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just nu i Ystad

Gilla soporna

I Sverige har vi en för-
ordning som reglerar hur 
avfall ska hanteras. På så 
sätt undviker vi att farligt 
avfall hamnar i naturen 
där det kan göra skada. 
Samtidigt kan vi tillvara-
ta jordens resurser i ett 
kretslopp istället för att 
göra slut på dem. Du är 
med i detta viktiga arbete 
varje dag när du sorterar 
dina sopor. Just nu gör 
vi en inventering för att 
förbättra detta viktiga 
arbete. Om du har några 
frågor eller förslag kring 
sorteringen är du välkom-
men att höra av dig. Tänk 
på att bidra till god ordning 
i soprummet så att det 
känns trevligt för alla att 
sortera. 

Spara på skogen

Är du trött på all reklam 
som du får med posten 
och måste lägga i papper-
sinsamlingen? Hör av dig 
till förvaltningen så kan 
du få ett ”ej reklam-klis-
termärke” att sätta på 
postboxen. 

Semestertider

Under vecka 29 håller vi 
stängt besökskontoret på 
Stortorget. Dock kan du 
som vanligt felanmäla via 
telefon 0411-57 72 27.

Tävling!

Glöm inte balkongtävling-
en som vi utlyste i förra 
numret. Skicka in en bild 
på din grönskande balkong 
senast den 31 juli så är du 
med och tävlar om Ystads 
finaste balkong. Skicka 
antingen med e-post till 
info@ystadbostader.se 
eller med vanlig post till 
Ystadbostäder, Stortorget 
2A, 271 43 Ystad. 
Märk ditt brev ”Tävling”.

Grilla med vett

Ljumma sommarkvällar 
lockar till grillning. Tänk 
på att grilla på ett sätt så 
det inte stör dina grannar. 
Undvik rök och os.

Sommarjobbare

Under sommaren kommer 
du att se några nya, 
unga ansikten vid våra 
fastigheter. Det är 18 
sommarjobbare som  
ska hjälpa oss med bland 
annat tvättning av staket, 
lekplatser och soprum, 
målning av staket och 
postboxar samt oljning  
av bänkar och bord.

Behöver du mer plats?

Vi kan just nu erbjuda följande lediga p-platser, garage och förråd: 

Lediga p-pLatser:

Fridhemsgatan 18 platser à 450 kr

Adlercreutzgatan 5 platser à 450 kr

Lantmannavägen 4 platser à 450 kr

Aulingatan 14 platser à 450 kr

Grönsaksgatan 13 platser à 450 kr

Döbelnsgatan 3 platser à 450 kr

V. Vallgatan 3-5 4 platser à 450 kr

Thorssons väg 1 plats à 450 kr

Pantzargatan 15 platser à 450 kr

Villekullagatan 3 platser à 450 kr

Lediga garagepLatser 
i centraLgarage:

Adlercreutzg. 1 MC-plats, 20 

platser à 700 kr

Stora Västergatan 6 platser à 700 kr

Thorssons väg 5 platser à 700 kr

Lediga enskiLda garage:

Lantmannavägen Köpingebro 

45 platser à 700 kr

Pantzargatan 1 plats à 700 kr

Villekullagatan 1 plats à 700 kr

Lediga förråd:

Västra Vallgatan 25  

2 platser à 60 kr/kvm, storlek 25 kvm

Västra Vallgatan 25  

1 plats à 60 kr/kvm, storlek 47 kvm

Fridhemsgatan/Regementsgatan 

20 platser à 60 kr/kvm, storlek 3-6 kvm

te x t sar a högberg, foto py pa avoL ainen 
iLLustr ation tor Morisse



Den yttre miljön runt våra fastigheter är högt prioriterad och viktig för 
de flesta boende, det kan vi se i svaren från vår pågående kundenkät. 
Vi håller med – sedan förra året har vi en ny entreprenör som sköter 
grönytor och vi håller på att trimma in utförandet så att det skall passa 
era önskemål om en ren och snygg miljö. 

Om du som bor i någon av våra fastigheter är intresserad av att vara 
med och utveckla gårdsmiljöerna, eller kanske själv vill plantera och 
”påta” i trädgården, hör av dig till vår Förvaltningsavdelning på  
info@ystadbostader.se så kommer vi att ta kontakt med dig.

Det är mycket som händer på Ystadbostäder just nu, bland annat håller 
vi på att flytta våra fastighetsskötare till lokalerna på Stortorget och vi 
räknar med att all personal kommer vara på plats efter semestern. 

Planerna för byggnationen på gamla plantskolan, Ystad Trädgårdsstad, 
börjar ta form och intresserade byggare har nu möjlighet att 
delta i markanvisningen som går att se på vår hemsida under 
”Ystad Trädgårdsstad”. Möt projektledare Ulf Karmebäck längre 
fram i tidningen. I detta nummer kan du även läsa om vår nyaste 
lokalhyresgäst som har flyttat in i fina lokaler i Änglahuset. 

Har du blivit trångbodd, eller skaffat en ny bil? Nu finns det  
några förråd, parkeringsplatser och garage lediga, se lista  
här intill på nyhetssidan. 

Som avslutning vill jag önska alla en fin sommar med  
mycket sol och avkoppling.

Fredrik Millertson 
vd, Ystadbostäder

den viktiga utemiljön



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

2011 stod bostadsom-
rådet klart på Lantman-
nagatan i Köpingebro. 
19 lägenheter fördelade 
över tre huslängor som 
placerats runt en stor gård 
med lekplats och plante-
ringar – och i  fonden ett 
skogsparti. De radhusli-
kande lägenheterna finns 
med ett eller två plan. I en 
fyra på 117 kvadratmeter 
fördelade över två plan 
bor Annika Lundgren med 
sina barn Elin, 8 år, och El-
liott, 5 år.  Och så kaninen 
Stampe, förstås.

– Det är väldigt välplanerat 
och praktiskt här, med sto-
ra förrådsutrymmen och 
ett rymligt badrum. Här 
har vi allt vi behöver, säger 
Annika när hon visar runt i 
den ljusa bostaden.

Lägenheten påminner om 
ett radhus med övervå-
ning som rymmer barnens 
sovrum och en öppen 
hall för tevetittande. På 
bottenvåningen ligger 
kök, badrum, sovrum 

bekvämt Med en radhusLiknande Lägenhet i köpingebro 
får annika Lundgren det bästa av två värLdar 
– Modern och Lättskött bostad i Lugn och 
trygg byMiLjö. här är det nära tiLL skoLa och 
affär och så tåget soM tar 10 Minuter tiLL 
ystad och knappt en tiMMe tiLL MaLMö.



boinflytande 
giLLar du att påta i 
jorden? har du idéer 
kring tvättstugan? nu 
finns det chans att vara 
Med och påverka.

– Vi har positiva erfarenheter, bland annat 
i kvarteren Johan 44 och 45, av hur bra 
det kan bli med boendes engagemang. 
Därför vill vi gärna ge resurser och red-
skap för att stimulera det.

Det säger Peter Schön, förvaltnings-
chef på Ystadbostäder, som tror på viss 
självförvaltning och boinflytande när det 
gäller utvecklingen av närmiljön, som 
gårdar, trapphus och andra gemensam-
ma ytor. 

Diskussioner förs nu med den lokala 
hyresgästföreningen – bland annat kring 
utemiljön i tillbyggda kvarteret Grund-
ström. Peter hoppas att man ska hitta 
ett bra koncept för hur boinflytande kan 
fungera i praktiken.

– Jag tror att det ökar trivseln och trygg-
heten samtidigt som det ger en tillfred-
ställelse att i viss mån kunna vara med 
och påverka sin boendemiljö.

och ett stort vardagsrum 
med glasdörr till uteplats i 
söderläge. Mot norr finns 
entrén till en rymlig hall 
och en egen parkering 
utanför dörren.

– Det är praktiskt när man 
kommer hem med en 
massa matkassar eller 
trötta barn!

Fastigheten är byggd som 
ett lågenergihus med 
extra effektiv isolering och 
värmeåtervinning för att 
minska energiåtgången. 
På taket sitter solceller 
som värmer upp lägen-
heterna, förutom under 
den mörkaste vinterperio-
den då Annika slår på en 
elpatron. 

– Jag är ganska frusen 
av mig men den gångna 
vintern behövde jag bara 
ha elpatronen på under ett 
par veckor. 

Annika och barnen gillar 
det lugna bylivet i Kö-
pingebro med skola upp 
till klass sex, kommunalt 

dagis, Icabutik och tåg-
station. På några minuter 
cyklar de bort till idrotts-
platsen där Elin tränar 
fotboll med framgångsrika 
Köpingebro IF. 

Köpingebro ligger 10 kilo-
meter nordost om Ystad, 
omgivet av ett böljande 
jordbrukslandskap. En 
bit bort breder Österlen-
kryddors fält ut sig, liksom 
raderna med vinstockar 
på Köpingsbergs vingård. 
Till stranden och utomhus-
badet i Nybrostrand tar 
man cykeln via en trygg 
och säker cykelbana på 
tre kilometer. 

Annika tycker att hon får 
det bästa av två världar 
med lägenheten på  
Lantmannagatan. 

– Det är som att bo i ett 
radhus utan att ha en 
massa jobb. Det känns 
rätt skönt att slå sig ner 
på uteplatsen och se ut 
över grönytorna där någon 
annan har klippt gräset, 
säger Annika belåtet.

byliv i 

köpingebro



Klockan är strax före 11 på förmiddagen 
när sex damer pustar ut med ett glas 
vatten efter veckans gymnastikpass som 
leds av värdinnan Helena Mårtensson. 
Gymnastiken i den gemensamma lokalen 
är ett härligt inslag i vardagen tycker 
Gudrun Wikfors och hennes grannar.

– Arbetsformerna och aktiviteterna har 
fått växa fram efter hand och det har 
varit roligt att se hur den sociala delen 
har utvecklats.

Gudrun bodde tidigare på landet men 
uppskattar nu att bo centralt i stan. Som 
ordförande i Pensionärsrådet arbetade 
hon i flera år aktivt för att det skulle blir 
ett trygghetsboende i Ystad. 2014 blev 
det verklighet när Ystadbostäders hus 
på Tobaksgatan 14 stod färdigt med 16 
lägenheter. Hyreskriteriet är att åtminsto-
ne en i hushållet ska ha fyllt 70 år.

Ett trygghetsboende innebär att bostä-
derna är anpassade så att man ska kunna 
bo kvar även även med en funktionsned-
sättning. Ett par timmar per vecka finns 
en värdinna på plats som planerar de 
sociala aktiviteterna tillsammans med de 
boende som vill engagera sig. Många  
i huset har bott i villa tidigare och upp-
skattar det centrala läget i hörnet  
av Tobaksgatan och Jennygatan.

– Jag tycker det är så skönt att slippa 
hus och häckklippning. Här har jag nära 
till shopping och lördagens loppis på 
Österportstorg, säger en entusiastisk 
Signe Olsson.

Livet i Trygghetsboende ska vara be-
kvämt. Samtliga lägenheter är utrustade 
med diskmaskin i köket och både tvätt-
maskin och torktumlare i det rymliga bad-
rummet. Alla har balkong eller uteplats 
som vetter mot antingen Bollhusparken 
eller Rådhusparken. 

Den äldre delen av fastigheten rymmer 
mycket Ystadhistoria och har genom åren 
huserat såväl matbutiken Cooperativa 
som skattekontor. Elsie Witting minns 
det väl.

– Till Cooperativa kunde man komma och 
mangla och nu har vi åter en mangel här, 
säger Elsie roat och pekar på en mangel  
i den gemensamma lokalen.

I lokalen finns även en stor teve och da-
tor som de boende gemensamt köpt in. 
När pratstunden efter gymnastikpasset 
är över hjälps man åt att släcka ner och 
låsa dörren innan var och en går hem till 
sig. Imorgon väntar frågesport och så 
börjar det bli dags att planera för mid-
sommarfirandet.

tryggt boende 
mitt i stan
två gånger i veckan träffas de i den geMensaMMa 
LokaLen för att göra gyMnastik, Lyssna på föreLäsningar 
eLLer bara fika. att bo i trygghetsboende i kvarteret 
åkerbLoM 2 innebär Lite större bekväMLighet 
och Mer geMenskap – för den soM viLL.

te x t sar a högberg, foto py pa avoL ainen



mer mode i 
Ystad
på stora norregatan 17 har 
en ny spännande hyresgäst 
fLyttat in: koftan å braLLan.

Efter många år som modeagenter har 
Anne och Thomas Werner nu även öpp-
nat butik centralt på Stora Norregatan.

– Vi har sneglat på olika lokaler ett tag 
och här kände vi direkt att vi skulle få 
plats med både kontor, lager och en 
fysisk butik som kommer hålla öppet fre-
dag och lördag, berättar Thomas Werner 
ett par dagar efter premiären.

Med Koftan å Brallan hoppas man kunna 
komplettera Ystads utbud med mode 
som man kallar ”vardagsfest”.

– Vi vill erbjuda lite annorlunda kläder och 
accessoarer som funkar både på jobbet 
och kvällsaktiviteten. Regelbundet fyller 
vi på med nyheter och på sikt kommer vi 
satsa på tematräffar och föreläsningar.



te x t sar a högberg, foto py pa avoL ainen

Den 12 maj planterades den 43-e 
trädarten på Dammhejdan i västra 
Ystad. En cembratall som får kom-
plettera bland annat två mammut-
träd, en av Sveriges äldsta misplar 
och många andra unika träd. I de 
flesta bostadsprojekt börjar man 
med att bygga husen och planterar 
efteråt. Här på marken till en gam-
mal plantskola har man förmånen  
att integrera de nya husen varsamt  
i en redan grön och uppvuxen miljö.  

– När man står mitt i Dammhejdan 
känns det nästan tropiskt med alla 
höga träd och fågelkvitter. Det är ett 
fantastisk kapital vi har här och den 
nya stadsdelen blir verkligen en grön 
lunga för Ystad, säger arkitekten  
Ulf Karmebäck. 

Han är projektledare för Ystad Träd-
gårdsstad som nu går in i en mer 
konkret fas i och med inbjudan till 
markanvisning. 

– Min roll är att gestalta området 
och ha en helhetssyn, att skapa 
motivation för alla inblandade och få 
med dem på banan.

Att bygga ett nytt bostadsområde 
från grunden ger goda möjligheter 
att planera för gröna och klimats-
marta lösningar redan från början. 
Som smart och innovativ avfallshan-
tering och kompostering, möjlighet 
till egen odling och säker cykelpar-
kering som uppmuntrar till mindre 
bilkörning. Det är också möjligt att 

TrädgårdssTaden
ystads gröna lunga

utveckLingen av ystad trädgårdsstad fortsätter när 
Man nu har bjudit in även externa byggherrar och 
expLoatörer tiLL Markanvisning. aLLa Måste dock Leva 
upp tiLL satsningen på en grön och håLLbar boMiLjö.



Etapp 1  Dammhejdan 
hus i trädgårdsstad

I den norra delen planeras radhus, kedjehus eller  
parhus i 2-3 våningar. I dess närhet finns också rester  
av en trädgård som utvecklats till ett naturliknande  
område med en rik och  varierad flora med stora träd. 

Etapp 2-3  Abrahamsfältsparken 
hus i park

I den västra och södra delen av området kommer  
flerbostadshus i 5-6 våningar att  byggas. Här finner 
man även ett grönområde med en parkliknande karaktär 
och träd av blandat ursprung. 

redan från början bygga mer effekti-
va bostäder när det gäller uppvärm-
ning och energi, som att installera 
solceller. 

– Miljösatsningarna tror jag kan  bi-
dra till att det känns lite extra bra att 
bo här, att man själv drar sitt strå till 
stacken när det gäller att begränsa 
den negativa miljöpåverkan. 

Sammanlagt kommer det att finnas 
runt 400 bostäder när den sista 
etappen står helt klar 2021.  

120-130 hyresrätter uppförs av 
Ystadsbostäder medan övrigt kom-
mer att byggas av externa byggher-
rar som alla måste leva upp till miljö-
profilen. Det kommer att bli en mix 
av upplåtelseformer - hyresrätter, 
bostadsrätter liksom äganderätter. 

På sensommaren 2019 arrangeras 
en bomässa på området  då det 
blir möjligt att mer konkret visa 
upp trädgårdsstaden och vad det 
innebär att leva här. Ulf Karmebäcks 
vision är att det ska vara en trygg 

och trivsam miljö som det känns 
skönt och avkopplande att komma 
hem till.  För att uppnå det måste 
man jobba med allt från material och 
gestaltning till gårdar och gemen-
samma ytor. Tak kan utnyttjas för 
både odlingar och uteplatser.

– Ingen ska känna sig tvingad att 
odla, men det kan ändå vara trevligt 
att vara omgiven av något som väx-
er, se sina grannar skörda sallad och 
att ha naturliga mötesplatser runt 
sitt boende.



svepet

Du vet väl att du kan ta bussen till 
Marsvinsholmsteatern? Teaterbussen avgår 
från Ystad station och kör via Svarte station. 
Läs mer på teaterns webbsida www.mhst.
se. I sommar spelas pjäsen Pastor Qvist på 
den vackra utomhusscenen i slottsparken. 

Musik i Ystad
I sommar blir det extra mycket musik 
i staden. 750-årsjubilerande Klostret 
serverar medeltidsmusik vid ett antal 
tillfällen under juli och augusti.  
1-6 augusti fylls centrum för åttonde 
gången av Ystad Jazz Festival.  
Strax därefter, 10-12 augusti, är det dags 
för Ystad Military Tattoo med bland annat 
Ola Salo som gästartist.

3 frågor tiLL hanna persson, vik arierande biträdande förvaLtare

Vad har du för 
bakgrund?
– Jag är ursprungligen 
från Östersund 
men flyttade ner till 
Malmö för att studera 
Fastighetsföretagande  
på högskolan.

Vad lockade dig med 
det här jobbet?
– Jag har alltid varit 
intresserad av arkitektur, 
fastigheter och historia. 
Det känns som en 
fantastisk förmån att 
nu få arbeta i Ystad 
som har ett helt unikt 
fastighetsbestånd.

Vad innebär ditt jobb på 
Ystadbostäder?
– Här kommer jag att 
arbeta med förvaltning, 
felanmälan och kund-
tjänst. Jag kommer 
fungera som lite av  
en ”spindel i nätet”.

Ta bussen till teatern 
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Ystad Kloster Konserter 
Ystad Kloster Konserter har bildats för att främja 
musik och artister av hög kvalitet i Ystad året om.

Vi strävar efter att skapa olika musikaliska och 
dramatiska föreställningar. Dessa ska spegla 
alla musikstilar till innehåll och tidsperiod, från 
medeltida till samtida, inklusive jazz och etnisk 
musik.

För att nå detta mål önskar vi att engagera 
unga, begåvade, professionellt utbildade men 
undersysselsatta musiker, men även mer  
etablerade artister.

Vi vill uppmuntra unga musiker och kompositörer.

Viktigast är att vi vill utveckla en kultur hos 
skolbarn där man lyssnar på kvalitetsmusik, genom 
ett program av evenemang och aktiviteter samt 
konserter för skolor.

På sikt vill vi skapa möjligheter för en årlig ”Ystad 
Musikfestival” samt en föreställningsplattform för 
unga begåvade barn.

För att uppnå målen för Ystad Kloster Konserter, är 
det av högsta prioritet att hitta finansiering.

Vi är mycket tacksamma för den finansiering vi 
har fått från Sparbanken Syd, Kultur Skåne och 
Ystads kommun, men vi behöver hjälp, inte bara 
från lokala och offentliga källor utan även från 
företagsorganisationer och privatpersoner.

Skapandet av Ystad Kloster Konserter kommer 
att ge framtida möjligheter för klassisk musik för 
ungdomar. Det är ett nödvändigt steg i skapandet av 
framtida publik för kvalitetsmusik.

Ystad Kloster Konserter 
Ystad Kloster Konserter är en ideell förening som bildades 2016. Föreningens 
ändamål är att ”sprida och främja kammarmusiken i vid bemärkelse i första hand 
i sydöstra Skåne.” Detta skall uppfyllas genom att med egna arrangemang och 
med inbjudna arrangörer framföra kammarmusik i Ystad med omnejd.

Föreningen är öppen för alla. För information kontakta Thomas Nyh på mail 
thomas.nyh@gmail.com.

Verksamheten under 2017 är helt förlagd till Ystads kloster och de tre 
konserterna, som finansieras med medel från Ystads kommun, Sparbanken Syds 
Stiftelse, Region Skåne och Musik i Syd, skall ge oss svar på intresset och 
formerna för framtida kammarkonserter i Ystad.

14 september 
5 oktober 

2 november

2017
Kloster 

Konserter

Ke vin Smith 
YStad KloSter KonSerter
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matrutan
Fairtrade city –  
vad betyder det?
Sedan december 2013 är Ystads 
kommun diplomerad fairtrade 
city. Det betyder att kommunen 
engagerar sig för etisk och rättvis 
konsumtion och ser till att etiska 
och sociala villkor uppfylls vid 
offentlig upphandling. 

Årets pelargon
Skir och gracil, med ljust bladverk 
och crèmevita blommor på 
ranka stjälkar. Så beskriver 
Blomsterfrämjandet årets pelargon, 
Kronprinsesse Mary. Det är en så 
kallad rosenknoppspelargon med 
rötter i det sena 1800-talet som 
åter har börjat odlas.

kafé heLsa på i anrika per heLsas gård 
serverar vegetarisk Lunchbuffé och 
fika varje dag heLa soMMaren. här viLL 
Man ge aLLa sina gäster MöjLighet att 
äta och fika och erbjuder även goda 
gLuten- och Laktosfria aLternativ. 

Den somriga rulltårtan är en av ägarna Camilla och 
Gunillas fikafavoriter.

somrig rulltårta
gLuten- och Laktosfri

4 ägg

2 dl socker

1 1/2 dl potatismjöl

1 tsk bakpulver

1/2 dl pofiber, gjort av 

potatis

olja eller laktosfritt fett till 

smörjning

Fyllning:

Bär, t ex hallon eller blåbär

Myntablad

1 1/2 banan eller två 

matskedar chiafrön som 

har fått svälla i lite spad 

från bären.

Gör så här:

- Sätt ugnen på 225°C.

- Vispa ägg och socker 
poröst. 

- Blanda alla torra ingredien-
ser och rör ner i äggsmeten. 

- Smörj ett bakplåtspapper 
med olja eller laktosfritt fett, 
strö pofiber över. 

- Höll smeten på papperet 
och grädda i 225°C i 5-8 min. 

- Stjälp upp kakan på sockrat 
bakplåtspapper. Låt svalna lite 
innan du fyller med önskat 
innehåll och rullar ihop den. 

- Vi brukar välja färska bär och 
mynta, som vi binder med 
antingen mosad banan eller 
svällda chiafrön.  Låt stå svalt 
en stund innan du skär upp.
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närbild

ängla
huset
det så kaLLade 
ängLahuset har 
fått sitt naMn 
efter de utsirade 
ängLaLika figurer 
soM sitter under 
takskägget. 
MöjLigen är 
det ystads Mest 
avfotograferade 
hus.

I förra numret berättade 
vi om Brahehuset i hörnet 
Sladdergatan/Stora 
Norregatan. Om man 
snurrar runt på klacken 
står man istället framför 
ett av stadens vackraste 
korsvirkeshus vars äldsta 
delar härstammar från 
1500-talet. Fastigheten 
går även under namnet 
Raffns gård efter den 
rådman som lät uppföra 
den. Enligt ett rykte 
ska Carl von Linné ha 
besökt huset, men det 
sägs det om många hus 
i vår landsända … Efter 
en renovering 1953 
återinvigdes huset med 
att kung Gustav VI Adolf 
planterade ett träd på 
gården. Idag rymmer 
huset tre lägenheter samt 
två lokaler i markplan. 
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