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Felanmäl direkt
i Boportalen
I Boportalen kan du göra
en felanmälan på alla tider,
direkt i din telefon. Fördelen är att felanmälan går
direkt till rätt person, inte
via någon tredje person
som kan misstolka din
felanmälan. I Boportalen
kan du även kolla status
på din felanmälan.

Kom ihåg!
Gör din årliga inloggning
i Boportalen senast
31 januari för att behålla
din köplats till lägenhet,
förråd och parkering.

Råttor gillar
fågelmat

Morötter 2020

Snabba nyheter
i appen
Du vet väl att även dina
anhöriga kan ladda ner
vår app och prenumerera
på pushnotiser? På så
sätt kan även de få notiser
om till exempel vattenoch elavstängning
i din fastighet.

Nya regler kring
andrahandsuthyrning och
lägenhetsbyte

Har du blivit sugen på att
börja odla nästa säsong
och skulle vilja ha en
odlingslåda på gården?
Ring tfn 0411-57 72 00
och knappval 4 eller 5,
vardagar kl. 09.30-12.00.
eller info@ystadbostader.
se om du är intresserad
av att boka en låda.

Råttor är ett gissel i alla
tätorter, eftersom gnagarna lätt hittar mat där.
Vi kan alla hjälpas åt att
begränsa deras livsförhållanden. Anticimex
rekommenderar att man
inte ska mata fåglar eftersom maten gillas även av
råttor. Om du ser något
trasigt kärl i soprummet
är vi glada om du genast
anmäler det till din fastighetsskötare.

Trygghetsboende
åter till kommunen
Sedan öppnandet av
Trygghetsboendet Väderleken har Ystadbostäder
hjälpt kommunen med
uthyrningen. Men nu
går ansvaret tillbaka till
kommunen. Vi skickar ut
information till berörda
hyresgäster och lämnar
över alla sökandes upp
gifter till kommunen.

• Andrahandsuthyrning krä
ver tillstånd från hyresvär
den eller hyresnämnden.
• Du kan inte ta ut högre
andrahandshyra än vad
du själv betalar. Om du hyr
ut möblerat får du högst
lägga på 15 % på hyran.
• För att ha inneboende
måste du själv bo i lägen
heten. Du får bara ta ut
hyra för den del av lägen
heten som hen använder.
• Lägenhetsbyte ska god
kännas av hyresvärden
eller hyresnämnden.
Både du och den du vill
byta med ska som regel
ha bott i lägenheten i
minst 1 år för att bytet ska
godkännas.
• Att sälja eller köpa hyres
kontrakt är ett brott.
• Du ska vara folkbokförd
där du bor.
Om man bryter mot något
av dessa regler riskerar
man inte bara att förlora
sitt hyreskontrakt, i vissa
fall är straffet böter eller
fängelse. Vill du veta mer
kontakta vår uthyrning,
0411-57 72 00 knappval
4 eller 5.

gemenskap ger trygghet
– och förutsätter tolerans

En av alla fördelar med att bo i flerbostadshus, eller i radhus, är att
man lätt kan få till en gemenskap med sina grannar. Det kan vara
allt från att hälsa på varandra när man möts till att umgås på fritiden,
hjälpa varandra i vardagen eller motionera tillsammans. Då blir det
naturligt att reagera när en granne inte synts till på ett tag, och
kanske slå en signal eller knacka på för att se så att allt står rätt till.
Att bo i flerbostadshus förutsätter även ett visst mått av tolerans
och förståelse för att alla inte lever på samma sätt som en själv.
Visst finns det regler att följa för ditt boende, som du kan hitta på
vår hemsida under rubriken Trivsel och gemenskap, men utöver
dessa räcker det att visa hänsyn och att använda sitt sunda förnuft.
Som inbiten motionär springer jag gärna en runda på kvällen. Att ge
sig ut i mörker kan kännas motigt men om man kan få med sig en
granne, så känns det både tryggare och roligare. Kom bara ihåg att
ta på reflexerna! En morot för att komma igång med träningen när
ni har läst tipsen från PT:n på sidan 4, är vårt ”prova på”-erbjudande
på Nordic Wellness, se sidan 12. Jag kan också avslöja att vi även
nästa år kommer att bjuda på startplatser i Wallanderloppet.
Nu önskar vi på Ystadbostäder er alla
en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Pehr Carlberg
vd, Ystadbostäder

Hitta formen i Ystad
PT Anette visar vägen

SKULLE DU VIL JA KOMMA IGÅNG MED TR ÄNINGEN, MEN HAR SVÅRT AT T HIT TA
INSPIR ATION I VINTERMÖRKRET ? DÅ ÄR DU ÄR KNAPPAST ENSAM, VI ÄR MÅNGA SOM
K ÄMPAR MED MOTIONS - MOTIVATIONEN SÅ HÄR ÅRS. VI BAD PERSONLIGA TR ÄNAREN
ANET TE S JÖSTR AND OM LITE TIPS PÅ HUR MAN ENKELT K AN KOMMA IGÅNG.
Var ska man intervjua
en personlig tränare om
inte under en promenad
i Sandskogens slinga?
Anette Sjöstrand, även
känd som Dalanettan,
har en stund över mellan
två klienter.

förlägger gärna sina
träningspass utomhus.
Av flera skäl.

– Vilket gym kan slå det
här, säger hon och sveper
med armen ut över Sandskogens gröna mossa och
vajande tallar.

– Då får man både träning,
frisk luft och D-vitamin –
om man är ute i dagsljus.
Ett stort problem i dag
är att många människor
har stillasittande arbeten
inomhus. Jag vill peppa
och visa hur man kan få
in rörelse och utevistelse i
sitt liv på ett naturligt sätt.

Anette älskar Ystads
närhet till naturen och

För Anette handlar träning
inte om att hålla någon

speciell vikt, men hon
tycker det är viktigt med
en bra kost. Naturliga
proteiner, som ägg, kvarg
och andra mjölkprodukter,
går före så kallade proteineller powerbars.
– Mitt mål med träning
och kost är att känna mig
stark och frisk och att min
kropp ska hålla länge. Den
mentala biten är minst lika
viktig som den fysiska.
Jag mår bra när jag rör
på mig, säger Anette och
studsar fram på stigen.

Så vad är hennes bästa
tips för att komma igång,
om det var ett tag sedan
man motionerade
regelbundet?
– Börja direkt, skjut inte
upp det, och starta lite
lätt, i ditt eget tempo. Ta
gärna sällskap av en kompis eller granne som är i
samma situation, så kan
ni umgås och motionera
samtidigt. Om du har barn
hemma så ta med dem
ut, de behöver det lika
mycket som du.

Sandskogen
”Det här är ju Ystads
lunga – året om och
i alla väder. Här finns
flera slingor med olika
längd samt utegym.”

Nya vattentornet
”Här finns jättebra
backar som man kan
köra intervaller i.”

Norra Promenaden
”Lättillgänglig grönska
och slingrande
gångar mitt i stan.”

Stranden vid
Saltsjöbaden
”På stranden kan man göra
hur mycket som helst: gå,
springa, krypa eller åla i
sanden, lyfta stenar och
klättra över staket.”

Träna ute

Anettes favoritplatser
SMAR TA ÖVNINGAR DU K AN
GÖR A PÅ PROMENADEN

• Utfallssteg
• Knäböj
• Gör dips eller bröstpress mot en parkbänk

Glöm inte att spänna magen.
Tänk att du är en stark kärna
med lite spröt som sticker ut.”

• Olika steg i en trappa
• Varva tempot

3 roliga sätt att motionera
FÄK TNING

TANGO

PARKOUR

Fäktning jämförs ibland
med ett blixtsnabbt
schackparti, för här gäller
det att läsa av sin motståndare och reagera
snabbt när chanserna
dyker upp. Ystads Fäktklubb välkomnar nybörjare
mellan 9 och 99 år. Läs mer
på webbsidan www.yfk.se

Lev ut din dramatiska sida
i dansformen som ibland
beskrivs som ”livet på tre
minuter”. Tango Ystad
erbjuder både nybörjaroch fortsättningskurser i
samarbete med Studieförbundet vuxenskolan. Läs
mer på webbsidan
www.tangoystad.se.

Parkour är ett smidigt och
kontrollerat sätt att ta sig
förbi olika typer av hinder
i omgivningen med sin
kropp som enda hjälpmedel. KFUM Ystad har
kurser för både barn och
vuxna. Läs mer på
www.ystad.kfum.se.

Goda grannar
i gemenskap
F OTO P Y PA AV O L A I N E N

CHIHUAHUAN SKR ÅLL AN OCH K AT TEN
SNUTEN PÅ VÄSTR A VALLGATAN GILL AR
VAR ANDR A – PRECIS SOM GR ANNARNA
I HUSET. HÄR ÄR DET S JÄLVKL ART AT T
BY TA NÅGR A ORD PÅ GÅRDEN OCH AT T
HJÄLPA VAR ANDR A I VARDAGEN.
På sommaren är gården
den självklara samlingsplatsen för hyresgästerna
i Ystadbostäders fastighet
på Västra Vallgatan. Här
grillar man, fikar eller bara
sitter och pratar. Nu är det
vinter men ett par trädgårdsstolar står kvar och
fortfarande är det några i
huset som ses varje kväll
för att summera dagen.
En av dem är Laila, som
har bott här i mer än 20 år.
– Det har alltid varit en bra
stämning här. Vi har det
lugnt och fint med Norra
promenadens grönska
precis utanför gården.
Laila har precis som flera
andra hyresgäster hund
och katt och berättar att
det alltid finns någon granne som kan hjälpa till med
att mata husdjuren och ta
in posten om hon är bortrest. Grannen Roland tittar
ut genom sin dörr och ger
sig in i samtalet.
– Här finns alltid en hjälpande hand. Det känns
tryggt att veta att grannarna reagerar om man inte
synts till på ett tag.

48,5 %
av Sveriges hushåll
bor i flerfamiljshus.

Några dörrar bort skuttar
Aaliyah, 8 år, och Ebbe,
4 år, ut. Pappa Filip kommer strax efter och berättar att familjen har bott
här betydligt kortare än
många andra hyresgäster
men trivs i gemenskapen.

3 av 4
svenskar
tycker om sina
grannar.

– När vi först kom hit
kände vi direkt att vi ville
bo här. Det är tryggt att
barnen kan springa rakt ut
och att det inte är några
stora vägar i närheten.
I alla kulturer söker
människor gemenskap.
Forskning visar till och
med att kroppen belönas
med ett påslag av oxytocin och endorfiner när vi
är tillsammans och känner
samhörighet med andra.
Hur mycket man vill vara
med sina medmänniskor
är dock individuellt. För
en del människor räcker
det att heja på grannen i
trapphuset, medan andra
gärna ses för att fika och
spela kort – som grannarna
på Västra Vallgatan.

Mest positiva är
gruppen 65-79 år där

90 %

Svenska
folkets
drömgrannar
2019

1

tycker om sina
grannar.

Komikern
Johan Glans

Skådespelerskan
Mia Skäringer

2
3
Skidåkaren
Charlotte Kalla

14

På 14e plats kommer
Zlatan Ibrahimovic
K Ä L LO R : S I F O

AVFALLSSKOLAN
3

julpapper och kartong

Brukar det bli ett stort berg av omslagspapper och kartonger
på golvet efter julklappsutdelningen? Samla ihop allt och lägg
det i ett återvinningskärl för pappersförpackningar. Papper
kan återvinnas sju gånger vilket sparar 70 % energi jämfört
med papperstillverkning från ny råvara. Men se upp så inga
presenter gömt sig i pappershögen!





JA , TACK!

Omslagspapper, wellpapp, kartonger.

NE J, TACK!

Presentsnöre, allt för mycket tejp,
plastförpackningar, frigolit.

Tänk på! Om du inte har någon pappersåtervinning i din fastighet, och inte vet var i stan
den närmaste finns, så kan du hitta den på den här webbsidan: www.ftiab.se.

Årets kundenkät – tack för era synpunkter
Ett stort tack till alla hyresgäster som tagit er tid att
besvara vår enkät. Flera
skriver även kommentarer
vilket vi verkligen uppskattar. Det är viktigt för oss
att få in era synpunkter
så att vi kan utveckla och
förbättra vår verksamhet.

I enkäten har det även
kommit in felanmälningar
och idéer på förbättringar
som vi försöker bemöta.
Felanmälningar får dock
en bättre och snabbare
hantering om de kommer
direkt in till förvaltningen.
Idéerna noterar vi och

försöker förverkliga i den
takt som budgeten och
vårt uppdrag tillåter. Vi
försöker svara de hyresgäster som lämnar sin
e-postadress eller telefonnummer i enkäten.
Här ser du ett utdrag ur
enkäten som främst är

frågor om kundservice.
Jämfört med föregående år visar siffrorna att
vi förbättrat oss på alla
områden men att vi fortfarande måste jobba på
vår information – vilket vi
naturligtvis gör.

Helnöjda

Kundmottagningen: enkelt att komma i kontakt med
Kundmottagningen: bemötande
Kundmottagningen: serviceinriktning
Uthyrningen: enkelt att komma i kontakt med
Uthyrningen: bemötande
Uthyrningen: serviceinriktning
Enkelt att anmäla
Hyresvärdens information
Enkelt få tag i information
Hyresvärden pålitlig/håller löften
Prisvärd hyra

Nöjda
Varken eller
Missnöjda

medeltal
43%

30%

19%

8%

MARIE TIPSAR!

Marie Öst, besiktningsansvarig hos Ystadbostäder, ger dig praktiska tips
och goda råd om hur du underhåller din lägenhet.

regelbunden omvårdnad
– Att leva och bo orsakar alltid ett visst slitage, men som hyresgäst ansvarar du för
att vårda din lägenhet. Det innebär bland annat att städa och göra rent lägenheten med
jämna mellanrum. Att vårda innebär också att anmäla fel som kan skada lägenheten eller
eventuella skadedjur som du upptäcker. En stor fördel med regelbunden omvårdnad
är att städningen aldrig behöver bli så tung. Julstädningen kan gå som en dans!

1

Var varsam med dina golv, dammsug och torka med lätt
fuktad trasa. Parkettgolv är känsliga för fukt.

2

Tvätta och frosta av kyl/frys regelbundet.

3

Rengör köksfläkten då fettansamlingar ökar brandrisken.

4

Rengör regelbundet ugn och spisplattor. Det finns speciella medel för
glaskeramikhäll. Städa också bakom spisen, som går att dra ut.

5

Rensa golvbrunnen i badrummet regelbundet för att minska stopp och dålig lukt.

Tänk på att du kan få betala för eventuella brister i lägenheten som beror på skadegörelse, felaktig användning,
oaktsamhet eller överslitage. Om man missköter sin lägenhet kan man riskera att bli av med sitt hyresavtal.

Aktuella byggprojekt – så långt har vi kommit

GRUNDS TRÖM
ÄNGL AHUSET

I skrivande stund monteras prefabricerade vägg- och bjälklagselement
ihop på plan 6. Längre ner i huset
pågår just nu fönstermontage,
innerväggsmontage och diverse
installationsarbeten. Huset beräknas
vara tätt till årsskiftet och därefter
påbörjas uttorkningen.
Produktionen följer upprättad
tidsplan och vår nästa utmaning i
projektet är att få till uttorkningen
så att även denna skall följa vår
tidsplanering. Målet är inflyttning
i november 2020.

FRIDHEM

Fridhemsprojektet, där vi bygger
lägenheter på vindarna, fortsätter
enligt plan. De sista vindslägen
heterna på Fridhemsgatan 5 är
nyligen inflyttade och ställningen
kring huset har demonterats.
Ombyggnaden, som ska bli färdig
under 2020, pågår nu i samtliga resterande byggnader (Fridhemsgatan
7-13) men har kommit olika långt.

Den utvändiga fasadrenoveringen
mot gatan är klar inom kort. Vi har
bland annat haft en duktig snickare
som reparerat den gamla loftlisten
från 1600-talet med samma mönster och kulörer som den ursprung
liga. Vid en historisk renovering är
det särskilt viktigt att hitta kompetenta hantverkare. Just nu projekterar vi för ombyggnad av lägenheter
samt fasaden mot gården. Fönstren
ut mot gatan kommer också att
målas/bytas ut i samband med den
andra renoveringen.

Julhjälpen gör skillnad
Att ge är att få, brukar det heta, och kring jul
finns det många möjligheter att dela med sig
och göra gott för andra. På flera håll i sydöstra
Skåne är det nu i december insamling av
julklappar till barn i socioekonomiskt utsatta
hushåll. Under vecka 51, fram till fredag
20 december, kan du på pastorsexeditionen i
Skivarp lämna inslagna julklappar till Julhjälpen
i Skurup-Ystad. Glöm inte ange lämplig ålder
och om gåvan passar flicka eller pojke.

Ystad för 100 år sedan

välkommen att fira jul i gott sällskap

På Klostret kan du just nu se en
utställning med bilder som visar
Ystad och Sverige precis efter första
världskriget. En omvälvande tid då
kvinnor fick rösträtt, industrialiseringen
tog fart och allt fler flyttade in till
städerna. Känner du igen gatan på
bilden här intill?

På julafton kl 11-15.30 bjuder Restaurang Marinan
i småbåtshamnen på klassiskt julbord, stämningsfull
musik och julklappar för alla som längtar efter att fira
denna dag i sällskap med andra. Initiativet kommer från
Jeanette Wrangborn på Marinan men intresset av att
hjälpa till är stort hos Ystadborna.
– För mig är det viktigaste med julen gemenskap och
till Marinan ska alla känna sig välkomna. För jag vet att
många människor är ensamma på julafton, och alla har
inte heller råd eller möjlighet att fixa julmaten själva.
Du som är intresserad av att fira jul på Marinan kan
hämta din gratisbiljett hos Frälsningsarmén eller
Ystads församling.
– Då vet vi ungefär hur många som kommer. Men
självklart är du välkommen även utan biljett. Om
någon behöver skjuts, ring oss på 0704-71 73 46,
säger Jeanette som hoppas att Marinan ska fyllas
av värme och gemenskap på julafton.

jullovsaktiviteter i filmens värld
Under jullovet erbjuder Ystad Studios Visitor Center
aktiviteter för lediga barn. Den 28 december blir det
drop in-workshop i animation kl 13-14. Där får barn från
7 år lära sig grunderna i stop-motion-teknik och animera
film med lera och figurer. Mer aktiviteter blir det den
30 december samt 2, 4, 7, 8 och 9 januari. Samtliga
dagar kl 10.00-16.00. Läs mer på kommunens webbsida
eller Ystad Studios Facebooksida.

YSTADTIPSET

?
ALLT MER I VÅRT SAMHÄLLE
DIGITALISER AS, ÄVEN
HOS YSTADBOSTÄDER.
Fördelarna är många, bland annat att du kan
utföra olika tjänster när det passar dig och att du
har tillgång till mer information. Men ibland kan
man känna sig osäker och behöva hjälp med att
komma igång. Stadsbiblioteket och en rad olika
studieförbund har en hel del IT-relaterat utbud.
MEDBORGARSKOL AN

Så tar du hand om din amaryllis
AMARYLLISEN ÄR EN AV JULENS
HÄRLIGASTE BLOMMOR. GE DEN OPTIMAL A
FÖRUTSÄT TNINGAR SÅ HÅLLER DEN L ÄNGE.
• Vattna sparsamt. Löken tycker inte om att bli blöt så det bästa är att vattna
på fatet eller i krukkanten. Jorden kan gärna torka upp mellan vattningarna.

Har kurser om bland annat smartphone/
surfplatta med fokus på små grupper där
ledaren och deltagarna har gott om tid. Under
terminen har man även ett antal IT-relaterade
föreläsningar/workshops om allt från hur man
kommer igång med hälsoappar till vad man ska
tänka på när man köper en ny mobil. Läs mer på
www.medborgarskolan.se.
YS TADS S TADSB IBLIOTEK

Biblioteket har regelbundet drop-in och
föreläsningar med både information och
praktiska övningar kring appar, BankID, Swish,
Kivra och mycket mer. Fråga på biblioteket om
vårterminens program.

• Tillsätt inte näring, löken är laddad med allt den behöver.
• Amaryllisen vill gärna stå ljust, annars
kan stänglarna bli långa och rangliga.
• Ställ din amaryllis svalt om du vill att den ska blomma länge.
• Tips! Linda in löken i mossa och snurra en fin silvertråd
runtom. Håll den fuktig genom att duscha den lätt.
• Tänk på att kronbladen (särskilt de röda) kan färga av sig. Ett blomblad som
faller på köksbordet eller golvet kan ge fläckar som inte går att ta bort.

S TUDIEFR ÄMJANDET

Under vårterminen kommer man bland annat
ha en fotokurs för smartphoneanvändare. Här
får du inspiration att använda kameran du bär
med dig varje dag. Du lär dig komposition,
exponering och kopplingar mot exempelvis
Instagram och Facebook. Läs mer
på www.studieframjandet.se eller besök
kontoret på Lilla Västergatan 30A.

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

Ett träd vid vishetens källa
AT T DET STÅR EN BRONSSKULPTUR VID NAMN MIMERS ASK PÅ
JUST PANT Z ARGATAN 25, I K VARTERET TANKBÅTEN, ÄR MER
GENOMTÄNK T ÄN VAD MAN K ANSKE TROR VID FÖRSTA ANBLICK .
Mimers träd (även kallat Yggdrasil)
beskrevs i de fornnordiska edda-verken
som världens äldsta träd. Under en av
rötterna till denna ask fanns det enligt
nordisk mytologi en helig plats där gudarna samlades till ting. Under en annan rot
fanns ödets och vishetens källa.

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

Nu står den på en plats där man gjort
arkeologiska fynd efter tidiga boplatser.

ComHem TV, telefoni, bredband
0771-55 00 00

Konstnären som har gjort Mimers träd är
Lage Pergon, född och uppväxt i Malmö,
utbildad i New York och Oslo. Just träd är
ett återkommande tema för konstnären
och hans trädskulpturer är tänkta som en
vision om ett självförsörjande kretslopp.
Skulpturerna är ofta rika på detaljer – ta
en promenad till Pantzargatan och se
vad du upptäcker på Mimers Ask.

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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Är du sugen på att komma igång med träningen
efter att ha läst vår intervju med PT Anette? Då
har vi en lämplig julklapp till dig. I samarbete med
Nordic Wellness på Regementet kan vi erbjuda
alla hushåll ett träningskort som gäller i en månad.
Kom in på Ystadbostäders kontor och hämta ditt
kort (ett per bostad). Sedan är det bara att sätta
på träningskläderna och komma igång.

