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Grönytegruppen
ger fullt utlopp
för växtintresset
Annika Salamon är senaste tillskottet
i Simrishamnsbostäders grönytegrupp och
känner att hon har funnit sitt kall.

L Ä S O M SK A N SE N , R A K E T E N , K L IM AT SM A R T VA R DAG, VÅ R N YA V D M E D M E R A!

VD HAR ORDET

HÖRT & HÄNT

I år blir det en
annorlunda jul
Nu är det sju månader sedan jag, i maj, tillträdde min post
som VD för Simrishamnsbostäder och Simrishamns
Näringslivsutveckling.

SOMMAREN OCH HÖSTEN har
passerat i raketfart och nu är vi
nästan framme vid jul och ett
nytt år är i antågande. Ett år fullt
av utmaningar, både personliga,
arbetsmässiga och framförallt
globala.
När jag skriver globala tänker
jag främst på hur vi behandlar vår
planet, de stundande högtider vi
står inför med en konsumtionshets som står i stark strid med
de miljömässiga katastrofer som
redan är ett faktum.
Själv planerar jag för en jul
utan frosseri och fysiska julklappar. Blir jag populär hemma?
Svaret är nej om man tittar kortsiktigt.
Istället för en kommersiell
jul kommer jag med min familj
att ha en jul i gemensamhetens
tecken. Vi ska umgås utan pryloch mathets. Det blir dessutom
övervägande grönt och närodlat
på julbordet. Svårt beslut? Nej,
egentligen inte. Vi behöver
stanna upp, tänka till och förändra vårt mönster.
Vi lever i ett överflöd och ett
slit och släng-samhälle. Detta
måste förändras för att vi ska
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kunna leva vidare. Vi behöver
komma bort från ”shoppingkulturen” och satsa mer på hållbarhet, återanvändning samt
att helt enkelt inte ha så många
prylar.
Ja, det kanske känns tufft
för stunden att inte köpa alla
dessa julklappar och julsaker
som förväntas. MEN i ett längre
perspektiv kommer det att löna
sig för oss alla om vi gemensamt
drar ner på vår konsumtion både
gällande saker och mat.
Vi behöver fråga oss själva
om vi verkligen behöver dessa
mängder av kläder, möbler och
elektronik. Svaret är givetvis nej.
En annan positiv bieffekt är
dessutom att det blir mer pengar
över i plånboken efter vår ”alternativa” jul.
I bostaden behöver vi tänka på
vår vattenkonsumtion, elanvändning, sopsortering samt värmen.
Att släcka belysningen när man
går ut, sänka värmen en grad och
ta på en tröja, undvika att köpa
plast och engångsförpackningar
och så vidare.
Vi vill ju alla att vi ska ha en
fungerande planet att överlämna
till kommande generationer.
Lite mer om vem jag är och
hur jag tänker gällande Simrishamnsbostäder och Simrishamns
Näringslivsutveckling kan du
läsa längre fram i tidningen i
vd-intervjun.
Med detta sagt vill jag önska er
alla en rofylld jul- och nyårshelg
utan konsumtionshets! 
●

Charlotte Wadström
VD

Bli en god
granne

Håll koll
på ljusen
n Visst är det mysigt med levande
ljus, inte minst i juletid och under
resten av den mörkare delen av
året, men tänk på att aldrig lämna
ett brinnande ljus utan uppsikt.
En olycka är ett ögonblicks verk.
Lämna därför aldrig ett rum där
ljusen fortfarande är tända. Det
bättre att släcka dem och tända
dem på nytt när du återvänder.

n Goda grannar är inte bara en
tv-serie från sent 80-tal. Det är
också något vi alla vill ha – och
förhoppningsvis vara. Tänk
igenom vad du kan göra för att
främja grannsämjan. Kan du
hjälpa till med något? Kanske
passa hunden? Gå till affären?
Det är också trevligt med gemensamma initiativ, exempelvis
odlingslådor som många kan dela
på och få glädje av. Gemensamma
promenader är ett annat sätt att
knyta nya vänskapsband. Ett bra
första steg är att hälsa när ni ses i
trappan eller entrén. Ett hej kan
värma gott i vinterkylan.
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Följ oss på Instagram

Peter Mårtensson

n Följ Simrishamnsbostäder på Instagram
och få en närmare
inblick i verksamheten. Efter
att alla medarbetare har haft en
vecka var, där de har presenterat
sig själva och sina arbetsupp-

Markbladet tryckeri

gifter, har turen kommit till en
närmare presentation av bostadsområdena.
På Instagram kan du också
få aktuell information och föreoch efterbilder på nyrenoverade
lägenheter.
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PA P P E R :

52 g Exopress –återvunnet
tidningspapper
U P P L AGA :

8.000 ex.
KO N TA K T:

Ladda ner vår app
n Via Simrishamnsbostäders
egen app, SIMBO APP, får du
nyheter och aktuell information direkt i mobilen. Det kan
vara särskilt bra vid oförutsedda
händelser, såsom akuta vattenavbrott. Du kan också söka bostad
via appen eller som hyresgäst
göra en felanmälan. Här finns
även svar på ofta förekommande
frågor.
Appen, som lanserades i våras,
hittar du på App Store och Play
Butik/Google Play. Följ sedan

Fönstret

nr 2/ 2019

E N I N F O R M AT I O N S T I D N I N G F R Å N S I M R I S H A M N S B O S TÄ D E R F Ö R D I G S O M B O R PÅ Ö S T E R L E N

Tävla
& Vinn
!
Lös Julkr
ysset
på sidan
11!

6

Grönytegruppen
ger fullt utlopp
för växtintresset
Annika Salamon är senaste tillskottet
i Simrishamnsbostäders grönytegrupp och
känner att hon har funnit sitt kall.

instruktionerna för nedladdning
och installation till din mobila
enhet.

Hemförsäkring – livsviktigt!
n När du hämtar ut nycklarna
till din bostad hos Simrishamnsbostäder måste du kunna visa
upp en giltig hemförsäkring. Det
är inte för bostadsbolagets skull,
utan för din egen.
Om olyckan är framme
och du saknar försäkring får

Simrishamnsbostäder
Bruksgatan 1
272 36 Simrishamn
Tel: 0414-81 96 30

du ingen ersättning alls för
förlorad egendom. Det gäller
även om du kanske inte själv
har orsakat en brand eller en
vattenskada, utan bara drabbas
av exempelvis en grannes
försumlighet. Det är viktigt
att tänka på.
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Åsikter, förslag och idéer som framförs
i artiklar, intervjuer eller insändare står
helt för artikelförfattarens eller den
intervjuades räkning och behöver inte
delas av redaktionen. För insända och
obeställda manuskript ansvaras ej.
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Fossil värme snart ett minne blott
I vinter kommer Simrishamnsbostäders hyresgäster att kunna
värma sig lite mer miljövänligt än i fjol. Under de senaste åren har
värmeanläggningarna successivt bytts ut till mer hållbara alternativ.
Även snö- och halkbekämpningen sker med hänsyn till miljön.

Annika Salamon har varit intresserad av växter sedan barnsben, men det tog ett tag innan hon insåg att det också kunde bli ett yrke.

Annika Salamon trivs i det gröna
Mycket tyder på att Annika Salamon föddes med gröna fingrar, men det dröjde många år innan hon fick
börja använda dem på allvar. Sedan i mars är hon en del av Simrishamnsbostäders grönytegrupp.
ANNIKA SALAMON kom till
Simrishamnsbostäder i våras
och är senaste tillskottet i grönytegruppen, vars åtta medarbetare sköter om bostadsbolagets
utemiljöer. Arbetet är varierat och
uppgifterna skiljer sig åt mellan
säsongerna.
– Jag trivs jättebra. Sammanhållningen är fin mellan oss
kollegor, säger Annika Salamon.
När Fönstret träffar henne är
hon och kollegan Pontus Jönsson
i full gång med nya planteringar
på bostadsområdet Brukets
gårdar. Till sin hjälp har de Inger
Losell Gummesson från samarbetspartnern Tågarps Trädgårdar,
varifrån de nya växterna kommer.
Tanken är att skapa liv och
variation i rabatterna genom
olika former, höjder och färger.
Just i dag har det fallit sig så
att arbetet sker precis utanför
Annika Salamons egen port, då
hon själv bor i området.
Ursprungligen är hon från
Helsingborg, men Simrishamn
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har varit hennes hemvist sedan
ungefär tio år tillbaka.
– Det var kärleken som förde
mig hit. Nu har jag visserligen
separerat, men jag mår väldigt
bra här. Det är nära till både
skog och hav. Sedan tycker jag
att Simrishamnsborna har en så
härlig mentalitet. De är öppna
och hjälpsamma.
Redan som barn var Annika
Salamon mycket odlingsintresserad och tog ofta sticklingar på
krukväxterna där hemma. Att
det kunde omvandlas till ett yrke
insåg hon däremot inte förrän
betydligt senare i livet.
Efter att ha haft ett antal
butiksjobb och även jobbat i en
djurpark i Malmö hamnade hon
genom Arbetsförmedlingens
försorg till slut hos Makalösa
Trädgårdar i Simrishamn, där
hon fick i uppdrag att utföra olika
trädgårdstjänster hemma hos
företagets kunder.
Barndomens stora intresse
fick äntligen – och bokstavligen

Flaket är fullt av nya växter från
Tågarps Trädgårdar, redo att placeras
ut i rabatterna.

ANNIKA SALAMON
• Aktuell som: Senaste tillskottet i Simrishamnsbostäders grönytegrupp
• Bor: Simrishamn
• Ålder: 36 år
• Civilstånd: Singel
• Utbildning: Ettårig utbild-		
ning i skötsel och förvaltning
av utemiljöer, Hvilan i Åkarp
• Fritidsintresse: Att vara ute
i skog och mark

– blomma ut på allvar, samtidigt
som hon fick smak för kryddväxter och örter.
– Det var en helt ny värld som
öppnades. Jag blev riktigt biten.
Det var som om jag plötsligt hade
hittat rätt, som om något hade
fattats i mitt liv.
2016 påbörjade Annika
Salamon en utbildning i skötsel
och förvaltning av utemiljöer på
Hvilan i Åkarp, vilket bland annat
ledde till ett första inhopp på
Simrishamnsbostäder året därpå.
En tid jobbade hon också i en
djuraffär.
Sedan i mars är det grönytegruppen som gäller fullt ut och
hon ser med spänning fram emot
sin första vintersäsong.
– Det här jobbet ger mig en
möjlighet att vara kreativ och
jag känner mig aldrig osäker
när jag jobbar. Jag vet vad jag
gör. Det känns så klockrent och
instinktivt. Jag behöver aldrig
ifrågasätta mig själv. Det sitter i
ryggmärgen.
●
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DEN FOSSILA uppvärmningen
av Simrishamnsbostäders lägenheter har minskat för varje år
sedan 2016 i takt med att gamla
värmeanläggningar har bytts ut
mot nya och mer effektiva system.
– Vi vill reducera vår miljöpåverkan så mycket vi kan. Målsättningen är att alla våra områden
antingen ska ha fjärrvärme eller
värmepump, säger underhållschefen Lars Persson.
Kvar att åtgärda är äldreboendet Bokebacken i Sankt Olof
och bostadsområdet Mården i
Gärsnäs, som i dag värms med
olja respektive pellets och redan
nästa år får värmepumpar i
stället. Enligt Lars Persson är det
en energisnål och miljövänlig
lösning.
– En kilowatt in ger fyra kilowatt ut. Det är nog det bästa vi har
i dag.
I centralorten och i Hammenhög är det fjärrvärme som gäller,
vilket också är en stabil och i
sammanhanget billig lösning.
I Hammenhög, där lägenheterna under många år värmdes
antingen med olja eller direkt-

verkande el, gjordes den sista
omkopplingen till fjärrvärmenätet så sent som förra året.
Värmen bidrar Skånefrö med.
– Det är restavfall från deras
gräsfrön, så det är väldigt naturvänligt, säger Lars Persson.
Än så länge är det enbart
bostäder med varmhyra som
omfattas av den pågående
konverteringen. I Sankt Olof och
Borrby finns det ett antal lägenheter med kallhyra som i dag
bara har elelement. I sinom tid
ska även dessa områden åtgärdas.
– Planen är att vi ska ha
varmhyra överallt, men det är
en ganska stor investering och
kräver lite mer jobb. Jag tror inte
att vi är framme förrän omkring
2023, säger Lars Persson.
Däremot har Simrishamnsbostäders hela fastighetsbestånd
redan nu energitäta fönster
och dörrar, vilket bidrar till att
minska både värmeläckage och
förbrukning.
Hur kall och intensiv vintern
blir återstår att se. Lyckligtvis vräker inte snön alltid ner i sådana
mängder som påsken 2018, då

I Hammenhög kommer fjärrvärmen från Skånefrö, bland annat hit till bostadsområdet
Haren, som tidigare värmdes med olja.

Lars Persson tvingades sova över
på kontoret för att kunna leda och
fördela arbetet.
Miljötänket styr även snöröjningen och halkbekämpningen. Samtliga maskiner tankas
med EcoPar, ett miljövänligare
drivmedel för dieselmotorer, och
Simrishamnsbostäder försöker
också i största möjliga mån undvika salt.
– Först och främst sandar vi,
men när det fryser till måste vi
ibland salta. Tyvärr. Men vi försöker jobba förebyggande och få
ut sanden innan halkan kommer,
säger Lars Persson.
Äldreboendena är prioriterade
och har normalt snö- och halkfria passager redan vid sjutiden.

Därefter följer bostadsområdena.
På ett par timmar brukar alla
områden vara avverkade. Arbetet fortsätter vid behov fram till
klockan 16 och återupptas morgonen därpå enligt samma mönster.
I Simrishamn och Gärsnäs
ansvarar Simrishamnsbostäders
egen personal – grönytegruppen
och bovärdarna – för uppgiften,
medan upphandlade entreprenörer tar hand om övriga byar.
Samarbetet är gott mellan alla
inblandade, hävdar Lars Persson.
– Det är oftast jag som har koll
på vilket väder som är på gång
och samlar gänget för att ligga
steget före. Vi har också en jourgrupp som enbart sysslar med
snö- och halkbekämpning.
●

”Vi vill reducera vår miljöpåverkan så
mycket vi kan. Målsättningen är att
alla våra områden antingen ska ha
fjärrvärme eller värmepump.”
LARS PERSSON, UNDERHÅLLSCHEF

Underhållschefen Lars Persson tittar till en av fjärrvärmeanläggningarna på Bruket i Simrishamn. Under de senaste åren har nästan all fossil uppvärmning försvunnit ur bostadsbolagets fastigheter.
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Skansen blir
en grönskande
kronjuvel

Ett konceptboende med cirka 50 lägenheter av hög standard och med verksamheter i botten planeras i stället för det äldreboende som
har tagits bort ur Skansenplanen. I den bemannade receptionen ska det gå att beställa olika tjänster. Bilden är en skiss över gatuvyn vid
den nya byggnaden. 
Bild: Wingårdhs

Skansen ska bli en grön och levande stadsdel. I etapp två, som just nu planeras, blir det cirka 135 bostäder i blandad bebyggelse och med olika upplåtelseformer.

Skansen ska bli en stadsdel
som lyfter fram det bästa av
Simrishamn. Närheten till
centrum och kommunikationer
kombineras med attraktiva
bostäder, natur, hav, aktiviteter
och verksamheter som främjar
gemenskap.
UTBYGGNADEN AV Skansenområ-

det i Simrishamn är på väg in i sin
andra etapp, som omfattar cirka
135 bostäder med en blandning av
bostads-, ägande- och hyresrätter.
Sedan Fönstret berättade om
projektet i våras har det skett en
del förändringar och den nya
detaljplanen behandlas för närvarande av kommunen.
Även om Simrishamnsbostäder inte ska bygga något
av de kommande husen är vd:n
Charlotte Wadström starkt enga6

En översiktsbild över Skansen med utbyggnadsetapp två markerad. Här ska det blir
attraktiva bostäder i kombination med publika verksamheter och grönytor, som inte bara
är till för de boende i Skansenområdet, utan för alla som bor i eller besöker Simrishamn.
Bild: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamns kommun

gerad och har många idéer kring
hur Skansen kan utvecklas. Hon
har nära kontakter med både
markägare och tilltänkta byggherrar.
– Det kommer att bli en levande och attraktiv stadsdel med en
bra blandning av bostäder, aktiviteter och grönområden. Skansen
är lätt att ta sig till och är till för
alla, inte bara för de boende,
säger hon.
Ikea- och Skanskaägda BoKlok
har fortfarande option på att
bygga cirka 60 bostadsrätter,
medan WeConstruction är tänkt
byggherre för radhusbebyggelsen
intill naturreservatet i Skansens
södra del.
Däremot har det planerade
äldreboendet fallit bort. I stället har det tillkommit en del nya
inslag, både bostäder och annan
FÖNSTRET | NR 2/2019

Bild: WSP Landskap Skåne

bebyggelse. Bland annat har Padel
of Sweden visat intresse för att
bygga en padelhall.
– Vi väntar bara på att detaljplanen ska gå igenom. I den bästa
av alla världar sätter vi spaden i
marken redan under 2020, säger
Charlotte Wadström.
Som vd även för Simrishamns
Näringslivsutvecklings AB (Sinab)
representerar hon också själv en
av markägarna i området.
Bolaget äger fastigheten
Garvaren 13, där ett av de nytillkomna bostadshusen väntas
uppföras: ett livsstilsboende med
premiumlägenheter för en senior
målgrupp, som den tilltänkta
byggherren kallar projektet.
– I den bemannade receptionen kan du beställa olika tjänster
och till exempel få hjälp med
it-frågor eller att vattna växterna
FÖNSTRET | NR 2/2019

Stor vikt läggs vid miljöerna runt husen. Bland annat ska gångtunneln mellan Skansen och stationsområdet få en rejäl ansiktslyftning.
Denna visionsbild visar hur det kan komma att se ut. 
Bild: WSP Landskap Skåne

när du reser bort. Du har också
möjlighet att beställa städhjälp,
säger Charlotte Wadström.
Planen är 47 bostads- eller
äganderätter med olika verksamheter i bottenplan, exempelvis gym, pool, fotvård och
restaurang.
– Verksamheterna anpassas
efter de lokala förutsättningarna.
Tanken är att främja gemenskap.
Därför är det viktigt att skapa
dessa ytor där människor kan
mötas, säger Charlotte Wadström.
Skånska Spritfabriken, som
av närodlade råvaror tillverkar
smaksättning till både alkoholfria
och alkoholhaltiga drycker, vill
också etablera sig i området.
Fabriken planerar även viss
publik verksamhet i form av
försäljning, avsmakning och
pub med tapasmeny.

”Vi väntar bara på att
detaljplanen ska gå
igenom. I den bästa av
alla världar sätter vi
spaden i marken redan
under 2020.”
CHARLOTTE WADSTRÖM, VD

Charlotte Wadström är
glad över att så många visar intresse för Skansen. Framför
allt tror hon att det beror på det
unika läget.
Hon lyfter fram en rapport
från Region Skåne, som har undersökt vilka stadskvaliteter som
driver småhuspriserna i ett antal
skånska städer. I Simrishamn är
det park och natur, stadsgator,
närhet till vatten samt lugna gator
som attraherar mest.
– Allt det uppfyller Skansen.
Var du än bosätter dig i området
har du gångavstånd till både
stationen och havet. Det är en
unik kombination av att vara
centrumnära, havsnära och naturnära. Du får hela kittet. Dessutom
förstör vi inga naturvärden när vi
bygger. Ingen åkermark går åt och
ingen skog behöver avverkas. ●
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Konstverket som har gett
namn åt de nya husen
går att beskåda snett
över gatan.

Omstart
för Raketen

Miljöskäl ligger bakom att Simrishamnsbostäder avbryter installationen av
tvättmaskiner i varje enskild lägenhet
och i stället lyfter fram de gemensamma
tvättstugorna. En fördel är att påfyllning
av tvättmedel styrs automatiskt från
en sådan här central, vilket håller nere
förbrukningen.

Simrishamnsbostäder har gjort om upphandlingen av Raketen
och också lämnat öppet för en delvis ny gestaltning av de två huskropparna. Om allt går enligt plan startar bygget till våren.
TANKEN VAR att Raketen, Simrishamnsbostäders nyproduktion
av 24 hyreslägenheter i kvarteret
Solrosen i Simrishamn, skulle
börja byggas redan under den
gångna hösten. Det fanns också
en förlaga i form av ett annat hus
i Skåne, som presenterades i förra
numret av Fönstret. Men det blev
varken det ena eller det andra.
I stället har Simrishamnsbostäder beslutat att göra om
upphandlingsförfarandet och
låter denna gång utformningen
av huset vara en öppen fråga.
– Dels fick vi in för få intressenter i den förra upphandlingen
och dels vill vi tänka till ett extra
varv på vad det egentligen är
som vi vill ha. Den nya upphandlingen kommer att bli klar någon
gång under december månad,
säger Simrishamnsbostäders
fastighetschef Anders Hammarlund.
Förhoppningen är att bygget
kan starta till våren och att inflyttningen kan påbörjas ungefär
ett år senare, men det blir en förhandlingsfråga med den entreprenör som får uppdraget. Det är
mycket som måste falla på plats
innan spaden sätts i marken.
I upphandlingsunderlaget har
Simrishamnsbostäder i princip
enbart specificerat antalet lägenheter och att dessa ska utgöras
av ett givet antal tvåor och treor,
som ska fördelas i två huskroppar
på tre våningar var.

– Hur anbudsgivarna sedan
formulerar detta blir spännande
att se. Det finns ju lite olika
modeller på det där, men det blir
nog inte helt annorlunda från det
vi hade på förslag tidigare, säger
Anders Hammarlund.
För Simrishamnsbostäder
är det viktigt att utformningen åtföljs av ett rimligt pris. Ju dyrare
bygget blir, desto högre blir ju
hyrorna. Det är inget önskvärt
scenario, eftersom höga hyror gör
det svårare att finna hyresgäster.
– Vi har sagt att vi vill ha en
kostnad per kvadratmeter att
förhålla oss till. Om vi släpper det
helt fritt blir det lätt ett jätteprojekt, säger Anders Hammarlund.
Än så länge är det få saker som
tyder på att det snart kommer att
stå två hyreshus på den sly- och
gräsbevuxna ytan längs Simrisvägen. Hittills har Simrishamnsbostäder bara röjt undan en del
träd och flyttat dit fjärrvärmeledningarna för att förbereda
inför bygget.
Namnet på husen är hämtat
från konstverket Raketen, som
står snett över gatan. Det rimmar
dessutom väl med det befintliga
grannhuset Galaxen, som också
ägs av Simrishamnsbostäder.
Reaktionerna från allmänheten har främst varit positiva,
enligt Anders Hammarlund.
– Vi har redan många förfrågningar från personer som är
nyfikna på Raketen.
●

Simrishamnsbostäders fastighetschef Anders Hammarlund har höga förväntningar på
de två nya hyreshus, med det gemensamma namnet Raketen, som ska byggas på marken
bakom honom. Med sina tre våningar kommer de att smälta väl in i kvarteret.
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Simrishamnsbostäder jobbar hela tiden för att miljöanpassa sin fordonspark. Än så länge har bolaget bara en renodlad elbil, men i takt
med att elfordonen utvecklas är tanken att köpa in fler. I vissa fall är dieselfordon fortfarande ett måste i verksamheten.

Simrishamnsbostäder underlättar
för klimatsmart vardag
Miljöhänsyn har länge varit en ledstjärna för Simrishamnsbostäder.
Det handlar både om att införa nya lösningar i den egna verksamheten och att underlätta för hyresgästerna att göra klimatsmarta
val i sin vardag.
SIMRISHAMNSBOSTÄDERS miljö-

engagemang genomsyrar alla delar av verksamheten och sträcker
sig ända ut till hyresgästerna.
– Vi kommer att jobba mycket
med att göra bolaget så miljösmart
som möjligt. Vi kommer att göra
vad vi kan för att ta bort de fossila
bränslena och hitta de smarta
alternativen, säger Simrishamnsbostäders vd Charlotte Wadström.
Solcellsanläggningar finns
sedan cirka ett år tillbaka på både
Trekanten och Galaxen i Simrishamn. De ska snart utvärderas och
om effekten har blivit den önskade
blir det sannolikt fler liknande
satsningar framöver.
Men en insats för miljön kan
också vara att avstå från satsningar. Simrishamnsbostäder
beslutade nyligen att avbryta den
påbörjade installationen av tvättmaskiner i varje enskild lägenhet. De som redan har fått egna
tvättmaskiner får givetvis behålla
dem, men vid utflyttning monteras de bort.
– Länge har en tvättmaskin
setts som en standardhöjning,
men det är inte bra för miljön.
FÖNSTRET | NR 2/2019

Med en tvättmaskin i lägenheten
tvättar du mer. Om du bokar tid i
tvättstugan samlar du i stället ihop
till större tvättar, säger Simrishamnsbostäders ekonomichef
Eva Nordland.
Det är fortfarande tillåtet att
installera en tvättmaskin i lägenheten, men från och med nu får
hyresgästen själv stå för kostnaden.
Målsättningen är att så många
som möjligt ska använda de gemensamma tvättstugorna, där en
av många fördelar är att tvättmedlet doseras automatiskt,
vilket i de flesta fall innebär en
minskad förbrukning.
– Det är ju i vardagen man
behöver vara smart. Här är det de
små penseldragen som kommer
att räknas. Då måste vi också
hjälpa våra hyresgäster att bli så
miljösmarta som möjligt, säger
Charlotte Wadström.
Sopsortering är ett annat sätt
att bidra till en bättre miljö. Nästan alla Simrishamnsbostäders
fastigheter har soprum med separata kärl för matavfall, tidningar,
färgat glas, ofärgat glas, papper,

plast, metall, restavfall, batterier
och lysrör.
Bilder och anvisningar visar
vad som ska ligga var, men bovärdarna hjälper också gärna till
att visa rätt.
– Det är viktigt att använda rätt
kärl och att inte ställa in för stora
kartonger eller möbler i soprummen. De ska lämnas på återvinningscentralen i stället. Våra
soprum är främst till för hushållsavfall, säger Eva Nordland.
Simrishamnsbostäder samarbetar även med företaget Textil
Recycling för insamling och återbruk av avlagda kläder. De plagg
som inte går att återanvända i
sitt befintliga skick blir till annat
material, exempelvis isolering och
möbelstoppning.
– I dag har vi åtta insamlingsplatser i både Simrishamn och
byarna. Vi vill att förutsättningarna ska vara så lika som möjligt
överallt, säger Simrishamnsbostäders underhållschef Lars Persson.
En miljöanpassning av fordonsparken ligger också högt
upp på listan. I dag används åtta
gasbilar, en elbil, en hybridbil och
två dieselbilar. De sistnämnda
är än så länge nödvändiga för att
kunna dra tunga laster, men likt
övriga dieseldrivna maskiner i
verksamheten tankas de numera

enbart med det mer miljövänliga
drivmedlet EcoPar.
Simrishamnsbostäder följer utvecklingen noggrant för att kunna
göra så klimatsmarta val som möjligt. Men mycket kan göras redan
nu, betonar Charlotte Wadström.
– Över huvud taget måste man
tänka på att inte köra några onödiga sträckor. Inom bolaget kan vi
bli ännu bättre på att planera vår
logistik. Vi kan även ställa krav på
våra leverantörer att göra miljömedvetna val.
●

MILJÖTIPS I VARDAGEN
• Sortera ditt hushållsavfall.
90 procent av Simrishamnsbostäders fastigheter har 		
soprum med separata kärl för
sopsortering.
• Tänk på att vara sparsam med
vatten.
• Släck belysningen när du går
hemifrån och låt det inte vara
tänt i rum där ingen vistas.
• Låt inte dörrar och fönster
stå öppna i onödan, så att du
släpper ut för mycket värme
ur bostaden.
• Sänk gärna värmen någon
grad och sätt hellre på dig en
extra tröja.
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Ny vd ser stor potential
i Simrishamn

Charlotte Wadström var egen företagare i över 20 år och ser sig fortfarande som en
entreprenör. Därför trivs hon utmärkt som vd för ett litet bolag som Simrishamnsbostäder med relativt korta beslutsvägar.

I VÅRAS tog Charlotte Wadström
över vd-stolen på både Simrishamnsbostäder och Sinab (Simrishamns Näringslivsutveckling AB)
efter Per-Olof Järvegren, som gick
i pension efter sex år på posten.
– Jag kommer in i ett bra
skede, där grunden är lagd för
exempelvis Skansen och Raketen.
De projekten upptar mycket av
min tid, säger hon.
Charlotte Wadström kommer
senast från Stiftelsen Thulehem
i Lund, där hon var verksamhetschef. Dessförinnan var hon under
ett par år ansvarig för lokalförvaltning på MKB Fastighets AB i
Malmö, vilket faktiskt var hennes
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första anställning efter över två
decennier som egen företagare.
Direkt efter avslutade studier vid Lunds universitet 1992
startade hon ett företag som sålde
ljud- och bildutrustning. Den
första inblicken i fastighetsvärlden fick hon 13 år senare, när hon
köpte en större industrifastighet
i Malmö, som hon rustade upp
och bland annat gjorde om till ett
kontorshotell.
Genom att göra allt från att
skaffa hyresgäster till att sköta
den dagliga driften lärde hon sig
mycket om branschen. I grunden
ser hon sig fortfarande som en
entreprenör.

– Det var många som gjorde
stora ögon när jag valde att bli
anställd, men det var något som
jag aldrig hade varit och som jag
var nyfiken på. Jag trivs bra i en
mindre organisation som Simrishamnsbostäder. Det passar min
entreprenörsanda.
Charlotte Wadström har redan
börjat sätta sin egen prägel på
verksamheten. Hon har bland
annat sett till att Skansenutbyggnaden får en delvis ny inriktning
och också lanserat Simrishamnsbostäder på Instagram.
Hennes två vd-uppdrag har
olika karaktär men flyter också
delvis in i varandra. Det som
lockade henne till Simrishamn var
just kombinationen, att få jobba
med både bostäder och näringsliv.
– Det handlar till stor del om
samhällsutveckling och jag tror
att detta är en landsända som går
att utveckla. Man behöver bara
lyfta blicken och se möjligheterna.
Charlotte Wadström ser framför allt två vägar för Simrishamn
att gå. De hänger dessutom samman och bör utvecklas parallellt.
Dels vill hon ytterligare betona
kommunen som ett kulturellt nav.
Dels vill hon göra Simrishamn
till ett centrum för företag som
arbetar med hållbarhet och miljö,
ett slags Silicon Valley för klimatfrågor.
Grogrunden till det sistnämnda finns redan. Charlotte Wadström exemplifierar med Simris
Alg, Prebona, Marint Centrum och
de många solcellsföretag som har
etablerat sig de senaste åren.
– Ett kluster med företag som
jobbar med klimatsmarta lösningar och hållbarhetsfrågor skulle ge
arbetstillfällen och uppmärksamhet på både regional och nationell
nivå, kanske till och med internationellt.
Det går hand i hand med att
stärka Simrishamns profil som

kulturkommun, dit Charlotte
Wadström även räknar matkulturen med restauranger som
serverar närodlad mat och många
småskaliga producenter.
Österlen ska inte bara vara ett
trevligt utflyktsmål, utan framför
allt en plats där man bor och är
verksam. Simrishamnsbostäder
har en viktig roll att spela i en
sådan utveckling.
– För att folk ska kunna arbeta
här behöver de någonstans att bo
och då behöver vi bygga attraktiva
bostäder. I samarbete med kommunen kan vi också hjälpa företag
som vill etablera sig här att hitta
mark. Potentialen är enorm men i
mitt tycke outnyttjad. Vi har mark
som vi kan bebygga utan att förstöra naturvärden, säger Charlotte
Wadström och tillägger:
– Vi vill vara med och ta fram
långsiktiga planer, för vi talar ju
om ett samhälle som ska fungera
även på sikt, inte bara här och nu.
Vi bygger för framtiden.
●
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SVAMLAS

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.
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LÄNGDMÅTT
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PUNKT
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SPETS ÖVERSYN

NYTTJAR
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HUVUDSAKLIGA CIRKULÄRT
SMYCKET

NÄR RIKE
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GRÄDDAN

VAR
TJOCK
FÖRR

FRÖKEN

ANSPRÅKEN PÅ
EGENDOMARNA

BAR OFTA
EVERT
TAUBE

BOLLAS
OCH
HOPPAS
DET PÅ
EJ UTE I
CYBERRYMDEN

RÖRA

STUVNING

ASPEKT
AV
RADIOAKTIVITET

SELEKTION
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OCKSÅ
VARA TAMILSKA
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LÄGGER
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SKYTT?

FROTTERA

VÄRDSHUSVÄRD

MALMSJÖS

KAN SES
I REDET
DÅ FÖRE
ERICSSON
MAT FÖR
MILJARDER
GISSAR

RÖNNLUND

KONSTÅKARHOPP

KAOS

JULDRYCKEN
MITT I
MATKÖN
KAN VARA
BÅDE
TRÄD &
BUSKE

GRISEN I
SÄCKEN
STATERNA

GARNÄNDE UTAN
GARDE
MAT- BEARBETAS
FISK DEGEN PÅ

ELASTICITET

GIRLAND
UTGIFTEN

NEW
JERSEY
AMERIKANSK
FILMSTJÄRNA

DAGSMEJA
SKREV
OPERAN
SPADER
DAM

BERÖRS

PIPPI I
SKOGEN FRÅGA

SPELBOLAG

I SVAR

ULV

MINNESSTICKA
FÖRE
KÄND
ROBER- POOL FÖR
LUNDATO
GRUPP

CHARLOTTE WADSTRÖM
YTTERPLAGG
MÅL FÖR
CA 15.000

• Yrke: Vd på Simrishamnsbostäder och Sinab

• Bor: På en hästgård i Veberöd

FÖRFLYTTA
JORD

• Utbildning: Universitets-		
utbildning företagsekonomi
och förvaltningslinjen

• Fritidsintressen: Ridning,
golf och tennis
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KNOTA
KROATISK
HUVUDSTAD
VAJA

RADIOMANNEN
CARLSSON

• Bakgrund: Egen företagare,
lokalförvaltare på MKB Fastighets AB och verksamhetschef
på Stiftelsen Thulehem

LOCKBETE

SUPER
I ALPIN
BACKE
YTMÅTT

TECKNARNERMAN
GAS I
RYMDEN

AVSER
TÖMMA
LAGER

• Ålder: 53 år

• Familj: Maken Hans, 19-årige
sonen Emrik och 17-åriga
dottern Idali

LURA

BUSKE
RYKTE
OXUDDE
0900

Lösningen skickas till Simrishamnsbostäder, Bruksgatan 1, 272 36 Simrishamn eller via e-post till info@simrishamnsbostäder.se. Vi vill ha ditt svar senast den XX Xxxxxxxx.

Namn:
Adress:

Krysset nr 1/2019
Grattis till vinnarna!

Telefon:

1. Gun & Gert Persson, Tommarp
2. Ray Jarlsheim, Simrishamn
3. Elias Isaksson, Simrishamn

God Jul &
Gott Nytt År!
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