VÅREN 2020

AV YSTADBOSTÄDER

DIN KUNDTIDNING

just nu i Ystad
TE X T SAR A HÖGBERG

Ledig förvaring
Har du skaffat en ny
skrymmande hobby, ärvt
fasters gamla möblemang
eller behöver mer plats för
de utflugna barnens prylar? Ystadbostäder har en
hel del förvaringsutrymmen lediga för uthyrning.
Det finns även parkeringsplatser tillgängliga. Logga
in i Boportalen och se vad
som är ledigt.

Förråds
inventering
Under året gör vi en
inventering av våra förråd
som alla ska förses med
korrekt lägenhetsnummer. Meddela oss om du
upptäcker att någon annan
använder ditt förråd så
löser vi det.

Battericheck
Brandvarnaren är en viktig
trygghetsfaktor – året om.
Ta för vana att ungefär en
gång i månaden se över
dina brandvarnare så att
alla batterier funkar.
Så här gör du: tryck in
knappen i ett par sekunder, om brandvarnaren
inte börjar pipa byt batterier och testa igen. Om
den fortfarande inte piper
ska du byta hela brandvarnaren. Livslängden är
ungefär 8-10 år.

Ystadbostäder
på mässa
14-15 oktober finns vi på
plats på Seniormässan i
Ystad. Det är en mässa
med fokus på bland annat
hälsa, resor, kultur, boende, ekonomi.

Kontaktuppgifter
för Väderleken

Vad kostar det?
Ny låscylinder, installera säkerhetskedja eller beställa ny
nyckel – vad kostar det egentligen? Här hittar du aktuella
priser på några av de vanligaste åtgärderna.
Cylinderbyte
i lägenhet

Cylinder + 3 nycklar + arbetstid = 2 010 kr
Dubbelcylinder + 3 nycklar + arbetstid = 2 625 kr

Cylinderbyte
i postbox

885 kr + arbetskostnad

Cylinderbyte
i altandörr

885 kr + arbetskostnad

Extra nyckel
Uthyrningen av bostäder
Installation av
i Väderleken trygghetsbosäkerhetskedja
ende har gått tillbaka till
kommunen. Om du redan
Nyckel
idag är hyresgäst har du
nu kontakt med kommunens fastighetsavdelning.
Du når hyresassistent
Anna Persson
anna.b.persson@ystad.se
telefon 0411-75 52 07
alternativt
madeleine.alstade@ystad.se
telefon 0411-57 71 54.
Du som står i kö till bostad gör det
nu på www.minasidor.ystad.se.
Administratör för hyreskön är
Helena Mårtensson,
helena.martensson@ystad.se
telefon 0411-57 83 05.

Skräpplockardag
Ystadbostäders personal med
Håll Sverige Rent och Ystads
kommun ordnar en skräpplockardag. Som hyresgäst är
du varmt välkommen att också
vara med. Datum kommer att
meddelas senare. Anmäl dig till
info@ystadbostader.se eller
0411-577200 knappval 4 eller 5.

405 kr
568 kr
405 kr/styck

ett steg fram och två steg tillbaka

Någon vinter såg vi inte i år och det har varit gynnsamt för våra
byggare i kvarteret Grundström. En annan fördel är att budgeten
för snöröjning och halkbekämpning höll med råge. Å andra sidan
började ogräset att växa tidigare och snabbare ... För närvarande
pågår upphandling av ny entreprenör för skötseln av utemiljöer.
Tidigare har jag med stolthet kunnat berätta att vi äntligen lyckats
upphandla de efterlängtade projekten i Ystad Trädgårdsstad
och Kokillen vid Gjuterigatan. Nu måste jag tyvärr meddela
att vi inte kommer kunna genomföra dessa projekt. Dels har
vi fått besked av Ystads kommun, som är vår långivare, att
vi inte kan finansiera dem genom nya lån, dels har vår ägare
Ytornet AB tagit fram nya ägardirektiv som innebär att vi
inte längre ska färdigställa 50 nya lägenheter om året.
Det här betyder att all nyproduktion läggs på is. Några projekt
ska vi försöka avyttra till andra byggherrar, andra projekt sparar
vi för att kanske kunna genomföra i framtiden. I nuläget planerar
vi istället några mindre ombyggnadsprojekt som ger oss ett
fåtal nya lägenheter genom förtätning i befintliga hus.
Till sist vill jag påminna om att det är läge att ge sig ut och
motionera inför sommarens Wallanderlopp. Även i år kommer vi att
erbjuda våra hyresgäster att delta kostnadsfritt. Hoppas vi ses!

Pehr Carlberg
vd, Ystadbostäder

gårdsfix i Sorgenfri

Gemensamma krafter för trygg och trivsam miljö
F OTO P Y PA AV O L A I N E N

PÅ HÖRNET SK ANSGR ÄND/SK ANSGATAN LIGGER FASTIGHETEN SORGENFRI. HÄR HAR URBANI
NORRGREN OCH NÅGR A AV HANS GR ANNAR TAGIT EGET INITIATIV TILL AT T PL ANTER A
KRUKOR MED BLOMMOR INFÖR SOMMARSÄSONGEN. OMSORGEN OM DEN GEMENSAMMA
MIL JÖN GÅR IGEN ÖVER ALLT – FR ÅN VÄL STÄDAD T VÄT TSTUGA TILL FR ÄSCHT MIL JÖHUS.
Sommarkvällar slår sig
Urbani Norrgren gärna ner
i solen utanför porten som
vetter mot Skansgränd och
Ystads Teater.
– Här passerar alla turistgrupper som kommer till
stan och ibland frågar de
faktiskt om detta är ett
hotell, berättar Urbani med
ett leende.
Ja, kanske är det lite hotellkaraktär över den stiliga
entrén till fastigheten som
uppfördes 1875 efter ritningar av stadsarkitekten Peter
Boisen. Efter att ha stått
tom i ett antal år genomgick Sorgenfri en varsam
renovering och var redo för
nyinflyttning 1994. Sedan
några år tillbaka är det

Urbani och en granne som
planterar årets sommarblommor i krukorna.
– Jag kom på mig själv
med att bli irriterad på
skräp på gården och vissna blommor i krukorna.
Men så tänkte jag: varför
ödsla energi på att bli irriterad när man istället kan
ta tag i det och både göra
sig själv och andra glada.
Urbani, som inte visste
så mycket om växter när
han startade, funderar i år
på att plantera höga, blå
potatisblommor här på
västsidan. Och så skulle
han vilja ersätta träkrukorna med klassiska terrakottakrukor.

– Jag lär mig mer om växter för varje år och så är
det roligt och inspirerande
med all positiv respons
från grannarna. Men här är
stekhett på sommaren så
vi måste vattna dagligen.
Nu har Ystadbostäder
fixat en vattenslang så
vi slipper kånka på tunga
vattenkannor.
Mot Skansgatan i norr
vetter en stor gård med
två symmetriskt anlagda
bersåer av bokhäckar där
det ofta dukas upp middag
och kalas under sommaren.
I ett vindskyddat hörn av
gården har en av Urbanis
grannar arrangerat en liten
läsvrå med växter och en
trädgårdsstol.

Vi går en runda i milt
färgsatta trapphus, tvättstuga och miljöhus och kan
konstatera att lägstanivån
för ordning och reda verkar
vara hög i Sorgenfri.
– Ja, det är bra ordning
här. Vi är en hel del
grannar som har bott
här i många år. Det ger
trygghet och vi hjälps åt
att hålla koll på hus och
gård. Alla kan inte vara
engagerade alltid, någon
kanske har små barn
eller krävande jobb under
en period, det får man
acceptera. Men jag tror att
alla kan göra något någon
gång, summerar Urbani.

tryggare hus
FÖR OSS PÅ YSTADBOSTÄDER ÄR DET ALLR A VIK TIGASTE AT T
DU OCH ALL A ANDR A HYRESGÄSTER HAR ET T TRYGGT OCH
SÄKERT BOENDE. DÄRFÖR SER VI HEL A TIDEN ÖVER VÅR A
RUTINER OCH UNDERSÖKER BL AND ANNAT HUR VI K AN MINSK A
RISKEN FÖR AT T OBEHÖRIGA K AN TA SIG IN I EN FASTIGHET.

Trivsam gård
för alla
TÄNK PÅ DET HÄR!

• Plantera gärna blommor
på din gård. Hör av dig
till oss så bekostar vi
jord och plantor.
• Om du har möbler, grill
eller annat på gården –
försäkra dig om att ingen
kan skada sig på något.
• Plaskpool till barnen är
härligt varma dagar. Tänk
bara på att tömma och
ta med dig poolen när du
går in. Så att inga barn
eller husdjur riskerar att
komma till skada.

Det senaste året har vi
hört en hel del rapporter
om inbrott i sydöstra
Skåne. Det har främst
rört villor och ensligt
belägna gårdar, men det
finns all anledning att vara
uppmärksam även i flerfamiljshus. Förvaltningschef
Peter Kruus berättar om
Ystadbostäders trygghetsskapande rutiner.
– Vi informerar alltid via
brev om planerat lägenhetsunderhåll och när det
gäller underhåll i gemensamma utrymmen sätter
vi upp anslag i trapphus.
Så om man inte har gjort
en felanmälan, eller har
fått information från
förvaltningen om att vi ska
göra något i lägenheten,
så finns det ingen anled-

ning att öppna för någon
som ringer på.
Hantverkare från de
entreprenörer som Ystadbostäder har ramavtal
med ska alltid bära
företagsmärkta kläder och
kunna legitimera sig med
ett så kallat ID-06 kort.
– Som hyresgäst kan man
också bidra till tryggheten
genom att alltid stänga portar och källardörrar efter sig.
Om man mot förmodan
skulle få en påhälsning
eller ser något misstänkt
i fastigheten är det viktigt
att informera förvaltningen. Handlar det om att
man råkat ut för en stöld
eller ett annat brott ska
man givetvis polisanmäla.

En annan viktig säkerhetsaspekt är att minska
riskerna vid en eventuell
brand eller olycka.
– Trapphusen ska vara fria
från dörrmattor, barnvagnar och alla andra föremål
eftersom de både kan vara
brandfarliga och hindra
uttryckningspersonal från
att komma fram vid brand
eller om ambulanspersonal
behöver komma fram.
Peter Kruus påminner om
att olyckor och inbrott trots
allt är mycket ovanliga.
Om vi alla hjälps åt med det
förebyggande arbetet kan
vi begränsa riskerna ännu
mer och minska effekterna
om olyckan skulle vara
framme.

Våra trygghetsåtgärder
• Regelbunden rondering för att säkerställa att all utebelysning fungerar.
• Parkeringsvakter som är ute hela dygnet
och kontrollerar bilarnas säkerhet.
• Trygghetsjour via Securitas som åker ut
på oljud, bråk, akut felanmälan. Vardagar kl 16:00-07:00, helger hela dygnet.

• Porttelefoner installeras om minst 50 %
av hyresgästerna i ett trapphus skriver
under och innebär en liten hyreshöjning.
• Felanmälan är tillgänglig hela dygnet.
• Vi klottersanerar så fort som
möjligt efter upptäckt.

möt Ystads
stadsantikvarie

Karl
Ekberg

YSTADBOSTÄDERS UNIK A
FASTIGHETSBESTÅND STR ÄCKER SIG FR ÅN
150 0 -TALET TILL 2010 -TALET. K ARL EKBERG,
SOM ÄR STADSANTIK VARIE I KOMMUNEN,
HIT TAR FAVORITER FR ÅN ALL A EPOKER.
F OTO P Y PA AV O L A I N E N

Det var under första
halvan av 1900-talet som
Ystads kommun köpte eller tog över ett stort antal
äldre hus och på så sätt
lade grunden till det alldeles unika fastighetsbestånd som idag förvaltas
av Ystadbostäder.

rade. Som stadsantikvarie
i Ystads kommun är Karl
Ekberg en kompetensresurs för Ystadbostäder
och andra fastighetsägare.
Han kan bland annat ge
råd när det gäller utformning och materialval vid
renoveringar.

En stor utmaning för ett
kommunalt bostadsbolag med så stor andel
historiska byggnader är att
renoveringar blir kostsamma och ibland komplice-

– Men det kan också vara
en utmaning att hitta bra
hantverkare som verkligen
har kunskapen och som
använder rätt material och
färg. Som fastighetsägare

är det viktigt att förvalta
sin kunskapsbank väl och
ha en kontinuitet i renoveringarna.
Så, om han ska välja,
vilka byggnader är särskilt
intressanta i hemstaden?
– Då måste det bli Hans
Raffns gård, eller Änglahuset som den också kallas.
Gårdens exteriör med sin
överkragade ovanvåning,
mönstermurade tegelfyllningar och rikt dekorerade

byggnadsdetaljer i form av
knektar och lister symboliserar Ystads särställning
och rikedom som handelsstad under 1500- och
1600-talen.
– Men jag skulle också
vilja lyfta fram Rune
Welins 1950-talsmodernistiska byggnader. Som
exempelvis gatuhuslängan
längs Trädgårdsgatan
eller det lilla hyreshuset
vid Snedgränd och Lilla
Östergatan.

”Jag ser något nytt
i Ystad varje dag”

Rune Welin var stadsarkitekt mellan 1944 och
1971 och hade ett stort
inflytande över Ystads
stadsbild. Under den här
perioden revs en del bebyggelse som var i dåligt
skick, andra fastigheter renoverades genom att man
bevarade endast fasaden
och byggde helt nytt och
modernt på insidan. Ett
antal nya byggnader lades
också till stadsbilden och
stadsarkitekten ritade
bland annat hyreshus,

skolor och vårdbyggnader
för stadens räkning.

tivfönster, mönstermurat
tegel eller keramikmosaik.

– Rune Welin hade
verkligen ett helhetstänk
för staden även när han
själv ritade. En del av
hans hus kan möjligen
ses som pastischer av
medeltida hus, men vid en
närmare granskning lyser
1950-talets modernistiska strömningar igenom
i byggnadernas volymer
och i materialval, som entrédörrar i teak, perspek-

Karl Ekbergs arbete kretsar kring Ystads historiska
bebyggelse, men när han
rör sig i staden upplever
han dess karaktär och
känsla i hela gatumiljön.
– Gatumiljön är summan
av alla byggnader och
utrymmet som uppstår
däremellan. Jag tycker det
finns en känsla av trygghet i centrala Ystad,

man känner sig omhuldad
av fasaderna som följer
de medeltida gatustråken.
Men visst är det fantastisk arkitektur också, jag
ser fortfarande någon ny
detalj varje dag.
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glas

Visste du att glas kan återvinnas hur många gånger som helst, utan att kvaliteten försämras? Av allt
återvunnet glas i Sverige omvandlas till 60 % nytt glas, 30 % till glasullsisolering medan övriga 10 % blir
skumglas som används vid väg- och husbygge. Genom att återvinna istället för att tillverka från ny råvara
sparar man ungefär 20 % i energiförbrukning. Tänk på att sortera ofärgat och färgat glas i rätt behållare. Viss
sortering sker manuellt så genom att skölja ur dina glasbehållare visar du hänsyn mot alla som jobbar med
glasåtervinning.





JA , TACK!

Ursköljda flaskor och burkar av ofärgat och
färgat glas – som läggs i olika kärl.

NE J, TACK!

Keramik, blomkrukor, lampor, glas som inte är
förpackningar, lock av plast eller metall.

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

tryggare under
coronaepidemin

sockerärtor till
midsommar?

I Fridhem blir vindslägenheterna successivt klara. I mars var det inflyttning i åtta
nya lägenheter och lika många beräknas
vara redo för inflyttning 1 juni, 1 juli respektive 1 nov. Sammanlagt blir 32 nya
bostäder klara i år.

Som vi berättat tidigare kan vi erbjuda
odlingslådor på Fridhem och flera andra
gårdar. Kanske kan Nelson Gardens nya
lättodlade sockerärt Norli vara något
att pröva i din odlingslåda? Skördas
efter hand, innan baljorna blir runda,
och äts som färska delikatesser eller
lätt förvällda. Blötlägg först fröet några
timmar och vattna i såfåran innan sådd.
Fortsätt att så nytt under säsongen för
jämn tillgång.

Även arbetet med Grundström löper
som beräknat och under mars månad
lades alla 36 lägenheter ut för uthyrning.
Inflyttning är planerad till november.

Kontakta oss på 0411-57 72 00 och
knappval 4 eller 5, vardagar kl. 09.3012.00, eller info@ystadbostader.se om
du är intresserad av att boka en låda.

F OTO H A R R I PA AV O L A I N E N

inflyttning närmar sig

Denna vår lever vi alla under påverkan
av coronaviruset. Vi är dock övertygade
om att vi tillsammans – hela samhället – kan hjälpas åt för att göra tillvaron
tryggare och smidigare för oss alla. För
att värna om både våra hyresgäster och
medarbetare så håller vi nu den fysiska
kundmottagningen stängd och har mer
öppet för telefonmottagning. Boportalen
är som vanligt öppen dygnet runt. För
säkrare ut- och inlämning av nycklar har
vi börjat använda elektroniskt nyckelskåp
i trapphuset på Stora Norregatan 2.
Just nu ser vi över våra rutiner för att
lära oss av denna erfarenhet. Vi tittar
bland annat på om vi ska fortsätta skicka
ut pappersfakturor i framtiden. Många
av våra kollegor runt om i Sverige har
slutat med det. Hyresgäster kan idag
välja mellan autogiro, e-postfaktura eller
att hämta sin faktura i Boportalen. Vi
jobbar för fullt med att få e-faktura att
fungera och vara ett alternativ innan året
är slut. Om du har frågor kring förändringar under coronaepidemin vänligen
kontakta Ystadbostäder på 0411-577
200, knappval 2, 4 eller 5.

MARIE TIPSAR!

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

tryggare hus
– Det finns en del som du och alla andra hyresgäster kan hjälpa oss med för att
öka säkerheten och tryggheten i våra hus. Säg gärna hej till dina grannar, så att
du vet vilka som hör hemma i huset – och vilka som inte gör det. Att känna sina
grannar är en trygghetsfaktor (och det är aldrig fel att ha någon att låna socker av).

1

Hjälps åt att hålla trapphusen fria från cyklar, barnvagnar, dörrmattor etc. för att
säkra utrymningsvägarna och förenkla för utryckningspersonal att komma fram.

2

Anmäl trasig belysning i trapphus och på gårdar till oss på Ystadbostäder.

3

Om du ska ta emot en hantverkare – be alltid om legitimation.

4

Tänk på att stänga portar och källardörrar så att inte
obehöriga personer kan ta sig in i fastigheten.

5

Se över din hemförsäkring så att den täcker allt du vill försäkra.

sommarkul
för barn och
ungdomar
R ÄKNA MED MASSOR AV KULTUR, SPORT
OCH ROLIGA SOMMARLOVSAK TIVITETER
I YSTAD. YSTADBOSTÄDER ÄR MED OCH
STÖT TAR SOMMARLOV I FRIDHEM.
För tredje året i rad är det
planerat för Sommarlov
i Fridhem – som arrangeras under förutsättning
att Covid-19-epidemin
tillåter det. KFUM Ystad
håller på som bäst med
att boka in olika föreningar
och planera årets smörgåsbord av aktiviteter.
En av årets nyheter är
att biblioteket kommer
finnas på plats med
bokbussen varje vecka.
F OTO P Y PA AV O L A I N E N

En annan nyhet är att
Sommarlov i Fridhem
flyttar till torsdagar för att
inte krocka med Allsång i
Norra Promenaden.
Tiden är 18.00 till 21.00.

SVEPET

världens mest gåtfulla fisk
Att en bok om ålen skulle ta bokvärlden med storm,
säljas till 34 länder och få Augustpriset, det anade
varken förlaget eller författaren Patrik Svensson. Men
Ålevangeliets mix av populärvetenskapliga fakta och
författarens egen relation till ålen var precis vad världen
längtade efter. Den 28 april har du chans att höra Patrik
Svensson själv prata om denna gåtfulla fisk på Ystads
bibliotek. Biljetter börjar säljas den 14 april.

trigga igång städlusten
Behöver du lite inspiration inför
vårstädningen? Boken Städa (Norstedts)
kom ut första gången 2000 och gjorde
en liten revolution med sin entusiastiska
inställning till städning och alla smarta
tips. Nu har Estrid Holm och Lotta
Kühlhorn uppdaterat sin bok med både
nya miljövänliga alternativ och urgamla
husmorstips. Här lär du dig såväl panikstäda
på nolltid som att storstäda grundligt – och
att man aldrig ska underskatta vikten av bra
bakgrundsmusik.

under ytan

Ystadbostäder vill bidra till att förhindra våld i hemmet genom
Den 25 april öppnar Klostret utställningen
HUSKURAGE
EN POLICY
VIDdirekt
ORO
att –
uppmana
grannar att agera
när man misstänker våld
Sötvatten – en värld av liv, som lyfter
i huset
där man bor
eller vistas. Ingen kan göra allt men alla
FÖR VÅLD
I NÄRA
RELATION
fram hur viktigt det är för både djur och
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människor med orörda och friska
vatten.
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Genom film och foto av naturfotografen
att
ha
kurage
att
agera.
Läs
mer
på
www.huskurage.se
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Ringbarn
Polisen, 112, om det är akut.
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en för
ljusare
• Om
dudevid flera
känner
oro
barn,
löper tio gånger så stor risk att senare i livet vara de
framtid. Agera genom att ringa på hos grannen du är
orosanmälan
till
socialtjänsten
i
Ystads
kommun.
som själva utsätts för fysiskt våld och många gånger
orolig för, hör efter hur allt är och kontakta polisen
också utsätter andra.Vi kan stoppa den här kedjan av
om det är en akut eller hotfull situation.
våld och vi behöver därför hjälpas åt för att möjliggöra ett bättre liv för de här barnen. Det vi också vet

gör en
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bjud på en kaka
Varför inte fira våren med en god kaka, och kanske bjuda grannen på
en fika på gården? Här är ett recept på kanelbullsdoftande sockerkaka
från alldeles nyutkomna boken Baka i långpanna deluxe (Bonniers) av
Frida Skatteberg. Receptet ger 30 bitar och tar ca 1 timme från smet
till färdig kaka.
DU BEHÖVER
SMET

GÖR SÅ HÄR

200 g smör

1. Förbered fyllningen genom att
blanda samtliga ingredienser i en
skål. Ställ åt sidan så länge.

6 ägg
4 dl strösocker
6 dl vetemjöl

2. Sätt ugnen på 175 grader och
klä en långpanna (40 × 30 cm)
med bakplåtspapper.

3 tsk bakpulver

3. Smält smöret och ställ åt sidan.

2 tsk vaniljsocker

4. Vispa ägg och socker ljust och
fluffigt med elvisp i 5 minuter.

2 ½ dl filmjölk

1 nypa salt
F YLLNING

2 dl brun farin strö
½ dl mald kanel
1 msk mortlad
kardemumma
FROS TING

100 g rumsvarmt smör
220 g färskost
1 ½ dl vispgrädde
1 msk vaniljsocker
3 dl florsocker

Vänd sedan ner filmjölk och smält
smör. Tillsätt de torra ingredienserna
och vänd ihop till en klumpfri smet.
5. Fördela hälften av smeten i långpannan
och strö sedan över fyllningen. Stryk
sedan över resterande smet.
6. Grädda kakan mitt i ugnen i 35–40
minuter. Ta ut och låt svalna helt.
7. Gör frostingen. Vispa smör,
färskost, grädde och vaniljsocker till
ett fluff. Tillsätt därefter florsocker
lite i taget under vispning och
vispa till en fluffig frosting.
8. Bred frostingen på den
avsvalnade kakan. Pudra eventuellt
lite kanel över före servering.

Kommunens Fältgrupp organiserar
Nattvandrarna. Det är vuxna som regelbundet
rör sig ute bland Ystads ungdomar för att
skapa förtroende, fungera som ett stöd och
bara finnas till hands. Nattvandrarna är främst
ute vissa helger då många ungdomar rör sig
på stan, som Valborg och vid skolavslutning.
Vill du själv nattvandra, eller veta mer om
verksamheten? Kontakta Fältgruppen Ystad
som finns på både Instagram och Facebook.

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

marmor med mjuka former
MIT T I STAN, VID EN STENSAT T PL ATS PÅ LILL A ÖSTERGATAN 6,
HIT TAR VI DE TRE MARMORSKULPTURERNA SK YDDANDE, IHOP
OCH NÄRA AV SKULPTÖREN E VERT FORNÄS (1924 -2011).

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
F OTO M A R K U S FÄG E R S T E N

Besökstider:
Mån-tor kl 09.30-12.00
Besöksadress:
Stortorget 2
Postadress:
271 80 Ystad
www.ystadbostader.se
info@ystadbostader.se

Med sin fina korsvirkesmiljö är Lilla
Östergatan typisk för Ystads historiska
stadskärna. De tre marmorskulpturerna,
som sticker ut med sin vita färg och
mjukt rundade former, donerades till
Ystads kommun 2010 och chefen för
Konstmuseet, Yrr Jonasdottir, såg till att
de blev placerade just här.

Skulpturernas skapare Evert Fornäs var
självlärd och hade de stora mästarna
Michelangelo och Brancusi som förebilder. Ett signum för honom var de mjuka
osymmetriska formerna som han beskrev
så här: ”Om man lämnar den perfekta
symmetrin och tar med osymmetri i verket börjar det hända spännande saker”.
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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 present 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.

