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DIN KUNDTIDNING

just nu i Ystad
TE X T SAR A HÖGBERG

ny VVSentreprenör
Nu har vi skrivit avtal med
tre olika VVS-entreprenörer – Sture Andersson
VVS, Bravida VVS,
Assemblin. Tre istället för en entreprenör
innebär ökad säkerhet
för att någon av dem har
resurser att ta sig an ett
akut problem hos oss. Det
innebär bättre service och
mer trygghet för dig som
hyresgäst.

Fokus utemiljöer
Pandemin innebar att
många tillbringade mer
tid hemma – och på
gårdarna. Det har i sin tur
lett till större engagemang
hos er hyresgäster och vi
är tacksamma för att ni
ibland hör av er om brister
i utemiljöerna. Förhoppningsvis är det ett intresse
som stannar kvar även när
vår omvärld öppnar upp.
För att öka kvaliteten på
vår tomt- och markskötsel
har vi sedan förra året
avtal med två nya entreprenörer – Cima Maskin
och TTA – som delar vårt
fastighetsbestånd mellan
sig. Efter flera års tidigare
entreprenadproblem är
de nu på god väg att få
ordning på våra utemiljöer. Vi vill dock flagga
för att de just nu är i en
inkörningsperiod, det tar
tid innan de har jobbat
ikapp det eftersatta för att
kunna fokusera helhjärtat
på löpande underhåll.

Uppdaterade
telefon- och
öppettider från
1 november
Felanmälan mån-fre
07.00-16.00,
0411-57 72 00
Jour efter kontorstid samt
helg 010-470 52 16
Störningsjour efter kl
22.00 010-470 52 16
Uthyrning, förvaltning
och ekonomi,
telefontid
mån-fre 09.30-12.00
Drop-In besök
ons 13.00-15.00,
endast bokade besök
övriga tider

nytt ”normalläge” hos Ystadbostäder

Efter snart ett och ett halvt år av restriktioner så öppnar både
samhället och vi som bostadsbolag upp till ett mer normalt läge.
För Ystadbostäder betyder det att vi successivt återgår till att
arbeta mer från huvudkontoret och under hösten kommer vi även
öppna upp kontoret för drop in-besök. Under hösten kommer
vi även att införa en ny tjänst för er hyresgäster som möjliggör
bokning av personliga möten via bolagets hemsida. Med denna
funktion hoppas vi kunna öka tillgängligheten och kvalitén i våra
samtal med er som hyresgäster. Ni hittar våra öppettider via
hemsidan eller på respektive trapphustavla.
Ystadbostäder skickar kontinuerligt ut en enkät om ditt boende
och vad du som hyresgäst tycker om oss som hyresvärd. Era
svar i denna enkät är väldigt viktiga för vårt dagliga arbete och
våra planer framåt, och jag vill uppmana er alla hyresgäster att ta
tillfället i akt att besvara enkäten när den dyker upp i brevlådan –
besvara gärna enkäten digitalt.
Med det vill jag önska er alla en fortsatt fin höst.

Jimmie Persson
vd, Ystadbostäder

Ystadliv med en fläkt av
medeltiden
T E X T S A R A H Ö G B E R G , F OTO H A R R I PA AV O L A I N E N

DE FÖRSTA ÅREN I BR AHEHUSET BLE V CAMILL A OCH MATHIAS ÖRNEBRING LITE
ÖVERR ASK ADE NÄR GRUPPER AV T YSK A TURISTER STOD MED EN GUIDE UTANFÖR
VARDAGSRUMSFÖNSTREN. MED TIDEN HAR DE VANT SIG – OCH AT T BO I DET 50 0 -ÅRIGA
HUSET I HÖRNET LILL A NORREGATAN OCH SL ADDERGATAN HAR SINA FÖRDEL AR.

Ibland händer det att en och annan nyfiken turist förirrar
sig in på gården. Då brukar Camilla och Mathias svara
på frågor om Brahehusets historia – för en hel del har
de hunnit lära sig efter 15 år som hyresgäster här.
– Det är en helt unik, historisk miljö och det är roligt att
kunna dela med sig av den, säger Camilla.
Från fönstren i familjens vardagsrum ser man ut mot det
inte riktigt lika gamla Änglahuset, och vidare ner mot
klocktornet på Mariakyrkan. Vi befinner oss i hjärtat av
det historiska Ystad, så hur är det då att bo i en av de
två lägenheterna i detta 500 år gamla hus?

– Vi kände direkt att vi ville bo i den här lägenheten med
sina tjocka tegelväggar och djupa fönsternischer. Här
har gjorts renoveringar genom åren såklart, fast det är
kanske inte riktigt lika funktionellt som i en nybyggd
lägenhet. Men vi gillar charmen med det som är gammalt, säger Mathias och får medhåll av Camilla.
Att det emellanåt tränger in ljud från trafik och förbipasserande på gatan utanför är också något de lärt sig att
leva med.
– Så är det att bo i stan, helt enkelt. En stor fördel med
den här lägenheten är att våra 107 kvadratmeter är

Fakta Brahehuset

fördelade över två plan och sammanlagt 5 rum och det
känns lite som att bo i hus, säger Camilla och visar oss
upp till det övre planet där familjens sovrum ligger. Här
uppe finns även utgång till balkongen i österläge.
Nu är de två barnen stora och på väg att lämna hemmet, men Camilla och Mattias har inga planer på att
flytta härifrån.
– Nej, vi trivs så bra här. Det är ett hus som stått stadigt
genom århundradena och det känns tryggt att bo här.

Huset stod klart runt år 1500 och har fått sitt namn efter
byggherren, riksrådet Axel Pedersen Brahe. Brahe var vid
medeltidens slut den mest inflytelserika adelssläkten i Skåne.
Troligtvis bestod fastigheten vid denna tid av en kringbyggd
gård av vilken enbart bostadshuset längs Lilla Norregatan är
bevarad.
Den imponerande och rikt utsmyckade sydgaveln har sannolikt
inspirerats av Klostret som byggherren Brahe donerade en hel
del pengar till och som ligger bara ett stenkast härifrån. Ryktet
om att det skulle gå en underjordisk gång mellan Brahehuset
och Klostret har dock aldrig kunnat bekräftas.
Genom århundradena har ägare kommit och gått och alla satt
sin prägel på huset. Fönster har satts igen och öppnats upp,
och under en period var tegelfasaden täckt med puts. Runt
1970-71 gjordes en genomgripande renovering då man på andra våningen hittade fragment av kalkmålningar från 1500-talet. I källaren finns än idag vackra medeltida valv.

minska matsvinnet
med lite kreativitet i köket
TE X T SAR A HÖGBERG

YSTADBORNA BLIR ALLT BÄT TRE PÅ AT T SORTER A OCH ÅTERVINNA
SIT T MATAVFALL . AVFALL SOM SEDAN BLIR BIOGAS TILL BUSSAR
ELLER BIOGÖDSEL TILL ODLINGAR (K ANSKE GÖDER DET JUST
DE DÄR GRÖNSAKERNA DU SEDAN ÄTER). DET ÄR BR A , MEN
OM VI K AN MINSK A TOTALMÄNGDEN SOM HAMNAR I DEN DÄR
BRUNA KOMPOSTPÅSEN SÅ SPAR AR VI PÅ NATURENS RESURSER
– OCH PL ÅNBOKEN. HÄR HAR VI SAML AT ET T ANTAL SMARTA
TIPS PÅ HUR DU K AN MINSK A MATSVINNET HEMMA I DIT T KÖK .
Vi kommer aldrig ifrån att det blir en del
matavfall i ett hushåll. Det är potatisskal,
äppelskruttar, ostskalkar … och visst är
det ofrånkomligt med en del matrester
som inte kan räddas. Men många av
oss slänger faktiskt en hel del mat som
skulle kunna räddas. Kanske handlar vi
ibland också för mycket mat, som hinner
bli dålig innan den äts upp. Vad vi då gör
är att i princip kasta pengar i den bruna
avfallspåsen.
Så tre steg för att minska matavfallet är:
planera matinköpen bättre, laga lagom
mycket så att du inte behöver slänga mat
som inte äts upp, lita på dina sinnen och
stirra dig inte alltid blind på förpackningarnas bäst före-datum.

• Gå igenom kyl, frys och skafferi
med jämna mellanrum så att du
vet vad du har där.

• Var lite spontan – har du bananer
som börjar bli bruna så baka en
banankaka.

• Frys in färska matvaror som du
inser att du inte kommer hinna
äta upp i tid.

• Lukta, titta och smaka på matvaror innan du slänger dem – känns
de okej så är de okej. För kött ska
du dock alltid följa sista förbrukningsdag.

• Märk upp maten du fryser in noga
– innehåll och datum.
• Gör en matsedel för veckan och
planera matinköpen därefter.

• Laga rätt antal portioner.
• Låt inte kylvaror stå framme för
länge (rekommenderad kylskåpstemperatur är 4°).

19 kg

ätbar mat
slänger varje svensk i
soporna varje år.

(K ÄLL A: LIVSMEDEL SVERKET )

Psst!

26 kg

Vi passar på att än en gång
tipsa om kockarna Paul Svensson
och Christofer Ekmans kokbok
Rädda Maten (Bonnier Fakta) där de
bjuder på matsvinnsminskande
recept.

mat och dryck
häller varje person ut
i slasken årligen.

resterkocken

– matsvinnstävla med din klass!
Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, uppmuntrar nu
kommunens grundskolor att delta i Resterkocken. En
tävling där skolklasser är kreativa med matrester och
det bästa receptet sedan premieras med 10 000 kr till
klasskassan. Tävlingen pågår fram till 1 december läs mer på www.resterkocken.se

smart restmat

Beroende på vad gårdagens middagsrester består av
kan de slängas ner i en wok, gratäng, pyttipanna, soppa, gryta, pitabröd, paj, pizza, pastasås.

inspiration

Kolla in appen Ingmar där du får middagstips efter vilka
ingredienser du har hemma.

tips!
minska lukten från
matavfallspåsen

Luktar matavfallspåsen illa fast den inte är full än? Strö
en liten mängd släckt kalk över matavfallet så försvinner
lukten direkt. Släckt kalk finns att köpa på flera bygg
handelsvaruhus.

vett och etikett i miljöhuset
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

OFR ÄSCH LUK T I MIL JÖHUSET KOMMER OF TA FR ÅN KL ADDIGA FÖRPACKNINGAR.
FÖRSÖK AT T I MÖJLIGASTE MÅN TORK A UR DINA MA JONNÄSBURK AR OCH ANDR A
MATFÖRPACKNINGAR FÖR AT T UNDVIK A DÅLIG LUK T. SE OCKSÅ TILL AT T STÄNGA
ELLER KNY TA DINA AVFALL SPÅSAR ORDENTLIGT SÅ AT T INTE AVFALL SPRIDS UT
I K ÄRLET. GENOM AT T VI TILL SAMMANS HÅLLER ORDNING I MIL JÖHUSET K ÄNNS
DET FR ÄSCHARE OCH TRE VLIGARE FÖR ALL A AT T GÅ DIT OCH ÅTERVINNA .
PROB LEM: K L ADDIGA GL A SBURK AR
OCH PL A S TFÖR PACK NINGAR

LÖSNING: RENGÖR FÖR PACK NINGAR
GENOM AT T TORK A /SKÖL JA UR

RESULTAT:
FR Ä SCHARE MIL J ÖHUS

LÖSNING: F Y LL DINA PÅ SAR BAR A TILL
HÄLF TEN , ELLER L ÄGG DIN FUK TIGA
PÅ SE I EN E X TR A MATAVFALL SPÅ SE

RESULTAT:
TOR R ARE MATAVFALL SK ÄRL

LÖSNING: L ÄGG ALLT I EN AVFALL SPÅ SE
OCH K N Y T DEN NOGA INNAN
DU SL ÄNGER DEN I K ÄRLET

RESULTAT: EN TREVLIGARE S Y N
FÖR DINA GR ANNAR NÄR DE SK A
SL ÄNGA SIT T RES TAVFALL

#*?!

PROB LEM:
TR A SIGA MATAVFALL SPÅ SAR

#*?!

PROB LEM: LÖSA TOPS,
B LÖJ OR , DAMMSUGAR PÅ SAR
I RES TAVFALL SK ÄRLET

#*?!

MARIE TIPSAR!

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

flyttstäda med omsorg
Vi uppskattar alla att få flytta in i en
skinande ren lägenhet, eller hur? För en
lyckad flyttstädning behöver man vara
mer noggrann och lägga mycket mer
tid än på den vanliga veckostädningen.
Men med den kontinuerliga veckostädningen minskar man risken för ingrodd
smuts som dels sliter på ytskiktet, dels
tar tid att få bort när det är dags att
flytta. Kalk i badrum är ett exempel som
hela tiden måste hållas efter för att inte
bli ingrodd.
• Badrum och kök är oftast den mest omfattande delen. Det är viktigt att torka av
in till minsta detalj.
• Kökets ugn kan vara tidskrävande då
hela ugnens insida samt ugnslucka och
ugnsplåtar ska rengöras.
• Dra fram spisen så att du kommer åt
väggarna och golvet samt spisens alla
yttre sidor.
• I badrummet ska vattenlås, golvbrunn,
handfatets och toalettstolens alla sidor
rengöras.
• Har du badkar så behöver väggarna bakom och golvet under badkaret rengöras.

Tänk på! Om du inte lyckas med din
flyttstädning så kan du behöva göra om
den eller få betala för att en städfirma
ska åtgärda det som inte blivit godkänt
vid städbesiktningen. Vill du ha fler tips
så läs gärna broschyren ”Till dig som
flyttar” som finns på vår hemsida.
S TÄDA MIL JÖVÄNLIGT OCH SUNT

Använd rengöringsmedel som är bra
för miljön och som inte utsätter dig för
onödiga kemikalier. Man kommer långt
genom att använda citron, ättika och
bikarbonat.
TIPS!

Recept på hemmagjord fönsterputs:
2 dl ättikssprit (12%)
3 dl vatten
5 droppar diskmedel
Häll alla ingredienser i en tom
sprayflaska, skaka lätt och
använd på önskat område.

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 har ni en schablonberäkning på min värmekostnad?
Svar: Schablonberäkningen på värmen beräknas kvartersvis och inte på hela Ystadbostäder.
En hyresgäst betalar för medelförbrukningen i sitt eget kvarter helt enkelt. Schablonbeloppet
varierar därför en del från fastighet till fastighet och mellan nya och gamla hus.
Fråga: Hur är min hyra beräknad?
Svar: Det är en mängd olika kostnader som ska fördelas: fastighetsskatt, personalkostnader,
moms, avgifter för värme, vatten, fastighetsel, markskötsel, snöröjning, räntekostnader,
underhåll både yttre och inre mm.

??
?

FOTO KIEFER CL ARÉN

F O T O H A R R I PA AVO L A I N E N

musik och gemenskap
i somrigt Ystad
TEX T SAR A HÖGBERG

PRECIS SOM TIDIGARE ÅR PR ÄGL ADES ÄVEN DENNA
SOMMAR AV MUSIK PÅ NÅGR A AV VÅR A GÅRDAR OCH
SOMMARLOVSAK TIVITETER PÅ FRIDHEM. MUSIKERN
OCH FRITIDSLEDAREN CHRISTOFFER Z A AR SÅG
TILL AT T TONERNA SPREDS PÅ BÅDA STÄLLEN.
Sammanlagt var det fem av våra
gårdar som fick besök av Family
Zaar, bandet som Christoffer Zaar
har med sina föräldrar.

– Det var först på den sista spelningen, när vi körde den sista Elvis-låten,
som regnet öste ner. Men vi klarade
det med.

detta också blivit en bra plats för att
synliggöra vår verksamhet och lära
känna nya barn som kommit upp i
ålder att delta i våra aktiviteter.

– Det var helt underbart att få komma ut och spela Coronaanpassat.
En gårdsspelning känns intim och
småskalig och vi kände att varenda
spelning blev lyckad säger Christoffer.

EN SOMMARLOVSFAVORIT I REPRIS

Christoffer tycker att Sommarlov
i Fridhem med tiden har blivit en
värdefull mötesplats för olika åldrar
i Ystad.

En hel del allsång blev det, med
Änglahunden i popularitetstoppen.
Och vädrets makter stod på bandets
och publikens sida – för det mesta.

– Jag tycker att det blev vår kanske
bästa sommar hittills. Vi nådde ut
till viktiga målgrupper och hade bra
aktiviteter. Bland annat en uppskattad graffitiworkshop. För oss som
arbetar på Ungdomens hus har

För fjärde året i rad var gräsmattan
framför Fridhem centrum för lek,
bus, musik och fika under ett antal
torsdagskvällar i juli.

– Jag tror att det kan bidra till en
bättre förståelse för varandra som
grannar och medmänniskor. Själv
tycker jag det är fantastiskt fint när
jag efteråt känner igen någon på
stan och vi hejar på varandra.

FOTO UNGDOMENS HUS

Ungdomens hus
ett smörgåsbord av aktiviteter
TEX T SAR A HÖGBERG

I UNGDOMENS HUS PÅ INDUSTRIGATAN HIT TAR MAN ALLT FR ÅN
REPLOK ALER OCH MUSIKSTUDIO TILL GAMINGRUM, BIL JARD
OCH LE VANDE VERKSTÄDER. HÄR FÅR STANS BARN OCH UNGA
CHANS AT T KOSTNADSFRIT T TESTA OLIK A FRITIDSAK TIVITETER
FÖR AT T K ANSKE HIT TA SIN ”GRE J” ELLER MÖTA NYA VÄNNER.
Höstterminen har inneburit en mycket
uppskattad återgång till ett mer öppet
Ungdomens hus efter tio månader av
Corona-anpassade digitala möten och
utomhusaktiviteter. Men Christoffer Zaar,
musiker och handledare i verksamheten,
tycker att det gångna årets begränsningar också förde med sig en del positivt.
– Visst är vi glada över att äntligen ha
fått öppna upp, men vi vill inte helt slopa
det vi hittat digitalt. Med samtalsappen
Discord fick vi möjlighet att nå ut till våra
barn och ungdomar mer på deras villkor,
där de befinner sig.
Ungdomens hus har som främsta
uppdrag att var relationsskapande och

Christoffer och hans kollegor tänker sig
att framöver kunna erbjuda en mix av
aktiviteter både på plats och digitalt.
MUSIKEN GER MOD

Men många aktiviteter blir trots allt
lättare att göra på plats, som att spela in
musik i studion. Christoffer hjälper ungdomarna både med att skriva låtar och
sedan spela in dem och här har han sett
många utmana sig själva och växa.
– Att jobba i studion och med sin röst
uttrycka en känsla som andra kan relatera
till är fantastiskt modigt. Det kan kännas
naket och utlämnande men är också
utvecklande.

Mötesplatser
i byarna
För barn i årskurs 4-6 har
Ungdomens hus även
lokala Mötesplatser med
fritidsaktiviteter i Köpingebro, Svarte, Löderup och
Sövestad. Se öppettider
här: www.ystad.se/fritid/
ungdomens-hus-och-avalla-skatepark/motesplatser/

Upptäck
Kulturskolan
Kommunala Kulturskolans
kurs i singer song-writing
är förlagd till Ungdomens
hus. Inom Kulturskolan
finns också möjlighet att
spela instrument, sjunga,
teckna, måla, spela teater
och utveckla sitt teknikintresse. Läs mer om utbudet på www.ystad.se/
fritid/kulturskolan-ystad

kommunens
socialtjänst
omsorg och stöd när livet är svårt
TEX T SAR A HÖGBERG

SVERIGE BRUK AR BESKRIVAS SOM ET T VÄLFÄRDSSAMHÄLLE OCH
DET INNEBÄR BL AND ANNAT AT T SAMHÄLLET HAR ET T ANTAL
SK AT TEFINANSIER ADE TRYGGHETSSYSTEM MED STÖD OCH HJÄLP FÖR
BARN OCH UNGA SAMT VUXNA SOM ÄR S JUK A , ARBETSLÖSA , ÄLDRE ELLER
DR ABBATS AV PROBLEM I SIN LIVSSITUATION. OM MAN SOM YSTADBO
HAMNAR I EN EKONOMISK T ELLER SOCIALT SVÅR SITUATION K AN MAN
VÄNDA SIG TILL KOMMUNENS SOCIALKONTOR PÅ BLEKEGATAN 1.

Någon gång i livet kan de flesta
av oss hamna i en situation
där man inte riktigt får ihop sin
tillvaro. Då kan man vända sig till
kommunens socialtjänst med en
ansökan eller anmälan (om det
rör någon annan). Varje ärende
som kommer in handläggs av en
socialsekreterare som utreder
behovet och gör en bedömning
av stödinsatser utifrån lagstiftningen. Det gäller till exempel om
man ansöker om försörjningsstöd.
Lina Mårtensson är socialsekreterare och arbetar som bostadskoordinator på socialtjänsten.
– Vi förmedlar inga bostäder men
kan ge råd och stöd i boendefrågor och kring bostadssökande.
Det förekommer i enstaka fall att

en person kan vara berättigad
en bostad genom socialtjänsten
under en begränsad period. Detta
måste då utredas för att se om
hon eller han är berättigad en
insats.

DET HÄR K AN SOCIALTJÄNS TEN

Socialkontoret arbetar inte bara
med ekonomiska frågor. Här kan
man även söka hjälp och stöd
i sin föräldraroll, om man som
äldre eller sjuk känner att man
inte längre klarar av att ta hand
om sitt hem, och i många andra
situationer då vardagen blivit svår
att klara av.

• Stöd i föräldrarollen

BL A HJÄLPA DIG MED:

• Försörjningsstöd
• Hemtjänst
• Särskilt boende

• Stöd för barn
• Familjerådgivning
• Öppenvård
• LSS
• Våld i nära relationer
• Skyddat boende

– Man ska inte dra sig för att
kontakta oss. Vi finns till som ett
skyddsnät och vill uppmuntra alla
till att höra av sig i god tid så att
vi kan arbeta förebyggande, innan
problemen blivit för stora.

• Missbruksproblematik
• Psykisk ohälsa
Läs mer på:
www.ystad.se/social-omsorg

HIT K AN DU RINGA

Ring kommunens växel, 0411-57 70 00, som
kopplar dig till rätt kontakt
utifrån ärende.
Vid akuta situationer
helger och kvällstid kan du
ringa Sociala jouren Syd
via larmnumret 112.
Bostadsbidrag söker du
hos Försäkringskassan
Bostadstillägg söker du
som pensionär hos
Pensionsmyndigheten

Ta hjälp av en budgetrådgivare
Alla vuxna har ett ansvar att försörja sig
själv och sin familj. Men det kan finnas
situationer i livet då man inte klarar av att
betala alla sina räkningar. Det kan bero på
till exempel arbetslöshet, sjukskrivning
eller skulder som hopat sig okontrollerat.
Om man då inte på egen hand klarar av
att reda ut situationen, eller behöver råd
kring hur man får bättre kontroll över sin
ekonomi, kan man vända sig till kommunens budget- och skuldrådgivare som
liksom socialsekreterare har tystnadsplikt
och följer sekretessbestämmelser.
Charlotte Lindell som arbetar som
budget- och skuldrådgivare i Ystads
kommun:

– Vi brukar säga att de kostnader man
alltid ska prioritera är hyra, el och mat.
Alla behöver tak över huvudet och mat
på bordet. Har man svårt att betala hyran
kan man kontakta sin hyresvärd och
försöka få till en avbetalningsplan.
Hos budget- och skuldrådgivaren kan
man även få hjälp med att göra en budget och att ansöka om skuldsanering hos
Kronofogden.
– Vi finns här för alla Ystadbor och det
är bättre att höra av sig till oss i god tid,
innan skulderna har blivit allt för stora.
Kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare på 0411-577 118

SVEPET

tips!
Ystads Kulturhistoriska förenings årsbok Ystadiana speglar
Ystads historia och samtid. Årets bok är framtagen av Ystad
Skulpturpark med stadens offentliga konst i fokus. I denna vackra
bok får du en grundlig presentation i ord och bild.
Boken finns att köpa i Bokhandeln, Konstmuseet
och Klostret i Ystad. En perfekt julklapp!

låna elcykel på biblioteket
Nyfiken på hur det är att trampa elcykel? Just nu kan du låna en i upp till 14 dagar på
Stadsbiblioteket i Ystad. Perfekt om vill testa cykelpendling till jobbet, eller behöver
köra till återvinningen. Det finns tre vanliga elcyklar och en lådcykel med eldrift.
Du reserverar cykeln på hemsidan, www.biblioteksso.se (sök på ordet
elcykel) och lånar den sedan med ditt bibliotekskort. För att få låna ska du
ha fyllt 18 år och du behöver skriva på ett avtal som reglerar vad som gäller
om cykeln skulle skadas eller bli stulen. Sedan är det bara att rulla iväg!!

evenemangen är tillbaka!
DEN 29 SEPTEMBER LYF TES RESTRIK TIONERNA FÖR MA X ANTAL VID
ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER OCH ÄNTLIGEN KUNDE VI BÖRJA
BOK A BIL JET TER TILL MUSIK, TE ATER, IDROT TSE VENEMANG. HÄR
ÄR SMAKPROV PÅ VAD SOM HÄNDER I YSTAD FR AMÅT SENHÖSTEN.

träffsäkra imitationer
Anders Mårtensson kommer till Biografteater
Scala och bjuder på en nostalgisk resa med sina
imitationer av folkkära artister och personer,
som Ulf Lundell och Lasse Berghagen.
Pianisten Peter Berglund ackompanjerar.
Läs mer på www.bioscala.se eller
köp biljett på www.billetto.se.

Sissela Kyle
– bäddat för skratt
Pandemin satte föreställningen Etta på listan med
skådespelaren och komikern Sissela Kyle på paus.
Men under hösten har turnén dragit vidare genom
hela Sverige och den 19 november når den Ystads
teater med ”skratt, skoj och vemod”. Biljetter
köps via www.ystad.se/kultur/ystads-teater

RECEPT

kliv in i Hammarskjölds Backåkra
1957 köpte diplomaten Dag Hammarskjöld gården
Backåkra två mil öster om Ystad. Tanken var att han
skulle bosätta sig här efter sitt uppdrag som FNs generalsekreterare. Men en flygkatastrof i Nordrhodesia
hösten 1961 satte stopp för planerna. Enligt hans
testamente gick gården med personliga tillhörigheter till
Svenska Turistföreningen och Svenska Akademin som
öppnade upp den för besökare. Tidigare i år kom boken
Dag Hammarskjölds Backåkra – platsens magi och föremålens historia (Bokförlaget Arena) av Karin och Kristina
Erlandsson med bilder av Gabriella Dahlman.

fredagsmys för de minsta
Nu blir det lättare att som föräldraledig komma ut och
träffa andra föräldrar med små barn. Varje fredag kl
9.30-10.30 har till exempel Ystads bibliotek sagostund
för barn upp till 5 år i vuxens sällskap.

bjud på äppelkaka!
VARFÖR INTE B JU DA FAMIL J, VÄNNER ELLER GR ANNAR
PÅ EN FIK A S TUN D MED K L A SSISK ÄPPELK AK A BAK A D I
L ÅNGPANNA . DE T HÄR RECEP TE T ÄR LIK A ENK ELT SOM
GENERÖS T – SÅ AT T K AK AN R ÄCK ER TILL MÅNGA .
DU BEHÖVER:

GÖR SÅ HÄR:

200 g rumstempererat
smör

1 Rör socker och smör
poröst i en skål.

3 dl strösocker

2 Tillsätt ett ägg i taget
medan du rör smeten.

4 ägg
4,5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 dl mjölk
3–6 äpplen
2 msk strösocker
1,5 tsk malen kanel
florsocker

3 Blanda mjöl och
bakpulver och sikta ner
i smeten tillsammans
med mjölken. Bred ut
smeten i en bakpappersklädd långpanna.
4 Skär varje äpple i fyra
klyftor. Skala och skär
bort kärnhus och skär sedan tunnare klyftor som
du doppar i en blandning
av strösocker och kanel.
Lägg klyftorna i snyggt
mönster på smeten.
5 Grädda i nedre delen
av ugnen i 200°, i ca 30
minuter. Sikta florsocker
över den avsvalnade
kakan innan servering.

B-post
PORTO
BETALT

Avs: AB Ystadbostäder
217 80 Ystad

YSTADS BYGGNADSSTILAR

Förvaltning och felanmälan
Ring 0411-57 72 00

I S TA DENS 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

nationalromantik
CA 1910 -1920
Runt 1910 avlöste nationalromantiken jugendepoken som arkitektonisk stil. Material
val och formspråk hämtade inspiration från äldre byggtradition i såväl Sverige som
Danmark och Tyskland. Typiskt för nationalromantiken är ganska tunga och slutna
fasader, ofta i tegel eller puts, och portar i fernissad eller lackad ek.

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

F OTO J O R C H R / W I K I M E D I A C O M M O N S

F OTO H A R R I PA AV O L A I N E N

5. Störningsärenden, 09.30-12.00
och frågor om nyproduktion

Postadress:
271 80 Ystad
www.ystadbostader.se
info@ystadbostader.se
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Invid Bollhusparken ligger denna fastighet med imponerande trappstegsgavlar,
vita småspröjsade fönster, vissa med
spröjsad överbåge. Karaktäristiskt för
epoken är vackra dörrar i mörkbrun ek
med spröjsade fönster och profilerad
panel i dörrspeglarna, liksom det brutna
sadeltaket.

Högre allmänt läroverk står det med
stora guldbokstäver på marmorplattan
över Österportskolans fyrdelade port i
kopparplåt med spröjsat överljus. Allt fina
exempel på nationalromantik, precis som
entréns portal i två våningar med valmat
tegeltak och de små burspråken klädda
med kopparplåt.

