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När jag skriver detta är vi mitt uppe i corona-krisen och alla nyheter, tidningar, samtal, arbete, ALLT handlar om viruset. ALLA drabbas
av det på ett eller annat sätt. Nya riktlinjer tillkommer. Äldre isoleras. Många har förlorat sitt arbete och en del har förlorat närstående.
När du läser detta har några veckor passerat från att jag skrev artikeln och jag hoppas att läget är betydligt bättre och att vi åter kan
umgås och träffa våra närstående. Vikten av att träffas fysiskt har blivit mer påtaglig när man inte får.

Fredrik Henriksson
T E X T & FOTO :

Johan Bentzel
G R A F I S K FO R M :

MIN MAMMA ÄR fyllda 80 år och

tillhör således riskgruppen
åldersmässigt. I övrigt är hon
fullt frisk och rörlig, tycker om
det sociala umgänget, har många
väninnor och spelar normalt
bridge några gånger i veckan.
Hon vill gärna leva några goda år
till och tar därav restriktionerna
på största allvar med följden
att från en dag till en annan så
inskränker sig umgänget till
telefonsamtal. Inga fysiska
möten existerar och handlar
gör man innan klockan 8 på
morgonen då affären håller
särskilt öppet för riskgrupperna.
Dagarna fylls till största delen
av en och annan promenad och
TV-tittande.
Nåväl, även om hon tycker det
är tråkigt, dagarna är ensamma
och långsamma så fungerar det.
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Värre är det för mammas särbo.
Han närmar sig 90, är fullt
klar i huvudet men balansen
sviktar och han ser och hör dåligt.
Bubba, som särbon kallas, är en
i högsta grad social individ. Han
tycker om att diskutera, träffas
över en bit mat och ett glas vin.
Få höra senaste nytt. Men behöver hjälp, inte hemtjänst, men
från nära och kära. Nu är han i
stort sett avskärmad från omvärlden. Kan inte ge sig ut ensam,
risken att trilla är för stor. Bubba
har svårt att få rätt på sin mobiltelefon och fjärrkontroll. När
man inte ser ordentligt och
darrar lite på handen så räcker
minsta feltryck för att omkullkasta telefonsamtalet eller
TV-tittandet till dess att hjälp
anländer. Detta gör att denna
normalt sett levnadsglada man
nu knappt vill gå upp ur sängen.
Kommer det någonsin att
bli som ”vanligt” igen? Troligtvis
inte. Det vi tagit för givet är inte
lika självklart längre. Det är
dags att tänka om. Tänka nytt.
Förändra vårt sätt att leva. Få
till stånd en livsstil som inte belastar miljö och natur som vi gjort
hittills. Kanske kan det komma
något gott ur detta elände ändå.
Trots viruset och allt vad det
medför för tankar så finns det en
vardag vi måste förhålla oss till.
Min vardag utspelar sig på
Simrishamnsbostäder och där

arbetar jag och mina medarbetare dagligen med att försöka skapa mervärde. Både för
hyresgäster, vår kommun men
också för vår planet. Ett exempel
är att vi nu fasat ut fossila
bränslen, som uppvärmning, i
hela vårt bestånd. Vi har gått
med i ett kommunöverskridande
samarbete med namnet Klimatinitiativet, vi startar upp en
utbildning för våra hyresgäster
med syfte att ge tips om hur vi
kan bli mer klimatsmarta tillsammans.
Allt detta och lite till kan
du läsa mer om längre fram i
tidningen.
Jag avslutar med ett citat av
Platon:
”Den som vill försöka bli
lycklig ska inte lägga an på att
öka sina tillgångar utan på att
begränsa sina krav.”
Sist men inte minst så tar jag
även tillfället i akt att önska er
en frisk sommar och hoppas på
att världen är mindre upp och
ner till nästa nummer som utkommer vid jul. 
●

”Min vardag utspelar
sig på Simrishamnsbostäder och där
arbetar jag och mina
medarbetare dagligen
med att försöka skapa
mervärde. Både för
hyresgäster, vår
kommun men också
för vår planet.”
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HÖRT & HÄNT

Skansenplanen på väg att antas

Skansen ska bli en levande och grön stadsdel. 

n Utvecklingen av Skansen
i Simrishamn fortsätter och
i juli väntas den senaste detalj-

Bild: WSP Landskap Skåne

planen för området att antas
av kommunen. Därefter kan
bygglov sökas och arbetet

med etapp två ta fart på allvar,
varpå Skansen kan ta stora steg
mot att bli en ny, attraktiv
stadsdel.
Här blir det lika nära till
centrum och allmänna kommunikationer som hav, natur
och verksamheter som främjar
gemenskap.
Simrishamnsbostäder ska
inte bygga något mer i området,
men vd:n Charlotte Wadström
är starkt engagerad i projektet,
inte minst i sin roll som vd
även för SINAB (Simrishamns
Näringslivsutvecklings AB), som
äger fastigheten Garvaren 13.
Garvaren 13 är avsedd för
bostäder, rekreationsområde
och verksamheter.

Inne på kontoret, som håller
stängt för besökare, har personalen börjat rensa ur gamla arkiv
och förråd.
– Vi lägger tid på sådant
som vi inte har så mycket tid
till annars. Bland annat tittar
vi igenom all vår gamla itrustning för att se vad vi kan
återvända eller eventuellt
skänka bort, säger vd Charlotte
Wadström.

Malmöbesök ska ge inspiration
n I början av juni besökte styrelserna och ledningsgruppen för
Simrishamnsbostäder och systerbolaget SINAB (Simrishamns
Näringslivsutvecklings AB) Skanska i Malmö för att se hur de jobbar
med stadsutveckling. Simrishamns kommundirektör och
kommunalråd följde också med.
I samband med besöket
presenterade även Yalla Trappan
(se artikel på annan plats i denna
tidning) sin verksamhet.
Därefter gick turen vidare
till Limhamns Sjöstad. Det är en
nyutvecklad, havsnära stadsdel i
Malmö, som består av hyresrätter,
bostadsrätter, äldreboende, parkeringshus och skola.
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– Det är intressant för oss att
få en inblick i hur de här stora
bolagen jobbar för att utveckla
staden på ett klimatsmart sätt,
säger Simrishamnsbostäders
vd Charlotte Wadström.
Fönstret räknar med att berätta
mer om studiebesöket i nästa
nummer.

Under studiebesöket i Malmö blev det
bland annat ett besök hos Yalla Trappan,
vars verksamhet du kan läsa mer om på
annan plats i den här tidningen.

Rökning
kräver hänsyn
n Det bästa är förstås att inte
röka alls, men om du trots allt
är rökare är det viktigt att du tar
hänsyn till dina grannar.
Du får inte röka i allmänna
utrymmen, som miljörum, tvättstugor, trapphus, entréer och
hissar. Fimparna får heller inte
kastas på golvet, marken eller
rabatten, utan hör hemma
i askkoppen.

Källsortera
rätt

Så påverkar corona
Simrishamnsbostäder
n Coronatider påverkar givetvis
även Simrishamnsbostäders
verksamhet. För närvarande görs
till exempel inga fysiska lägenhetsvisningar.
Bovärdarna får heller inte
gå in i bebodda lägenheter av
hänsyn både till medarbetarna
och hyresgästerna. Mycket fokus
läggs i stället på att fräscha upp
utemiljöer och andra allmänna
utrymmen.

Här ska fimpen inte ligga.

Tillåtna alternativ. Bilen får bara tvättas i
en auktoriserad biltvätt.

Tvätta inte
bilen på gatan
n Givetvis måste bilen tvättas
med jämna mellanrum.
Men då är det viktigt att
komma ihåg att det är förbjudet
i hela Simrishamns kommun att
tvätta bilen på gatan, uppfarten,
parkeringsplatsen, gräsmattan
eller gården.
Det är inte ens tillåtet att
spola rent med bara vatten.
Smutsvattnet från bilen innehåller nämligen farliga tungmetaller och oljerester, som
orenat rinner ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i naturen.
Bilen måste tvättas i en
auktoriserad biltvätt, antingen
en automattvätt eller en gör det
själv-anläggning, som tar hand
om det smutsiga vattnet på rätt
sätt. Däremot går det bra att
dammsuga, vaxa och polera bilen
där hemma.
Mer information finns på
kommunens hemsida.

n Att källsortera rätt är viktigt
för vår gemensamma miljö.
Materialet som källsorteras
återanvänds på olika sätt och blir
på nytt en resurs. Simrishamns
kommun prioriterar bl.a. källsortering utifrån Sveriges nationella miljömål. Alla måste källsortera!

ATT GÖRA RÄTT
ÄR ENKELT:
• Rätt material i rätt kärl.
• Läs och följ informationen
på skyltarna i soprummet,
eller fråga.
• Lämna skrymmande föremål
på återvinningscentralen på
orten där du bor.
• Alla kartonger – stora som
små – skall delas och plattas till.
• Plastförpackningar skall
plattas till.
• Låt kladdiga förpackningar
rinna ur eller skölj ur.
• Finns inte kärl till det du
ska slänga hänvisar vi till
återvinningscentralen.
Felaktig hantering skapar
onödigt arbete, överfulla kärl,
merkostnader och en otrivsam
miljö i soprummet för dig och
dina grannar.
FÖNSTRET | NR 1/2020

I år läggs krutet på Bruket 1 och 3. Nästa år väntar Bruket 5 och 7.

Stort lyft för Brukets fasader
Delar av bostadsområdet Bruket i Simrishamn genomgår just nu en omfattande
utvändig försköning. Fasaderna tvättas, lagas och målas om.
HÖGT OVANFÖR MARKEN, alldeles

intill takåsarna, står en man och
högtrycksspolar en av de gula
fasaderna på Bruket i Simrishamn.
Vattnet forsar ner längs väggen. De boende som ska in och
ut ur huset får ducka lite för det
intensiva droppandet precis vid
entrén. Det är ett litet pris att betala för den ansiktslyftning
som området just nu genomgår.
Utemiljöerna är redan njutbara, med vacker växtlighet i
rabatterna. Nu är det husens tur.
Efter tvättningen väntar ytterligare åtgärder.
– Planen är att fasaderna
ska tvättas, lagas och målas om.
I år kommer vi att göra vid Bruket
1 och 3, vilket ska vara klart i
augusti. Nästa år fortsätter vi
med Bruket 5 och 7, säger Simrishamnsbostäders underhållschef
Lars Persson.
FÖNSTRET | NR 1/2020

Tvättningen är steg ett, när fasaderna på Bruket 1 och 3 restaureras.

Att Bruket görs vid just nu är
planerat sedan länge och följer
den fastlagda underhållsplanen.
Bara tvättningen gör att det
lyser lite extra om husväggarna.
Efter målningen kommer de att
se helt nya ut. Färgsättningen
blir densamma som förut och det
är både väggar och plåtar som
målas om.
– Det är nog 20 eller 25 år sedan
som vi gjorde det senast. Så det är
hög tid, säger Lars Persson.
Parallellt pågår en liknande
restaurering av seniorboendet
Toftakärr i Borrby, som omfattar
både tak och fasader, berättar han.
– Vi tycker att det är viktigt att
ha en god utemiljö. Vi lägger en
hel del pengar på trädgård och
gräsmattor samt att det ska vara
snyggt och rent. Det ska vara ljusa
och bra gårdar, där våra hyresgäster känner sig trygga.
●
5

Så här tänker sig Söderberg & Ask Arkitektkontor i Skillinge en kommande entré till Simrishamn. Exakt hur det kommer att bli återstår att se.


Bild: Söderberg & Ask Arkitektkontor

Även Kamikaze Arkitekter i Malmö har tagit fram ett förslag till hur fastigheten Hyveln 1 kan utformas. Byggnaden blir Simrishamnsbostäders nya kontor. Förslaget är bara en skiss
och långt ifrån en färdig ritning, men ger ändå en fingervisning om hur det skulle kunna se ut. 
Bild: Kamikaze Arkitekter

Ny entré till staden kan bli ett lyft för Simrishamn
Simrishamnsbostäder planerar att bygga ett nytt kontor vid den
västra rondellen och därigenom skapa en välkomnande och tydlig
entré till Simrishamn.
I JANUARI KÖPTE Simrishamnsbostäders systerbolag SINAB
(Simrishamns Näringslivsutveckling AB) den nästan 7 000
kvadratmeter stora fastigheten
Hyveln 1, som ligger precis intill
rondellen vid den västra infarten
till Simrishamn.
Här var det länge tänkt att en
större byggvarubutik skulle etablera sig, men så blev det aldrig.
– Det är ju porten till Simrishamn, när du kommer längs väg
11. Det är ett mycket strategiskt
läge. Därför är det synd att den
tomten står öde, säger Charlotte
Wadström, som är vd för både
SINAB och Simrishamnsbostäder.
Eftersom Skansen ska bebyggas med bostäder och verksamheter behöver Simrishamnsbostäder
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flytta sitt förråd därifrån. Hyveln 1
är avsedd som en alternativ plats.
– Och om vi ändå ska bygga ett
nytt förråd har vi tänkt att vi kan
flytta vårt kontor dit också. Då får
vi en fin, trevlig och välkomnande
entré till staden. Just nu är det ju
inte helt tydligt när man egentligen har kommit in i Simrishamn,
säger Charlotte Wadström och
nämner att även Skanska, som
också har ett upplag på Skansen,
kommer att erbjudas plats.
Det krävs troligtvis ingen
ändring av detaljplanen för att
skrida till verket. Däremot behövs
det förstås ett bygglov och godkända ritningar.
På uppdrag av Simrishamnsbostäder har arkitektfirmorna
Kamikaze och Söderberg & Ask

redan tagit fram varsitt förslag på
hur det skulle kunna se ut, utifrån
direktiven om en ljus, miljövänlig
och ändamålsenlig byggnad.
Placeringen kräver en representativ fasad från flera håll. Samtidigt ska den vara lättillgänglig
med tydliga avgränsningar för de
olika användningsområdena.
– Vi tänker att det ska vara
hållbart, modernt och praktiskt.
Kostnaderna för uppvärmning
ska också kunna hållas nere, säger
Charlotte Wadström.
Som hon ser det skulle bygget
kunna påbörjas redan inom ett
år. Men hon betonar att det är ett

Fastigheten Hyveln 1 ligger precis vid den västra infarten till Simrishamn och är i dag
öde.
Kartbild: Simrishamnsbostäder
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En möjlig framtid för Simrishamnsbostäders nuvarande kontor är att göra om lokalerna
till en förskola. 
Bild: Johan Bentzel

stort och kostsamt projekt. För
att kunna finansiera det behöver
Simrishamnsbostäder hitta ett
nytt användningsområde för sina
nuvarande lokaler på Bruksgatan.
Charlotte Wadströms förslag
är att de eventuellt görs om till
en förskola.
– Lokalens läge och storlek
är toppen för ändamålet, och
det saknas ju förskolor i centrala
Simrishamn. Barn som bor på
Bruket skulle inte behöva passera
en enda gata för att komma hit.
Det är också lätt att komma till för
att hämta sina barn. Dessutom är
det nära trevlig naturmiljö. 
●

”Och om vi ändå ska bygga ett nytt förråd har vi tänkt att vi kan flytta vårt kontor dit också. Då får vi
en fin, trevlig och välkomnande entré till staden. Just nu är det ju inte helt tydligt när man egentligen har
kommit in i Simrishamn”
CHARLOTTE WADSTRÖM, VD

FÖNSTRET | NR 1/2020
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Gemenskap och trivsel är de huvudsakliga målen med den hemsmarta kurs som Simrishamnsbostäder erbjuder i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Här har kursledaren Niko
Karjus samt Studieförbundet Vuxenskolans lokala verksamhetsutvecklare Maria Karlsson och verksamhetschef Fredric Strömberg samlats för att prata om den kommande kursen.

Simrisovhaanmn
från

Bli en hemsmart hyresgäst
Som hyresgäst hos Simrishamnsbostäder har du nu chans
att bli riktigt hemsmart – och dessutom lära känna dina
grannar bättre.
SIMRISHAMNSBOSTÄDERS vd
Charlotte Wadström använder
gärna termen ”smart living”, när
hon ska beskriva den nya kurs
som ska erbjudas alla hyresgäster
i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan.
– Genom att lära våra hyresgäster att ta hand om sina
bostäder på bästa sätt kan vi få
ner våra kostnader. Men tanken
är också att främja integration
och stärka grannsamverkan. När
man lär känna sina grannar blir
konflikterna färre. I den bästa av
alla världar börjar man kanske till
och med umgås, säger hon.
Kursen är uppdelad i tre träffar på tre studietimmar vardera.
Det motsvarar ungefär två och en
halv timme per gång. Innehållet
är både teoretiskt och praktiskt.
Viktiga begrepp kommer att
tas upp, till exempel uppsägningstid och vad det innebär. Det
blir också allt från handfasta tips
kring hur du rensar vasken och
sköter tvättmaskinen till sådant
du absolut inte ska göra, som att
spola ner tops på toaletten.
– Du får lära dig både vad
du kan få hjälp med och vad du
förväntas göra själv, säger Maria
Karlsson, verksamhetsutvecklare
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på Studieförbundet Vuxenskolan
i Simrishamn.
Att gå kursen är frivilligt,
men alla som deltar får något
slags belöning. Exakt vad är inte
bestämt än, men utöver förtur i
Simrishamnsbostäders kösystem
kan det antingen bli någon form
av hyresrabatt eller en voucher
att använda i lokala butiker.
Egentligen skulle kursen
redan ha varit i gång men har
skjutits upp på grund av corona.
I bästa fall kan den starta till
hösten. Att ge kursen på distans
fungerar inte.
– Syftet är ju att man ska
träffas och prata för att skapa
gemenskap, trygghet och trivsel,
säger Maria Karlsson.
Kursledare är Niko Karjus. Han
flyttade till Österlen för 16 år sedan
och har tidigare jobbat som lärare
på Sophiaskolan och i projekt för
ensamkommande flyktingungdomar. För närvarande har han en
säsongsanställning som kyrkvaktmästare i Gärsnäs församling.
– Att leda den här kursen
känns som en intressant utmaning, som jag tycker ligger helt
rätt i tiden. Önskemålet är ju att
de som kommer dit inte bara ska
känna att de sitter och lyssnar på

Kursledaren Niko Karjus ser fram emot
en spännande blandning av kursdeltagare,
allt från pensionärer som precis har sålt
sin villa till invandrare från den syriska
landsbygden. Förhoppningsvis kan alla
komma närmare varandra tack vare
den gemensamma nämnaren: att de är
hyresgäster hos Simrishamnsbostäder.

ett föredrag, utan att de ska vara
delaktiga i ett samtal, säger han.
Studiematerialet består bland
annat av filmsekvenser från det
aktuella bostadsområdet, som
ska ligga till grund för de gemensamma diskussionerna.
– Det är viktigt att betona att
det ska vara trevliga och konstruktiva samtal. För bostadsbolaget är
det ett jättebra sätt att få in synpunkter på vad även de kan göra
bättre, säger Fredric Strömberg,
verksamhetschef på Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.
Inte minst därför är det viktigt
att alla känner sig manade att
dyka upp – även de som har bott
i en lägenhet i 30 år och kanske
känner att de redan kan allting.
– Om inte annat kan du ju då
bidra med din värdefulla kunskap. Vi vill inte bara ha grupper
med nyinflyttade. Tanken är att
man ska lära av varandra, säger
Fredric Strömberg.
Förhoppningen är att knyta
varaktiga band och att kursen
ska leda vidare till andra gemensamma aktiviteter. Fredric
Strömberg nämner odling och
dans som tänkbara exempel.
– Det har visat sig på andra
ställen att om man lär känna
sina grannar bättre skapas det en
bättre stämning i bostadsområdet. Man tar mer hänsyn till både
varandra och omgivningen. 
●
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Sensommar-bild från Vårhallarna med Pärlfiskarens hus i förgrunden och Simrishamns stad i horisonten.

Foto: Peter Mårtensson

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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Lättare att hitta hem på nya hemsidan
FÖR MÅNGA ÄR hemsidan
den första kontakten med
Simrishamnsbostäder, framför
allt om man kommer utifrån
och letar efter bostad. På så
sätt saluför hemsidan inte
bara bostadsbolaget, utan hela
Simrishamns kommun.
Därför är det viktigt att göra
ett så gott intryck som möjligt
samt att erbjuda en attraktiv och
användarvänlig sida.
Det är bakgrunden till att
Simrishamnsbostäder precis
har gjort om sin hemsida. Vid
denna tidnings publicering bör
den redan vara uppe. Om inte,
lanseras den inom kort.
– Vi försöker locka hit personer
som bor utanför kommunen och
marknadsföra Simrishamn som
ett alternativ till större städer.
”Hitta hem på Österlen” är en
slogan som vi jobbar mycket
med. Den ska genomsyra hela
hemsidan och skapa en känsla för
dem som bor utanför kommunen,
säger Simrishamnsbostäders
ekonomichef Eva Nordland.
Omgörningen av hemsidan
har skötts av kommunikations-

byrån ID Kommunikation AB
i Malmö, som har fokuserat på
både innehållet och tekniken
bakom.
Grundtanken är att det ska gå
snabbt och lätt att hitta på sidan,
oavsett om man är hyresgäst eller
bostadssökande.
– Det viktigaste för oss har
varit att sidan ska kännas mer
välkomnande. Vi har skrivit om
en del av texterna och gjort en
tydligare layout. En del av strukturen är också ändrad, men inte
för mycket. Man ska kunna känna
igen sig. Den tidigare hemsidan
var dessutom ganska gammal
och inte så hållbar att uppdatera
längre. Bland annat fungerade
den inte fullt ut i mobiler, säger
Anna Frössén, Digital Account
Director på ID Kommunikation.
Länken ”Mina sidor” är till för
både hyresgäster och bostadssökande och här är omgörningen
av hemsidan väldigt tydlig. Dels
hänger utseendet numera bättre
samman med den övriga hemsidan, dels har sidorna anpassats
för alla plattformar och operativsystem.

För bostadssökande är
”Mina sidor” platsen där man
registrerar sig, ser vilka lägenheter som för närvarande är
lediga samt tar del av erbjudanden.
För hyresgästerna finns
här i stället det mesta som rör
deras boende, från kontrakt
och hyresavier till möjlighet att
skicka in en felanmälan. Eva
Nordland rekommenderar starkt
att man använder ”Mina sidor”
för det sistnämnda.
– Då kan vi hantera ärendet
snabbare, eftersom det kommer
rakt in i vårt system. Den ansvariga bovärden får upp felanmälan direkt i sin telefon.
På sikt kommer Simrishamnsbostäder också att införa en del
nya funktioner på ”Mina sidor”,
avslöjar Eva Nordland, däribland
möjligheten att logga in med
bank-id i stället för att ha ett
särskilt lösenord.
– Men vi ville inte göra för
många förändringar från början,
utan har koncentrerat oss på
att först få den nya hemsidan
på plats. 
●

”Vi försöker locka
hit personer som bor
utanför kommunen
och marknadsföra
Simrishamn som ett
alternativ till större
städer. ”Hitta hem
på Österlen” är en
slogan som vi jobbar
mycket med.”
EVA NORDLAND,
EKONOMICHEF

I slutet av förra sommaren anslöt sig Magnus Norrman till Simrishamnsbostäders service- och grönytegrupp. Den här dagen testar han den nya ogräsmaskinen för första gången.

Magnus Norrman trivs
med variationsrik vardag
Magnus Norrman bytte lantbruksmaskinerna mot Simrishamnsbostäders service- och grönytegrupp och känner att han har hamnat
på helt rätt plats i livet. Han älskar att ingen dag är den andra lik.

”Hitta hem på Österlen” är den slogan som framöver kommer att genomsyra Simrishamnsbostäders hemsida, som har blivit mer användarvänlig och bättre anpassad till alla plattformar.

MAGNUS NORRMAN har inte gått
många steg för att komma till
jobbet denna dag. Han befinner
sig på Tvärgatan i Gärsnäs, ett
par hundra meter från sin egen
bostad på Östra Hantverksgatan.
Eftersom han dessutom är född
och uppvuxen i byn är det ett
område han känner väl till.
Att solen strålar från en klarblå himmel gör inte saken sämre.
Det passar utmärkt för Magnus
Norrman, som i stort sett alltid
jobbar utomhus.
Han är ett relativt nytt tillskott
i Simrishamnsbostäders serviceoch grönytegrupp.
– Jag började här i augusti.
Tidigare jobbade jag med lantbruksmaskiner i 30 år. Jag kände
att det var dags att pröva något
nytt och tog chansen när jag fick
den, säger han.
Att Magnus Norrman en gång
började jobba med lantbruksmaskiner var ganska naturligt.
Både föräldrarna och morföräldrarna var lantbrukare, så själv
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satt han bakom ratten i traktorn
redan som liten påg.
Första jobbet var i järnaffären
i hembyn, där han precis som
på Simrishamnsbostäder var
lite av en allt i allo. Den fordonstekniska gymnasieutbildningen
ledde honom vidare in i de tre
decennierna som mekaniker.
Än så länge har han inte
funnit någon anledning att ångra
sitt nya yrkesval. Han tycker om
friheten och variationen som
jobbet ger. Det gick också snabbt
att komma in i gänget.
Utöver att hålla bostadsbolagets grönytor i skick har Magnus
Norrman fått uppdraget att serva
och reparera alla maskiner.
Dagens huvuduppgift är att
gräva fram vattenledningarna i
marken inför ett omfattande rörbyte, ett arbete som väntas pågå
i minst ett par veckor till.
Även om Magnus Norrman
och hans kollegor egentligen inte
har samma direktkontakt med
hyresgästerna som bovärdarna

Magnus Norrman är född och uppvuxen
i Gärsnäs. I 30 år jobbade han som
mekaniker med inriktning mot lantbruksmaskiner.

MAGNUS NORRMAN
• Yrke: Ingår i Simrishamnsbostäders service- och
grönytegrupp.
• Bor: Gärsnäs.
• Ålder: 50 år.
• Familj: Sambo och två söner.
• Utbildning: Fordonstekniskt
gymnasium.
• Erfarenhet: 30 år som mekaniker av lantbruksmaskiner.

blir det, inte minst vid sådana här
arbeten, många samtal med de
boende. Många stannar nyfiket
till och vill veta vad som pågår.
– Jag tycker att det är jättetrevligt. Men just nu i coronatider
får man försöka begränsa det lite,
säger Magnus Norrman.
Dagens stora begivenhet är
den nya ogräsmaskin som precis
har anlänt. Den ångar bort den
oönskade växtligheten och
Magnus Norrman ser fram emot
att få testa den.
– Tanken är att vi inte ska
använda gifter längre. Vi får se
hur det funkar.
Efter att ha skruvat lite på
reglagen får han i gång värmen i
maskinen. Vattnet rinner ut över
de mossiga plattorna och snart
börjar det ryka ordentligt. Det
dröjer inte länge förrän plattsättningen ser så gott som ny ut.
Magnus Norrman verkar nöjd.
– Jag trivs utmärkt med att
vara ute. Nu skulle jag inte kunna
byta till ett annat jobb. Även i mitt
tidigare yrke jobbade jag till stor
del ute på fältet. Att stå i en verkstad eller på en industri passar
inte mig. Jag skulle bli knäpp.  ●
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I köket är det svenska som gäller. Det
är ett viktigt inslag i Yalla Trappans
pedagogik. Målet är ju att praktikanterna
ska lära sig språket och komma ut i
arbetslivet.
Lasse och Maria Lundberg jobbar som
volontärer och kör ut matkassar till
kunderna. Eftersom de bor i Borrby tar
de hand om beställningarna till Ystad,
som lämnas ut på parkeringsplatsen
framför konstmuseet. Jerry Nilsson är
glad över att få sin kasse.

Fullt tryck i Yalla Trappans kök på Drömmarnas Hus på Rosengård i Malmö. Mona Mahdi vispar samman paprikakräm, medan kollegorna börjar fylla matlådorna med övriga rätter som
står på dagens meny. Zeina Doulani, som har jobbat på Yalla Trappan i tio år, står längst till vänster i bild.

Praktikanten Salma Abdullahi är född i Somalia och har som mål att bli läkare. Här
packar hon knäckebröd som ska följa med i kundernas matkassar.

Auberginen har tagits ut ur ugnen för att
inom kort bli till Baba ganoush.

Grillkassen är en nyhet från Yalla Trappan,
som har vuxit fram ur coronakrisen. All
den omsorgsfulla textningen, med små
hjärtan och ibland små glada tillrop, görs
av samordnaren Helena Håkansson.

Yalla Trappan – pionjär och framgångsrik motbild
I ett decennium har Yalla Trappan i Malmö hjälpt invandrarkvinnor utan utbildning och yrkeserfarenhet att komma ut på arbetsmarknaden
och få chansen till ett annat liv. Verksamheten har numera också kopplingar till både Sjöbo och Ystad. Kan Simrishamn stå på tur?
MATLAGNINGEN PÅGÅR för fullt i
Yalla Trappans kök på Drömmarnas Hus i Malmö. Starka dofter
blandas med ljud från elvispen,
bubblande grytor och slamrande
köksredskap.
Kaféverksamheten ligger för
närvarande på is på grund av corona, men i stället har cateringen
tagit fart. Den här dagen står linssallad, zucchinibiffar, rårissallad
och paprikakräm på menyn.
94 beställningar har gjorts
och om ett par timmar anländer
volontärerna som ska köra ut
matkassarna till kunderna. Två av
dessa är Lasse och Maria Lundberg från Borrby, som
också sköter den nystartade utkörningen till Ystad på torsdagseftermiddagarna.
Allt tycks flyta på sömlöst. När
det är dags för en ny uppgift finns
det alltid någon som genast tar sig
an den. Det är ändå tydligt att det
är veteranerna i verksamheten
som ser till att allt blir som det
ska. Dit hör Zeina Doulani, som
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har jobbat på Yalla Trappan i hela
tio år.
– Det är fantastiskt. Vi är
som en enda stor familj. Jag trivs
jättebra och har fina kollegor,
säger hon.
Mona Mahdi bekräftar den
bilden. Hon kom till verksamheten som praktikant 2014 och
blev anställd året därpå. Hon
är huvudansvarig för bakningen
och står bakom det frasiga
knäckebröd som brukar medfölja Yalla Trappans matkasse.
Receptet har hon tagit med sig
från Irak.
– Jag jobbar också 25 procent
på Yallas jämställda hem, där jag
hjälper ensamkommande barn,
säger hon.
Det arbetsintegrerande
sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan är ett
lyckat exempel på ett kompetensoch jämställdhetsprojekt som
har fått slå rot på allvar och leva
vidare efter projekttidens slut, i
stället för att bara upplösas.

Christina Merker-Siesjö är ordförande
i den ideella förening som driver Yalla
Trappan och var också initiativtagare till
verksamheten.

Tio år har gått sedan verksamheten togs över av den ideella
föreningen med samma namn.
Då hade projektet Trappan på
Rosengård i Malmö efter fyra år
och tre faser nått sin ände.
– Vi drog i gång det här för
att det finns massor av kvinnor
som har kommit hit från andra
länder med väldigt lite erfarenhet
av skolgång och yrkesliv. Det är
en stor och tyst grupp, som inte
märks. De jobbar ofta i hemmen,
där de tar hand om barn och
familj. Här får de en möjlighet
till ett annat liv, säger Christina
Merker-Siesjö, initiativtagare och
ordförande i föreningen.
Yalla Trappan har i dag 40
tillsvidareanställda med bakgrund i 18 länder. Utöver
privatkunder har föreningen
nära samarbeten med ett antal
större svenska företag.
Matlagningen har funnits med
från början, men verksamheten
har ytterligare två ben: syateljé
och lokalvård. Idén är att ta
FÖNSTRET | NR 1/2020

avstamp i sådant som kvinnorna
tidigare har gjort i hemmet.
Verksamheten har också ett
spår kallat ”Y-allas väg till arbete”,
som i samarbete med Malmö stad
och Arbetsförmedlingen tar emot
omkring hundra kvinnor om året.
Teoretisk undervisning i arbetskunskap blandas med praktik i
någon av verksamheterna.
– De kvinnor som är anställda
av oss blir handledare för praktikanterna. På det sättet blir de
också förebilder, säger Christina
Merker-Siesjö.
I köket på Drömmarnas Hus
jobbar anställda och praktikanter
sida vid sida, eller ”kvinnor”
och ”deltagare”, som Yalla
Trappan själva benämner de
olika kategorierna av medarbetare.
Salma Abdullahi och Samah
Alhati, från Somalia respektive
Syrien, är deltagare och för dem
är tiden i Yalla Trappans kök ett

steg mot något annat. Båda siktar
mot en framtida karriär inom
vården.
– Jag är så glad över att få göra
praktik här, men sedan ska jag
bli undersköterska, säger Samah
Alhati.
Spindeln i nätet är samordnaren Helena Håkansson. Hon
sprudlar av energi och strör hela
tiden berömmande – och ibland
uppfordrande – ord omkring sig.
Ömsom sitter hon framför
datorn i en trång hörna i köket,
där hon tar emot beställningar och
svarar på mejl. Ömsom springer
hon omkring bland grytor och
byttor, där hon ombeds att smaka
på än det ena och än det andra.
– Det är Ramadan, så kvinnorna kan inte smaka av maten
själva. Det är inte klokt vad
mycket jag får äta just nu, säger
hon och skrattar.
Som pionjärprojekt har Yalla
Trappan fått mycket uppmärk-

samhet och även spridits
vidare ut över landet. Först
ut att plocka upp stafettpinnen
var Yalla Sjöbo.
Simrishamnsbostäders vd
Charlotte Wadström är mycket
imponerad av verksamheten.
– Jag tycker att det är ett bra
koncept, som vi kanske skulle
kunna applicera i Simrishamn,
säger hon.
Ofta är det just bostads- och
fastighetsbolag som antingen
själva tar initiativ till liknande
projekt eller samarbeten med
Yalla Trappan. De ser nämligen
vinsterna tydligt, förklarar
Christina Merker-Siesjö.
– Vi skapar social stabilitet
och positiva värden i bostadsområden som annars ofta blir
nedsvärtade av rubriker om
kriminalitet och droger. Vi blir
en motbild och har också blivit
en oerhörd magnet. När Malmö
stad får internationella besök

vill väldigt många besöka oss
och Turning Torso. Det är de två
polerna.
Uträkningar visar att
samhällsvinsten för Yalla
Trappans insatser motsvarar
flera hundratals miljoner kronor
i form av ökade skatteintäkter,
färre sjukskrivningar, bättre förutsättningar för barn att lyckas i
skolan och mycket, mycket mer.
Men det är inget som bara
rullar på av sig själv, betonar
Christina Merker-Siesjö:
– Man får slita hårt från
dag ett och får inget gratis. Men
man får också otroligt mycket
tillbaka. Att få följa de här
40 kvinnornas utveckling har
varit helt magiskt. Majoriteten
hade aldrig jobbat förut och nu
står de där som arbetsledare och
handledare till våra nya deltagare.
Samtidigt blir de föredömen för
sina barn. Så det har verkligen
varit mödan värt! 
●

”Vi drog i gång det här för att det finns massor av kvinnor som har kommit hit från andra länder med
väldigt lite erfarenhet av skolgång och yrkesliv.”
CHRISTINA MERKER-SIESJÖ, INITIATIVTAGARE OCH ORDFÖRANDE
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BASKEDALS
KOOPERATIVA
HYRESGÄSTFÖRENING
• Ligger i utkanten av Baskemölla, i närheten av ekobyn,
som projektet ursprungligen
är en avknoppning från.
• Består av fyra huskroppar
med fyra lägenheter vardera
fördelade på två våningar.
• Lägenheterna är mellan
35 och 84 kvadratmeter stora.
Lisa Nyström bor i dag i den närliggande
ekobyn, som hon var med och startade.
Hon är mycket förtjust i Baskedals lägenheter. Den här har öppet upp i nock och
får också ett loft.

• Budgeten för projektet är
29 miljoner kronor, varav
7,3 miljoner kronor består av
ett statligt investeringsstöd.
• Den som flyttar in betalar 		
en insats på mellan 180 000
och 300 000 kronor, beroende
på lägenhetens storlek, och
får tillbaka samma belopp vid
utflyttning.
• Månadshyrorna ligger på
mellan 4 700 och 8 500 kronor.

Som anställd projektledare för Baskedal har Alexandra Jansson fått blodad tand och hoppas framöver kunna jobba med andra liknande projekt. Här tar hon en titt på den lägenhet där
hon ska flytta in med sin familj.

Det gemensamma
drömboendet tar form
Det finns många sätt att sätta bo. I utkanten av Baskemölla har en
kooperativ hyresgästförening etablerat sig för att skapa en plats
med stor gemenskap och uttalad miljöprofil.
PARALLELLT, PÅ VARSIN sida om
Simrishamn, bygger just nu två
kooperativa hyresgästföreningar
nya lägenheter för sina medlemmar att flytta in i. Gemensamt
för dem båda är att de även är
så kallade byggemenskaper, att
enskilda individer går samman
för att planera, låta bygga och
sedan använda en byggnad.
I Hammenhög har föreningen
HamBo tagit den forna Lantmannaskolan i besittning och
är i full gång med ombyggnadsarbetet, med sikte på inflyttning
i december i år.
I utkanten av Baskemölla,
alldeles intill en vacker äppelodling, har Baskedals Kooperativa
Hyresgästförening kommit en
bit längre. De fyra nybyggda två-
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våningshusen är på god väg att bli
helt inflyttningsklara.
– Det är väldigt skönt att ha
kommit så här långt. Men det har
varit ganska tufft nu på slutet,
nästan som ett nålsöga man ska ta
sig igenom. Det är många val som
ska göras och många småsaker
som strular hela tiden, säger
Alexandra Jansson, blivande
hyresgäst och även anställd
projektledare för Baskedal.
Fönstret träffar henne och
Lisa Nyström, också kommande
hyresgäst, på byggarbetsplatsen
en solgassande vårdag.
Baskedal består av 16 lägenheter, varav många kommer att
bli ensamhushåll, men två
barnfamiljer finns också bland
medlemmarna.

Projektet var ursprungligen
en avknoppning från den närliggande ekobyn, även om de
flesta som ska flytta in kommer
från andra ställen.
– Ekobyn var inte intresserad
av att fullfölja detaljplanen här.
Därför var det en liten grupp
personer som övertog marken
2016 och startade det här i stället,
säger Lisa Nyström.
De grundläggande principerna
är dock desamma. Det ska vara
ett socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbart boende.
Miljötänket genomsyrar allt.
Ekofärger och naturmaterial,
till stor del Svanenmärkta, har
använts genomgående och
byggfirman Ängmobygg valdes
särskilt för sin långa erfarenhet
av ekohus.
Dessutom har grunden till den
blomstrande granngemenskapen
lagts redan under byggtiden. Alla

medlemmar har deltagit aktivt
och blivit väldigt tajta på kuppen.
– Vi har till exempel målat fasaderna själva. Personer från 16 upp
till 80 år har medverkat till att måla
dessa brädor. Det är fantastiskt!
Och de som inte har kunnat medverka rent fysiskt har kommit med
kaffekorgen. Det finns arbetsuppgifter för alla, säger Lisa Nyström.
Den kooperativa boendeformen påminner om en bostadsrätt.
Man köper in sig i en förening,
som äger ett bostadsbestånd
och tar ut ett en månadsavgift av
medlemmarna för rätten att bo i
lägenheterna. Men det finns några
avgörande skillnader.
Den som flyttar in i Baskedal
betalar en på förhand given insats,
som beroende på lägenhetens
storlek ligger mellan 180 000 och
300 000 kronor, och vid utflyttning betalar föreningen tillbaka
exakt samma belopp.
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Ängmobygg, som har stått för bygget, har
lång erfarenhet av ekohus och var därför
ett medvetet val från föreningens sida.

Baskedals Kooperativa Hyresgästförening är snart helt klar med sina fyra bostadshus
utanför Baskemölla. Det blir 16 lägenheter, merparten ganska små, och målet är att skapa
en stark granngemenskap med en hållbar livsstil.

• Intill bostadshusen ska det
även byggas ett gemensamhetshus, som även ska vara
öppet för allmänheten.
• Hyresgästerna har tillgång till
små odlingslotter.

Bostäderna räknas som hyresrätter, med de begränsningar det
medför, trots att de som bor i dem
även är sina egna hyresvärdar.
Det förekommer alltså ingen försäljning med budgivning.
– Det är också viktigt för oss,
för det här är en jättevacker plats,
där vi tycker att i princip alla ska
ha råd att bo, säger Alexandra
Jansson.
Projektet är budgeterat till 29
miljoner kronor, varav 7,3 miljoner
täcks av ett statligt investeringsstöd.
Stödet baseras dels på de höga
energikrav som föreningen har

satt upp, dels på att det är just hyresrätter. Samtidigt medför det ett
krav på att hyrorna inte får bli hur
höga som helst, även om det är
föreningen själv som sätter nivån.
– Men vi vill ju ändå hålla
kostnaderna så låga som möjligt.
Månadshyrorna ligger på mellan
4 700 och 8 500 kronor. Det är
ganska lågt för att vara ett nybygge, säger Alexandra Jansson.
I anslutning till bostadshusen
får alla medlemmar tillgång till
en odlingslott. Så småningom blir
det även en gemensamhetsbyggnad med ett större kök, samlingssal, gästrum och verkstäder.

– Jag och min familj har bott
i villa tidigare. Vi har lockats
mycket av att kunna bo i lägenhet
och slippa det jobb och ansvar
som man har när man bor i ett
hus, men ändå kunna odla och ha
närhet till djur och natur, säger
Alexandra Jansson.
Lisa Nyström, som även var
med och startade ekobyn, ser bara
fördelar med det gemensamma
ägandet:
– Jag får hela spannet från
gemenskap och trygghet till odling
och djur. Jag ser fram emot känslan av att kunna öppna altandörren
och känna: Det här är vårt! 
●

• Intill kommer det även att
byggas fristående villor, som
bygger på samma hållbarhetstänk och vars ägare blir
en del av områdets gemenskap, eftersom de precis 		
som hyresgästföreningen blir
delägare av den tre hektar
stora marken.
• Den intilliggande äppel-		
odlingen har köpts av ett par
av medlemmarna samt några
av de kommande villaägarna,
som har avsatt en del av
odlingen som en gemensam
plats för föreningen.

BERGS TOMELILLA AB
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
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Behöver ni hjälp med...
> Avloppsrensning
> Avloppsstopp

> Rörfilmning
> Rörkontroll

> Rörspolning
> Rörinfodringar

> Stamspolning
> Slamsugning

OBS! Kombibilar = inget kladd! Vi spolar och suger samtidigt!
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Tillsammans mot
en mer klimatsmart
vardag
Med gemensamma krafter ska tre allmännyttiga bostadsbolag i sydöstra Skåne, däribland
Simrishamnsbostäder, bli mer miljövänliga och även inspirera sina hyresgäster till en
mer klimatsmart vardag.

VISSTE DU?

42 m2

Sophämtning &
slamtömning?
Vi tar hand om det!

Så mycket boyta, i genomsnitt, har varje person i
Sverige, enligt statistikmyndigheten SCB.

10

TIPS FÖR
EN MER
KLIMATSMART
VARDAG

Österlens Kommunala Renhållnings AB
kundservice@okrab.se • 0414-285 70 • www.okrab.se

Byggföretaget på Österlen

MARIEDAL
Röjning, flyttning,
flyttstädning, städning
av lägenheter, hus,
tomter och gårdar.

1. Källsortera! Släng inte allt
i samma påse. Dela upp plast,
kartong, matrester, glas med
mera var för sig och lägg allt i
rätt återvinningsbehållare.
2. Släng inte mat i onödan!
Matsvinnet är ett stort problem.
Många matvaror håller långt
efter bäst före-datum. Låt lukt
och smak avgöra.

0414-44 00 74
www.mariedalsgard.se

3. Sänk värmen! Givetvis ska du
inte frysa, men om alla sänker
en grad kan det få stor effekt.
4. Släck lampan! Ha inte
lamporna tända i rum där
ingen är.
5. Stäng av kranen! Låt inte
vattnet stå och rinna i onödan,
till exempel när du borstar
tänderna.

Hållbart bostadsbolag. Simrishamnsbostäder samverkar med sina kollegor på Ystadbostäder och Österlenhem för att bli mer
klimatsmarta.

HUR KAN VI gemensamt bidra till

ett hållbart samhälle och få både
våra medarbetare och hyresgäster
att göra klimatsmarta val i vardagen? Det är utgångspunkten
för ett nytt samarbete mellan
Simrishamnsbostäder, Österlenhem och Ystadbostäder.
Initiativet kom från det sistnämnda bostadsbolaget, och Simrishamnsbostäders vd Charlotte
Wadström hängde gärna på.
– Jag blev väldigt glad. Jag
tycker om alla initiativ där vi kan
försöka påverka och göra skillnad.
Tanken är att vi ska inspirera varandra, säger hon.
Målet är att ta fram en konkret
plan, som ska hjälpa varje med16

arbetare att på daglig basis jobba
med miljöfrågorna på ett mer
strukturerat sätt.
– I nästa steg vill vi även
påverka våra hyresgäster att göra
miljövänliga val, som att återanvända så mycket som möjligt
och att undvika att köpa plastkassar, säger Charlotte Wadström.
Än så länge är samarbetet i sin
linda. Varje bolag har skapat varsin
arbetsgrupp som ska jobba med
frågan, med representanter för
olika delar av verksamheten. Ett
gemensamt möte mellan samtliga
tre bostadsbolag har också hunnit
hållas.
Eftersom Ystadbostäders vd
Pehr Carlberg, som har hållit i

trådarna, har valt att lämna sin
tjänst har projektet tillfälligt
stannat av.
Men Charlotte Wadström är
hoppfull och tror på ett fortsatt
nära samarbete. Eventuellt tar hon
själv över samordnarrollen eller
så går stafettpinnen vidare till
Österlenhems vd Pia Brink.
För Charlotte Wadström handlar det om de klassiska ringarna
på vattnet:
– Om alla hos oss drar sitt strå
till stacken under arbetstid och
det sedan avspeglar sig även i
deras privatliv, så kan de även
inspirera sin familj. Då påverkar
de sina barn, som också lär sig
göra klimatsmarta val.
●

6. Fyll disk- och tvättmaskiner!
Det är bättre att använda diskmaskin än att diska för hand, då
det går åt mindre vatten, men
fyll maskinen innan du drar i
gång den, så det inte blir många
halvfulla körningar. Detsamma
gäller tvättmaskinen.

VI ÄR DEN LOK AL A RÖRLEVER ANTÖREN.
V I U T F Ö R A L LT I N O M VÄ R M E , VAT T E N , AV L O P P O C H K Y L A .
Ring oss på 0411-24 55 55

7. Stäng maskinerna! Standbyläget gör att dina maskiner
fortsätter dra energi även om
de inte används. Stäng dem
på riktigt. Dra ut kontakten om
det är enda sättet.
8. Välj klimatsmart el! El märkt
med ”Bra miljöval” kommer
från förnybara energikällor
som sol, vind och vatten.
9. Ställ bilen, ta cykeln! Det går
kanske inte vid varje resa, men
börja med de kortare turerna.
10. Shoppa mindre och smart!
Behöver du verkligen just den
prylen? Och om du gör det,
måste den vara nytillverkad? Att
återanvända föremål som andra
valt bort är en miljögärning.
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K.W.A RÖR AB
Norra Zinkgatan 2
271 39 Ystad
Telefon: 0411-24 55 55
info@kwaror.se
www.kwaror.se
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Rikard Johansson och Minou Hellgren från föreningen StreetCorner lyssnar nyfiket, när Street Art Österlens ordförande Carina Hägg pratar om planerna att måla den grå väggen på
havssidan av Marint Centrum.

Inte bara målade elskåp. Ännu mer färg längs stråket bort mot Skansen ska förhoppningsvis göra det mer attraktivt för flanörer.

Sea Art sätter ännu mer färg på Simrishamn
Det var tänkt som en folkfest, där muralkonsten skulle få sprida
ut sig längs Simrishamns kustlinje och sätta extra färg på staden.
Tyvärr kom corona emellan. Men en vägg kommer i alla fall att
målas, samtidigt som Sea Art Festival laddar om inför nästa år.
SEA ART FESTIVAL är ett sam-

arbete mellan de två föreningarna
Street Art Österlen och StreetCorner, som verkar lokalt respektive nationellt. När deras vägar
korsades under Bästa Biennalen
i Simrishamn i höstas föddes
tanken på ett gemensamt projekt.
Idén är att sammanföra
lokala konstnärer med muralkonstnärer från andra delar av
Sverige och världen samt att
också bjuda in allmänheten
att delta. Kusten och havet blir
centrala motiv, för att betona
18

Simrishamns identitet som hamnstad.
Samtidigt ska arrangemanget
göra området söder om Marint
Centrum till ett attraktivt stråk.
– Visionen med Sea Art är att
bygga ett projekt med Branteviksvägen som en festivalgata
och att jobba med lokala färger
och lokala teman, säger Rikard
Johansson från StreetCorner.
Länge var planen att genomföra festivalen redan
i sommar, men corona satte
stopp för det.

Sea Art Festival har en tydlig miljöprofil.
Då måste även färgerna som används
vara miljövänliga.

– Vi vill ju väcka ett engagemang och skapa en riktig folkfest.
En fest utan folk blir ju lite tom,
säger Rikard Johansson.
Nu siktar arrangörerna mot
nästa sommar i stället och får på
det sättet lite längre tid på sig att
förbereda festivalen, som därefter
är tänkt att återkomma vartannat
år. Men ett av de planerade inslagen genomförs redan i år,
troligen framåt sensommaren.
På havssidan av Marint
Centrum finns en lång grå
vägg, som Simrishamnsbostäder
har upplåtit åt Street Art Österlen
att ta sig an. Målningen, som
får ett marint tema, blir ett
samarbete mellan många olika
kreatörer.
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– Men alla behöver ju inte
vara där samtidigt, utan vi kan
göra det i omgångar, säger Carina
Hägg, ordförande i Street Art
Österlen.
Sea Art har en tydlig miljöprofil. Därför används inga vanliga
sprejfärger, utan en speciell kritfärg, som är motståndskraftig mot
vädrets makter men ändå inte gör
någon skada om den exempelvis
skulle råka rinna ut i havet.
– Det är väldigt viktigt med
miljötänket, framför allt när det är
så havsnära, säger Carina Hägg.
Simrishamnsbostäder har
bekostat bygglovet och planerar
även att belysa det kommande
konstverket. Allt som ger positiv
uppmärksamhet åt Simrishamn
FÖNSTRET | NR 1/2020

är även positivt för bostadsbolaget, resonerar vd:n Charlotte
Wadström.
– Simrishamn är förknippat
med konst och kultur samt kust
och hav. Så det finns ju en bra
koppling här. Samtidigt får vi ett
konstverk på Marint Centrum, i
stället för bara en tråkig vägg. Det
blir något som livar upp och som
förhoppningsvis blir ett trevligt
inslag i stadsbilden.
Förhoppningen är att skapa ett
nytt landmärke, ungefär som den
blomstrande muralmålningen
i Hammenhög på vägen mot
Gärsnäs.
– Den är fantastisk. Man blir ju
glad varje gång man passerar där,
säger Carina Hägg.

Rikard Johansson använder
begreppet referenspunkter. Att
det handlar om att skapa platser
som alla känner till, där man
enkelt kan stämma träff: ”Vi ses
vid blombåten”.
– Ingen säger ju att vi ses vid den
grå byggnaden i hamnen, säger han.
Inte minst därför blir det så
betydelsefullt att Simrishamnsborna själva får vara delaktiga,
inflikar Minou Hellgren, som själv
kommer från staden och numera
är aktiv inom StreetCorner.
– Det här ska vi skapa tillsammans med Simrishamn. Det
ska inte bara vara någon som
kommer utifrån och målar upp
någonting. För mig som är uppvuxen här känns det viktigt.
●

”Visionen med Sea Art
är att bygga ett projekt
med Branteviksvägen som
en festivalgata och att
jobba med lokala färger
och lokala teman.”
RIKARD JOHANSSON,
STREET CORNER
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www.maleritjanstisyd.se

Det här är ett exempel på byggkoncernen JSB:s typhus Trygga Boendet, som kommer att
uppföras även i Simrishamn. Men till skillnad mot huset på bilden får Raketen bara tre
våningar och balkonger på både kort- och långsidan. 
Foto: JSB

Inget jobb är för litet
eller för stort för Österlen
Entreprenad & Transport!
VI SÄLJER grus, makadam singel, jord
och täckbark till privatpersoner och företag.
Kom och härmta eller få det utlevererat
med tipp- eller kranbil!
VI ANLÄGGER trädgårdar, gräver till pooler,
allt förberedande markarbete inför nyoch tillbyggnader.
För oss är ingenting omöjligt.

Håkan Sandin, byggbolaget JSB:s platschef, Charlotte Wadström, vd på Simrishamnsbostäder, och Sven-Olof Andersson Hederoth, representant för Simrishamnsbostäders styrelse,
tar med gemensamma krafter det första symboliska spadtaget för Raketen. I skrivande stund har redan ett 30-tal personer anmält sitt intresse för att flytta in i de två kommande
hyreshusen, som ska stå klara nästa år.

Trygga Boendet har en ljus och luftig interiör.

Hannelundsgatan 2, 279 35 Tomelilla
070-382 95 23 • www.österlenentreprenad.se

Foto: JSB

Raketen i Simrishamn är äntligen redo för start
Efter ett antal turer har spaden äntligen satts i marken för byggprojektet Raketen i Simrishamn.
Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara till nästa höst.
DEN 4 JUNI togs det första
spadtaget för Simrishamnsbostäders senaste byggprojekt
Raketen, som uppförs precis
bakom sjukhusområdet i
Simrishamn. Det blir 24 lägenheter fördelade i två huskroppar på vardera tre våningar,
med entréer ut mot Simrisvägen.
Efter två upphandlingsomgångar, varav den första drogs
tillbaka och gjordes om, har
uppdraget att bygga Raketen
slutligen hamnat hos byggkoncernen JSB.
– Det var det mest attraktiva
anbudet som vi fick in. Deras
koncept ”Trygga Boendet” ser
trevligt och genomtänkt ut. Eftersom det är en produkt som de har
byggt på andra ställen behöver
de inte uppfinna hjulet på nytt,
säger den fristående byggledaren
Kent Eriksson, som har hjälpt
Simrishamnsbostäder med den
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senaste upphandlingen och även
kommer att vara behjälplig under
byggtiden.
JSB ser fram emot en givande
byggtid.
– Vi förväntar oss ett bra
samarbete med Simrishamnsbostäder och är övertygade om
att de blir nöjda. Förhoppningsvis vänder de sig till oss igen, när
det är dags att bygga nästa hus,
säger Anders Snarberg, JSB:s
projektledare för Raketen.
JSB har sitt säte i Asarum i
Blekinge och har sina rötter i
det lokala byggbolaget John
Svenssons Byggnadsfirma.
Den nuvarande ägaren Pether
Fredholm tog över 1997 och
har utvecklat företaget till en
nationell byggkoncern med 2,1
miljarder i omsättning och cirka
350 anställda. Framgångsreceptet
är rationaliserade byggmetoder
med en rad olika typhus.

Anders Snarberg är JSB:s projektledare
för Raketen.

Johan Persson är affärsområdeschef
på JSB.

”Trygga Boendet” finns i dag i
75 svenska kommuner, däribland
Tomelilla och Kristianstad, och
totalt handlar det om cirka 3 000
lägenheter. Det är således ett
minst sagt beprövat koncept samt
en både effektiv och ekonomiskt
fördelaktig lösning.
– Det går förhållandevis
snabbt att resa husen. Byggtiden
är satt till 15 månader, säger
Anders Snarberg.
Dessutom är underhållskostnaderna låga. Utanför de
uppvärmda ytorna används inga
organiska material som kan bli
hårt åtgångna av väder och
vind. Hela stommen – bjälklag,
ytterväggar och lägenhetsskiljande väggar – är i betong.
– Det är stryktåliga hus,
konstaterar Johan Persson,
affärsområdeschef på JSB.
JSB var även med i den första
upphandlingsomgången och det
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aktuella förslaget följer i stort
sett samma upplägg som då.
Betongfasaden målas för
att efterlikna puts och färgvalet
blir sannolikt rött och vitt. Invändigt blir det en jämn fördelning av tvåor och treor, med
två av varje på vardera våningsplan.
Vissa tillägg har dock gjorts,
exempelvis ett miljöhus, en
gemensam huvudcentral för
vatten och fjärrvärme för båda
husen samt ett antal förråd.
Därför har Simrishamnsbostäder
behövt komplettera bygglovet,
vilket har bidragit till en något
senare byggstart än planerat.
Men nu är bygget äntligen
i gång och inflyttningen är beräknad till den första september
2021, berättar Kent Eriksson.
– Det är kul att det händer
saker i dessa tider, att det finns
någon som vågar satsa.
●
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VISSTE DU
ATT RAKETEN…

Din lokala El och VVS installatör

… har fått sitt namn av den
närliggande statyn med 		
samma namn?
… består av prefabricerade 		
betongväggar, som levereras
av Lättklinkerbetong AB?
… byggs i tre våningar för att
vara mer i samklang med den
befintliga bebyggelsen, trots
att detaljplanen tillåter
fyravåningshus?
… får en beräknad månadshyra
på 7 700 kronor för en tvåa
och 8 900 kronor för en
trea, under förutsättning
att projektet beviljas statligt
investeringsstöd?
… även omfattar cirka 20
parkeringsplatser, varav 		
några förbereds för laddning
av elbil?

ELTEKNIK
ENERGITEKNIK
FLÄKTTEKNIK
REGLERTEKNIK
RÖRTEKNIK
SÄKERHETSTEKNIK
DIGITALTEKNIK

Simrishamn

Ystad

Trelleborg

Fabriksgatan 8
272 36 Simrishamn
0414-121 10

Koppargatan 21A
271 39 Ystad
0411-298 80

Godsvägen 8
231 62 Trelleborg
0410-132 22

simrishamn@umia.se

ystad@umia.se

trelleborg@umia.se

www.umia.se
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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.
FRÄLST
TANDBJÄSSE
I DJUPET

TYCKTE

DE ÄR
FRÄMST

DRAGIT
KVISTIGT
OCH
KOLJUD

FORMELL
EGENMILD
SKAPS- OCH AROMA- PÅ DESSA
SES SKRINTISK OST
ORD

SAMLING
MER
OHYFSAD
PILFODRAL

KAN KO

STORLE- GÅ I
KEN PÅ MOTIVET
FÄLTET SPETS

NARE

NÖDSIGNAL
ÄDELGAS

Pizzabullar

4 portioner

16 stycken

INGREDIENSER:

INGREDIENSER:

420 g 5-minuterssill
1/2 msk vitpepparkorn
1 msk kryddpepparkorn
1/2 msk svartpepparkorn
1 st rödlök
rivet skal av 1 citron
1 smulat lagerblad
1/2 dl hackad dill

1 förpackning pizzakit
150 g prästost
100 g rökt skinka
2 msk hackad färsk oregano
1 ägg

GÖR SÅ HÄR:

1. Sila av lagen från sillen och spara
lagen i en skål. Skär sillen i bitar
(om du har hela filéer).
2. Mortla kryddorna grovt och
finhacka löken.
3. Varva sillen i en burk med lök,
kryddor, citronskal, smulat lagerblad och dill.
4. Häll lagen över sillen (ca 1 dl,
så det täcker sillen i burken).

GÖR SÅ HÄR:

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Rulla ut degen. Stryk ut ett tunt
lager med tomatsås på degen, spara
ca 3 cm på ena långsidan.

Laxröra med
varmrökt lax

Rabarberkompott
med vaniljglass

INGREDIENSER:

INGREDIENSER:

200 g varmrökt lax
200 g naturell färskost
1/2 dl hovmästarsås
2 msk finhackad dill

500 g rabarber, i bitar
2 dl strösocker
1/2 dl vatten
1 vaniljstång

GÖR SÅ HÄR:

TILL SERVERING:

Mosa sönder laxen och blanda med
färskost och hovmästarsås. Rör ner
finhackad dill.

vaniljglass
8 krossade kakor, t.ex. drömmar
myntablad

6 portioner

4 portioner

ATEISM
OCH
SKEPSIS

INSTRUKTIONERNA AV
MÄNGD
GER
GROVT
VIRKE

BIFALLSROPEN
OVILJA

VAKAR

FÖRVALTAR
AKTSAMSITT?

UTLOPP
HJORTRON

REFUSERAR

GRAVERA
ÄR
SINGLAR

ÄNGLA- TORRVAKT LÄGGA

NOTA
BENE
FRUKTAR

KÖRBANA I
METROPOL

INSTÄLLNING

DOCK

SKAMLIGA

DEN
HAR SIN
EGEN
KVIST

GLÖD
LAPPEN
STRUKTURLÖS
TAGIT
HAND OM

RESPEKT
TILL LONDONKARL

VÄRKANDE
FIRAS 1
AUGUSTI

PUHS
ÅSNEKOMPIS

ELLEN I
DALLAS

Tänk efter före

Vi bygger ett
bättre samhälle

IDOL

KVINNA
NUMMER
ETT?

ÖVERSPÄNDA

MANÖVRERAR

OXUDDE
1214

GRAFFITI

LIBANESISKT
SÄTE
REKLAM VATTEN

2. Låt koka på svag värme tills
rabarbern är mjuk. Låt kallna.
Servera kompotten med glass,
krossade drömmar och mynta.

5. Grädda i ugnen ca 10 minuter.

ENVÅLDSHÄRSKARE

MÖRSAREN
SKALLRAR
OCH SOM
OSS

DEN BÖR
VARA
VASS
JÄMMER

BE- HEMMAN
STÄLLAMONORE
GAMIER

DEN ÄR
VINDTÄT
EJ BEMÄRKT

1. Lägg rabarber, socker och vatten
i en kastrull. Dela vaniljstången.
Skrapa ner fröna från vaniljstången
i kastrullen och lägg i stången.

4. Skär rullen i 16 bullar och lägg
dem på plåt med bakplåtspapper.
Pensla med uppvispat ägg och strö
över resten av oreganon.

ANLETET
DRIVKRAFT

GÖR SÅ HÄR:

3. Riv osten och strö över. Strimla
skinkan och strö på den och halva
mängden oregano. Rulla ihop till en
rulle.

SYNER

SES KAJKA I EKA
LETTETTA

UPPVIGLING

Brantevikssill

SPATSETALA
RAT
SMARTRÖK
JUPITER- NISSAR
HUMMEN
MÅNE

VISAR
EJ RESPEKT
FÅGEL

SIMRISHAMNS

LÅSSERVICE

VINTERFARKOST
FULLTRÄFF
PÅ TUNISBIL

EJ
VIDIMERAD

BIFFKAPPA

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

VISAR
MOT
STHLMS
UNDRE
VÄRLD

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.

Öppet: Mån-fre 08.00-17.00

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

Namn:

FÖNSTRET | NR 1/2020

Adress:

Krysset nr 2/2019
Grattis till vinnarna!

Telefon:

1. Ulla Persson, Simrishamn
2. Lennart Svensson, Ystad
3. Kerstin Svensson, Simrishamn

Öppet
och ljust
Egen balkong
eller uteplats

Anmäl ditt
intresse för
Raketen på
simrishamnsbostäder.se

Hitta ditt nya hem
i Simrishamn
Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse för vårt nya attraktiva boende Raketen
i Simrishamn. Centrumnära två- och trerumslägenheter med öppen planlösning,
stort ljusinsläpp och balkong eller uteplats. Planerad inflyttning 2021.

Hitta hem på Österlen

