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just nu i Ystad

Nytt journummer 
1 januari!
Från och med årsskiftet 
gäller 0411-577 227 som 
journummer. Det går 
till Securitas som blir 
vår nya larmcentral och 
utför störningsjour och 
fastighetsjour. Securitas 
sköter redan idag 
övervakning och rondering 
av våra parkeringsplatser.  

Hyresjusteringar

Nu är årets hyres
förhandlingar i hamn. 
Höjningen landade på 
0,89 %. Läs mer om hur 
förhandlingarna går till i 
Fredrik Millertons text på 
motstående sida.

Anmäl snabbare 
med e-post
Använd gärna våra 
direktadresser så att ditt 
ärende hamnar hos rätt 
person från början. På 
vår webbsida hittar du en 
digital felanmälan samt 
intresseanmälan till vår kö.

•	 Felanmälan	kan	göras	till	
service@ystadbostader.se

•	 Frågor	till	uthyrningen	
kan	ställas	till	bostad@
ystadbostader.se

•	 Frågor	om	parkering	kan	
ställas	till	parkering@
ystadbostader.se

Ett enda nummer

Vi vill förbättra vår 
tillgänglighet för dig som 
hyresgäst. Under nästa 
år kommer vi införa ett 
enda telefonnummer, 
0411-577 200, som leder 
vidare till knappval för 
olika funktioner, som 
Felanmälan, Uthyrning, 
Ekonomi. Under varje 
knappval kommer det att 
finnas minst två personer 
som kan svara på 
inkommande samtal. 

Vi behåller telefontiderna 
för att hinna med de 
ärenden som kommer in 
till oss. Det är viktigt för 
oss att bli bättre på allt vi 
gör och i det ligger att vi 
behöver tid för att i lugn 
och ro hinna hantera alla 
frågor och krav.

Fossilfritt 2020

Ystadbostäder har som 
mål att köra med helt 
fossilfria bilar år 2020. 
Det betyder att alla nya 
tjänstebilar vi kör går på 
fossilfritt bränsle. 

Se din granne!

Huskurage är en riks
täckande ideell förening 
med syfte att förebygga 
och motverka våld i 
nära relationer samt 
stärka säkerheten och 
tryggheten i svenska hem. 

2013 anmäldes 18 700 
fall av misshandel i nära 
relationer och man räknar 
med att ca 200 000 
barn lever i familjer med 
våld i nära relationer. 
Men mörkertalet är 
stort och som granne 
och medmänniska kan 
man göra stor skillnad. 
Ystadbostäder välkomnar 
Huskurage och deras 
policy för hur man kan 
agera mot våld och i vissa 
fall rädda liv. Kom ihåg att 
ingen kan göra allt, men 
alla kan göra något.

Vid oro för våld 
hos en granne
1 Knacka på hos grannen.

2 Vid behov – hämta hjälp 
av andra! Fler grannar kan 
bidra till att skapa mer 
trygghet.

3 Ring polisen. Kontakta 
alltid polisen i första 
hand vid situationer som 
upplevs som akuta eller 
hotfulla.

Vid oro för att barn 
utsätts för våld eller att 
vårdnadshavare på annat 
sätt brister i sin omsorg 
gentemot barn; kontakta 
socialtjänsten i Ystad på 
0411-57 73 60 och gör 
en orosanmälan. Utanför 
kontorstid ring Sociala 
jouren Syd via 112.

Läs mer på  
www.huskurage.se

te x t sar a högberg



Under hösten har vi fört våra årliga hyresförhandlingar tillsammans 
med Hyresgästföreningen. Kontinuerliga hyresjusteringar behövs för 
att kompensera för bland annat inflation och underhållsbehov. Vi har nu 
förhandlat fram en tvåårslösning så det kommer att bli samma höjning, 
0,89%, både 2018 och 2019.

Vi är mycket glada över att under 2017 ha kommit igång med 
den systematiska hyressättningsmodellen Rättvis hyra. Det är ett 
rikstäckande projekt mellan kommunala och privata hyresbolag och 
Hyresgästföreningen för att ta fram en hyressättningsmodell med 
poängsättning baserad på olika kriterier, som bostadens storlek, 
standard och läge. 

Här i Ystad har vi bildat en lokal arbetsgrupp med övriga parter och 
planen är att under 2018 komma igång med en hyresgästenkät 
och fastighetsbesiktning för att senare under året kunna utveckla 
en poängsättning som ska ligga till grund för den framtida 
hyressättningen. Detta kommer på sikt bidra till mer rättvisa hyror  
som avspeglar standard och efterfrågan. 

2017 har varit mitt första ”hela” år som vd för Ystadbostäder. Det 
har varit ett väldigt roligt och stimulerande år med mycket att ta tag i. 
Jag känner att vi är på rätt väg men en hel del arbete återstår med att 
säkerställa att trapphus och yttre miljöer är rena och snygga.

Julen ska jag tillbringa på hemmaplan med familjen och det blir alldeles 
säkert en och annan cykeltur. För en av alla fördelar med att ha flyttat 
ner till Ystadtrakten är ju alla fantastiska cykelvägar – och att man 
kan cykla året runt! Som avslutning vill jag passa på att önska alla 
hyresgäster en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Fredrik Millertson 
vd, Ystadbostäder

gemensamt arbete 
för rättvisa hyror



Har du hittat alla julsaker 
än? Kanske tillhör du 
de där personerna som 
noggrant märker upp alla 
lådor och vet precis var du 
har alla dina saker även i 
förrådet. Förvaring är an
nars en av vår tids största 
utmaningar i hemmet, 
särskilt om utrymmet är 
begränsat. Dels handlar 
det om att få till en bra 
ordning i bostaden, att 
organisera allt det där som 
behöver finnas till hands, 

och dels om att förvara 
smart i förråd och andra 
utrymmen. 

Om det känns trångt i 
skåp och lådor är det klokt 
att börja med en utrens
ning. Kanske kan de där 
bortglömda skidorna eller 
den stora fiskgrytan glädja 
någon annan, som har 
större behov av dem. Då 
finns det ett antal lokala 
föreningar och välgören
hetsorganisationer som 

tar emot föremål och 
kläder som säljs vidare 
second hand. Vinsten är 
trefaldig: du blir av med 
överflödiga saker, någon 
annan kan köpa dem 
förmånligt och överskottet 
kommer föreningar eller 
hjälpbehövande tillgodo. 

Men allt vill man ju faktiskt 
inte göra sig av med. Om 
ditt lägenhetsförråd inte 
räcker till kan Ystadbostä
der erbjuda komplement 

och då är det bara att höra 
av sig, berättar Henriette 
Wetterberg.

– Vi har både varm och 
kallförråd i storlekar från 
tre kvadratmeter upp till 
lokaler på 25 kvadratme
ter. De större kan även an
vändas till hobbyverksam
het eller som en tillfällig 
mellanlandning i samband 
med en flytt. Priset ligger 
på 60 kr per kvadratmeter 
och månad.

att ha ordning och reda på alla saker är en utmaning 
för många av oss. snart står ett nytt år för dörren 
och då kan det kännas bra att rensa i skåpen. en del 
saker kanske kan komma till nytta för någon annan.

från prylkaos till ordningsunder

3 lokala välgörenhets-
organisationer som 
tar emot saker
Öppna hjärtat, Herrestadsgatan 21, 
tel 0411104 44

Röda korset Kupan, Sektersgatan 1 
A, tel 041173 143 

Lionshjälpen, S Dragongatan 22 C, 
tel 076415 77 15

www.fritidsbanken.se

Organisation som tar emot begag
nade fritidsprylar för att sedan låna 
ut dem gratis. Ungefär som ett 
bibliotek. I Skåne finns Fritidsbanken 
än så länge i bl a Malmö, Eslöv och 
Trelleborg.

Tips för bättre ordning!
•	 Investera	i	snygga	lådor	och	korgar.

•	 Märk	upp	lådor	så	att	du	får	över-
blick.

•	 Byt	plats	på	vinter-	och	sommarsa-
ker	två	gånger	per	år.		

•	 Planera	in	”rensningsdagar”	en	
eller	ett	par	gånger	per	år.

te x t sar a högberg, b ild harri pa avol ainen



En bit in på 2018 är det 
planerad byggstart för 
förtätningsprojektet 
Grundström intill befintliga 
60talsbostäder vid Belle
vue park, berättar Mathias 
Nilsson, teknisk chef på 
Ystadbostäder. 

– Ystad växer och det 
finns ett stort behov av 
centralt belägna bostäder. 

Då behöver vi utnyttja 
befintliga ytor och här är 
det två gamla garageläng
or som nu ersätts med 36 
bostäder och utökade par
keringsplatser som upp
fyller kommunens krav.

Mathias Nilsson tror att 
det stora vita huset med 
sina åtta våningar kommer 
att sticka ut i grannskapet 

och från de övre vånings
planen får de boende en 
hänförande utsikt över 
parkens trädtoppar och 
hela Ystad. 

– Längst upp lyxar vi till 
det med indragna takter
rasser medan lägenhe
terna på bottenplan får 
markterrasser. 

För gården planeras en 
gemensam grillplats och 
förhoppningen är att ut
veckla ett bra boinflytande 
när det gäller utvecklingen 
av närmiljön, som går
dar, trapphus och andra 
gemensamma ytor, i den 
stora fastigheten.

på syrénvägen vid bellevue park startar vi snart projekt grundström med 
36 lägenheter. det blir ljusa bostäder med ett till fyra rum på behändigt 
gång- och cykelavstånd till centrum och ystads västra delar.

te x t sar a högberg, foto ark itek tkontoret holtenäs & holtenäs ab

fri sikt i Bellevue park



Gården på Trädgårdsgatan 
gör sannerligen skäl för 
namnet. Även så här på 
senhösten, när vi gör ett 
besök, är den frodigt grön 
och en hel del blommor 
tittar fortfarande upp i 
rabatterna. Hyresgästen 
Lotta Sjöholm visar oss 
runt både ute och inne. 
Överallt märks en stor 
omsorg om fastigheten 
och nere i källaren känns 
det fräscht och torrt. 
Väggarna är nymålade – 
av Lotta, som är husets 
självförvaltare tillsammans 
med grannen Hans Baum
garten. 

– Vi sköter trädgården, 
skottar snö, målar, håller 
koll på soptunnor och 

tvättstugan. Och om 
något behöver fixas 
så rapporterar vi det 
till Ystadbostäder, för 
de kan ju inte se allt.

Det senaste som Lotta 
rapporterade om var 
källartrappan som hade 
sprickor och skavanker. Nu 
är den lagad och nyputsad 
av fastighetsskötarna. 

Uppdraget startade redan 
när Lotta flyttade till 
Trädgårdsgatan för 15 år 
sedan. Stadsträdgårds
mästaren Olof Sterner och 
Roland Krantz bodde båda 
i huset och frågade Lotta 
om hon ville vara med och 
bidra till förvaltningen av 
gården och fastigheten.

– Jag gillar ju ordning 
och reda, så varför inte?, 
tänkte jag. Bor man i ett 
hyreshus är det viktigt att 
måna om varandra och 
sin omgivning. Då blir det 
trevligare för alla, säger 
Lotta och hejar på grannar 
som passerar gården.

I huset finns sex lägenhe
ter som alla har uteplats 
eller loftgångsbalkong. 
Fasaden ser ut som 
klassiskt korsvirke men 
fastigheten byggdes först 
1962 och fanns inte när 
Lotta var barn och bodde 
ett par portar längre bort 
på Trädgårdsgatan. 

– Då var det mycket som 
var annorlunda här och i 

västra delen av gatan låg 
ett bryggeri. Men det är 
fantastiskt att kunna bo så 
här centralt och ändå ha 
en trädgård och en liten 
uteplats, säger Lotta och 
tar ett varv bort till sopkär
len som delas mellan flera 
fastigheter. 

Här blir den annars så gla
da Lotta lite allvarlig. Hon 
skulle önska att en del 
hyresgäster var lite mer 
noggranna när de slänger 
sina sopor.

– Ibland är tre av kärlen så 
fulla att locken inte går att 
stänga medan den fjärde, 
som står längst in, är helt 
tom. Det är inte så trevligt 
med öppna sopkärl så då 

lotta sjöholm och hans baumgarten är självförvaltare i vår fastighet 
på trädgårdsgatan. det innebär att de håller lite extra ordning i hus 
och trädgård och rapporterar när något behöver åtgärdas.

fixarduon på Trädgårdsgatan

hemma i ystad
te x t sar a högberg, foto py pa avol ainen



Vill du också bli 
självförvaltare?
Om du känner dig 
inspirerad av Lotta 
och Hans arbete och 
vill engagera dig mer 
i din fastighet, är du 
välkommen att kontakta 
förvaltningschef 
Peter Schön, på  
041157 72 15 eller 
peter.schon@ystadbostader.se

Grattis vinnarna i förra 
numrets tävling!
I förra numret frågade vi efter adressen 
för ett lite speciellt fasadkonstverk, 
Telefonkiosken av konstnären 
Bie Norling från 2008. Rätta svaret var 
Maria Munthes gata 1 och det var det 
många som kunde. Vi har därför lottat tre 
vinnare bland alla rätta svar. Läs mer om 
fastigheten, ”Telehuset”, på sista sidan.

vinnare:

Anna-Britt Andersson 
Ulla Persson 
Gunilla Tell

får man ta ett steg till och 
slänga sina sopor i den 
tomma.  

För en självförvaltare 
är det stor variation på 
antalet arbetstimmar och 
sommartid är det av natur
liga skäl ofta mer arbete 
i trädgården. Både Lotta 
och Hans får viss ersätt
ning av Ystadbostäder för 
sitt arbete.

– Men det här är ju 
inget vi gör för pengarna, 
utan för att det känns 
roligt och värdefullt.

Det är fantastiskt att kunna bo så här 
centralt och ändå ha en trädgård och 

en liten uteplats, säger Lotta.

Premiär för Havsblick
I slutet på november var det smygtitt 
på vårt allra senaste projekt: Havsblick. 
På plats fanns bland andra Kjell och 
Marianne Ivarsson som inom kort blir 
Ystadbor och flyttar in i en 4:a på femte 
våningen. Till lägenheten hör en stor 
takterrass och – just det – havsblick. 
Vi återkommer med reportage när alla 
hyresgäster har kommit till rätta i sina 
nya lägenheter.



för en trygg och stämningsfull jul

vintermörker och julhelg är för många svenskar liktydigt med att 
tända stearinljus med stämningsfullt sken. det ska man givetvis göra 
men det betyder att man också måste ha ett säkerhetstänkande.

Tänk på att placera stea
rinljus på säkert avstånd 
från material som kan 
fatta eld. Låt inte ljusen 
brinna ner helt, och place
ra aldrig värmeljus direkt 
på ett bord eller tätt ihop. 
Och du har säkert hört det 
förut: lämna aldrig ett rum 
med tända ljus!

Fyrverkerier orsakar varje 
år olyckor och bränder. 
Tänk på att inte fyra av 
raketer så att de kan landa 
på någons balkong eller 
fönster. 

Många bränder orsakas 
även av bortglömda 
kastruller på spisen och 
elektronik. Lämna aldrig 

köket när du lagar mat, 
se till att alla sladdar och 
kontakter är hela och dra 
ut dem under natten eller 
när du lämnar hemmet.

Om olyckan trots allt skul
le vara framme och brand 
uppstår finns det några 
viktiga saker att tänka på 
när man bor i hyreshus. 

Se till att du har brandvar
nare, brandsläckare och 
brandfilt i din lägenhet. 
Förvara aldrig saker i 
trapphus eller källargångar 
eftersom det kan vara 
utrymningsvägar där 
räddningstjänsten behöver 
komma fram.

•	 Om	det	brinner	i	trä,	
papper,	tyg	eller	på	spisen	
kväv	elden	med	en	brand-
filt	eller	liknande.

•	 Om	det	brinner	i	din	egen	
lägenhet	och	du	inte	kan	
släcka	den:	stäng	dörren	
till	rummet,	larma	112	och	
ta	dig	ut	ur	lägenheten.	

•	 Den	farliga	brandröken	
stiger	uppåt	,	så	huka	
dig	eller	kryp	längs	
golvet	för	att	kunna	se	
och	andas	lättare.

•	 Om	det	brinner	eller	är	
rökfyllt	i	trapphuset	eller	
grannens	lägenhet	–		
stanna	kvar	i	din	lägenhet.

•	 Åk	aldrig	hiss	om	det	
brinner	i	huset.

112 112
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snösäkert
det är inte alltid vi får en vit jul i ystad, men några gånger under 
vintern brukar snön falla eller halkan slå till. då strävar vi efter att 
göra våra utemiljöer snö- och halkfria så snart det bara går.

tvättstugor, trappuppgångar och källare är utrymmen som man som hyresgäst 
delar med sina grannar. håll dem snygga och rena för din och allas trevnad.

Ystadbostäder samarbetar 
med två snöröjningsfirmor 
som kör ut och håller våra 
områden så snö och halk
fria som möjligt genom att 
skotta och salta. Förvalt
ningschef Peter Schön för
klarar att halkfria utemiljö
er är ett stort och viktigt 
ansvar för oss som fast
ighetsägare och vi tar det 
ansvaret på största allvar.

– Men ibland kan det gå 
fel – en maskin kan vara 
trasig eller en maskinföra
re sjuk. Vi ber därför alla 
våra hyresgäster att ha 
tålamod om det kommer 
mycket snö på kort tid och 
det tar tid för våra snöröj
ningsfirmor att få snö och 
halkfritt överallt.

Det finns en snöröjnings
plan på vår hemsida under 

rubriken Boinformation 
om du vill se hur vi röjer 
i det område du bor i. 
Planen är inte detaljerad 
men det går att se var 
vi börjar och var vi slutar 
varje körning.

Om du som hyresgäst vill 
och kan hjälpa till att skot
ta utanför din dörr eller på 
annat ställe kan du få en 
snöskyffel av Ystadbostä

der. Hör i så fall av dig till 
service@ystadbostader.se

Du som inte kan hjälpa till 
själv men ser att något 
inte fungerar som det 
ska får gärna höra av dig 
på samma epostadress. 
Våra hyresgästers ögon 
och engagemang är viktigt 
och mycket uppskattat.

”Din mamma bor inte 
här” har du kanske läst 
någon gång i fikarum på 
jobbet eller i tvättstugan. 
Även om just den formu
leringen är lite kul, så är 
tillrättavisande anslag

tråkiga och kan undvikas 
om alla hjälps åt att följa 
lite enkla trivselregler. 
Städa efter dig och lämna 
maskiner och tvättstuga i 
rent och snyggt skick för 
nästa hyresgäst. 

•	 Respektera	bokade	tider.

•	 Informera	Ystadbostäder	
genast	om	fel	på	maskiner.

•	 Tänk	på	allergiker	-	undvik	
att	röka	eller	ta	med	hus-
djur	till	tvättstugan.

•	 Följ	noga	skötselanvis-
ningar	för	maskinerna.

•	 Följ	maskinernas	pro-
gramval	och	dosering	–		
	för	bästa	tvättresultat.

•	 Undvik	att	färga	eller	
bleka	kläder.

•	 Använd	tvättpåse	till	bh	
med	bygel,	så	undviker	du	
onödiga	maskinstopp.

te x t sar a högberg, foto harri pa avol ainen
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rjulefrid 
med Grevlunda Manskör 

Den 28 december kl 18 ger Grevlunda Manskör sin 
sjunde julkonsert på Ystads Teater. Bland årets gäster 

finns bland andra Nisse Landgren och LarsÅke 
Kristensson. Biljett bokar du på 041157 76 81 och 
behållningen går oavkortat till Läkare utan gränser.

Ystadbostäder är med och sponsrar 
Ystads nyårsfirande på Hamntorget 
med start klockan 23.40.  
Välkommen du med till traditionsenlig 
uppläsning av Tennysons klassiska dikt 
”Nyårsklockan” följt av fyrverkerier 
över havet.

Ystadrevyn 
tolkar året som gick

Den 6 januari 19.30 är det premiär för Nyårsrevyn. Gänget 
som tolkar det gångna lokala året med glimten i ögat och 
en hel del musik. Föreställningarna pågår fram till 27 januari 
och biljetter säljs via Ystad teater och Ystads turistbyrå.

 10 ton
Så mycket saffran gör vi svenskar 
av med varje år, vilket utgör 5 % av 
hela världsproduktionen. Till varje 
kilo saffran går det åt 100-150 000 
krokuspistiller – det blir en hel del 
krokusblommor.

julklappstips 
som glädjer fler 

Vad ger man i julklapp till den som redan har hemmet fullt 
av prylar? Kanske något som gör skillnad? Många etablerade 
välgörenhetsorganisationer säljer på sina webbsidor presentkort 
som kan göra skillnad för människor och miljö runt om i världen. 
Vad sägs om att stötta skogsplantering genom WWF, eller ge ett 
skolpaket till ett barn genom UNHCR:s Gåvoshop? Om du trots 
allt vill köpa en sak, men samtidigt vill göra en god gärning, så 
erbjuder Världsbutiken på Stortorget ett brett utbud av fairtrade
certifierade produkter.

ring klocka ring … 
på Hamntorget



foto blomsterfr ämjandet/emil ia ahlgren

vinter i rosa
Varför inte uppdatera julens 
traditionella blommor med en 
julstjärna i rosa eller vitt? Den 
här lättskötta varianten kallas 
även höststjärna (Princettia) 
och vattnas med ljummet 
vatten och en aning näring. 
Efter blomning kan den gärna 
beskäras och planteras om i 
större kruka för nya bommor 
längre fram. 

bjud en vän på julig glass

Ystadbostäder önskar alla hyresgäster en 
god jul med glass från 

Frusen glädje 
på Stortorget 2 

under perioden 16/12 - 23/12 

Vi vill dessutom att det ska bli en dubbel 
glädje, så välkommen att bjuda med en vän. 

Erbjudandet gäller två mellanbägare fyllda 
med julens smaker såsom saffransglass, 
pepparkaksglass och mörk Österlenchoklad. 

Visa upp din kupong på Frusen glädje som 
har öppet tors, fre och lör 12-18.



närbild

telehuset
i hörnet av maria 
munthes gata 
reser sig en lite 
annorlunda 
byggnad. 
konstverket på 
fasaden skvallrar 
om vad det en 
gång huserat.

1954 flyttade statliga 
Televerket från sina lokaler 
på Stortorget till alldeles 
nya lokaler på Maria 
Munthes gata 1. Husets 
arkitekt hette David 
Helldén och här rymdes 
modernt kontor, verkstad 
och teleanläggning.

På tomten hade det 
tidigare legat flera gathus 
och strax söder om ligger 
dagens Bollhuspark som 
tidigare var exercisfält för 
militären. 

Sedan år 2006 rymmer 
huset 16 lägenheter men 
längst ner i källaren finns 
det faktiskt kvar en liten 
rest av den ursprungliga 
verksamheten. Här 
ligger Telias station för 
kopparnätet – ett tag till …

porto 
betalt

b-post

Avs: AB Ystadbostäder 
217 80 Ystad

Besöksadress: 
Stortorget	2

Postadress:	
271	80	Ystad	
www.ystadbostader.se	
info@ystadbostader.se

Förvaltning och felanmälan

Telefontid:	
Mån-fre kl 07.00-09.00,  
0411-57 72 27 
www.ystadbostader.se/felanmälan	
service@ystadbostader.se

Peter	Schön	0411-57	72	15	
Förvaltningschef

Madelene	Erlandsson	0411-57	72	09	
Biträdande	förvaltare	
Hanna	Persson		
vikarierande	biträdande	förvaltare

Akut	felanmälan	efter	kontorstid		
kl	16.00-07.00	
040-676 90 70

TV	och	bredband	hos	ComHem	
0771-55	00	00

Ohyra,	Anticimex	
0771-40	11	00	
kundservice@anticimex.se

Uthyrningen	
Henriette	Wetterberg,	0411-57	75	28	
bostad@ystadbostader.se

Kundmottagning	
Eskil	Jönsson,	0411-57	72	23

Besökstider:	
Mån-tor	kl	09.30-12.00

Telefontid:	
Mån-fre	09.30-12.00	
Mån-tor	13.00-15.00

Omslag: gamla vykort från Ystad, 
privatsamling 
Ansvarig utgivare: Ystadbostäder 
Skribent: Sara Högberg 
Redaktör: Py Paavolainen 
Layout: Helsinkifrostbites 
Tryck: Ystad-Tryck AB
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