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DIN KUNDTIDNING

just nu i Ystad
TE X T SAR A HÖGBERG
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Tillbaka till
ursprunget

Tidigare i år har vår
renovering av byggnads
minnesmärkta Änglahuset
fokuserats på utsidan
och nu tar vi oss in för
renovering och uppdate
ring i en av lägenheterna.
Parallellt färdigställer vi tre
nya lägenheter i kvarterets
övriga hus, Skomakarla
gets och gårdshuset, som
återfår en hel del av den
tidstypiska estetiken.
Totalt blir det sex lägen
heter i fastigheten.

I kvarteret Håkan har
fasaden på Trädgårdsga
tan 1 i sommar återfått
sin ursprungliga rosa
färg som vi hittat under
lager av färg. Fasaden har
också fått en stänkputs
med lite grövre stenar och
vi har markerat var det
en gång funnits en port.
Även på Stora Västergatan
24 har vi putsat om och
målat den tidigare ganska
spruckna fasaden och
återställt tidstypiska ge
simrännor under takfoten.

Nyinflyttat på
Lilla Östergatan
I början på september
kunde vi hälsa revisions
firman Visionrevision
välkommen till de nyre
noverade lokalerna där
Tandtekniska Laboratoriet
tidigare huserat i många
år. Nu totalrenoverar vi
även fem lägenheter
i kvarteret.

Ny odlingssäsong
Våra odlingslådor för
hyrlån blev så populära
att de tog slut i våras. Till
2021 är vi tillbaka igen
med nya lådor för dig som
är intresserad och där vi
har plats.

Trädgårdsskötsel
med brister
Under våren och som
maren har vår personal
ansvarat för trädgårdssköt
seln och trots semes
terperiodens tillskott av
sommarjobbande ungdo
mar kan vi konstatera att
vi inte har kunnat hålla den
standard som vi önskat.
Vi beklagar det djupt
och arbetar nu hårt med
att bromsa sommarens
ogräshärjningar.

F OTO P Y PA AV O L A I N E N

vardag i en ovanlig tid

Hej! En del av er kanske känner igen mig som marknadschef på
Ystadbostäder. Anledningen till att ni nu möter mig på denna sida är
att jag just nu även fungerar som interim vd, i väntan på att vår nya
vd Jimmie Persson börjar hos oss i januari.
Vi har tidigare berättat i tidningen om våra förändrade ägardirektiv som
innebär att Ystadbostäder framöver ska vara ett rent förvaltande bolag
och inte bygga nya bostäder. I höst avslutar vi bygget av våra 36 nya
lägenheter på Syrénvägen vilka alla blev uthyrda mycket snabbt.
Vi håller även på att färdigställa vindslägenheter på Fridhemsgatan
samt en ny lägenhet på Lilla Östergatan.
Blir det då inte fler nya lägenheter? Nej, inte just nu men i framtiden
kan det dyka upp ett och annat tillskott där vi kan förtäta och
exempelvis bygga om vindar till bostäder.
Vårt engagemang i Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ fortsätter
och du kan läsa en del om det längre fram i tidningen. I förra numret
nämnde vi att du som hyresgäst kan pigga upp dina köksskåp och
lådor själv. Jag vill bara förtydliga att vi självklart fortfarande utför
renoveringar, men att vi vill möjliggöra för dig att göra förändringar
i din bostad även innan det är dags för en större renovering.
Pandemin har ställt mycket på ända. Kontoret på Stortorget är numera
stängt för spontana besök men givetvis tar vi gärna emot dig när du
har ett ärende – se bara till att boka tid så att vi kan säkra ditt besök.
Ring 0411-57 72 00 och välj vem du vill träffa med de knappval som
anges. Ja, det gäller att hitta lösningar för att det mesta ska kunna
flyta på någorlunda friktionsfritt även under en ovanlig tid som denna.
Nu hoppas vi på en alldeles vanlig höst – mild och skön.

Helén Nyquist
Interim vd och marknadschef Ystadbostäder

sugen på att
skaffa hund?
det här gäller i Ystad
T E X T S A R A H Ö G B E R G , F OTO A N D R E Y S H K VA R C H U K

Är du en av alla svenskar som fått hund
längtan under Coronapandemin? Just nu
är det lång kö hos många hunduppfödare
och besöken på Svenska Kennelklub
bens sajt köpahund.se har fördubblats
sedan i våras. Kanske beror det på att
vi tillbringar mer tid hemma och är mer
ute i naturen som många nu tar steget.
Men tänk på att det ska finnas tid för den
efterlängtade fyrbenta familjemedlem
men även efter Corona …
Det är en hel del att sätta sig in i när
man skaffar hund: vilken ras passar mig,
hur mycket motion behöver den? Det är
också bra att få lite koll på vad som gäller

för hundägare just i Ystad och hos Ystad
bostäder. Hundar är välkomna i våra hus
men det är viktigt att visa hänsyn mot
grannar genom att ha sin hund kopplad
på gården och inte ta den med till allmän
na utrymmen som tvättstuga. Och bajset
ska så klart alltid plockas upp och läggas
i hundlatrin.
På nästa sida har vi sammanställt kom
munens lokala ordningsföreskrifter som
alla hundägare är skyldiga att följa och
som finns till för att skapa trivsel för alla.
Reglerna gäller dock inte ledhund för
synskadad eller service- och signalhund
för person med funktionsnedsättning.

HÄR SK A HUNDAR HÅLL A S
KOPPL ADE:

• Begravningsplatser.
• På allmänna försäljningsplatser då
handel pågår.

• Tikar ska under löptid hållas
kopplade inom hela kommunen,
förutom inhägnat område.
• När en hund inte hålls kopplad
ska den vara märkt så att man kan
kontakta ägaren.

• På och i anslutning till
motionsslingor.

HÄR FÅR HUNDAR INTE VIS TA S:

• På förskole- och skolgårdar.

• Allmän lekplats.

• Under perioden 1 april-30 sep i
allmänna parker, rekreationsområden
och på campingplatser.

• Allmänna bassängbad.

• I naturreservat gäller särskilda regler
som finns angivna på plats.

• Allmän badplats 1 juni- 30 sep,
särskilt anvisad hundbadplats finns
väster om Ystad reningsverk.

OCH SÅ HUNDBA JS …

• Ska plockas upp från gångbana,
motionsslinga, idrottsplats, lekplats,
begravningsplats, parkområde,
badplats och inom bebyggelse.

💩

3 FÖRDEL AR MED K R ANVAT TEN

• Gott & nyttigt
• Tillgängligt dygnet runt
• Lokalproducerat

kranvatten
– klimatsmart,
ekonomiskt
och gott!
T E X T S A R A H Ö G B E R G , F OTO P Y PA AV O L A I N E N

OM DU NÅGON GÅNG SMAK AT KR ANVAT TEN
UTOML ANDS UPPLE V DE DU K ANSKE AT T
DET SMAK ADE KLOR. ELLER BLE V DU TILL
OCH MED AVR ÅDD FR ÅN AT T DRICK A
DET ? I SVERIGE HAR VI DEN STOR A
FÖRDELEN AT T FÅ RENT, FRISK T OCH
GOT T VAT TEN DIREK T FR ÅN KR ANEN.
DESSUTOM ÄR DET KLIMATSMART.
Det finns många fördelar
med att dricka kranvatten
jämfört med att köpa
buteljerat vatten. Dels
är det ständigt tillgäng
ligt och förhållandevis
billigt, priset för en liter är
ungefär fyra öre, och dels
minskar lastbilstranspor
terna på våra vägar om
vi dricker lokalproducerat
kranvatten.
Det är tryggt att dricka
svenskt kranvatten.
Eftersom det klassas som
livsmedel kontrolleras det
noggrant enligt livsmed
elslagen. I Ystads kom
mun gör VA-avdelningen
regelbundet provtag
ningar för att säkerställa
att vattnet är fritt från
bakterier och fastställa
vattnets hårdhetsgrad.
Peter Svensson är chef
för Ystads vattenverk och
berättar hur vattnet når
kommunens ledningar.

– Vi pumpar upp grundvat
ten, eller så kallat råvat
ten, från 25 till 30 meters
djup. Först går det genom
en luftningstrappa där
det syresätts och sedan
avhärdas vattnet vilket
betyder att vi tar bort kalk.
Därefter går det genom
ett sandfilter som sänker
halten järn och mangan
och sedan vidare ut i
ledningarna.
Den allra sista processen
är att man belyser vattnet
med UV-ljus som tar bort
eventuella bakterier.
– Vi har ett mycket bra
och stabilt grundvatten
i Ystad som vi ska värna
om. Att dricka av det goda
kranvattnet är bra för
både stora och små – och
miljön.

hårt, mjukt eller mittemellan?
Vattnets hårdhet är ett mått på
kalcium- och magnesiumhalten och
mäts i tyska hårdhetsgrader (dH).
Dricksvattnet i Ystads kommun
räknas som medelhårt och håller en
hårdhetsgrad på runt 8 dH. Därför ska
du alltid dosera diskmaskinsmedel
och tvättmedel enligt förpackningens
anvisningar för medelhårt vatten.

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

smakar vatten olika?
gör en egen vattenprovning
YSTADBOSTÄDERS MEDARBETARE PROVSMAK ADE OCH
JÄMFÖRDE KÖPT BUTEL JER AT VAT TEN MED VÅRT EGET
KR ANVAT TEN. OCH JA , VISST VAR DET SKILLNAD PÅ SMAKEN. Vill du göra en egen vattenprovning,
kanske som en kul aktivitet med
spännande att upptäcka skillnaden, barnen? Köp en eller två olika sor
Som ett led i vårt engagemang i
säger Eskil Jönsson.
ters vatten utan kolsyra. Förslagsvis
Klimatinitiativet har vi på Ystadbo
något välkänt mineralvatten och ett
städer satt lite extra fokus på vatten
Det som ger smak och gör att vat
vanligt flaskvatten. Se till att det köpta
nu i höst. Vi kickade igång med ett
ten från olika platser kan upplevas
vattnet och kranvattnet håller samma
blindtest där vi jämförde köpt vatten
olika är naturliga ämnen som finns i temperatur och häll upp det i neutrala
utan kolsyra med kranvatten från
grundvattnet, som magnesium och flaskor eller kannor. Ha gärna papper
kontoret. Först drack alla från glas
kalium. Vissa mineralvatten på flas och penna så att var och en kan skriva
A följt av glas B, och ja, deltagarna
ka innehåller dock sådana mängder ner sin smakupplevelse så kan ni
kunde faktiskt känna skillnad.
av fluorid att det kan ge fläckar på
sedan jämföra med varandra.
barns tänder. Därför rekommen
– Jag kan inte säga att vattnet i det
deras att mindre barn inte dricker
Om du har tillgång till en kolsyrema
ena glaset var godare än det andra
exempelvis Ramlösa regelbundet.
skin kan du givetvis göra ett test även
direkt, men det fanns definitivt en
med bubbelvatten.
tydlig smakskillnad. Det var lite

vett och etikett i miljöhuset
Händer det att du ibland möts av överfulla kärl när du
ska slänga sopor i miljöhuset? Visst är det trist, men om
vi alla hjälps åt och följer några enkla principer så mins
kar risken att möta ett stökigt utrymme. Ett tips är att
alltid platta till kartonger och förpackningar, eller lägga
dem i varandra så att de tar mindre plats, så slipper vi

PROBLEM:
ÖVERFULL A K ÄRL

dessutom att skicka iväg en massa luft till Sysav. Och
skulle det någon gång vara helt fullt i glas- eller pappkär
len – för det kan hända såklart – då får man helt enkelt
vänta några dagar med att slänga sina glasburkar eller
kartonger. Vi är övertygade om att vi alla tillsammans
kan bidra till fräschare och mindre överfulla miljöhus.

LÖSNING:
PL AT TA TILL K AR TONGERNA

RESULTAT:
BET Y DLIGT MER PL AT S

LÖSNING:
OF TA FINNS DET ET T
MINDRE FULLT L ÄNGRE IN

RESULTAT:
F YLL K ÄRLEN JÄMNT, SÅ
K AN LOCKET S TÄNGA S

#*?!

PROBLEM:
ÖVERFULL A K ÄRL

#*?!

PROBLEM:
GROVSOPOR I MIL JÖHUSET

#*?!

!

RESULTAT:
GROVSOPOR TILL KOMMUNENS
ÅTERVINNINGSCENTR AL

RESULTAT:
L ÄT TILLGÄNGLIGARE MIL JÖHUS

klimatinitiativet
– tillsammans gör vi det lättare
TE X T SAR A HÖGBERG

NU FORTSÄT TER YSTADBOSTÄDERS SATSNING PÅ KLIMATINITIATIVET. SAMARBETE
OCH ENGAGEMANG FÖR AT T MINSK A UTSL ÄPPEN AV VÄ X THUSGASER OCH MINSK A
VÅR ENERGIANVÄNDNING. FOKUS LIGGER BÅDE PÅ VÅR EGEN DAGLIGA VERKSAMHET
OCH PÅ AT T UNDERL ÄT TA FÖR ER HYRESGÄSTER AT T BLI MER KLIMATSMARTA .
De uttalade målen och tidtabellen
för Klimatinitiativet är att de allmän
nyttiga bostadsföretagen som deltar
ska vara fossilfria senast 2030 och
att energianvändningen i fastighe
terna ska minska med 30 procent
jämfört med 2007. För att nå dit vän
der vi på alla stenar och alla initiativ,
stora som små, som bidrar till en po
sitiv förändring är välkomna. Mycket
handlar om tekniska lösningar som
mer effektivt styr och justerar ener
gi- och vattenförbrukning.
– En konkret sak vi gör i höst är
att successivt byta värmeväxlare i
våra fastigheter för att driftoptimera

och komma ner i antal förbrukade
kilowattimmar per kvadratmeter, be
rättar Helén Nyquist, just nu interim
vd på Ystadbostäder.
Ett annat projekt i höst är att inspire
ra alla hyresgäster att dricka Ystads
goda kranvatten istället för att bära
hem vatten på plastflaska.
– Förpackningar av alla slag över
svämmar våra miljöhus innan de
måste forslas till återvinning. Men
om alla gör någonting för att bära
hem lite färre förpackningar så tror
vi att det kan bidra till en bättre miljö
för oss alla.

Alla deltagande bostadsbolag arbe
tar med projektet efter förmåga och
delar med sig av sina goda exempel.
– Det fantastiska med att tillhöra
allmännyttan är att vi får så mycket
gratis från de stora bolagen. De har
resurser för att kunna gå i bräschen
och delar generöst med sig av sina
erfarenheter och lyckade projekt.
När det blir ett så här landsomfat
tande projekt kan vi verkligen göra
skillnad.

FÖL J OSS PÅ FACEBOOK

På vår nyöppnade Facebooksida
som heter Ystadbostäder
hittar du fler klimatsmarta
tips och annat intressant
som rör ditt boende.

Klimatsmarta projekt
DET HÄR K AN VI GÖR A:

DET HÄR K AN DU GÖR A:

• Personalkläder får avtagbar logga för
att kunna återanvändas.

• Tacka nej till reklamutdelning.

HÅLLBAR SHOPPINGK A SSE

• Använda LED-belysning där det går.

Håll utkik under hösten då
vi kommer dela ut stadiga
tygkassar till alla hyresgäster.
Så slipper du använda
plastkasse när du handlar.

• Bättre avfallssortering på kontoret.
• Boskola blir hållbarhetsskola.

• Dra ut laddare ur strömuttag när de
inte används.

• Återvinning av frånluft i vissa
fastigheter.

• Inte ha tv och annan elektronik i
standby-läge.

• Ecodriving-kurs för fastighetsskötare.

IDÉER FÖR FR AMTIDEN:

• Miljövänligare drivmedel till
handredskap.

• Cykelrenovering

• Klimatkrav på leverantörer och
entreprenörer.

• Ge och ta-hylla eller återbruksrum.

• Loppis på gårdar.

gör din egen tvål
T E X T S A R A H Ö G B E R G , F OTO T H O M A S H AW K

BÄSTA GÅ- BORT- PRESENTEN ELLER EN EGEN FAVORIT T VÅL SOM RYMMER ÅRETS
SISTA ROSENBL AD. AT T TILLVERK A T VÅL ÄR FAK TISK T L ÄT TARE ÄN MAN K AN
TRO. DESSUTOM HAR MAN FULL KOLL PÅ INNEHÅLL SDEKL AR ATIONEN.
DU BEHÖVER:

GÖR SÅ HÄR:

• Våg

1. Ta gärna på ett par gummihand
skar. Läs instruktionerna på paketet
med tvål- eller glycerinmassa.

• Gummihandskar
• Rostfri kastrull
• Tålig bunke
• Träpinne
• Liten handvisp
• Slickepott
• Gummihandskar
• Tvål- eller glycerinmassa (finns i
hobbybutiker och färghandeln)
• Små kakformar, eller andra formar i
metall, plast eller gummi.
• Fett, t ex olivolja, sheasmör, kakaosmör eller sesamolja
• Eteriska oljor för doftsättning
• Eventuell hushållsfärg
• Dekorationer, som torkad lavendel
eller andra blommor, rosmarin och
andra torkade örter.

2. Koka upp lite vatten i en kastrull
och ställ ner bunken med tvålmas
san och låt massan smälta försiktigt.
Dra ner värmen på plattan. Massan
ska inte bli för varm och absolut inte
koka upp - då kan den bli förstörd.
Använd mikro om du har bråttom.
3. Rör i massan ordentligt med
träpinnen. Låt massan svalna något
och ta fram olika formar som du har
förberett innan. Smörj dem gärna
med lite olivolja innan så lossnar
tvålen lättare när den är klar.
4. Tillsätt lite naturlig olja i tvålmas
san och rör om igen. Nu väljer du
också vilken doft och färg du ska ha
i tvålen. Tillsätt den eteriska oljan
droppvis, och eventuellt hushålls
färg. Häll sedan tvålblandningen
i en form. Använd en liten slickepott
för att få ut hela blandningen.

5. Vill du göra en ört- eller blomtvål
lägger du försiktigt i torkade örter
och blomblad och trycker ner dem
lätt med blompinne i tvålmassan.
6. Sätt in formen i kylen i ett par
timmar eller över natten. När tvålen
stelnat pressar du försiktigt ut den
ur formen. Om det inte går, ställ in
den i frysen en timme för att sedan
försöka igen, eller spola formens
baksida med varmt vatten för att
få ut tvålen.
TIPS!

För en tvål med peelande effekt kan
du ha i lite havregryn, aprikoskärnor,
kokosflingor, sesamfrön eller tvättad
strandsand.
Källa: www.bravardag.se

planerat
underhåll

– som ibland blir
oplanerat
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

Vi är mycket tacksamma för
att många av er hyresgäster
svarar på vår kundenkät. En
återkommande fråga handlar
om underhåll och en del av
er tycker inte att vi underhål
ler våra hus på det sätt som
ni förväntar er. Vi vill därför
passa på att informera om att
vi alltid har en långsiktig plan
för underhållet som vi försöker
få ihop med den budget vi har.
Många gånger måste vi ompri
oritera för att det händer något

akut eller att vädret stoppar
eller förlänger utomhusjob
ben. Det finns också under
håll som du som hyresgäst
kanske aldrig ser eller märker,
som byte av värmeväxlare,
avloppsrör, elledningar och
pumpar eller ombyggnad av
ventilation. Funktioner som
ger värme, vatten, fungerande
avlopp och el – och är minst
lika väsentliga som en målad
fasad. Här ser du ett urval av
årets planerade underhåll:

Bruksgatan 26

Takbyte och målning av takutsprång

Lilla Östergatan 19

Renovering av fasader och
ombyggnad av lokal

Adlercreutzgatan 7-13

Byte av fasadskivor på sju cykeloch miljöhus

Skepparegatan 9

Fasadtvätt och byte av kulvertledning
för fjärrvärme

Långgatan 28

Reparation och målning av fasad

Stora Västerg. 20, 24-28 Reparation och målning av fasader
Pantzargatan 25-33

Tvättning av fasader

Trädgårdsgatan 1-7

Reparation och målning av fasad

Grönsaksgatan 1-27

Målning av takutsprång och miljöhus

Stora Norregatan 17-19 Invändig renovering

allsångssuccé
på hemmaplan

sommarlovsaktiviteter
som växer
DENNA SOMMAR PR ÄGL AD AV
CORONAPANDEMIN HIT TADE ÄNNU FLER
BESÖK ARE TILL AK TIVITETERNA PÅ DEN
STOR A GR ÄSMAT TAN VID FRIDHEM.
Sommarlov i Fridhem
startade som ett lokalt
integrationsprojekt men
är nu efter fyra somrar
ett etablerat sommarin
slag för små och stora
deltagare från hela Ystad.
Per Berg på KFUM Ystad
summerar sommaren.
– Som vanligt var det
mycket familjer som kom,
men vi hade även besök
av barn med sina kompi
sar och pensionärer. Jag
tror att det är en mötes
plats som blev extra viktig
i år när så mycket annat
var inställt och många inte
kunde åka på semester.
Denna sommar ökade
även mängden aktiviteter

så att deltagarna kunde
sprida ut sig mer.
– Ungdomens hus hade
mer program, bibliotekets
bokbuss var på plats och
vi hade hoppborg varje
vecka. Men sumofotbollen
var nog det som lockade
till flest skratt.
Mötena över generations
gränserna verkar ha en
positiv effekt även utanför
gräsmattan.
– Just i Fridhemsområdet
hör vi att ungdomar och
äldre numera hälsar mer
på varandra och att klago
målen till Ystadbostäder
minskat.

NÄR PUBLIKEN INTE KUNDE KOMMA
TILL ALL SÅNGEN SÅ FICK ALL SÅNGEN
KOMMA TILL PUBLIKEN.
Under ett antal sommar
veckor hann artisterna
med att besöka samman
lagt sex gårdar. Susann
Roos, kulturutvecklare
på Ystads kommun och
ansvarig för Allsången, är
nöjd när hon summerar
sommaren.
– Det var oerhört roligt att
möta förväntansfulla hy
resgäster med sånghäftet
i högsta hugg och redo för
allsång. Och då tror jag att
jag talar både för mig och
för inblandade musiker, ar
tister och ljudtekniker. Det
var också härligt att nu få
möta några av våra trogna
allsångsbesökare hemma
hos dem!
Susann berättar att man
även hade en hängiven

publik i sociala media
som glatt hejade på när
Allsången delade bilder
och korta videoklipp från
kvällarna.
– Överlag så genomsy
rades projektet av ett
stort engagemang från
alla inblandade och av en
gemensam önskan om att
skapa något positivt i en
knepig situation.
FAK TA ALL SÅNG
PÅ GÅRDARNA

Allsångsband: Emma&MI
DAS (Emma Mehler, Jörgen
Sevebring, Roland Anders
son, Bobby Djordjevic och
Mattias Samuelsson)
Gästartister: Laila Adèle och
Micke Nord
Ljudteknik: JP Ljud

MARIE TIPSAR!

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

rengör med ättika och citronsyra
Ättika är ett riktigt universalmedel som inte enbart fungerar för att lägga in gurka.
Med ättika kan du nämligen rengöra allt från kakel och kranar till att bli kvitt stopp
i avloppet. När det gäller att rengöra diskmaskinen så är proceduren väldigt enkel.
•

Måtta upp ungefär 1 dl ättika och häll i botten av maskinen. Kör därefter
ett normalt program - med disk i - och du kommer att känna hur den
unkna lukten är ett minne blott. Men, det stannar inte där: ättikan löser
även upp alla kalkavlagringar och allt fett som samlats i maskinen.

•

Strössla ut två matskedar citronsyra i maskinen och kör ett program utan
disk. Därefter kan du köra ytterligare ett program där du byter ut citronsyran
mot en vanlig diskmaskinstablett. Även denna gång utan disk i maskinen.

TÄNK PÅ!

Att även rengöra gummilisterna på din diskmaskin - använd en trasa, diskmedel
och varmt vatten - samt att lägga ett stort fokus på utsidan. Den brukar
dock sällan glömmas då fronten påverkar hur resten av köket ser ut.

diska
miljövänligt
med ekologisk
olivtvål
Ja, det funkar faktiskt att använda en
olivtvål istället för diskmedel. Fördelarna
är många. En hård ekologisk olivtvål finns
att köpa nästan överallt och är mycket
billigare än ett ekologiskt diskmedel. Den
är dryg och räcker länge, risken att du
överdoserar är minimal. Tvålen har ingen
förpackning i hårdplast och tillverkas
vanligtvis av några få ingredienser som
är schysta mot vår jord. Som en bonus
är den dessutom skonsammare mot
händerna än vanligt diskmedel.
Hur gör man då? Du tar bara diskborsten
eller disksvampen och gnuggar på tvålen
tills du fått lite lödder och så diskar du
som vanligt.

Rolf Lassgård i Utvandrarna
på Dramaten 2014.
Foto Sören Vilks

SVEPET

upplev mer från soffan
DET BÖRJAR BLI SVAL ARE OCH MÖRK ARE OCH VI
TILLBRINGAR ALLT MER TID INOMHUS. SÅ VAD FINNS
DET DÅ AT T ÄGNA SIG ÅT NÄR KURSVERKSAMHETER
LIGGER NERE, MÖTESPL ATSERNA ÄR STÄNGDA OCH
KULTURE VENEMANG BAR A TAR EMOT BEGR ÄNSAD
PUBLIK? HÄR HAR VI SAML AT ET T A XPLOCK AV VAD
DU K AN TA DEL AV FR ÅN DIN EGEN SOFFHÖRNA .

musiken lever
Jodå, det går att uppleva musik även i dessa tider. Svenska
konsertarrangören Live Nation har ett digert program på
www.livenation.se/livefromhome. Här finns streamade
livekonserter med både världsstjärnor och svenska artister som
du kan se direkt i din dator, surfplatta eller telefon. Biljettpriset är
oftast betydligt lägre än vid en vanlig ”livekonsert”. Live Nation
lägger även upp länkar till äldre och helt gratis konserter och
youtubeklipp med olika artister och föreställningar – som en av
världens främsta nycirkusgrupper, Cirque du Soleil.

teaterklassiker i din dator
På www.dramaten.se/play kan du
se föreställningar från nationalscenen
Dramaten – både nyare och äldre
klassiker. Vad sägs om Utvandrarna,
Idioten, Molières Den girige eller hyllade
Idlaflickorna med Sif Ruud och Birgitta
Valbeck från 1993?

gå på museum
Att ta del av museer via webben behöver inte
kännas som ett substitut utan kan faktiskt bli ett
komplement när man vill fördjupa sig. Ett exempel
är Kulturen i Lund som har skapat ett digitalt
museum med allt från digitala minivisningar,
utställningsfilmer och föredrag till årsböcker på
www.kulturen.com.
Modernamuseet lägger regelbundet upp filmade
guidade visningar av sina aktuella utställningar
på Facebook, du kan även se dem i efterhand på
www.modernamuseet.se, klicka dig fram till
”Aktiviteter” och sedan ”Soffvisningar”.

F OTO J E S S I C A L J U N G

FINFIK A MED
PÄRONCHEESECAKE
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Visste du att 90 % av alla svenska äpplen
skördas i Skåne? Särskilt i Kivikstrakten
dignar träden just nu av både äpplen och
päron och det ser ut att bli en riktigt bra
skörd i år.
Kockarna på Café & Restaurang Kärnhuset
vid Kiviks musteri har utvecklat det här
härliga receptet på päroncheesecake.
DU BEHÖVER
TILL K AK AN
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Källa: S

1 tårta
200 g digestivekex
60 g smält smör
2,5 dl naturell yoghurt
GÖR SÅ HÄR

poddar – en
värld av prat

2,5 dl Philadelphiaost
2 ägg

K AK AN:

Gillar du att ”nörda in” på
historia eller amerikansk
politik? Letar du efter ny
mat- och hälsoinspiration,
älskar Pernilla Wahlgren
eller bara längtar efter att få
skratta hejdlöst? Du hittar det
garanterat i poddvärlden där
i princip alla ämnen verkar
avhandlas. Leta upp en podd
med ditt favoritämne – googla
eller sök till exempel på
www.poddtoppen.se
– sedan är det bara att luta
sig tillbaka och lyssna.

2 dl socker

1. Krossa kexen och blanda med det smälta
smöret (vill du ha extra smak av ingefära så
kan du ta i 1 tsk malen ingefära). Tryck ut
i en form som är klädd med smörpapper
(formen skall ha löstagbara kanter). Blötlägg
gelatinbladen.

2 dl grädde
ca 30 g skalad, färskriven ingefära
1/2 dl Lättdryck Päron
10 gelatinblad
TILL PÄRONSPEGELN

2-3 mogna päron

2. Vispa ägg och socker poröst. Vispa
grädden och blanda samman Philadelphiaost
med yoghurten.

2 förp. Lättdryck päron

3. Smält gelatinet i drycken och riv i
ingefäran. Vispa samman äggsmeten,
grädden, ost/yoghurt-blandningen och tillsätt
slutligen gelatin- och päronblandningen.

1 msk socker

4. Häll i form och låt stelna i kyl ca 3 timmar.

3 gelatinblad

20 g färskriven ingefära

PÄRONSPEGELN:

1. Skiva färska väl mogna päron och lägg
ovanpå cheesecaken. Blötlägg 3 gelatinblad.
2. Ta 2 förpackningar Kiviks Lättdryck
Päron i en kastrull, reducera (koka samman)
tillsammans med ca 20 gram riven ingefära
(efter smak) och 1 msk socker. Låt reducera
i ca 10 min. Sila bort ingefäran.
3. Smält gelatinet i vätskan och låt svalna.
Fördela sedan päronspegeln försiktigt med
en sked ovanpå päronen.
Låt stelna i kyl ca 1 timme.

B-post
PORTO
BETALT

Avs: AB Ystadbostäder
217 80 Ystad

NÄRBILD

Förvaltning och felanmälan
Ring 0411-57 72 00
Gör sedan ett knappval
beroende på ärende
1. Felanmälan, 07.00-16.00
2. Förvaltningen, 09.30-12.00
frågor om ditt boende
3. Ekonomi, 09.30-12.00
frågor om din hyra eller fakturor
4. Kö och Uthyrning av bostäder,
parkering 09.30-12.00
samt 13.00-15.00,
fredag eftermiddag stängt

förväntan
i luften

5. Störningsärenden, 09.30-12.00
och frågor om nyproduktion
Akut felanmälan efter kontorstid
010-470 52 16
Ohyra, Anticimex 0771-40 11 00
uppge att det är Ystadbostäder
ComHem TV, telefoni, bredband
0771-55 00 00

Postadress:
271 80 Ystad
www.ystadbostader.se
info@ystadbostader.se
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Det här är historien om en säkerhets
åtgärd som resulterade i ett konstverk.
Trafikverket beslutade att den gamla as
ken behövde fällas för att minska risken
för att trädet skulle falla över tågspåret,
av säkerhetsskäl helt enkelt. Markäga
ren fick då idén att ersätta trädet med
ett konstverk och bad arboristen lämna
kvar tre meter av stammen. Sedan gick
uppdraget till konstnären Sven Ingvar
Johansson från Osby som har stor erfa
renhet av att skulptera i trä.

HAR DU L AGT
MÄRKE TILL YSTADS
ALLR A SENASTE
SKULPTURTILL SKOT T
STR A X VÄSTER OM
STATIONEN? DET
VAR I VÅR AS SOM
EN 23 METER HÖG
ASK FÖRVANDL ADES
TILL DEN
FÖRVÄNTANSFULL A
RESENÄREN.
Resultatet blev den 2,5 meter höga
Resenären, en kvinna i grön kappa, svart
basker och med väskorna packade. Hon
ser kavat och förväntansfull ut och man
kan inte låta bli att undra vart hon är på
väg. Eller har hon precis anlänt?
Sven Ingvar Johanssons teknik att skulp
tera med motorsåg och stämjärn är unik
och flera av hans träskulpturer går att
hitta på andra orter i Skåne.

