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just nu i Ystad

renoverade loftgångar

Under sommaren har det varit en 
del fokus på loftgångar. På fastig-
heten Ystad 3, Österleden 15, har 
vi renoverat loftgångar och trappor. 
Detsamma gäller Lovisa 20, mellan 
Stora och Lilla Norregatan, där vi ge-
nomfört fasadrenovering, bytt loft-
gång och balkonger samt trappor.

fasad med histo-
riskt avtryck
Fastigheten vid Sankt Petri kyr-
koplan 1, Håkan V 9, har just fått en 
grundlig fasadrenovering. Vi har lagt 
ny puts och bytt ut delar av korsvir-
ket – men också gjort husets histo-
ria mer synlig. I fasaden har vi med 
olika putsstrukturer markerat var det 
en gång i tiden fanns en port.

utemiljön till 
Zephyr tar form
Nu är vi mitt uppe i att färdigställa 
utemiljön till Zephyr på Hospitalga-
tan. Här blir förslaget som fick flest 
röster när de boende fick tycka till 
i våras verklighet. Vi gör plats för 
färgkoordinerade perenner, grillplats 
och pergola som alla kan njuta av 
framåt våren.

TE X T SAR A HÖGBERG



Nu när höstmörkret börjar lägga sig känns det fint att tänka på 
ljusa sommarminnen från årets Sommarlov i Fridhem där antalet 
besökare slog rekord. Kanske för att pandemin lagt sig och för 
att Ystadborna verkligen har börjat hitta till aktiviteterna på den 
stora gräsplanen vid Fridhem. Vi på Ystadbostäder försökte också 
vara lite mer närvarande i år och det har varit trevliga möten med 
hyresgäster i alla åldrar. 

I höst har våra medarbetare också fortsatt med gårdseventen 
där vi möter er på hemmaplan och kan fånga upp tankar, idéer 
och synpunkter för att långsiktigt öka trivsel och trygghet i våra 
boenden.

Just nu handlar dock det mesta om elpriser, ränteökningar, inflation 
och stigande matpriser. Husägare är betydligt mer utsatta för dessa 
utmaningar jämfört med den som bor i hyresrätt. Men på sikt ökar 
naturligtvis även våra kostnader och det i sin tur påverkar framtida 
hyresnivåer. Därför är det klokt att även som hyresgäst hushålla 
med resurser. Lite längre fram i tidningen hittar du flera smarta 
energispartips som kan hjälpa dig på vägen.

I detta nummer utlyser vi också en Årets granne-tävling. Har du en 
granne som du skulle vilja nominera? Läs mer på sidan 11.

Med det vill jag önska er en fin höst!

Jimmie Persson 
vd, Ystadbostäder

sommarminnen lyser upp höstmörkret



Gårdseventen startade 
under senhösten 2021 
i samband med att 
samhället åter öppnade 
upp efter pandemin. 
Målet är att ha besökt alla 
våra områden under en 
tvåårsperiod. Detta ska 
vara ett forum där våra 
hyresgäster kan träffa 
oss på hemmaplan – i 
stället för att de kommer 
in på kontoret, kommer 
vi till dem, berättar Eskil 
Jönsson.

– Vi vill fånga upp 
synpunkter kring 
bostadsområdet, 
inne- och utemiljö, ta 
emot felanmälningar 
samt hyresgästförslag 
som vi vidarebefordrar 
till förvaltningen. 
Förhoppningen är att vi 
ska kunna genomföra en 
del förändringar för att öka 
trivsel och trygghet i våra 
boenden.

gårdsevent
möt Ystadbostäder på hemmaplan

UNDER HÖSTEN FORTSÄTTER VI BESÖKA 
VÅRA BOSTADSOMRÅDEN FÖR ATT 
TRÄFFA HYRESGÄSTER OCH FÅNGA IN 
SYNPUNKTER. I SEPTEMBER VAR DET DAGS 
FÖR LANTMANNAVÄGEN I KÖPINGEBRO.

TEXT SAR A HÖGBERG, B ILD HARRI PA AVOL AINEN



Även en enklare enkät 
delas ut, med frågor kring 
tvättstuga, miljöutrymmen 
och utemiljö, som 
ett komplement 
till vår löpande 
kundundersökning som 
går ut till alla hyresgäster 
under året. 

– En del önskemål och 
synpunkter som kommer 
fram vid våra besök kan vi 
genomföra, andra kan vi 
budgetera för framtiden, 

men det är också en del 
som inte är genomförbart. 
Därför är det viktigt att vi 
återkopplar och berättar 
varför – så att våra 
hyresgäster förstår våra 
beslut. 

Eskil lyfter fram 
att det är viktigt att 
hyresgästerna möter fler 
än fastighetsskötarna och 
känner att kontoret inte 
bara är en mejladress eller 
ett telefonnummer. Då 

blir det förhoppningsvis 
också enklare att framföra 
sina åsikter eller kanske 
ringa och prata med 
ekonomiavdelningen om 
det någon gång skulle bli 
svårt att betala hyran.

– En annan del i vårt 
arbete är att följa de 
förändringar som händer 
globalt. Vi behöver till 
exempel bli bättre på att 
sortera vårt avfall och 
spara energi. Kraven på 

oss som bostadsbolag 
ökar och då måste vi även 
få med våra hyresgäster 
på tåget. Eventen på 
gårdarna är bara en 
del i detta. Instagram, 
Facebook och Insidan är 
andra kanaler för oss att 
nå ut till våra hyresgäster.



Viktig hjälp på vägen för att minska restavfallet, är att 
göra det lättare för dig som hyresgäst att sortera rätt. 
Därför går vi nu successivt över till branschorganisatio-
nen Avfall Sveriges nya system med avfallssymboler. 
Framtagna för att underlätta och öka återvinningen av 
material. Samma bilder kommer återfinnas på förpack-
ningar, i avfallshus, på papperskorgarna på stan, och i 
grannkommunen såväl som i grannlandet när du åker på 
semester. 

TE X T SAR A HÖGBERG

lär dig det nya  

avfallsspråket
– tillsammans kan vi nå miljömålet 

PÅ YSTADBOSTÄDER HAR VI TAGIT BESLUTET 
ATT MINSKA RESTAVFALLET MED 15 PROCENT 
TILL 2024. FÖR ATT NÅ VÅRT MÅL GENOMGÅR 
VI SJÄLVA UTBILDNINGAR OCH UNDER 
HÖSTEN KAN DU MÖTA OSS UTE PÅ VÅRA 
GÅRDAR DÄR VI PRATAR KÄLLSORTERING.



kärlek på andra våningen

Robin Pinjegård och 
hans dotter Wilma, 11 
år, flyttade till huset på 
Karl XII:s gatan när det 
var alldeles nybyggt 
2017, medan Martina 
Johansson och hennes 
son Ludwig, 5 år, flyttade 
in tre år senare. Men de 
hann vara grannar i ett 
halvår utan att ens lägga 
märke till varandra.

– Eftersom allting ändå 
var nedstängt under 
pandemins första år gick 
jag helt upp i att bygga 
på en bil under ledig tid 
tillsammans med en 
kompis, berättar Robin.

Både han och Martina var 
singlar men inte särskilt 

aktiva med att hitta 
kärleken och det dröjde till 
midsommar 2021 innan 
de talade med varandra 
första gången.

– Jag och Ludwig skulle i 
väg på midsommarfirande 
och när vi mötte Robin 
på gården frågade jag om 
han kunde ta lite bilder av 
oss. 

– Det gjorde jag och 
Martina verkade trevlig 
så senare sökte jag efter 
henne på Facebook, säger 
Robin med ett leende. 

Det visade sig att 
det fanns flera 
beröringspunkter och 
Robin kom på att han 

redan kände Martinas 
mamma. Men Martina 
var snabbare med att 
skicka en vänförfrågan, för 
hon var också nyfiken på 
sin nyupptäckta trevliga 
granne.

– Så började vi prata 
och det har vi fortsatt 
med sedan dess. Det 
är fantastiskt för när jag 
flyttade 30 mil söderut 
från Göteborg hade jag 
inte en tanke på att jag 
skulle träffa någon vägg-i-
vägg. Och att det skulle bli 
så bra för våra barn, säger 
Martina medan Ludwig 
kryper upp i Robins knä.

Vardagen rullar på med 
pendling till respektive 

jobb i Malmö, förskola och 
skola i Ystad. Var och en 
bor kvar i sin lägenhet, 
men de känner sig som 
hemma hos varandra och 
kallar sig ”närbo” lite på 
skämt. 

SÅ HUR SER 

FRAMTIDEN UT?

–Visst skulle det 
kosta mindre med en 
gemensam bostad, 
kanske ett hus, men det 
känns rätt för oss att inte 
stressa fram något, säger 
Robin och Martina håller 
med:

– Vi har det bra så här 
just nu.

KÄRLEKEN KAN SLÅ TILL NÄR – OCH DÄR – MAN MINST ANAR. FÖR ROBIN OCH 
MARTINA PÅ KARL XII:S GATAN VISADE DEN SIG FINNAS PÅ ANDRA SIDAN VÄGGEN. 
OCH KAN MAN VARA SAMBO OCH SÄRBO SÅ KAN MAN VÄL VARA NÄRBO?
TEXT SAR A HÖGBERG, B ILD HARRI PA AVOL AINEN



07.00 Kollar igenom mail 
och svarar kunder.

07.30 Genomgång med 
besiktningsmannen av 
lägenhet som ska reno-
veras.

08.00 Möte med kund-
gruppen, mina kolleger 
som också tar emot sam-
tal från hyresgäster.

09.00 Frukost.

09.15 Bokar förbesiktning 
med hyresgäster.

09.30–12.00 Telefontid 
för kunder. Samtalen kan 
bland annat gälla: vad har 
jag för köpoäng?, var i kön 
står jag på den här lägen-
heten?, jag behöver boen-
de för jag ska separera, 

jag behöver hjälp med att 
ställa mig i bostadskön, 
jag söker parkeringsplats, 
jag behöver hyra ett extra 
förråd, hur är standarden 
på lägenheten som jag 
är intresserad av?, jag vill 
säga upp min lägenhet. 

12.00–13.00 Lunch

13.00 Jobbar i Vitec Hyra 
och Marknad, datorpro-
grammen där vi säger upp 
kontrakt, lägger ut lägen-
heter och parkeringsplat-
ser för uthyrning, skickar 
erbjudande om visning på 
lägenhet med mera.

14.00 Visning av en lägen-
het ute på stan.

VAD GÖR VI PÅ YSTADBOSTÄDER HELA DAGARNA EGENTLIGEN? 
VI STARTAR EN NY SERIE DÄR HENRIETTE WETTERBERG ÄR FÖRST UT 
MED ATT SKRIVA DAGBOK ÖVER EN VANLIG DAG SOM UTHYRARE.

TEXT SAR A HÖGBERG, B ILD HARRI PA AVOL AINEN

en dag på jobbet
följ med Henriette Wetterberg, uthyrare på Ystadbostäder



14.30 Ringer kunder 
angående inkomstuppgif-
ter och referenser inför 
kontrakt. 

15.00 Möte med social-
tjänsten.

15.30 Möte med hyres-
gäst som ska lämna sina 
lägenhetsnycklar.

16.00 Slutar för dagen.

1 gång i månaden – in-
flyttning

Inför varje månadsskifte 
förbereder jag för inflyt-
tande hyresgäster. Skriver 
namnlappar och trapp-
huslistor till fastighets-
skötarna, skickar listor till 

elbolagen, skickar listor till 
Securitas, tar ut statistik, 
förbereder goodiebag till 
hyresgäster.

Första vardagen i månad-
en har vi inflyttning. Då 
har jag kundbesök i stort 
sett hela dagen för de 
som ska lämna sin lägen-
het och de som ska flytta 

in och som ska hämta sina 
nycklar.

1 gång i veckan – 
receptionen

Onsdagar kan du möta 
mig i Ystadbostäders re-
ception som håller öppet 
klockan 13-15.



smarta 
 energispartips

TEXT SAR A HÖGBERG, FOTO HARRI PA AVOL AINEN

KÖKET

• Visste du att det går åt 75 

liter vatten om du diskar i en 

kvart under rinnande vatten? 

Handdiska i vasken eller 

diskbalja.

• Sätt lock på kastrullen så 

sparar du 30 procent energi.

• Utnyttja ugnsvärmen. Om du 

bakar eller lagar mat i ugnen 

– gör mer på samma gång 

så att den uppvärmda ugnen 

utnyttjas maximalt.

• Frosta av frysen med jämna 

mellanrum.

• Använd rätt storlek på kast-

rullen till plattan. Om plattan 

är 1 cm större än kastrullen 

ökar energiförbrukningen 

med 20 procent.

• Tina upp fryst mat i kylen i 

stället för i micron.

• Häll upp det nybryggda kaffet 

i termos istället för att låta 

kaffebryggaren stå på.

• Använd vattenkokare i stället 

för spisplattan för att koka 

upp vatten.

BADRUMMET

• Droppande kranar drar både 

energi och vatten. Anmäl till 

oss snarast.

• Om du har en handduks tork 

– slå av den större delen av 

dagen. 

• Stäng av vattnet medan du 

borstar tänderna.

SOVRUM OCH 

VARDAGSRUM

• Ofta sover man bättre i ett 

lite svalare sovrum. Om du 

sänker temperaturen med en 

grad minskar du energian-

vändningen med fem procent.

• Kolla tätningslistor runt 

fönster och kontakta oss om 

det verkar dra runt dem.

• Vädra några minuter med 

tvärdrag i stället för att ha 

fönster på glänt hela dagen. 

Så får du in frisk skön luft 

men släpper inte ut så mycket 

värme.

• Placera inga stora möbler 

framför elementen så att 

värmen hindras.

• Dra gärna ner gardiner och 

persienner på kvällen så 

behåller du värmen i rummet.

TVÄTTSTUGA 

• Fyll maskinen och tvätta 

energisnålt på lägre 

temperatur.

• Lufttorka gärna tvätten om 

du har tid, i stället för att 

torktumla eller använda 

torkskåp.

JUST NU TALAS DET MYCKET OM SKENANDE ELPRISER. NÅGOT SOM I NULÄGET HAR 
LÅNGT STÖRRE PÅVERKAN PÅ HUSÄGARES EKONOMI, MEN VISST FINNS DET PENGAR 
ATT SPARA ÄVEN FÖR DIG SOM BOR I HYRESLÄGENHET. OCH GENOM ATT ALLA BLIR 
MER ENERGISPARMEDVETNA KAN VI OCKSÅ BEGRÄNSA ÖKNINGEN AV FRAMTIDA 
HYRESNIVÅER. ALLMÄNNYTTAN HAR SAMMANSTÄLLT ETT ANTAL SMARTA SPARTIPS.

TÄNK PÅ!

Stäng inte vädringsluckor och ventiler. De finns där för 
att hyreshuset ska ha en fungerande luftcirkulation – 
och du ett behagligt inomhusklimat.

TIPS!

Tänk på att göra ett aktivt elavtal när du flyttar in i 
en ny bostad. Annars får du automatiskt ett så kallat 
anvisningsavtal som är dyrare än ett aktivt elavtal.



TÄVLING

förbered uteplatsen för vinter
Nu är det dags att ge gården och uteplatsen lite extra kärlek inför 
vintervilan. Bär undan möbler till ditt eget förråd och töm krukor på 
växter som inte tål frost. Om du däremot vill ha tulpaner i odlingslådan 
eller krukan är det hög tid att få ned dem i jorden nu.

Uteleksaker, sparkcyklar, grillen och annat som blivit kvar sedan 
sommaren ska också stuvas undan så att snöröjarna kommer fram. 

TÄNK PÅ! 

Ställ in allt i ditt eget förråd så att ingenting står i trapphus, vinds- eller 
källargångar eftersom det försvårar släckning och utrymning vid brand.

FASTIGHETSSKÖTARNA TIPSAR!
Mats Johansson

TEXT SAR A HÖGBERG, B ILD HARRI PA AVOL AINEN

DET GODA GR ANNSK APET PÅ VÄSTR A VALLGATAN FICK V I TR ÄFFA I VÅRT V INTERNUMMER 2019.

årets granne
vem nominerar du?

DEN 31 OKTOBER ÄR DET GRANNENS 
DAG. EN DAG DÅ DET KAN VARA LITE 
EXTRA TREVLIGT ATT UPPMÄRKSAMMA 
DE SOM BOR I SAMMA HUS. I SAMBAND 
MED DET UTLYSER VI PÅ YSTADBOSTÄDER 
TÄVLINGEN ÅRETS GRANNE.

En undersökning som Sifo 
gjorde 2020 visade att 
nästan åtta av tio svensk-
ar, 77 procent, tycker om 
sina grannar. Och det 
verkar öka med åldern, 
gruppen 65-79 år är mest 
positiva till dem som bor 
bredvid – 88 procent upp-
ger att de tycker om sina 
grannar.

Hur ser det ut i ditt hus – 
har du någon granne du 
tycker gör något extra och 
som du vill utnämna till 
Årets granne? Någon som 
kanske brukar ta sig lite 
tid att prata när ni möts, 
ställer upp med något 
praktiskt eller som funnits 
där för dig eller andra 
grannar vid något speciellt 
tillfälle. 

Skriv din motivering och 
skicka in tillsammans med 
ditt eget och grannens 
namn samt adressen 
senast den 4 november. 
Bästa motivering vinner 
och priset är blommor 
till din granne och två 
biobiljetter så att ni kan 
gå på bio tillsammans. 
Vinnaren presenteras den 
7 november.

SKICKA MAIL TILL: 

info@ystadbostader.se 
Och skriv ”Årets granne” 
i ämnesraden.

SKICKA BREV TILL:

Ystadbostäder,  
271 43 Ystad.  
Märk brevet  
”Årets granne”.



skydda dig och ditt hem från 

brand
TEXT SAR A HÖGBERG

Köket. Det är där flesta 
bostadsbränder startar, 
berättar Mathias Jakobic.

– Om en kastrull eller 
stekpanna står och torrko-
kar kan den börja brinna. 
Lågorna kan sedan spri-
das till köksfläkten där fett 
i filtret ger extra bränsle 
och så sprider det sig till 
köksskåpen. 

Andra vanliga källor till bo-
stadsbränder är ljus samt 
eldrivna hushållsmaskiner, 
som tvättmaskiner, tork-
tumlare och diskmaskiner.

– Tänk på att ha ljus under 
uppsikt och att alltid 
se dig om i lägenheten 
innan du lämnar den. Är 
tvättmaskinen och spisen 
avstängd och ljusen 
släckta?

En av de viktigaste åtgär-
derna för att minska risken 
för att en brand sprider 
sig – oavsett brandor-
sak – är att se till att ha 
fungerande brandvarna-
re hemma. Enligt statistik 
har nästan alla bostäder i 
Sverige brandvarnare idag, 
men ungefär var tionde 
fungerar inte. 

Att kolla batteriet med 
jämna mellanrum är därför 
avgörande – och att byta 
det så snart brandvarna-
ren signalerar att det är 
dags.

– Fördelen med brandvar-
nare är att de börjar pipa 
långt innan du riskerar 
att skadas av röken. Du 
hinner antingen släcka 
elden eller ta dig ut ur 
bostaden och larma. Vi 
rekommenderar en brand-
varnare i köket, en i hallen 
och eventuellt en utanför 
sovrummet, beroende på 
hur stor bostaden är.

Mathias är kapitalförvalta-
ren som bytte karriär mitt 
i livet för 12 år sedan och 
inte ångrat en sekund att 
han blev brandman.

– Jag älskar mitt jobb. 
Förutom att rycka ut på 
brandlarm åker vi på bland 
annat sjukvårdslarm, 
trafikolyckor, drunknings-
olyckor, djurlivräddning 
och läckage av giftiga 
ämnen. Det känns alltid 
meningsfullt att få hjälpa 
människor.

6 TIPS PÅ HUR DU 

FÖREBYGGER BRAND

• Rengör spisfläkten från 
fett med jämna mellanrum. 

• Håll levande ljus under 
uppsikt. 

• Kontrollera lösa sladdar 
och kablar regelbundet så 
att de inte har skador. 

• Lämna inga teknikprylar, 
som telefoner och cy-
kelbatterier, på laddning 
under natten eller när du 
går hemifrån. Detsamma 
gäller torktumlare, tvätt-, 
diskmaskin.

• Teknisk utrustning, som t 
ex tv, datorer, ljudanlägg-
ningar och digitalboxar 
ska ha god ventilation. 
Täck inte över med dukar 
och bygg inte in dem i 
bokhyllan. 

• Rengör bakom tv, vitvaror 
och tvättmaskin regel-
bundet. 

BRA ATT HA!

Förutom brandvarnare kan 
det vara klokt att investera 
i en liten brandspruta och 
en brandfilt, som är bäst 
när du vill släcka en eld 
på spisen. Ofta kan man 
köpa dem prisvärt genom 
sitt försäkringsbolag.

MATHIAS JAKOBIC, BRANDMAN 
PÅ SÖRF, SYDÖSTRA SKÅNES 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND, GER TIPS PÅ 
HUR DU KAN FÖREBYGGA BRAND I HEMMET.



det här går din hyra till
Funderar du ibland på vad din hyra går till? Här ser du ett tårt-
diagram över hur Ystadbostäders kostnader fördelades förra 
året. Kostnaderna kan variera något från år till år, men en av de 
allra största utgifterna är vanligen driftkostnader, som värme, 
vatten, el och renhållning. Så visst finns det anledning att 
hushålla med el och vatten och sortera avfall även om man bor 
i lägenhet – eftersom det faktiskt påverkar din hyra på sikt.

Underhåll 
12%

Reparationer 
4%

Fastighetsskötsel 
7%

Värme, vatten, el, 
renhållning 
18%

Övriga förvaltnings-
kostnader 
5%Övriga externa 

kostnader 
7%

Personalkostnad 
10%

Räntekostnad 
4%

Avskrivningar 
17%

Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 
16%



SVEPET

hösten på Ystads Teater
Efter två år av pandemi och inställda föreställningar 
är höstens program på Ystads teater digert.  
Här är ett axplock:

Österlen lyser
Helgen 4-6 november är det åter dags att lätta 
upp höstmörkret med Österlen lyser. Initiativet 
märks i många byar men Årets ljusby är Tomelilla 
med invigning på fredagskvällen.

Brännbart - en kabarevy om sopor
Den 4 november är det urpremiär för föreställningen Brännbart på 
Biografteatern Scala på Stora Östergatan. För manus och regi 
står Bror-Tommy Borgström och på scen hittar vi Ystad Stående 
Teatersällskap. Spelas fram till 26 november, bokning och biljetter 
hos Bäckströms Hattar, Stora Östergatan 16, 0411-55 53 35, 
backstromshattar@telia.com. Läs även på www.bioscala.se

spellördag för alla 
Lördag 12 november blir en dag fullproppad 
med spel för alla åldrar! Stadsbiblioteket intas av 
två lokala spelföreningar: Super Retro Bros och 
Ystads bridgesällskap. Med sig har de flera olika 
analoga spel för alla att testa: brädspel, kortspel, 
sällskapsspel och bridge. Pågår klockan 10-14 
och ingen föranmälan krävs. 

Klockan 13 samma dag föreläser Bobbi 
A. Sand, författare och spelproducent, om 
spelkulturer på Författarscenen. Varför har spel 
och spelkultur sådan lockelse? Hur är spelen 
uppbyggda och vad finns det för olika typer av 
spel? Gratisbiljetter till föreläsningen hämtas på 
biblioteket från och med 28 oktober.

Britt-Marie var här
En varm komedi som bygger 
på Fredrik Backmans bok, med 
Marianne Mörck i alla roller.

Anders Jansson – 
Mina sinnens fulla bruk
Komikerns nya föreställning utlovar pricksäkra imitationer, 
spontana improvisationer och absurd och jordnära humor.

Soppteater:  
Skånska karaktärer
Är skåningar ett säreget släkte? Vad gör en skåning 
till en skåning? Lars Schilken rätar ut frågetecknen.
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RECEPT

borsjtj  
– ukrainsk rödbetssoppa
Bonnier Fakta har i höst gett ut 
den ukrainska kokboken Mamusia 
av Olia Hercules. Vinsten från 
bokförsäljningen i Sverige går 
oavkortat till UNHCR:s Ukraina-
insamling.

Det spännande ukrainska köket 
har en mix av influenser från Kau-
kasus, Asien och Medelhavet och 
den kanske mest kända rätten är 
rödbetssoppan – borsjtj.

4 PORTIONER

200 rödbetor, skalade och skurna i 
tunna stavar 
200 g potatis, skalad och hackad 
2 msk solrosolja  
1 gul lök, finhackad 
1 morot, skalad och grovt riven 
1 röd paprika, urkärnad och 
finhackad 
1 msk tomatpuré 
1 bifftomat (utan skal), finhackad, 
Eller 100 g fermenterad tomat – 
recept finns i boken) 
½ litet vitkålshuvud, strimlat 
1 burk à 400 g röda kidneybönor, 
sköljda 
Havssalt och nymalen svartpep-
par

Nedan finns recept på hur du gör 
egen buljong men du kan också 
använda 4 tärningar köttbuljong 
till 2,5 l vatten.

HEMLAGAD BULJONG

500 g oxsvans eller fet revbens-
stek 
1 gul lök, skalad men hel 
1 lagerblad 
2,5 l kallt vatten

TILL SERVERING

1 dl gräddfil 
½ knippe dill, hackad 
Ett gott bröd, i boken finns recept 
på ukrainskt vitlöksbröd

GÖR SÅ HÄR:

1 Om du vill göra egen buljong: 
lägg kött, hel gul lök, lagerblad 
och vatten i kastrull. Salta och låt 
puttra på spisen i cirka 1 timme. 
Skumma av med jämna mellan-
rum. Alternativt koka upp buljong-
tärningarna enligt anvisning på 
paketet.

2 Skär och hacka alla grönsaker 
enligt receptet. Koka upp bul-
jongen – egen eller färdig, lägg i 
rödbetsstrimlor, och hackad pota-
tis. Salta, peppra och låt puttra på 
svag värme i 30 minuter. 

3 Hetta under tiden upp solrosolja 
i en stekpanna, tillsätt gul lök och 
morot och fräs på medelvärme 
under omrörning i ca 5-7 minuter, 
eller tills moroten är mjuk och 
karamelliseras. 

4 Tillsätt paprika och tomatpu-
ré i pannan och låt det puttra i 
2 minuter. Lägg i tomaten och 
reducera en aning innan det läggs 
över i buljongen. 

5 Lägg slutligen i riven vitkål och 
bönor i buljongen och koka i 7 
minuter tills det är genomkokt.

6 Servera med klickar av gräddfil, 
hackad dill och ett gott bröd.
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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

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

Postadress: 
271 80 Ystad 
www.ystadbostader.se 
info@ystadbostader.se
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hej där Sven Wallin, 
besiktningstekniker 
på Ystadbostäder!
Du har arbetat på Ystad-
bostäder i hela 32 år, vad har 
fått dig att stanna så länge? 
– Haha, ja det trodde jag nog inte när jag 
började, men jag har trivts med både 
arbetsuppgifter, hyresgäster och kollegor. 
Jag har haft möjlighet att utvecklas i 
jobbet och få nya uppgifter, som när jag 
blev besiktningstekniker 2020. 

Vad gör du som besiktningstekniker?
– Varje månad sker ungefär 25 
omflyttningar och jag besiktar alla 
berörda lägenheter enligt ett särskilt 
protokoll, först en förbesiktning och 
sedan en slutbesiktning. Om det behöver 
göras någon renovering lägger jag order 
om det. Det är speciellt att arbeta i 
någons hem och viktigt att ha respekt 
för det, vara ödmjuk och göra det bästa 
möjliga av alla situationer.

Vad brukar du göra på fritiden?
– Jag gillar att jobba med både händer 
och huvud och har hus här i Ystad så 
det blir mycket jobb med det. Och så är 
jag en hel del vid havet och badar gärna 
långt in på hösten.
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