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Svabesholm
– en utflykt som räcker hela dagen
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På ett övervuxet fält ett stenkast från havet, nära både centrum  
och tågstationen, ska Simrishamns nya bostadsområde Skansen  
växa fram. Förvandlingen har redan börjat.

Tävla  & Vinn!
Lös vårt korsord  på sidan 23!

Nytt, attraktivt  
bostadsområde

Navet för  
skånska  

cykelleder
Simrishamn är knut- och mittpunkt för  

två nationella turismcykelleder: den 27 mil  
långa Sydostleden och den nyinvigda  

26 mil långa Sydkustleden. 
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ALLA ÄR NOG ÖVERENS  om att 
bostaden och närmiljön är en av 
de viktigaste beståndsdelarna i 
en människas liv. Boendet och 
närmiljön ska vara en trygg plats, 
men även funktionell och lätt att 
leva i oavsett ålder, familjesitua-
tion och eventuella funktions-
hinder. 

Detta är grundläggande för 
välmåendet.

Bostaden ska helst också vara 
energieffektiv och utemiljön se 
tilltalande och prydligt ut för att 
skapa trivsel.

Men det räcker inte med  
bostadsområden för att få ett  
levande samhälle. Vi behöver 
även vårt kultur och näringsliv 
där ett sunt affärsliv med många 
olika företag eftersträvas.

Detta bidrar också till viktiga 
arbetstillfällen i kommunen.

Några av de frågeställningar 
som jag kommer att jobba vidare 
med är:

• Hur kan vi agera för att göra  
 Simrishamns kommun till  
 en än bättre plats att bo och  
 leva i? 

•  Hur kan vi få fler boende till  
 kommunen? 

•  Hur kan vi minska vår klimat- 
 påverkan och generera energi- 
 effektiva lösningar för att  
 skapa ett ekologiskt hållbart  
 samhälle?

•  Hur kan vi stärka sam- 
 arbetet med och mellan våra  
 lokala entreprenörer och även  
 verka för att underlätta för  
 etablering av fler företag i  
 kommunen?

•  Och hur kan vi utveckla  
 näringslivet utan att den  
 unika miljön och karaktären  
 går förlorad? 

Min vision är att jag tillsam-
mans med mina medarbetare och 
i ökat samarbete med boende, 
näringsliv och kommunens 
nämnder och förvaltningar kan 
finna svar på dessa frågor och 
arbeta strukturerat för att uppnå 
våra mål. 

Men först måste de grundläg-
gande bitarna falla på plats och 
jag behöver tid för att lära känna 
er, företagen och kommunens 
verksamheter. Det är något jag 
ser mycket fram emot och jag är 
nyfiken på att förstå mer om hur 
Simrishamn kunnat bli en sådan 
framgångsrik kommun. Inte 
minst har jag imponerats av den 
sjudande entreprenörsandan i 
kommunen.

Utöver unik kulturverksamhet 
och miljö så finns det mycket att 
vara stolt över i Simrishamn, jag 
nämner här en del.

•  SIMBO vann det åtråvärda  
 priset Kundkristallen för bästa  
 produktindex 2018, vilket  
 tyder på kunniga och  
 engagerade medarbetare

•  Simrishamn är Sveriges  
 största fiskehamn sett till  
 den landade fisken

•  Kommunen har Sveriges  
 största äppelproducenter  
 med Kiviks Musteri och  
 Äppelriket i täten

•  Nordic Sea Winery, vinbar och  
 restaurang, är Skandinaviens  
 största vinfabrik

•  Simrisalg som odlar naturliga  
 livsmedel i form av ätbara 
 alger 

•  Marint Centrum som arbetar  
 för att värna vår marina miljö  
 och öka kunskapen om  
 Östersjön 

•  Gärsnäs AB som tillverkar  
 unika stilmöbler

•  Plastal och Skånefrö som  
 sysselsätter några hundra  
 medarbetare

•  Campus Österlen som behovs- 
 anpassar utbildningar utifrån 
 behovet av arbetskraft

Jag är således mycket glad över 
att få ta över stafettpinnen från 
Per-Olof Järvegren och jag ser på 
min tjänst med ödmjukhet och 
stort ansvar.

Min intention är att bidra  
till att göra livet, boendet och 
företagandet än mer bättre och 
än mer framgångsrikt här på 
Österlen!

Slutligen vill jag säga att jag 
tycker att det viktigt att alla 
boende och verksamma i kom-
munen inser att tillsammans 
gör vi skillnad och medverkar 
till ett trivsammare, hållbarare 
samhälle t ex genom att hushålla 
med energin, att vara noga med 
sopsortering, att handla och äta 
närproducerat och att öka trivsel 
och gemenskap genom en så 
enkel handling som att hälsa på 
varandra när vi möts.

Allt detta är viktigt för att göra 
Simrishamns kommun till en 
attraktiv plats att bo på.

Med detta passar jag på att 
önska er en härlig sommar med 
många salta bad och god mat här 
på Österlen och på återhörande 
senast i september.  ●

Charlotte Wadström
VD 

När ni läser detta i mitten av juni, har jag varit verksam som VD för SIMBO och SINAB i en dryg månad, då jag i maj efterträtt  
Per-Olof Järvegren som efter sex år som VD nu gått i pension. Nu håller jag troligtvis som bäst på att lära känna organisationen  
och våra bostadsområden. 

Hem, ljuva hem…
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EN STARK MORGONSOL  lyser över 
bostadsområdet Plommonet  
på Höjerörsvägen i Kivik, när 
Robin Lindahl anländer för att 
kontrollera att allt ser bra ut. Han 
har precis blivit anställd som en 
av Simrishamnsbostäders åtta 
bovärdar med ansvar för Kivik 
och Sankt Olof.

Även om han har haft ett 
liknande jobb på Qusthus förut är 
det mycket att sätta sig in i.

– Jag håller fortfarande på att 
lära mig, så senare i dag ska jag 
följa med en kollega. Jag tycker 
om att jobbet innehåller många 
arbetsuppgifter, att det inte blir 
samma sak alltid, säger han.

Huvuduppdraget är tillsyn och 
skötsel av fastigheterna. Alla fel-
anmälningar från hyresgästerna 
hamnar i bovärdens mobiltele-
fon. Mindre reparationer kan bo-
värden ta hand om själv. Annars 
är uppgiften att anlita rätt hjälp.

Med medarbetare som har bytt tjänster inom bolaget och en  
nyanställd bovärd på plats i Kivik och Sankt Olof hoppas  
Simrishamnsbostäder få in nya idéer i verksamheten.

Den nye bovärden är på plats

Trots att han fortfarande är ung har Robin Lindahl flera års erfarenhet av fastighetsskötsel. Dels från Farmartjänst, där han sommarjobbade. Dels från Qusthus, där han var anställd 
som vaktmästare i två år.

– Våra bovärdar känner de 
flesta hyresgästerna. Det är ett 
stort plus att alla vet vem deras 
bovärd är om man behöver kom-
ma in i en lägenhet för att fixa 
något, säger underhållschefen 
Lars Persson, som är bovärdarnas 
närmaste chef.

Till skillnad från sina kollegor 
har Robin Lindahl också ansvar 
för grönytorna, som normalt 
sköts separat. Det passar honom 
utmärkt.

– Jag tycker om växter och har 
en hel del även där hemma.

Anställningen av Robin  
Lindahl är en följd av en rockad 
inom Simrishamnsbostäder, där 
ett par medarbetare har slutat 
och några har fått nya uppgifter. 

Kim Åberg, tidigare bovärd på 
Bruket, har efter att ha vidareut-
bildat sig till fastighetsingenjör 
lämnat bolaget. Han har ersatts 
av Göran Jönsson, som dessför-

innan ingick i gröngruppen som 
ansvarar för grönytorna.

Samtidigt har den tidigare 
bovärden Kristian Norén fått den 
nyinrättade tjänsten som fastig-
hetsassistent och ska utöver att 
jobba med it-frågor, dokumenta-
tion och energiuppföljning arbeta 
med uthyrningen, eftersom ut-
hyraren Gunilla Bengtsson har 
gått i pension.

Kristian Noréns tidigare  
tjänst har i sin tur gått till Rikard 
Andersson, som tidigare var 
bovärd i Kivik och Sankt Olof. 
Därmed är vi gått varvet runt och 
är tillbaka hos Robin Lindahl.

Lars Persson tror att organi-
sationsförändringarna enbart är 
av godo och kommer att leda till 
förbättringar på alla plan. Det är 
alltid bra att få in nytt folk med 
nya idéer, menar han.

– Det viktiga i Robins fall var 
att hitta någon med rätt bak-
grund. Trots att han är ung har 
han ju redan erfarenhet. Hans 
ålder var mest en bonus, som  
gör att vi får en bättre ålders-
blandning på vår personal. ●

Underhållschefen Lars Persson, som  
är bovärdarnas närmaste chef, är nöjd 
med de organisationsförändringar som 
har skett och som bland annat har inne-
burit att en del medarbetare har fått nya 
tjänster. Det sporrar förhoppningsvis  
till nya idéer.

Kristian Norén har 
fr.o.m. maj ersatt 

Gunilla Bengtsson.

HÖRT & HÄNT

SKILLINGE

KIVIK

BORRBY

GÄRSNÄS

HAMMENHÖG

Trädbeskärning,  
Plommonet
n Efter önskemål vid bomöte  
hösten 2018 har arborist beskurit 
det stora trädet för att skapa mer 
ljus och färre störande fåglar.

Källsortering 
n I mitten av området Ängen / 
Lejonet ordnas en källsorterings-
plats vid de centralt placerade 
garagen.

Värmepump till  
Ankaret
n För att minska koldioxid- 
utsläppen och minska uppvärm-
ningskostnaderna ersätts en 
elpanna med en effektiv  
värmepump.

Solceller på Toftakärr
n I samband med att taket be-
höver bytas installeras solceller 
på tre av Toftakärrs fem tak. 
Solcellerna kommer i princip att 
täcka hela elbehovet.

Ny trygghetsvärdinna
n Trygghetsboende Lyckan i 
Gärsnäs får delvis ny värdinna, 
då Malin Wall nu tar ansvar för 
verksamheten måndagar och 
fredagar. 

Gästboende för Bruket 
och Trekanten
n I påsk nyttjade den första  
hyresgästen det nya gästboendet 
för våra hyresgäster på Bruket 
och Trekanten. Gästboende kan 
hyras i 1 upp till max 4 nätter. 
Bokning görs på vårt kontor.

Utemiljöförbättring 
Bruket 7
n Arbetet med byte av värme- 
kulvert och miljöförbättring 
fortsätter i år på gård 7 Bruket. 
Arbetet innebär en förnyelse av 
växtlighet, samtidigt som häck 
och strukturbildande växter be-
hålles. Ev får nyplantering anstå 
pga risk för bevattningsförbud 
som följd av vårens torka.

SIMRISHAMN Ny fastighetsassistent
n Kristian Norén har fr.o.m. maj ersatt  
Gunilla Bengtsson som uthyrare på 50%.  
Kristian tar med sig befintliga arbetsupp- 
gifter med främst IT, men ska också arbete  
med digitalisering av fastighetsförvaltningen.

Kundkristallen
n Som ett av de ca 120 bostads-
företag som gjorde kundun-
dersökning 2018, tilldelades 
Simrishamns Bostäder AB Kund-
kristallen för högsta produkt-
index om 84% nöjda kunder.

Ny styrelse
n I samband med årets bolags-
stämma tillträdde bolagets 
nyvalda styrelse. Bertil Bjerstam 
fortsätter som ordförande. Som 
ny vice ordförande har Robert 
Grandelius utsetts. 

Lyckad  
textilinsamling
n Under 2018 har 4,8 ton textilier 
återvunnits i våra bostadsom-
råden i Simrishamn. Nu går vi  
vidare med textilåtervinning 
även i Borrby, Gärsnäs, Hammen-
hög och Kivik. Behållare kommer 
att placeras ut inför hösten.

Internetbanksfakturor
n Ni som betalar era räkningar 
genom internetbanken kan få av-
ierna från oss skickade direkt till 
ert bankkonto som e-faktura. Ni 

godkänner sedan utbetalningen 
som görs alltid på förfallodagen. 
Om ni vill utnyttja tjänsten så 
anmäl det i er internetbank.

Många radhus 
i byarna
n Simrishamns Bostäder er- 
bjuder radhus och markbostäder 
i byarna. Till bostaden hör en  
liten tomt, som hyresgästen  
sköter och kan plantera med 
växter efter eget intresse

Simrishamnsbostäder 
instagrammar

n Simrishamnsbostäder 
är på väg ut på Instagram. 
Varje anställd ska ha en 

arbetsvecka var där de lägger ut  
bilder som synliggör Simrishamns-
bostäders verksamhet, oss själva 
och våra områden.Tanken är att 
både nuvarande hyresgäster,  
blivande hyresgäster och andra  
intressenter ska få en bild av hur 
vår vardag ser ut och vad vi åstad-
kommer. Aktuella hashtaggar  
är:  #simrishamnsbostäder,  
#simrishamn, #jobbapåösterlen 
och #bopåösterlen.



6 F Ö N S T R E T  |  N R  1 / 2 0 1 9 F Ö N S T R E T  |  N R  1 / 2 0 1 9  7

DET ÄR EN SOLIG men blåsig och 
lite kylig dag, när Fönstret tar en 
promenad längs Sjöfartsstråket 
med Anna Bartels, landskaps- 
arkitekt på Simrishamns kom-
mun. Det blir en stärkande gång-
tur, som bjuder på både natur-
upplevelser och kulturhistoria.

Sjöfartsstråket följer kustlinjen 
från Tobisvik i norr till Brante-
viksvägen i söder och är tänkt att 
införliva hamnen och stranden  
på ett naturligt sätt i staden. Sam-
tidigt knyter det an till Simris-
hamns marina historia.

Stråket började byggas 2013 
och är fortfarande under utveck-
ling.

– Det är framför allt tänkt för 
dem som bor här. Simrishamn 
har ju ett fantastiskt läge, men det 
känns inte som om det utnyttjas 
till fullo. Det blir alltid lite av ett 
antiklimax, när man går Stor-
gatan ner och kommer fram till 
hamnen. Vi vill bättre försöka ta 
tillvara på mötet med havet, säger 
Anna Bartels.

Därför var ett av de första 
projekten den numera dubbelt 
prisbelönta ombyggnaden av Tull-
husstranden, som har levt upp 
till ambitionen att stärka stadens 
koppling till havet.

– Det är ett jättebra exempel på 
en ny mötesplats, med solvända 
sittplatser och möjligheten att ta 

sig ner till vattnet på ett fint sätt, 
säger Anna Bartels.

I Sjöfartsstråket ingår också 
den breddade Tobisvägen med 
utegym, ny belysning och nya 
planteringar längs Tommarpsån.

Nytillkomna inslag är de totalt 
400 fiskelådor i stråkets södra del 
som har satts samman till bänkar 
och målats fantasifullt av nionde-
klassare på Korsavadsskolan.

En utmaning är att hitta rätt 
placering för dessa sitt- och  
viloplatser. Östkusten har inte  
så mycket kvällssol. Dessutom 
sveper det ofta in friska vindar.

– Det gäller att identifiera de 
platser som ligger i lä, där det 
samtidigt går att ta vara på sol- 
ljuset så mycket som möjligt, 
säger Anna Bartels.

För närvarande erbjuds 
allmänheten att tycka till om nio 
tillfälliga hållpunkter och mötes- 
platser i den södra delen av strå-
ket, däribland vid Kajpromenaden 
och Järnvägsbron, med målet att 
få in förslag för den fortsatta ut-
byggnaden, berättar Anna Bartels.

– Vi tänkte börja i den andra 
änden och fånga in synpunkter 
från medborgarna först, för att ut-
värdera vilka platser som kommer 
att användas och på vilket sätt. Ett 
exempel är det graffitiplank som 
vi har satt upp. Det härstammar 
från ett medborgarförslag. ●

Sjöfartsstråket har under de senaste sex åren vuxit 
fram längs Simrishamns kustlinje och är fortfarande 
under utveckling. Tanken är att knyta staden närmare 
havet och samtidigt erbjuda naturupplevelser,  
aktiviteter och en fläkt av historien.

Havsnära  
upplevelser
längs Sjöfartsstråket

Sjöfartsstråkets södra del har försetts med nio tillfälliga hållpunkter och mötesplatser, som kommunen vill utvärdera med hjälp  
av allmänheten. De nio platserna finns vid tågstationen, södra planteringen, Marint centrum, Kajpromenaden, Bornholmskajen,  
Sjöfartsplatsen inre, Sjöfartsplatsen yttre, Strandvägen och Järnvägsbron.

Sjöfartsstråket sträcker sig från Tobisvik 
i norr till Branteviksvägen i söder och 
har utvecklats bit för bit sedan 2013. Vid 
Tobisvik har det kommit upp nya ljus-
armaturer, vilket också är en del av den 
pågående satsningen, berättar kommu-
nens landskapsarkitekt Anna Bartels.

Niondeklassare på Korsavadsskolan 
fick i uppgift att måla de 400 fiskelådor 
som har satts samman till bänkar längs 
Sjöfartsstråkets södra del.
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UNDER SIN 24-ÅRIGA  existens 
har Österlenskolan för konst och 
design i Simrishamn utvecklats 
till en av landets främsta för- 
beredande utbildningar inom 
bild och form.

Rektorn Madeleine Tunbjer 
har länge velat starta ett residens-
program för tidigare elever, gärna 
kopplat till hamnen, där skolan 
ligger. Det blir nu verklighet.

Varje sommar ska en tidigare 
elev återkomma till skolan för 
att skapa ett verk, som därefter 
placeras ut för allmän beskådan  
i hamnen. Verket kommer på 
plats i slutet av augusti och tas 
bort igen några månader senare.

– Vi bjuder in alumni som vi 
tycker är lämpade att göra ett 
offentligt verk, som klarar av att 
stå emot väder och vind under 
två, tre månader, säger Madeleine 
Tunbjer.

Som ett led i centrumutveck-
lingen har Simrishamnsbostäder 
förbundit sig att sponsra dessa 

pop up-konstverk under en för-
söksperiod på tre år.

– Med ett nytt konstverk varje 
år har man ju en anledning att 
gå dit och titta. Vi tyckte att det 
fanns en poäng i att göra något 
som hade med konst att göra. 
Det passar på Österlen, säger den 
nyligen avgångne vd:n Per-Olof 
Järvegren.

Residensprogrammet kallas 
REconnect och har under hela 
treårsperioden temat ”Crossing 
borders”, vilket kan tolkas i sin 
vidaste mening.

Först ut är Emilia Bergmark, 
som efter sin examen från  
Österlenskolan för tolv år sedan 
har utbildat sig vidare inom  
grafisk design och skulptur.  
Hon tog nyligen sin master vid 
Kungliga Konstakademien i  
Köpenhamn och arbetar i dag 
heltid som konstnär.

Den planerade skulpturen i 
Simrishamn tar avstamp i hennes 
pågående projekt ”Landskap”, 

Jättelik skalbagge  
tar plats i hamnen
Med stöd av Simrishamnsbostäder ska tidigare elever på Österlenskolan för konst och design skapa  
tillfälliga verk i hamnen i Simrishamn. Först ut är Emilia Bergmark och hennes jättelika skalbagge. 

som kretsar kring insekter och i 
sommar kommer att leda till tre 
utställningar i Danmark.

Med en titel lånad från Franz 
Kafkas inledningsmening i 
romanen ”Förvandlingen” – ”En 
jättelik insekt” – skapar hon en 
skalbagge i mänsklig storlek. Den 
ligger på rygg med benen i vädret.

Tanken är att uppmärksamma 
det synnerligen aktuella ämnet 
insektsdöden. Det passar ju bra, 
eftersom det är ett tillfälligt verk 
som ska ses och diskuteras här 
och nu, menar Emilia Bergmark.

– Det är också en ganska  
abstrakt och osynlig fråga, efter-
som vi människor främst förstår 
det vi kan se. Det blir betydligt 
svårare om vi inte själva kan  
observera det. Jag har tidigare 
jobbat med skala som grepp för 
att förstora och förminska saker, 
för att få det som vi ser som  
normalt att framstå som udda. 
Det ger oss en chans att se det  
på nytt. ●

Hamnen är en utmärkt plats för tillfälliga skulpturer, menar Madeleine Tunbjer, rektor på Österlenskolan för konst och design. Inte bara för att skolan ligger där, utan också för att aktuell 
konst just där vidgar våra perspektiv och visar att Simrishamn är sammanlänkad med hela världen. Ett konstverk blir ett dragplåster och en anledning att besöka hamnen och centrum.

Emilia Bergmarks pop up-skulptur i 
hamnen kommer att föreställa en bok-
skogslöpare, en fridlyst skalbagge som i 
Sverige bara hittas på Stenshuvud och i 
Degeberga. Den finns även på Bornholm 
i Danmark. Bokskogslöparen på bilden 
finns i de entomologiska samlingarna  
på Biologiska museet i Lund.

Konstnären Emilia Bergmark är tidigare 
elev vid Österlenskolan för konst och 
design. Hon har bjudits in att under året 
skapa en pop up-skulptur i hamnen i 
Simrishamn. 
 Foto: Amalie Sejersdahl Mikkelsen Till vänster i bild syns en av Simrishamns högsta byggnader - Joneberg Merhem, som Simrishamnsbostäder förvaltar åt Vecturafastigheter. Foto: Peter Mårtensson

Simrishamn 
från ovan

Störst
i brevlådan!
Varje torsdag eller fredag läggs 
Österlenmagasinet i fler än 27.000 
brevlådor på Österlen.
Dessutom ökar vi på upplagan rejält  
två gånger i månaden för att även  
täcka Ystad.
De femtusen sommarboende i vårt 
utgivningsområde får naturligtvis 
också sitt Österlenmagasin när de är 
här för att njuta av sommaren…

osterlenmagasinet.se
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TIPS

•  Låt kaffefilter samt skal från  
 grönsaker och potatis rinna  
 av innan du placerar det i   
 matavfallspåsen.

•  Placera gärna en äggkartong  
 eller dagstidning under mat- 
 avfallspåsen.

•  Om du bär matavfallspåsen  
 i en plastpåse till miljöhuset, 
 ta ur matavfallspåsen ur 
 plastpåsen innan du lägger 
 den i kärlet. Plastpåsen  
 lägger du i kärlet för plast- 
 förpackningar.

MERPARTEN AV  Simrishamns-
bostäders miljörum har separata 
kärl för matavfall, tidningar, 
färgat glas, ofärgat glas, papper, 
plast, metall och restavfall. Även 
batterier och lysrör tas emot.

– Varje hyresgäst har ett 
ansvar att göra rätt. Det räcker ju 
med att en gör fel för att helheten 
ska påverkas. Om man inte vet 
var något ska ligga får man läsa 
informationen eller titta på  
symbolerna, säger fastighets-
chefen Anders Hammarlund.

Ett återkommande problem är 
plastpåsar i matavfall, sannolikt 
för att det inte är så kul att bära 
matavfall i en blöt papperspåse. 
Därför är det en god idé att låta 
matresterna rinna av innan de 
läggs i påsen.

Om det ändå blir blött kan 
papperspåsen ligga i en plastpåse 

under transporten till miljörum-
met, men väl där måste plasten 
tas av innan avfallet läggs i kärlet.

– En plastpåse i ett kärl för 
matavfall är en katastrof. En an-
nan katastrof är en kartong som 
inte har plattats ihop. Att göra 
rätt från början tar inte lång tid. 
Att rätta till det i efterhand är 
betydligt svårare, säger Anders 
Hammarlund.

I det miljörum i Simrishamn 
som bovärden Lars Eriksson har 
tillsyn över ser det snyggt och 
prydligt ut. Han har jobbat aktivt 
med att upplysa hyresgästerna 
om vad som gäller. De personer 
som kommer in för att lämna 
avfall hälsar glatt och tar sig vant 
runt mellan kärlen.

Det händer att det sätts in  
saker på hyllorna med tanken att 
de kan komma till användning 
hos någon annan. Det är bättre 
att knacka på direkt hos gran-
nen och fråga. I miljörummet ska 
sakerna stoppas i rätt kärl, annars 
ska de till återvinningsstationen.

– Det enklaste sättet att käll-
sortera är att ha någon form av 

Källsortering är vardag  
för de flesta som bor hos  
Simrishamnsbostäder.  
Det är viktigt att det blir rätt.  
Fel sak i fel kärl kan ställa  
till stora problem.

Viktigt med rätt sak i rätt kärl

I det miljörum som bovärden Lars Eriksson har uppsyn över ser det snyggt och prydligt ut. De flesta hyresgäster har full koll på vad de olika kärlen ska innehålla.

Ett praktiskt tips är att samla glas, plast, 
metall och papper i en kasse i lägenheten  
och sedan med  
jämna mellanrum  
sortera allt rätt  
på plats nere i  
miljörummet.  
Det gynnar både  
hyresgästen och  
Simrishamns- 
bostäder med ett  
jämnt flöde av avfall  
i kärlen.

kasse där man samlar allt, utom 
matavfall och hushållssopor, och 
sedan sortera föremålen rätt nere 
i miljörummet. Att samla på sig 
för mycket i lägenheten är inte 
bra. Det är bättre att gå iväg lite 
oftare till miljörummet, säger 
Anders Hammarlund.

I Simrishamn erbjuder Simris-
hamnsbostäder även fastighets-
nära insamling av kläder och  
fick i fjol in hela 4,8 ton. Det har 
gått så bra att fler kärl är på väg ut 
och då även i Borrby, Hammen-
hög, Gärsnäs och Kivik.

Kläderna tas om hand av 
företaget Textil Recycling, som 
samarbetar med två fabriker i 
Europa med lång erfarenhet av 
att återbruka och återvinna  
textilier. Enligt logistikchefen 
Fredrik Persson återanvänds  
95 procent av det insamlade 
materialet.

– Helst vill vi att kläderna ska 
få nytt liv i sitt befintliga skick, 
men om de är för slitna blir de 
till annat material, exempelvis 
trasor, isolering eller stoppning 
till möbler. ●

Modernt och praktiskt  
boende i Raketen
MÅLET FÖR  Simrishamnsbostäder 
är att öka bostadsbeståndet med 
i genomsnitt 20 lägenheter om 
året.

Efter nyligen uppförda  
Trekanten på Skansenområdet 
vänds blickarna mot Simrisvägen 
i kvarteret Solrosen. Här ska två 
trevåningshus med totalt 24  
lägenheter skjuta upp mot skyn.

Bostadsprojektet har fått 
namnet Raketen. Det kan tyckas 
logiskt med tanke på att social-
förvaltningens kontor Galaxen 
ligger bredvid, men inspirationen 
kommer också från annat håll.

– I kvarteret finns det även ett 
konstverk som heter Raketen. 
Dessutom är det lite fart i namnet. 
Förhoppningsvis skapar det  
positiva associationer, säger  
Simrishamnsbostäders fastighets-
chef Anders Hammarlund.

De 24 lägenheterna är jämnt 
fördelade mellan tvåor och treor 
på cirka 60 respektive cirka 72 
kvadratmeter. Samtliga lägen-
heter ska hålla hög standard i 
både utförande och materialval 
med parkettgolv, kaklade badrum 
och möblerbara balkonger. De 
utrustas också med diskmaskin, 
tvättmaskin och torktumlare.

För att vara nyproduktion blir 
hyresnivån relativt låg, omkring  
1 500 kronor per kvadratmeter 
och år. Byggstarten är planerad 
till hösten med inflyttning i slutet 
av nästa år. 

Enligt Anders Hammarlund 
passar lägenheterna utmärkt för 
både unga vuxna som behöver en 
första bostad och äldre som vill 
lämna sin villa.

– Det är moderna och prak-
tiska bostäder som vem som helst 

kan bo i. Den generella kötiden 
för en lägenhet hos oss är två år, 
men nyproduktionen hanteras i 
en separat kö. Den som är intres-
serad ska anmäla sig speciellt till 
Raketen.

Raketen byggs i ett redan eta-
blerat bostadsområde med gott 
om uppvuxna grönytor och goda 
kommunikationer. Läget är cen-
tralt, nära både Coop och sjukhu-
set, betonar Anders Hammarlund.

– Planen tillåter egentligen 
fyra våningar, men det ligger  
trevåningshus strax intill och  
då passar detta in på ett bra sätt. 
24 bostäder är också ett lagom 
stort projekt. Det är bättre att ta 
flera små steg än ett stort. Tanken 
är att alltid ha projekt på gång, 
men vi ska göra färdigt och hyra 
ut ett befintligt projekt innan vi 
startar nästa. ●

S I M R I S H A M N S B O S T Ä D E R S  N Y P R O D U K T I O N  T A R  Y T T E R L I G A R E  F A R T  M E D  R A K E T E N ,  
2 4  M O D E R N A  L Ä G E N H E T E R  N Ä R A  S J U K H U S O M R Å D E T  I  S I M R I S H A M N .

Statyn Raketen har inspirerat Simris-
hamnsbostäder till namnet på sitt senaste 
bostadsprojekt.

Bilden visar ett liknande hus på annan plats i Skåne, men ungefär så här kommer Raketen på Simrisvägen i Simrishamn att se ut när det 
är färdigt.

”I kvarteret finns det 
även ett konstverk som 
heter Raketen. Dessutom 
är det lite fart i namnet. 
Förhoppningsvis skapar 
det positiva associationer.”
ANDERS HAMMARLUND,  
FASTIGHETSCHEF
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Svabesholm – en utflykt 
som räcker hela dagen

TVÅ INREDNINGSBUTIKER,  en 
vintagebutik, en klädbutik, en 
inspirationsträdgård, ett gårds-
hotell, ett kafé och en restaurang 
samt ibland tillfälliga verksam-
heter ute på gården – mycket har 
hänt sedan familjen Thuresson 
köpte Svabesholms Kungsgård av 
statliga Domänverket i mitten på 
90-talet.

Den successiva förvandlingen 
från ett lantbruk med grisar och 
kor till det utflyktsmål gården 
är i dag har pågått under hela 
2000-talet, med en explosions-
artad utveckling under det  
senaste året.

– Här fanns en massa out-
nyttjade och förfallna hus som 
behövde tas om hand, och när 

djuren försvann stod även de 
byggnaderna tomma. Men min 
ursprungliga tanke var inte att det 
skulle bli så här. Jag tänkte mig 
snarare något slags företagshotell, 
säger Anders Thuresson.

Efter att han och familjen 
själva startat gårdshotell och kafé 
samt sedermera restaurang stod 
en dag Maria Nilsson och Anette 
Cato utanför dörren. De erbjöd sig 
att ta hand om trädgården. Det 
fick de gärna göra och 2015 slog de 
upp grindarna till Den Engelska 
Trädgården.

– Det är vårt drömprojekt, 
säger Anette Cato.

Nästa verksamhet att flytta in 
var kuriosabutiken Prylbyrån, 
som är inne på sitt fjärde år. 

Men den stora tillströmningen 
började först i fjol. Nu huserar 
även klädbutiken Oriental and 
Vintage samt inredningsbutiker-
na Apotekarns och Urban Living 
på gården.

– Här kommer vi till vår rätt. Vi 
har fått rymd och ljus och kan ta 
ut svängarna. Jag ser fram emot 
att det kommer hit ännu fler, så 
att vi tillsammans kan utveckla 
den här platsen, säger Carolina 
Hodanek, som driver Apotekarns.

För Urban Living var flytten 
till Svabesholm från Hammenhög 
ett sätt att få mindre lokaler, då 
merparten av försäljningen ändå 
sker på nätet.

– Vi ville också vara i ett sam-
manhang tillsammans med andra 

aktörer. Det känns som om vi har 
kommit hem, säger delägaren 
Anna Norén.

Enligt Anders Thuresson  
finns det fler intressenter, men 
han har svårt att sia om hur stor 
destinationen kan bli.

– Jag brukar säga att ett plus 
ett är elva. Vi konkurrerar inte 
utan stärker varandra. Du kan 
tillbringa flera timmar här och  
det finns något för alla.

På gården finns även ett 20-tal 
inackorderingshästar. De ger 
också lite liv och rörelse, vilket 
skänker en viss stämning till  
platsen, precis som Anders  
Thuresson vill ha det.

– Jag är tacksam för att jag 
bor på den plats som jag gör. Den 
är omtyckt och vacker. Det hade 
nog varit svårare att göra det här 
någon annanstans. ●

Mitt i Svinaberga, som en by i byn, har Svabesholms Kungsgård utvecklats från ett konventionellt  
lantbruk till ett utflyktsmål med upplevelser och shopping för hela familjen.

Svabesholm, i närheten av Stenshuvud, är inte längre bara ett stopp på vägen, utan ett utflyktsmål i sin egen rätt. Shopping, mat, boende, inspiration och naturupplevelser går att få på 
en och samma plats. Under påskhelgen besöktes gården av cirka 10 000 personer.

Urban Living är den senast tillkomna verksamheten på Svabesholm. Butiken fick en flygande start i påskas. Delägaren Anna Norén är mycket glad och säger att det känns som att ha 
kommit hem.

Efter fem år i Rörum flyttade Anette  
Odelberg sin verksamhet Oriental and 
Vintage med egendesignade, färgglada 
kläder till Svabesholm våren 2018. Både 
hon och hennes kunder uppskattar  
närheten till övriga butiker på gården.

Maria Nilsson och Anette Cato var de första att etablera en verksamhet på Svabesholms 
Kungsgård, utöver ägarfamiljen själv. Den Engelska Trädgården har blivit mycket  
populär och är den enda verksamheten på gården med inträdesavgift.

En god, avslappnad känsla ska råda på 
Svabesholms Kungsgård. Restaurangen 
bjuder inte på någon fine dining, däremot 
vällagad och riktig god mat, betonar 
ägaren Anders Thuresson.

Carolina Hodanek, som äger Apotekarns, 
upplever att personer som reser ut på 
Österlen vill ha utflyktsmål i en härlig 
miljö. Så även om butiken har färre 
spontankunder än under tiden mitt inne 
i Simrishamn har flytten till Svabesholm 
varit en lyckoträff.

Prylbyrån kretsar helt kring återbruk 
och var den första butiken som öppnade 
på Svabesholm. Till skillnad från övriga 
butiker är den inte öppen året runt.  
Annika Romell slår upp portarna i april 
och stänger i början av oktober.

”Här kommer vi till vår rätt. Vi har fått rymd och ljus och kan ta ut svängarna. Jag ser fram emot att det  
kommer hit ännu fler, så att vi tillsammans kan utveckla den här platsen.” CAROLINA HODANEK, APOTEKARNS.

SVABESHOLMS 
KUNGSGÅRD

• Gården ligger i Svinaberga,  
 nära Stenshuvud, och har anor  
 från 1600-talet. Den har varit  
 i familjen Thuressons ägo  
 sedan 1995.

•  Permanenta verksamheter  
 är för närvarande Svbes- 
 holms Kungsgårds kafé,   
 restaurang och gårdshotell,  
 Engelska trädgården,  
 Prylbyrån, Oriental and  
 Vintage, Apotekarns samt  
 Urban Living.

•  Sommartid håller verksam- 
 heterna öppet varje dag.  
 Under lågsäsong är det öppet  
 torsdag till söndag. Prylbyrån 
 och Engelska trädgården  
 håller dock stängt vintertid.
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I DAG PEKAR  vägskylten med 
namnet Skansen mot ett i princip 
obebyggt och övervuxet fält, men 
det 9,3 hektar stora området har 
redan påbörjat sin förvandling.

Här, bara ett stenkast från 
havet och nära både centrum och 
tågstationen, ska Simrishamns 
nya, attraktiva bostadsområde 
växa fram.

– Det har varit planlagt som 
industrimark i många år, men det 
har inte funnits något intresse av 
att bygga ut där. Däremot finns 
det ett stort intresse av att bygga 
lägenheter i Simrishamn. Då vill 
man bygga centralt, och Skansen 
ligger helt rätt, säger Linda Lars-
son, planarkitekt på Simrishamns 
kommun.

Området är indelat i ett antal 
olika detaljplaner, varav den 
första etappen med Trekanten är 
klar och godkänd, medan övriga 
befinner sig i olika stadier av 
planprocessen.

Totalt beräknas det bli en bit 
över 300 bostäder, även om det 
är oklart hur många som byggs 
i slutändan. De omgärdas av 
vackra parkstråk och natur- 
områden. Grönytorna ska kom-
pletteras med en lekplats, ett 
utegym och andra aktivitetsytor.

– Ambitionen är att skapa ett 
blandstadsområde med hy-
res- och bostadsrätter, radhus, 
förskola, äldreboende och olika 
verksamheter. Tanken är också 
att det ska bli ett allaktivitetshus 

någonstans i området, säger 
Linda Larsson.

Hittills är det bara Simris-
hamnsbostäder som har färdig-
byggda hus i området, de 64 
lägenheterna i ovan nämnda 
Trekanten i hörnet närmast  
tågstationen.

– Allt är uthyrt och hyres-
gästerna tycks vara nöjda, säger 
Per-Olof Järvegren, som i sin roll 
som tidigare vd på Simrishamns-
bostäder har deltagit aktivt i 
Skansenutvecklingen.

Simrishamnsbostäder har ett 
fortsatt engagemang i utbyggna-
den, men framöver kommer även 
andra aktörer in, såsom Sund-
projekt, BoKlok och Drevviken.

– Det är inget självändamål  
att vi ska bygga allt. Tvärtom. Det 
är bra med en blandning, säger 
Per-Olof Järvegren.

BoKlok, som är Ikeas och 
Skanskas gemensamma bostads-

Skansen förvandlas till ett attraktivt bostadsområde
koncept, har option på en tomt 
som ingår i etapp två, där de 
planerar att bygga bostadsrätter. 
Det är ett av två byggprojekt som 
bostadsbolagets för närvarande 
planerar i Simrishamns kommun.

– Detaljplanen är inte klar än 
men vi hoppas komma i gång  
så fort som möjligt. Vi räknar 
med ett 60-tal lägenheter i  
fyra huskroppar, som vi bygger  
i två etapper. Och kanske  

Utbyggnaden av Skansen i Simrishamn har bara börjat. Men om 
några år består området av flera hundra nya hem i blandade  
bostadsformer, omgivna av grönskande natur och med utsikt  
mot havet.

viktigast av allt: vi ska bygga för 
människor med vanliga plån-
böcker, säger Pernilla Randefalk, 
affärsutvecklare på BoKlok.

Per-Olof Järvegren tror  
att Skansenområdet är fullt ut- 

byggt inom en tioårsperiod.  
Om det rullar på riktigt  
snabbt kanske redan inom  
fem år.

– Men det är kommunen som 
håller i taktpinnen där ute. ●

De två punkthusen i Trekanten, som ägs 
av Simrishamnsbostäder, är än så länge 
de enda lägenheter som har byggts i 
Skansenområdet.

Så här kan det komma att se ut i ett färdigbyggt Skansen, där den blandade bebyggelsen omges av parkstråk och grönområden. Illustration: WSP Skansenmrådet, som det kan tänkas se ut när det på sikt byggs ut. Illustration: WSP

Snart finns det all anledning att följa väg-
visningen och bege sig in i området. BERGS TOMELILLA

Etablerad sedan 1989

Allt inom mark utföres
Trädgårdsanläggningar - nya som gamla

Dräneringsarbete och avloppsanläggningar
Grävnings- och schaktarbeten – stora som små

Tel. 0417 51 14 91 • Mob 0708 51 14 91

VISSTE DU?

28,3%
Så stor andel hushåll bodde 
i flerfamiljshus (hyresrätt) i 
Sverige 2018, enligt statistik-
myndigheten SCB.
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Lokaler att hyra i 
Simrishamn.

Simrishamns Näringslivsutveckling AB: 0414 81 96 30

SOLENERGI LIGGER  i tiden och 
Simrishamnsbostäder har många 
byggnader som är lämpliga för 
ändamålet. Hittills har både  
Trekanten på Skansenområdet 
och Galaxen, socialförvaltning-
ens kontorsbyggnad bakom sjuk-
huset, fått solceller på taket.

Detsamma är på gång på det 
särskilda boendet Tofftakärr i 
Borrby, i folkmun känt som  
Borrbyhemmet.

– Vi gör det i samband med att 
vi byter tak. Då kan vi använda 
solcellerna som takbeklädnad, 
säger fastighetschefen Anders 
Hammarlund.

Att minska klimatavtrycket är 
en prioriterad fråga för Simris-
hamnsbostäder, som under en 
längre tid har fasat ut oljeanvänd-
ningen och på tio år lyckats halv-
era sina koldioxidutsläpp.

Förra året var minskningen 16 
procent. Målet är att utsläppen 
ska försvinna helt.

Simrishamnsbostäder har 
anslutit sig till branschorgani-
sationen Sveriges Allmännyttas 
(tidigare SABO) klimatupp- 
maning, att verksamheten ska 
vara helt fossilfri år 2030.

– Över hundra andra bostads-
företag är med, så vi kan lära av 
varandra. Vi kan inte ensamma 
råda över detta. Det bygger också 
på att industrin tar fram fossilfria 
produkter som vi kan använda. 
Vår roll är att se till att det finns 
en efterfrågan, säger Anders 
Hammarlund.

Den största utmaningen är 
fordonen. Än så länge är diesel-
drift den enda möjligheten vid 
exempelvis snöröjning. Andra 
fordon orkar inte med tyngden.

– Det enda vi kan göra är att 
köra på ett bättre bränsle. I stället 
för att köpa vanlig diesel till våra 
motorer använder vi EcoPar, som 
är betydligt miljövänligare, säger 
Anders Hammarlund.

Men med tiden lär utveck-
lingen nå så långt att dieseln inte 
längre är nödvändig, utan kan 
bytas ut mot el eller andra miljö-
vänliga bränslen.

Successivt byts också de äldre, 
bensindrivna redskapen ut mot 
moderna, eldrivna varianter. Det 
gynnar även arbetsmiljön, då 
de sistnämnda inte vibrerar och 
väsnas lika mycket.

ett sätt att värna miljön

De anställda tar sig dessutom 
ofta fram på cykel, när de tar 
sig till och från åtaganden inom 
Simrishamn, framhåller Anders 
Hammarlund.

– Det är nyttigt, för man ser 
också mer av hur det ser ut i våra 
bostadsområden när man tar sig 
fram på cykel än sitter i en bil. ●

Simrishamnsbostäder har  
höga ambitioner för sitt miljö- 
och klimatarbete. Målet är en 
helt fossilfri verksamhet år 
2030. Ett sätt att nå dit är  
den aktuella satsningen på 
solceller.

Solceller

Simrishamnsbostäder prioriterar miljö-
arbetet, betonar fastighetschefen Anders 
Hammarlund.

Solcellerna på Galaxen kom 
nyligen i drift och är ett  
exempel på Simrishamns-
bostäders pågående  
satsning på solenergi.

Behöver ni hjälp med...
> Avloppsrensning
> Avloppsstopp

> Rörfilmning
> Rörkontroll

> Rörspolning
> Rörinfodringar

> Stamspolning
> Slamsugning

OBS! Kombibilar = inget kladd! Vi spolar och suger samtidigt!

Jörgens vattenfilter

JÖRGENS
VATTENFILTER
SERVICE

0 7 0 3  7 3 9  0 3 1 

Icopal Entreprenad AB
Box 848

201 80 Malmö
Tel: 040- 24 74 00

www.icopalentreprenad.se
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Sprakande konstverk  
på stadens elskåp

S T R E E T  A R T  Ö S T E R L E N  H A R  S K A P A T  E N  S P Ä N N A N D E  K O N S T U T S T Ä L L N I N G  M E D  6 5  V E R K  
U T S P R I D D A  M I T T  I  S T A D E N .  V A D  K A N  E G E N T L I G E N  V A R A  M E R  G A T U K O N S T  Ä N  F A N T A S I F U L L A 
M O T I V  P Å  D E  A N N A R S  S Å  T R I S T A  E L S K Å P E N ?

DET BÖRJADE  med stora mural-
målningar av internationella 
storheter inom graffiti och gatu-
konst. Sedan dess har Street Art 
Österlen blivit mer jordnära. 22 
lokala konstnärer har tillsam-
mans satt färg på 65 elskåp runt 
om i Simrishamn.

Med hjälp av Street Art Öster-
lens digitala eller tryckta karta, 
där alla elskåp är utmärkta, blir 
en vandring genom staden en 
lustfylld konstupplevelse. Ibland 
är det vackert, ibland tänkvärt 
och ibland humoristiskt. Oberörd 
blir ingen.

– Det började med att vår förra 
ordförande Mia Gröndahl åkte 
förbi marknadsfältet i Kivik och 
såg alla elskåpen som står där. Då 
föddes idén att måla dem. Men 
det blev inte där, utan här i  
Simrishamn i stället, säger ord-
föranden Ann-Margrete Clarén, 
som själv har målat tre elskåp.

Några av målningarna har 
blivit aningen medfarna av väder 

och vind. Däremot har de fått vara 
ifred från klotter och skadegörel-
se, vilket gläder konstnärerna.

Projektet är långt ifrån klart. 
En tanke är att återvända till 
det lite större formatet och även 
färgsätta elskåpscentraler. De 
sistnämnda ser ut som små hus 
och är ofta nedklottrade. Dess-
utom finns det planer på att även 
måla elskåp i byarna.

– Det finns hundratals elskåp 
i kommunen, men vi finansierar 
detta via projektbidrag och har 
inte en lika stor summa i år som 
i fjol. Exakt hur vi ska gå till-
väga framöver har vi ännu inte 
bestämt, säger Ann-Margrete 
Clarén.

Maj Ström är den konstnär 
som har målat flest elskåp, hela 
åtta stycken, och hoppas få göra 
ännu fler.

– Jag skulle bara vilja måla el-
skåp. De har en så fin yta på något 
vis. Sedan är det kul att sitta där 
på gatan och måla, säger hon.

I stort sett råder full konstnär-
lig frihet, men Street Art Österlen 
har satt upp tre riktlinjer. Verken 
får inte vara rasistiska, religiösa 
eller politiska.

För satirtecknaren Gert  
Jönsson var det sistnämnda en 
utmaning. Han fick hålla tillbaka 
en del bitska idéer.

– Jag hade lätt kunnat sväva 
ut rejält, men det gäller att hålla 
pennan lagom snäll. Jag vill att 
det enbart ska vara positivt och 
trevligt. Så jag har gjort en variant 
på den klassiska fiskegubben, 
säger han.

Några av elskåpen tangerar 
ändå både politik och religion, 
inte minst ett par av Maj Ströms 
skapelser. Men om det görs  
med fingertoppskänsla kan det  
gå an, betonar Ann-Margrete 
Clarén.

– I en stad som Simrishamn 
kan du inte jobba på samma 
sätt som i de större städerna. Du 
måste vara lite mer respektfull. ●

ELSKÅPSKONST  
I SIMRISHAMN

• Projektet började 2017 och  
 intensifierades under 2018.

• Hittills har 65 elskåp målats 
 av 22 lokala konstnärer,  
 både amatörer och yrkes- 
 verksamma.

• På streetartosterlen.se finns  
 en digital karta över samtliga  
 elskåp. Det finns också en  
 tryckt broschyr. 

Street Art Österlens elskåpskonst i Simrishamn har rönt uppmärksamhet bland kommu-
ner och byggnadsbolag i hela Sverige, berättar ordföranden Ann-Margrete Clarén, som 
här står vid en av sina egna målningar på Allgatan.

Sådan konstnär, sådant skåp. Det finns en slående likhet mellan Gert Jönsson och den 
variant på den klassiska fiskegubben som han har målat på Ågatan.

Rolf Birgerssons skapelse kan beskådas på Stenbocksgatan. Gert Jönsson, Ann-Margrete Clarén och Maj Ström är alla förtjusta i Karin Palolas el-
skåpsmålning på Allgatan. Hon har utnyttjat att elskåpet även har en synlig baksida och 
på ett lekfullt sätt låtit målningen ta plats runt om hela skåpet.

Maj Ström hade aldrig målat blommor 
förut, när hon satte i gång med det här 
elskåpet. Nu har det blivit ett av  
hennes favoritmotiv. 
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Byggföretaget på Österlen 
 

 

 

SIMRISHAMN ÄR  sedan i början 
av juni knut- och mittpunkt för 
två nationella turismcykelleder: 
den 27 mil långa Sydostleden, 
som invigdes 2016 och sträcker sig 
från Växjö i norr till Simrishamn i 
söder, och den nyinvigda Sydkust-
leden, som efter Simrishamn fort-
sätter längs den skånska kusten de 
26 milen till Helsingborg.

– Kattegattsleden mellan 
Helsingborg och Göteborg var 
den första nationella turism-
cykelleden. Sydostleden var den 
andra och Sydkustleden blir den 
tredje. Både det nationella och 
internationella intresset är stort, 
så man känner en stolthet över att 
Simrishamn ingår i två av dessa 
och att företagen kan utveckla sitt 
utbud längs lederna, säger Maria 

Råberg, turismkoordinator på 
Simrishamns turistcenter.

Sydkustleden sträcker sig 
mestadels längs kusten, men efter 
Skillinge gör den en avstickare 
till Borrby och Löderup innan 
den vänder ner till Hammar och 
kusten igen.

Det är en tillfällig lösning i 
väntan på att Trafikverket ska 
bygga en gång- och cykelväg längs 
Kustvägen, vilket väntas ske inom 
en snar framtid.

– En nationell turismcykel-
led ska vara av hög kvalitet, vara 
trafiksäker samt ha ett brett utbud 
av upplevelser och service längs 
leden. Det betyder mycket för alla 
cyklister, säger Maria Råberg.

På sydkustleden.se eller sydost-
leden.se kan du planera din rutt 
och få en digital karta över färden. 
Du kan också få tips om allt från 
restauranger, kaféer och boenden 
till badplatser, aktiviteter och 
sevärdheter längs vägen.

Simrishamns kommun är en 
skattkista full av upplevelser, 
vilket är lätt att glömma för den 
som bor här, och många av dem 

finns längs eller precis i närheten 
av cykellederna.

Längs Sydkustleden kan den 
historiskt intresserade bland 
annat glädjas åt hällristningarna 
vid Horsahallen, krypspåren av 
urtidsdjuren Psammichnites gigas 
i Branteviks hamn eller Sjöfarts-
museet i Skillinge. 

Den kulturintresserade kan 
med fördel besöka MårtenPers 
Källa, Scen Österlen och Skil-
linge teater. Och alla kan njuta av 
naturen, stränderna samt det stora 
mat- och butiksutbudet.

Det är heller inte fel att göra 
en avstickare från lederna ibland. 
Kommunerna i sydöstra Skåne har 
i samverkan tagit fram en karta 
som visar andra cykelvänliga  
vägar.

Maria Råberg vill också 
påminna om allt det som finns i 
själva staden Simrishamn.

– Passa på att turista på hem-
maplan, för vi har en guldgruva 
här. Du kommer verkligen naturen 
nära, det är inga avstånd och det är 
lättcyklat. Under en utflykt för du 
upplevelser för alla dina sinnen. ●

TURISMCYKELLEDER

• Sydostleden: Invigdes 2016  
 och sträcker sig 27 mil från  
 Simrishamn i söder till Växjö  
 i norr. Består av sju etapper,  
 varav Simrishamn–Brösarp  
 är en. Byggs i år på med en  
 separat cykelväg mellan   
 Kivik och Ravlunda. 

• Sydkustleden: Invigdes den  
 andra juni i år och sträcker  
 sig 26 mil från Simrishamn  
 till Helsingborg, där den 
 kopplas samman med Katte- 
 gattsleden, som fortsätter  
 upp till Göteborg.

• Cykellederna vinterunderhålls  
 inte och är därmed officiellt 
 öppna april–oktober.

• På sydostleden.se och  
 sydkustleden.se kan du läsa 
 mer samt även planera din 
 rutt och få tips om upplevelser 
 längs vägen.

• Besök gärna Simrishamns  
 turistcenter, Varvsgatan 2,  
 för mer information.

Simrishamn ett nav för skånska cykelleder
I Simrishamn möts två av 
landets tre nationella turism-
cykelleder och kommunen är 
väl värd att uppleva från sadeln. 
Du kommer närmare naturen, 
maten och kulturen – med  
goda chanser att finna nya 
smultronställen.

Med Sydostleden, som invigdes 2016, och Sydkustleden, som invigdes den andra juni i år, 
är nästan hela Simrishamns kustlinje anpassad för cyklister. Det är bra för cykelturisten, 
men ger också lokalbefolkningen en chans att uppleva sin närmiljö från sadeln.  
Foto: Michael Tannus

Turismcykellederna är  
tydligt skyltade och  

trafiksäkra. 
Foto: Simrishamns  

turistcenter

I Simrishamn möts de två nationella turismcykellederna 
Sydostleden och Sydkustleden, som är 27 respektive 26 mil 
långa. Simrishamns kommun har många upplevelser att 
bjuda på, inte minst inne i själva centralorten, exempelvis 
Autoseum, Rosentorget och Nordic Sea Winery.  
Foto: Apelöga

Vi bygger ett  
bättre samhälle

skanska.se

MARIEDAL
FLY T TSTÄDNING

www.mariedalsgard.se

0414-44 00 74

Tänk efter före

SIMRISHAMNS

LÅSSERVICE

Fabriksgatan 8
272 36 Simrishamn
Tel 0414-137 15 • Fax 0414-145 66
Mobil 070-65 145 66 • lasservice@syd.se

Nyckeltillverkning • Dörrstängare och service
Skomakeri m.m. • Cylinderläggning omgående

Öppet: Mån-fre 08.00-17.00
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Lösningen skickas till Simrishamnsbostäder, Bruksgatan 1, 272 36 Simrishamn eller via e-post till info@simrishamnsbostäder.se. Vi vill ha ditt svar senast den 31 juli.

DE TRE FÖRSTA RÄTTA SVAREN VINNER FÖLJANDE: 

1:a pris: Presentkort Simrishamns köpmannaförening på 200 kr.  
2:a och 3:e pris: Presentkort Simrishamns köpmannaförening på 100 kr.

Namn:

Adress:

Telefon:

Krysset nr 1/ 2019

Puttes  
Fyrmästargratäng 
4–6 portioner

INGREDIENSER:

3 stora gula lökar 
125 g smör 
250 g hel matjessill 
2 dl grädde 
1 1/2 dl hackad dill 
ca 800 g fast potatis  
(Det går bra att använda  
färskpotatis)

GÖR SÅ HÄR:

1. Skala och skiva löken. Fräs den 
mjuk i lite smör.

2. Låt sillen rinna av, men spara 
spadet. Strimla sillen.

3. Blanda sillspad, grädde och dill.

4. Skala och strimla potatisen tunt. 
Smörj en ugnssäker form och varva 
potatis, sill och lök. Avsluta med ett 
lager potatis överst. Häll grädd-
blandningen i formen och klicka 
över smöret.

5. Grädda gratängen mitt i ugnen på 
225°, ca 1 timme, tills potatisen 
känns mjuk och ytan har fått fin färg.

Midsommarkavring 
2 bröd

INGREDIENSER: 

9 dl rågsikt 
3 dl vetemjöl 
2 msk bikarbonat 
1 tsk salt 
3 1/2 dl mörk sirap 
6 dl filmjölk

GÖR SÅ HÄR: 

1. Blanda rågsikt, vetmjöl, bikarbo-
nat och salt i en skål. Rör samman 
med sirap och filmjölk.

2. Fördela smeten i två smorda 
formar à ca 1 1/2 liter.

3. Grädda kavringen i nedre delen  
av ugnen ca 1 timme på 175°.

Äggkräm med brynt 
smör och löjrom 
4 portioner

INGREDIENSER:

6 ägg 
1 dl vispgrädde 
100 g smör 
50 g löjrom 
1 msk finhackad gräslök 
1/2 dl plockad dill 
salt 
svartpeppar, nymald

GÖR SÅ HÄR:

1. Bryn hälften av smöret under 
omrörning. När smöret tystnar och 
doftar nötigt och kolaaktigt är det 
färdigt. 

2. Vispa ihop ägg och grädde i en 
kastrull. Klicka i resten av smöret i 
småbitar.  Värm på låg värme under 
omrörning till en mjuk kräm. Låt 
den inte gå för länge, den ska bli 
krämig – inte fast! 

3. Dra av från värmen och krydda 
med salt och peppar. 

4. Häll upp i skålar och toppa med 
brynt smör, löjrom, gräslök och dill.

Gubbröra 
4 portioner

INGREDIENSER:

4 ägg, hårdkokta 
ca 50 g hackad ansjovis 
1 dl majonnäs 
1 msk kaviar 
1 liten schalottenlök, finhackad 
1 msk finhackad dill 
kavring till servering

GÖR SÅ HÄR:

1. Hacka äggen och blanda med 
resten av ingredienserna.  
2. Servera på kavring.

Goda recept  
till midsommar!

Öppettider butik
Måndag-fredag (Onsdag stängt) 13.00-17.00
Lördag                         10.00-13.00

Storgatan 46, Simrishamn
0414-170 20, 0411-733 87

www.osterlenmarkis.se

MARIEDAL
Röjning, flyttning, städning av

lägenheter, hus, tomter och gårdar.

www.mariedalsgard.se

0414-44 00 74
Ordfläta nr 2/2018 
Grattis till vinnarna!
Eva Berg, Borrby 
Kjell Björk, Simrishamn 
Lotta Nygren, Simrishamn



Österlen

På Österlen

– Sveriges bästa del

www.simrishamnsbostader.se
Bruksgatan 1, Simrishamn 

Tel. 0414-81 96 30

• Österlen

• Naturen

• Havet

• Nyproducerat

DET ÖSTERLENSKA  landskapet 
sträcker sig över kullar och slätter 
med havet som slutdestination.

Här hittar du smultronställen, 
välkända konstnärer och en underbar 
matkultur. Naturen bjuder på stor-

slagna vyer och vacker miljö, såsom 
bokskogarna kring S:t Olof, national-
parken Stenshuvud och de oändliga 
stränderna. I denna fängslande natur 
liggger småstaden Simrishamn som 
är känd för sin pittoreska bebyggelse.

Vi kan erbjuda radhus och lägenheter 
på flera orter i vår kommun. 
Hitta hit du med. Hitta hem.  
Österlen väntar på dig.

Välkommen att höra av dig för mer 
information.


