god boendemiljö, där 
delaktighet och social samvaro varit viktiga. Föreningen har bedrivit ett 
kontinuerlig arbete med att informera om vad som kan uppnås genom 
att arbeta med hållbarhetsfrågor.
Att skapa en bättre miljön samt vilken effekt det får för föreningens 
ekonomi. Genom detta idoga arbete finns det en bred förståelse hos 
föreningens medlemmar om värdet av att arbeta hållbart.
En enig jury menar att Trelleborgshus 1 hållbarhetsarbete är en klass för 
sig som kommer att kunna inspirera många andra i framtiden.

Juryns motivering
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Allt hållbarhetsarbete som gjorts Trelleborgshus 1 har 
väckt stor nyfikenhet från andra bostadsrättsföreningar 
runt om i landet. Många har också velat besöka fören-
ingen men Coronapandemin har tyvärr satt stopp.
– Förhoppningsvis kan vi stimulera andra föreningar 
att ta tag i sitt hållbarhetsarbete. Det är viktigt att vi 
hjälps år för att våra barn och barnbarn och kommande 
generationer ska kunna leva ett bra liv på vår planet, 
konstaterar Urban Nilsson.

Några detaljer om föreningens hållbarhetsarbete.
I sex garage och på sex p-platser finns ladd-stolpar med 
möjlighet till utbyggnad. 
På samtliga fyra hus och på garagen finns solceller.
Fram till oktober 2021 hade totalt 210 MWh producerats. 
Det motsvarar 80 600 kg utsläpp av koldioxid.
I varje hus finns batteribackup som laddas under dagtid. 
Under soliga sommardagar är batterierna fulladdade
till omkring 13-tiden. Energin därefter fördelas till
husen (30 %) och försäljning (60 %).  
Föreningen har planterat allehanda träd med olika 
frukter som medlemmarna kan använda. Det finns nio 
mycket populära kolonilotter samt åtta odlingslådor.
På två gräsytor har såtts blomsterfrön som blivit blomste-
rängar. I trädgården finns fågelholkar, fågelbord och in-
sektshotell. All offentlig belysning är ny med LED-lampor 
styrda av skymningsreläer. 
Det finns en lånecykel i varje hus.

Stort intresse för
föreningens arbete 

Föreningens populära odlingslådor
som bidrar till ökat liv i utemiljön.
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Remaljering
Originalmetoden

Remaljeringsbolaget restaurerar badkar, kakel
och golvbrunnar med en testad metod.
- Testad av Statens Provningsanstalt
- 5 års skriftlig garanti
- 30 års erfarenhet

Riv inte ut – Remaljera
Ring Remaljeringsbolaget: 040–54 79 54

www.remaljering.nu
remaljering.skane@gmail.com

FÖRE EFTER

Urban Nilsson föreningens förre ordförande 
invid en av föreningens stora bikupor.
114 kg honung samlades in under 2021, 
tappades på burkar och lottades ut.
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 I min ungdom var jag för blyg 
för att prata inför klassen. Hemskt att 
tvingas till muntlig redovisning. För 
mig släppte det i 30-årsåldern och nu 
utmanar jag mig gärna i att tala inför 
en grupp personer. Är intresserad av 

 Hoppas på en chans att få vinna 
boken ”Snacka snyggt” som jag 
läste om i  ”Välkommen hem”.
I mitt yrke som fritidspedagog hade 
denna bok kommit väl till hands i de 
många situationer där man pratar 
inför publik, såväl en yngre (eleverna) 
som en äldre (kollegorna) och nu för 
tiden även digitalt. 
 Mårten Håkansson Stenman
 Ystad

 Följer Elaine på sociala
medier. Hon lyfter fram viktiga saker. 
Jag står ofta inför situationer där 
jag ska kommunicera med olika 
människor i olika situationer. Där är 
det av vikt hur jag kommunicerar. 
Kommunikation är alltid ett samspel, 
där delen jag kan påverka är min 
egen, men den kan göra skillnad i 
sammanhanget. 
 Marie Andréasson 
 Ängelholm

 Jag har deltagit i ett projekt 
med tre andra om att skriva boken 
”Blannevann” Nu håller vi på med 
nästa bok som ska dokumentera
Trelleborgs Idrottsföreningar och 
sport på 60-80-talet. 
Vi har fått flera inbjudningar om att 
hålla föredrag om boken. 
Det hade passat bra med ”Snacka 
snyggt” till mig.
 Mauritz Laneryd
 Trelleborg

GRATTIS TILL VINSTEN!
I förra numret av Välkommen Hem berättade vi om en di-
gital konferens arrangerad av intresseföreningarna med 
retorikexperten Elaine Eksvärd som föreläsare.
Elaine Eksvärd som bland annat regelbundet medverkar i 
TV4:s Nyhetsmorgon, gav mötesdeltagarna en hel del tips 
på hur man på ett effektivt sätt ska kunna fånga en grupp 
människors intresse. Att tala inför andra är ett måste både 
på föreningsmöten och årsstämmor i bostadsrättsfören-
ingarna om man vill vara med och påverka utvecklingen.

I samband med reportaget fick 
några av våra läsare chansen 
att vinna Elaine Eksvärds bok 
”Snacka snyggt”, och på så 
sätt tala som ett proffs. En god 
motivering var det enda som 
krävdes.
Böckerna är redan utskickade.
Vinnare och motiveringar: 

vilka tips Elaine Eksvärd kan ge. 
Men främst vill jag ge boken till mina
barn. 19-åringen tycker om att prata 
inför publik. Heja honom! Han kom-
mer att tycka det är kul att lära sig 
mer. Min 20-åring och min 22-åring är 

inte förtjusta i att prata inför grupper. 
Jag hoppas att Elaines bok kan hjäl-
pa dem att komma över sin rädsla. 
För det kan vara roligt, faktiskt.
 Eva Möller. 
 Tygelsjö
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Genom din bostadsrättsförenings 
medlemskap i en av Riksbyggens 
intresseföreningar i Skåne så har ni 
i föreningen också tillgång till ett 
smörgåsbord av kurser och eve-
nemang från ABF i Skåne som är 
framplockade för att passa en bo-
stadsrättsförenings medlemmar.
Det är självklart att om man inom en 
bostadsrättsförening gör saker till-
sammans, umgås utanför vardagens 
”hej” och ”hej då”, så får man också 
större förståelse för sina grannar, en 
annan närhet och vi-känsla. 

Det fördjupade samarbetet mellan 
de både skånska intresseföreningarna 
och ABF inleddes under förra året. 
Tyvärr satte Coronapandemin stopp 
för en den omfattande satsning som 
planerats. Nu är läget annorlunda 
och så småningom kommer alla för-
eningar bjudas in till inspirationsträff. 

ABF kan hjälpa till att få igång aktiviteterna 

Här finns en lista på våra kontaktpersoner på ABF 
runt om i Skåne som du kan höra av dig till om du 
vill ha hjälp med något arrangemang, har någon 
god idé som du vill genomföra tillsammans med 
grannarna.
Våra kontaktpersoner på ABF hjälper gärna till!

ABF Malmö
Sofie Persson, Tel: 070-458 31 18
E-post: sofie.persson@abf.se

ABF Helsingborg
Tobias Lohse Tel: 042-17 64 05
E-post: tobias.lohse@abf.se

ABF Mitt Skåne
Jeanette Olsson Tel: 046-2118024
E-post: jeanette.olsson@abf.se

ABF Nordvästskåne
Sara Eriksson Tel: 042-590 45
E-post: sara.eriksson@abf.se

ABF Skåne Nordost
Ulf-Peter Honoré Tel: 044-10 03 40
E-post: ulf-peter.honore@abf.se

ABF Hörby
Jane Hansson Tel: 0415-108 94
E-post: jane.hansson@abf.se

ABF Österlen
Suzanne Wiktorsson Tel: 0411-298 75
E-post: suzanne.wiktorsson@abf.se

ABF Sydvästra Skåne
Yvonne Borg Tel: 0410-482 67
E-post: yvonne.borg@abf.se



Teknik, kunskap
& trygghet

Bredband
Välj bredbandshastigheter från 
100 till 1000 Mbit/s - eller något däremellan.

Ordning & reda
Passersystem och kameraövervakning 
- ni bestämmer och vi levererar.

Service
Lokal service & jour
- alltid nära er!

TV & Play
Titta var ni vill och när ni vill, 
analogt, digitalt & play.

Din lokala
servicepartner
Sydantenn och Tele AB,
nära er sedan 1981!

040-14 18 80
info@sydantenn.se
www.sydantenn.se
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Intresseföreningarnas

MEDLEMSFÖRMÅNER
Här hittar du rabatter och förmåner speciellt framtagna för dig som bor i ett hus som förvaltas av Riksbyggen i Skåne!

11

15% rabatt gäller Trelleborg-Travemünde
under lågsäsong övriga destinationer och
tidsperioder 10% rabatt*.
Uppge kampanjkod 707019 vid
bokning online eller per telefon
0900-111 20 31 (1,50:-/min).
*Rabatten gäller på ordinarie
Smartbiljetter samt hytt,
ej på redan rabatterade resor och hotellpaket.

NI VILAR, VI KÖR!
VÄLKOMMEN OMBORD
Trelleborg – Travemünde – Rostock – Swinoujscie

15
rabatt*

upp till
%

En värld full av sagor!

Funnys Äventyr är ett kulturhus för barn och en 
värld full av sagor mitt i centrala Malmö. 

Här kommer böcker och berättelser till liv. Upplev 
våra magiska sagolanskap, titta på spännande 
teater – och åk i vår interaktiva sagokarusell! 
Med koden Riksbyggen får du 20% rabatt på 
inträdet! 

Boka biljetten på www.funnysaventyr.se 
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Intresseföreningarnas

MEDLEMSFÖRMÅNER
Här hittar du rabatter och förmåner speciellt framtagna för dig som bor i ett hus som förvaltas av Riksbyggen i Skåne!

rabatt på reservdelar
rabatt på arbetskostnaden10% i samband med service

Service på alla bilmärken, även husbilar. 

Telefon 046-12 40 00 Telefon 042-45 69 100
Porfyrvägen 11 i Lund och Florettgatan 16 i Helsingborg.

Fullservice på Citroën, Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo & Jeep

Boka service på: service@autogruppensyd.se    Tag med tidningen och identifikation för kontroll!
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Intresseföreningarnas

MEDLEMSFÖRMÅNER
Här hittar du rabatter och förmåner speciellt framtagna för dig som bor i ett hus som förvaltas av Riksbyggen i Skåne!

Ange koden: 0074

Beställ vår nya
resekatalog!

7%
på resor med minst 
4 resdagar.

Riks-
byggen-
rabatt!

NOTERA på
beställning
under ”Övrigt”
att du bor i
Riksbyggen.

Medlems
förmån:

Vid köp för minst 2.900 kronor lämnas följande rabatt:

30 % på persienner
20 % på rullgardiner, lamellgardiner,
  plissègardiner, rullgardiner till balkong
15 % på markiser
Kostnadsfria oförpliktande hembesök. Boka in ett besök redan idag!
Malmö 040-667 57 00 • Lund 046-14 51 00 • Helsingborg 042-21 88 00
Ängelholm 0431-41 03 11 • Eslöv 0413-101 08 • Trelleborg 0410-135 50 • Ystad 0411-192 10

Ännu större utbud 2022!
Många roliga och spännande resmål.

www.rokebuss.se
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Dags att gå över till Grön drift!

Kontakta Syd El så hjälper vi er med en smidig övergång till Grön drift i er förening.
Med Syd El som totalentreprenör kan ni känna er trygga genom hela processen.

Vi jobbar med stabila leverantörer och underentreprenörer såsom Byggare, Plåtslagare, Ställningsbyggare, 
Markentreprenörer,  Rörläggare, Målare samt Städfirmor och El-VS/Ventilationskonsulter.

Vi utför följande entreprenader som enskilt projekt eller som totalentreprenad.
Solceller

Laddboxar ink. Lastbalansering eller dynamiskbalansering ”in-house” samt offentlig miljö
IMD- EL- varmvatten m.m. ( individuell mätning med debitering )

LED konvertering av belysning
Energieffektivisering inom värme och ventilation 

Kontakta oss redan idag för en presentation av hur vi kan hjälpa just er!

Direkt: 070–850 02 55
Mail: sydel@sydel.nu

Ridspögatan 10   213 77 Malmö

ELJOUR:  040–626 97 49
Växel: 040–19 23 23



Silver Hill är en skruvad komedi som
blickar bakåt till 80-talet.
I Klippan är det då ett medialt fokus 
på Brukets granne, nöjesanläggning-
en Silver Hill.

Med ett osannolikt utbud av en sen-
sationell Rolls-Royce samling, Lippi-
zanerhästar i Spanska ridskolans anda, 

Sommaren 2013 hade Bruksspelet 
premiär och succén var ett faktum! 
Man sålde slut på biljetterna på noll-
tid och fick sätta in extra föreställning. 
Med 64 personer på scen varav en del 
professionella intog man den gamla 
lastbryggan. Det blev en superfin 
föreställning om hur det gick till när 
Sveriges första pappersmaskin, PM1, 
byggdes i Klippan.

Bakom Bruksspelet står Heléne Lind-
quist – en entusiast som vi privat hittar 
i en av bostadsrättsföreningarna som 
tillhör Riksbyggenfamiljen i Klippan. 
Heléne är motorn och den som ska-
pade evenemanget för 10 år sedan.
Hon berättar:
– Jag har jobbat med underhållning 
och teater under många år, som koor-
dinator och arrangör och med ansvar 
för artister och medverkande. 

Klippans Pappersbruk är en viktig 
del i vardagen på orten. 
– Alla åker vi ju förbi området lite då 
och då. Det var en ren tillfällighet att 

Pappers
brukets 
gård
scen för 
Heléne

En musikalisk komedi
om 80-talet

extraordinära flyguppvisningar och 
exotiska djur, vänder Silver Hill Klip-
pan helt upp och ner.
Entreprenören och visionären Sven-
Olof har gett sig den på att, förutom 
skapa södra Sveriges största turistan-
läggning, även vara med och anlägga 
Klippan international airport!
Musikalen Silver Hill är inspirerad av 

fenomenet med samma namn och 
ser tillbaka på en tid då möjligheterna 
ansågs obegränsade. Det enda som 
satte stopp för drömmar var fantasin.
Med axelvaddar, gigantiska örhäng-
en av plast och medryckande musik-
nummer, låter vi tidsmaskinen ta oss 
tillbaka till en alldeles galet härlig och 
osannolik värld.

15

jag fick för mig att stanna till en dag 
och titta in bakom staketet. Inne på 
gården såg jag ett kringbyggt områ-
de med en lastbrygga som skulle kun-
na bli en perfekt scen.
Sommaren 2013 hade teatergruppen 
premiär med ”Sunnerdahl på liv och 
död”, en föreställning som handlade
om industrialismen och om brukspa-
tronen Sunnerdahl som alltså köper 
in Sveriges första pappersmaskin år 
1832 till Klippans Pappersbruk.

– Det är en fröjd att göra saker till-
sammans, konstaterar Heléne Lind-
kvist. Det sprider en go´ känsla av 
samhörighet. Intresset har varit stort, 
och de senaste åren har vi legat på 17 
föreställningar fördelat över fyra veck-
or i juli månad.
– Efter två coronaår vågar vi nu satsa 
på ytterligare en sommar på bruket – 
Silver Hill, med premiär den 8 juli.

Bruksspelet är en stor produktion 
med många medverkande både på 
och utanför scenen.

För 10 år sedan började de första 
idéerna att ta form om att skapa en 
utomhusscen på bruket. Med anor 
från 1573 är Klippans Bruk Sveriges
äldsta papperbruk.
Man satte sina idéer på pränt och 
knackade på dörren till Bruket. Det 
blev ett positivt möte och ett löfte
om att få spela musikteater där.

Heléne Lindquist,
Bruksspelets motor

Foto: Camilla Peurell

Fullsatt blir det när Bruksspelet drar igång! 
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Vill ni sänka era kostnader och samtidigt spara miljön?
Då ska ni injustera ert värmesystem med EBmetoden®!

www.ebmetoden.com



Holland ...........................................................................................................
Floriaden ......................................................................................................
Vinprovning i Burg ................................................................................ 
Rostock Weekend ................................................................................ 
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Tyska trädgårdar ................................................................................... 
Kosta, i utvandrarnas forspår ..................................................... 
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Hemliga resor Europa el Sverige ........................
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Hildesheim Sparrisresa...................................................................
Hildesheim Vinfestival ...................................................................... 
Österrike med musik ......................................................................... 
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Riks-
byggen-
rabatt!

7%
på resor

med minst

Aktuellt just nu!

Mer information och bokning på

www.rokebuss.se
0451-402 24  4 resdgr
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– Redan tidigt 1990-tal var 
jag med och starta en tea-
tergrupp i Klippan. Den vä-
gen har jag fått kontakter 
med duktiga personer som 
älskar att stå på scen. Till 
dessa lägger vi en handfull 
professionella skådespela-
re och får en fin mix som 
tillsammans skapar mycket 
spelglädje.

Föreställningarna har ori-
ginalmanus och är base-
rade på lokala företeelser 
kryddade med nationella 
och internationella händel-
ser och trender.
Mycket tid ägnas åt att grä-
va i historien för att kunna 
skapa en så verklighetstro-
gen berättelse som möjligt.
– Vi har även tillgång till 
Brukets eget arkiv med pro-
tokoll och annat vilket är en 
ovärderlig guldgruva.
  
Årets musikal, Silver Hill, 
låg klar och skulle spelats 
2020. Man hann starta någ-
ra musikaliska repetitioner 
digitalt innan Coronan fick 
ordentligt fäste. Föreställ-
ningen lades på is och för-
ra året var det ingen som 
ens funderade på om man 
skulle sätta igång att jobba 
med projektet.
– På många sätt har vi star-
tat om från början. En del 
av de som skulle varit med 
2020 har inte längre möj-
lighet, så ensemble har 
fått byggas om från grun-
den. Glädjande nog är att 
vi även har tillgång till de 
proffs som var tilltänkta för 
roller 2020.

Du kan läsa mer om Bruksspelet
och om årets föreställning på

BRUKSSPELET.SE
där du även kan boka biljetter.

Från Bruksspelet 2018 – På farfars tid
Foto: Mikael Lennartsson

Bild bakom scenen.
Dags för lite paus!

Foto: Camilla Peurell

fr
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Robotklipparen AM550 eller Robert 
kom till förvaltningen redan 2019 för 
att lösa ett arbetsmiljöproblem. En 
kund hade en gräsyta med kraftig 
lutning som var svår och farlig att 
klippa med en vanliga gräsklippare. 
För att förbättra arbetsmiljön och 
minska risken för skador hos medar-
betarna så köptes robotklipparen in.
Marcus Pettersson som arbetar som 
leveranschef inom förvaltningen 
berättar:
– Ytan är verkligen svår att arbeta 
med. Men för ”Robert” var det inga 
problem. Kunden blev nöjd och vi 
blev nöjda.

– I de avtal som vi har med bostads-
rättsföreningarna finns det angivet 
hur många gånger per säsong som 
gräsytor ska klippas. Ibland är förut-
sättningarna extra goda för att gräset 
ska frodas ordentligt, med regn 
och sol i rätt förhållande. Och då är 
det inte lätt att parera klippinterval-
lerna. Men med en robotklippare 
som vecka efter vecka, månad efter 
månad rullar på över grässtråna så 
är gräsmattan alltid nyklippt och fin. 

Får vi presentera – ja, låt oss kalla honom Robert – en av de nyare medarbetarna på Riksbyggens 
förvaltning i norra Skåne. Egentligen heter han Husqvarna Automower kombinerat med en
obegriplig grupp med siffror som visar vilken modell maskinen är. Robert har blivit en av pionjä-
rerna i Riksbyggens arbete att bli ett klimatneutralt företag med fossilfri fordonspark år 2025.

Kvaliteten på gräsmattan blir också 
högre, tack vare att den klipps ofta. 
Gräset blir tätare. Inga mekaniska 
skador uppstår heller under perioder 
med mycket regn.
– Dessutom så är det självklart inte 
alltid speciellt stimulerande att som 
fastighetsskötare dag efter dag sitta 
på en åkklippare när man kan ägna 
tiden åt värdefullare saker.

Robert är den första robotklipparen 
inom förvaltningen i norra Skåne. 
Flera maskiner är på väg, även till 
kunderna i södra Skåne.
– I nya avtal som vi tecknar är den 
gamla bensinklipparen ersatt med 
en robotklippare. Så fort som möjligt 
ska detta gälla för alla kunder.  
Hur vet Robert och hans arbetskam-
rater var man ska klippa?
– Vår teknik går ut på att man lägger 
ner en tunn slinga som avgränsar 
området. Men snart kommer nästa 
generation klippare som styrs med 
bland annat satellitnavigation där av-
gränsningen istället sker digitalt. Det 
gäller att se till så att medarbetaren 
inte rymmer och fortsätter sitt arbete 

i närliggande bostadsområde!
– Maskinerna är eldrivna, har sitt bo 
någonstans på området och hittar 
själv laddplatsen efter dagens arbete.

Enligt beräkningar så släpper de ut 
en hundradel koldioxid jämfört med 
en bensindriven åkgräsklippare.
Dessutom är de väldigt tysta jäm-
fört med ljudnivån på en traditionell 
klippare.

Hur har Robert klarat sig från sabota-
ge så här långt?
– Det hände väl några gånger att 
man försökte stoppa maskinen men 
då stängs den automatiskt. Det är 
bara roligt att göra några gånger. 
Det är en proffsmaskin och det finns 
inga knappar eller reglage på utsi-
dan som man kan pilla på mer än en 
knapp för nödstopp.
– Skulle maskinen bli stulen så finns 
det spårningsutrustning i den.

Riksbyggen har i dag över 200 robot-
klippare runtom i landet. Antalet väx-
er hela tiden. Flest finns i Skaraborg, 
Göteborg och Halland. 

Det är jag som är ”Robert”!



6.495:-

Bo kvar!
Nytt avloppssystem
utan stambyte

Fast pris

på statusav ert avlopp

(ex moms)
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VENTILATION
OVK l Injustering l Rengöring 

Sedan 1996

Ventilationen påverkar uppvärmningskostnader, fukt, lukt och inte minst
hälsan hos de boende. Se till att Er fastighet har fungerande ventilation!

Vi hjälper er med OVK, Injustering och Rengöring av era ventilationssystem.

Offertförfrågan kan göras enkelt via www.ovkservice.se
Kontakta oss direkt: info@ovkservice.se eller ring 046-71 20 95

Vi har ramavtal med Riksbyggen,
vilket självklart även er bostadsrättsförening tar del av!

OVKservice Syd AB, Box 16, 246 21 Löddeköpinge
046-71 20 95  •  info@ovkservice.se  •  www.ovkservice.se

Riksförbundet
Sveriges Ventilationsrengörare

SSC No: 2144
Certifierad riksbehörig luft

Swedcert No:2850
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FÖRSÄKRINGS
FRÅGA VÄLKOMMEN HEM:

frågorfrågor
Ulf Nelson
Skadespecialist

Joakim Persson

Skadespecialist

Det stämmer att vi på Proinova i 
samarbete med Riksbyggen tagit 
fram en särskild och till många 
delar unik försäkringsprodukt för 
Riksbyggenförvaltade föreningar.
För en attraktiv premie men 
framförallt med ett fantastiskt 
innehåll kan du försäkra föreningen 
till alla delar. Fullvärdesförsäkring 
för byggnader, inventarier och 
lägenheter.
I detta försäkringspaket som 
vi kallar RB-försäkringen ingår en 
lång rad av försäkringsmoment 
som annars är tilläggsförsäkringar 
i andra försäkringar, t.ex styrelse-
ansvar, olycksfallsförsäkring, tjäns-
tereseförsäkring, krisförsäkring, 
förmögenhetsbrott etc. Listan kan 
göras lång! Läs vår produktfolder 
på www.rbforsakring.se / försäk-
ringen / scrolla ner.   

Hej Janne!
Din förening har rätt i att du som 
bostadsrättshavare själv ska återställa 
ditt parkettgolv. I bostadsrättslagen 
framgår att du själv ska både under-
hålla och reparera lägenhetens inre 
för att hålla den i gott skick.
Man skiljer på ”vattenskada” och ”vattenledningsskada”.
Benämningen ”vattenledningsskada” 
innebär, läckage från trycksatt tappvat-
tenledning som leder kallt eller varmt 
dricksvatten. Då du har drabbats av 
läckage från avlopp innebär det att du 
drabbats av en ”vattenskada”, och då 
har du enligt lagen och föreningens 
stadgar reparationsansvar för lägenhe-
tens inre och dess golvytskikt. 
Föreningen ska undersöka, riva i nöd-
vändig omfattning, avfukta samt åter-
ställa fram till ytskiktet (parkettgolvet) 
igen. Därefter tar ditt reparations- och 
underhållsansvar vid. Det innebär att 
din bostadsrättstilläggsförsäkring kan 

hjälpa dig ekonomiskt för nödvändiga 
åtgärder och skäliga kostnader med 
återställningen av ditt parkettgolv 
inklusive foam och golvlister.
Försäkringsbolaget önskar alltid infor-
mation om när golvet lades in för att 
kunna meddela dig eventuellt ålders-
avdrag samt även din självrisk. 
Du nämner att du har samma
parkettgolv i hela lägenheten.
Försäkringsvillkoret säger att det ut-
rymme som är berört av vattenskadan 
ersätter man med nytt likvärdigt. I ditt 
fall så är sovrummen inte berörda och 
då ersätts inte parkettgolvet. Även om 
parkettgolvet är genomgående och 
utan tröskel så tar man inte hänsyn till 
det. Man delar på golvet mitt i öpp-
ningen så man kan montera en liten 
list eller en tröskel.

Du kan givetvis byta ut golven i 
sovrummen i samband med reparatio-
nen, men då blir kostnaden din egen.

Hej!
Jag har drabbats av en vatten-

skada i mitt kök då avloppet i 

vaskskåpet läckt. Föreningen 

har meddelat mig att återställ-

ningen av parkettgolvet inkl 

golvlister ska jag själv åtgärda 

med hjälp av min bostadsrätts-

försäkring. Stämmer detta?

Jag har öppen planlösning 

och samma parkettgolv i hela 

lägenheten. Parkettgolvet är 

vattenskadat i själva köksdelen, 

cirka 15 kvm. Jag har kollat upp 

om det finns samma parkett-

golv att få tag i fortfarande, 

men har fått till svar att det inte 

finns. Hur kan försäkringen hjäl-

pa mig? Jag vill ju absolut inte 

ha olika golv!
Med vänliga hälsningar

Janne

Hej.
Jag är ordförande i en förening som köper teknisk 
förvaltning av Riksbyggen. Jag har fått information 
om Riksbyggens särskilda medlemsförsäkring ”RB-för-

Det som gör att jag verkligen 
rekommenderar att teckna denna 
försäkring är följande:
Maximerat åldersavdrag på fastig-
hetsförsäkringen för föreningen 
på 200.000 kr. Väldigt viktigt för 
föreningen vid en stor brand- eller 
vattenledningsskada där förening-
en får betala samtliga avdrag, även 
lägenheternas. Normalt saknas 
ett sådant skydd och det kan bli 
väldigt kostsamt för föreningar, ja i 

värsta fall leda till konkurs.   
Styrelseansvarsförsäkring på ett 
högt belopp, 5.000.000 kr. Normalt 
ingår bara 1-2 Mkr. Viktigt eftersom 
styrelsemedlemmar är personligt 
ansvariga. Många moment med 
lägre självrisker än konkurrenter, bl.a 
tilläggssjälvrisker vid vattenskador.
Proinovas  kompetensteam består av 
fyra personer med stor jurist- och 
skadereglerings- och försäkrings-
vana och är behjälpliga vid försäk-
ringsfrågor och skadefrågor.      

Läs mer på vår hemsida
www.rbforsakring.se. Här finns 
övergripande- och skadeförebyg-
gande information. Du kan också 
enkelt fylla i en offertförfrågan så 
återkommer vi med ett förslag på 
försäkring för din förening. Ni kan 
också nå oss på tel. 0771-880600.

säkring” som administrativt sköts av Proinova. Vad är 
fördelarna med att teckna eller inneha denna försäkring? 
/ Greger
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Vi har egna anställda projektledare, snickare, betongarbetare, murare, certifierade kakelsättare och
dessutom samarbetspartners med specialkompetens inom till exempel el, ventilation, målning och smide. 
Vi erbjuder totalentreprenad men löser även vatten-, brand- och stormskador.

Med gediget yrkeskunnande, professionellt bemötande och
stort engagemang förverkligar vi dina drömmar

Telefon
040-18 60 90
Mail: info@rsbab.se

Travbanegatan 12 
213 77 MALMÖ
Hemsida: rsbab.se

Vi är våtrumscertifierade!

Det lilla företaget med de stora resurserna



Senaste kursnytt och övrig information finns på www.ifsyd.se. Reservation för ev programändringar.

Utbildningar våren 2022
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Kurs/Aktivitetet Ort Datum Klockan Anmälan Övrigt

Ordförandekurs Malmö 4/4 18-21 21/3 Max 25 per

Sekreterarkurs Malmö 4/4 18-21 21/3 Max 25 pers

Styrelsekurs 1-3, 3 kvällar Helsingborg 19/4
   26/4
   3/5 18-21 5/4 Max 25 pers

Brandskyddsansvarig Malmö 16/5 18-21 2/5 Max 20 pers

Revisor  Helsingborg 17/5 18-21 3/5 Max 25 pers

Valberedning Helsingborg 17/5 18-21 3/5 Max 25 pers

Intresseförening Norra Skånes
Studiekonferens för
styrelseledamöter 2-3/6 Mer information på föreningens hemsida, ifsyd.se

DIGITALA KURSER
Kurs/Aktivitetet Digitalt Datum Kl. Anmälan Övrigt

Förebyggande åtgärder/Proaktiv Digitalt 29/3 18-20.30 15/3 Max 25 pers

Stadgar Digitalt 30/3 18-21 16/3 Max 25 pers

Revisor  Digitalt 6/4 18-21 22/3 Max 25 pers

Sekreterarkurs Digitalt 20/4 18-21 6/4 Max 25 pers

Valberedning Digitalt 27/4 18-21 13/4 Max 25 pers

Ordförandekurs Digitalt 4/5 18-21 20/4 Max 25 pers 

Höstens utbildningar finns redan nu publicerade på intresseföreningens hemsida ifsyd.se

Efter inloggning, med användaruppgifterna till Mitt Riksbyggen,
klickar du på ”Anmäl dig nu”.

De digitala utbildningarna hålls via en digital plattform.
Information om länk till plattformen fås vid anmälan.



Vinnare från brev och vykort:
Maria Gutheim, Koralgatan 18 i Helsingborg
Bo Andersson, Tegelgatan 8 B i Höganäs
Sven Karlsson, Danska vägen 15 i Trelleborg
Birgitta Hägerström, Högatorpsvägen 5 i Malmö
Irene Persson, Backgatan 54 i Simrishamn

Vinnare från mejlen:
Eva Svensson, Vankivavägen 13 B i Hässleholm
Daniella Gustavsson, Sprängarevägen 13 A i Hässleholm
Anne Olofsson, Linnégatan 67 A på Limhamn
Ulla Nilsson, Rektorsgatan 1 i Helsingborg
Inger Antonsson, Råbygatan 11 B i Lund

Cirka hälften av alla svar som kom in på tävling-
en i nummer 4, 2021 var rätt.
Kanske var vi lite för kluriga denna gång.
Uppgiften var att hitta ett antal julklappar göm-
da på olika ställen i tidningen.
Rätt svar var 13 stycken men det var två som 
många missade, den lilla paketen i installationen 
(julkortet) på sidan 1 och ”trycket” på sidan av 
kaffelådorna på sidan 7. 

Ditt svar vill vi ha senast den 10 maj 2022.
Glöm inte att skriva ditt namn och postadress, även när du skickar svar via mejl!

Nu har våren börjat att 
knacka på dörren.
Denna gång ska du leta 
efter denna fina solros.
Som vanligt vill vi veta
hur många solrosor, hela
eller delar av blomman/
växten som finns i
tidningen.

Grattis!
Skraplotterna kommer på posten!

(Provet intill ska INTE
räknas med.
Illustrationen kan ha olika 
storlek och även var mer
eller mindre skymd.)

Skicka svar till: Välkommen Hem!, Henrik Menanders väg 26, 215 84 Malmö
eller claes.westinger@telia.com

Välkommen Hem24

Bli inspirerad. Se prov på olika lösningar
som vi byggt upp ute hos några av våra kunder.
Följ oss på Facebook: rolandsystemab

Skräddarsydda garderober.
Precis efter dina behov!

Mått, skiss och offert utan kostnad
Egen tillverkning
Montering/leverans i hela Skåne
Egen utställning i Malmö
Fast pris. ROT-avdrag
Mer än 30 års erfarenhet

Telefon: 040-21 40 80 • 042-14 40 80
info@rolandsystem.se • www.rolandsystem.seYtnyttja onödiga utrymmen!

ÄVEN SNEDTAK!

Ja, denna gång var det lurigt

Sidan 1

Sidan 7

Fem vinnare från post-
högen och fem från mejl-
skörden vinner vars tre
skraplotter.


