
av ystad din kundtidning från 
ystadbostäder

hösten 2017



just nu i Ystad

Framtidens hyror

Just nu är vi mitt 
uppe i samtal med 
Hyresgästföreningen 
och Fastighetsägarna 
Syd om en ny 
hyressättningsmodell. 
Mer information om hur 
det berör din hyra kommer 
lite längre fram.

Fastighetskollegor

Under 2017 blev 
Ystadbostäders vd Fredrik 
Millertson även vd för 
Ystad Industrifastigheter 
som nu flyttat in i våra 
lokaler på Stortorget. Det 
är ett litet bolag sett till 
personalresurser men 
genom att dela lokaler 
kommer vi att kunna bli 
en resurs för varandra och 
optimera den kompetens 
som finns i båda bolagen.

Upptagen 
parkeringsplats?
Händer det någon 
gång att din förhyrda 
parkeringsplats är 
upptagen när du kommer 
hem? Vid alla våra 
parkeringar har Securitas 
satt upp skyltar som 
markerar att det är 
en förhyrd plats samt 
Securitas telefonnummer 
0771-76 70 22. Om någon 
obehörig har ställt sig på 
din plats ringer du detta nr 
så kommer Securitas och 
bötfäller bilen.

Inflytt Havsblick

Snart är vi i hamn med 
projektet Havsblick på  
Karl XII:s gata/
Västerleden. Den 
1 december är det 
inflyttning till 40 
lägenheter ett stenkast 
från havet, varav 
10 stycken är LSS-
lägenheter. Vi hoppas att 
ni alla kommer trivas i era 
nya bostäder.

Mer matrester 
blir biogas
Att ställa om 
sophanteringen är 
omfattande och tar tid. 
Men nu under hösten 
inför vi tillsammans med 
kommunens avfallsenhet 
matavfallssortering även 
vid våra resterande sju 
fastigheter. Därefter har 
alla våra hyresgäster 
möjlighet att bidra till 
en mer hållbar miljö. 
Planen är att de sista 
sorteringskärlen ska vara 
ute innan årsskiftet.

MC-platser

Efterfrågan på 
parkeringsplatser för 
motorcyklar ökar och 
nu har vi skapat fler 
sådana i garaget på Stora 
Västergatan 10-14. Om 
du är intresserad är du 
välkommen att kontakta 
Henriette Wetterberg på 
0411-57 72 00.

Flitiga 
sommarjobbare
I sommar har vi haft 
förmånen att ha ett stort 
gäng tjejer och killar 
mellan 16 och 18 år som 
sommarjobbare hos 
oss. Under två eller tre 
veckor har de följt med 
våra fastighetsskötare 
och jobbat med diverse 
arbetsuppgifter: målning 
av staket, städning av 
soprum och renovering 
av bänkar. Ystadbostäder 
tackar för insatsen.

Sommarjobbare Victor 
Larsson och Albin Andersson 
målade grinden till Riegården 
på Dammgatan och resultatet 

blev riktigt bra.

Byggherrar 
till Ystad 
Trädgårdsstad
Nu har representanter 
från Ystadbostäder och 
Ystad kommun valt ut 
sju kompletterande 
byggherrar till den nya 
gröna stadsdel som ska 
byggas de närmaste åren: 

Sydsvenska Hus 
Entreprenad anno 2001 
KB, arkitekt Jonas Lindvall 

Hanssongruppen Invest 
AB, Jaenecke Arkitekter 

Stjernvalvet Bostad AB, 
Nyréns Arkitekter 

Lernacken Fastigheter AB, 
Tengbom Arkitekter 

Flera Bostäder i Sverige 
AB + Fojab Development 
AB, Fojab Arkitekter 

HSB Produktion i Skåne 
HB, CA Arkitekter 

Villanest AB + Ahnström 
& Pyk AB / White 
arkitekter

te x t sar a högberg



Hösten 2017 innebär lite av en nystart för oss på Ystadbostäder.  
Nu har även fastighetsskötarna flyttat in i lokalerna på Stortorget så  
att all personal är samlad på ett ställe vilket är en stor fördel. De 
tidigare fastighetsskötarlokalerna kommer vi att avveckla inom kort. 

Vi vet att välskötta hus och gårdar är a och o för en trivsam 
boendemiljö. Under senare tid har vi fått en del samtal från er om 
att lokalvården i trapphusen inte fungerar som det är tänkt. Det är 
självklart oacceptabelt och vi har tagit krafttag för att säkerställa att 
städningen kommer utföras på bästa sätt framöver. Stort tack till er 
som uppmärksammat oss på bristerna.

Vi lägger framöver även större fokus på underhållet av våra fastigheter 
vilket vi hoppas att ni kommer märka av. Inom underhåll har vi från  
i höst en ny medarbetare, Peter Kruus, som presenteras på sidan 10  
i detta nummer. 

Ystad Trädgårdsstad är nu på god väg att bli verklighet! Samtliga 
sju byggherrar är utsedda efter vårens markanvisning och 
bygglovsdialoger är inledda. Området kommer att bebyggas med 
ungefär 400 bostäder i tre etapper och vi på Ystadbostäder kommer att 
uppföra ungefär 130 hyreslägenheter. Det första som händer i området 
är att infrastrukturen med vägar och ledningar kommer att färdigställas 
under våren 2018 och därefter startar byggnationen av hus.

Jag ser fram emot samarbetet med övriga byggherrar och är  
övertygad om att det kommer skapa en naturlig grogrund för utbyte  
av både erfarenheter och värdefull kunskap. När vi sätter ner spaden  
i Ystad Trädgårdsstad börjar vi realisera visionen om en ny grön 
stadsdel för Ystadborna.

Fredrik Millertson 
vd, Ystadbostäder

på väg



hemma i ystad
te x t sar a högberg, foto Py Pa avol ainen

När Nebel och maken 
Dan för tolv år sedan fick 
beskedet att den nyreno-
verade lägenheten på Lilla 
Västergatan var deras, 
gick Nebel ut och köpte 
två stora fång tulpaner till 
personalen på Ystadbo-
städer. 

– Jag var så lycklig! Jag är 
uppvuxen i hus och ville 
gärna bo i en lägenhet 
med uteplats. 

Efter att ha haft husreno-
vering och husbygge som 
mer eller mindre livsstil i 
många år var Nebel och 
Dan redo för ett lite min-
dre tidskrävande boende. 
Tvårumslägenheten i 
markplan är på 45 kvm 
och efter att i många år 
bott stort kallar Nebel sitt 
nuvarande hem för ”com-
pact living”. I sovrummet 
finns garderober upp till 
taket och under sängen 
ryms smart förvaring.  

Allt går i en fräsch färgska-
la från vitt och beige till 
brunt.

Köket, som ligger i för-
längning av vardagsrum-
met, är litet och räknas 
som kokvrå i kontraktet. 

– Visst kan jag sakna mina 
tidigare stora kök men på 
veckorna äter vi lunch ute 
så det är mest på helgerna 
vi lagar mat här.

I fastigheten finns ytter-
ligare två lägenheter och 
en frisersalong. Med tiden 
har det utvecklats en god 
gemenskap och grannarna 
hjälper varandra när det 
behövs.

För ett par år sedan hade 
man problem med att 
överförfriskade helgfirare 
emellanåt tog sig in på 
gården. 

efter ett antal husrenoveringar och nybyggen har nebel och Dan 
anDersen hittat hem På lilla västergatan. bakom Den gulmålaDe 
korsvirkesfasaDen ryms en mysig tvårummare i markPlan. och Den 
lilla gårDen utanför fyller nebel meD blommor och kryDDväxter.

oasen mitt i stan



kan du gissa 
byggnaden? 
Det här är en skiss till ett konstverk som 
finns på en av Ystadbostäders fastighe-
ter. Ser du vilken? 

Uppge byggnadens adress och skicka  
till oss antingen med e-post till:  
info@ystadbostader.se 
eller med vanlig post till: 
Ystadbostäder 
Stortorget 2A 
271 43 Ystad. 

Märk ditt brev ”Tävling” och glöm inte 
uppge ditt namn och telefonnummer. 
Senast den 25 oktober vill vi ha ditt svar 
och den 1 november drar vi tre vinnare 
som får presentkort till Köpmannafören-
ingens butiker. 
1:a pris 500 kr 
2:a pris 300 kr 
3:e pris 200 kr

–Det var inte så trevligt, 
men vi fick hjälp av Ystad-
bostäder att sätta upp en 
gallergrind så nu slipper vi 
det problemet.

Det hände också att en 
och annan turist irrade 
sig in på gården i jakt på 
kaffe. För när man kikar 
in på gårdens sittgrupper 
och vackra blommor kan 
man lätt tro att det är ett 

trivsamt gårdscafé som 
ryms därinne. Nebel är 
den frivilliga trädgårds-
mästaren som pysslar om 
krukor och planteringar. 
Katten Vimsan gör henne 
gärna sällskap.

–Jag älskar att gå här och 
påta. Det är alldeles lagom 
mycket jobb och ansvar 
så att vi får tid över till att 
resa och njuta av livet.

Om huset

I fastigheten från 1750, som brukar kallas Tvärhuset, 
startade anrika Bäckströms Hattar 1847. Här på Mat-
torget låg verksamheten ända fram till 1960 då man 
flyttade till den nuvarande adressen på St Östergatan. 
Idag ryms tre bostäder och en frisersalong i huset.



Ystadbostäder har en  
underhållsplan för samt-
liga fastigheter. Med ett 
så gammalt och historiskt 
värdefullt fastighets-
bestånd har vi ett stort 
ansvar att ta hand om de 
unika fastigheterna och att 
följa gällande antikvarie-
regler. Just nu ligger fokus 
på fönster, berättar förvalt-
ningschef Peter Schön.

– Vi kommer byta ut en 
del trä, måla och kitta 
samt sätta invändiga lister 
för att hindra kallras. En 
noggrant utförd fönsterre-
novering ska hålla i uppåt 
20 år. 

Utöver fönsterrenovering 
blir det även byte av en 
del ekträbalkar i korsvir-
keshusen samt gavelmål-
ningar och putsarbeten. 
Peter Schön konstaterar 
att underhållet till viss del 
varit eftersatt under några 
år och en hel del projekt 
står på tur efter höstens 
insats. 

– Vi jobbar efter vår 
underhållsplan och den 
revideras kontinuerligt 
när vi upptäcker behov. 
Fastighetsskötarna är våra 
viktiga ögon utåt och hål-
ler koll på fastigheterna.

unDer hösten genomförs en raD 
unDerhållsProjekt På ett tiotal av 
våra fastigheter. Den här gången 
ligger fokus framför allt På fönster.

te x t sar a högberg, foto harri Pa avol ainen

nymålat!



glassglädje på 
stortorget
i höst öPPnar lokala 
glassProDucenten frusen 
gläDje butik På stortorget 
5, i WetterstranDs urs 
tiDigare lokaler.

Tidigare i år startade Elin Falkman och 
Frida Lindholm glasstillverkning i Örum. 
I den nya Ystadbutiken kommer man 
att sälja både kulor och glass att ta med 
hem. Lokalen visade sig rymma ovänta-
de detaljer, berättar Elin.

– Vi hittade en jättefin väggpanel som är 
kvar från när Kockens kryddor hade butik 
här.

Frida, som ansvarar för själva glasstill-
verkningen, är en lokal glassprofil som 
tidigare drev Glassmakeriet ett stenkast 
från Stortorget. Hon gillar själva hantver-
ket och att arbeta med kvalitetsråvaror 
från lokala leverantörer – bland annat 
ekologisk mjölk och grädde.

– Det är roligt att samarbeta med andra 
engagerade producenter. Ju fler vi är 
desto bättre blir utbudet.



te x t sar a högberg, foto Py Pa avol ainen

koloniliv på öster

AnitA och crister 
sterning kombinerAr det 
bekvämA lägenhetslivet 
på västerportstorg 
med solstolAr och 
grönsAksodling på 
östrA sommArstAdens 
koloniområde. 

– Att sk AffA kolonilott 
gAv en ny oväntAd 
dimension till livet.



vinnare balkongtävling

Ystads finaste 
balkong
I vårt vårnummer efterfrågade vi Ystads 
finaste balkong. Vinnare blev Johanna 
Andersson och Fredrik Larsson på Adler-
creutzgatan som vi tycker har en väldigt 
stilren och härligt grönskande balkong. 
Priset är ett presentkort på växter.

Andra pris gick till Gullan Magnusson Vil-
lekullagatan, vars balkong rymmer kryd-
dodlingar, blomsterkreationer, grillplats 
och utrymme för att träffa nära och kära.

Så fort man har lämnat 
den intensiva trafiken 
på Dragongatan och 
kommit in på gången 
som löper igenom 
Östra Sommarstadens 
koloniområde hörs bara 
fågelsång, och möjligen 
ljudet av en gräsklippare. 
Här råder det stora lugnet.

I en av koloniträdgårdarna 
påtar Anita och Crister 
Sterning framför sin stuga 
på 20 kvadratmeter. Att 
de skulle hamna här var 
ganska oväntat fram till 
för fem år sedan. Båda 
hade fullt upp med 
respektive jobb och sitt 
stora golfintresse. Men 
så småningom bjöd 
pensionärslivet på nya 
möjligheter.

– Att köpa kolonistugan är 
ett av våra bästa beslut, 
konstaterar Anita när 
hon blickar ut över den 
välskötta gräsmattan. 

Tomten är på 400 
kvadratmeter och både 
den och stugan har ändrat 
karaktär under de senaste 
åren. Rabatter har grävts, 
uteplatser byggts och 
den ursprungliga altanen 
ersatts med en ny.

– En dag när vi satt på den 
gamla altanen och drack 
kaffe åkte ett stolsben 
plötsligt igenom det 
murkna golvet, berättar 
Crister och skrattar. 

Istället för att lappa och 
laga valde de att bygga 
en helt ny, betydligt 
större altan i vinkel. Anita 
beskriver deras projekt 
som ”trial and error”.

– Men vi lär oss efter hand 
och får många bra tips av 
grannarna.

Östra Sommarstadens 
koloniområde kom till 
under andra världskriget 
då fokus framförallt låg 
på odling och tomterna 
rymde bara små 
redskapsskjul. Med åren 
har skjulen byggts om 
och byggts till och idag 
har varje stuga sin helt 
unika stil. Till områdets 
160 lotter hör även 
gemensamma lokaler 
med festsal, bastu och 
dusch.

Från april, då vattnet slås 
på i Östra Sommarstaden, 
tillbringar paret Sterning 
de flesta lediga dagar 
härute. Ibland sover 
de över men oftast 
går cykelturen hem 
till lägenheten på 
Västerportstorg framåt 
kvällen. Inte sällan med 
nyskördade grönsaker 
till middagen. För 
grönsaksodlingen hör till 
en av de nya, lite oväntade 
passionerna.

– För mig är det ett under 
att ett frö man stoppar 
ner i jorden kan bli något 
ätbart. Rödbetorna vi 
lägger in smakar som 
inget annat, säger Crister. 

Anita menar att kolonin 
ger en extra livskvalitet. 

– Hur man än mår när man 
ger sig ut hit så mår man 
garanterat ännu bättre 
efter en stund här. Koloni 
och lägenhet är en perfekt 
kombination!



svepet

3 frågor till Peter kruus, ny ProjektleDare unDerhåll

Vad har du för 
bakgrund?
– Jag har en ganska 
bred bakgrund och har 
de senaste 30 åren 
arbetat som bland annat 
fastighetsreparatör, 
fastighetsförvaltare, 
driftingenjör inom värme 
och ventilation samt 
byggprojektledare.

Vad fick dig att välja 
Ystadbostäder?
– Jag ser fram emot 
att jobba bredare och 
kunna ta tillvara på alla de 
kunskaper jag har samlat 
på mig genom åren. Det 
är också spännande att 
Ystad växer och att här 
finns så olika typer av 
fastigheter

Har du någon relation 
till Ystad?
– Min mormor och morfar 
bodde här och jag har 
många kusiner i stan. 
Det ska bli kul att komma 
tillbaka

Kreativ verkstad
Engelska begreppet DIY, Do it yourself, är idag 
väletablerat även i svenska språket. Under hös-
ten arrangerar Stadsbiblioteket DIY-kvällar.  
Ta med eget handarbete eller testa kvällens 
tema. Den 19 okt är det singlade bollar och 23 
nov julkortsverkstad. Tiden är kl 18-20.

Höstens jazzcafé 
Trotsa höstrusket med värmande 
soppa och livemusik i Ystads teater-
café. Konserter på följande datum: 
4 okt, 7 nov, 5 dec och alltid kl 19. 
Läs mer på kommunens webbsida, 
www.ystad.se/teatern

”När en katt ligger och sover i ett 
rum finns det inte så mycket mer 
för en inredare att göra där.” 
(Ernst Kirschsteiger)

foto harri Pa avol ainen

foto harri Pa avol ainen



Matrutan
numera är ystaDs stationshall 
förvanDlaD till café Perrongen. en 
central och mysig mötesPlats för 
fika eller lunch. café Perrongens 
anette hansson bjuDer här 
På en lättlagaD rätt som hon 
lovar tar knaPPt 20 minuter.

Pastalax med 
parmesanflarn
4 Portioner

400 gr varmrökt eller 

kallrökt lax

3 msk grön pesto

1 msk citronsaft

1 tsk citronpeppar

2-3 dl grädde

1 citron

dill

valfri pasta

Gör så här:

- Blanda pesto, citronsaft, 
citronpeppar och grädde i en 
stekpanna. Värm försiktigt.

- Strimla laxen och lägg i 
såsen.

- Koka under tiden pastan 
al dente, häll av vattnet och 
blanda sedan pastan i såsen.

- Lägg upp på tallrik och deko-
rera med citronskiva, dillkvist 
och parmesanflarn.

Parmesanflarn

- Värm ugnen till 175°. Riv 
valfri mängd parmesanost. 
Samla ihop till små bollar och 
lägg på bakplåtspapper på 
en plåt.

- Grädda i ugnen ca 7-8 min 
tills de flutit ut och blivit 
gyllenbruna, låt svalna.

E-böcker. Så 
funkar de!
Stadsbiblioteket bjuder under hösten 
på Teknik-drop in där du får hjälp med 
att testa e-böcker. Väj mellan dessa 
tider: 24 okt, 22 nov, 14 dec, kl 16-18. 
Ta med din bärbara dator, surfplatta 
eller smartphone.

2,5 kg äpplen
per person produceras i Sverige varje år. Lägger vi till 
privatodling blir det ännu mer.

foto frugan/fl ickr (cc at tribution 2.0 )

Så många hyresrätter finns 
i Sverige med en genom-
snittsstorlek på 68 kvm och 
2 boende. 

1,4 miljoner
foto harri Pa avol ainen



närbild

borgmäs-
tarvillan
På Döbelnsgatan 
14 imPonerar 
entrén till 
Praktfulla 
borgmästarvillan 
som byggDes som 
Privatvilla 1919 
men iDag rymmer 
4 lägenheter i 
anrik miljö.

Den stora villan strax norr 
om Norra Promenaden 
uppfördes av August 
Schultz 1919, just när 
första världskriget var 
över. Schultz var en sann 
entreprenör som byggt 
upp sin förmögenhet 
på att sälja bland annat 
spannmål, järn och 
timmer. Huset gick 
ursprungligen under 
namnet Villa Rosenborg 
och efter August Schultz 
död togs det över av 
sonsonen Hugo Schultz, 
även han en känd 
Ystadprofil och ordförande 
i stadsfullmäktige 
1947-54. Namnet 
Borgmästarvillan lär 
dock komma av att Hans 
Johansson, stadens siste 
borgmästare fram till 
1960, bodde här. 

porto 
betalt

b-post

Avs: AB Ystadbostäder 
217 80 Ystad

Besöksadress: 
Stortorget 2

Postadress: 
271 80 Ystad 
www.ystadbostader.se 
info@ystadbostader.se

Förvaltning och felanmälan

Telefontid: 
Mån-fre kl 07.00-09.00,  
0411-57 72 27 
www.ystadbostader.se/felanmälan 
service@ystadbostader.se

Peter Schön 0411-57 72 15 
Förvaltningschef

Madelene Erlandsson 0411-57 72 09 
Biträdande förvaltare 
Hanna Persson  
vikarierande biträdande förvaltare

Akut felanmälan efter kontorstid  
kl 16.00-07.00 
040-676 90 70

TV och bredband hos ComHem 
0771-55 00 00

Ohyra, Anticimex 
0771-40 11 00 
kundservice@anticimex.se

Uthyrningen 
Henriette Wetterberg, 0411-57 75 28 
bostad@ystadbostader.se

Kundmottagning 
Eskil Jönsson, 0411-57 72 23

Besökstider: 
Mån-tor kl 09.30-12.00

Telefontid: 
Mån-fre 09.30-12.00 
Mån-tor 13.00-15.00

Ansvarig utgivare: Ystadbostäder 
Skribent: Sara Högberg 
Redaktör: Py Paavolainen 
Layout: Helsinkifrostbites 
Tryck: Ystad-Tryck AB
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