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Nu står naturen i full blom och snart väntar ett
härligt sommarlov och skön semester för många.

Midsommarafton,
den 21 juni håller vi stängt.

I augusti blir det inflyttning i nybyggda lägenheter
på Finjasjöstrand och till hösten påbörjar vi ytterligare ett nybygge på Garnisonen, där 44 st 2-, 3och 4-rumslägenheter skall byggas. Vi utför även
flera renoveringar i Bjärnum, Vinslöv och Tyringe.

Du kan alltid nå oss via
bobutiken@hasslehem.se
eller på Mina sidor
där du kan göra din felanmälan.

Snart börjar våra duktiga feriearbetare att dyka
upp på områdena. Det är viktigt för oss att kunna
erbjuda ungdomar feriearbete och många har
fortsatt sin karriär hos oss, vilket är roligt.

Glad sommar
önskar Bobutiken!

Det går alltid att skicka mejl till bobutiken@
hasslehem.se samt göra felanmälan på ”mina
sidor”. Under semestertider kan det vara någon
annan än er ordinarie fastighetsskötare som tar
hand om er felanmälan, men den som kommer
har alltid sin legitimation från Hässlehem med sig.

Stephan Persson		
VD, Hässlehem

Sommartider
Öppettider i sommar
Plats för lek och bad
Hitta gratis aktiviteter
”Rock the Night”-lycka
Öka din badsäkerhet
Hässlehem satsar på renovering
Säsong för extra hjälp utomhus
Rätt sorterat avfall – en resurs
Grillat med god potatissallad
Trivsam förening i Tyringe
Blomsterprakt förskönar
Roliga, äventyrliga och gratis upplevelser
Korsord

2

2
2
3
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
12

Tryggt & trivsamt är en kundtidning från Hässlehem, som delas ut till
hyresgäster två gånger per år i juni och december.
Ansvarig utgivare: Stephan Persson
Redaktion: Birgitta Andersson
Layout/text: Graphoteket
Omslagsfoto: Anne Dillner, Scandinav Bildbyrå

Foto: Tanja Metelitsa, Scandinav Bildbyrå

Innehåll

Glöm inte att lösa korsordet
och lämna in det; fina priser
utlovas!

Foto: Sofia Byström, Scandinav Bildbyrå

Foto: Fotograf Daniel

Med det önskar jag och vår personal er alla en
glad midsommar samt en skön och varm sommar!

Plats för lek och bad
Passa på att njuta av värmen och ta med barnen
ut i naturen, till badplatser och lekplatser. Det är
bra alternativ, eftersom varken studsmatta eller
barnpool är tillåtna på våra områden – inte heller
vid din egen uteplats, på grund av risken för att
egna och andras barn råkar ut för olyckor.

Hitta gratis aktiviteter

”Rock the night”-lycka

Öka din badsäkerhet

Louise Pettersson hyresgäst på Lövgatan som fått
2 st biljetter till Rock the Night-festivalen som gick
av stapeln den 18 maj 2019.

Att bada är härligt, men se till att bada säkert
med Sjöräddningssällskapets tips:

En glad Louise hälsar ”Jag är tacksam över att få
dessa biljetterna av min hyresvärd och ser fram
emot en riktigt rolig kväll”.

Foto: Fotograf Daniel

Foto: Sven Persson

Hitta dina favoritplatser i Hässleholms kommun. Här
är det alltid är nära till naturen och det finns många
fina badsjöar. Tips på olika trevliga aktiviteter, som
inte kostar något och som finns i vår kommun, hittar
du på sidan 10.

1. Överskatta inte din förmåga. Bara för att du
var en god simmare förrförra sommaren är
det inte säkert att takterna sitter i. Testa din
simkunnighet regelbundet!
2. Bada inte med alkohol i kroppen. Alkohol
försämrar både omdömet och den fysiska
förmågan.
3. Bada helst tillsammans med någon. Om du
badar ensam, berätta för någon var du ska
bada och när du tänker komma tillbaka.
4. Simma hellre längs med stranden än rakt ut.
Då är vägen tillbaka inte så lång om du skulle
få problem.
5. Ta reda på var närmaste livräddningsutrustning finns. På större badplatser ska det alltid
finnas åtminstone en livboj tillgänglig.
Källa: sjoraddning.se, där du hittar mer information.
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Hässlehem satsar på renovering
Hässlehem renoverar för ökad trygghet och
trivsel med säkerhetsdörrar, nytt tak, nya balkonger och fasadrenovering.
Nytt tak och renoverad fasad i Bjärnum
I Bjärnum pågår renovering av Hässlehems fastighet
vid väg 117. Det är en större entreprenad med
ombyggnad av fastighetens hela takkonstruktion.
Det platta taket byts till ett så kallat sadeltak och
den nya lutningen skall säkra upp mot läckor från
tak och stuprör.
Även fasaden renoveras. All renovering görs
utifrån, utan någon åverkan på lägenheternas interiörer, när de gamla tegelbalkar byts ut ovanför
fönstrena. Fasadens renoveras och putsade partier
putslagas och målas. Projektet har pågått sedan
februari och beräknas vara klart under augusti.

är från 50-talet och har bedömts som uttjänta. De
har rivits och nya betongplattor har monterats.
Nu väntar hyresgästerna på att nya räcken skall
komma på plats. Sedan återstår lite måleriarbete
innan allt är klart.
Säkerhetsdörrar i Tyringe och Vittsjö
Hässlehem uppgraderar löpande lägenheternas
ytterdörrar till så kallade säkerhetsdörrar. Just nu
byts dörrarna till ett 20-tal lägenheter i fastigheter
i Tyringe och ett 80-tal lägenheter i Vittsjö.
En säkerhetsdörr innebär en ökad trygghet och
försvårar inbrott. Konstruktionen gör att det tar
mycket längre tid och mer kraft för att forcera
dörren, vilket avskräcker den som vill bryta sig in.
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Foto: Fotograf Daniel

Foto: Fotograf Daniel

Dörren har inget brevinkast, utan posten läggs i
brevfack som monteras i trappuppgångens entré.
En bonus är att dörren är bättre ljudisolerad och
Nya balkonger i Vinslöv
På Gröna gatan i Vinslöv pågår ett renoveringsprojekt stänger ute ljud från trapphuset i större utsträcksedan februari. De gamla balkongerna byts ut på en ning än tidigare dörrar. Efter semestern påbörjas
av fastigheterna med 12 lägenheter. Balkongerna motsvarande dörrbyte i Vittsjö.

Säsong för extra hjälp utomhus
Under sommarhalvåret behövs fler personer
för att sköta Hässlehems grönområden. Två
av dem är Kristoffer och Alfons.

Kristoffer – säsongsjobb
Redan när Kristoffer var 13 år började han praktisera på Hässlehem. Nu har han hunnit fylla 22 år
och har fått en tjänst som säsongsarbetare.

Foto: Fotograf Daniel

Alfons – sommarjobb
Varje sommar erbjuder Hässlehem sommarjobb till ”Det är fritt och skönt att arbeta ute och andas
ungdomar. I år har 7 st fått sommarjobb under några frisk luft!” berättar Kristoffer som tycker att gräsveckor på några av Hässlehems bostadsområden. klippning är avkopplande. ”Det känns bra när det
blir fint”. Han funderar gärna över hur saker kan
En av dem är Alfons,16 år, som i dagarna slutar förbättras och gillar större projekt. ”Jag hoppas
grundskolan i Tyringe. Alfons största intresse alltid att hyresgästerna ska uppskatta det vi gör.”
är sportaktiviteter som hockey och fotboll. Nu
skall han hjälpa till med skötseln av utemiljön Kristoffers har en del fasta uppgifter; på måndagen
vid Hässlehems fastigheter i Tyringe. Alfons har tittar han till sophus och tvättstugor, två dagar i
tidigare jobbat med liknande arbetsuppgifter. Nu veckan klipper han gräs och på fredagen tittar han
ser han fram mot att arbeta utomhus. I uppgif- över sophus och tvättstugor igen inför helgen.
terna ingår att klippa gräs, rensa rabatter och hålla
ordning.”Jag tycker mycket om att få arbeta med Kristoffer tycker att både arbetsuppgifter och
arbetskamrater fungerar bra. ”Jag trivs väldigt
kroppen och fixa utomhus” berättar Alfons.
bra och tycker om att träffa hyresgäster och växla
Alfons ser fram emot att träffa hyresgäster. ”Det några ord”. Avslutningsvis passar han på att skicka
är kul att stöta på hyresgäster och prata en stund en hälsning till alla hyresgäster; ”Vi gör vad vi kan
och ibland får det ta lite tid!”.
medan man jobbar!”.
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Rätt sorterat avfall – en resurs
Förr kallades det sopor och var bara något
man ville bli av med. Idag kallas det avfall och
skall källsorteras i olika fraktioner. Korrekt
sorterat blir avfallet en viktig resurs som kan
återvinnas och användas till nya produkter.

För att avfallet skall kunna återanvändas, måste
det vara en så kallad ren fraktion. Det betyder att
det som hamnar i de olika avfallskärlen måste vara
rätt; det får inte innehålla något annat material.

Tömmer ej om det innehåller annat
Om material hamnar fel, kommer Hässleholms
Sortera noggrannt!
Idag arbetar man inom avfallshanteringen, för att miljö inte att tömma kärlet. Då får våra vaktmästare
allt skall gå att återvinna och återanvända. För att ta tid från andra viktiga arbetsuppgifter, för att
man skall kunna skicka in t ex glas och smälta ner sortera avfallet i kärlet. Dessutom tar det upp till
det till nya glasburkar/-flaskor, krävs det att glaset två veckor innan det redan överfulla kärlet kan
inte innehåller andra ämnen, som t ex metall från tömmas vid nästa tömningstillfälle.
locken på burkarna.
Lägg avfallet där det skall vara, inte utanför
Man kanske inte tänker på att en glasflaska eller Avfall som placeras utomhus och/eller utanför
glasburk har ett metallock, som måste tas av och kärlen ser inte bara ovårdat ut och luktar illa, utan
läggas i kärlet märkt ”metall”, eller att matavfallet riskerar även att dra till sig oönskade skadedjur.
i sin papperspåse bryts ner till kompost eller rötgas Vaktmästare blir också tvungna att ta tid från
snabbt, men att en plastpåse inte alls hör hemma i andra viktiga arbetsuppgifter och serviceuppdrag
för att städa upp både utemiljö och soprum.
det organiska avfallet.

Små barn når inte och vet inte var dom skall slänga avfallet.
Utan hjälp hamnar avfallet lätt utanför kärlen/inkasten.
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Avfall utanför kärlen/inkasten luktar och drar till sig skadedjur,
som tar sönder påsarna. Det blir vaktmästarna som får städa.

Tips för avfallshantering

som alla vinner på

Lär dig sortera rätt – läs på, studera märkningen
av de olika kärlen/inkasten och fråga vaktmästaren.
Sortera hemma – ordna olika behållare/påsar för
olika material i din bostad, så underlättar det för
Dela, vik ihop och platta till kartonger/förpackningar innan dig när du skall gå ut med avfallet.
de läggs ner dem i kärlet för papper, så får mer papper plats!

Inga småbarn – barn som går ut med avfall måste
vara stora nog för att klara av att lägga avfallet i
rätt kärl/inkast, så att det inte ställs utanför.
Inga sopor utanför kärl/inkast – sortera rätt
och lägg på rätt plats. Avfall som läggs utanför
kärl/inkast drar till sig skadedjur och vaktmästarna
måste städa upp det.
Ingen plast i organiskt – om du har papperspåsen med organiskt avfall i en plastpåse, kastar
Ordna så att du lätt kan sortera avfallet i din bostad; det du papperspåsen med det organiska avfallet i
underlättar när du bär ut och lägger avfallet i olika kärl/inkast. ”organiskt” och plastpåsen i ”plastförpackningar”.
Bara returglas i glas – här lägger du bara glasförpackningar för dryck och mat, utan lock. Annan
typ av glas se ”Rena massor/deponi”.
Rena massor/deponi – här lägger du bland annat
spegel- och fönsterglas, dricksglas, deoderantförpackningar av glas samt porslinsföremål.
Vik ihop kartonger – dela ner kartonger och
vik ihop så att de tar minsta möjliga plats i kärlet
för ”papper”, så att även annat pappersavfall får
plats.
Märk upp grovsopor – när kärlen inte räcker till
kan större avfall hämtas utan kostnad. Du måste
själv anmäla hämtning av grovsopor till kundtjänst
på Hässleholm Miljö, 0451–26 82 00. Grovsopor
placeras i anslutning till soprummet max ett
Lägger du fel avfall i ett kärl töms inte kärlet, vaktmästaren får dygn före hämtning och måste märkas med
”grovsopor”.
sortera och det tar upp till två veckor innan nästa tömning.
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Grillat med god potatissallad
Underbara sommar när vi har möjlighet att
laga maten utomhus! Att grilla kräver dock
en del förberedelser, för att grillningen skall
bli säker och bra – vid all grillning skall man
vara försiktig!
Placera grillen fritt och lämna den inte
Placera grillen stadigt långt från husvägg, plank
med mera och ha en hink vatten eller vattenslang
till hands. Se till att grillen inte är placerad nära
brännbara material och tänk på att små barn lätt
kan bränna sig. Lämna aldrig en grill obevakad och
ha en telefon till hands om du skulle behöva larma
räddningstjänsten.

Grilla på balkong
På balkong får du enbart grilla med elgrill på grund
av brandrisken.
Grilla på uteplats
Har du uteplats kan du gå en bit ifrån huset för att
minska brandrisken.
Grilla på grillplats
Använd gärna grillplats om det finns. Släck kolen
riktigt ordentligt, innan ni lämnar platsen.

Grilla på grillplats med engångsgrill
Om det blåser mycket kan vinden ta med sig en
tänd engångsgrill och orsaka brand. Engångsgrillen
Ta hänsyn till dina grannar när du grillar, oavsett skall stå stadigt på ett icke brännbart underlag
om det är på balkongen, uteplatsen eller vid en som sten, betong eller asfalt. Släck ordentligt
grillplats. Passa på att njuta av ljumna kvällar och med vatten och kolla att den är helt sval innan du
umgås med vänner och grannar. Grilla tillsammans slänger den i metallåtervinningen.
och bjud på en god potatissallad!
Källa: Räddningstjänsten Väst

Ingredienser för 4 personer:
600 gram färskpotatis
2 msk vitvinsvinäger
4 msk olivolja
1 st vitlöksklyfta
1 msk fransk senap, ljus
Vitpeppar
Salt
3 msk färsk persilja, finhackad
3 msk färsk gräslök, hackad
2 msk kapris
Ev spenatblad och lättkokta
gröna bönor
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Så här gör du:
Koka den oskalade potatisen
och låt den svalna. Dela den i
större bitar. Blanda dressingen
av vinäger, olja, vitlök, fransk
senap, salt och vitpeppar och
häll över potatisen. Vänd ner
den försiktigt, så potatisen
inte mosas. Tillsätt örter och
kapris. Ställ potatissalladen
kallt någon halvtimme före
servering. Garnera eventuellt
med spenatblad och bönor.

Foto: Scandinav, Scandinav Bildbyrå

Fransk potatissallad

Trivsam förening i Tyringe
På Stenbocksgatan i Tyringe finns en aktiv hyresgästförening med några eldsjälar. Inga-Lisa Pokas
har varit med sedan 1989. ”På den tiden började
vi med syträffar varje vecka och hade vävstuga och
barnaktiviteter”. Så småningom utökades träffarna
med julfest och pyssel för barnen samt påskfest och
påskpyssel. På sommararna ordnas fester, tävlingar
och tipsrundor. Numera är det även trivselkväll
varannan onsdag och alla hjärtligt välkomna ner
till lokalen. Då bjuder hyresgästföreningen på fika.
”Det är ett härligt gäng med mycket värme och
skratt” berättar Inga-Lisa och får medhåll från de
andra medlemmarna i föreningen.
Till sommaren blir det kalas när hyresgästföreningen
firar 30-årsjubileum. Då kommer alla hyresgäster

att bjudas in den 18 juni till sommarfest. Föreningen
avslöjar att man planerar för massor av aktiviter,
både för stora och små.

Foto: Fotograf Daniel

Hyresgästföreningen på Stenbocksgatan i
Tyringe ordnar trivselkvällar och fester och
snart är det dags för den stora 30-årsfesten!

Blomsterprakt förskönar

Under våren kan det vara påskliljor och penséer
som sprider blomsterprakt och senare blommar
olika perenner som stäppsalvia, lavendel och olika
typer av sommarblommor.
Vaktmästaren Lillo på Ljungdala är nöjd med sin
plantering!

Foto: Alicia Bäfwer, Hässlehem

Varje vår och sommar jobbar våra vaktmästare för
att öka trivseln i fastigheternas utemiljöer. Förutom
att klippa gräs, städa och hålla ordning planterar
de säsongsblommor i rabatter och upphöjda blomsterbäddar.
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Roliga, äventyrliga och gratis
Naturnära äventyr
Att ta sig ut i naturen är ett trevligt äventyr med
spännande upptäckter och kanske en medhavd
matsäck. Runt om i Hässleholm kommun finns det
flera fina naturområden. Mer information finns på
kommunens hemsida och i Stadshusets entré.

Hovdala Naturområde med Hovdala slott söder
om Hässleholm har omväxlande natur, flera korta
och långa leder med utsikts- och rastplatser.
Skåneleden har flera etapper i Hässleholms kommun, bland annat förbi Hässleholmsgården. Mer
information: skåneleden.se
Vieåleden finns öster om Vittsjö och är en rundvandringsled på 11-14 km på stigar/skogsvägar
och över Helge å på dragflotte (1/5-1/11).
Vedema väster om Hässleholm har ett kuperat
landskap och Vedema hall en hisnande utskikt.
Möllerödsjö strövområde öster om Bjärnum är
en sjönära, stigrik lövskog. Här finns även elljusspår.
Ubbalt naturreservat på Verumsåsen väster om
Vittsjö. Kuperat landskap med 100-årig lövskog.

Foto: Sven Persson

Lursjöleden väster om Hästveda. 13 km i varierad
natur, informationstavlor, rastplats vid stranden.
Hässleholmsgården har uppmärkta, olika långa
promenad- och löpslingor samt elljusspår i skog.

Lekfulla aktiviteter
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Lekplatser och grönområden
I Hembygdsparken och Djupadalsparken hittar du
fina lekplatser och härliga grönytor. Hovdala slott
bjuder på vacker trädgård och fina grönområden.

Discgolf (frisbeegolf)
I Djupadalsparken i Hässleholm finns en discgolfbana med nio korgar, där man kastar sin egen
frisbee och skall träffa korgarna.

Skateboard
I Hässleholm hittar du en skateboardpark i Stadsparken, som alla är välkomna till, liksom till
ramperna i Hästveda, Bjärnum, Vittsjö, Tyringe och
Sösdala. Skateboardföreningen i Vinslöv har byggt
har en egen ramp. Sök på Skateboard och orten
för mer information.

Utegym
I Hässleholm kan man gymma utomhus på olika
platser: Ehrenborgsplan, Trygghetsboendet mitt
emot Kvantums parkering, Nyköbingsparken vid
Norra Station, Djupadalsparken och Hässleholmsgården.Utegym finns även vid slingan runt Lillasjön
i Hästveda och i Sanatorieskogen i Tyringe.

upplevelser i härlig sommartid
Fina badsjöar
Hässleholm Björkviken vid sydöstra stranden av
Finjasjön har brygga, servering, toalett, grillplatser.
Vittsjö Pickelsjön badplats vid sjöns södra strand
700 m från centrala Vittsjö har brygga, dusch,
toalett.
Foto: JSven Persson

Bjärnum Bjärlången cirka 1 km från Bjärnums
centrum har bryggor, hopptorp, toalett, tennis och
promenad. Bjärnum har fler badplatser; Möllerödssjön, Dalsjön och Sparrsjön.
Hästveda Luhrsjöns badplats har bryggor, hopptorn, servering, bangolf, campingplats, toalett.
Handikappanpassat. Hundbad. I och runt Hästveda
hittar du även badplatserna Bubbarp, Sjömellet
och Kallsjön.

Foto: Sven Persson

Tyringe Mjölkalånga badplats vid Finjasjöns västra
strand, med vattenskidklubben TRIFI har brygga och
toalett. Humlesjöns badplats ligger vid Humlesjöns
östra del med bryggor, omklädningsrum, toalett.
Sösdala Bosarpssjöns badplats ligger vid sjöns
nordöstra del och har bangolf, toalett, café.

Vid regn

Gratis evenemang

Bibliotek
Kommunen har flera bibliotek, där du kan
läsa och låna; Bjärnum, Hässlehom, Hästveda,
Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. Öppettider
hittar du på www.snokabibliotek.se/web/arena

Sommaraktiviteter för alla barn/unga 6–15 år
pågår vecka 24–34. Massor av roliga aktiviteter på
olika orter. Läs mer på www.hassleholm.se/lov

Bassängbad
14/6–20/8 får alla 6–15 år bada gratis på
kommunens fyra anläggningar i Hässleholm,
Tyringe, Bärnum och Vinslöv (utomhusbad).
Minst 12 år för bad utan vuxet sällskap.
Läs mer på www.hassleholm.se/lov

Hässleholms stadsfest den 23 – 24 augusti 10-01.
Fest för alla åldrar med musik- och matupplevelser.
Sök på ”Hässleholms stadsfest 2019” på Facebook.

Hästveda marknad den 10–11 juli 2019 med
400 knallar och djurmaknad.

Glöttadá den 1 september kl 11–16 för barn. Alla
aktiviter är gratis och Hässlehem sponsrar. Sök på
”Hovdala 2019 program” för mer information.
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svar senast den 18 juni 2019 till Hässlehem AB, Korsord, Box 184, 280 22 Hässleholm
Korsord Skicka
med namn, telnr. och adress. Trevliga priser väntar 1:an, 2:an och 3:an.
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