VÅREN 2019

AV YSTADBOSTÄDER

DIN KUNDTIDNING

just nu i Ystad
TE X T SAR A HÖGBERG

Behöver vi uppdatera dina
uppgifter?
Det är viktigt att vi har rätt
uppgifter om alla hyres
gäster. Så gå gärna in i
Boportalen/Mina sidor
och kolla att ditt namn,
telefonnummer och din
e-postadress stämmer.
Om du har skiljt dig, gift
dig eller om någon i famil
jen har avlidit behöver du
ändra ditt kontrakt.
Kontakta oss på
0411-577200 och gör
knappval 4 eller 5, så
hjälper vi dig att ändra.

Bättre koll
med skyltar
Parallellt med Ystads
kommun har vi startat ett
projekt med bättre och
tydligare skyltning. Under
året kommer vi se över
skyltning dels av kultur
historiskt intressanta
byggnader och dels
av trapphus, tvättstugor,
miljöhus och andra utrym
men i våra fastigheter.

Nytt städbolag
Har du möjligen mött någ
ra nya ansikten i trappupp
gången på sistone? Det
kan vara någon från vårt
nya städbolag, Lassila &
Tikanoja, som vi har slutit
avtal med och som sedan
i februari sköter städning
en i våra fastigheter.

Ursäkta strulet
Vi beklagar höstens och
vinterns problem med
e-faktura. Det berodde
på ett oväntat tekniskt fel
som snart är åtgärdat.

Ny odlingssäsong
Som vi har berättat här
i Insidan tidigare erbjuder
vi alla hyresgäster på Frid
hem möjligheten att teck
na avtal för en 120X80 cm
stor odlingslåda. Samman
lagt finns 60 lådor som
togs fram i samband med
projektet Sommarlov i
Fridhem förra sommaren.
Hör av dig till Kundtjänst
om du är intresserad. Upp
start för odlingssäsongen
blir lördag den 13 april –
håll ögonen öppna för
mer information.

Vill du bli
språkvän?
Genom projektet Språk
vän har du möjlighet att
hjälpa en nyanländ person
att få en bra start i sitt nya
hemland. Projektet drivs
av ett nationellt resurscen
trum som arbetar för att
skapa fler språkvänner
och flyktingguider runt
om i landet.
Som svensk kan du dela
med dig av språk, kultur
och traditioner som är
viktiga ingredienser för
nyanlända att integreras
i det svenska samhället.
Samtidigt får du inblick
i en ny kultur och andra
erfarenheter. Läs mer
och anmäl dig på
www.sprakvanystad.se

Nu funkar appen
Vi har tyvärr haft lite
intrimningsproblem med
appen Ystadbostäder,
men nu är den igång.
Ladda ner appen till din
smartphone eller läsplat
ta från App Store eller
Google Play. Här kan du
prenumerera på push
notiser med nyheter som
rör ditt boende, som
tillfällig vattenavstängning,
elavbrott och liknande. Du
kan även med ett knapp
tryck komma rakt in till
felanmälan och där mötas
av personlig betjäning.
Vill du göra en felanmälan
via nätet behöver du först
skapa en inloggning
i Boportalen/Mina sidor.

nu ljusnar det

DET BLIR ALLT L JUSARE NÄR JAG TIDIGT OM MORGNARNA
CYKL AR TILL STATIONEN I HYLLIE, OCH PÅ K VÄLLEN NÄR
TÅGET RULL AR UT FR ÅN YSTAD STATION HAR MÖRKRET
ÄNNU INTE FALLIT. DET L JUSNAR ÄVEN PÅ ANDR A HÅLL:
EN SVAGT VIK ANDE BYGGKONJUNK TUR I SK ÅNE GÖR
AT T YSTADBOSTÄDERS FR AMTID SER ALLT BÄT TRE UT.
Den här förändringen märkte vi inte minst vid den senaste upphandlingen
av ombyggnad till vindslägenheter på Fridhem. Då kom det in mer än
dubbelt så många anbud som vid tidigare anbudsförfarande på samma
objekt. Ett flertal byggentreprenörer har också visat intresse av att
vara med och lämna anbud på en samverkansentreprenad för det
kommande projektet Kokillen och två projekt i Ystad Trädgårdsstad.
Även de 36 lägenheterna i kvarteret Grundström 1 är nu upphandlade
och byggstart kan komma att ske direkt efter semestern.
Vi går nu in i en väldigt produktiv fas, och har även ett flertal stora
underhållsprojekt på de gamla fastigheterna. Därför behöver
vi förstärka vår organisation och håller nu på att rekrytera en
projektledare/teknisk förvaltare för fastighetsunderhållet.
Framför oss har vi också Gröna Dagar i Ystad Trädgårdsstad 16-18
augusti då området kommer att visas upp för allmänheten och de som
är intresserade av att bo här kan komma och känna på atmosfären.
Vi är nog många som börjar längta efter sommaren. Även i år kommer vi att
stötta den lyckade satsningen Sommarlov i Fridhem. Och den 9 juli bjuder
vi in våra hyresgäster och anställda att delta kostnadsfritt i Wallanderloppet,
som arrangeras av Ystad IF Friidrott. Det populära motionsloppet har
bland annat lockat OS-löparen Mustafa Mohamed att delta de senaste
två åren. Förhoppningsvis kan du stå på samma startlinje som Mustafa
i sommar. Jag kommer i alla fall inte gå miste om den möjligheten.
Nu ser vi fram emot en skön vår och ljusare tider.

Pehr Carlberg
vd, Ystadbostäder
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värdefulla matrester
från bananskal till biogas
TE X T SAR A HÖGBERG

VÅR T MATAVFALL ÄR EN FANTA STISK RESURS FÖR ET T RENARE
OCH MER MIL JÖVÄNLIGT SAMHÄLLE . VISSTE DU TILL E XEMPEL
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AT T DET ÅRLIGA MATAVFALLET FR ÅN 1 20 0 PERSONER K AN
HÅLL A EN SOPBIL RULL ANDE I ET T ÅR? I DAGSL ÄGET HAR
YSTADBOSTÄDER MATAVFALL SSOR TERING I MERPAR TEN AV
VÅR A FA STIGHETER OCH JOBBAR FÖR AT T DET SK A BLI 10 0 %.

Emma Nilsson är miljöstrateg på
Ystads kommuns avfallsenhet och
kan konstatera att allt mer matavfall
sorteras i kommunen.
– 2018 blev det 1 234 ton matavfall
som skickades till biogasanläggning
ar. Omvandlingen till biogas sker
genom en rötningsprocess som tar
cirka 30–60 dagar, förklarar Emma.
Biogasen används som drivmedel i
fordon, i el- och värmeproduktion el
ler som energikälla i industrin. Med
biogas istället för diesel och bensin
i våra fordon blir det mindre buller
och utsläpp. Jämfört med bensinoch dieseldrivna fordon släpps det

ut färre hälsoskadliga partiklar och
miljöskadliga gaser, som kolmonox
id, kolväten och kväveoxider.
Matavfallet kan även omvandlas
till biogödsel som har ett högt
näringsvärde och är rikt på fosfor
och kväve. Idag importerar Sverige
mineralgödsel som sprids på våra
åkermarker, men denna gödsel har
en betydligt större negativ miljöpå
verkan än biogödsel.
Det är helt enkelt lite smartare
att sortera och utnyttja vårt eget
matavfall som en resurs. Men än
så länge har ystadborna lite att
jobba på ...

– Vi gör stickprov på avfallet emel
lanåt och det senaste visade att
det fortfarande finns drygt 25 %
matavfall och 39 % förpackningar i
restavfallet. Det är alltså bara drygt
en tredjedel som är egentligt rest
avfall, berättar Emma.
Förutom att uppmuntra till mer
sortering vill Emma och hennes
kollegor på avfallsenheten gärna
inspirera och sprida tips på hur man
kan bidra till att minska avfallsmäng
derna och leva lite mer miljövänligt.
– Vi har en facebook-sida som heter
Hållbart där vi regelbundet informe
rar och delar med oss av tips.

vad kan jag slänga i påsen?
JA TACK!

Skal, rens och kärnor från
grönsaker och frukt

Kaffesump och kaffefilter
Tesump och tepåsar
Äggskal

NE J TACK!

Skal från skaldjur
Matrester
Rens och mindre ben från kött,
fisk och fågel

Blommor och blad (inte jord)

Kattsand och hundbajspåsar
Cigaretter, fimpar och snus
Grenar och kvistar
Plastpåsar och matförpackningar
Innehåll från dammsugarpåsar

ordning och reda
i Köpingebro

– Det ska kännas trevligt
att slänga soporna, säger
fastighetsskötare Göran
Johansson och öppnar
dörren till miljöhuset intill
Ystadbostäders radhus
längor i Köpingebro.
Miljöhuset är stort och luf
tigt och Göran Johansson
tror att det är bidragande
till att det också är ett av
våra mest fräscha och
välskötta miljöhus.

– Ibland hamnar förstås en
del avfall fel även här, och
kartonger trycks inte ihop
innan de slängs i kärlet,
men överlag är det bra
ordning, säger Göran och
plattar till en kartong så
att den tar nästan ingen
plats alls.
En sopkvast och skyffel
finns till hands när något
behöver sopas upp. I ett
hörn står en robust kärra

som alla hyresgäster kan
låna om de behöver flytta
något tungt, som en ut
rensad möbel eller teve de
ska köra till återvinningen
i Hedeskoga.
Ovanför varje kärl har
Göran satt upp skyltar
som guidar hyresgästerna
i vad som ska slängas var.
Att allt material hamnar
i rätt kärl är viktigt för att
det ska kunna återvinnas

och att kostnaden för
Ystadbostäders avfalls
hantering inte ska bli
alltför hög.
– Som fastighetsskötare
lägger jag några timmar
i veckan på att städa upp
i våra soprum. Men ju
bättre ordning vi alla hjälps
åt att hålla, desto mer tid
kan jag lägga på andra
fastighetsskötaruppdrag.

håll avfallspåsen fräsch!
Med några enkla knep kan man undvika att matav
fallspåsen blir kladdig eller lockar till sig bananflu
gor. Lägg lite hushållspapper i botten av påsen och
se till att matresterna inte är allt för blöta när du
slänger dem. Töm matavfallspåsen oftare och kör
behållaren i diskmaskinen. Häll kokande vatten i
avloppet där bananflugorna gärna lägger sina ägg.
Rätt hållare för påsen är också viktigt, det finns
hållare som är speciellt
utformade, med hål som tillför luft så att påsen kan
andas. Kontakta Ystadbostäder om du saknar den.

i
tav fall
allt ma
v
a
s
%
t
ch rö a
O m 70
las in o
m
a
s
e
de
Sverig
ducera
den pro
ät t a 7 3
skulle
rs
e
r
k u nn a
n
e
t räcke
s
a
biog
sin. De
n
e
b
r
r lite
ar
miljone
0 0 0 bil

riva 8 5
till att d
ett år.
un d er

kal kan
1 00 0 banans
räcker till
ge biogas som
en vanlig
at t driva med
il.
personbil 7,5 m

00
3 0 tt
n
a
frå för
et
r
l
l
e
v f a ä c k us s
b
at a e r r
n
M
ds
s o st a
r
pe
en
ra r.
kö
å

tt
ie

et
a ll r
vf
e
on
M er s
a
p
0
ör
2 0 at t k
1
n
er
ör
fr å er f un d
k
l
i
c
rä o p b
s
en r.
tå
et
a
at

kom ihåg att registrera dig
på Boportalen!
GENOM BOPORTALEN FÅR DU SOM HYRESGÄST TILLGÅNG
TILL EN R AD TJÄNSTER OCH VIK TIG INFORMATION.
För att börja använda
Boportalen registrerar du
dig på vår webbsida. Kolla
att alla uppgifter stämmer
och att du skriver in rätt
telefonnummer så att vi
kan nå dig. Glöm inte att
klicka på spara.

Med dina aktuella upp
gifter registrerade kan vi
alltid nå dig, så glöm inte
att uppdatera dem om du
byter telefonnummer eller
e-postadress.

DET HÄR K AN DU GÖR A:

• Söka extra förråd, bilplats
och ny lägenhet
• Göra felanmälan
• Se din hyresavi
• Ansöka om lägenhetsbyte
• Se ditt besiktningsprotokoll och pågående ärenden

hitta rätt väg in
VI VILL AT T DET SK A VAR A ENKELT OCH SMIDIGT FÖR DIG
SOM HYRESGÄST AT T KOMMA I KONTAK T MED OSS.
Sedan i höstas har vi ett enda nummer, som du behöver komma ihåg: 0411-57 72 00.
Oavsett ärende ringer du detta nummer och gör sedan ditt knappval enligt guiden här intill.

1

Felanmälan – Här trycker du om något har gått sönder i lägenheten, trapphuset, källaren eller tvättstugan.
Öppet vardagar 07.00-16.00. Om akuta fel och störningar uppstår övrig tid, och inte kan vänta till nästa
vardag, ringer du journumret 010-470 52 16

2

Förvaltning – Med förvaltningen kan du diskutera reparationer och underhåll i din lägenhet eller fastighet,
boinflytande eller statusbesiktning (en felanmälan gör du däremot via knapp 1). Hos förvaltningen kan du
även få information om yttre underhåll eller lämna klagomål på städning, trädgårdsarbete, sophantering samt
snöröjning. Vardagar 09.30-12.00.

3

Ekonomi – Allt som rör din hyra eller fakturaärenden kan du ta upp här. Vardagar 09.30-12.00.

4

Uthyrning – Frågor som rör bostadskön och nya kontrakt på lägenhet, förråd eller parkering.
Mån-fre 09.30-12.00, mån-tors även 13.00-15.00.

5

Nyproduktion/störningsärenden – Tryck 5 när du vill rapportera en störning, om du till exempel upplever
att dina grannar spelar oacceptabelt hög musik. Här kan du även ställa frågor om vår nyproduktion.
Vardagar 09.30-12.00.

ljust och
luftigt på
Bellevue
FR AMÅT HÖSTEN K AN DU FÖL JA
BYGGET AV GRUNDSTRÖM 1
ETAPP 3 PÅ SYRÉNVÄGEN.
HÄR KOMMER VI AT T KUNNA
ERB JUDA SAMMANL AGT 36
L ÄGENHETER OM 1 TILL 4 RUM
OCH KÖK . VI BAD ARKITEK TEN
MIK A TERNE YLI - KETOL A PÅ
NP ARKITEK TER AT T SUMMER A
SINA TANK AR KRING PROJEK TET.
Huset som snart växer fram kommer skil
ja sig material- och formmässigt från våra
två befintliga hus på Syrénvägen. Stora
fönsterpartier ger en öppenhet i fasaden
och fina ljusa interiörer. Sällskapsytorna
placeras i anslutning till balkong eller
uteplats och lägenheterna på översta
våningsplanet får generösa takterrasser.
Mika Terne Yli-Ketola känner sig nöjd
över hur projektet utvecklats.
– Jag tycker att vi har lyckats utnyttja
platsens och detaljplanens förutsättning
ar på ett bra sätt. Vi har kunnat maximera
antalet lägenheter med bibehållen kvali
tet i planlösningarna. Här kommer man
bo strax intill Ystads centrum men ändå
lummigt och lugnt, med en fin utsikt mot
parken och staden från Bellevuebacken.
Mika och hans arkitektkollegor är base
rade i Ystad, så hur är det egentligen att
vara med och utveckla stadsplanen på
hemmaplan?
– Det är så klart extra kul att rita hus i
hemkommunen, och att under byggtiden
kunna följa hur huset växer fram.

Häng med Ystadbostäder i Wallanderloppet
NU ERB JUDER VI 10 0 AV
VÅR A HYRESGÄ STER AT T
KOSTNADSFRIT T DELTA I
WALL ANDERLOPPET DEN 9 JULI.
Välj själv om du vill springa, jogga eller gå runt
en av banorna, som är på 3,8 km respektive 6 km.
Starten sker på Åvallaplanen och målgång är på
Stortorget. Du som vill vara med kommer att bli
anmäld i motionsklasserna och under Ystadbostäder. Vi kan dessutom utlova en present till alla
som deltar för oss.
Anmäl dig senast den 13 juni (men gärna så snart
som möjligt för att säkra din plats) via mail till
info@ystadbostader.se, eller kom in till oss under
våra öppettider. Glöm inte att ange namn, kön
och vilken sträcka du vill ställa upp på, samt en
mailadress eller postadress, så att vi kan hålla
dig informerad om loppet.

1.
2.
3.
4a.
4b.
5a.
5b.
5c.
6.
7.
8.

Sydsvenska hus
Hanssongruppen Invest AB
Stjernvalvet Bostad AB
Ystadbostäder
Lernackens Fastigheter AB
Ystadbostäder
Fler Bostäder AB
Lernackens Fastigheter AB
HSB
Ystadbostäder
Ystad Kommun
1.
särskilt boende

Ett smakprov på hur
det kommer vara att bo
i Ystad Trädgårdsstad.
Har du gröna fingrar och vill bo grönt är
Ystad Trädgårdsstad området för dig.
I en gammal plantskola mitt i Ystad bygger
nu 8 olika byggare en blandning av hyresrätter
och bostadsrätter.
Området ligger några hundra meter från påfarten
till väg E 65 och tio minuters cykelväg till
järnvägsstationen där ”Pågatåget” tar dig
till Malmö på 50 minuter.
400 nya bostäder kommer att byggas på
området och några är redan på gång.
Under tre sommardagar, 2019, ger vi dig
möjlighet att bekanta dig med området och ta
del av ett varierande och spännande program.
Kom och besök oss på ”gröna dagar” i Ystad
Trädgårdsstad. Du hittar oss på Malmövägen,
en av infartsvägarna från Malmö till Ystad.

2.
3a.

Hyresrätter: 4a-b, 5a och 7.
Övriga är bostadsrätter.

3b.
4a.

8b.

3c.
4b.

5a.
8a.
5b.
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www.ystadbostader.se/trädgårdsstaden

16–18 Augusti
i Ystad Trädgårdsstad
En bomässa i miniformat arrangerad av
Ystadbostäder och Ystad kommun

Mer Sommarlov i Fridhem
JUST NU LIGGER TE AMET BAKOM FÖRR A ÅRETS SOMMARLOV I FRIDHEM I
STARTGROPARNA FÖR AT T PL ANER A ET T NY T T SOMMARLOV. I ÅR FÅR DU
SOM BOR I FRIDHEM GÄRNA BIDR A MED IDÉER OCH ÖNSKEMÅL .
Förra årets onsdagsaktiviteter på
Fridhem blev så uppskattade att
vi tillsammans med KFUM Ystad
bestämt oss för att köra en repris.
– Onsdagarna blev en naturlig
träffpunkt och samlade varje vecka
Fridhemsbor i alla åldrar. Inte minst
de gånger vi hade mat på program

met, berättar Per Berg på KFUM
Ystad som hoppas på ännu fler
deltagare i år.
Huvudledare blir precis som förra
året Tim Reintjes Jönsson och
Anneli Hansson Henne. Även
programmet kommer att kännas
igen, med allt från idrott till pyssel,

men teamet är öppet även för
andra aktiviteter.
– Vi vill gärna ha in förslag och
önskemål från alla som är intresse
rade, säger Per Berg och uppmanar
alla intresserade att skicka sina
förslag på aktiviteter till:
sommarlov@kfumystad.se.

Toppläge på Fridhem
NU STARTAR VI BYGGET AV F YR A NYA VINDSL ÄGENHETER PÅ FRIDHEMSGATAN 5.
L ÄGENHETERNA , SOM BLIR 29 RESPEK TIVE 33 K VM STOR A MED 1,5 RUM
OCH KÖK, SNEDTAG OCH TAKKUPA , BER ÄKNAS VAR A KL AR A I HÖST.
Samtidigt passar vi på
att renovera taket, som
börjar närma sig förväntad
livslängd. Takrenoveringen
innebär att vi plockar ner
alla tegelpannor för att
lägga ny underlagspapp,

strö- och bärläkt innan vi
lägger tillbaka de rengjor
da tegelpannorna.
Under byggprocessen
kommer vi att hålla
berörda hyresgäster väl

informerade om hur pro
jektet fortskrider. Tidvis
kommer det tyvärr bli
begränsad tillgänglighet
runt byggnaden men även
andra störande moment
kan uppstå. Vi kommer att

göra vårt yttersta för att
minimera olägenheterna.
Projektet med att bygga
vindslägenheter i Fridhem
fortsätter successivt med
resterande fastigheter.

SVEPET

inredningsvåren 2019
både färgstark och sober

PRECIS SOM KL ÄDMODET HAR HEMMETS
INREDNING SINA TRENDER. SÅ HUR
SER INREDNINGSTENDENSERNA UT
JUST NU, VÅREN 2019? VI STÄLLDE
FR ÅGAN LOK ALT, TILL BUTIKSCHEFEN
PÅ HEMTE X I YSTAD, L ARS SVENSSON.
Textilierna och inrednings
detaljerna fortsätter att
ta mer plats i hemmen
och nyheter mixas gärna
med second hand och
ärvda ting. Det berättar
Lars Svensson som för
våren 2019 kan urskilja
tre tydliga strömningar.
– Dels är det vad vi
kallar urban safari, som är
sobert med ett modernt,
skandinaviskt uttryck.
Materialen är naturliga,
som trä och rotting, och
tonerna diskreta med en
roströd accent.
En annan utpräglad stil
som Lars ser är vad han
beskriver som klassiskt
modern.
– Tänk Miami och 1980tal. Det är stilfullt och
modernt. Sofistikerat,
exklusivt och elegant,
med sammet och silke,
mässing och marmor.
Matt möter blankt och
tonerna är sobra i svala
pasteller.
Den tredje trenden är
färgstark och livfull.
– Den är passionerad
och urban. Influenserna

kommer från sydliga
breddgrader och detal
jerna har regnskogs- och
djungeltema. Vi ser mörka
väggar, tropiska mönster
och mycket sammet.
En vår fylld av passion!
Efter många år i bran
schen har Lars en rad tips
för den som snabbt vill
uppdatera hemma utan att
ge sig på några stora eller
kostsamma projekt.
– Enklaste sättet att för
nya och förändra sitt hem
är att byta ut textilierna,
som prydnadskuddar,
gardiner och plädar. Det
gör större förändring än
vad man kan tro och ger
ett ombonat intryck.
Som butikschef mitt på
Stora Östergatan har Lars
och hans kollegor en bra
bild av vad ystadborna
gillar i inredningsväg.
– Vi upplever att Ystad är
både trendkänsligt och tra
ditionellt. Därför försöker
vi på Hemtex att tillgodo
se allas behov med både
det klassiskt traditionella
och det senaste modet
inom heminredning
i alla prisklasser.

växterna tar plats
BLOMMOR OCH GRÖNA BL AD FORTSÄT TER
AT T VAR A EN VIK TIG DEL AV INREDNINGEN.
Växterna ska gärna vara
stora, lummiga och ha in
tressanta bladverk. Många
av de gröna växterna är
utmärkta luftrenare och
bidrar till bra inomhusluft.

Torkade blommor smyger
sig också in i inredningen.
Många ser dem som ett
vackert och mer klimat
smart alternativ till impor
terade färska blommor.

MATRUTAN

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

I ÅR 10 -ÅRS JUBILER AR MYSIGA HOS MORTEN
RESTAUR ANG & CAFÉ PÅ GÅSEGR ÄND 1. HÄR I
ET T AV YSTADS MÅNGA KORSVIRKESHUS K AN DU
FIK A OCH LUNCHA BÅDE VARDAGAR OCH HELGER.

hej Marie Öst, besiktnings
ansvarig på Ystadbostäder
i värsta fall bli ersättnings
skyldig eller bli tvungen
att återställa målningen
den dag du flyttar ut.
Därför vill vi att man som
hyresgäst alltid kontaktar
oss innan man gör en
förändring i sin lägenhet.
Får jag måla om väggarna i min lägenhet?
– Som hyresgäst får du
sätta din personliga prägel
på lägenheten, till exem
pel genom att måla om
väggarna. Det är dock
viktigt att arbetet utförs
på ett fackmannamässigt
sätt, det vill säga lika bra
som om en kunnig yrkes
man hade utfört arbetet.
Vad ska jag tänka på?
– Om du slarvar, eller kan
ske använder en extrem
färg eller mönster, kan du

Är det okej att lägga
in heltäckningsmatta?
– Ja, men golvet skall
återställas till ursprunget
när du flyttar ut.
Vad är annars ditt tips
för att göra en lägenhet mer personlig?
– Ett är att byta ut detaljer
som gardiner, en pläd eller
soffkuddar för att skapa
en ny känsla i rummet.
Även växter och fler be
lysningspunkter är bra på
att göra miljön mysigare
och mer hemtrevlig.

Genom en port i Gåsegränd når du den kringbyggda gården
som sommartid är en av Ystads finaste uteserveringar.
Resten av året lockar den mysiga insidan av huset från 1786.
Varje dag serveras lunch och fika och ett danskt smørrebrød
finns alltid på menyn.
Till detta nummer av Insidan har vi bett Morten bjuda på
ett av sina favoritrecept.

FISKSOPPA À L A MORTEN
4 PORTIONER
3 dl strimlad purjolök

GÖR SÅ HÄR:

1 burk 400 gr krossade tomater

1 Strimla purjolöken, skala och
hacka dina grönsaker i bitar.

Ca 200 gr hackade morötter

2 l vatten

2 Koka upp grönsakerna med
krossade tomater, vatten, lager
blad och kryddpepparkorn.

5 lagerblad

3 Tillsätt fonderna, vin och dill.

10 kryddpepparkorn

4 Lägg i fisken och kräftost.
Sjud tills fisken är genomkokt.

Ca 200 gr hackad palsternacka

4 msk hummerfond
2 msk fiskfond
2 dl vitt vin
150 gram kräftost
Dill
Ca 150 g fisk per person,
t ex sej, torsk eller lax

5 Dekorera med en dillkvist.

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. Uthyrning av bostäder, parkering
09.30-12.00 samt 13.00-15.00,
fredag eftermiddag stängt
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

Besökstider:
Mån-tor kl 09.30-12.00
Besöksadress:
Stortorget 2
Postadress:
271 80 Ystad
www.ystadbostader.se
info@ystadbostader.se
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Bröderna Lundströms ångbageri
I K VARTERET LOVISA 4, MELL AN STOR A OCH LILL A
NORREGATAN, RYMS EN VÄLDOF TANDE YSTADHISTORIA .
K ANSKE HAR VI NÅGON L ÄSARE SOM HANDL ADE
BRÖD HÄR FÖR ET T DRYGT HALVSEKEL SEDAN.
Ända fram till den 31 december 1968
kunde man kliva in i butiken till Bröderna
Lundströms Ångbageri i hörnet Stora
Norregatan och Klockaregränd för att
köpa sitt frukostbröd. I andra änden av
kvarteret, i hörnet Lilla Norregatan och
Klockaregränd, låg själva bageriet. Carl
och Johan Lundström startade sin verk
samhet 1894 och bageriet drevs senare
vidare av Carls änka, Louise Lundström.
Höll man sig väl med henne kunde man
komma in bakvägen och köpa varma
småfranska redan halv sju på morgonen.

1969 revs fastigheten där bageriet
legat och dåvarande stadsarkitekt, den
välrenommerade Rune Welin, ritade den
nya bostadsfastigheten som stod färdig
1970. Rune Welin var stadsarkitekt under
30 år och anses ha haft stor betydelse
för att många av Ystads historiska fast
igheter renoverades varsamt och i vissa
fall återställdes till mer ursprungligt skick.
Huset där bageriets butik låg, i hörnet
mot Stora Norregatan, restaurerades
men har kvar mycket av sin gamla karak
tär. Idag ryms här en lokal samt bostäder.

