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FLEXIBILITETEN  i var man be- 
finner sig när man utför kontors-
arbete tror jag också är här för 
att stanna. Tekniken finns och 
utvecklas och kan man minska 
alla förflyttningar så har vi  
både klimatpositiva och tids-
optimerande effekter att vänta. 
Redan innan Corona erbjöd en 
del framstående företag sina 
medarbetare en flexibilitet i var 
(och även när) de arbetar. Man 
mäter helt enkelt leverans och 
produktivitet istället för tid. Med 
detta vill jag dock inte förringa 
vikten av de fysiska informella 
mötena som sker i korridorer  
och vid kaffemaskinen. 

Men oavsett så är jag extra 
glad för att vaccinationerna  
kommit en så bra bit på väg att 
restriktionerna börjat luckras 
upp. Detta ger oss valmöjligheter 
som vi inte haft på över ett år. 
Valmöjligheter som vi tidigare 
sett som självklarheter och som 
vi förhoppningsvis nu kan upp-
skatta och värdesätta på ett högre 
plan, såsom umgänge med våra 
vänner och äldre generationer. 

Ett av de spännande projekten 
som Simrishamnsbostäder nu 
driver, och som också ligger  
mig extra varmt om hjärtat, är 
Cypressen i Hammenhög, där  
vi konverterat ett tidigare äldre-
boende till ett konceptboende. 
Det blir en form av kollektiv  
där alla boende har sin egen  
fullt utrustade lägenhet, men 
där möjlighet har skapats till 
umgänge genom att det ingår 
tillgång till flera olika gemen-
samhets- eller aktivitetslokaler 
och odlingslotter för de som  
önskar. Tanken med boendet  
är att minska den ofrivilliga  
ensamhet som allt för många  
i vårt samhälle lider av. 

Förutom klimatkrisen så är 
isolering och utanförskap och 
vad det medför ett av vår tids 

största problem, och båda dessa 
kan vi som bostadsbolag aktivt 
påverka i rätt riktning med hur, 
var och vad vi bygger.

Mer om Cypressen och några 
andra projekt som Simrishamns-
bostäder driver kan du läsa om 
längre fram i detta nummer. 

Du får också bland annat 
en artikel om Kundkristallen 
som Simrishamnsbostäder i år 
tog hem för andra gången, (jag 
vill även här rikta ett stort och 
hjärtligt tack till alla våra hyres-
gäster som besvarat vår enkät), 
en artikel om hur en uthyrnings-
process ser ut, samt lite annat 
smått och gott såsom informa-
tion om Skansens utveckling, hur 
byggnationen av vårt nya kontor 
och lager fortskrider samt hur vår 
ordförande ser på verksamheten.

Så förutom att jag önskar er en 
givande läsning så passar jag på 
att önska er alla en grön sommar, 
full med valmöjligheter, men som 
också går i gemenskapens tecken! 

Charlotte Wadström
VD 

Självklart är detta inte svart eller vitt men för egen del hoppas jag till exempel att vi behåller den mer  
hygieniska covid-hälsningen med armbåge och att handslag försvinner som företeelse, men jag  
talar för mig själv här, och har ingen aning om vad den breda massan har för uppfattning. 

Återgår vi till pre-Corona 
eller är samhället för  
alltid förändrat?
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HÖRT & HÄNT

KUNDKRISTALLEN  delas ut 
av AktivBo och baseras på de 
undersökningar som företaget 
gör bland landets hyresgäster. 
Både kommunala och privata 
fastighetsbolag nomineras i olika 
kategorier, som samtliga kretsar 
kring service och kvalitet.

Eftersom det är hyresgäster-
nas åsikter som ligger till grund 
för priset rankas det mycket högt 
i fastighetsbranschen.

– Det är verkligen en förmån 
att få dela ut Kundkristallerna 
till de vinnande hyresvärdarna. 
Syftet är att skapa drivkraft  
och engagemang för att höja 
branschens totala förvaltnings-

kvalitet, och vi ser att det ger 
resultat. Den totala boendeupp-
levelsen har förbättrats för 
väldigt många av Sveriges hyres-
gäster, säger Jon Svensson, vd på 
AktivBo, i ett pressmeddelande.

För att bli nominerad måste 
bolagen föregående år ha genom-
fört en hyresgästundersökning 
med hjälp av AktivBo. Simris-
hamnsbostäder genomför sådana 
undersökningar vartannat år och 
plockade för två år sedan hem 
segern i kategorin högst produkt-
index.

I år blev det pris igen – i 
samma kategori. Det innebär  
att Simrishamnsbostäder er-
bjuder det bästa boendet med  
de mest välskötta utemiljöerna  
i Sverige bland bostadsbolag  
med 200–3 999 lägenheter.

Prismotiveringen lyder: ”Det 
här är Simrishamnsbostäders 

andra kristall för högsta produkt-
index. Med genomgående höga 
betyg på alla ingående frågor och 
delindex imponerar man med 
83,5% nöjda hyresgäster på lägen-
heten och 93% nöjda hyresgäster 
på allmänna ytor.”

– För våra medarbetare är  
det en stor fjäder i hatten och na-
turligtvis även för ledningen. Vi 
försöker hålla en god arbetsanda 
i företaget, och om man trivs på 
sin arbetsplats blir det roligare 
att arbeta. Det bidrar också till att 
det blir bättre för hyresgästerna, 
säger Simrishamnsbostäders 
ordförande Bertil Bjerstam.

Övriga kategorier i Kund-
kristallen är högsta serviceindex, 
största lyft serviceindex, högsta 
profil, bästa nyproduktion, hög-
sta serviceindex lokaler, största 
lyft serviceindex lokaler och 
hederskristallen.  ●

När fastighetsbranschens  
prestigefyllda pris Kund- 
kristallen delades ut tidigare  
i år var Simrishamnsbostäder 
åter igen en av vinnarna.

Simrishamnsbostäder 
bäst i landet – igen

Kundkristallen brukar samla alla vinnare till en stor gala på Berns, men pandemin gjorde att årets ceremoni blev digital. På Simrishamnsbostäders hemsida finns en video som visar 
den del av galan då priset för högsta produktindex delas ut. Pressbild: AktivBo

”För våra medarbetare 
är det en stor fjäder i 
hatten och naturligtvis 
även för ledningen.  
Vi försöker hålla en god  
arbetsanda i företaget, 
och om man trivs på  
sin arbetsplats blir det 
roligare att arbeta.”  
BERTIL BJERSTAM, ORDFÖRANDE, 
SIMRISHAMNSBOSTÄDER

Fotografera ditt  
område – och vinn
n Efter att ha en haft fototävling 
om balkonger och uteplatser  
utlyser Simrishamnsbostäder nu 
en ny fototävling med ett nytt  
och betydligt bredare tema. 
Denna gång kan man rikta linsen 
mot det mesta i sitt bostads- 
område och gärna fånga känslan  
i sin omgivning.

– Bilderna vi fick in förra 
gången var jättefina med blom-
mor och växter, men jag tänkte 
att det kunde vara roligt att ha  
ett lite större perspektiv och se 
annat också: möten folk emellan,  
lekande barn med mera, säger 

Eva Lindeborg, bosocial utveck-
lare.

Du skickar in din bild till 
info@simrishamnsbostader.se. 
Märk mejlet med ”Fototävling”. 
Simrishamnsbostäder vill helst 
ha bilderna i digitalt format, men 
om det inte är möjligt kan du 
även skicka en pappersbild till 
Simrishamnsbostäder, Bruksga-
tan 1, 272 36 Simrishamn. 

Publicering sker på hemsidan, 
Instagram och sannolikt också 
i nästa Fönstret. Vinnarna får 
pris i form av ett presentkort hos 
Köpmannaföreningen.

Det får gärna vara lite liv och rörelse på bilderna i Simrishamnsbostäders nya fototävling. 

Nya med- 
arbetare på 
Simrishamns-
bostäder
n Under våren har Simrishamns-
bostäder rekryterat tre nya med-
arbetare. Grönytegruppen har 
förstärkts och utökats med Linda 
Björk och Mårten Persson, medan 
Frida Ralmark är ny uthyrnings-
ansvarig på kontoret och kom-
mer på sikt även att ta ansvar för 
bolagets sociala medier, hemsida 
och marknadsföring.

Mårten Persson jobbade  
tidigare på Bollerup, där han 
har varit anställd  i 26 år. Frida 
Ralmark kommer närmast från 
en tjänst som upphandlare på 
kommunledningskontoret. Linda 
Björk har jobbat 28 år inom vår-
den men har nu sadlat om helt.

Linda Björk är en av Simrishamns- 
bostäders nya medarbetare och ett 
välkommet tillskott i grönytegruppen, 
som sköter om utemiljöerna i bostads-
områdena. Hon jobbade tidigare inom 
vården och ser sitt nya uppdrag som en 
kul utmaning. 

Följ Simrishamns- 
bostäder på  
Instagram
n Du vet väl att du kan följa  
Simrishamnsbostäder på Ins-
tagram? Där publiceras regel-
bundet bilder från verksamheten 
och pågående byggprojekt. Gör 
som över 200 andra personer 
och logga in på instagram.com/
simrishamns-bostader och bli  
en följare.

60
n Så många procent av kontors-
fastigheten Galaxens elförbruk-
ning tillgodoses av solcellsan-
läggningen på taket. Hållbarhet 
är en prioriterad fråga för Simris-
hamnsbostäder.

Miljöengagemang hos  
Simrishamnselever
n Simrishamnsbostäder är stolta 
över att de bidrar till att ge  
Simrishamns kommuns mellan-
stadieelever en gedigen utbild-
ning i miljöfrågor genom Natur  
& Miljöboken, utgiven av Svenska 
Kunskapsförlaget.

Skolorna får boken kostnads-
fritt genom att lokala företag, 
organisationer och förvaltningar 
sponsrar inköpen.

På ett roligt och pedagogiskt 
vis får barnen viktig kunskap om 

hur även små förändringar i vårt 
beteende kan göra stor skillnad. 
Visionen är att få en generation 
svenskar som både kan och vill bi-
dra på miljö- och klimatområdet.

Klass 6B på Fredsdalsskolan 
i Simrishamn vann dessutom 
nyligen tredje pris i den nationella 
miljötävling som anordnas årligen 
tillsammans med miljömärk-
ningen Svanen och Håll Sverige 
Rent. Det gav tusen kronor till 
klasskassan.

Vi rullar med matavfall i  tankarna.

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

Vi tar hand om det!

Sophämtning & 
slamtömning?

På Instagram får du en fin inblick  
i Simrishamnsbostäders vardag.
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EFTER ETT SNABBT och i stort  
sett bekymmersfritt bygge, som 
dessutom blev betydligt billigare 
än beräknat, står Simrishamns-
bostäders två nya trevåningshus 
längs Simrisvägen i Simrishamn 
färdiga för inflyttning.

Husen bär samma namn som 
statyn snett över vägen, Raketen, 
och består av sammanlagt 24 
lägenheter, fördelade på tvåor 
och treor på cirka 60 respektive 
70 kvadratmeter.

Byggkoncernen JSB, som har 
ansvarat för projektet, känner att 

deras närvaro i området har varit 
uppskattad. Så är det långt ifrån 
alltid.

– Det har fungerat jättebra.  
Vi har inte fått några klagomål 
alls. Annars är det ganska vanligt 
att ny bebyggelse retar upp folk  
i området, säger platschefen  
Marcin Fijolek och berättar  
att det i princip bara är en del 
finjusteringar kvar innan hyres- 
gästerna kan börja flytta in.

Simrishamnsbostäders vd 
Charlotte Wadström fram- 
håller att det är ett väl genom- 
fört projekt. Genom en noggrann 
planering har alla inblandade 
tänkt till i förhand och därmed 
kunnat förutse eventuella pro-
blem. Det har också varit rent och 
snyggt i området under byggtiden.

JSB har byggt många liknande 
typhus runt om i landet, totalt 

cirka 3 000 lägenheter, och få 
överraskningar kan uppstå i  
ett så pass välbeprövat koncept. 
Det har också bidragit till den 
smidiga processen.

– Därför har vi kunnat  
tidigarelägga inflyttningen.  
Vi har erbjudit hyresgästerna  
att flytta in från den 15 juli,  
om de vill och kan. Egentligen  
var det den första september  
som var sagt från början, säger  
Charlotte Wadström.

Intresset har varit stort och  
vid inflyttning kommer alla lägen-
heter att vara uthyrda. Ålders-
spannet på hyresgästerna är stort, 
från ungdomar till 70-plussare, 
men barnfamiljerna är få. 

Som det ser ut i skrivande 
stund kommer nästan hälften av 
de 24 hyresgästerna från andra 
kommuner. Det gläder Charlotte 

Wadström att Raketen har lyckats 
locka så pass många att flytta till 
Simrishamn.

– Jag får gratulera dem till 
väldigt fina lägenheter. De är  
välplanerade, ljusa och har gott 
om förvaringsutrymmen. Samt-
liga har också antingen en stor 
balkong eller en rejäl uteplats.

Ursprungligen skulle de två 
huskropparna stå närmare  
varandra. Men genom att sära  
en aning på dem har de fristå-
ende förrådsbyggnaderna och 
miljöhusen kunnat placeras så 
att de inte står mittför bostads-
husen, utan snarare mittemel-
lan – till glädje för de kommande 
hyresgästerna.

– Det blir verkligen till det 
bättre för uteplatserna på bak-
sidan, säger JSB:s projektledare 
Anders Snarberg.

Nya bostäder byggda i raketfart
Simrishamnsbostäders senaste 
nybygge Raketen blev färdigt 
tidigare än beräknat. Därmed 
har de kommande hyres- 
gästerna också erbjudits  
att flytta in redan i sommar  
i stället för i höst.

7 388
Så många kronor kostar det  
per månad att hyra en tvåa på 
Raketen, medan en trea kostar  
8 247 kronor. Simrishamns- 
bostäder har fått investerings-
stöd för projektet. Det innebär  
att de måste hålla en viss hyres-
nivå, men hyrorna ligger till och 
med något under denna nivå.

Simrishamnsbostäders miljö-
arbete har fått tydligt genomslag 
även på Raketen. Byggnaderna är 
energisnåla och varje lägenhet har 
också individuell vattenmätning.

Miljöhusen och förrådsbygg-
naderna har så kallade sedum- 
tak, som bland annat minskar 
risken för översvämning vid 
plötsliga skyfall och dessutom 
binder föroreningar i luften.

Det var även viktigt att de 
höga, äldre träden intill husen 
fick stå kvar, även om det inte  
var optimalt för själva bygg- 
processen. Endast ett av träden 
stod så pass mycket i vägen att 
det behövde sågas ner. Men det 
har ersatts av ett nytt, betonar 
Charlotte Wadström.

– Det är alltid trevligt att det är 
uppväxt runt om och inte ser så 
sterilt ut.  ●

Projektledaren Anders Snarberg och platschefen Marcin Fijolek från det ansvariga 
byggbolaget JSB är mycket nöjda med Raketen samt att deras arbete verkar uppskattat 
av både Simrishamnsbostäder och folk i omgivningen.

Raketen består av två identiska så kallade lamellhus. Varje hus har 12 lägenheter. Alla lägenheter har rejält tilltagna balkonger eller uteplatser.De kommande hyresgästerna får flytta in i ljusa och fräscha lägenheter. 

Lägenheterna har gott om förvaringsutrymmen. JSB:s platschef Marcin Fijolek öppnar 
garderoben i en av tvåorna.
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EFTER DEN GANSKA  långa kalla 
våren har växtligheten plötsligt 
exploderat, svulten som den är 
på sol och värme. Simrishamns-
bostäders grönytegrupp är ute på 
årets första ogräsbekämpning på 
Bruksområdet i Simrishamn och 
det går inte att ta miste på vilka 
rabatter som de har varit i och 

vilka de ännu inte har hunnit till.
De har spridit ut sig lite var-

stans. Linda Björk och Annika 
Salamon samarbetar på en  
av gårdarna, medan Mårten  
Persson och Nenad Pocrnja håller 
till precis runt hörnet. Någon-
stans i området är också Pontus 
Jönsson i full gång.

Det här gänget är vant vid  
att slita hårt oavsett om regnet 
öser ner, men denna morgon 
har de vädret på sin sida, vilket 
underlättar arbetet. Arbetsdagen 
börjar klockan sex på morgonen.

– Tidigare började vi klockan 
sju, men just nu testar vi att börja 
en timme tidigare tisdag, onsdag 

och torsdag med ledigt var- 
annan fredag. Det är rätt tungt  
att gå i rabatterna och på det här 
sättet blir det med jämna mellan-
rum en längre helg, då man kan 
vila upp sig. Det verkar som om 
det ger önskad effekt, säger  
Magnus Norrman, grönyte-
ansvarig.

Senast Simrishamnsbostäder 
undersökte hur nöjda hyres-
gästerna är gav hela 93 procent 
godkänt betyg åt utemiljöerna. 
Det vägde tungt när bostads-
bolaget i februari i år hämtade 
hem utmärkelsen Kundkristallen 
ännu en gång.

Under de senaste två åren har 
grönytegruppen stegvis utökats, 
från två till sex heltidstjänster, 
medan säsongsanställningar och 
inhyrd arbetskraft har minskat. 
Under våren har exempelvis 
Linda Björk och Mårten Persson 
anställts.

I Simrishamn tar Simris-
hamnsbostäders egna medarbe-
tare hand om alla utemiljöer. I 
byarna klipper de gräset, medan 
övriga uppgifter fortfarande 
ligger på andra aktörer. Det 
sistnämnda kan så småningom 
komma att ändras.

– Om du köper en tjänst av 
någon gör de ju bara det som de 
har betalt för. Tanken med fler 
egna heltidsanställda är att skapa 
ett mervärde och kunna få mer 
gjort under året, säger Magnus 
Norrman.

Under vintersäsongen står 
grönytegruppen för snöröjningen 

och när det börjar bli varmare 
står vårstädningen högst på  
schemat, men de har också hand 
om plattläggning och mark-
arbeten.

I samband med att ogräset 
börjar frodas börjar även gräset 

växa. I Simrishamn ansvarar 
Magnus Norrman för gräsklipp-
ningen, medan Andreas Nilsson 
sköter den ute i byarna. De har 
också huvudansvaret för den 
omfattande häckklippning som 
påbörjas i juni.

7
Ungefär så många arbetsdagar 
skulle det ta för en person att 
klippa Simrishamnsbostäders 
samtliga gräsmattor, varav 
halva tiden enbart i Simrishamn. 
I dag är uppgiften uppdelad på 
två personer.

Några månader senare är det 
dags att börja plantera.

– För att minska behovet av 
bevattning under sommaren, då 
det ofta också blir bevattnings-
förbud, har vi beslutat att all 
plantering ska göras på hösten, 
säger Magnus Norrman.

Nenad Pocrnja är den ende i 
grönytegruppen som är säsongs-
anställd, vilket han har varit i 
ganska många år vid det här laget 
och gärna fortsätter vara trots 
att han snart är 70 år. Han tycker 
om att kratta i rabatterna och 
skämtar gärna glatt med arbets-
kamraterna.

– Det känns bra att jobba, det 
känns levande.   ●

Linda Björk och Annika Salamon från grönytegruppen hjälps åt med årets första ogräs-
rensning på Bruksområdet i Simrishamn.

Mycket jobb  
bakom prisade  
utemiljöer

Invändig Målning, Fasadmålning  
och Fönsterrenovering

Sug- och spolbilstjänster för fastighet,  
industri och miljö – vi tömmer, fyller,  

spolar, förflyttar och sanerar

Sanering, Fuktskador, Byggnadsmiljö,  
Fastighet och Industri

En trygg partner för alla  
avloppsrenoveringar

www.maleritjanstisyd.se

www.nhspolning.se

www.ocab.se

www.mcmab.se

Grönytegruppen ser till att omgivningarna runt Simrishamns-
bostäders hyreshus hålls i gott skick. De har också fått ett  
kvitto på att deras insatser uppskattas. De välskötta ute- 
miljöerna spelade en avgörande roll när Simrishamns- 
bostäder vann Kundkristallen tidigare i år.

Magnus Norrman är  
grönyteansvarig och en  

av två medarbetare som  
sköter den omfattande  

gräsklippningen i  
bostadsområdena.



10 F Ö N S T R E T  |  N R  1 / 2 0 2 1 F Ö N S T R E T  |  N R  1 / 2 0 2 1  11

DEN CIRKA 7 000  kvadratme-
ter stora fastigheten Hyveln 1, 
precis vid den västra infarten till 
Simrishamn, kommer inte att stå 
tom särskilt länge till. Faktum 
är att det redan i maj började 
märkas att något är på gång, när 
stålstommen till den kommande 
byggnaden restes.

Här var det länge tänkt att  
ett större byggvaruhus skulle  
slå sig ner, men när det inte  
blev av köptes marken i stället  
av Simrishamnsbostäders sys-
terbolag SINAB (Simrishamns 
Näringslivsutveckling AB).

Eftersom Skansenområdet 
inom kort ska bebyggas med fler 
bostäder och verksamheter måste 

Simrishamnsbostäder flytta  
sitt förråd därifrån. När det ändå 
ska byggas en ny, stor byggnad, 
passar det utmärkt att även skapa 
ett mer ändamålsenligt kontor.

– Det här kommer även att 
skapa en mer tydlig entré till  
Simrishamn. I stället för en öde-
tomt blir det en upplyst och väl-
komnande byggnad. Jag tycker 
också att det är trevligt med den 
allé som är planterad. Det blir 
inte längre bara en industri- 
känsla, när du rullar in i staden, 
säger Simrishamnsbostäders  
vd Charlotte Wadström.

Byggnadens 1 900 kvadrat- 
meter fördelas relativt jämnt  
mellan de två funktionerna.  

Kontoret blir ungefär 900 kva-
dratmeter stort.

– Vi får en yta där vi får plats 
allihop. Det har inte riktigt varit 
så på vårt nuvarande kontor. Hela 
byggnaden är anpassad efter 
dagens arbetsmiljökrav. Nu får 
vi också utrymme att växa lite 
grann, säger Charlotte Wadström.

Två arkitektfirmor fick i upp-
drag att formge byggnaden och 
valet föll i slutändan på Kamikaze 
Arkitekters förslag. Utformningen 
i kombination med miljövänliga 
material låg bakom valet, uppger 
Charlotte Wadström.

Bland annat får byggnaden 
värmeåtervinning i ventilatio-
nen och miljövänligt sedumtak. 
Dessutom blir det solceller på 
taket och laddplatser för elbilar 
på parkeringen.

Bertil Bjerstam, ordförande i 
Simrishamnsbostäders styrelse, 
framhåller att det blir mindre 
körande fram och tillbaka för 
exempelvis grönytegruppen, 
som nu får alla sina maskiner, 
reservdelar och verktyg samlade 
på samma plats.

– Arbetet blir mycket effekti-
vare. Sedan har vi en fördel till, 
att vi får ett stort fikarum där  
det finns plats för alla, från vd:n 
till den som räfsar rabatten,  
säger han.

Som ett led i miljöarbetet 
satsar Simrishamnsbostäder 
på lokalt omhändertagande av 
dagvatten och det kan också bli 
egna odlingar i anslutning till 
byggnaden.

– Det här är inget standard-
projekt, utan är skräddarsytt för 

Nya kontoret växer fram vid den västra infarten
våra behov. Det känns väldigt 
genomtänkt och fint, säger  
Charlotte Wadström.

Många byggbolag visade 
intresse för att ta sig an projektet. 
Simrishamnsbostäder fick in sju 
kvalificerade och korrekta anbud.

Uppdraget gick till det  
Smedstorpsbaserade familje- 
företaget Knut Edstrands Bygg-
nads AB (KEBAB), som i dag  
drivs av grundarens sonson Jonas 
Edstrand och hans farbror Lars 
Edstrand. När Fönstret besöker 
byggarbetsplatsen på Hyveln 1  
är båda på plats.

– Vi vill gärna ha jobb i  
vår hemtrakt. Så det här är  
ett kul projekt. Det tror jag att 
våra killar tycker också. De  
kan jobba nära hemmet och  
slipper köra till Malmö. Vi för- 
söker använda vår egen personal 
så mycket vi kan och inte ta  
in folk utifrån, säger Jonas 
Edstrand och berättar att även 
underentreprenörerna i stor 
utsträckning kommer från  
närområdet.

KEBAB har under projekte-
ringsfasen valt att fortsätta sam-
arbetet med den ursprungliga  

arkitektfirman, vilket inte  
alltid är en självklarhet. Jonas 
Edstrand menar att samspelet 
har varit bra. De har kunnat  
diskutera sig fram till lösningar 
som alla är nöjda med.

Enligt tidsplanen ska allt  
vara klart redan den 15 decem-
ber, med slutbesiktning den 22 
december och inflyttning under 
det första kvartalet år 2022.

Konstruktionen i sig är  
ingen större utmaning för ett  
så pass erfaret byggbolag som  
KEBAB, som under 60 års tid  
har uppfört allt från villor,  

höghus och butiker till skolor, 
sporthallar och industrianlägg-
ningar. Men det är ändå inte 
vilket bygge som helst, medger 
Lars Edstrand.

– Själva hallarna är ganska 
vanliga och skapas med hjälp av 
färdiga väggelement, som redan 
är isolerade, men fasaderna är 
lite speciella med sina blandade 
material. Det blir både trä och 
plåt. Sedan blir det ju också  
sedumtak och många solceller.  
Så det känns rätt spännande och 
jag tror att det kommer att bli 
riktigt fint. ●

”Vi vill gärna ha jobb i vår hemtrakt. Så det här är ett kul projekt. Det tror jag att våra killar tycker också. 
De kan jobba nära hemmet och slipper köra till Malmö. Vi försöker använda vår egen personal så mycket vi kan 
och inte ta in folk utifrån.”  JONAS EDSTRAND, KNUT EDSTRANDS BYGGNADS AB

Simrishamnsbostäders nya kontor och förrådsbyggnad har börjat  
ta form. Om allt går som planerat är allt klart redan till jul.

Montering pågår för fullt vid den västra infarten till Simrishamn. När bilden tas är det maj, så när du läser detta har det med all säkerhet hänt ännu mer på platsen.

Så här är det tänkt att Simrishamnsbostäders nya kontor och förråd ska se ut. Om du har arkitektfirman Kamikazes ursprungliga förslag i färskt minne kan du se att något har föränd-
rats. Byggnaden behövde nämligen vändas inför bygglovet, som gavs i slutet av januari.  Bild: Kamikaze Arkitekter

Den 7 000 kvadratmeter stora tomten Hyveln1 har stått öde länge och det har funnits 
olika planer för marken.  Bild: Simrishamnsbostäder

Lars Edstrand och Jonas Edstrand från Knut Edstrands Byggnads AB (KEBAB) diskuterar 
bygget som de ansvarar för på fastigheten Hyveln 1 i Simrishamn. Här uppförs Simris-
hamnsbostäders nya kombinerade kontors- och förrådsbyggnad, som också skapar en 
mer välkomnande entré till staden.
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DET FORNA  äldreboendet Tulpa-
nen mitt i Hammenhög har stått 
tomt i ett par år, bortsett från 
restaurangen på bottenplan och 
PRO:s aktivitetshörna. Men nu ska 
det fyllas av liv igen.

De 15 lägenheterna har renove-
rats och Tulpanen har förvandlats 
till Simrishamnsbostäders nya 
konceptboende Cypressen.

Inspirationen kommer från 
Helsingborgshems Sällbo, ett 
nischat och generationsöverskri-
dande boende där hyresgästerna 
delar på gemensamma ytor och 
tillsammans formar miljön.

Cypressen blir således inte 
vilket hyreshus som helst, utan en 
plats för gemenskap och umgänge, 
där alla som bor i huset förbinder 
sig att vara delaktiga i boendets ut-
formning. Tanken är att grannarna 
ska ha glädje av både varandra och 
de stora gemensamhetsytorna.

Simrishamnsbostäder ser 
det inte minst som ett sätt att 
motverka ensamhet, för oavsett 
om ensamheten är självvald eller 
ofrivillig kan kontakten med andra 
människor liva upp tillvaron.

– Vi känner själva att detta är en 
jättebra idé. Det är kanske ingen 
investering som vi tjänar en massa 
pengar på. Däremot är det en stor 
vinst för alla som flyttar hit och 
även för Hammenhög i stort, när 
huset inte längre gapar tomt, säger 
Eva Lindeborg, bosocial utveck-
lare på Simrishamnsbostäder.

Eftersom de boende själva ska 
skapa husets innehåll, och för-
hoppningsvis fylla det med  
många kreativa och inspirerande 
aktiviteter, följer Simrishamns- 
bostäder inte den ordinarie kö- 
listan. I stället handplockas  
hyresgäster som är sociala och  
vill ta aktiv del i sitt boende.

Alla som söker en bostad i 
Cypressen måste fylla i en enkät, 
där de bland annat ska svara på 
varför de vill bo just där och hur 
de föreställer sig sin kommande 
tillvaro i huset.

– Vi vill att man ska enga-
gera sig. Sedan behöver alla inte 
engagera sig i allt. Alla är ju bra på 
något och tycker något är roligt, 
säger Eva Lindeborg.

Åldersspannet är stort bland 
dem som redan har bestämt sig  
för att flytta in, från 20-årsåldern 
till 70-plus.

Spekulanten Andreas Hammert 
ligger åldersmässigt nästan precis 
i mitten och är på plats samtidigt 
som Fönstret.

Han visas runt av Eva  
Lindeborg och Cypressens bo- 
värd Jonas Jonasson. Vandringen 
tar sin början i hjärtat av huset:  
de två ljusgårdarna mellan lägen-
heterna, där ljuset flödar in från de 
stora fönstren i taket. Rundturen 
fortsätter sedan in och ut ur alla 
lägenheter och utrymmen.

Andreas Hammert kikar runt 
med stort intresse, ställer många 

frågor och uttrycker särskild för-
tjusning för de odlingslotter som 
planeras i anslutning till fastig-
heten. Han stannar till en stund 
för att lukta på de örter som redan 
växer utanför huset.

Efter att ha fått en bättre bild 
av alla ytor och möjligheter är han 
imponerad av vad han har fått se.

– Konceptet verkar jätte- 
spännande. Lägenheterna känns 
också bra planerade, säger han  
och framhåller att det är viktigt  
för honom att ha nära kontakt 
med sina grannar.

Cypressen blir inte en sluten 
värld för hyresgästerna. Dörren 
ska stå öppen även för övriga 
Hammenhögsbor och bli lite av  
ett gemensamt vardagsrum i byn.

Byalaget har visat intresse  
för att engagera sig och PRO fort-
sätter att ha verksamhet i huset. 
Gärsnäs församling kommer  
också att finnas på plats.

– Vi hade själva planer på  
att köpa Tulpanen och skapa ett 
liknande boende. Av olika skäl 
gick inte det. Så vi är jätteglada  
att Simrishamnsbostäder drar 
igång det här projektet och låter 
oss vara med, säger kyrkoherden 
Eva Asp och tillägger:

– Vi har många ensamhus-
håll i Sverige och de blir allt fler. 
Även om man själv har valt att bo 
en-sam kan det vara skönt att ha 
folk omkring sig och slippa vara 
anonym. Närheten till en gemen-

Blomstrande  
gemenskap i nytt  
konceptboende

När det tidigare äldreboendet Tulpanen i Hammenhög görs om till konceptboendet Cypressen hänger 
den kollektiva tanken kvar. Idén är att stimulera till sociala aktiviteter och samvaro grannar emellan 
samt även bjuda in övriga bybor i gemenskapen.

skap betyder mycket. Vi behöver 
varandra.

Gärsnäs församling har varit 
delaktig i sökandet efter hyres-
gäster och kommer också att hyra 
en egen lokal i huset. Exakt vilken 
verksamhet kyrkan bidrar med  
är inte klart. Det beror på vad 
hyresgästerna önskar. Men idéer 
finns, betonar Eva Asp.

– Vi har personal inom många 
olika kunskapsområden. Det är  
ju tänkt att det ska finnas odlingar 
och då har vi utbildade vakt- 
mästare, som kan bidra med tips 
och föreläsningar. Vi har även 
musiker, om man vill starta  
en kör eller något annat med  
musikalisk inriktning. Ett kafé  
har vi också pratat om. Det finns 
mycket att göra! ●

Andreas Hammert, spekulant på en av 
lägenheterna i det nya konceptboendet 
Cypressen i Hammenhög, får en guidning 
i lokalerna av den bosociala utvecklaren 
Eva Lindeborg och bovärden Jonas  
Jonasson. Här på nedre plan ligger  
alla ettor.

Cypressen har sju ettor, fem tvåor och tre treor, som alla är ljusa och fräscha. Därutöver 
har hyresgästerna rejäla ytor att ta i anspråk till både egna och gemensamma aktiviteter.

Cypressen kommer att fyllas även av externa aktiviteter. PRO har redan verksamhet i 
huset och fortsätter med detta även när hyresgästerna är på plats.

Alla lägenheter i det forna äldreboendet 
har fräschats upp. Det här är en tvåa som 
ligger en våning upp.

”Vi har många ensamhushåll i Sverige och de blir allt fler. Även om man själv har valt att bo ensam kan  
det vara skönt att ha folk omkring sig och slippa vara anonym. Närheten till en gemenskap betyder mycket.  
Vi behöver varandra.”  EVA ASP, KYRKOHERDE, GÄRSNÄS FÖRSAMLING
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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

SIMRISHAMNSBOSTÄDER  äger 45 
procent av hyresrätterna och 15 
procent av det totala bostadsbe-
ståndet i Simrishamns kommun. 
Det motsvarar strax under 1 500 
lägenheter till ett sammanlagt 
marknadsvärde på cirka 1,4  
miljarder kronor.

Merparten är vanliga hyres- 
rätter, men äldreboenden och 
LSS-bostäder ingår också i be-
ståndet. Den övervägande delen 
ligger i Simrishamn, men Simris-
hamnsbostäder finns även i Kivik, 
Sankt Olof, Gärsnäs, Hammen-
hög, Borrby och Skillinge.

Snittbostaden är 68 kvadrat-
meter, vilket är något större än 

rikssnittet. Populärast i dags- 
läget är områdena Havsutsikten, 
Solrosen, Brevduvan och Tre- 
kanten, som alla ligger i Simris-
hamn. Minst kötid är det till bo-
städerna i Borrby och Sankt Olof.

Årligen omsätts mellan 150  
och 200 lägenheter.

– Det innebär att ungefär var 
sjunde lägenhet byter hyresgäst 
varje år. Det försöker vi hålla nere. 
Vi vill att hyresgästerna ska bo 
kvar längre, säger vd:n Charlotte 
Wadström.

Trivsel och inflytande är av- 
görande faktorer för att både 
behålla hyresgäster och få fler att 
flytta till Simrishamns kommun, 

vilket är ett par av Simrishamns-
bostäders viktigaste mål.

Merparten av de 22 med- 
arbetarna har daglig kontakt  
med hyresgästerna. Bovärdarna 
och grönytegruppen rör sig  
ständigt ute i områdena. Trygg-
het, gemenskap, glädje och  
engagemang är de fyra kärnvär-
den som verksamheten vilar på.

– Det är inte bara tomma ord 
på papper, utan det här jobbar vi 
mycket utifrån. Vi arbetar sten-
hårt för att leva upp till att vara 
Skånes bästa hyresvärd, säger 
Charlotte Wadström.

Det slår också igenom i de 
enkätundersökningar som görs 

vartannat år av hyresgästunder-
sökningsföretaget AktivBo.

Betygen har vid flera tillfäl-
len inte bara varit bäst i Skåne, 
utan också legat bland de bästa i 
landet, och Simrishamnsbostäder 
har hämtat hem utmärkelsen 
Kundkristallen mer än en gång.

– Ju bättre siffror vi får, desto 
svårare blir nästa steg. Men det 
finns alltid någon knapp som vi 
kan skruva på för att bli lite bättre, 
säger Charlotte Wadström.

Simrishamnsbostäder bryr  
sig också om den bygd där bo- 
laget verkar och sponsrar därför 
idrotts- och föreningsaktiviteter.

Ett annat sätt att visa omtanke 
är att verka för en mer hållbar 
värld. Siktet är inställt på en helt 
fossilfri verksamhet senast år 

2030 och mycket har redan gjorts 
för att nå dit.

Alla bilar drivs med el eller gas, 
medan arbetsmaskiner tankas 
med EcoPar, ett miljövänligt driv-
medel gjort på tallolja. Med åter-
vinningsstationer i alla områden 
blir det också enklare för hyres-
gästerna att sortera sitt avfall.

Hittills har solcellsanläggning-
ar installerats på tre fastigheter 
och det kommer också att finnas 
på det nya kontor och förråd som 
byggs vid Simrishamns västra in-
fart. Men det är samtidigt viktigt 
att genom olika åtgärder minska 
energiförbrukningen, framhåller 
Charlotte Wadström.

– En av våra bovärdar jobbar  
i dag nästan uteslutande med 
energioptimering. ●

Lär känna Simrishamnsbostäder
Som en av Österlens största hyresvärdar jobbar Simrishamnsbostäder aktivt för att få fler att flytta till  
Simrishamns kommun. Mycket ansträngning läggs också på att få de befintliga hyresgästerna att stanna kvar.

Trekanten i Simrishamn är ett av Simrishamnsbostäders populäraste områden. Husen har även solceller på taket, vilket är en del av bostadsbolagets hållbarhetsstrategi.

Simrishamnsbostäder äger 45 procent  
av hyresrätterna i Simrishamns kommun. 
Det motsvarar cirka 1 500 lägenheter. 
Verksamheten vilar på de fyra kärn- 
värdena trygghet, gemenskap, glädje  
och engagemang.

Simrishamnsbostäder vill underlätta för 
sina hyresgäster att göra klimatsmarta 
val. Därför finns det återvinningsstationer 
i alla bostadsområden.

”Det innebär att ungefär var sjunde lägenhet byter 
hyresgäst varje år.” CHARLOTTE WADSTRÖM, VD, SIMRISHAMNSBOSTÄDER

0414-44 00 74

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

www.mariedalsgard.se  •  mariedalsgard@telia.com

ÅK TILL TOMMARP FÖRST

Det självklara valet för Lantbruk,  
Bygg, Boende och Trädgård.

0414-285 30       www.JHL.nu
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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

VI  ÄR  D E N  LO K AL A  RÖ R LE VE R ANTÖ R E N . 

V I  UTFÖ R  ALLT  I N O M  VÄR M E ,  VAT TE N ,  AVLO PP  O CH  K Y L A .

Ring oss på 0411-24 55 55

Störst
i brevlådan!
Varje torsdag eller fredag läggs 
Österlenmagasinet i fler än tjugotusen 
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

FÖRSTA STEGET  om du är intres-
serad av att hyra en bostad av  
Simrishamnsbostäder är att 
registrera dig på hemsidan. Då 
börjar också köpoängen ticka in, 
ett för varje dag. Ju fler poäng, de-
sto större chans har du att få den 
lägenhet som du visar intresse för.

Men för att få en bostad räcker 
det inte med att stå i kön, som  
för närvarande består av cirka 
500 personer. Du måste själv hålla 
koll på vilka lägenheter som läggs 
ut till uthyrning och anmäla ditt 
intresse.

– Det är en allmän kö, men du 
har ingen köplats. Den får du först 
när du söker en specifik lägenhet, 
säger Frida Ralmark, hyresan- 

svarig på Simrishamnsbostäder. 
Det är hon som sköter uthyr-

ningsprocessen tillsammans med 
hyresadministratören och ekono-
miassistenten Helén Persson. När 
Fönstret träffar dem är de i full 
färd med att gemensamt planera 
för inflyttningen i Raketen, det 
senaste tillskottet i beståndet.

De betonar att det inte går att 
stå passivt i kön hur länge som 
helst utan att falla ur. Även om 
det inte dyker upp något som du 
är intresserad av måste du vara 
aktiv för att behålla dina köpoäng. 
Å andra sidan är det ingen större 
ansträngning som krävs.

– Det räcker med att du loggar 
in på ”Mina sidor” en gång om 

året för att visa att du fortfarande 
är intresserad, säger Helén  
Persson.

Två faktorer påverkar chansen 
att få en lägenhet: hur många som 
är intresserade och hur länge du 
själv har stått i kön. Efterfrågan  
är störst i Simrishamn och störst 
sug är det efter marklägenheter.

– Områdena Hoven, Bläsen 
och Piskan i Simrislund är väldigt 
attraktiva. Det är nästan aldrig 
någon som flyttar därifrån. Havs-
utsikten och Trekanten är också 
populära, säger Helén Persson.

Alla lediga lägenheter läggs 
ut på Simrishamnsbostäders 
hemsida.

Om du blir intresserad av en 
bostad kan du klicka dig vidare 
via rutan ”Visa detaljerad infor-
mation” och få tillgång till all 
viktig information, såsom plan-
lösning, våningsplan, kvadrat-

meter och hyra. Där finns också 
en knapp som du kan trycka på 
för att anmäla ditt intresse.

Lägenheter som sägs upp 
annonseras som lediga mer eller 
mindre direkt. De samlas inte 
ihop för publicering mot slutet av 
månaden.

Frida Ralmark rekommende-
rar därför den som aktivt söker 
bostad att kontrollera hemsidan 
minst en gång i veckan, då lägen-
heterna normalt ligger ute i sju 
dagar innan erbjudanden skickas 
ut till dem som har visat intresse. 
Även i detta skede gäller det att 
vara på hugget.

– Vi brukar skicka ut till fem 
stycken och berätta att erbjudan-
det även har gått ut till fler. I det 
läget vet man dock inte vilken 
plats man har. Sedan har de fem 
dagar på sig att svara och av dem 
som tackat ja i tid går lägenheten 

Det gäller att vara aktiv för att få en lägenhet hos Simrishamns-
bostäder – även om du står i kön. Kösystemet ger dig visserligen 
viktiga poäng, men du behöver själv ansöka när en bostad blir ledig 
och även med jämna mellanrum bekräfta att du vill stå kvar i kön.

Så får du bostad hos  
Simrishamnsbostäder

till den med högst köpoäng. Den 
som står överst på listan ringer vi 
till, säger Frida Ralmark.

Tidigare fick alla som svarat ja 
komma på en visning, men några 
sådana hålls inte längre på grund 
av coronapandemin. Det funkar 
ganska bra ändå, hävdar Helén 
Persson.

– En del hoppar av för att de 
inte får se lägenheten, men man 
kan känna sig trygg med att alla 
lägenheter vi hyr ut är i bra skick 
och fräscha att flytta in i direkt. 
Vi lämnar aldrig ut en lägenhet 
som är en katastrof. Då gör vi vid 
den först. Men sedan kan förstås 
standarden skilja sig åt beroende 
på när huset är byggt. ●

Helén Persson, hyresadministratör och ekonomi- 
assistent, och Frida Ralmark, hyresansvarig, har ett  
nära samarbete och jobbar alltid tillsammans när det är  
dags för en lägenhet att byta hyresgäst. Här jobbar de för  
fullt med inflyttningsplanerna för Raketen i Simrishamn.

Om du är intresserad av att bli hyresgäst 
hos Simrishamnsbostäder är steg ett att 
fylla i en intresseanmälan på hemsidan.
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SNART GÅR Skansens andra  
etapp från idé till verklighet,  
vilket förvandlar området till  
en grön och myllrande stadsdel 
med blandad bebyggelse, butiker 
och service. Det blir också en 
padelhall i området.

Conara Fastighetsutveckling 
bidrar med livsstilsboendet  
Residens Simrishamn, som 
utöver lägenheter erbjuder en 
mängd aktiviteter för de boende, 
medan Sundsprojektet bygger 
20 bostadsrätter i det så kallade 
Stora Magasinet.

We Construction står bakom 
exklusiva Brf Svävaren, vars 
townhouses med privata träd-
gårdar och stora privata tak- 
terrasser nästan påminner mer 
om Medelhavet än Österlen.

– Allt det här blir ett mycket 
fint tillskott till Simrishamn. 
Bostadsrätter är underrepresen-

terade här, så det fyller ett behov, 
säger Simrishamnsbostäders vd 
Charlotte Wadström, som i sin 
roll som vd även för Simrishamns 
Näringslivsutveckling AB (SIN-
AB) har varit djupt involverad i 
Skansens utveckling.

De första skisserna på Brf  
Svävaren lades ut på julafton 
förra året och i april kom det 
kompletta säljmaterialet ut.

I skrivande stund har samtliga 
32 lägenheter bokats, varav 29  
har påskrivna kontrakt och  
övriga är reserverade. Till många 
av lägenheterna finns det dess-
utom långa reservlistor.

– Vi fick in över 300 intres-
seanmälningar och när vi sedan 
skickade ut säljmaterialet fick  
vi in omkring hundra köpanmäl-
ningar. Vissa av lägenheterna 
hade vi kunnat sälja 30 gånger 
om. Så det är faktiskt en del  

kunder som har ringt mig och  
frågat om vi inte kan bygga ett 
hus till, säger We Contructions  
vd Jonas Lindén.

Brf Svävaren har utformats 
specifikt för Skansen. Utsikten 
över havet och det närliggande 
naturområdet är magnifik.  
Projektet består av två hus, det 
södra och det norra, och tanken 
är att skapa generösa ytor både 
inom- och utomhus.

Lägenheterna är mellan  
63 och 136 kvadratmeter, för- 
delade på två till sex rum, varav 
en av de sistnämnda parad- 
våningarna dessutom har en tak-
terrass på hela 115 kvadratmeter.

– Vi har lagt mycket tid på 
detaljerna, för det är ju ofta de 
som gör helheten. Det ska vara 
ett hus som känns harmoniskt. I 
dag ritas många bostäder väldigt 
ansträngt med tajta måttkedjor. 

Det ville vi komma bort ifrån, säger 
Jonas Lindén.

Allt detta har nog bidragit till 
den snabba försäljningen, tror han.

– Det vi har fått höra är att  
det inte finns något liknande i  
Simrishamn och att det därför 
gäller att gripa tillfället när det 
kommer. Många lovordar oss för 
hur fina husen är.

Byggstarten är planerad till 
september med tänkt inflyttning 
i början av 2023. Jonas Lindén 
ser fram emot att få se husen helt 
klara:

– Den bästa dagen när du är 
byggentreprenör är när man tar 
ner byggställningen och allting  
visar sig i sin fulla prakt. Det är 
som att ta av ett omslagspapper  
på ett paket och få se vad som  
gömmer sig bakom.

Under de kommande åren  
kommer Skansenområdet att 

utvecklas ytterligare. Fastigheten 
Garvaren 6, som ligger mellan 
tågstationen och det nya bostads-
området, ingår exempelvis inte  
i den aktuella detaljplanen men  
är inköpt av SINAB med tillträde 
år 2023.

Strax intill ligger också  
Simrishamnsbostäders nuvaran-
de förrådsbyggnad, som ska rivas 
och ersättas av ny bebyggelse, 
samt den gula magasinsbyggnad 
som kallas Lyckebyhuset. 

Charlotte Wadström under-
stryker den strategiska be- 
tydelse som den här delen av 
Skansen har för hela områdets 
karaktär:

– Det är en viktig förbindelse-
länk mellan de nya bostäderna 
och centrum. Vi måste se till att 
det blir inbjudande och trevligt. 
Bland annat har vi talat om ha 
belyst konst i glasmontrar. ●

Stort intresse  
för Skansenområdet

N U  Ä R  A L LT  K L A R T  F Ö R  A T T  O M V A N D L A  D E  Ö D E  D E L A R N A  A V  S K A N S E N O M R Å D E T  

T I L L  E N  L E V A N D E  S T A D S D E L .  D E T  H A R  V A R I T  E N  S T R Y K A N D E  Å T G Å N G  P Å  D E  

K O M M A N D E  B O S T Ä D E R N A  O C H  F Ö R H O P P N I N G E N  Ä R  A T T  S Ä T T A  S P A D E N  

I  M A R K E N  R E D A N  T I L L  H Ö S T E N .

We Construction har satsat på generösa ytor både inom- och utomhus och har också velat ta vara på Skansenområdets närhet till hav 
och natur.  Bild: We Construction

På bara en månad blev alla lägenheter i  
kommande Brf Svävaren bokade. Projektets karaktär  
är väsensskild från andra bostäder i Simrishamn och 

många insåg att det gällde att ta vara på tillfället. 

Bild: We Construction
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Din lokala El och VVS installatör 

ELTEKNIK       ENERGITEKNIK       FLÄKTTEKNIK       REGLERTEKNIK 
RÖRTEKNIK       SÄKERHETSTEKNIK       DIGITALTEKNIK

 

Simrishamn
Fabriksgatan 8

 

272 36 Simrishamn 
0414-121 10 

simrishamn@umia.se

Ystad
Koppargatan 21A

271 39 Ystad 
0411-298 80 

ystad@umia.se 

www.umia.se 

BERTIL BJERSTAMS engagemang 
i Simrishamnsbostäder tog sin 
början i systerbolaget SINAB  
(Simrishamns Näringslivsut- 
veckling AB), där han blev ord-
förande redan för 16 år sedan. 
Simrishamnsbostäders styrelse 
klev han in i som ersättare år 
2010 och blev ordförande fem 
år senare. Sedan dess håller han 
i klubban i båda bolagen, vilket 
han trivs bra med.

Medan kommunalpolitiken 
ofta är rätt trögflytande, går det  
att fatta betydligt snabbare beslut  
i bolagen, betonar han.

– Jag befinner mig på en bra 
plats i livet och det gör bolagen 
också. Efter 80-talet stod byggan-

det länge still, men sedan 2010 
har Simrishamnsbostäder varit 
med och skapat många nya bo-
städer i kommunen. Vi utvecklar 
nya områden hela tiden.

När Bertil Bjerstams politiska 
engagemang kommer på tal,  
skrattar han till och säger skämt-
samt att han är ”gravt politiskt 
belastad”. Han blev centerpartist 
i unga år och valdes in i fritids-
nämnden för över ett halvsekel 
sedan.

Därefter har det blivit många 
andra uppdrag i de politiska 
nämnderna, ibland även som  
ordförande, och givetvis också  
en lång tid i kommunfullmäktige. 
På 90-talet blev han ordförande  

för Simrishamns Energi. För när-
varande är han även nämndeman  
i hovrätten.

– Men jag har egentligen  
aldrig strävat efter de här höga 
posterna. Jag är främst intres-
serad av att åstadkomma saker. 
Därför tycker jag att det har varit 
särskilt kul med de kommunala 
bolagen, för där känns det mer 
på riktigt. Man gör verkligen 
skillnad.

Bertil Bjerstam kommer  
från en lantbrukarsläkt i Östra 
Vemmerlöv och hans österlenska 
rötter sträcker sig minst 400 år 
tillbaka i tiden. Han har till och 
med hittat ett gammalt doku-
ment där en av hans anfäder svär 

trohet till den svenske kungen 
efter att Skåne har blivit svenskt.

Han är således fast förankrad  
i bygden och med en sådan bak-
grund är det lätt att bli hemma-
blind, resonerar han. Men genom 
att delta i många sammankoms-
ter, lära sig mer om hur allmän-
nyttan fungerar i andra delar  
av landet och aktivt engagera  
sig i omvärlden minimerar han 
den risken.

– Vi brukar åka på studiebesök 
en gång om året för att hämta  
inspiration utifrån. I år ser det 
tyvärr lite knepigt ut på grund  
av pandemin.

De diskussioner som förs i 
bolagsstyrelserna är ofta helt 
annorlunda än de som förs i de 
politiska nämnderna. Så ska det 
också vara, anser Bertil Bjerstam. 
I bolagen saknar ledamöternas 
politiska hemvist betydelse.

– Du har en egen värdering av 
saker och ting, vilket är helt okej, 
men det handlar inte om parti- 
politik. När folk kommer in i  
styrelsen och säger att vi i vårt 
parti tycker så här, säger jag 
direkt ifrån: Du sitter inte här 
som företrädare för ditt parti, 
utan som dig själv. Jag tycker att 
det är viktigt. Bolagsstyrelserna 
är ingen lekstuga för politiska 
åsikter.

Sedan är det en annan sak att 
styrelserna måste förhålla sig till 
politiken, eftersom kommunen 
är ägare. Men de politiska ställ-
ningstagandena och debatterna 
om ett bolags drift ska tas i kom-
munfullmäktige. När det väl är 
gjort är det styrelsens uppgift att 
se till bolagets bästa genom mer 
handfasta beslut: Ska vi göra den 
här satsningen eller inte?

– På något sätt måste vi tänka 
tre steg framåt och det vi har att 

SIMRISHAMNSBOSTÄDERS ORDFÖRANDE:

Bertil Bjerstam har ett långt politiskt engagemang bakom sig, men tycker att det är roligare att sitta i styrelserna för de kommunala bolagen. Det känns mer ”på riktigt”, menar denne 
handlingskraftige man, som gillar att fatta snabba beslut och göra skillnad.

Bertil Bjerstam har engagerat sig i samhällsfrågor i hela sitt vuxna liv och har länge varit en viktig röst i 
lokalpolitiken. Men som ordförande i både Simrishamnsbostäders och SINAB:s styrelser är han noggrann 
med att de politiska debatterna lämnas utanför mötesrummet.

”Vi utvecklar nya  
områden hela tiden”

jobba med är vår egen effektivi-
tet. Om vi är duktiga på att göra 
det vi ska göra resulterar det i  
en bättre ekonomi och lägre  
kostnader, vilket även gör det 
bättre för hyresgästerna.

Men styrelsens roll är inte  
att lägga sig i den dagliga verk-
samheten. Den ansvarar vd för 
tillsammans med sina medarbe-
tare. Däremot måste alla stora 
beslut och strategiska satsningar 
stötas och blötas på styrelsenivå.

– Som ordförande blir jag 
också ett slags bollplank för vd:n. 
Vi har båda idéer som vi tar upp 
med den andre. Det händer också 
att folk stoppar mig på stan och 
har synpunkter. Allt sådant för 
jag vidare. Men det är inte min 
sak att tala om för medarbetarna 
hur de ska sköta sitt jobb, säger 
Bertil Bjerstam.

Framöver är det viktigt att 
Simrishamnsbostäder inte ger 
sig in i projekt som riskerar att 
fallera, menar han. Bolaget får 
inte plötsligt stå med en massa 
tomma bostäder.

Här och nu är väl den risken 
relativt liten, med en upphettad 
bostadsmarknad och ett stort  
intresse för Österlen, men Bertil 
Bjerstam minns en tid då det 
faktiskt var svårt att fylla alla 
lägenheter.

– Det nuvarande ränteläget 
gör ju att det inte är så farligt att 
bygga för några miljoner, för det 
kostar ju i princip inget att låna. 
Men man får inte tro att så som 
det ser ut i dag kommer det alltid 
att se ut. Jag har varit med för 
länge för att dra en sådan slutsats. 
Man måste vara lite försiktig. När 
vi ledamöter i styrelsen fattar 
beslut om ett nytt projekt är det 
ju inte våra egna pengar vi satsar 
och det måste vi ha respekt för. ●

BERTIL BJERSTAM

• Aktuell som: Ordförande för  
 Simrishamnsbostäder och  
 Simrishamns Näringslivs- 
 utveckling AB.

• Bor: Simrishamn.

• Ålder: 75 år.

• Familj: Fru, två vuxna barn  
 och barnbarn.

• Övriga förtroendeuppdrag:  
 Nämndeman i hovrätten.

• Andra intressen: Har länge  
 varit engagerad scout.  
 Är också spinningledare på  
 Friskis & Svettis.

”Som ordförande blir jag också ett slags  
bollplank för vd:n. Vi har båda idéer som vi  
tar upp med den andre. Det händer också att  
folk stoppar mig på stan och har synpunkter.  
Allt sådant för jag vidare. Men det är inte  
min sak att tala om för medarbetarna  
hur de ska sköta sitt jobb.” 
BERTIL BJERSTAM, ORDFÖRANDE,  
SIMRISHAMNSBOSTÄDER

Byggföretaget på Österlen 
 

 

 

Hannelundsgatan 2, 279 35 Tomelilla 
0417 77 77 78 • www.österlenentreprenad.se

Kom och hämta eller få levererat i  
storsäck, med tipp- eller kranbil.  
Inget anläggnings jobb är för litet eller 
för stort.

Titta in i vår nya webbshop: 
www.osterlenentreprenad.se/webbshop

VI SAMARBETAR MED KLARNA

Vi säljer grus, makadam, 
singel, jord och täckbark.
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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/ 2021

Vd:s brödrecept 
1 bröd

Detta bröd är jättelätt att röra  
ihop, kräver ingen jäsning och  
är både nyttigt och riktigt gott.  
Prova får du se!

INGREDIENSER ATT RÖRA IHOP:

2 dl vetemjöl 
4 dl grahamsmjöl (eller annat  
grovt mjöl) 
1 tsk salt 
1 tsk bikarbonat 
5 dl filmjölk 
1 dl sirap

GÖR SÅ HÄR:

1. Blanda även ner ca 1 dl torkad 
frukt eller nötter efter tycke och 
smak. Själv brukar jag blanda ner 
russin och grovhackade hassel-  
och valnötter eller shiafrön och 
torkade aprikoser.

2. Rör ihop alla ingredienser.  
Lägg smeten i en brödform och in  
i mitten av ugnen i 175° i 1 timme 
och 20 minuter.

Smaklig spis hälsar Charlotte  
Wadström, vd Simrishamnsbostäder.

Midsommartårta 
1 tårta

INGREDIENSER:

Marängbottnar: 
6 st äggvitor 
3 dl strösocker

Vit chokladmousse: 
3 dl vispgrädde 
200 gram vit choklad 
2 st äggulor 
1,5 l jordgubbar

GÖR SÅ HÄR:

1. Marängbottnar: Vispa äggvitor  
till hårt skum, häll i sockret lite i 
taget och vispa till en fast maräng.

2. Rita två cirklar på ett bak- 
plåtspapper, för att få en rund  
och fin botten.

3. Fyll en stor spritspåse med  
marängen och spritsa ut efter  
cirkeln du ritat. Gör samma sak  
med resterande maräng.

4. Grädda mitt i ugnen i ca 100°  
i ca 1 1/2 timme.

5. Fyllning: Vispa grädden. Smält 
chokladen i vattenbad och låt den 
svalna något.

6. Vispa äggen lätt och rör ner den 
smälta chokladen lite i taget och 
blanda tills det är slätt och glansigt.

7. Vänd ihop chokladblandningen 
och grädden och vispa tills allt är 
blandat. Ställ den vita choklad-
moussen kallt ett par timmar.

8. Skiva 1/3 av jordgubbarna och 
täck ena bottnen. Spritsa ut hälften 
av chokladmoussen över jord- 
gubbarna. Lägg på den andra  
marängbotten och spritsa ut resten 
av chokladmoussen.

9. Dekorera tårtan med hela  
jordgubbar.

Midsommarsill 
1 stor burk

INGREDIENSER:

1 burk inläggningssill 
3 dl vatten 
2 dl socker 
1 dl ättika 
1 morot tunt skivad 
5 kryddpepparkorn 
3 vitpepparkorn 
1 rödlök, skuren 
2 lagerblad

GÖR SÅ HÄR:

1. Koka en lag med alla ingredienser 
utom sillen, låt svalna.

2. Skär sillen i bitar, lägg i lagen  
och häll i konservburkar och låt  
stå i två dagar.

Evas fläderblomssaft 
Ca 2 flaskor

Snart är det dags för fläder.  
Fläderblomssaft som är supergod  
gör du så här:

INGREDIENSER:

30 klasar blommor 
3 citroner 
1 1/2  vatten 
1 l socker 
1 msk citronsyra

GÖR SÅ HÄR:

1. Lägg blomklasarna i en rostfri 
hink eller en stor bunke som  
rymmer minst 5 liter.

2. Borsta citronerna i varmt  
vatten och skiva dem tunt. Lägg  
ner skivorna tillsammans med 
fläderblommorna.

3. Koka upp vattnet och rör ner 
socker och citronsyra.

4. Häll den heta vätskan över fläder-
blommor och citronskivor.

5. Täck med lock och låt saften stå  
i tre dagar. Sila den och häll upp den 
på väl rengjorda flaskor.

6. Förvara i kyl (den kan också  
frysas för längre hållbarhet).

Njut, hälsar Eva Lindeborg,  
Boendesocial utvecklare på  
Simrishamnsbostäder.

Matjesill med  
rabarber och dill 
1 burk

INGREDIENSER:

80 g rabarber 
1/2 gul lök 
2 msk hackad dill 
2 dl crème fraîche 
1 burk matjessill

GÖR SÅ HÄR:

1. Finhacka rabarber, lök och dill. 
Rör ihop allt med crème fraîche.

2. Häll av lagen från matjessillen  
– spara den i en burk till något 
annat. Blanda sillen med såsen och 
ställ den svalt, minst en timme.

Goda recept  
till midsommar!

Krysset nr 2/2020 
Grattis till vinnarna!
1. Elias Isaksson, Simrishamn 
2. Gun Persson, Tommarp 
3. Bodil Persson, Sjöbo



Få mer tid att njuta av livet när vi tar hand om reparationer och underhåll.
Vi har allt från boende i tätort till nybyggda lägenheter vid havet och mysiga  

radhus i bymiljö. Utforska våra områden och hitta ditt hem på Österlen.
Välkommen hem!

Hitta hem på Österlen

Simrishamnsbostäder gör det  
enkelt att bo på Österlen!


