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AV YSTADBOSTÄDER

DIN KUNDTIDNING

just nu i Ystad
TE X T SAR A HÖGBERG

har du rätt
e-postadress i
Boportalen?
I höstas upphörde Com
Hems e-posttjänst. I
samband med det var det
några hyresgäster med
Com Hem-adresser som
inte registrerade ny mail
adress i Boportalen och
därför missade lägenhetserbjudande. Försäkra dig
om att alla dina uppgifter
alltid är uppdaterade i Boportalen, så att du aldrig
missar något erbjudande
eller information.

digital uppsägning – ny tjänst

hyresförhandlingarna i hamn

Boportalen fortsätter att
utvecklas med nya funktioner. Nu kan du även
säga upp din lägenhet digitalt – enkelt och snabbt.

Nu är Ystadbostäders hyror för 2021 klara. Höjningen blev 1,25% och gäller
från 1 april. Hyrorna är vår
huvudsakliga intäkt och
det är med den som den
löpande förvaltningen och
underhållet ska betalas.
Löpande hyreshöjning är
nödvändig för att täcka
höjda avgifter för värme,
vatten och el.

• Logga in på Boportalen.
• Tryck på ”Kontraktsuppsägning”.
• Fyll i vilket kontrakt du vill
säga upp.
• Tryck på ”Säg upp kontrakt”.
• Nu skickas ett meddelande till din e-post. Öppna
och e-signera uppsägningen. Vi skickar därefter
en uppsägningsbekräftelse till din e-post.

E XEMPEL PÅ VAD
HÖJNINGEN INNEBÄR
I K RONOR:

• Är månadshyran 6 000 kr
blir höjningen 75 kr/mån
• Är månadshyran 7 000 kr
blir höjningen 88 kr/mån
• Är månadshyran 8 000 kr
blir höjningen 100 kr/mån

sommarplaner
Nu finns det ytterligare
två skäl att längta efter
sommaren. Även i år
planerar vi att bjuda alla
familjer på aktiviteter med
Sommarlov i Fridhem.
Vi räknar även med att
upprepa förra sommarens
uppskattade Allsång på
gårdar.

hej Jimmie Persson,
ny vd för Ystadbostäder!
Vad har du för bakgrund?
– Jag började jobba med fastighetsförvaltning i Vellinge direkt efter
gymnasiet. Därefter hann jag med ett antal år på Riksbyggen i Malmö
innan jag kom till Kävlinge. Där var jag med och byggde upp ett nytt
koncernbolag som skulle äga och förvalta samhällsnyttiga fastigheter
och var sedan fastighetschef.
Har du några speciella intressen?
– Jag har spelat fotboll sedan jag var liten och började som tränare när
jag var 12-13 år. Sedan fortsatte jag som tränare ända fram till barnen
kom och tiden inte riktigt räckte till. Men tränarerfarenheterna har
lärt mig massor om människor och ledarskap som jag har glädje av i
yrkeslivet.
Vad vill du åstadkomma som vd på Ystadbostäder?
– Jag vill fortsätta utveckla bolaget, förädla det fina
fastighetsbeståndet vi har samt jobba med hållbarhetsfrågor, vilket vi
har krav på oss att göra. Arbetet med energi och driftoptimering är ett
viktigt område som kanske inte alltid är så synligt, men det spelar stor
roll för vår ekonomi och för framtiden.
Finns det någon speciell fråga du vill driva?
– Jag tror på boendeinflytande och att hyresgästen ska kunna göra
”bostadskarriär” hos oss. Att vi i framtiden ska kunna erbjuda
lägenheter på alla nivåer och att hyresgästen ska kunna välja en högre
standard hos oss, istället för att lämna oss för en bostadsrätt. Vi ska
ha en mix av lägenheter i beståndet så att vi får en mix av människor i
våra hus. Det är så vi måste tänka framåt och fortsätta vara attraktiva.

SNAB BFAK TA

37 år, bor i Kävlinge med sambo och tre barn.
Just nu kretsar mycket i livet kring barnens aktiviteter, men
när tid ges så går jag gärna på fotboll och ishockey.
Favoritlag är så klart MFF, efter 10 års
ledarkarriär så blir man lätt blåögd.

inflyttat i Grundström

hemma på Syrénvägen
T E X T S A R A H Ö G B E R G , F O T O H A R R I PA AVO L A I N E N

UNDER HÖSTEN VAR DET DAGS FÖR
INFLY T TNING I GRUNDSTRÖM. 36 TOMMA
L ÄGENHETER HAR F YLLTS MED LIV OCH
RÖREL SE OCH FÖRVANDL ATS TILL NÅGONS
HEM. I EN L JUS T VÅ A PÅ S JÄT TE VÅNINGEN
HAR JAN GRÖNK VIST HIT TAT HEM.

Det var inte särskilt långt Jan
Grönkvist flyttade när han lämnade
sin bostadsrätt för en hyresrätt i
Grundström.
– Nej, jag flyttade ungefär 170 meter i nordvästlig riktning, konstaterar
han med ett skratt.

Närheten gjorde att Jan kunde
följa bygget från start och redan
då kändes det rätt. Jan, som själv
jobbar i byggbranschen, är van vid
att läsa ritningar och kunde göra sig
en bild av hur hans tvåa med öppen
planlösning mellan kök och vardagsrum skulle bli. Svårare var det att på
förhand se hur hans möbler skulle
passa in.

– Det har tagit lite tid att bo in sig.
Jag flyttade först in min gamla
soffa, men den kändes inte helt
rätt, så jag satsade istället på några
nya fåtöljer som ger en lite luftigare
känsla.
Från vardagsrummet kan Jan kliva
ut på den sex kvadratmeter stora
balkongen i västläge. Härifrån sjätte

våningen är sikten fri bort mot nya
Trädgårdsstaden och på vintern
syns till och med en glimt av havet.
– Jag har inte särskilt gröna fingrar
men nu ska jag förbereda balkongen inför våren med utemöbler och
kanske lite växter.

När inte balkongen lockar är det
gångavstånd till flera fina strövområden och till centrum är det bara fem
minuters promenad.
– Jag trivs jättebra här, både med
läget och min lägenhet. Det är
speciellt att bo så högt upp och på
natten sover jag som ett vaggat
barn, avslutar Jan med ett leende.

det frodas på gård
T E X T S A R A H Ö G B E R G; F OTO LO V I S A B AC K , N E L S O N G A R D E N

TRENDEN ÄR T Y DLIG: ALLT FLER VILL OMGE SIG MED GRÖNSK A , BÅDE BLOMMOR OCH
ÄTBAR A VÄ X TER. SOM HYRESGÄST HOS YSTADBOSTÄDER HAR DU FLER A MÖJLIGHETER
AT T VÄL JA MELL AN OM DU ÄR SUGEN PÅ AT T SÄT TA HÄNDERNA I JORDEN.
Efter ett år utan någon fast trädgårds
entreprenör är vi nu glada över att
ha två kontrakterade. I år fokuserar
de på att få ordning med det mest
akuta och att statusbesiktiga gårdarna för att kunna planera framåt.
Därför är det särskilt uppskattat att
det i flera fall är hyresgäster som tar
initiativ och sköter om våra krukplanteringar. På Adlercreutzgatan på
Regementet ska fastighetsskötare
Fredrik Johnsson köpa in krukor till
alla entréer och sedan får ett antal
hyresgäster välja ut växter och
ansvara för dem.

– Ja, det har verkligen blivit en hit
och i dagsläget har vi 19 odlingslådor. Här ute är det gott om plats
på gårdarna så det finns potential
för fler odlingsintresserade, säger
Fredrik.

– Det ser trevligt ut att det är enhetliga krukor, men växterna kan ju
variera.

– Det är verkligen trevligt. På de äldre gårdarna inne i centrum kan det
vara svårare att hitta tillräckligt med
plats för odlingslådor. Det måste ju
vara enkelt och säkert att ta sig fram
och att sköta gården.

På Adlercreutzgatan har det även
växt fram ett stort intresse för
odling i pallkragar där det förra
sommaren frodades bland annat
tomater, gurkor, majs och färggranna blommor.

Både Fredrik och kollegan RoseMarie Berggren på förvaltningen
upplever att odlingen på många
gårdar har blivit en anledning att
vistas ute och något att samlas
kring tillsammans med grannarna.
Inte minst på Fridhem där det just
nu finns 40 lådor.

För den som vill ägna sig mer åt
växter och allmänt gårdspyssel finns
också möjlighet att engagera sig i

självförvaltning, berättar Rose-Marie.
– Idag har vi självförvaltning på två
gårdar där några hyresgäster sköter
om gården, skottar och saltar på
vintern och håller koll på miljöhuset under helgen. Vi uppmuntrar
verkligen till det men man ska vara
medveten om att det är ett åtagande över tid. Det kan vara svårt att
åka på fyra veckors semester mitt i
sommaren.

3 gröna alternativ
• En egen pallkrage
• Ta ansvar för en kruka vid entrén
• Bli en självförvaltare
Vill du veta mer eller anmäla intresse
kontakta Rose-Marie på Förvaltningen,
rose-marie.berggren@ystadbostader.se
0411-57 72 00 knappval 2.

darna
årets frönyheter
BL AND FRÖFIRMORNA HIT TAR VI FLER A SPÄNNANDE NYHETER.
DE HÄR FR ÅN NEL SON GARDEN RYMS ALL A I EN PALLKR AGE.

TEFAT SPUMPA

VITK ÅL

FÖRGÄTMIGE J

Sorten heter Sunseanse och varje
pumpa har perfekt portionsstorlek.
God både rå och tillagad – till exempel ugnsgratinerad.

Går under namnet Beatrix och bildar
snabbt huvud stora som en knytnäve. Perfekt för odling i pallkrage.

Denna kinesiska förgätmigej får
fina små lila blommor och kan utan
problem odlas tätt i en pallkrage
tillsammans med grönsaker.

plats för tillväxt
T E X T S A R A H Ö G B E R G , F O T O H A R R I PA AVO L A I N E N

MED NY T T KONTOR PÅ LILL A ÖSTERGATAN 19 K AN
VISIONRE VISION ANSTÄLL A FLER MEDARBETARE OCH HJÄLPA
FLER FÖRETAG AT T FÖRVERKLIGA SINA VISIONER.
Under hösten gick flytten från
Regementsgatan och det så kallade
Starshinehuset till de helt nyrenoverade lokalerna där Tandtekniska
laboratoriet huserat i många år. Per
Larsson på Visionrevision är nöjd
och förklarar valet av ny adress.

– Vi hade vuxit ur våra lokaler på
Österportstorg och här kunde vi
vara med i processen från början
så att lokalerna anpassades till våra
behov.
Efterfrågan på byråns tjänster växer
i takt med att nya generationer
företagare väljer att ta mer hjälp

och lägga ut sin bokföring. I de nya
lokalerna ryms femton kontorsplatser, men läget har också spelat roll
för valet.
– Ja, nu sitter vi ännu mer centralt
och har också nära till fler parkeringsplatser så att vi är lättillgängliga
för våra kunder.

Detektivarbete för
att hitta rätt kulör.

Fasaden före
renoveringen

Foto HN Byggnadsvård

tillbaka till ursprunget
T E X T S A R A H Ö G B E R G , F O T O H A R R I PA AVO L A I N E N

K VARTERET HÅK AN, VID HÖRNET SANK T PETRI K YRKOPL AN OCH TR ÄDGÅRDSGATAN,
HAR GENOMGÅT T EN SPÄNNANDE RENOVERING DÄR BYGGNADSVÅRDAREN
HENRIK NIL SSON OCH HANS KOLLEGOR INOM OLIK A HANT VERKSOMR ÅDEN HAR
ÅTERSTÄLLT FASTIGHETEN TILL MER URSPRUNGLIGA KULÖRER OCH MATERIAL.
När det var dags för renovering av
denna historiska hörnfastighet, som
också går under namnet Ekbergska
gården, ville vi ta ett helhetsgrepp.
Henrik Nilsson från HN Byggnadsvård fick börja med en materialmässig inventering.
– Under de senaste 70 åren har det
lappats och lagats med för täta och
kraftiga material, som plastfärger
och cement, så att underliggande
material tagit stryk och inte har
kunnat andas.

Henrik tittade i arkiv efter bilder
på hur huset sett ut under tidigare
epoker. Han gjorde också en så
kallad färgtrappa, som innebär att
man skrapar fram olika färglager,
och kunde konstatera att huset mot
Trädgårdsgatan haft en kulör i bränd
terra. Korsvirkesdelen mot Sankt
Petri kyrkoplan, som troligen varit
ett packhus, fick åter vit kalkfärg på
alla putsdelar. 40 % av korsvirket
hade tidigare lagats med granvirke
som ruttnat och har nu ersatts med
hård ek.

– Vi kunde verkligen läsa av historiens vingslag i husen. Förutom
färgrester var det igensatta fönster
och portar som uppdagades och vi
såg också att fasaden mot Trädgårdsgatan varit stänkputsad så det
återställde vi. Det är sällan man får
möjlighet att göra ett så grundligt
arbete som vi har gjort med det här
projektet.

den här symbolen?
Vad betyder denVad
härbetyder
symbolen?

nya avfallssymboler
AVFALLSgör det lättare
FRÅGAN
att göra rätt

3

AVFALLSFRÅGAN

4

Vad betyder denVad
härbetyder
symbolen?
den här symbolen?

SNART K AN HEL A SVERIGE,
MATAVFALL
HÅRDPL A S T
OCH HEL A NORDEN, HA ET T
Här slänger du barockmöblemang av
1. Här slänger du vita 1.
porslinsäpplen
GEMENSAMT SÄT T AT T VÄGLEDA
glasfiber
SORTERING AV AVFALL . SAMMA
X. Här slänger du trasiga datorer
SYMBOLER SK A KUNNA FINNAS
X. Här lämnar du in för värdering i Antikrundan
PÅ MJÖLKFÖRPACKNINGEN,
2. Här slänger du matavfall
2. Här slänger du hårdplast
I SOPRUMMET OCH PÅ
ÅTERVINNINGSCENTR ALEN.
DET SK A GÖR A DET L ÄT TARE
AT T SORTER A AVFALLET R ÄT T,
VILKET I SIN TUR GER MER
PL A S TFÖRPACK NINGAR
TR A SIG TE X TIL
MATERIAL TILL ÅTERVINNING. 1. Här slänger du felkonstruerade
skärbrädor
1. Här slänger
du feltryckta AC/DC-tröjor

AVFALLSFRÅGAN
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AVFALLSFRÅGAN
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Vad betyder denVad
härbetyder
symbolen?
den här symbolen?

Det är ett unikt system som nu växer X. Här slänger du 5-liters whiskeyflaskor
med
X. Här slänger du
tröjor med spenatfläckar
fram. Aldrig tidigare har så många länderhandtag
enats om ett gemensamt sätt att kom2. Här slänger du trasig textil
2. Här slänger du plastförpackningar
municera kring avfall. Att samma bilder
återfinns där man slänger sina sopor, på
papperskorgarna på stan, och i grannkommunen såväl som i grannlandet när
man åker på semester gör det enkelt att
OFÄRGAD GL A S
LITIUMBAT TERIER
sortera rätt. Det gäller allt från förpack-1. Här slänger du felformad
1. pasta
Här slänger
pennedu randiga burkar
ningar till grovavfall och farligt avfall.

AVFALLSFRÅGAN
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AVFALLSFRÅGAN
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Vad betyder denVad
härbetyder
symbolen?
den här symbolen?
X. Här slänger du trasiga stämjärn
X. Här slänger du sneda skrivbordslådor

AVFALLSFRÅGAN

9

”Det nya sopspråket” är tredelat: tydliga
symboler kombineras med enhetliga 2. Här slänger du ofärgade2.glasförpackningar
Här slänger du litiumbatterier
namn på olika avfallsslag och vägledande
färger. Rött signalerar exempelvis farligt
avfall, orange är elavfall, mörkgrönt vägleder trädgårdsavfallet rätt, och lila betyder
plastavfall. Experter på kommunikation,
FÄRG
INVA SIVA AR TER
på avfallshantering och beteendeveten1. Här slänger du trasiga hinkar
1. Här slänger du fula snöflingor
skap har rådfrågats och systemet har testats på allmänheten, allt för att det skaX.bliHär slänger du lingonsylt
X. Här slänger du misslyckad batik
så enkelt och tydligt som möjligt. Målet
är ökad återvinning och ökade möjlighe2. Här slänger du färg
2. Här slänger du invasiva arter
ter att nå en cirkulär ekonomi.

Vad betyder den här symbolen?

Det är frivilligt för såväl kommuner som
privata avfallshanterare och producenter att använda de nya symbolerna. På
AVFALL SOM MÅ S TE
Ystadbostäder har vi som mål att introdu1. Här slängerENERGIÅTERVINNA
du böjda pilar S
cera de nya symbolerna successivt.

X. Här slänger du trafikskyltar

MARIE TIPSAR!

Marie Öst, besiktningsansvarig hos Ystadbostäder, ger dig praktiska tips
och goda råd om hur du underhåller din lägenhet.

ovälkomna kryp
En mjölbagge i skafferiet, myror i hallen eller silverfiskar i badrummet. Många av
de små krypen är ganska oskyldiga men likväl otrevliga att få in. Släng mjölpåsar
som angripits, sätt silverfiskfällor i badrummet. Men det viktigaste är att förebygga
genom att hålla rent och städat, särskilt dusch/badkarsbrunn, regelbundet slänga
gamla specerier, ta bort läskdroppar, godis och annat sött som myror gillar.
Om du inte själv lyckas bli av med problemet, eller har mer
allvarlig ohyra som vägglöss, ska du anmäla till Anticimex. Vårt
ansvar är att det finns en försäkring för skadedjur.
TIPS!

Följ kontot Husmorstips på Facebook för väl beprövade
tips på hur du får bort ovälkomna kryp.

VANLIGA FRÅGOR
HÄR SVAR AR VI PÅ EN DEL AV DE FR ÅGOR VI FÅR
IN, SÅ AT T FLER AV ER K AN TA DEL AV SVAREN.
Fråga: Varför kan jag inte få varmare, jag är beredd att betala mer.
Svar: Värmesystemet i ett hus är som en lång slinga som går
genom alla lägenheter. Hela huset är injusterat så att alla lägenheter
ska ha samma temperatur. Det går inte att höja värmen i en
lägenhet eftersom det påverkar alla lägenheter. Om du vill ha det
varmare så får du själv investera i en el/oljefylld radiator.
Fråga: Varför tar det ibland så lång tid för er att åtgärda
ett fel när det andra gånger går väldigt fort?
Svar: För att våra kunder ska få den service de förtjänar så har vi satt
upp regler för hur felanmälan ska skötas. Akut felanmälan ska åtgärdas
inom 24 timmar. Icke akut felanmälan ska utföras inom tre arbetsdagar.
Felanmälan som vi inte själv kan utföra, och som vi måste få in specialist
till, kan ta längre tid men då ska vi informera hyresgästen om det.
Fråga: Varför är det inte rent i mitt trapphus?
Svar: Städningen utförs av en städfirma och det vanligaste är att
trapphusen städas en gång varje vecka. Tvättstugorna storstädas
regelbundet under året men den som använder tvättstugan ska
städa efter sig varje gång. Vi besiktigar städning regelbundet
för att kontrollera att vår städfirma städar ordentligt.

?

?

?

?

.
RATTOR

så hjälps vi åt att hålla dem i schack
TEX T SAR A HÖGBERG

K ÄNNS DET SOM AT T DU SER R ÅT TOR OF TARE IDAG ÄN FÖR 10 ÅR SEDAN? DET
STÄMMER SANNOLIK T, R ÅT TORNA HAR ÖK AT I ALL A STÄDER OCH ORSAKEN
K AN HÄRLEDAS TILL AT T VI MÄNNISKOR ÄNDR AT VÅRT BETEENDE. ANTICIME X
TIPSAR OM VAD VI ALL A K AN GÖR A FÖR AT T BROMSA SPRIDNINGEN.
Där det finns människor finns det råttor.
Så har det alltid varit. Normalt är de skygga och bra på att gömma sig men om
det uppstår någon störning, som att man
sätter en grävskopa i marken för att komma åt ledningar eller starta ett bygge,
tvingas de fram och blir mer synliga.
Men det stämmer att de har ökat i antal
och Emil Öberg på Anticimex konstaterar
flera förändringar i vårt samhälle som
gynnar tillväxten av råttor. Idag behöver
man inte gå särskilt långt på en gata för
att se något ätbart på marken. Råttor
lär sig snabbt var det serveras mat och
därför måste vi alla hjälpas åt med att
slänga våra snabbmatsrester och kladdiga förpackningar i papperskorgar.
En annan förändring i stadsbilden är att
våra sopor flyttat ut till miljöhus som inte
alltid är täta, men om sopkärlen hålls
ordentligt stängda minskar man attraktionskraften. Gården är också ett område
där man med enkla medel kan begränsa
tillgången på mat. Som att undvika att

mata fåglar och att inte lämna kvar några
rester när du fikat eller grillat. Det är
också viktigt att det inte finns något bråte
eller tät växtlighet intill fastigheten där
råttor kan ta skydd.
– Vi brukar säga att råttan behöver tre
ben för sin existens: mat, vatten och
skydd. Tar man bort ett av dessa ben så
rubbar man deras livsförhållanden och
kan bli av med problemet.
Brunråttan är vanligast i Sverige och
lever antingen ovan eller under mark i
vårt avloppsystem. När Anticimex får en
anmälan om råttor åker man ut för att
göra en inventering av fastigheten, eventuella öppningar tätas och fällor sätts upp
– ofta utmed husfasaden där råttorna
gärna rör sig.
– Idag har vi så kallade smarta fällor som
skickar signaler när en råtta fångats. På
så sätt kan vi tömma fällan snabbt och
får värdefull statistik över förekomsten.

TIPS FÖR AT T S TOPPA
R ÅT TORNA

• Lämna inga matrester på
gården.
• Håll sopkärlen ordentligt
stängda.
• Mata inte fåglar.
• Undvik bråte och tät växtlighet intill fasaden.
• Anmäl alltid misstanke om
råttor.
VISS TE DU?

Ett enda råttpar kan vid optimala förutsättningar under
ett år ge upphov till 800 nya
råttor.

Eva-Karin summerar 40 år
med Ystadbostäder
TEX T SAR A HÖGBERG

DE T HAR HUNNIT GÅ OFAT TBAR A F YR A DECENNIER SEDAN E VA K ARIN L ARSSON ARBE TA DE SIN FÖRS TA DAG SOM S TÄ DARE
HOS YS TA DBOS TÄ DER . DÅ HE T TE S VERIGES S TA DSMINIS TER
TORB JÖRN FÄLLDIN, B JÖRN SK IFS REPRESENTER A DE S VERIGE I
EUROVISION SONG CONTES T – OCH S TÄ DARNA S UTRUS TNING
MED SKURHINK , BORS TE OCH TR A SA VAR TUNG OCH OPR AK TISK .

Under sina år som städare har
Eva-Karin Larsson på nära håll sett
utvecklingen mot mer ergonomisk
utrustning.
– Ja, i början fick man gå runt med
en skurtrasa och hink full av vatten,
men så kom moppgarn, städvagn
med moppmaskin och senare svepgarn på stativ som gjorde jobbet
mycket mindre tungt och fysiskt
krävande.
Det var flera faktorer som
fick henne att välja arbetet på
Ystadbostäder.
– Det var fritt och kändes bra att
kombinera med familjelivet när
min dotter var liten. Dessutom har
jag alltid gillat att städa och hålla
ordning.
Under många år, från 1981 till 2017,
jobbade Eva-Karin främst i fastigheter i de östra delarna av Ystad och

hann lära känna många av hyresgästerna.
– På 80-talet var det gott om
barnfamiljer i Fridhem, och där var
liv och rörelse. Jag har alltid gillat
alla möten och relationer, både med
hyresgäster och kollegor. Annars
hade jag inte stannat kvar i yrket så
många år.
”Ystadtösen” Eva-Karin har hela
livet rört sig i välkända kvarter och
kan konstatera att staden har ändrats en hel del sedan uppväxten på
Trädgårdsgatan.
– På många sätt var det en annan
stad när jag var barn på 60-talet. Vi
lekte på gatan och åkte till och med
skridskor där om vintern. På hörnan
låg Kjells Livs som hade det mesta
man kunde behöva och på fredagkvällarna satte sig min pappa och
kvarterets gubbar på trapporna och
pratade. Det var en fin uppväxt.

Från 2017 började Eva-Karin arbeta
i de västra delarna och numera bor
hon även här. I lägenheten i Havsblick har hon börjat finna sig till rätta
med det nya livet som pensionär.
– Nu har jag tid att promenera, läsa,
lösa korsord och träffa barnbarnet.
Visst kan jag sakna hela den sociala
biten med jobbet, men jag får hitta
den i andra sammanhang.

”Vi vill rikta ett varmt
tack till Eva-Karin för
hennes noggranna arbete
och starka lojalitet med
Ystadbostäder. Att med
entusiasm och hög kvalitet
göra skillnad i så många
människors vardagsmiljö
i så många år är en fin
bedrift.”
Förvaltningschef Peter Kruus

SVEPET

Ystads första stadsarkitekt
satte spår
Den senaste boken från Ystads fornminnesförening,
Ystadiana 2020, handlar om legendariska
stadsarkitekten Peter Boisen (1836-1908) som
hade stort inflytande över Ystads stadsbild och
ritade själv bland annat teaterbyggnaden.

lös en mordgåta i Wallanders värld
StoryTourist är en svenskutvecklad app med självguidade
stadsvandringar baserade på kända böcker. Nu finns en vandring
som bygger på Henning Mankells novell Fotografens död. Här
följer du Wallander genom Ystad medan han försöker lösa mordet
på en lokal fotograf. Med hjälp av ljud, bilder, animation och
spännande pussel kommer du kunna hjälpa till att ta reda på vem
mördaren är. Du behöver en smart telefon för att kunna ladda
ner StoryTourist-appen och turen kostar 58 kr per person.

Alfons Åberg kommer till stan
Under våren håller Klostermuseet fortsatt stängt
och passar på att digitalisera och registrera sina
samlingar. Men vi håller alla tummar för att det blir
en planerad nyöppning den 5 juni med flera nya
utställningar. En av dem bjuder in till författaren
Gunilla Bergströms Alfons Åberg-värld med möjlighet
att läsa och leka i flera av de välkända sagomiljöerna.

RECEPT

spela boule i Ystad
Det finns flera boulebanor utomhus i Ystad,
framför allt två aktiva stora banor varav en är i
småbåtshamnen och den andra i Sandskogen.
Här spelar Hamnboularna, samt Aktiva Seniorer,
Korpförening Ystad som även har en familjesektion.
https://www.hamnboularna.se/
https://idrottonline.se/KorpforeningYstad-Korpen/

ramslökspesto
Snart är det dags att ge sig ut i naturen och leta efter
ramslök, som det finns gott om i våra trakter. Ramslöken är släkt med både gräslök och vitlök och trivs
särskilt bra i lite fuktiga områden – och när den trivs
finns det ofta rikligt av den.
Här bjuder vi på ett riktigt enkelt recept på rams
lökspesto. Gott till pasta, eller som tillbehör till
lammstek och ugnsrostad potatis. Du kan också röra
ut den med lite crème fraîche för en god dipp.
DU BEHÖVER:

1 knippe ramslök (ca 0,5 l)
1 dl hackade mandlar eller pinjenötter
1,5 dl olivolja
75 g riven parmesan eller pecorino
1 nypa salt
F O T O R U S TA

dags för uteliv
Nu längtar vi ut till trädgårdar och balkonger.
Vad har du för planer för din utemiljö? Just
nu finns det mycket utemöbler i rotting och
kanske mer praktiska konstmaterial. Känslan är
lätt och luftig och färgskalan milt naturlig.

GÖR SÅ HÄR:

Rosta mandlar eller pinjenötter lätt i torr stekpanna.
Hacka dem grovt.
Riv ramslöksbladen grovt och mixa med mandlar/
pinjenötter. Tillsätt olivolja tills konsistensen känns
lagom.
Tillsätt salt och riven ost och blanda väl.

B-post
PORTO
BETALT

Avs: AB Ystadbostäder
217 80 Ystad

NÄRBILD

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

Minnet av en välgörare
VID HÖRNET L ÅNGGATAN - FJÄDERGR ÄND LIGGER
RUNNERSTRÖMS TORG – EN LITEN PL ANTERING UNDER EN
HÄNGASK . PÅ EN NATURSTEN SIT TER EN RELIEF TILL MINNE
AV A XEL VIC TOR RUNNERSTRÖM. MEN VEM VAR HAN?

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

Postadress:
271 80 Ystad
www.ystadbostader.se
info@ystadbostader.se
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Just på den här platsen lekte Ystadsonen
Axel Victor Runnerström (1888-1958).
18 år gammal lämnade han staden och
med tiden blev han en förmögen man i
New York. Men han glömde aldrig sina
rötter. Runnerström testamenterade
en stor summa pengar till en fond vars
avkastning skulle gå till undervisning av
ungdomar samt vård av fattiga och sjuka i
Ystad. Fonden är fortfarande aktiv.

1964 hedrades Runnerström med den
lilla platsen uppkallad efter honom samt
tre bronsreliefer gjorda av konstnären Ivar
Ålenius-Björk. En av dem är ett porträtt
av Runnerström, de andra relieferna
anspelar på fonden och föreställer studerande ungdomar och gamla som får vård.
Malmökonstnären Ivar Ålenius-Björk är
bland annat känd för sitt samarbete med
Ystad Metall och ljusstaken Liljan.

