
av ystadbostäder din kundtidning

vintern 2018



just nu i Ystad

Heja  
Klimatinitiativet!
Ystadbostäder har skrivit 
på Klimatinitiativet. Det har 
tagits fram av SABO (All-
männyttans bransch- och 
intresseorganisation) och 
har som mål att minska 
utsläppen av växthusgaser. 
Alla deltagare åtar sig att 
sänka sin energianvänd-
ning med 30 % och att 
vara helt fossilfria år 2030. 

Ystadbostäder har redan 
idag en nästan helt fossilfri 
uppvärmning genom kom-
munens fjärrvärme och vi 
har bytt ut en stor del av 
vår fordonspark till fordon 
med fossilfria drivmedel. 
Nu fortsätter arbetet för att 
vi ska bli ännu bättre och 
ett viktigt mål är att sänka 
vår energianvändning.

Gröna dagar 
i augusti
Boka in16-18 augusti  
i kalendern redan nu.  
Då öppnar den inspireran-
de mässan Gröna dagar  
i vad som så småningom 
ska bli Ystad Trädgårds-
stad. Målet med den nya 
stadsdelen är att den ska 
bli grön ur flera aspekter: 
områdets träd och växter 
bevaras, utrymme ges 
för egna odlingar och 
bostäderna byggs med 
klimatsmarta lösningar. 
Under mässdagarna kom-
mer samtliga byggherrar 
presentera sina projekt 
och hur man ger plats  
för de gröna  
aspekterna.

Upphandling av 
städ i hamn
Nu är vi i slutfasen av upp-
handlingen med nytt städ-
bolag och i början på 2019 
ska allt vara på plats. Vi 
tackar för ert stora tålamod 
under de senaste åren då 
vi är väl medvetna om hur 
viktigt det är med rena och 
fräscha utrymmen för alla 
våra hyresgäster.

Bankgiro

I samband med byte 
av bank har vi gått över 
från plusgiro till bankgi-
ro. Tänk på att framöver 
alltid betala din hyra till 
vårt bankgironummer 
5065-4607. Om du har 
autogiro påverkas du inte 
av förändringen, utan 
dina betalningar fungerar 
precis som vanligt.

Kände du igen 
dörren?
I förra numrets tävling 
frågade vi om ni kunde 
placera pardörren på 
bilden. Det rätta svaret var 
Stora Västergatan 20 och 
det är faktiskt en blind-
port, vilket betyder att 
den är igenmurad bakom 
de vackert utsmyckade 
dörrbladen.

Vinnare  
1 pris Astrid Snygg  
Döbelnsgatan 
2 pris Marianne Olsson 
Karl XII gatan 
3 pris Jonas Lindhe  
Västra Vallgatan

Vinnarna får var sitt pre-
sentkort från Köpmanna-
föreningen för att stödja 
det lokala näringslivet  
i Ystad.

te x t sar a högberg



Den första oktober gjorDe jag min första 
arbetsDag här på YstaDbostäDer och YstaDs 
inDustrifastigheter. till en början på DeltiD Då 
jag håller på att avsluta min tjänst som vD för 
sveDalahem och sveDala exploaterings ab. men 
från årsskiftet lägger jag all tiD och kraft här. 

Under hösten har jag fokuserat på att lära känna mina kollegor och min 
ambition är att inom kort kunna göra rundturer i samtliga våra fastigheter.  
Den här första tiden har det också varit viktigt att bidra till att få igång 
nybyggnadsprojekten (läs mer om vad som kan bromsa på sidan 
8) samt att knyta kontakter med lokala politiker och näringsliv.

För drygt 25 år sedan tog jag min Civilingenjörsexamen och 
i flera år jobbade jag på entreprenörssidan innan jag blev vd för 
Tomelilla kommuns allmännyttiga bostadsbolag Österlenhem. 
Samma uppdrag hade jag sedan i Höör respektive Svedala. 

Jag tycker om att vara en del av samhällsbygget och som vd för ett 
allmännyttigt bostadsbolag har man stora möjligheter att vara det. 
Vårt uppdrag är att erbjuda kommunens invånare bostäder oavsett 
konjunkturläge. Ibland kan det vara utmanande att agera både under 
Allmännyttans regler och exempelvis Lagen om offentlig upphandling 
(LOU). Men genom åren har jag samlat på mig en hel del värdefull 
kunskap och erfarenhet, och lärt mig av både egna och andras misstag.

Att nu få arbeta i Ystad känns bra. Under min tid på Österlenhem var 
jag ledamot i Sparbanken Syds styrelse och tillbringade en hel del 
tid i Ystad. Sedan dess har jag varit lockad av att komma tillbaka till 
regionen. Dessutom har jag rötter här på min farfars sida och besöker 
gärna Ystad med omnejd på fritiden (fyra mil sandstrand lockar!). 

Annars gillar jag att ge mig ut och springa, cykla eller ta en tur  
i längdskidspåret, och så har jag alltid ett eller flera byggprojekt 
på gång i bostaden på Limhamn eller i fritidshuset. 

Nu vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år. Vi ses framöver!

Pehr Carlberg 
vd, Ystadbostäder

tillbaka till Ystad



te x t sar a högberg, b ilD kfum YstaDsuccésommar på Fridhem
under den makalöst varma sommaren 2018 var det varje onsdag liv och 

rörelse vid bostadsområdet Fridhem. i samarbete med kFum och rädda barnen 

arrangerade vi sommarlov i Fridhem med pyssel, lek, god mat och odling.

Fridhem är det bostadsområde där 
det bor flest barnfamiljer och därför 
var det en naturlig bas för våra som-
marlovsaktiviteter. Men det var inte 
bara barnen som lockades ut.

– Även många äldre kom ut och 
bekantade sig med sina grannar.  
Vid odlingslådorna samlades alla 
åldrar, berättar Helén Nyquist.

De åtta onsdagarna samlade mellan 
20 och 120 besökare. Helén tror att 
många hyresgäster uppskattade att 
få ett ansikte på sina grannar och att 
det uppstod en naturlig mötesplats 
för alla.

– Skratt och lek kan vara förlösande 
för att lära känna varandra, och det 
är viktigt både socialt och för trygg-

heten att man ser sina grannar och 
pratar med dem. 

Nyligen togs beslutet att Ystadbo-
städer och KFUM satsar på ännu en 
säsong av Sommarlov på Fridhem 
2019. De 60 odlingslådorna finns 
kvar och alla hyresgäster  
i Fridhem kan gratis teckna avtal för 
en låda. Kontakta vår kundtjänst!



Marianne randefalk 

Firar 45 år i Fridhem. Marianne flyt-
tade hit med sin familj redan 1973, 
och bor nu i en tvåa på Fridhemsga-
tan. Är aktiv i den lokala Hyresgäst-
föreningen som arrangerar aktivite-
ter två gånger i veckan.

Vad är det första du ser 
när du kommer hem?
”Till vänster ser jag lite av mitt kök 
och rakt fram ser jag in i vardags-
rummet. De första jag gör när 
jag kommer hem är att tända ett 
värmeljus.”

Vad är det bästa med 
din lägenhet?
”Att den är trivsam och att det är 
mitt hem.”

Vilka är Ystads främsta fördelar?
”Ända sedan jag flyttade till Ystad 
i början på 1970-talet har jag gillat 
närheten till havet och skogen. När 
mina barn var små gick vi gärna ut 
till Sandskogen.”

inga Christensen 

Bor i en tvåa på Fridhemsgatan se-
dan 2013. Har tidigare bott här 1974-
1994. Precis som Marianne aktiv i 
den lokala Hyresgästföreningen .

Vad är det första du ser 
när du kommer hem?
”Till höger köket och rakt fram vard-
agsrummet med utgång till uteplat-
sen där jag vistas mycket under de 
varma månaderna.” 

 Vad är det bästa med 
att bo i Fridhem?
”Att det är nära till centrum med 
sina butiker, fik, restauranger och 
stationen. Även Sandskogen och 
stranden är på lagom avstånd.”

Besökte du Sommar-
lov i Fridhem?
”Ja, det var ett bra initiativ med trev-
liga möten och gemytlig stämning. 
Synd bara att inte fler hyresgäster 
kom ut och var med.”

robert ColoMer 

Bosatt i Fridhem sedan 2012, nu  
i en fyra på Regementsgatan med 
sambo och två barn.

Vad är det bästa med 
din lägenhet?
”Den är stor och ljus, vi har en 
balkong och mina barn trivs – det  
är det viktigaste för mig.”

Vad ser du utanför ditt fönster?
”Åt ena hållet ser jag gården och 
åt andra hållet Regementsgatan. 
Tidigare har den varit ganska stökig 
med bilar som kör för fort men jag 
tror det kommer bli lugnare och rik-
tigt fint nu när gatan görs om med 
cykelbanor och trädplantering.”

Vad gör Ystad till en 
bra plats att bo på?
”Att allt man behöver finns här. Vi 
har bra dagis och skolor och jag tror 
det är en lagom stor stad för barn 
att växa upp i.”

med sina 249 lägenheter rymmer Fridhem alla möjliga människor: unga och äldre, 

barnFamiljer, par och ensamstående. några är nysvenskar medan andra har bott i 

ystad hela sitt liv. en regnig decembersöndag Fick vi en pratstund med tre av dem.

Från tobaksfält till bostäder

Fridhem ligger i en del av 
staden som växte fram 
under sent 1800-tal på 
mark som tidigare varit 
tobaksodling.  
Lagmannen Tage Ludvig 

Sylvan donerade 1874 
Fridhemstomten samt 
pengar till ett fyrtiotal 
bostäder som ritades av 
stadsarkitekten Peter 
Boisen. Till området hörde 

även en festsal, bibliotek 
och odlingslotter. 

På 1950-talet var 
byggnaderna i så dåligt 
skick att de revs. En 

arkitekttävling utlystes 
och det vinnande bidraget 
innebar en förändrad 
stadsplan med sina sju 
långsträckta huskroppar 
som stod färdiga 1965.

te x t sar a högberg, b ilD pY pa avol ainentre frågor till tre grannar



oM ny detaljplan 
krävs

Sakägare kan överklaga 

planen vilket medför en 

längre process.

oM gällande 
detaljplan följs

En system- och bygglovs-

handling påbörjas (tar 6-12 

månader). Här definieras pro-

jektet lite tydligare. Erfaren-

heter och synpunkter från 

hyresgäster i tidigare projekt 

och från förvaltningen vägs in.

vägen från en första iDé till färDigt bostaDshus är 
ofta lång och kurvig. Det kan vara svårt att förutsäga 
allt som kan hänDa längs meD vägen. här får Du en 
liten insYn i De olika stegen och vilka instanser och 
oförutseDDa hänDelser som kan försena ett projekt.

te x t sar a högberg illustr ation harri pa avol ainen

byggprocessen – så funkar den 

* PBL, Plan och Bygglagen och 
BBR, Boverkets byggregler

start 1

6
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1. projektstart 

Allt börjar med en förstudie som 

styrelsen tar beslut om. Antingen är 

förslaget att bebygga en tomt eller  

att förtäta en befintlig fastighet. 

Om projektet innebär en ändring 

av detaljplan eller behov av en ny 

detaljplan ska Stadsbyggnadskontoret 

kontaktas för ett planbesked.

6. tilldelningsbeslut 

En anbudsgivare tilldelas uppdra-

get. Beslutet fattas i vår styrelse 

eftersom anbudet kan vara 

högre än budgeterad kostnad. 

Under 10 dagars avtalsspärr får 

inga avtal signeras och övriga 

anbudsgivare har möjlighet att 

kräva en överprövning av upp-

handlingen via Förvaltningsrät-

ten. Detta kan försena projektet 

allt från några månader till år.

Om ingen över-

prövning kommer 

in kan avtalet 

signeras.

7. byggstart

Vi gör en detaljprojektering, 

tar fram bygghandlingar och 

kallar stadsbyggnadskonto-

ret till ett tekniskt samråd 

där de kan kontrollera 

projektet och att vi följer 

lagen*. Stadsbyggnadskon-

toret ger startbesked.

Tyvärr förekommer oförutsedda 

händelser, t ex leveransförseningar, 

bristfälliga handlingar, felkalkylerad 

tidsåtgång, som medför förseningar.

8. byggperiod

Tidsplanen varierar beroende på 

byggnadens komplexitet och leve-

ranstider på material. Normal byggtid 

för ett flerfamiljshus är ca 1-1,5 år. 
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Mål

2. bygglovsansökan

Vi skickar ansökan till Bygglovs-

enheten som skall ta beslut 

inom 10 veckor. Behövs mer tid 

för att utreda ett komplicerat 

ärende kan det ta ytterligare 10 

veckor. Sakägare har möjlighet 

att överklaga ett beviljat bygglov 

vilket kan ge en längre process.

3. förfrågnings underlag 

När bygglovet gått igenom upprättar vi 

ett förfrågningsunderlag till anbuds-

givare. Det är ytterligare en definiering 

av projektet och även bygglovshand-

lingarna kan vara en del av underlaget.

4. annonsering

Eftersom vi lyder under lagen om offent-

lig upphandling (LOU) måste upphand-

lingen annonseras offentligt under ett an-

tal dagar (beroende på projektets storlek) 

via en upphandlingsportal. Anbudsgivare 

(byggentreprenörer) kan ladda ner hand-

lingarna och ställa frågor till oss.

9. besiktningar  
& inflytt

När byggnaden är färdig 

görs en slutbesiktning. 

Dessutom kallas Stads-

byggnadskontoret till 

slutsamråd och slutbesked 

där man kontrollerar att 

byggnaden uppfyller myn-

dighetskraven. Därefter är 

det äntligen inflyttning!

I bästa fall har vi innan 

inflyttning hunnit med en 

efterbesiktning av att det som 

noterats vid slutbesiktningen 

är åtgärdats. Tyvärr är det inte 

ovanligt att efterbesiktningar 

pågår även efter inflyttning.

10. uppföljning oCh 
garanti besiktning

Efter två år görs en kontroll-

besiktning av eventuella 

skador och felaktigheter. Vi 

följer även upp systematiska 

felrapporteringar från hyres-

gästerna. Inom garantitiden 

(normalt fem år) skall en 

garantibesiktning göras. Vid 

båda dessa besiktningar 

måste vi tyvärr besöka din 

lägenhet.

5. utvärdering 

I bästa fall får vi många 

anbud. Då kan vi välja det 

mest ekonomiskt fördelakti-

ga efter en sammanvägning 

av pris, kvalité, organisation 

och genomförande.
Allt för ofta har vi tyvärr 

få, ibland inga, anbud 

vilket kan medföra att 

processen får göras om 

från steg 3. Beroende på 

utfallet kan projektet för-

senas månader eller år.



rätt hyra för varje lägenhet
just nu är vi mitt uppe i förarbetet till en sYstematisk hYressättning av 
våra bostäDer. målet är hYresnivåer som utgår från hur varje lägenhet 
faktiskt ser ut och hur Du som hYresgäst upplever lägenheten.

Tillsammans med Hyres-
gästföreningen och Fast-
ighetsägarna i Ystad har vi 
i flera år fört diskussioner 
om att införa systematisk 
hyressättning, eller vad 
som ibland kallas ”rätt 
hyra”. 

Modellen bygger på att 
varje lägenhet får en  
individuell hyra baserad  
på dess faktiska och  
upplevda värde. 

Variabler man tittar på, 
och sätter plus- eller 

minuspoäng för, är till 
exempel läge, utsikt, 
material, om lägenheten 
upplevs som mörk eller 
ljus. Centralt läge kan 
ge höga poäng, liksom 
kakelugn, medan en mörk 
lägenhet på nedre botten 
kan betyda lägre poäng.

Nu är vi på god väg att 
genomföra modellen. 
Enkätsvaren från våra 
hyresgäster är klara och 
nästa steg är att organise-
ra besiktningar av lägen-
heterna på bästa sätt, 

berättar Helén Nyquist 
på Ystadbostäder.

– Lägenheter som är 
byggda från år 2000 och 
framåt behöver troligen 
inte besiktigas, men 
äldre lägenheter kan se 
väldigt olika ut och därför 
behöver vi se över dem. 
Men alla som är berörda 
kommer att få personlig 
information innan  
vi kommer.

Så småningom när det 
finns en klar bild av alla 

lägenheters läge och  
standard kan parterna 
börja förhandla. 

– Vi vet att en del hyres-
gäster undrar var deras 
hyra kommer att hamna 
men vi kan tyvärr inte 
säga något ännu och jag 
vill inte spekulera i det. 
Avsikten är att vi ska vara 
klar med arbetet i slutet  
av 2019 och att det ska 
leda till hyror som är  
mer rättvisa.

boportalen
kom ihåg att registrera Dig!

Nu är den nya smarta 
Boportalen igång och 
många hyresgäster har 
redan upptäckt fördelarna. 
För att börja använda den 
behöver du registrera 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.

För dig som står i vår bo-
stadskö och ännu inte är 
hyresgäst är det viktigt att 

du registrerar dig senast 
den 31 januari 2019 för  
att stå kvar i kön. Sedan 
behöver du inte logga in 
mer än en gång om året, 
nästa gång i januari 2020.

Om du inte vill göra dina 
ärenden digitalt finns 
det givetvis fortfarande 
möjlighet att få personlig 
telefonservice genom 
knappval. Se baksidan för 
telefonnummer och tider.

det här kan du göra i boportalen

göra fel-
anMälan

se dina 
hyresavier

söka bilplats 
oCh extra 

förråd

se besiktnings-
protokoll  

(oM du flyttat 
efter 1/2 2018)

ställa dig i 
bostadskön



trygg i 
vintermörkret

112 112
112 112

112 112
112 112

Tänk på att placera 
stearinljus på säkert 
avstånd från bränn-
bara material.

Låt inte ljusen brin-
na ner helt. Placera 
aldrig värmeljus tätt 
ihop eller direkt på 
bordet eller  
köksbänken. 

Fyrverkerier orsakar 
varje år många 
olyckor och bränder. 
Tänk på att inte  
fyra av raketer så 
att de kan landa på 
någons balkong  
eller fönster. 

Många bränder 
orsakas av bort-
glömda kastruller 
på spisen så lämna 
aldrig köket när du 
lagar mat.

Kolla att alla sladdar 
och kontakter är 
hela och dra ut 
dem under natten 
eller när du lämnar 
hemmet.

Om det brinner i trä, 
papper, tyg eller på 
spisen kväv elden 
med en brandfilt 
eller liknande.

Brinner det i din 
lägenhet och du  
kan inte släcka el-
den: stäng dörren  
till rummet, larma 
112 och ta dig ut  
ur lägenheten. 

Den farliga brandrö-
ken stiger uppåt, så 
huka dig eller kryp 
längs golvet för att 
kunna se och andas 
lite lättare.

Om det brinner eller 
är rökfyllt i trapphu-
set eller grannens 
lägenhet – stanna 
kvar i din lägenhet.

Åk aldrig hiss om 
det brinner i huset.

unDer julhelg och mörka vinterkvällar är vi 
många som gärna tänDer levanDe ljus. kom 
ihåg Det viktiga säkerhetstänket bara, så blir 
vinterstämningen båDe mYsig och trYgg.

5 sätt att förebygga brand

om det börjar brinna



Svepet

En god julhelg

hitta årets julklapp 
i ystad

jul- och nYårshelgen kan på många sätt vara ett 
härligt avslut på året. men Det är ofta också 
förknippat meD mYcket utgifter och när vi kliver 
in i januari kan ekonomin kännas lite ansträngD. 
tur Då att Det finns en raD aktiviteter och 
evenemang så här års som är allDeles gratis.

gyMMa 
i naturen

Om dina nyårslöften har 
något med motion att göra så ska 

du styra stegen mot Ystad Sandskog 
som är ett enda stort rekreationsområde 

med plats för alla typer av motionärer. 
Lunka, spring, gå – eller åk skidor vid snö – 

på fyra olika preparerade motionsspår, vissa 
sträckor är elljusupplysta. Vid parkeringen 
strax öster om Regementet finns utegym 

och kostnadsfritt omklädningsrum 
med dusch och toalett öppet 

vardagar 08-22 och  
helger 08-20.

slutspurt på 
julkalendern 

Du har väl inte missat 
julkalenderns dagliga 

lucköppning? Runt om i stan bjuds 
det på korta inslag med allt från musik 

och teater till film och konst, ända fram till 
den 24 december då julkalendern avslutas 
med att Hemvärnets musikkår bjuder på 

konsert klockan 12.00 på Stortorget. 
Se hela programmet på Facebook: 

www.facebook.com/ 
julkalenderniystad

Musik 
i jultid

S:ta Maria kyrka vid 
Stortorget bjuder på en hel 
del musik kring jul och nyår. 

Bland annat på julafton klockan 
16.00 då Musikalkören står för 
tonerna, och på annandagen 

är det konsert med kören 
Kairos under ledning av 

Charlotta Blom.

Bakmaskinen, woken, 
CD-spelaren, platt-teven, 
spikmattan … I över 30 
år har branschorganisa-
tionen Svensk handel 
utsett årets julklapp 
utifrån rådande samhälls-
trender och svenskarnas 

konsumtionsbeteenden. 
Årets julklapp 2018 är det 
återvunna plagget, som är 
helt eller delvis tillverkat 
av åter vunna material eller 
second hand, och speglar 
det ökade intresset för  
nya hållbara alternativ.

(som inte gör stora hål i plånboken)



ett stenkast från stortorget, på 
teatergränD 1, ligger glassmakeriet 
som namnet till trots även serverar 
mustiga, vegetariska lunchsoppor 
meD bröD och spännanDe röror.

Sedan 2017 driver Uta Grahn och hennes dotter Sunniva Grahn 
Glassmakeriet med fokus på naturliga och i möjligaste mån ekologis-
ka råvaror. Båda gillar att utveckla och ofta är det den egna trädgår-
dens frukt och bär som får ge smak åt glassen. Precis som glassut-
budet är allt på lunchmenyn hemlagat och för Insidans läsare bjuder 
de på ett sopprecept som passar bra nu i adventstid.

sötpotatissoppa 
Med saffranskräM 
4 portioner

Till soppan: 

500 g sötpotatis 

1 gul lök 

1 msk tomatpuré 

1 vitlöksklyfta 

1 l grönsaksbuljong 

Olja till stekning 

En knivsudd vardera av:  

gurkmeja, kanel, muskot,  

svartpeppar, spiskummin  

En halv påse saffran, 0,25 g 

Salt efter behov

Till krämen: 

125 g crème fraiche 

En skvätt citron 

Vitpeppar eller cayennepeppar 

om man vill ha det lite hetare 

½ tsk honung 

Salt 

Lite saffran 

gör så här:

1. Skala och finhacka löken.  

Fräs den mjuk i olja i en stor 

kastrull och tillsätt tomatpuré 

under omröring.

2. Skala och skär sötpotatisen, 

lägg i grytan. Tillsätt buljong  

och låt allt koka i ca 20 minuter.

3. Tillsätt kryddor och mixa 

soppan slät. Tillsätt mer buljong 

om soppan är för tjock. Smaka 

av med salt. Sätt på lock och  

låt soppan stå i några minuter  

då saffranssmaken behöver  

lite tid att utvecklas.

4. Under tiden kan du blanda  

till krämen i en skål. Smaka av 

med salt och tillsätt mer citron 

om det behövs mer fräschör 

eller mer honung om du vill ha 

en rundare smak.

5. Servera soppan i skålar med 

krämen vackert ringlad över.

foto gl a ssm ak erie t

matrutan

koM oCh 
fira in 2019

På Hamntorget blir 
det även i år traditionsenligt 
nyårsfirande med läsning av 

Tennysons klassiska diktrader 
”Ring klocka ring …” några 

minuter före tolvslaget följt av 
fyrverkerier ut över havet. 

Ystadbostäder är stolt sponsor 
av detta nyårsfirande 

öppet för alla.

Lionshjälpen second hand 
Södra Dragongatan 22 C 
Öppet ons 15.00-18.00, tors och lör 11.00-15.00  
Julöppet till och med tors 20 dec.  
Öppnar igen ons 9 jan 2019.

Öppna hjärtat 
Herrestadsgatan 21  
Öppet tis-fre: 10.00-18.00, lör 11.00-16.00

Röda Korset Kupan 
Sektersgatan 1 A 
Öppet tis och tors 13.00-17.00, lör 11.00-14.00

för Dig som vill hanDla seconD hanD 
finns Det en hel Del shoppingalternativ 
i YstaD Där Du meD Ditt köp samtiDigt 
stöttar välgörenhetsprojekt.
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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. 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

Ansvarig utgivare: Ystadbostäder 
Skribent: Sara Högberg 
Redaktör: Py Paavolainen 
Layout: Helsinkifrostbites 
Tryck: Exakta

historien om en tomt
ett av våra kommanDe projekt är en förtätning av 
kvarteret grunDström. men vaD har Den högt belägna 
platsen för historia och vem var grunDström egentligen?

De lokala historieböckerna berättar att 
Hans Jacob Grundström, 1814-1862, på 
sin tid var en framstående glasmästare 
som satt med i Fabriks- och Hantverks-
föreningens (föregångare till Företagarna 
i Ystad) första styrelse 1847. Hans Jacob 
hade vad vi vet dock ingenting att göra 
med den högt belägna tomten som så 
småningom uppkallades efter honom.

Under tiden som Hans Jacob Grund-
ström levde och verkade i Ystad rymde 
platsen endast en väderkvarn, kallad 
Röda kvarn, samt ängsmark med träd-
gårdsodlingar. Genom området rann  
en å som numera ligger i kulvert. 

1870 byggdes officersbostaden Villa  
Bellevue på den plats där Bellevue-
hemmet ligger idag, parken mellan  
Bellevuehemmet och kvarteret  
Grundström tillhörde villan.

I historieuppgifter från 1900-talets första 
del kan vi se att en Emil Persson då  
bedrev charkuteritillverkning, slakteri  
och kreaturshandel på området. 

I slutet på 1990-talet inleddes en ny epok 
när Ystadbostäder köpte in en villa med 
tomt som låg på höjden. 2002 stod vårt 
första hus i kvarteret Grundström färdigt 
och nu väntar snart byggstart för etapp 3.


