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just nu i Ystad

tips!

Om det har skett någon 
förändring i hushållet, som 
giftermål, skilsmässa eller 
dödsfall, behöver du ändra 
ditt kontrakt. Kontakta 
oss på 0411-57 72 00 och 
gör knappval 4 eller 5, så 
hjälper vi dig att ändra.

vintervila för 
grillen och ute-
möblerna
Har du ännu inte plock-
at undan grillen eller 
utemöblerna från gården, 
är det bra att passa på 
nu innan eventuell snö 
kommer. Föremål som 
står på gården - och andra 
gemensamma utrymmen 
- kan försvåra både snö-
röjning och brandkårens 
arbete vid en eventuell 
brand. Sätt sakerna i ditt 
lägenhetsförråd över vin-
termånaderna, så är  
de snygga och hela när  
du plockar fram dem  
igen till våren.

nu är det 
slutfimpat på 
marken
Från årsskiftet är det för-
bjudet att slänga fimpar, 
snusprillor, tuggummi och 
annat småskräp på mar-
ken. Det kommer räknas 
som en nedskräpnings-
förseelse som kan leda till 
böter på 800 kr. Riksdags-
beslutet är en anpassning 
till EU:s engångsplastdi-
rektiv. Men oavsett anled-
ning till förändringen så 
är det positivt för oss alla 
om skräpet försvinner från 
såväl gårdar som allmänna 
platser runt om i stan.

glöm inte logga 
in i Boportalen!
Nu är det dags att göra din 
årliga inloggning i Boporta-
len för att uppdatera dina 
uppgifter om namn, tele-
fonnummer och e-post. 
Logga in senast 31 januari 
2022 för att behålla din 
köplats till lägenhet,  
förråd och parkering.

TE X T SAR A HÖGBERG

1 miljard
fimpar slängs varje år på marken  i Sverige.



Vi lämnar nu ännu ett år präglat av coronapandemin bakom oss. 
Under hösten har vi på Ystadbostäder återvänt till kontoret och 
även öppnat upp för besök. Det känns bra och det är så vi vill jobba. 
Men med rapporter om nya virusmutationer känns det som att vi 
kommer få fortsätta att leva med ett visst mått av osäkerhet, och 
vara beredda att agera snabbt om förutsättningarna skulle ändras. 

Något vi dock vet säkert är att vi flyttar till nya lokaler under 
2022. Våra nya lokaler kommer vara mer ändamålsenliga för vår 
verksamhet vilket möjliggör att vi kan träffa er som hyresgäster/
kunder på ett professionellt sätt och det kommer finnas möjligheter 
för er att komma förbi och exempelvis titta på tillvalsmöjligheter till 
lägenheten. 

Vi vet också att det innebär stora fördelar om vi alla i organisationen 
kan sitta samlat, på samma ställe. Därför har vi bestämt oss för 
att lämna lokalerna på Stortorget och flytta till Kustvakten, Ori 
Medicals gamla lokaler, i västra Ystad. Planen är att flyttlasset ska 
gå efter semestern.

Just nu pågår hyresförhandlingar inför 2022. Vi har aviserat 
en höjning men vet i dagsläget inte vad den landar på. 
I våra beräkningar utgår vi alltid från utvecklingen av 
förvaltningskostnader, det vill säga kostnader för värme, vatten, el 
och underhåll. Hyrorna är vår huvudsakliga intäkt och ska täcka vårt 
underhållsarbete och löpande förvaltning. 

Jag vill tacka för 2021, önska er en riktig god jul och ett gott nytt år.

Jimmie Persson 
vd, Ystadbostäder

mot mer ändamålsenliga lokaler



Ystad lockar
INFLYTTARE, FÖRETAG OCH TURISTER HITTAR ALLA NÅGOT I KORSVIRKESSTADEN. 
TILLSAMMANS BIDRAR DE TILL TILLVÄXT OCH EN POSITIV UTVECKLINGSSPIRAL.

Statistiska Centralbyrån 
kom nyligen med siffror 
som visade att allt fler 
90-talister väljer att flytta 
tillbaka till orten där de 
vuxit upp. Och trenden 
märks även i Ystad.

– Vi ser just nu en hel del 
90-talister som flyttar hit. 
Det är både hemvända-
re som bott några år på 
annat håll och inflyttare 
som vuxit upp på andra 
orter och nu upptäckt 
Ystad. Men det man 
söker är ganska likartat, 
menar Jamie Rasmussen 
på kommunens Närings-
livsenhet.

När det gäller inflyttning 
följer Näringslivsenheten 
upp siffrorna månatligen. 
I april var det till exem-
pel 140 personer som 
valde att flytta till Ystad 
kommun, varav en dryg 
tredjedel, 48 personer,  
var 90-talister. 

– Det är flera faktorer 
som spelar roll för den här 
gruppen. En är att de är 
i en ålder då man bildar 
familj och efterfrågar bra 
förskolor, skolor men 
handlar också om att man 
värdesätter en allmän livs-
kvalitet, närheten till havet 
och att man kan pendla  
till arbeten. 

Förbättrade pendlings-
möjligheter till Mal-
mö-Lund-regionen gör 
nu vår del av Skåne mer 
attraktiv som bostadsort. 
De senaste årens möjlig-
heter till arbete hemifrån 
på grund av pandemin har 
också lett till större flex-
ibilitet och en öppenhet 
att bo längre från arbetet. 
Pandemin har även inne-
burit att många äldre med 
fritidshus i kommunen 
blivit heltidsboende.

I dagsläget ligger kommu-
nen över sitt inflyttnings-
mål på en procent.

–Det är mycket positivt 
men det innebär också 
att vi måste titta över vad 
det betyder för framtiden. 
Behöver vi till exempel 
öka antalet skolor och 
äldreboenden? Vad 
kommer våra invånare 
efterfråga om tio år?  
På kommunen arbetar vi 
också hela tiden med att 
säkerställa att vi bevarar 
stadens attraktionskraft.
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Företagsetableringar skapar jobb

Ett välmående näringsliv och nya företagsetableringar 
är en viktig del av tillväxthjulet för en ort. Företagen 
genererar skatteintäkter och skapar arbetstillfällen. I de 
östra delarna av stan växer nu Öja verksamhetsområde 
fram i snabb takt.

”Vi hade tänkt oss en försäljningsprocess på 10 år, men 
har redan sålt mer än en tredjedel av marken. Det är in-
tressant vilka flyttkedjor det kommer att bli och vilka nya 
branscher som kommer att etablera sig”, säger Angelica 
Erlandsson på Ystads Kommun.

Kryssningsresenärerna gillar Ystad

Sedan hamnen byggts ut kan större kryssningsfartyg 
nu lägga till och under sommaren 2021 besökte hela tio 
fartyg Ystad. Intervjuer som genomförts med stadens 
näringsidkare visar en en markant ökning av kunder de 
dagar fartygen anlöpt, och en ökad omsättning på i snitt 
15 procent. Totalt genererade sommarens tio kryss-
ningsanlöp närmare 8 miljoner kronor i omsättning.

94 %
av sommarens 

kryssningsresenärer gav 

Ystad betyget 4 eller 5 på 

en femgradig skala.  

Ingen var missnöjd med 

sin vistelse i Ystad.



tryggheten på Ystads gator
JÄMFÖRT MED STÖRRE STÄDER UPPLEVS YSTAD SOM EN RELATIVT TRYGG OCH SÄKER 
STAD. MEN UPPLEVELSEN SKIFTAR BEROENDE PÅ ÅLDER OCH PLATSER MAN RÖR SIG PÅ.

Polisen trygghetsunder-
sökning visar att Ystad-
borna generellt upplever 
en större trygghet jämfört 
med vad invånare i större 
städer gör. Det berättar 
Jörgen Nilsson, säkerhets-
samordnare på Ystads 
kommun. 

– Jag uppfattar också att 
den pekar mot en ökad 
känsla av trygghet. Men 

självklart är det här en 
fråga vi ständigt måste 
arbeta med. 

Störst risk för att faktiskt 
utsättas för rån och våld 
har ungdomar, som rör sig 
ute på kvällar och helger. 
Ystads kommun samarbe-
tar med bland andra Poli-
sen, Brottsförebyggande 
rådet, BRÅ, och Socialför-
valtningens fältarbetare 

har en viktig roll som ”örat 
mot marken”. 

– Fältarbetarna och 
polisen är bra på att fånga 
upp trender, om ungdo-
mar börjar samlas på vissa 
platser, fester som är på 
gång. Idag är det betyd-
ligt vanligare med hem-
ma-hos-fester än att man 
samlas i någon lokal. 

I slutet på oktober deltog 
Ystadbostäder i en trygg-
hetsvandring tillsammans 
med bland annat polisen 
och Ystads kommun. 
Vi startade vid Öster-
portstorg och drog oss 
österut till Ystad Arena, 
Åvallaparken och delar av 
regementsområdet. Syftet 
var att få in trygghetsrela-
terade synpunkter på mil-
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Årets trygghetsmätning

Lokalpolisområde Ystad (Ystad, Simrishamn, Tome-
lilla, Sjöbo, Skurup) får i årets trygghetsmätning det 
bästa värdet sedan 2013. Samtliga huvudkategorier i 
resultat redovisningen förbättras, utom ”utomhusmil-
jö” och ”polisens agerande mot problem” som ligger 
kvar på samma nivå som i fjol. Utsattheten för brott 
är låg och den generella trygghetskänslan har ökat. 
Undantaget är tryggheten ute ensam sena kvällar, 
som ligger kvar på samma nivå som de senaste 
fem åren. Om man avgränsar till Ystads kommun är 
helhetsresultat positivt. Dock finns det fortfarande 
problem med berusade och narkotikapåverkade per-
soner i centrum, även om resultatet har förbättrats 
något från fjolåret.

jöer i denna del av staden, 
berättar Jörgen Nilsson. 

– Det finns stråk kring Are-
nan, Österportstorg och 
Regementet som upplevs 
mer otrygga av en del 
invånare. Vissa upplever 
även otrygghet där många 
ungdomar rör sig. 

Jörgen Nilsson lyfter fram 
vissa åtgärder man kan 

göra för att skapa större 
trygghet relativt snabbt.

– Det kan handla om mer 
belysning längs gångstråk, 
eller att man klipper ner 
häckar så att sikten blir 
bättre. Vi tittar också på 
att göra vissa platser mer 
attraktiva för fler med möj-
lighet till aktiviteter som 
basketspel.



varför kostar elen 
så mycket?
STIGANDE ELPRISER OCH ELBRIST OROAR MÅNGA JUST NU. 
MEN VAD BEROR DET PÅ? OCH VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT 
MINSKA EFFEKTEN PÅ DET EGNA HUSHÅLLET? VI FRÅGADE BENNY 
ANDERSSON, ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARE I YSTADS KOMMUN.

Sverige är indelat i fyra el-
prisområden. Skåne tillhör 
område 4 där priserna är 
högre eftersom elanvänd-
ningen överstiger den 
lokala elproduktionen och 
vi måste importera el från 
övriga Sverige och Europa. 
Just nu ser vi kraftigt öka-
de elpriser – kommunens 
el- och energirådgivare 
Benny Andersson förklarar 
varför.

– I Europa beror prisök-
ningen till stor del på den 
typ av energiomställning 
man valt att göra.

I många länder har man 
försökt fasa ut kol och 
kärnkraft till förmån för el 
producerad med främst 
vind och sol. Vind och sol 
är dock väldigt väderbero-
ende och kräver någonting 
som kan ersätta dem när 
det inte blåser och solen 
inte lyser. Valet man gjort 
i många länder är att satsa 
på importerad fossil natur-
gas, främst från Ryss-

land, men överförings-
kapaciteten av naturgas är 
begränsad.

Hur påverkar då detta 
Sverige och våra elpriser 
här i Skåne?

– Jo, större delen 
av Europa inklusive 
Sverige hänger samman 
elmässigt. När man tittar 
på en karta av Europas 
elnät finns det i princip 
inga gränser, elen flyter 
fritt i systemet. Så när 
elpriserna på kontinenten 
stiger köper man helt 
enkelt in mer el från 
områden där elpriset är 
lägre, till exempel från 
Norden och Sverige. Och 
då ökar även elpriset här!

I Sverige har man stängt 
ned en hel del av den 
planerbara elkraftsproduk-
tionen i de södra delarna 
av landet medan byggt ut 
icke planerbar elkraftspro-
duktion i de norra delarna 
av Sverige.

– Detta har gjort att elen 
vi använder i Södra Sve-
rige i större utsträckning 
behöver transporteras 
genom hela landet. Tyvärr 
är inte Sveriges elnät 
anpassat för detta och det 
finns många ”flaskhalsar” 
i elnätet som gör att man 
inte kan få ned effek-
ten till oss här i söder. 
Utbyggnaden är på gång 
men tar tid.

I södra Sverige har 
elpriset i höst som högst 
legat på nästan 4 kr/kWh 
i råkraftspris under en 
timme–moms, elskatt, 
överföringsavgifter bort-
räknat. 

– Läget har dock varit 
ännu värre i andra länder. I 
Storbritannien har priserna 
vissa tider närmat sig 30 
kr/kWh. Men man skall 
även tänka på att elpriset 
under andra timmar varit 
väldigt lågt! Till viss del 
jämnar detta ut elpriset 
över längre tid!

Spara el – det 
här kan du göra

 �Se över ditt elavtal och 
gör ett aktivt val. Tills-
vidareavtal brukar vara 
dyrt och historiskt sett 
har det alltid lönat sig att 
ha ett rörligt avtal. 

 �Dra ut laddsladdar och 
undvik att ha elprylar och 
elektronik i standbyläge, 
eftersom det innebär att 
de drar energi. Under ett 
år kan det kosta ganska 
många onödiga hund-
ralappar, till och med 
tusenlappar. 

 �Håll rätt temperatur i 
kylen (+6°) och frysen 
(-18°). Dammsug baksidan 
regelbundet, frosta av 
minst en gång om året.

 �Tina mat i kylen innan du 
tillagar den. Kylen drar 
nytta av kylan.

 �Använd vattenkokare till 
att koka vatten eftersom 
den drar mindre energi än 
spisplattan.

 �Koka med lock och välj 
rätt storlek på kastrullen. 
Det kan spara 80 procent 
av energin när du lagar 
mat.

 �Kör diskmaskinen först 
när den är full och använd 
energisparprogram. 

Har du funderingar kring 
din elkonsumtion eller val 
av elleverantör? Kontakta 
kommunens energirådgivare 
0414-81 90 00
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Tänk på att placera dina stearin-
ljus på säkert avstånd från mate-
rial som kan fatta eld. Undvik när-
het till gardiner, teven, granen och 
andra växter. Dekorera ljusstaken 
med material som sand, sten, 
glas. Placera inte heller värmeljus 
direkt på ett bord/köksbänk eller 
tätt ihop. 

Och du har säkert hört det förut: 
lämna aldrig ett rum med tända 
ljus! Detsamma gäller kastruller 
på spisen i köket – som är den 

vanligaste orsaken till de 20 000-
25 000 bostadsbränder som årli-
gen inträffar i Sverige. Så lämna 
aldrig köket när du lagar mat!

Se till att du har brandvarnare, 
brandsläckare och brandfilt i din 
lägenhet. Undvik dörrkransar 
och mattor utanför din dörr samt 
förvaring av saker i trapphus 
eller källargångar eftersom 
det kan vara utrymningsvägar 
där räddningstjänsten behöver 
komma fram.

DET HÄR KAN DU GÖRA VID EN BRAND

Om olyckan trots allt skulle vara framme 
och brand uppstår finns det några viktiga 
saker att tänka på när man bor i hyres-
hus. 

 ^ Kväv brinnande trä, papper, tyg eller 
kastrull på spisen med en brandfilt  
eller liknande.

 ^ Om det brinner i din egen lägenhet  
och du inte kan släcka den: stäng  
dörren till rummet, larma 112 och  
ta dig ut ur lägenheten. 

 ^ Den farliga brandröken stiger uppåt,  
så huka dig eller kryp längs golvet för 
att kunna se och andas lättare.

 ^ Om det brinner eller är rökfyllt i  
trapphuset eller grannens lägenhet – 
stanna kvar i din lägenhet.

 ^ Åk aldrig hiss om det brinner i huset.

LADDA DITT ELFORDON SÄKERT

Antalet elbilar, elcyklar och eldriv-
na mopeder ökar, vilket är positivt 
för miljön. För säkerhetens skull 
är det dock viktigt att man laddar 
sitt fordon på ett brandsäkert 
sätt. Ladda aldrig i ett vanligt 
eluttag utan uppsikt – och aldrig 
i fastighetens gemensamma 

utrymmen. Om du har ett avtag-
bart batteri, ta in det och ladda 
där du kan ha koll på det. Idag 
har vi laddstolpar för elbil på två 
adresser, en på Karl XII gata och 
två på Syrénvägen, de senare är i 
nuläget lediga.

en tryggare och mer brandsäker julhelg
LEVANDE LJUS ÄR EN SUVERÄN MYSFAKTOR SÅ HÄR I JULTID OCH UNDER ÅRETS ALLRA 
MÖRKASTE PERIOD. DESSVÄRRE ORSAKAR DE VARJE ÅR ETT ANTAL BOSTADSBRÄNDER. 
MEN DET FINNS EN DEL SMART SÄKERHETSTÄNKANDE SOM MINSKAR RISKEN FÖR BRAND. 
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tips för en mer klimatsmart  vardag 2022
NYTT ÅR – NYA MÖJLIGHETER. DET FINNS MASSOR AV TILL SYNES 
SMÅ SAKER VI KAN FÖRÄNDRA I VÅR VARDAG FÖR ATT SPARA ENERGI 
OCH RESURSER OCH MINSKA VÅR PÅVERKAN PÅ KLIMATET. UTAN 
ATT FÖRÄNDRINGEN I VÅRA LIV EGENTLIGEN BLIR SÄRSKILT STOR. 
OFTA KAN DET FAKTISKT ÄVEN BETYDA SPARADE SLANTAR. HÄR ÄR 
NÅGRA TIPS SOM KAN INSPIRERA TILL ATT KOMMA IGÅNG.

1

2

3

4

grönare garderob
 � Handla kläder mer medvetet. Det bästa du kan göra för 
miljön är att använda dina kläder så länge som möjligt. 
Om du behöver uppdatera din garderob, se om du kan 
köpa second hand, byta, låna eller hyra plagg.

 � Titta efter miljömärkningar. Om du köper nytt – titta  
efter märkningarna Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval 
och Global Organic Textile Standard (GOTS).

 � Vädra, laga, sy om. Att tvätta sliter inte så mycket på  
miljön, men däremot på dina kläder. Om du får en fläck 
på ett plagg kan du först testa att ta bort bara fläcken, 
istället för att tvätta hela plagget.

 � Vårda dina skor och sula om dem hos skomakaren i tid. 

 � Släng inte kläder i soporna. Hela och rena textilier kan  
du skänka, byta eller sälja.

 � Utslitna kläder kan du lägga i textilåtervinningskärl.

HÄR KAN DU KÖPA OCH SÄLJA MÄRKESKLÄDER:

www.tradera.se 
www.sellpy.se 
www.secondhand.se (Erikshjälpens webbhandel) 
www.myrorna.se

skippa reklamen
Sätt upp en skylt på din dörr eller brevlåda där du tackar 
nej till reklam. Oavsett om pappersråvaran kommer från 
skogen eller från återvunnet papper så går det åt mindre 
resurser. Och mindre för dig att bära till miljöhuset!

miljösnälla paket
Låt en del av dina presenter bli en upplevelse. Extra 
generöst blir det om du själv ingår så att det blir en 
gemensam upplevelse. Ge bort ett cafébesök, en  
lunch på stan, ett biobesök, en konsertbiljett.

bli mer cirkulent  
än konsument

Dela verktyg och andra saker du inte använder så  
ofta med grannar och vänner.
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tips för en mer klimatsmart  vardag 2022

VAD BETYDER DET ATT LEVA 

KLIMATSMART EGENTLIGEN?

Kortfattat kan det beskrivas som 
att man baserar sina vardagsbeslut 
utifrån vad som ger minst utsläpp 
av växthusgaser.

5

6

7
satsa på hälften

Testa och se om du skulle kunna halvera det som har 
störst klimatpåverkan i din vardag. Ät hälften så mycket 
kött, halvera dina korta bilresor, halvera dina flygresor 
under ett år.

i badrummet
 � Stäng av vattenkranen medan du borstar tänderna.

 � Stäng av duschen medan du tvålar in dig eller schampo-
nerar håret. 

 � Välj mer miljövänliga rengöringsmedel. Med ättika, citron 
och bikarbonat kommer man långt. Tillsätt lite eterisk olja 
om du vill att det ska dofta gott.

istället för kemtvätt
Känns mattan ofräsch? Pudra bikarbonat över mattan, 
vänta minst 30 minuter och dammsug sedan upp allt. 
Om det faller torr snö kan du låta mattan ligga med 
luggen neråt mot snön i några timmar. Piska på bak-
sidan av mattan, ta sedan upp den och skaka av den 
torra snön.



EFTER JULKLAPPSUTDELNINGEN KAN GOLVET VARA FULLT AV KARTONGER, 
OMSLAGSPAPPER, EN OCH ANNAN JULGRANSKULA, FRIGOLIT OCH OTALIGA 
PLASTFÖRPACKNINGAR. SÅ HUR SKA ALLT SORTERAS OCH VILKA KÄRL SKA DE LÄGGAS 
I EGENTLIGEN? HÄR FÅR DU EN SNABBGUIDE TILL EN DEL AV JULENS AVFALLSBERG.
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vett och etikett i miljöhuset

PROBLEM: MILJÖHUS FULLT 
AV FÖRPACKNINGAR.

PROBLEM: TRASIGA JULGRANSKULOR 
LÄGGS I KÄRLET FÖR GLAS.

PROBLEM: UTTJÄNTA ELLJUSSTAKAR, 
BRÖDROSTAR OCH DATASKÄRMAR 

TÄCKER GOLVET I MILJÖHUSET.

RESULTAT: PLATS FÖR ALLA 
HYRESGÄSTERS JULKARTONGER.

RESULTAT: DET INSAMLADE 
GLASET INNEHÅLLER INGET 

FRÄMMANDE MATERIAL OCH BLIR 
LÄTTARE ATT ÅTERVINNA.

RESULTAT: RYMLIGT, SNYGGT 
OCH PRYDLIGT I MILJÖHUSET.

LÖSNING: TRAMPA OCH PLATTA 
TILL ALLA LÅDOR INNAN DE LÄGGS 

BLAND KARTONG. FRIGOLIT 
LÄGGS I KÄRLET FÖR PLAST.

LÖSNING: DAGENS JULGRANSKULOR 
SKA SLÄNGAS I RESTAVFALL – 

DEN VANLIGA SOPPÅSEN.

LÖSNING: TA ELPRYLARNA TILL 
ÅTERVINNINGSANLÄGGNINGEN 

UTANFÖR STAN.

#*?!

#*?!

#*?!



varmt och skönt inne
Nu i vintertid när det blir kallare ute 
och vi gärna vill ha varmt inne, så 
kommer här några tips på vad du själv 
kan göra för att påverka temperaturen 
i din lägenhet. Värmen sätts inte på ett 
visst datum utan elementen justeras 
automatiskt i alla våra fastigheter efter 
utomhustemperaturen. Det innebär att 
när det är stora temperaturskillnader 
utomhus så tar det ett tag innan syste-
met hinner i kapp, så det gäller att ha 
lite tålamod. Ungefär 21 grader är den 
normala inomhustemperaturen i våra 
lägenheter.

1. Vädra korta stunder för att undvika 
att temperaturen sänks.

2. Undvik att placera möbler, tv och 
gardiner framför elementen eller deras 
termostat. Varmluften måste kunna 
cirkulera och spridas i rummet. 

3. Lämna dörrar öppna eller på glänt  
för att få en jämn värmecirkulation  
i hela lägenheten.

4. Om du har synliga tilluftsventiler  
vid fönstret så kan det vara lockande  
att stänga dem med tron att det skall  
bli varmare i lägenheten. Men de 
släpper in frisk luft som bidrar till ett bra 
inomhusklimat och hjälper till att sprida 
värmen från elementet ut i lägenheten. 
Frånluftsventilerna, som ofta sitter i 
badrum och kök, bidrar genom att släp-
pa ut den gamla luften.

5. Om du har persienner eller rullgar-
diner så fäll ner dessa på natten – de 
hjälper till att behålla värmen.

6. Kyla vid fönstret när det är minus ute 
handlar inte om drag utan om köldinst-
rålning och påverkar inte temperaturen 
mitt i rummet, precis som solinstrålning 
under sommaren.  

Tips! Bra ventilation behövs för att 
undvika fuktskador i badrummet. Det 
enklaste sättet är att låta badrumsdör-
ren stå öppen.

MARIE TIPSAR!
Marie Öst, besiktnings ansvarig hos Ystadbostäder, ger dig praktiska tips  
och goda råd om hur du under håller din lägenhet.

TÄVLA OM KLIMATSMART MATINSPIRATION

Tävlingen består av två delar:

1 Titta på bilden här intill och försök känna igen platsen. På vilken adress i Ystad befinner  
vi oss? Ta gärna en promenad till platsen i mellandagarna.

2 Skriv upp vilken gata bilden är tagen på och skicka ditt svar till info@ystadbostader.se 
eller med post till Stortorget 2A, 271 43 Ystad, senast den 14 januari.

Du har chans att vinna ett av tre exemplar av kokboken Middagskompassen. 
Här visar Paul Svensson och Zeina Mourtada hur man kan njuta av riktigt god mat 
samtidigt som man tar hänsyn till vår planet. Med sina inspirerande vardagsrecept 
sätter de goda rätter på bordet. De 80 recepten är välsmakande, lättlagade och 
klimatsmarta. Tillsammans med Naturskyddsföreningen har de skrivit en matbok 
som ger oss den hjälp vi behöver för att kunna fatta bra beslut. Hur använder 
man hela råvaran? Hur minskar man på matsvinnet? Och hur hittar man ett håll-
bart sätt att laga mat? Här finns svaren: God mat för planeten, god mat för dig.



SVEPET

vintriga pianotoner
Ystad Jazzfestival, som tilldelats Ystads kommuns kulturpris 
2021, bjuder under mellandagarna på ett helt nytt musikinslag – 
Ystad Winter Piano Fest. Sex konserter under två dagar,  
27 och 28 december, på Ystads teater och Ystad Saltsjöbad. 
Den andra dagen blir det även en konsert med fokus på barnen, 
Jazza med Mimi. En lekfull musikstund med jazzsångerskan 
Mimi Terris och pianisten Johan Ohlsson. Platsen är 
stadsbiblioteket där gratisbiljetter även kan hämtas redan nu.

Biljetter till konserterna kan köpas via www.ystadjazz.se

ta en guidad tur i Ystad
Varför inte leka turist på hemmaplan 
under mellandagarna och göra en guidad 
stadsvandring? Ladda ner appen Klostret  
i Ystad i din smarta telefon och följ antingen 
turen Stadsvandring (som även berättar 
om några av Ystadbostäders fastigheter) 
eller Klostrets omgivning. Kanske något 
att ta med gästande släkt och vänner på?

tyck till om Åvallaparken
Nu ska Ystad kommun utveckla grönområdet mellan Surbrunnsvägen 
i väster och Ystad Arena i öster som går under namnet Åvallaparken. 
Målet är att utveckla ett tryggt och attraktivt centralt parkområde 
med stora ytor för rekreation och rörelse. Just nu vill kommunen 
ha in Ystadbornas synpunkter – hur man använder parken idag 
och tankar om framtiden. Om du vill tycka till hittar du en enkät på 
kommunens hemsida www.ystad.se/kommun--politik/aktuellt

dags för skratt

Ystadrevyn är tillbaka
Svensk handel spår att evenemangsbiljetten är Årets julklapp 
2021. I Ystad blir det kanske en biljett till Ystadrevyns 
föreställning Riskfritt som har premiär den 8 januari. För 
nu är ordningen återställd och 2022 börjar precis som det 
ska. Ystadrevyn summerar det gångna året och tar tempen 
på sin samtid med en stor dos humor och musikalitet. 
Läs mer och boka biljetter på www.ystadrevyn.se ORKESTER: MIDASREGI: NILS GUNNAR SNYGG     

SCENOGRAFI/KOSTYM: LARS REHNETT 
PRODUCENT: EVENEMANG YSTAD

LÄS MER PÅWWW.YSTADREVYN.SE

RISKFRITTPREMIÄR 8 JANUARI PÅ YSTADS TEATER

EN BLOMMANDE JUL 

Hyacinter, amaryllis och julstjärnor i all 
ära, men azalea känns med sin rikliga 
blomning lite lyxig och vacker länge. För 
att den ska trivas är det viktigt att den 
vattnas regelbundet. Ett tips är att hälla 
en deciliter vatten i ytterkrukan varan-
nan dag – beroende på hur varmt det är 
i rummet. Innan du vattnar kolla att det 
inte står kvar vatten i krukan.



RECEPT

julens 
godaste 
tårta
PEPPARK AKSTÅRTA MED 

HALLONMOUSSE OCH VIT 

CHOKLADSMÖRKRÄM

En tårta som med sin 
imponerande höjd kommer 
göra intryck på julbordet. 
Skapare är bakprofilen Frida 
Skattberg och receptet 
kommer från hennes 
senaste bok ”Julbak 
deluxe” (Bonnier Fakta)

DU BEHÖVER:

TÅRTBOTTEN

4 ägg 
2 dl strösocker 
1 dl vetemjöl 
1 dl potatismjöl 
1 msk pepparkakskrydda 
1 tsk vaniljsocker 
1 dl kokos, till formen

HALLONMOUSSE

2 1⁄2 dl vispgrädde 
100 g färskost,  
t.ex. philadelphiaost 
1 dl florsocker 
2 tsk vaniljsocker 
300 g hallon

VIT CHOKLADSMÖRKRÄM

200 g vit choklad 
200 g rumsvarmt smör 
1 1⁄2 dl florsocker

GÖR SÅ HÄR:

1. Sätt ugnen på 175 grader 
och klä en springform, 22 
cm i diameter, med bak-
plåtspapper. Klä formen så 
att du får extra höga kanter. 
Smörj pappret med smör 
och bröa gärna med kokos.

2. Vispa ägg och socker 
med elvisp i cirka 5 minu-
ter. Tillsätt sedan de torra 
ingredienserna och vänd 
försiktigt runt till en klumpfri 
smet.

3. Häll smeten i formen  
och grädda i nedre delen  
av ugnen i 35–40 minuter. 
Ta ut och låt svalna helt  
innan du skär den i tre jämna 
bottnar.

4. Gör hallonmoussen. Vispa 
grädde, färskost, florsocker 
och vaniljsocker i en skål 
med elvisp till ett fast fluff. 

Mosa hallonen lätt, vänd i 
dem och rör försiktigt ihop 
tills allt blandats väl. Låt stå 
i kylskåp och fortsätt med 
smörkrämen.

5. Smält chokladen över 
ett vattenbad på låg värme. 
Ta av från värmen och låt 
svalna en aning.

6. Vispa smör och flor socker 
riktigt vitt och fluffigt med 
elvisp i 5–6 minuter. Tillsätt 
chokladen och vispa ihop 
tills allt blandats väl.

7. Lägg en tårtbotten på ett 
tårtfat och bred på hälften 
av hallonmoussen.  
Lägg på nästa botten och 
bred på resten av hallon-
moussen. Lägg på den 
tredje bottnen och spackla 
sedan tårtan med choklad-
smörkrämen. Dekorera 
eventuellt med lite peppar-
kakor före servering.

FOTO HELEN PÉ



YSTADS BYGGNADSSTILAR
I STADENS RIK A FASTIGHETSFLORA FINNS FLERA 

HISTORISK A STILEPOKER REPRESENTERADE.

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 och 
parkering 09.30-12.00 

5. Störningsärenden, 09.3–12.00 och 
frågor om nyproduktion. 

Öppet för besök onsdagar  
13.00–15.00, övrig tid endast  
bokade besök

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

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

postmodernism
CA 1970-1980-TAL

Precis som namnet antyder är detta en epok som kommer efter modernismen och 
växte fram som en reaktion mot denna, som ansågs hård, avskalad och omänsklig. 
Postmodernismen var öppen för att blanda det moderna med en mer traditionell 
grund, men att skruva till detaljerna. Det kunde vara en svängd vägg, fönster som 
inte placerades symmetriskt eller färgstarka fasader. Kända arkitekter var Aldo Rossi, 
Ricardo Bofill med flera.
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PARKERINGSHUSET ZISKA

UPPFÖRD: 1986

ARKITEKT: CLAES B PERSSON 

När stadsarkitekten Claes B Persson fick uppdraget att rita Ziska, ett kombinerat 
parkeringshus och skyddsrum, hämtade han inspiration i klassisk italiensk arkitektur 
i allmänhet, och 1500-talsarkitekten Andrea Palladios byggnad Basilica Palladiana i 
synnerhet. Men på postmodernistiskt maner twistades inspirationen till. Ziska har de-
taljer som leker med klassiska arkitekturelement. Vi ser väggar av grå betongelement 
genombrutna i gallerform och runt hela byggnaden portalformade öppningar.


