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just nu i Ystad

Byggstart på 
Bellevue
Nu är garaget rivet vid 
kvarteret Grundström på 
Syrénvägen, och efter 
sommaren startar bygget 
av den nya etappen. Här 
blir det 36 lägenheter med 
ett till fyra rum och kök 
samt generös terrass eller 
balkong.

Spring med oss

Fortfarande har vi kvar 
startplatser i Wallander-
loppet den 9 juli. Anmäl 
dig så snart som möjligt 
via mail till info@ystadbo-
stader.se, eller kom in till 
oss under våra öppettider. 
Ange namn, kön, vilken 
sträcka du vill ställa upp 
på (3,8 km eller 6 km), 
samt en mailadress eller 
postadress. Att springa 
med Ystadbostäder är helt 
kostnadsfritt.

Renovering av 
Änglahuset
I augusti, v 34 för att vara 
mer exakt, startar vi en 
utvändig restaurering 
av Änglahuset i hörnet 
Sladdergatan-Stora Nor-
regatan. Att restaurera 
ett 1500-talshus innebär 
lite speciella utmaningar 
och den här gången är det 
bland annat korsvirkets 
trä som ska återställas 
utvändigt.

Ännu tid att odla

Efter vår informationsträff 
i april om odlingslådorna 
på Fridhem är det flera 
hyresgäster som tecknat 
avtal för en egen odlings-
låda. Men det finns några 
lådor kvar, så om du är su-
gen finns det fortfarande 
tid att satsa på en grönare 
sommar. Kontakta Kund-
tjänst så hjälper vi dig.

Jazz i Ystad

Även i år är Ystadbostäder 
stolt sponsor till Ystad 
Jazzfestival som pågår 31 
juli-4 augusti och lockar en 
rad världsartister till stan. 
Läs mer om festivalen på 
www.ystadjazz.se

TE X T SAR A HÖGBERG



I FÖRRA NUMRET KUNDE JAG MED GLÄDJE BERÄTTA ATT 
BYGGENTREPRENÖRERNAS INTRESSE FÖR ATT LÄMNA 
ANBUD HADE ÖKAT. MED FACIT I HAND KAN VI KONSTATERA 
ATT VI FICK IN SEX ANBUD FRÅN VÄLRENOMMERADE 
SKÅNSKA ENTREPRENÖRER I VÅR SENASTE UPPHANDLING.

Efter anbudsutvärderingen stod NCC som segrare och vi har nu skrivit 
ett avtal som omfattar totalt ca 200 bostäder fördelade på Kokillen 
och två av våra objekt i Ystad Trädgårdsstad samt ett odefinierat 
projekt. NCC har även upphandlats för kv. Grundström med byggstart 
efter sommaren, samt Arboristen i Ystad Trädgårdsstad, som också 
är på gång. Här rör det sig om 36 respektive 20 bostäder.

Utöver detta är även upphandlingen klar av vindsombyggnad i 
Fridhem, och här är det Ystadföretaget BLS Entreprenad AB som 
ska färdigställa 36 vindslägenheter under 2019 och 2020. 

Med så mycket nyproduktion framöver, och även många 
ombyggnads- och underhållsprojekt, behöver vi utöka vår 
organisation med en projektledare och är väldigt glada att vi har 
lyckats rekrytera Therese Johansson. Hon kommer närmast från 
Helsingborgshem och börjar hos oss den 1 september.

Glöm inte erbjudandet om att springa Wallanderloppet gratis om du 
anmäler dig via Ystadbostäder – vi har platser kvar. Om man inte orkar 
eller kan springa någon av sträckorna på 3,8 eller 6 kilometer, så kan man 
kanske promenera. Innan loppet håller OS-löparen Mustafa ”Musse” 
Mohamed en kostnadsfri inspirationsföreläsning i Ystad Arena kl. 18.00.

I sommar bjuder vi också på Sommarlov i Fridhem och 
”minibomässan” Gröna Dagar i Ystad Trädgårdsstad 16-18/8.

Jag önskar alla en skön sommar varhelst ni befinner 
er. Här på Ystadbostäder kommer vi att ladda upp 
för alla byggnationer i höst och framöver.

Pehr Carlberg 
vd, Ystadbostäder

avtal i hamn
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PROJEK TLEDARE ULF K ARMEBÄCK 

MÄSTERKOCKEN DANIEL MÜLLERN

Gröna Dagar
upplev Ystads nya stadsdel

UNDER TRE DAGAR, 16-18 AUGUSTI, VÄLKOMNAR VI ALLA ATT TITTA 
NÄRMARE PÅ VAD SOM SKA BLI YSTAD TRÄDGÅRDSSTAD. DET 
BLIR ETT RIKT PROGRAM MED MASSOR AV INSPIRATION FÖR DIG 
SOM ÄR SUGEN PÅ EN LITE GRÖNARE LIVSSTIL – VAR DU ÄN BOR

Ulf Karmebäck är projektledare för 
Ystad Trädgårdsstad och berättar 
om planerna:

- Gröna Dagar blir ingen traditio-
nell bostadsmässa, eftersom bara 
några få hus är klara i augusti. Men 
man kommer kunna få en känsla 
av stadsdelen och livet här. Och 
förhoppningsvis även lite inspiration 
för en grönare livsstil. 

Det blir en hel del fokus på mat. 
Ystads mästerkock Daniel Müllern 
kommer att basa över ett trädgårds-

kök där han låter alla smaka på 
Trädgårdsstaden och bjuder på olika 
matrelaterade workshops. Även 
John Taylor, känd från teveprogram-
met Trädgårdssommar, kommer till 
Ystad för att inspirera.

Både Åbergs trädgård och en land-
skapsarkitekt kommer att finnas på 
plats för att ge idéer och inspiration 
till småskalig odling. Trädgårdssta-
den blir en ovanligt grön stadsdel 
tack vare att befintliga park- och 
naturmiljöer och gröna minnen från 
tidigare plantskolor bevaras.

- Här finns unika träd och växter 
som tagits tillvara i detaljplanen, och 
under Gröna Dagar kan man bland 
annat följa med på en trädprome-
nad där kommunens parkavdelning 
guidar.

Under mässdagarna kommer det 
också märkas att stadsdelen får en 
rad klimatsmarta lösningar. Du kan 
lära dig mer om ny teknik, solceller, 
fjärrvärme och kanske testa dig 
fram till vilken typ av elcykel som 
passar dig. 



FREDAG 16 AUGUSTI

• Invigning och presentation av Gröna 
Dagar och Ystad Trädgårdsstad.

• Invigning av trädgårdsköket där 
kocken Daniel Müllern låter oss 
smaka på Trädgårdsstaden.

• Presentation av områdets bostads-
projekt. 

• Ny teknik, solceller, fjärrvärme, 
trafik, elcyklar. 

• Trädpromenad.

LÖRDAG 17 AUGUSTI

• Laga mat utomhus. Workshop för 
barn med Daniel Müllern (20 platser 
så först till kvarn …). 

• Skissa med en landskapsarkitekt och 
gestalta en uteplats på liten yta.

• Gratis elbuss från Ystad Station via 
Stortorget till Ystad Trädgårdsstad. 

• Hur man styckar en grönsak och 
minimerar matsvinn. Workshop för 
vuxna med Daniel Müllern. 

• För alla barn: hoppborg, frisbeegolf, 
ballongtwist och trollkarlen Mr Flux.

• Presentation av områdets bostads-
projekt. 

• Prova elcykel.

• Trädpromenad.

SÖNDAG 18 AUGUSTI

• Soppor & buljonger med pinnbröd. 
Workshop för barn med Daniel Mül-
lern (20 platser så först till kvarn …). 

• Skissa med en landskapsarkitekt och 
gestalta en uteplats på liten yta.

• Vad kan man odla på balkongen? 
Åbergs Trädgård ger råd om odling. 

• Framtidens protein – laga mat med 
baljväxter. Workshop för vuxna med 
Daniel Müllern. 

• Presentation av områdets bostads-
projekt.

• Prova elcykel. 

• Trädpromenad.

programmet i stora drag

olika bostadsmiljöer – vad passar dig?

FÖR MER UTFÖRLIGT PROGRAM OCH TIDER GÅ IN PÅ WWW.YSTADBOSTADER.SE

YSTADBOSTÄDER KOMMER ATT BYGGA TRE OLIKA FASTIGHETER I 
TRÄDGÅRDSSTADEN, ARBORISTEN, MAMMUTTRÄDET OCH ABRAHAMSFÄLT. 
I DAGSLÄGET KAN VI PRESENTERA TVÅ AV DEM LITE NÄRMARE.

ARBORISTEN

Detta trevåningshus är vår första etapp med 20 lägen-
heter om 2-4 rum. Lägenheterna på markplan får egen 
trädgård, övriga har balkong eller terrass med praktiskt 
förråd. Fasaden består av tegel och puts med inslag av 
trä. Entrésidan får växtväggar och grönskan fortsätter 
upp på taket där det finns pergolor och ett gemensamt 
orangeri. Samtliga lägenheter har tillgång till odlingsyta.

MAMMUTTRÄDET 

Dessa två högre hus har sex våningar och sammanlagt 
50 lägenheter om 2-4 rum med härlig utblick. Husen 
präglas av sina fasader i puts och trä och får generösa 
balkonger och uteplatser med praktiskt förråd. Även 
här finns möjlighet till en egen odlingsyta. Fastigheten 
har fått sitt namn efter det unika mammutträdet som 
bevarats alldeles intill tomten.



HEMMA I YSTAD
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från storstaden Aleppo  
till lilla Ystad 
FAMILJEN ALSIRAFI HAR GJORT EN LÅNG RESA 
FÖR ETT LIV I SÄKERHET MEN NU BLICKAR DE 
FRAMÅT. NYFUNNA VÄNNER OCH DEN EGNA 
LÄGENHETEN GER TRYGGHET I EN NY TILLVARO.

För fem år sedan bodde familjen Al-
sirafi fortfarande i sin ljusa lägenhet 
i den syriska miljonstaden Aleppo. 
Pappa Samer arbetade som gym-
nastiklärare och drev en butik, de tre 
barnen gick i skolan. Varje dag vid 
lunchtid stod mamma Fatima redo 
med maten när övriga familjen kom 
hem för att äta.

Men kriget gjorde situationen allt för 
farlig i Aleppo, familjen lämnade sitt 
älskade hem och flyttade till släk-
tingar på landet, nära den turkiska 
gränsen. Snart närmade sig kriget 
även denna del av landet, Samer 
flydde till Sverige och familjen kom 

så småningom efter genom anhörig-
invandring.

Kvällssolen strilar in i trerummaren 
på Stora Västergatan som nu är fa-
miljen Alsirafis hem. Nymfparakiten 
Kocki försöker överrösta vårt samtal.  

Samer och Fatima visar bilder från 
sin gamla lägenhet. Ljusa stengolv, 
stuckatur på väggar och tak, en stor 
balkong.

- Trägolv var något nytt för oss 
när vi kom till Sverige. I Syrien är 
golven alltid av klinker eller sten och 
lätta att tvätta med vatten. Men på 

trägolv måste man ju vara försiktig, 
konstaterar Fatima. 

Tvättstuga och att behöva boka sin 
tvättid var också ett nytt fenomen.

- I Syrien äger man vanligen sin 
lägenhet och installerar tvättmaskin 
i badrummet, berättar Samer.

Sonen Samir, 20 år, är denna kväll 
på sitt extrajobb på ett äldreboende, 
dagtid läser han på fordonsprogram-
met. Rama, 19 år, gör förberedande 
studier för att senare kunna söka 
in på barnskötarutbildning. Yngsta 
dottern Rawan, 12 år, har just gått 



ut femman på Västervång och 
älskar skolan.

- Lärarna är så snälla, inte alls 
stränga som i Syrien. Jag har 
många kompisar och det går 
bra i skolan, då känner man sig 
hemma, konstaterar Rawan på 
klingande skånska.

Pappa Samer trivs med sitt arbe-
te på ett LSS-boende, mamma 
Fatima läser fortfarande svenska 
och planerar att sedan utbilda sig 
till barnskötare. Trots att familjen 
har fått lämna så mycket bakom 
sig – släkt, vänner, lägenhet och 

företag – så ser de ljust på framti-
den i Sverige.

- Vi förlorade verkligen allt, men 
det tjänar ingenting till att sörja. Vi 
måste bara acceptera att det inte 
finns någon trygghet i Syrien och 
gå vidare med livet här, menar 
Samer.

Den trivsamt inredda lägenheten 
på Stora Västergatan känns som 
hemma nu.

- Vi har fantastiska grannar som 
välkomnade oss direkt, det betyd-
de mycket för oss.

Boskola för nyanlända

VAD HAR MAN FÖR RÄTTIGHETER 

OCH SKYLDIGHETER SOM 

HYRESGÄST? BOSKOLAN ÄR 

ETT UNIKT PROJEKT DÄR 

YSTADBOSTÄDER OCH YSTADS 

KOMMUN INTRODUCERAR 

NYANLÄNDA HYRESGÄSTER I HUR 

DET FUNGERAR ATT BO I HYRESRÄTT.

När Insidan besöker vårens Boskola är det 

fyra syriska par som deltar. De är alla förhål-

landevis bra på svenska men för säkerhets 

skull visar Ystadbostäders Eskil Jönsson intro-

duktionsfilmerna på arabiska. Filmerna tar upp 

grundläggande saker som tvättstugeregler, 

sopsortering, varför man inte ska ställa saker 

i trappuppgången, och hur man förväntas 

underhålla sin lägenhet. 

Eskil fortsätter sedan genomgången och 

förklarar bland annat hur man ställer sig i kö 

för byte och hur Boportalen fungerar.

Med på kursen är även kommunens etable-

ringssamordnare, Lillemor Nilsson.

- Redan tidigt i mottagningen informerar vi 

nyanlända om bostadsmarknaden och regler, 

men att kunna följa upp när de har flyttat till 

egen lägenhet är väldigt värdefullt. Alla får 

samma information och chans att göra rätt.



använd Boportalen 
och vinn konsertbiljetter
HAR DU REGISTRERAT DIG I BOPORTALEN OCH 
UPPTÄCKT HUR PRAKTISK DEN ÄR? 

Har du registrerat dig i Boportalen och 
upptäckt hur praktisk den är? Om inte är 
det en god idé att göra det senast den 31 
juli i år. Alla som anmält sig till och med 
detta datum deltar i utlottningen av biljetter 
till Ystad Jazzfestival.

Att registrera sig och börja använda Bo-
portalen är enkelt. Gå in på vår webbsida, 
klicka på Boportalen och följ instruktioner-
na. Kolla att alla dina uppgifter stämmer 
och att du skriver in rätt telefonnummer. 
Glöm inte att klicka på spara.

     plast
Återvunnen plast är en värdefull resurs som kan bli nya plast-
produkter. Genom att återvinna sparar vi både olja och energi 
jämfört med tillverkning av ny plastråvara. När du och alla andra 
källsorterar plastavfall minskar också risken för att plasten ham-
nar i naturen där det tar mycket lång tid för den att brytas ner.

AVFALLSSKOLAN

1

DET HÄR KAN DU LÄGGA I PLASTÅTERVINNINGSKÄRLET:

 � JA, TACK!

Schampoflaskor, tandkräms tuber, 
chipspåsar, medicinkartor, frigolit m.m

 � NEJ, TACK!

Tandborstar och diskborstar, plastleksaker, 
CD- och DVD-förpackningar m.m.

Tänk på! Förpackningar med rester av färg, lim eller lösningsmedel lämnas som farligt avfall på 

återvinningsstationen. Hörlurar, telefonkablar och andra elföremål lämnas i kärl för elavfall.



sommarlovs
aktiviteter
VECKAN EFTER MIDSOMMAR 
STARTAR SOMMARLOV I 
FRIDHEM IGEN. VÄLKOMNA 
TILL GRÄSMATTAN UTMED 
ÖSTERLEDEN VARJE ONSDAG 
FRÅN KLOCKAN 18.

Precis som förra året är det KFUM Ystad 

som står för programmet och mycket 

kommer att kännas igen. Det bjuds bland 

annat på fotbollsskola, basket, musik, 

kreativt pyssel och hantverk tillsammans 

med Ungdomens hus. Sista onsdagen, 

den 14 augusti blir det stor final med 

hoppborg och trollerishow med Mr Flux. Alla 

Ystadsbostäders hyresgäster är välkomna 

till Fridhem så ta med hela familjen, umgås 

och ha kul. Den lokala hyresgästföreningen 

fixar fika och korv varje onsdag.

fläktfilter

– Filtret i din köksfläkt behöver tas ner och 
rengöras ungefär en gång i månaden, annars 
fungerar inte ventilationen som den ska.

SÅ HÄR GÖR DU:

Låt filtret ligga en stund i varmt 
vatten med diskmedel (gärna YES 
som är bra på fettlösning).

Skölj rent och låt torka.

Torka rent fläktkåpan både 
invändigt och utvändigt.

Sätt tillbaka filtret.

1

2

3

4

MARIE TIPSAR!

Marie Öst, besiktnings-

ansvarig hos Ystadbostäder, 

ger dig praktiska tips och goda 

råd om hur du under håller din 

lägenhet.



SVEPET

FOTO APELÖGA

upplev Sydkusten på två hjul

Dags att pumpa cykeldäcken för nu är Sydkustleden invigd: 26 mil av 
trafiksäker cykelled rik på upplevelser. Leden sträcker sig från Simris-
hamn i öster till Helsingborg i nordväst och består av sex etapper. Det-
ta blir den tredje nationella cykelleden och knyter samman övriga två, 
Sydostleden och Kattegattleden. Läs mer på www.sydkustleden.se

smaka på världen

Andra veckan i juli förvandlas Öster-
portstorg återigen till en internationell 
matmarknad. Vad sägs om att fylla din 
varukorg med tyska korvar, italienska 
oliver och franska ostar? International 
Food Festival pågår 9-13 juli.

förväxlingar på Ystads gator

För sjunde året levandegör Ystads stadsteater stadens 
historia genom olika karaktärer –  både verkliga och 
påhittade. Årets föreställning, Rena Rama Lakan, är en 
förväxlingsfars där bland annat välkända Charlotte Berlin 
dyker upp. Föreställningen startar även vid hennes hus 
på Dammgatan 43. Speltid 9-21 juli. Biljetter kan köpas 
på www.nortic.se eller Ystad Visitor Center.

lavendel i full blom

Redan under antiken spred sig lavendeldoften i romarnas badhus och 
namnet har också sina rötter i latinets ord för tvätta – lavare. I mitten 
på juli lyser det lila av väldoftande lavendel hos Österlenkryddor strax 
utanför Köpingebro. Under perioden 10-17 juli firas detta med olika 
aktiviteter. Läs mer på www.osterlenkryddor.se

En för alla, alla för en

Sommarteatern återkommer till scenen 
intill Åbergs trädgård. Årets föreställning 
(med 50 skådespelare mellan 6 och 34 
år) är en egen tolkning av De tre mus-
ketörerna med nyskriven musik signe-
rad Frida Green och Christoffer Zaar. 
Spel perioden är 7 juli till 4 augusti. Läs 
mer på sommarteaternystad.com där 
du länkas vidare till biljettförsälj ningen. 
Biljetter kan även köpas på  
Ystad Visitor Center.



hej RoseMarie och Karsten!

Rose-Marie Berggren är vikarierande biträdande förval-
tare och Karsten Jönsson ny fastighetsskötare.

Vad lockade er till 
Ystadbostäder?
Rose-Marie: Jag har 
arbetat på Malmö kom-
munala bostadsbolag och 
älskar att kunna vara en 
resurs, göra skillnad för 
människor och sprida lite 
glädje. Jag tror att det 
kan vara ännu lättare i en 
mindre organisation.
Karsten: Jag har varit byg-
gare med eget företag i 
många år och lockades av 
att jobba mer med under-
håll och att möta trevliga 
kollegor och hyresgäster.

Har ni några person-
liga sommartips?
Rose-Marie: Efter många 
år i Malmö har jag börjat 
upptäcka Ystad på nytt 
och jag vill rekommendera 
restaurang Marinan. Ut-
sikten mot havet är något 
av det vackraste man kan 
se här.
Karsten: Jag bor ju i Trel-
leborg men åker gärna till 
Ystad på sommaren och 
käkar middag på Restau-
rang Skogshyddan.

I ANRIKA ÅBERGS TRÄDGÅRD LIGGER DET MYSIGA 
TRÄDGÅRDSCAFÉET DÄR DU FIKAR OMGIVEN 
AV GRÖNSKAN OCH HUMLESURR. I DET HÄR 
NUMRET BJUDER CAFÉET INSIDANS LÄSARE 
PÅ RECEPTET TILL SINA VEGANSKA MUFFINS.

Ungefär två kilometer nordost om Ystad ligger handelsträdgården 
Åbergs Trädgård som startades av familjen Åberg 1872. Nästan 
140 år senare öppnade man caféet med ambitionen att servera så 
mycket som möjligt från trädgårdens egna miljövänliga odlingar. 

Både maträtter och bakverk baseras främst på det som för stunden 
går att skörda i växthus och trädgårdsland. Råvaror och drycker är så 
långt det är möjligt ekologiska och närproducerade, och man strävar 
efter att ha även glutenfria och veganska alternativ.

TRÄDGÅRDSMUFFINS 

DU BEHÖVER:

10 dl vetemjöl

6 dl strösocker

6 tsk bakpulver

6 tsk vaniljsocker

2 dl rapsolja

8 dl havremjölk

Valfria bär eller fruktbitar 

GÖR SÅ HÄR:

1 Värm ugnen till 175°, sätt ut 20 

stora muffinsformar på plåtar.

2 Blanda alla torra ingredienser i 

en skål och rör sedan ner olja och 

havremjölk. Blanda ihop till en 

kladdig smet. Tillsätt valfria bär eller 

fruktbitar.

3 Fördela smeten i muffinsformar-

na. Lämna ca 1-2 cm upp till kanten.

4 Grädda i ca 30 min, eller tills de 

fått fin färg.

MATRUTAN



NÄRBILD

PORTO 
BETALT

B-post

Avs: AB Ystadbostäder 
217 80 Ystad

Förvaltning och felanmälan

Ring 0411-57 72 00

Gör sedan ett knappval  
beroende på ärende

1. Felanmälan, 07.00-16.00

2. Förvaltningen, 09.30-12.00  
frågor om ditt boende

3. Ekonomi, 09.30-12.00  
frågor om din hyra eller fakturor

4. Kö och Uthyrning av bostäder, 
parkering 09.30-12.00  
samt 13.00-15.00,  
fredag eftermiddag stängt

5. Störningsärenden, 09.30-12.00 
och frågor om nyproduktion

Akut felanmälan efter kontorstid  
010-470 52 16

Ohyra, Anticimex 0771-40 11 00 
uppge att det är Ystadbostäder

ComHem TV, telefoni, bredband 
0771-55 00 00

Besökstider: 
Mån-tor kl 09.30-12.00

Besöksadress: 
Stortorget 2

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

Ansvarig utgivare: Ystadbostäder 
Skribent: Sara Högberg 
Redaktör: Py Paavolainen 
Layout: Helsinkifrostbites 
Tryck: Exakta

kvarter på vikingatida boplats

PÅ MÅNGA PLATSER I CENTRALA YSTAD PÅMINNS 
VI OM DE MEDELTIDA RÖTTERNA. MEN STADEN ÄR 
BETYDLIGT ÄLDRE ÄN SÅ, OCH DE ALLRA ÄLDSTA 
DELARNA KAN LIGGA STRAX VÄSTER OM CENTRUM.

När man står vid Ystadbostäders kvarter 
Tankbåten och blickar ut mot havet, så är 
det i stort sett samma vy som människor 
såg på 1000-talet. Vid omfattande 
utgrävningar av kvarterstomten under 
1970-talet gjordes arkeologiska fynd från 
500-1000-talet som tyder på att platsen 
kan vara ursprunget till Ystad. Hur hittade 
man då boplatsen? Det var amatörar-
keologen Anton Nilsson som gjorde en 
avgörande upptäckt från tåget en tidig 
sommardag 1976. 

Norr om Nya kyrkogården noterade 
Anton fläckar i fältet där grödan var 
betydligt kraftigare vilket väckte hans 
misstankar. Vid utgrävningar fann man 
allt från husrester och ugnar till järnföre-
mål, bärnstenar och glasbitar. Idag ligger 
resterna av denna boplats från vikingatid 
och tidig medeltid cirka 20 cm under 
kvarterets gräsmatta. Platsen räknas 
som fornminnesområde och därför kan 
man inte kan anlägga lekplats eller bygga 
något på gräsytan.


