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DIN KUNDTIDNING

just nu i Ystad
TE X T SAR A HÖGBERG

Ventilationskontroll

… och det här
kan du göra

Vi genomför obligatorisk
ventilationskontroll (OVK)
i våra fastigheter. Det
är ett myndighetskrav
och innebär att vi måste
komma in i alla lägenheter
i fastigheten när vi skall
utföra OVK. Vi har olika
ventilatilationssystem i
våra hus, i många äldre hus är det så kallat
självdrag utan mekanisk
fläkt och i de nyare husen
är det FTX-aggregat eller
endast frånluft med mekanisk fläkt. Oavsett system
så ska luftflödet följa lagen och kontrollintervallet
är tre till sex år beroende
på system.

Du kan själv göra flera
saker för att ventilationen
i din bostad ska fungera
bra. Vädra gärna så att du
får in frisk luft i bostaden.
Håll tilluftsventilerna
öppna, liksom eventuella
spaltventiler i fönster, så
att luften känns fräsch.
Gör rent frånluftsventilerna från damm och
partiklar genom att torka
av eller dammsuga utifrån.
Rengör även filtret i
köksfläkten om du har ett
sådant – det sätts lätt igen
av matos.

Nytt i Fridhem!
Boka tvätt-tid
elektroniskt
Nu inför vi samma elektroniska tvättbokningssystem i Fridhem som vi har
i Grundström. Ett tryggt
system som innebär att
du bokar på webben eller i
appen och sedan tar dig in
i tvättstugan med din tagg
på den bokade tiden – då
ingen annan har tillträde
dit. Ingen kan heller ändra
din bokade tvätt, vilket
tidigare har inträffat. Faller
systemet väl ut kan vi
komma att införa det i fler
fastigheter.

Sommarlov
i Fridhem
Precis som förra året
blir det i sommar ett
Corona-anpassat Sommarlov i Fridhem för hela
familjen. KFUM Ystad
och Ungdomens hus står
för aktiviteterna på den
stora gräsytan söder om
Fridhem varje torsdag i juli
klockan 18-21.

Com Hem
blir Tele2
Com Hem, vår leverantör
av digitala tjänster, har
gått samman med Tele2.
För dig som hyresgäst
innebär namnbytet ingen
skillnad i dagens leveranser, men med tiden
kommer det ge tillgång
till snabbare uppkoppling.
Att samla mobiltjänster,
bredband och tv hos samma leverantör ger också
bra förmåner. Läs mer på
www.tele2.se

Musik på gårdarna
Även i sommar kommer
vi att bjuda på levande
musik med lokala musiker
på ett antal gårdar. Håll
utkik efter mer information på vår hemsida och
facebooksida. Alla som
bor på berörda gårdar får
information i trapphus och
via e-post.

förändringsresa

Vi har snart levt med Coronapandemin i ett och ett halvt år och
det har förändrat både samhället i stort och Ystadbostäder i
smått. När vi nu börjar se ljuset i tunneln efter vaccinering och
sjunkande smittotal pågår ett febrilt arbete hos oss med att
förbereda både verksamheten och bolaget för nya tider.
Pandemin har naturligtvis framförallt inneburit stora mänskliga
och ekonomiska utmaningar och förluster, men i vår verksamhet
kan vi också se att det faktiskt kan komma något gott ur denna
utmanande erfarenhet. Så som digitalisering av kundtjänst,
effektivare möten och flexiblare arbetsförhållanden för
personalen. Nu gäller det att fånga upp dessa möjligheter och få
in rutinerna i vårt framtida arbetssätt, samtidigt som vi stärker
vårt kundfokus i vardagen.
Ystadbostäders organisation har tidigare varit rustad för att
bygga nya bostäder men i spåren av ändrat ägardirektiv 2020
har organisationen anpassats. Fokus ligger nu på att stärka den
långsiktiga förvaltningen och prioritera bolagets kunder, det vill
säga ni hyresgäster. Bolaget har inrättat en ny tjänst, Bosocial
samordnare, som framöver kommer verka aktivt ute på fältet
och möta våra hyresgäster. På detta sätt hoppas vi kunna öka
boinflytandet och närma oss er i vardagen.
Denna förändringsresa som bolaget nu påbörjat kommer pågå
under en längre tid, och jag kommer säkert återkomma med mer
aktuell information till er framöver.
Till sist vill jag önska er alla en glad och trevlig sommar.

Jimmie Persson
vd, Ystadbostäder

vägen till en lägenhet
så funkar kösystemet
T E X T S A R A H Ö G B E R G , B I L D H A R R I PA AVO L A I N E N

ALL A SOM STÅR I VÅR BOSTADSKÖ ÄR VÄLKOMNA
AT T SÖK A BOSTAD, FÖRR ÅD, PARKERINGSPL ATS
ELLER LOK AL HOS OSS. BÖRJA MED AT T REGISTRER A
DIG I BOPORTALEN SÅ ÄR DU INNE I SYSTEMET.

1.

Du registrerar dig i Boportalen
på www.ystadbostader.se.
Du kan stå i kö från 16 års
ålder men inte få kontrakt
förrän du fyllt 18 år.

Du får visningserbjudande
utifrån poängantal. Ju
längre du varit registrerad
desto längre fram i kön
hamnar du.

4.

3.
Glöm inte logga in
i januari varje år.

2.
Varje dag du står i kö samlar
du poäng. Poängen är dina
personliga och kan inte
överlåtas eller slås samman
med någon annans.

För att behålla dina köpoäng
måste du någon gång i
januari varje år logga in i
Boportalen.
Om du inte gör det måste
vi på grund av GDPR-lagen
radera dina personuppgifter.

5.

Om du under en
12-månadersperiod inte svarar
eller tackar nej till tre erbjudna
lägenheter, spärras du från att söka
fler lediga lägenheter det närmaste
året. Du behåller dock dina poäng.

Om du tackar ja till ett
erbjudande om en lägenhet,
förråd eller parkering och
uppfyller våra grundkrav
skriver vi kontrakt.

6.

Nu när du är hyresgäst hos
Ystadbostäder tas dina
poäng automatiskt bort, men
din inloggning finns kvar så
att du kan fortsätta logga in
i Boportalen som hyresgäst
och ta del av alla tjänster där.

Vill du stå i kö igen
behöver du registrera
om dig för det.

Lägenhetsbyte
Som hyresgäst har du rätt att byta din lägenhet. Men
det kräver Ystadbostäders godkännande och du måste
ha bott i din nuvarande lägenhet i 12 månader. Självklart
får man varken köpa eller sälja ett kontrakt i samband
med ett byte.

7.

8.

Det här kan du också göra i Boportalen
• Göra felanmälan
• Se din hyresavi
• Ansöka om lägenhetsbyte
• Se ditt besiktningsprotokoll och pågående ärenden
• Säga upp din lägenhet (legitimering med Bank-ID)
Glöm inte att uppdatera nytt telefonnummer eller ny
e-postadress i Boportalen – så att vi alltid kan nå dig.

hållbar vardag laga, vårda
TE X T SAR A HÖGBERG

DET ÄR INGEN NYHET AT T VI IDAG KONSUMER AR OCH FÖRBRUK AR MER
RESURSER ÄN VAD VÅR JORD MÅR BR A AV. MEN NÄR DET IBL AND ÄR DYR ARE
AT T L AGA EN TR ASIG STAVMIXER ÄN AT T KÖPA EN NY K AN DET K ÄNNAS SVÅRT
AT T ALLTID GÖR A R ÄT T. DET BEHÖVS MER INSPIR ATION OCH GODA IDÉER.

se på dina saker
med nya ögon
En inspiratör till en mer hållbar livsstil
är Isabelle McAllister som har ägnat
sig åt återbruk och gör-det-själv-projekt i decennier. Hon har lett teveprogram, bloggat och skrivit böcker i hur
man kan vara kreativ och inredningsintresserad på ett mer ekonomiskt
och hållbart sätt.

ofullständigt. Att våra prylar kan få ha
lite skavanker, helt enkelt.

I den nya boken Skavank (Norstedts)
vill hon uppmuntra oss att se på våra
saker med andra ögon. Är det så
farligt att saker är lite slitna eller inte
följer den senaste trenden? Kanske
kan vi i högre grad acceptera det
som brister, är lite asymmetriskt och

När man suktar efter förnyelse (vilket
är högst mänskligt) kanske det där
bordet kan slipas eller målas och den
ärvda soffan kläs om. Eller man kan
förnya genom att byta saker med
grannar och vänner!

Tänk efter först!

Mer inspiration

Ifrågasätt om du behöver saken.
Om svaret är ja, fundera över hur
den är tillverkad, om den är möjlig
att laga och återvinna så småningom.

Repair café dyker upp runt om
världen – en mötesplats där man reparerar saker och fikar ihop. Kanske
något för Ystad?

Tips! Slipa istället
för att slänga

På www.lagningsbloggen.se hittar
du handfasta lagningstips.
Hashtaggen #visiblemending på
Instagram visar hur lagningar kan bli
en dekoration.

I boken gör Isabelle en omfattande
genomgång av olika material – allt
från trä och textil till plast och metall
– och ger praktiska tips på hur man
kan vårda och laga dem.

Visste du att ett glas som är naggat
i kanten faktiskt kan slipas mjukt
och slätt igen? Använd en brynsten
eller ett fint sandpapper. Är det ett
glas du är särskilt rädd om kan det
vara värt att gå till glasmästaren för
hjälp.

och använd det du redan har
ge dina prylar ett längre liv
I YSTAD FINNS DET GOT T OM HANT VERK ARE SOM K AN REPARER A OCH VÅRDA
SÅVÄL DINA MÖBLER SOM KL ÄDER OCH SKOR. FLER A AV DEM K AN OCKSÅ
ERB JUDA MATERIAL OCH R ÅD OM DU VILL GÖR A JOBBET S JÄLV.

ELIN NIL SSON, ELINS TAPET SER ARVERK S TAD,

MALIN ALLBÄCK , FÄRGBUTIKEN

S TOR A VÄ S TERGATAN 7A

BY TA Y TA , TEGNÉRGATAN 1

Hur är intresset för att klä om möbler?
– Jag skulle säga att det ökar. Allt fler går på loppis eller
har ärvda fåtöljer och stolar med stort affektionsvärde
som de vill ta hand om. Oftast vill kunderna ha en ny
klädsel men ibland även att vi förbättrar eller lagar den
stoppningen.

Vad kan man göra för att uppdatera
ett slitet bord eller en byrå i trä?
– Börja med att slipa ytan, sedan kan du exempelvis
lägga på ett vax med pigment. Då får du en färgton men
ser ändå träet igenom. Vill du ha mer kulör målar du
med en linoljefärg.

Kan man klä om en stol själv?
– Om man har tid, rätt kunskap och verktyg så kan
man absolut det. Då är det säkrast att börja med något
enklare, som en stolsits. Tänk på att välja tyg av bra
kvalitet som du kan köpa hos tapetseraren.

Är det svårt att måla med linoljefärg?
– Nej, men man måste ha lite tålamod. Lägg på tunt
med färg i flera lager och låt färgen torka emellan. Är
det en stor, plan yta kan du använda roller, annars en
naturhårspensel av bra kvalitet.

Hur tar jag bäst hand om min klädda möbel?
– Vårda den genom att dammsuga regelbundet. Om du
får en fläck kontakta gärna din tapetserare för bästa råd
utifrån tygkvalitet.

Varför välja linoljefärg?
– För att det är en naturprodukt. Jag tycker att det
känns helt fel att lägga på en plastfärg på ett träföremål.
Idag har intresset för miljövänliga färger slagit igenom
på bred front och många målerifirmor kommer till oss
för att köpa färg för att deras kunder efterfrågar det.

sommar på gårdar, balkonger –
och i insektshotell
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

EF TER EN OVANLIGT SVAL OCH SEGDR AGEN VÅR
K AN VI NU ÄNTLIGEN NJUTA AV GRÖNSK ANDE
OCH BLOMMANDE UTEMIL JÖER.

På senare år har vi sett ett ständigt
ökande intresse för våra odlingslådor. Det är vi väldigt glada över, men
just nu har vi fyllt upp det utrymme
som finns på gårdarna och kan inte
riktigt möta den stora efterfrågan.
Vi vill därför gärna uppmuntra alla
er som har en balkong eller uteplats
att utnyttja den ytan till att odla
på. Många kryddor och grönsaker
trivs utmärkt i krukor. Tänk bara
på säkerheten – att inget hänger

utanför räcket och att det inte rinner
ner vatten på grannbalkongen när
du vattnar.
Om du har du balkong eller uteplats
har du nyligen fått vårt utskick med
material och instruktioner till ett litet
insektshotell i bambu. Varje hotell
innehåller 10 bostäder, så om våra
cirka 1 000 utskickade insektshotell
sätts upp blir det sammanlagt 10
000 nya hem till pollinerande insek-

ter i Ystad. Genom att skapa dessa
boplatser bidrar vi tillsammans till en
ökad biologisk mångfald och bättre
pollinering av ätbara grödor.
TIPS!

Ordna en växt- eller fröbytardag med
dina grannar. Glöm inte att krukväxter
också gärna kan delas och bytas.

det osynliga
– och viktiga –
underhållet
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

MYCKET AV VÅRT L ÅNGSIK TIGA
UNDERHÅLL SARBETE ÄR UPPENBART, SOM
MÅLNING OCH FÖNSTERRENOVERINGAR,
MEN LIK A VIK TIGT ÄR DET UNDERHÅLL
SOM INTE SYNS FÖR BLOT TA ÖGAT. DET
SOM RÖR VENTIL ATIONSAGGREGAT OCH
VÄRMEPUMPAR, RÖR- OCH ELLEDNINGAR.
Vilka prioriteringar vi ska
göra i underhållsarbetet
styrs av vår underhållsplan
som uppdateras och
budgeteras varje år efter
noggranna inventeringar.
Det är inte enbart
husets ålder som avgör
behoven, ibland är det
omständigheter som
väder och husets läge
som påverkar till exempel
fasad, fönster och tak.
Allt underhåll är
inte lika uppenbart.
Undercentralen kan
beskrivas som husets
hjärta, det finns ofta i
källaren och styr värme
och varmvatten i hela
fastigheten. Många
undercentraler i vårt

fastighetsbestånd är
installerade för bortåt
40 år sedan och vi byter
nu successivt ut dem
innan problem uppstår.
Både för att säkra ett
skönt inomhusklimat
och varmvatten och
för att kunna sänka
energiförbrukningen.
Med ett planerat
underhåll kan man
begränsa omfattningen
av mer akuta skador,
som vattenläckor och
avloppsstopp. Ändå är det
ofrånkomligt att det ibland
uppstår oväntade problem
som måste åtgärdas
omgående och kräver
resurser.

historiska fynd i nyrenoverade hans raffns gård

I fasaden mot Stora Norregatan har denna fönsterkarm från 1700-talet i ornerad ek blivit synlig igen sedan en täckande skiva tagits bort.
Här sitter nu åter de två fönsterbågar som hittades på vinden.

HANS R AFFNS GÅRD OCH DET SÅ K ALL ADE ÄNGL AHUSET
FORTSÄT TER AT T FASCINER A OCH ÖVERR ASK A . GENOM
DEN SENASTE RENOVERINGEN OCH OMBYGGNADEN HAR
FLER A INTRESSANTA HISTORISK A L AGER KOMMIT I DAGERN.
Efter de senaste årens exteriöra och
interiöra restauration och ombyggnad står Hans Raffns gård nu färdig
med sammanlagt sex lägenheter.
Från en tvåa på 50 kvadratmeter
till en femma på 130 kvadratmeter.
Under byggperioden har en rad
skickliga byggnadshantverkare – allt
från målerikonservator till träbildhuggare och murare – varit på plats

för att säkerställa att fastighetens
många unika skatter bevaras.
Arbetet ledde till en del helt nya
upptäckter. Ett blyinfattat 1700-talsfönster hittades på vinden, ett
gammalt tegelgolv grävdes fram i
gårdshuset och under ett golv hittades en del av en målad stuckatur.

Att det fanns väggmålningar från
1600-talet dolda under gipsväggarna i Änglahuset, den allra äldsta
delen av Hans Raffns gård, var känt
sedan tidigare men att de var i så
fint skick överraskade experterna.
Målningarna är nu dokumenterade
och restaurerade och åter skyddade av en luftspalt och en täckande
innervägg. På så sätt säkrar vi att
den unika skatten finns kvar för
kommande generationer Ystadbor.

F OTO PÅ D E N N A S I DA N : J O H A N N A H A D M Y R / R E S TAU R E R A

Det är sammanlagt tre väggpartier
i korsvirke och lerbruk som är
målade. Motiven med blommor och
stänglar visar hur en välmående
borgares hem kunde dekoreras på
1600-talet. Efter konservatorns
arbete och dokumentation är
väggarna nu åter täckta.

Under ett golv hittades denna välbevarade bit stuckatur som kan ha
varit en takdekoration eller möjligen
ha suttit på en kakelugn.

Vänster: När gårdshusets golv
grävdes ut upptäckes ett tegelgolv
och ett murat fundament – troligtvis ett äldre källargolv och ett
fundament till en murad eldstad.
Stenarna, som tros vara från
1800-talet, plockades upp och har
nu återanvänts som golv i en av de
nya lägenheterna.
Höger: På vinden hittades två
fönsterbågar, varav ett komplett
blyinfattat 1700-talsfönster, som nu
åter sitter i den bevarade karmen
mot Stora Norregatan.

MARIE TIPSAR!

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

vårda ditt avlopp
Avloppet i ditt hus är ett sårbart system. Det klarar inte att man spolar ut olja,
fett och matrester i köksvasken. I badrummet ska man inte kasta något annat
än toalettpapper i toaletten och aldrig hälla ut färg eller mediciner i handfatet.
Men även sådant som är svårt att undvika, som hår och tvålrester, kan med
tiden lägga sig som en klibbig hinna i vattenlåset och orsaka stopp i handfatet
och golvbrunnen. Som hyresgäst är det viktigt att du själv regelbundet rensar
vattenlås och golvbrunn. Skulle du få ett svårare stopp gör du en felanmälan
via Boportalen eller ringer oss på 0411-57 72 00 och gör knappval 1.
TIPS!

Använd en tratt för att hälla överbliven matolja från stekpannan,
frityrgrytan, konservburkar m.m. i en mjölkkartong. Lägg den sedan
i restavfallet. Pannan kan du torka ut med hushållspapper.

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 renoverar ni inte mitt hus?
Svar: Vi renoverar varje år så mycket som vår budget tillåter. Minst en gång
varje år besiktigas alla hus för att stämma av så att vår prioritering är rätt.
Våra fina historiska hus tar dock en stor del av kakan då de kräver betydligt
mer underhåll än nyare hus. Klimatet i Ystad nära kusten gör att vi får en
hel del sot från båtarna och alger från havet som fastnar på ljusa fasader,
detta kan tvättas bort men även det är en stor och kostsam operation.
Fråga: Varför ser ni inte till att hyresgäster sköter sig och följer reglerna?
Svar: Att bo i hyresrätt är ungefär som att köra bil. Den som bor (eller kör) ska
följa de regler som finns och det är ett personligt ansvar att hålla sig uppdaterad
på regler. Vi arbetar dagligen med att hjälpa våra kunder att bo på ett sunt sätt.
Fråga: Varför har ni inte öppet på kvällarna så vi som jobbar kan besöka er?
Svar: Vi hade under många år kvällsöppet och när vi tittade på
besöksstatistiken så var det max två besökare som kom per kväll. Vi
förändrade då vår kundservice så att det skulle gå och göra sina ärenden
digitalt istället. När Coronarestriktionerna släppt kommer det återigen bli
möjligt att även boka en besökstid som passar den enskilde kunden.

?

?

?

i allmännyttans
tjänst
Helén hamnade
rätt i Ystad
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

L AGOM TILL SOMMARVÄRMEN GÅR
YSTADBOSTÄDERS MARKNADSCHEF
HELÉN NYQUIST I PENSION. HON SER
TILLBAK A PÅ ET T HELT YRKESLIV I
FASTIGHETSBR ANSCHEN VAR AV DE SENASTE
TIO ÅREN PÅ YSTADBOSTÄDER OCH INOM
DEN SÅ K ALL ADE ALLMÄNNY T TAN.
Allmännyttan växte fram
under 1900-talet som en
del av folkhemssverige
där idén om den goda
bostaden för alla medborgare var central. Helén
Nyquist tycker att det är
en mycket viktig del av
vårt samhälle än idag.
– Det är en organisation
med allt från juridiskt till
tekniskt stöd, vilket är
särskilt viktigt för mindre bostadsbolag som
Ystadbostäder som inte
kan ha alla kompetenser i
den egna organisationen.
Dessutom är alla medlemmar väldigt generösa
med att dela med sig av
erfarenheter. Det ser man
inte i den privata fastighetsbranschen.

Att få arbeta i just Ystad
var avgörande för Helén
när hon en gång lämnade
AF-bostäder i Lund för
Ystadbostäder.
– Här finns ett helt unikt
fastighetsbestånd som
Ystadborna är stolta över.
Jag har också känt en
enorm stolthet över hur
Ystadbostäder vårdar och
utvecklar de här miljöerna.
Visst är många hus utmanande att ta hand om och
de kräver stöd från många
experter, men de unika
miljöerna ger så mycket
värde.
Från de senaste årens
arbete finns det några projekt som ligger henne lite
extra varmt om hjärtat.

– Dels är det Sommarlov
i Fridhem, som började
som ett integrationsprojekt och har utvecklats till
en bestående folkhälsoinsats. Sedan tycker jag att
utvecklingsarbetet med
hela Ystad Trädgårdsstad
blev väldigt bra, även om
vi sedan blev tvungna
att lämna våra projekt
på grund av förändrade
lånemöjligheter.
Helén nämner också flyktingkrisen 2015 och 2016
som en utmanande tid där
hon tycker att Ystadbostäder klarade sitt uppdrag
bra genom att man lyckades få fram 100 bostäder
utan att behöva sätta upp
några barackboenden.
– Att lösa de behov som
kommunen har är själva

kärnan i de allmännyttiga
bostadsbolagens uppgifter gentemot sin ägare,
det vill säga kommunen.
Nu ser den före detta
marknadschefen fram
emot mer tid för familjen
och trädgården, att träna
yoga och att gå markeringskurs med hunden, en
shi poo som heter Ludde.
Men visst finns det en del
hon kommer sakna.
– Jag kommer sakna
miljöerna och människorna men också att få vara
med och utveckla idéer
och driva förändringsarbete, vilket är ett roligt och
stimulerande arbete. Nu
ska jag fokusera på egna
tankar och projekt, och
det kan nog bli bra och det
med.

SVEPET

äventyr på hemmaplan
Explore Ystad är en vandring med staden som spelplan
där du och ditt sällskap löser klurigheter och utmaningar
längs vägen. Någon har beskrivit det som ett Fångarna
på fortet live. Vandringen tar 2-2,5 timmer och passar
från 7-8 års ålder, priset för en grupp på 4 personer
är 450 kr. En ryggsäck med instruktioner och allt du
behöver för att genomföra hämtas ut på Turistbyrån.
Läs mer och boka biljett på www.tickster.com.

ta en tur på Hälsans Stig
På 135 orter i Sverige, från Kiruna i norr till vårt
eget Ystad, finns Hälsans Stig. En markerad
promenadslinga som kommit till på initiativ av
Riksförbundet HjärtLung för att främja folkhälsan.
Hälsans Stig i Ystad är fem kilometer lång och
går mellan Österportstorg och utkanten av
regementsområdet. Varför inte ta en kvällspromenad
med dina grannar – eller utmana dem i stegräkning?

Ben & Jerry’s har flyttat
in på Stortorget
Lokalen på Stortorget 5 fortsätter att vara
ett Mecka för glassälskare. I april slog
Jörgen Segerhag upp dörren till Ben &
Jerry’s första svenska glassbar utanför
storstadsregionerna.
– Som uppvuxen i Svarte slår mitt hjärta lite
extra för Ystad och det känns särskilt roligt
att få erbjuda Ben & Jerry’s fantastiska
glassortiment här mitt på Stortorget.
Glassföretaget startade i USA 1978 av Ben
Cohen och Jerry Greenfield och var tidigt
ute med att använda fairtrade-certifierade
råvaror och att fylla sin glass med seg
kakdeg och andra nyskapande ingredienser.
Glassbaren på Stortorget har
öppet veckans alla dagar.

RECEPT

ströbrödskaka
med citron
10 -12 BITAR

Om du har vitt bröd som blivit torrt och trist kan
du testa att baka den här friska och citrondoftande
kakan.

F OTO C H A R L I E D R E V S TA M

smarta sätt att
minska matsvinnet
Visste du att ungefär en tredjedel av all mat som
produceras i världen slängs? Det betyder att massor
av resurser går åt till att producera (och köpa!) maten
helt i onödan. Kocken Paul Svensson, känd från SVT:s
Maträddarna, har tillsammans med kockkollegan
Christofer Ekman gjort det till sin mission att minska
matsvinnet. Häromåret kom de ut med kokboken
Rädda Maten (Bonnier Fakta) där de bjuder på
matsvinnsminskande recept. En hel del matvaror
kan faktiskt räddas innan de når kompostpåsen:
• Gul och röd lök som blivit lite mjuk kan du sätta ner i lite
jord, snart kommer de skjuta gröna skott som du kan klippa
ner i en sallad eller mjuka upp i stekpannan.
• Rotfrukter som börjat bli hängiga kan du skära i tunna
skivor och låta piggna till i kallt vatten under 20 minuter,
använd dem sedan till att göra rotfruktschips eller i en
gratäng.
• Smula ner torrt vitt bröd och låt det ersätta hälften av
pinjenötterna eller solroskärnorna i din hemgjorda pesto.

DU BEHÖVER:

CITRONL AG

3 ägg
2 1/2 dl strösocker
50 g smör
1 dl mjölk
3 1/2 dl ströbröd av
torrt ljust bröd
2 tsk bakpulver
1 krm salt

1/2 dl vatten
1/2 dl strösocker
2 citroner
Strösocker till servering

GÖR SÅ HÄR:

1 Koka upp vatten och
socker till lagen. Ta
kastrullen från plattan.
Skal citronerna med potatisskalare. Lägg skalet
i sockerlagen och pressa
ned saften. Låta lagen
svalna och sila sedan
bort skalet.
2 Vispa ägg och socker
pösigt. Smält smöret i en
kastrull, tillsätt mjölken
och blanda med äggvispet. Rör ihop ströbröd,

bakpulver och salt för
sig och vänd sedan ned i
smeten.
3 Häll smeten i en smord
och bröad bakform. Baka
i ugnen på 175° (med
varmluft) i ca 15 minuter.
4 Vänd upp kakan på
ett fat och pensla med
citronlag över hela kakan.
Strö lite socker på ovansidan innan servering.

B-post
PORTO
BETALT

Avs: AB Ystadbostäder
217 80 Ystad

YSTADS BYGGNADSSTILAR

Förvaltning och felanmälan
Ring 0411-57 72 00

I VÅR RIK A FA S TIGHE TSFLOR A FINNS FLER A
HIS TORISK A S TILEPOK ER REPRE SENTER A DE.

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

nyklassicism
CA 1760 -1880
Det här är en period inom arkitekturen som kännetecknas av sparsmakad enkelhet
och en hel del symmetri. Ljusa putsade fasader var vanliga och detaljerna hämtades
ofta från antikens formspråk, som kolonner, voluter (snäck- eller spiralformad detalj)
och frontoner (en mindre prydnadsgavel över dörr eller fönster).

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
Tele2 TV, telefoni, bredband
www.Tele2.se
90 222

Postadress:
271 80 Ystad
www.ystadbostader.se
info@ystadbostader.se
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ARK ITEK T: PE TER BOISEN

ARK ITEK T: OK ÄN D

Fasad åt Sjömansgatan med typiska
nyklassicistiska drag, som hur entréerna kröns av trekantsgavlar som vilar på
voluter. Andra fina detaljer är de avskurna
hörnen med balkonger med sirliga järnräcken och kraftiga, tidstypiska konsoler.

På Stora Norregatan 18 ligger detta
exempel på nyklassicism med inslag av
empir. Tredelad gulgrå port med speglar
och vita lister, sidoljus i råglas. Välbevarad interiör med pilastrar, reliefer, lister
med slingor och blomrankor. Utsirat
trappräcke i gjutjärn och en järnkolonn
med urnor.

