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just nu i Ystad

råttor gillar (tyvärr) fågelmat

Ja, det är inte bara fåglar som tycker om 
fågelmaten. Dessvärre lockar den även 
fram råttorna. Vi vill därför be dig om att 
inta lägga ut fågelmat på balkong eller 
gård. Råttorna ökar överallt i stadsmiljön 
och vi behöver hjälpas åt att bromsa 
utvecklingen.

Fuktfri fasadrenovering 

Den milda och torra hösten var gynnsam 
för våra fasadrenoveringar. Nu under 
vintern blir det lätt fuktigt, vilket trädetal-
jer inte mår så bra av. För att säkra att vi 
inte renoverar fönster och andra trädetal-
jer när det är för fuktigt, mäter vi därför 
dagligen luftfuktigheten.

Julen hos oss

Inför jul och nyår gäller våra ordinarie 
telefontider. Du kan alltid mejla oss på 
info@ystadbostader.se eller lägga ditt 
ärende under den gula fliken felanmälan 
på hemsidan, så hjälper vi dig så fort vi 
kan. Den 21 december är receptionen 
stängd.

TE X T SAR A HÖGBERG

Oväntad skada

Ibland blir förvaltningens uppdrag lite oväntade och akuta. I somras 
körde en lastbil in i och skadade ett hörn på vår fastighet Niorder 7 på 
Dammgatan 25. Nu är hörnan snyggt och prydligt återställd – murad 
och målad.

FÖRE.. . . . .  OCH EFTER.



Snart stänger vi dörren till 2022, ett år då samhället på många sätt 
återgick till det normala efter pandemin, och här på Ystadbostäder 
kunde vi bli mer utåtriktade i våra aktiviteter. Vi hoppas och tror att 
det ska kunna fortsätta så.

Men ett oväntat krig i Europa fick kännbara effekter även här 
hemma. Höjda elpriser, inflation och stigande räntor har drabbat 
alla, hushåll som företag, och kommer på sikt även påverka 
framtida hyreshöjningar. Våra hyror sätts utifrån en hyresmodell 
som har tagits fram tillsammans med Svenska allmännyttan, 
Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Det är en modell som 
utgår från kostnadsökningar inom vissa fasta parametrar och ger en 
kontrollerad hyreshöjning.  

Nu är det klart att vi kommer bebygga de tomter vi har i 
Trädgårdsstaden. Först ut blir ett vårdboende och ett LSS-boende 
med kommunen som hyresgäst samt ett trygghetsboende för 
målgruppen 70+. Projekteringen är påbörjad och byggstarten 
beräknas till sommaren 2023.

En annan positiv nyhet under året var att vi fick värdefull 
förstärkning i förvaltningen. Det innebär ökade resurser för 
underhållssatsningar vilket vi hoppas att ni hyresgäster ska 
märka av.

Snart stundar jul- och nyårshelgen och jag och mina kolleger på 
Ystadbostäder vill önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år.

Jimmie Persson 
vd, Ystadbostäder

ljusglimtar i en orolig värld



ÅRETS GRANNE 1 

LOLITA NORDAHL PÅ 

PANTZARGATAN

Nominerad av grannen Ida 
Willnow.

IDAS MOTIVERING: 

”Lolita tar alltid hand 
om oss, hon visar 
sin omtanke både i 

vardagen och när vi 
behöver det som bäst. 
När vi är bortresta ser 
hon till lägenheten på 
bästa sätt. En dag för ett 
par år sedan levererade 
hon hjärtformade bullar 
till frukost, det var som 
att hon visste att det var 
precis den dagen jag 
behövde det.”

Hej Ida, vad betyder det 
att ha en bra granne, i 
ett större perspektiv? 
– Jag tycker att goda 
grannar berikar samhället. 
Särskilt i utmanande tider, 
som coronapandemin och 
nu med stigande priser 
och krig i vår omvärld. 
Under coronan var det 
många som hjälpte varan-

dra med att till exempel 
handla, och jag tror att 
det skapade en medvet-
enhet om vad grannar kan 
betyda för varandra. Jag 
har bott i Tyskland tidigare 
och där upplever jag att 
man har mer relationer 
med grannar. Kanske för 

det här är årets 
grannar
HUR ÄR EN BRA GRANNE? I FÖRRA NUMRET BAD VI ER NOMINERA 
DEN NI TYCKER ÄR VÄRD UTMÄRKELSEN ÅRETS GRANNE – 
OCH MOTIVERA VARFÖR. DET RESULTERADE FAKTISKT I HELA 
TRE VINNARE DÅ VI FICK IN FLERA MYCKET GENOMTÄNKTA 
NOMINERINGAR. ALLA TRE FICK BLOMMOR OCH BIOBILJETTER. 
OCH OM DE PRISADE GRANNARNA HAR NÅGOT GEMENSAMT 
SÅ ÄR DET EN FÖRMÅGA TILL OMTANKE OCH GEMENSKAP 
– MEN OCKSÅ ATT FINNAS TILL HANDS I VARDAGEN.
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att krig och svårare förhål-
landen inte ligger så långt 
bort i tiden.

ÅRETS GRANNE 2 LENA 

CALDERSPARR OCH 

ROLAND ERIKSSON PÅ 

VÄSTRA VALLGATAN. 

Nominerade av grannen 
Louise Mårtensson

LOUISES MOTIVERING: 

”Årets granne är utan 
tvekan både Lena 
Caldersparr och Roland 
Eriksson som är så 
otroligt fina mot barnen 
och oss. Lena är en av 
barnens favoritgrannar. 
Hon hjälper till med allt 
så som syr ihop barnens 
söndriga gosedjur, ger 

dem godis och glass. 
Hon ser till att vi mår 
bra och har ett hjärta av 
guld. 

Roland, han är vår extra 
farfar. Han hjälper oss 
med ALLT vi behöver 
hjälp med, tar hand 
om oss och barnen på 
ett otroligt fint sätt. Är 

något sönder hjälper 
han oss att laga det. 

De här två har även 
förgyllt vår sommar 
med sena kvällar på 
terrassen med kaffe och 
skratt.”
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”Jag blev så överraskad – och väldigt glad, 
såklart. Jag tror världen blir en lite bättre plats 

om vi alla tänker på varandra och hjälps åt.”

– Lolita om att bli utsedd till årets granne.



– Jag har ju hört under 
hela min uppväxt att vi 
har våra rötter i Ystad och 
när vi var på besök gick 
vi förbi och tog bilder av 
huset. Men att jag själv en 
dag skulle bo där kunde 
jag ju inte ana, berättar en 
glad nybliven Ystadbo.

Richard och hans fru har 
senast bott i Sövestad, 
men efter Richards 
pensionering kände de för 

en förändring och platsen 
i Ystadbostäders kö blev 
nyckeln till något nytt.

– När vi såg att lägenheten 
var ledig anmälde vi 
oss direkt och ganska 
snart fick vi besked om 
att den var vår. Flytten 
känns väldigt rätt, det är 
spännande att göra den 
här livsstilsförändringen 
och flytta in till stan – till 
Hjalmars hus. 

TILLFÄLLIGHETER GJORDE ATT RICHARD 
GUSSING DEN 1 DECEMBER FLYTTADE 
IN I EN LÄGENHET I HUSET SOM 
HANS ANFADER GETT NAMN ÅT.

TEXT SAR A HÖGBERG, FOTO HARRI PA AVOL AINEN

Richard har hittat hem 
i farfars farfars hus

GUSSINGSKA HUSET



HUSETS HISTORIA

Ursprunget till huset 
som ligger i skuggan 
av Mariakyrkan 
byggdes troligen redan 
på medeltiden vilket 
bottenvåningens 1,28 
meter tjocka väggar 
skvallrar om. På 1500-talet 
förvarade prästerskapet 
sitt ”tionde” här, som var 
en naturskatt i form av 
lantbruksprodukter. Under 

1700-talet tillkom våning 
två och tre. Namnet 
Gussingska huset fick 
det efter grosshandlaren 
och konsuln Hjalmar 
Gussing (1848-1927) 
som 1891 lät bygga om 
de tre våningsplanen 
och uppförde torndelen. 
Allt var i holländsk 
renässansstil efter förebild 
av Rosenborgs slott i 
Köpenhamn. Ritningarna 
för om- och tillbyggnaden 

gjordes av Ystads 
produktive stadsarkitekt 
Peter Boisen. 

Hjalmar och brodern 
Herman Gussing, var 
handlare i Ystad och 
söner till handlaren Nils 
Pehrsson (1811-1888) och 
Cecilia Jönsson (1816-
1890). Nils Pehrsson 
härstammade från 
Gussaröd i trakten av 
Brösarp och kom till Ystad 

1828 som 17-åring. Han 
blev en framstående 
affärsman, kommunalman 
och bankman och 
var dessutom Ystads 
förste tyske konsul. 
Nils Pehrssons 
affärsverksamhet var 
huvudsakligen inriktad 
på spannmål, utsäde och 
liknande. 1845 bildade 
han firman Nils Pehrsson 
& Co. Sina barn gav han 
efternamnet Gussing.



De senaste decennierna 
har vi svenskar blivit allt 
bättre på att sortera vårt 
avfall. Det gäller även 
Ystad, berättar Emma 
Nilsson, miljöstrateg på 
kommunens Avfallsenhet.

– Vi ligger på genomsnit-
tet för Sverige, så det 
finns lite förbättringspo-
tential. Särskilt när det 
gäller plast och metall. 
Allra bäst är vi på att 
sortera tidningar och glas. 

Kanske för att vi sorterat 
dem längre, att det liksom 
sitter i ryggmärgen. 

Och så har Emma ett tips:

– Glöm inte att platta till 
kartonger så att mer får 
plats i kärlet. Så slipper vi 
frakta luft på vägarna.

Vem ansvarar för vad? 
Producenterna ansva-
rar för att samla in och 
materialåtervinna förpack-

ningar. För att återvunnet 
material ska bibehålla så 
högt värde som möjligt, är 
det viktigt att det sepa-
reras och sorteras på ett 
effektivt sätt. Kommuner-
na tar hand om matavfal-
let, som kan bli biogas, 
och restavfallet – som 
energiåtervinns till fjärrvär-
me. Återvinningscentralen 
ansvarar kommunen för.

Bäst i EU, eller? 
I ett EU-perspektiv pro-
ducerar vi svenskar något 
mindre sopor per person, 
i genomsnitt 449 kg jäm-
fört med den genomsnitt-
liga EU-medborgarens 
502 kg (2019). 

I EU återvanns samma år 
239 kg per person, och i 
Sverige 228 kg.

Källa: www.sopor.nu

sopor och återvinning 
– tips och inspiration
TEXT SAR A HÖGBERG, FOTO HARRI PA AVOL AINEN

Var slänger jag? …

LJUSSLINGOR 

Trasiga ljusslingor räknas 
som elavfall, och ska lämnas 
på återvinningscentralen 
i Hedeskoga. 

VÄRMELJUSENS METALLKOPPAR 

Eftersom de inte räknas som 
förpackningar ska de inte läggas i 

återvinningen utan i Hedeskogas 
kärl för metallskrot. Tänk på att 
dela på vekeshållaren, som är av 
järn, och koppen av aluminium.* 

GAMLA LEKSAKER

Är de hela kan du ge bort 
dem eller lämna dem i någon 
välgörenhetsbutik. Trasiga 
mindre leksaker kan du lägga 

bland restavfallet i miljöhuset 
medan större leksaker ska 
tas till återvinningscentralen 
i Hedeskoga.

JULPAPPER

Läggs i kärlet för 
pappersförpackningar, inte 
tidningspapper. Etiketter 
och tejp kan sitta kvar.

*Sitter delarna ihop följer koppen med när järnet sorteras ut med hjälp av magneter. Aluminium smälter vid en lägre tem-

peratur än järn, det gör att koppen brinner upp i järnets återvinningsprocess och vi går miste om möjligheten att återvinna 

aluminiumet.

EMMA PÅ AVFALLSENHETEN GUIDAR I ÅTERVINNINGENS VÄRLD



snö och halka
Våra snöröjare har koll på vädret via väderstationer och webbkameror. 
De brukar vara snabba och vi har prio-områden som skall vara klara 
klockan 07.00, eller senast 10.00, men om det pågår kraftigt snöfall 
så kan det ta längre tid. Kontakta oss om det inte är snöröjt efter 
10.00 samt om du ser att det rasat ner snö/istappar från taken.

Ystadbostäder ansvarar för de gemensamma delarna av fastigheten, 
medan du själv skottar uteplats, balkong och parkeringsplats. 

TIPS! 

Använd gärna broddar om du behöver gå ut i snön, eller vänta tills vi har 
snöröjt och saltat så att saltet gjort sitt jobb och snön har börjat töa.

FASTIGHETSSKÖTARNA TIPSAR!

Peter Kruus, 
förvaltningschef

TÄVLING

leta tomtar och 
vinn biobiljetter!
Fem busiga tomtar är försvunna i tidningen – vilka sidor 
har de gömt sig på?  
Skicka ditt svar, namn och telefonnummer med e-post 
till info@ystadbostader.se, eller med vanlig post till 
Ystadbostäder, 271 43 Ystad. Skriv ”Tävling ” i ämnes-
raden eller på kuvertet/vykortet.  
En vinnare får två biobiljetter.

följ oss på  
sociala medier
Du vet väl att vi finns på både Facebook och Instagram? 
Här får du allt från energispartips till aktuell information 
om vad som är på gång inom Ystadbostäder – och så en 
och annan vacker Ystadvy fångad med kameran. Särskilt 
under vintermånaderna kan det vara bra att följa oss här 
för uppdateringar vid eventuellt snöväder.



året som gick hos 
Ystadbostäder
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SÅ HÄR VID ÅRSSKIFTET KAN DET VARA SPÄNNANDE ATT TITTA TILLBAKA PÅ ÅRET 
OCH SUMMERA VAD SOM HÄNT. EFTER TVÅ ÅR AV PANDEMI KUNDE VI I ÅR VARA 
LITE MER UTÅTRIKTADE OCH FICK MÖJLIGHET ATT TRÄFFA ER HYRESGÄSTER. DET ÄR 
VÄRDEFULLT FÖR ATT SE BEHOV OCH PLANERA RÄTT PRIORITERINGAR FRAMÅT.

JANUARI–FEBRUARI

Vintern var förhållandevis mild och 
utan något större snökaos. Under 
vårvintern påbörjade vi en uppdate-
ring av Fridhems gårdar. Det innebar 
bland annat föryngringsbeskärning 
av träd och buskar, nyplantering av 
rosor och perenner, nya cykelskjul 
och basketkorgar.

MARS–MAJ

Under våren startade vi våra gårdsevent 
där vi möter er hyresgäster på er 
hemmaplan. Vädret tillät att vi kom i gång 
med renoveringar och byte av loftgångar. 
Två nya medarbetare anslöt till vår 
organisation: Ida Nilsson, marknad- och 
kommunikationsansvarig, och Thony 
Blomgren, fastighetsförvaltare.

JUNI-AUGUSTI

Sommar betyder Sommarlov i Fridhem som 
lockar allt fler besökare i alla åldrar och skapar 
en mötesplats för olika generationer. Vi fanns 
på plats vid fyra tillfällen. Det bjöds på korv, 
hoppborg, brottning, rallyrace och nytt för i år 
var en öppen scen för konserter. 
Fastigheten vid Sankt Petri kyrkoplan 1, 
Håkan V 9, fick en grundlig fasadrenovering 
där en tidigare port markerades i fasaden.



SEPTEMBER-OKTOBER

Hösten innebar fler trevliga gårdsevent. 
Vi påbörjade vår Målarbete med fokus 
på 2023-2024 och genomförde en 
workshop för hela personalen. Vi påbörjade 
inventering av miljöhus som fortsätter 
med bättre skyltning under de kommande 
åren. Nils Hugo Fredriksson började sin 
anställning hos Ystadbostäder som ny 
fastighetstekniker (läs intervju med honom 
på sista sidan).

NOVEMBER-DECEMBER

Årets granne korad. Invigning av uteplats 
på Hospitalgatan och glöggmys på 
Adlercreutzgatan.



tips och trix  
för en plånboksvänlig jul
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HUR KAN MAN PLANERA JULEN FÖR ATT HÅLLA NERE UTGIFTERNA I ÅR 
NÄR VI LEVER MED HÖG INFLATION OCH STIGANDE RÄNTENIVÅER?  DET 
FINNS PENGAR ATT SPARA PÅ BÅDE JULKLAPPARNA OCH JULMATEN.

handla vintage, 
second hand, 
preloved …
Oavsett vad man kallar andrahands-
marknaden så är det smart shopping – både 
ekonomiskt och miljömässigt. Bra saker 
att leta efter är spel, pussel, böcker, konst, 
smycken, unikt porslin och glas som ofta 
håller hög kvalitet.  Stickor, garn och tyger i 
fint skick är också lätt att fynda.

på nätet

Leta också på Blocket och Facebookgrupper 
för loppis- och andrahandsförsäljning, som 
grupperna Loppis – allt finns i Ystad 
kommun och Ystads loppis. Auktionshus är 
bra alternativ om du letar efter mer dyrbara 
saker, som smycken och designföremål.

second hand-butiker i Ystad

Öppna hjärtat 
Herrestadsgatan 21

Röda korset  
Skansgatan 2

Erikshjälpen 
Dragongatan 49

Lionshjälpen 
Södra Dragongatan 22C
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gör din egen tvål 
Att göra sin egen tvål är en del kemi men också en hel del kreativitet. I 
den nyutkomna boken Tvål (Natur & kultur) visar Agnes Stuber hur man 
kan göra allt från skrubbande vallmotvål till doftande ansiktstvål och salt-
vattentvål för havsbaden. Dina hemgjorda tvålar blir trevliga julklappar 
eller gå-bort-presenter. Recept hittar du även på www.tvalkoket.se.

ätbara presenter
Baka klassiska småkakor, lyxigt fröknäcke eller blanda hemgjord granola 
och lägg i en fin glas- eller plåtburk. Gör en egen etikett och klistra på.

växter
Ta sticklingar av dina egna krukväxter, som murgröna, palettblad eller 
elefantöra. Plantera i en kruka du kanske fyndat på loppis. Eller varför 
inte i en udda porslinskopp med fint mönster?

julklappstips

restfest

Visste du att vi svenskar slänger 17 kg mat per 
person och år? Undvik det onödiga matsvinnet 
den här julen – gör pyttipanna av julskinkan och 
krämig pasta av laxresterna, riv ner ostresterna i 
en gratäng. Och låt inte julsillen stå bortglömd i 
kylskåpet när det blir vardag, en sillmacka är  
perfekt till lunchlådan.

dela på notan 
Matpriserna har stigit rekordartat, bara i oktober var inflationen på 
livsmedel 17,6 procent. Då är det rimligt att dela på utgifterna och fixa 
knytkalas när man är många som ses under helgerna. Eller ta inspiration 
från pandemins utomhusumgänge och korvgrillning. Bra för rastlösa barn 
och ett härligt sätt att komma ut i vacker natur.

skruva ner prisnivån
Kanske kan man komma överens med släkt och familj om 
att handla julklappar för lite lägre summor än tidigare år? 
Det är ju omtanken som är det viktiga egentligen.

F
O

T
O

 B
L

O
M

S
T

E
R

F
R

Ä
M

J
A

N
D

E
T



SVEPET

kom i julstämning med musiken
Den 16 och 17 december framförs Oh helga natt – Ystads 
traditionsenliga julkonsertkonsert på Ystads teater. Lollokören, 
Malmö Sinfonietta och orkester framför många av de mest 
uppskattade och traditionsenliga julsångerna.

Den 17 december bjuds det på lunchkonsert i Mariakyrkan på 
Stortorget, Körmusik i adventstid med Doroteakören.

Och den 29 december är det dags för Grevlunda Manskörs 
årliga välgörenhetskonsert på Ystads teater till förmån för 
Läkare Utan Gränser.

mellandagar på borgen
Medeltidsborgen Glimmingehus utanför Hammenhög håller öppet 
i mellandagarna 27-30 december. Kom och testa jullekar från förr 
eller lär dig göra en medeltida bildkalender inför det nya året. Veckan 
därpå, 2-6 januari, livar man upp gamla Österlentraditioner. Bland 
annat att klä ut sig och helst så hiskeligt som möjligt! Läs mer om 
aktiviteterna på Glimmingehus på www.raa.se/glimmingehus, samt 
på museets Facebook eller Instagram.

jubel i stan
Visst blir det Ystadrevy även i år. Den 7 
januari intar revygänget Ystads teater och 
spelar 15 föreställningar fram till den 4 
februari. En musikalisk revy som fastnar 
både i hjärtat och på näthinnan utlovas. Läs 
mer på www.ystadrevyn.se.

pyssla på klostret
Inget att hitta på i mellandagarna? Då kan 
du gå till Klostret i Ystad som erbjuder 
pysselaktiviteter 28, 29 december samt den 
4 januari mellan klockan 12 och 15. Ingen 
föranmälan krävs och alla åldrar är välkomna. 
På grund av ombyggnad är ingången på 
baksidan av Klostret, vid Rosariet.

FOTO PETER ESKILSSON



julig dukning
Dekorera med doft och färg från 
julens blommor när du dukar till 
helgens middagar. Här föreslår 
Blomsterfrämjandet en kvist av 
en azalea tillsammans med en 
kanelstång.

RECEPT

saftiga saffransrutor  
i långpanna

CA 24 BITAR

I matkreatören Jenny Warséns bok Jennys jul (Bonnier fakta) hittar vi 
det här härliga och lättbakade receptet för julens kalas och fikastunder.

DU BEHÖVER:

6 ägg 
6 dl strösocker 
5 tsk bakpulver 
1 msk vaniljsocker 
2 kuvert saffran à 1/2 g 
3 dl vatten 
Ev kokosflingor att strö med

GLASYR

200 g smör  
8 dl florsocker 
1 tsk vaniljsocker 
2 äggulor 
1 tsk färskpressad citronsaft

GÖR SÅ HÄR:

1 Sätt ugnen på 175°. Klä en 
långpanna, ca 30x40 cm, med 
bakplåtspapper.

2 Vispa ägg och socker poröst 
och fluffigt, gärna med elvisp.

3 Blanda mjöl, bakpulver och 
vaniljsocker i en annan skål och 
vänd ned i äggsmeten. 

4 Blanda saffran och vatten, vänd 
ner i smeten och blanda tills den 
är klumpfri.

5 Häll smeten i långpanna och 
grädda i mitten av ugnen 20-25 
minuter. Låt den färdiggräddade 
kakan svalna.

6 Smält smöret till glasyren i en 
kastrull och rör ner florsocker, 
vaniljsocker, äggulor och citron-
saft. Vispa glasyren och låt den 
svalna något innan du breder ett 
jämnt lager över kakan. Strö över 
kokosflingor och låt svalna helt 
innan du skär kakan i rutor.

FOTO ULRIK A POUSET TE



MEDARBETARINTERVJU

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, 09.30–12.00 
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
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hej där Nils Hugo 
Fredriksson, ny 
besiktningstekniker 
på Ystadbostäder!

Du började din tjänst på Ys-
tadbostäder i år. Vad har 
du för bakgrund? 
– Jag har läst fastighetföretagar-
programmet på Malmö universitet 
och arbetade senast med 
försäkringsbesiktningar. När jag såg 
tjänsten utannonseras rådde det ingen 
tvekan om att söka – det var på många 
sätt precis vad jag hade letat efter. Mitt 
arbete går till stor del ut på att i samband 
med avflyttningar avgöra vilket underhåll 
lägenheten eventuellt behöver och att 
sedan planera, beställa och samordna 
det arbetet.

Hur trivs du så här långt?
– Mycket bra! Jag har fått ett varmt 
välkomnande och god vägledning. Och 
visst är det något extra att få arbeta med 
ett unikt fastighetsbestånd så som vårt! 
Dessutom är jag uppvuxen här i staden, 
och jag känner starkt för mitt hem.

Vad brukar du göra på fritiden?
– Jag renoverar, precis som på jobbet, 
haha! Huset i fråga är 118 år gammalt 
och byggdes faktiskt av farfadern till 
Ystads tidigare stadsarkitekt Claes B 
Persson. Det är ett långtidsprojekt och 
jag vill gärna göra så mycket jag kan själv. 
Sedan tillkommer den stora trädgården, 
så jag går knappast rastlös!
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