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just nu i Ystad

Boportalen

Vi fortsätter att uppmunt-
ra alla hyresgäster som 
ännu inte har registrerat 
sig på Boportalen att göra 
det.  Ett smart, praktiskt 
och enkelt verktyg för att 
hantera det mesta som 
rör dig som hyresgäst. 
Välkommen att höra av dig 
om du vill ha hjälp med att 
komma i gång.

Vinnare

Bland alla som registrerat 
sig på Boportalen senast 
den 31 juli drog vi två vin-
nare av biljetter till Ystad 
Jazzfestival. 

Historielager

Nu är vi i gång med reno-
vering av ett av våra äldsta 
hus. Det är det så kallade 
Änglahuset med anor från 
1500-talet som ligger i 
hörnet Sladdergatan-Stora 
Norregatan.

Visa hänsyn med 
din rökning
Som du kanske vet är det 
sedan den 1 juli i år utökat 
rökförbud i utomhusmiljö-
er. Det gäller bland annat 
lekplatser och entréer, och 
som fastighetsägare är vi 
skyldiga att både infor-
mera om lagen och se till 
att den efterlevs. Syftet 
med lagen är att gynna 
folkhälsan genom både 
minskad passiv och aktiv 
rökning. Om du röker på 
din balkong är det viktigt 
att visa hänsyn gentemot 
dina grannar.  

Supersommar 
för ogräset 
Sommarens växlande 
väder med både regn, sol 
och värme var en optimal 
grogrund för alla oönskade 
ogrästyper.  Vi beklagar 
att ogräsbekämpningen 
varit eftersatt den senaste 
tiden och är just nu inne 
i upphandlingen av en ny 
entreprenör som kommer 
ta ansvar för detta.

Apollo 7/Bachus S Målning av fönster

St Västerg 24 A-B Fönsterbyte

Sven Grathes v 4 Renovering av fönster och ytterdörr

Sladdergatan 4 Renovering av fönster, fasad mm

Västerports torg Renovering av korsvirke och ytterdörrar

Fridhemsgatan Takomläggning

Trädgårdsgatan 5-7/
Vintergatan

Renovering av fönster och fasad

Trädgårdsgaatan 26-46 Renovering av fönster

Lantmannavägen 
Köpingebro

Renovering av ytterdörrar och betong

Änglahuset Pågående antikvarisk målning

Lilla Norregatan Fönstermålning

Adlercreutzgatan Renovering av sophus

Dammgatan 25 Renovering av korsvirke

Lilla Västergatan Målning fönster utvändigt

Lilla Västergatan 3 Målning av fönster, korsvirke, fasad

Lilla Västerg 7/St Västerg 10 Renovering av fönster och räcke

Långgatan 28 Renovering av korsvirke

Thorssons väg 28 Renovering av trappor, fasad, fönster

Skansgatan 3 Renovering av parkering

Långg 23/Skeppareg 2-4 Renovering av fasad och skorstenar

Stortorget 5 Fönstermålning 

Österleden 17 Renovering av trappor

Bruksgatan 31/Blekeg 16 Putslagning

Bruksg 29 Putslagning samt renovering av sophus

TE X T SAR A HÖGBERG

Snabbguide till årets underhåll

I och med att vi går in i hösten pausar vi det utvändiga 
underhållet på våra fastigheter. Här kan du se en sam-
manställning av allt arbete som har gjorts under den 
gångna säsongen.



Jo, vi har faktiskt längtat lite efter hösten och nu är arbetet 
på Ystadbostäder i full gång igen efter semestrarna. Det 
innebär att bostadsbyggandet på Grundström har satt fart 
och att vi startar de andra kommande projekten på allvar. 
Ombyggnaden till vindslägenheter inom Fridhem fortsätter 
också och i höst är fyra lägenheter inflyttningsklara. 

Gröna Dagar i Ystad Trädgårdsstad blev välbesökt och det var mycket 
stort intresse för vad som skall byggas inom området. För många av 
besökarna var det positivt att det inte var så många byggherrar som 
kommit igång att bygga ännu, eftersom man gärna vill ha god tid 
på sig att planera en kommande flytt från sitt nuvarande boende.

Vi har nyligen utökat vår organisation med en projektledare, 
Therese Johanson. Therese ska framför allt projektleda de stora 
underhållsprojekten men även bistå i nybyggnadsprojekt. Redan 
nu är vi igång med det yttre underhållet i Lovisa 18, Änglahuset, 
och där ska även en före detta lokal byggas om till bostad. 
Fler liknande projekt kommer att genomföras längre fram. 

Nu önskar jag er alla trevlig läsning – missa inte den fina historien 
om barnen som gjorde ett viktigt fynd på nästa uppslag.

Pehr Carlberg 
vd, Ystadbostäder

äntligen höst! 



Skräpjakten som 
blev en skattjakt

Alexandra, Nour, Mo-
hammed, Theo, Melody, 
Stella, Viggo, Ewelin, 
Nowa, Timothy och Ah-
med är barnen som under 
sommarlovet fick nog av 
papper, plast och annat 
skräp i och runt sitt kvar-
ter på Regementsområdet 
och började samla det i 
plastkassar. Med full koll 
på miljöhot, som klimat-
förändringar och nedskrä-
pade hav, vill de med sitt 
städinitiativ vara med och 
bidra till en bättre och 
renare värld. 

– Det är inte bra med plast 
och tuggummi på marken. 
Fåglarna kan tro att det är 
mat och bli skadade, sä-
ger Mohammed allvarligt. 

Men en dag under som-
marlovet gjorde de ett 
fynd som visade sig vara 
något helt annat än skräp. 
Barnen drar med Insidans 
utsända bort till häcken 
där det hände. Ivriga 
händer pekar och visar 
in under de gröna bladen 
och orden snubblar när de 
berättar hur det gick till.

– Först trodde vi att det 
var en sten men när vi 
drog ut den såg vi att det 
var en av statyerna från 
gården.

Några av de äldre barnen 
bar upp den tunga brons-
kvinnan till sina föräldrar 
som kontaktade Ystad-
bostäder och en tacksam 
fastighetsskötare.

– Vi befarade att den var 
borta för alltid så vi är väl-
digt glada och imponerade 
över att barnen hittade 
den, säger fastighetsskö-
taren Karsten Jönsson 
som kunde montera tillba-
ka bronskvinnan där hon 
ska vara – och förhopp-
ningsvis får vara ifred. 
Som belöning fick alla 

barnen var sin biobiljett  
av Ystadbostäder. 

Alexandra, Ahmed, Nour 
och de andra barnen fort-
sätter att städa och hålla 
efter på gården.  Enga-
gemanget har också fått 
dem alla att tänka lite mer 
på hur de skulle vilja ha 
det på sin gård, berättar 
Emelie Hansson som bor 
på Adlercreutzgatan.

– Vi föräldrar är så stolta 
över barnen och ska för-
söka samla ihop alla deras 
tankar och idéer om hur 
gården kan utvecklas för 
att bli en bra mötesplats 
för både barn och vuxna 
nu när allt fler barnfamiljer 
flyttar hit.

SOMMARENS VERKLIGA VARDAGSHJÄLTAR 
ÄR ETT GÄNG BARN PÅ ADLERCREUTZGATAN 
SOM HELT PÅ EGET INITIATIV STÄDAT 
OCH PLOCKAT SKRÄP I SITT KVARTER. 
EN DAG GJORDE DE ETT OVÄNTAT 
(OCH VÄRDEFULLT) FYND.

Nu är bronskvinnan tillbaka där hon ska vara. Tack vare de skarpögda barnen som nu fortsätter 
sin kamp för miljön och med lappar i trapphusen uppmanar alla vuxna att hjälpa till.



Om skulpturen
Den återfunna bronskvinnan ingår i en skulp-

turgrupp skapad av konstnären Bie Norling 

som uppfördes i samband med att bostads-

kvarteret stod klart 2010. Skulpturerna består 

bland annat av soldater till häst och påminner 

om områdets historia som kavalleriregemente. 

På stadig grund
FÖRSTA MÅNDAGEN I SEPTEMBER VAR DET 
DAGS. DÅ GJÖT VI ÄNTLIGEN PLATTAN 
OCH KUNDE SÄTTA IGÅNG PÅ ALLVAR MED 
VÅRT FÖRTÄTNINGSPROJEKT I KVARTERET 
GRUNDSTRÖM PÅ SYRÉNVÄGEN. 

I samverkan med NCC bygger vi 36 hyreslägenheter 
i ett åttavåningshus. Huset byggs på en höjd och från 
fyrarumslägenheterna på åttonde våningen kommer 
man att kunna blicka ut över både stad och hav.



ännu ett 
sommarlov  
i Fridhem
EFTER ÅTTA ONSDAGAR AV LEK, 
STOJ, MUSIK, FIKA OCH GEMENSKAP 
VAR DET DAGS FÖR FINAL PÅ ÅRETS 
SOMMARLOV I FRIDHEM.

När kvällssolen lägger sig 
över den stora gräsmattan 
söder om Fridhem kom-
mer båda barn och vuxna 
släntrande från alla håll. 
Det hejas och småpratas 
medan Mr Flux förbereder 
sin trollerishow och grillen 
tänds.

Det är sommarens sista 
Sommarlov i Fridhem-kväll 
och finalen blir lite extra 
festlig. Ebba Berggren 
och Elvira Eriksson har 

haft som sommarjobb 
att hjälpa KFUM Ystad 
med allt det praktiska vid 
träffarna. De tycker båda 
att det har känts som ett 
meningsfullt och viktigt 
sommarjobb.

– Vi har fått möta så 
många olika människor 
och flera har kommit tillba-
ka varje vecka. Barnen har 
sett särskilt mycket fram 
emot den där, säger Ebba 
och nickar mot hoppbor-



gen som håller på att 
blåsas upp. 

En bit ifrån står ett stort 
gäng barn och ungdomar 
från Sommarteatern och 
sjunger upp. De är alla 
klädda i kostymer från de 
senaste årens föreställ-
ningar – här finns sjöjung-
frur och musketörer, prin-
sessor och grekiska gudar. 
Om en stund ska de bjuda 
på musikaliska smakprov 
ur repertoaren. 

Inga Christensen är enga-
gerad i Fridhems lokala hy-
resgästförening som stått 
för fikat under sommarens 
onsdagsträffar.  
I kväll har hon tagit med 
sig sitt lilla barnbarn.

– Jag tycker att det har va-
rit en härlig stämning här i 
sommar, konstaterar Inga 
Christensen innan hon 
lockas upp av Mr Flux och 
utsätts för hans korttrick.

Är du en fena på att 
laga cyklar?

DÅ ÄR DET KANSKE DU SOM 
SKA VARA MED I VINTERNS 
CYKELRENOVERINGSPROJEKT.

Ystadbostäder har tillsammans med 
KFUM Ystad planer på att starta en verk-
stad där barn och unga ska kunna lära 
sig allt om hur man lagar en punktering 
och underhåller sin cykel. Att cykla är 
härligt - men visst är det irriterande och 
frustrerande när det blir punktering på 
cykeln? Med rätt kunskap kan cykeln vara 
rullbar igen – utan att det har kostat mer 
än lagningsmaterialet.

Om du har kunskap och intresse av att 
vara med och lära ut är du välkommen att 
höra av dig till Per Berg på KFUM Ystad, 
per@kfumystad.se



  metall
Visste du att det går åt 95 % mer energi att producera nytt 
aluminium, jämfört med att återvinna från gamla produkter? 
Aluminium kan faktiskt smältas ner och återvinnas om och om 
igen utan att förlora i kvalitet. Så den där kaviartuben du har i 
kylskåpet kan tidigare ha varit en kapsyl, för att småningom, ef-
ter att du lämnat den till återvinning, kanske bli del av en bilfälg.

AVFALLSSKOLAN
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DET HÄR KAN DU LÄGGA I METALLKÄRLET PÅ ÅTERVINNINGSSTATIONEN:

 � JA, TACK!

Metalltuber (låt korken sitta på så det inte 
börjar lukta illa, plastkorken förbränns och ger 
energi när metallen smälts ner), sprayburkar, 
folie, kapsyler, konservburkar m.m. 

 � NEJ, TACK!

Värmeljushållare är inte förpackningar och ska läggas 
bland metallskrot på kommunens återvinningscentral 
- efter att man lossat vekens lilla platta.

Tänk på! Metallförpackningar med rester av färg, lim eller lösningsmedel 

lämnas som farligt avfall på kommunens återvinningscentral.

Gröna Dagar blev startskottet för ett nytt Ystad

Medan Ystadkocken Da-
niel Müllern trollade fram 
vegetariska smaksensa-
tioner vid sin grill, kunde 
besökarna få växttips av 
Åbergs Trädgård, gå på 
en guidad trädvandring 
och ta sig en tur i området 
med en elcykel från Gösta 
Svenssons cykel.

Det var full rulle under 
de tre mässdagarna och 

besökarna strömmade till 
för att bekanta sig med 
området och alla hus som 
kommer att byggas här. 
Helén Nyquist på Ystad-
bostäder räknar med att 
det sammanlagt kom runt 
1 000 besökare, och är 
överväldigad av intresset.

– Det var en mycket trev-
lig och positiv stämning 
– trots regnet på lördagen. 

Många var boende i när-
området som funderar på 
att sälja villan och flytta  
till lägenhet. 

Under premiärdagens 
invigning talades det en 
hel del om områdets rika 
och unika växtlighet som 
blir en tillgång både för 
de boende och alla andra 
Ystadbor. Carolina Palm 
är folkhälsostrateg i Ystad 

kommun och lyfte fram 
hälsoaspekten.

– I forskningen har man 
sett en direkt koppling 
mellan närhet till grönska 
och människors hälsa. 
Naturen stimulerar till 
fysisk aktivitet och ger 
ett mentalt välbefinnan-
de. Ljus som silar mellan 
löv är något av det mest 
vilsamma för våra ögon.

EN HELG I AUGUSTI VAR DET DAGS FÖR GRÖN INSPIRATION OCH EN FÖRSTA 
TITT PÅ DET SOM INOM NÅGRA ÅR KOMMER VARA YSTAD TRÄDGÅRDSSTAD 
– EN LEVANDE STADSDEL MED OMKRING 400 BOSTÄDER.



balkong och uteplats

– En välskött balkong eller uteplats är 
en fröjd för både hyresgäst, grannar och 
fastighetsägare. Efter en härlig sommar är det 
nu dags att förbereda utemiljön för vintern.

Plocka ner växter så att ingenting kan 
blåsa ut och skada någon utanför huset.

Vissa växter, som pelargoner, kan 
klippas ner och vinterförvaras i ett ljust 
källarförråd om du har ett sådant.

Balkongen/uteplatsen kanske är lite grön 
eller grå av alger. Dessa kan du lätt få 
bort genom att spraya med ”Grönfri” 
eller annan miljövänlig algtvätt.
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MARIE TIPSAR!

Marie Öst, besiktnings-

ansvarig hos Ystadbostäder, 

ger dig praktiska tips och goda 

råd om hur du under håller din 

lägenhet.

Trädgårdsstaden nästa

– Det är många saker som 
gör att det här känns som 
rätt plats för mig. Dels att 
det blir en trevlig variation 
i bebyggelsen, och dels 
närheten till flera matbu-
tiker och bussen som går 
ner till stan.

Men Ullas kanske främsta 
skäl till att byta stadsdel 
är områdets uppvuxna, 
gröna miljö.

– Som barn älskade jag 
att leka i skogen och jag 
har det liksom i mig att 
jag vill bo nära naturen. 
När jag nu ser Trädgårds-
staden utvecklas blir jag 
ännu mer övertygad om 
att detta är rätt plats för 
mig – jag skulle vilja flytta 
hit i morgon!, säger Ulla 
och blickar upp mot de 
höga, vajande träden i 
Abrahams fältsparken.

Odlingsintresserade Ulla 
har i dag en kolonilott 
i östra Ystad men den 
kommer hon att göra sig 
av med. När hon flyttar till 
Trädgårdsstaden räcker 
det med balkong.

– Jag tror att en balkong 
kan fylla samma funktion 
och bli min egen lilla  
gröna oas.

EN AV ALLA BESÖKARE PÅ PREMIÄRDAGEN AV GRÖNA DAGAR VAR 
ULLA ELNERTZ, YSTAD. ULLA STÄLLDE SIG I KÖ TILL HYRESRÄTT 
I YSTAD TRÄDGÅRDSSTAD REDAN FÖR ETT PAR ÅR SEDAN. 



SVEPET

Sveriges största pumpaodling

Just nu skördas det pumpor för fullt hos Boställets 
Grönsaker i Löderup. En del av skörden säljs på gården 
men det mesta går till matbutiker i hela landet. I år 
räknar odlaren Leif Nilsson med att man ska hamna på 
ungefär 1 500 ton pumpor. Och allt skördas för hand. 

– Pumpor är precis som äpplen känsliga för stötar så 
det är en ganska arbetskrävande skörd. Vi är ett tjugotal 
personer som jobbar med det just nu.

Sedan starten för 30 år sedan har Leif sett en växande 
efterfrågan på pumpor – både till Halloweenfirande och 
till matlagning. Själv är han just nu särskilt förtjust i den 
lilla Hokkaidopumpan.

– Den har ett mjukt skal med en härlig färg. Mycket  
god att ugnsrosta med till exempel palsternacka, potatis 
och morötter.

Österlen lyser

1-3 november är det åter dags för den spe-
ciella helgen då hela Österlen motar undan 
höstmörkret med facklor, lyktor, marschaller 
och annat levande ljus. Se programmet på 
www.osterlenlyser.se

En kväll med Kalle Lind

Själv kallar han sig för diversearbetare 
i kulturbranschen. Men man kan ringa 
in Kalle Lind aningen tydligare genom 
att beskriva honom som poddaren och 
bloggaren med förkärlek till 1900-talets 
populärkultur. Den 15 oktober kl. 19.00 
pratar han på Ystads biblioteks litteratur-
scen. Biljett à 50 kr köps på biblioteket 
från den 2 oktober.

Nyfiken på din  
släkthistoria?

Men vet inte var du ska börja leta? Kom till stads-
biblioteket den 31 oktober klockan 15.00-18.00 
då Ystadbygdens släkt-och bygdeforskarförening 
håller släktforskarjour. 



hej Kristin och Therese!

Kristin Körner är ny ekonomiassistent och Therese Johansson ny 
projektledare.

Vad lockade er till  
Ystadbostäder?
Kristin: Tidigare jobbade jag med 
ekonomi på en fröfirma men 
jag var sugen på något nytt och 
tycker bostäder är ett intressant 
område. 
Therese: Jag har jobbat som 
projektledare på allmännyttigt 
bostadsbolag även tidigare, men 
eftersom jag bor i Nybrostrand 
kändes det bra att jobba på 
hemmaplan.

Vad gör ni på fritiden?
Kristin: Min sons fotbolls- och 
handbollsspel i Öja FF och IFK 
Ystad engagerar mycket. Men 
att få tid till egen träning är också 
viktigt för mig. Särskilt som jag 
sitter mycket i mitt arbete.
Therese: Jag försöker vara ute  
i naturen så mycket som möjligt 
och som gammal hästtjej hoppas 
jag kunna ta upp ridningen igen 
så småningom.

ÄR DET SVÅRT ATT FÅ 
TAG PÅ EN ERFAREN 
HANTVERKARE? BEHÖVER 
DU HJÄLP MED STÄDNING, 
BARNPASSNING ELLER ATT 
INSTALLERA EN ROUTER? DÅ 
KANSKE VETERANPOOLEN 
ÄR LÖSNINGEN. 

Veteranpoolen erbjuder tjänster inom hem, 
hantverk, trädgård och omsorg. Det speciella 
är att alla medarbetare är erfarna seniorer med 
professionella och eftertraktade kompetenser – 
samt lust att jobba och dryga ut pensionen. 

Precis som när du anlitar andra hantverkare kan 
du i många fall utnyttja ROT-, RUT- och RIT-
avdraget (det sista gäller IT-tjänster). 

Du kan läsa mer på www.vetaranpoolen.se, 
och kontakta det lokala kontoret på telefon:  
0411-21 11 19,  
eller e-post:  
osterlen@veteranpoolen.se.

YSTADTIPSET

VISSTE DU?

15 500 
ton

svenska äpplen sorteras och 
packas varje år hos Äppelriket 
i Kivik för att sedan distribue-
ras till butiker i hela landet.



NÄRBILD

PORTO 
BETALT

B-post

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, 
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

Stenskulptur med 
mjuk känsla

RUNT OM I YSTAD K  AN VI ALLA 
UPPLEVA OCH TA DEL AV EN 
RAD OFFENTLIGA SKULPTURER. 
PÅ SYRÉNVÄGEN 1 STÅR EN 
BULLIG OCH LITE SINNLIG 
SKULPTUR – DEN HÅRDA 
GRANITEN TILL TROTS.

I samband med att Ystadbostäder 

byggde den första etappen av kvarteret 
Grundström 2005 tog man beslut om en 
konstnärlig utsmyckning till tomten. Efter 
diskussioner med dåvarande konstmu-
seichefen Thomas Millroth föll valet på 
den bulliga, en meter höga granitskulptu-
ren Meditation av Lövestad-konstnären 
Bengt Malmquist (1928-2015).

Bengt Malmquist var utbildad i måleri 
och grafik men övergick på 1960-talet till 
bildhuggeri i marmor och granit. Han var 
en av de lokala konstnärer som 1974 star-
tade ÖSKG, konstnärsgruppen som bland 
annat arrangerar påskens konstvecka 
på Österlen. I trädgården intill klostret 
kan man uppleva ännu en skulptur av 
Malmquist.

Källa: Appen Ystad skulpturpark


