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PÅ NATIONELL BASIS så har  
coronarestriktioner lättats upp.  
De flesta har fått två vaccindoser,  
inklusive jag själv, vilket möjligjort 
ett större socialt umgänge och 
resande, åtminstone i Europa.

På Simrishamnsbostäder har 
vi från den första oktober öppnat 
kontoret för besök och har fysiska 
möten igen.

Annat som har hänt är att vi  
har utökat vår egen personalstyrka, 
vilket finansieras genom att vi i  
stället köper in färre externa 
tjänster, framförallt vad det gäller 
skötsel av vår utemiljö.

Vi har också en ny ekonomi- 
chef, Peo Örnsved, som nu arbetat 
några månader och kommit fint in  
i Simbogänget och i sin roll.

Byggnation av vårt nya lager  
och kontor går in i slutfasen, så  
i nästa nummer av Fönstret ska  
ni få ett riktigt ”hemma hos”  
reportage av vår nya belägenhet.

Vårt nybyggnadsprojekt Rake-
ten i centrala Simrishamn är klart 
och inflyttat sedan i somras.

Byggnation på Skansen i  
Simrishamn är igång vilket inne-
bär att vi snart kan glädjas åt ett 
nytt modernt bostadsområde på 
gammal industrimark, och på tal 
om detta så håller vi på att skissa  
på en utveckling av Bruksområdet 
där vi tänker oss verksamhets- 
lokaler och fler bostäder på platsen 
där vårt nuvarande kontor ligger. 
Kanske blir detta med inslag av en 
högre signaturbyggnad och några 
radhus samt en park.

Sedan har vi ju vårt koncept- 
boende Cypressen i Hammen-
hög som fått en fantastiskt fin 
muralmålning och hyresgäster 
som driver många gemensamma 
aktiviteter.

Och sist men inte minst har vi på 
Simbo startat upp ett stort projekt, 
som kommer att spänna över några 
år, där vi förändrar våra grönytor 
till att anpassas efter förhållanden 
som främjar biologisk mångfald.

Det mesta av våra pågående 
projekt, och förstås lite till, kan  
ni läsa mer om i tidningens  
reportage.

Så med detta önskar jag er  
trevlig läsning och förstås en jul 
som går i gemenskapens tecken 
utan hysteri kring julklappar! ●

Charlotte Wadström
VD 

Bästa hyresgäster, i er hand har ni nu 2021 års julnummer  
och året går mot sitt slut. Hur ska vi då summera 2021?

Ett händelserikt 
2021 går mot  
sitt slut 

VD HAR ORDET
HÖRT & HÄNT

Mer hänsyn till miljön  
i nya affärsplanen
n Simrishamnsbostäder har precis 
antagit en ny affärsplan, som er-
sätter den gamla från 2017. Den är 
omfattande och stakar ut vägen för 
bolagets fortsatta utveckling.

Dokumentet innehåller både 
övergripande visioner och detalje-
rade mål. Det tecknar också en bild 
av var bolaget befinner sig i dag, hur 
arbetet ska läggas upp både nu och 
i framtiden för att nå målen samt 
vilka möjligheter och risker som 
verksamheten kan ställas inför.

Målen inom miljöområdet är 
högt satta och betydligt mer ambi-
tiösa än tidigare. Det är viktigt att 
skapa förutsättningar för ett mer 
hållbart och klimatsmart boende, 
anser vd Charlotte Wadström, som 
kallar affärsplanen för ”proaktiv”.

– Som hyresvärdar har vi ett 
stort ansvar att främja att utveck-
lingen går i rätt riktning, säger hon.

Hur kan Simrishamnsbostäder 
exempelvis underlätta delnings-
ekonomi mellan hyresgästerna, det 
vill säga att man äger vissa saker 
gemensamt eller byter föremål med 
varandra? Dit hör allt från cyklar 
och bilar till möbler och hushålls-
produkter.

Odlingslotter, som gör att fler 
kan odla sin egen mat, ligger också 
i tiden. Det skulle i bästa fall även 

kunna öka gemenskapen i bostads-
områdena. Social samvaro är också 
något som Simrishamnsbostäder 
vill bidra till.

Miljöstrategin innebär även en 
del mindre populära beslut, som  
att stoppa installationen av tvätt-
maskiner i lägenheterna, men 
tanken är att det ska leda till en 
minskad vattenförbrukning.

Simrishamns kommun har ett 
generellt problem med vattenbrist, 
framför allt under sommaren. Det 
kostar dessutom mycket pengar  
att slösa med vattnet.

– Att få ner vattenförbrukningen 
är nödvändigt. Det är ett ansvars- 
tagande som i förlängningen 
gynnar oss alla. Allt som är bra för 
miljön är bra för våra hyresgäster. 
Lägre kostnader för Simrishamns-
bostäder innebär också att vi inte 
behöver höja hyran lika mycket. 
Allt hänger ihop, säger Charlotte 
Wadström och tillägger:

– Genom en minskad förbruk-
ning minskar vi vårt klimatavtryck. 
I det ingår också värmen. Vi måste 
få ner temperaturerna. Inte enbart 
på grund av kostnaderna, det  
kommer egentligen i andra hand, 
utan främst av miljöskäl. Att ha  
23 eller 24 grader i lägenheterna 
rimmar inte med vårt miljötänk.

Nya medarbetare i servicegruppen
n David Thorlund och Tobias  
Borg är nya medarbetare i  
Simrishamnsbostäders service-
grupp men kommer också vid 
behov att rycka in i grönyte- 
gruppen, som sköter utemiljöer-
na. I samband med semestrar och 
annan frånvaro stöttar de även 
bovärdarna.

Rekryteringen är gjord dels  
för att ersätta en person som 

har slutat, dels för att förstärka 
servicegruppen med ytterligare 
en medarbetare. Servicegruppens 
uppdrag är bland annat att byta 
fönster, dörrar, kök och golv i 
lägenheterna.

Tobias Borg har tidigare  
jobbat som finsnickare med 
husvagnar och David Thorlund 
kommer från Nordic Sea Winery  
i Simrishamn.

”… vi förändrar våra grönytor till att anpassas efter 
förhållanden som främjar biologisk mångfald.”
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”Byggnaden är helt skräddarsydd efter våra behov, så det är inget standardbygge.”

Snart klart för inflyttning i nya  
lager- och kontorsbyggnaden
SÅ SENT SOM I MAJ 2021  gapade 
den 7 000 kvadratmeter stora fast-
igheten Hyveln 1 tom. Nu står där 
en stor byggnad, som när den är 
helt klar kommer att lysa upp den 
västra infarten till Simrishamn 
om kvällarna.

Det blir ett trevligare välkom-
nande till staden än en mörk och 
skräpfylld ödetomt.

– Med en byggnad som  
signalerar att du har anlänt till 
Simrishamn skapas det en tyd- 
ligare entré till staden, säger  
Simrishamnsbostäders vd  
Charlotte Wadström.

Hon konstaterar att projek-
tet har gått från ax till limpa på 
rekordtid.

När hon började som vd i maj 
2019 fick hon i uppdrag att hitta 
en ny plats för bolagets förråd på 
Skansenområdet, som inom kort 
ska rivas och ge plats åt bostäder.

Styrelsens ordförande menade 
då att det bästa vore att hitta en 
plats där även den övriga verk-
samheten skulle kunna flytta 
in. Blickarna föll omedelbart på 
Hyveln 1, och det danska företag 
som ägde fastigheten var villiga 
att sälja.

– Så det gick i princip på en 
vecka från att jag fick uppdraget 
att undersöka möjligheten att 
förvärva Hyveln tills vi hade köpt 
marken. Sedan tog vi styrelse-

SIMRISHAMNSBOSTÄDERS NYA LAGER OCH KONTOR HAR PÅ KORT TID GÅTT FRÅN VISION TILL VERKLIGHET. STRAX EFTER 
ÅRSSKIFTET ÄR BYGGNADEN FÄRDIG OCH I  BÖRJAN AV ÅRET FLY TTAR VERKSAMHETEN DIT.

beslut på att inte bara uppföra ett 
lager, utan att även bygga ett nytt 
kontor där. Det underlättades av 
att det inte behövdes någon ny 
detaljplan, utan rymdes inom 
den befintliga, säger Charlotte 
Wadström.

Ett par olika alternativ togs 
fram för hur byggnaden skulle 
kunna utformas och Kamikaze 
Arkitekters förslag vann. Intresset 
var också stort för själva byggupp-
draget, som efter en upphandling 
gick till Smedstorpsbaserade Knut 
Edstrands Byggnads AB.

Byggarbetet drog igång i 
somras och pågår fortfarande för 
fullt, när Charlotte Wadström stolt 
och förväntansfullt visar runt i 
lokalerna.

– Naturligtvis har det lagts ner 
mycket tid och arbete på det här. 
Det uppstår hela tiden nya fråge-
tecken kring sådant som inte har 
gått att förutse. Byggnaden är helt 
skräddarsydd efter våra behov, så 
det är inget standardbygge, och vi 
måste ju ta hänsyn till både funk-
tion och ekonomi. Men allt har 
gått väldigt smidigt, säger hon.

Strax efter årsskiftet lämnas 
byggnaden över till Simrishamns-
bostäder och i mars ska flytten 
vara genomförd.

Det återstår alltjämt en del 
detaljer, framför allt invändigt, 
innan det är möjligt att ta loka-

lerna i bruk. Men det går redan att 
visualisera det som komma ska.

– Det har blivit riktigt bra, 
faktiskt bättre än vad vi vågade 
hoppas. Ekonomiskt har det  
också varit ett bra projekt. Det  
ser inte ut att tillkomma några 
extrakostnader, utan vi håller oss  
inom budget, säger Charlotte 
Wadström.

I den blivande personalmat- 
salen strömmar ljuset in genom 
de stora fönstren. Även i entrén, 
som vetter ut mot Ehrnbergs-
vägen, är det ljust och rymligt.

I samma ände ligger kontoren 
och möteslokalerna samlade på 
första och andra våningen, medan 

förrådet och varumottagningen 
ligger i andra delen av byggnaden.

Skillnaden är slående mot 
Simrishamnsbostäders nuva-
rande och trångbodda lokaler 
på Bruksgatan, där långt ifrån 
samtliga medarbetare får plats. 
Nu kommer all personal till slut 
att rymmas under ett tak, i stället 
för att vara utspridd i separata 
enheter runt om i staden.

– Det gör oss betydligt effekti-
vare, vilket innebär både miljö-
mässiga och ekonomiska vinster. 
Jag tror också att personalen mår 
bra av att vara samlade på ett 
ställe. Vi kommer även att kunna 
ha möten utan att sitta i knät på 
varandra. Just nu har vi inget 
stort mötesrum. Det är knappt att 
styrelsen får plats. Arbetsmiljön 
blir betydligt bättre för alla, säger 
Charlotte Wadström.

Under flytten tar var och en an-
svar för sina saker, men alla gamla 
föremål som på något vis berättar 
om bolagets historia ska sparas. 
Tanken är att de ska samlas ihop 
till en utställning, som ska pryda 
entrén i den nya byggnaden.

Det kan vara allt från gamla 
marknadsföringsprylar och foton 
till hjälmar och arbetskläder, ex-
emplifierar Charlotte Wadström.

– Vi har till och med hittat 
handskrivna avtal från när Simris-
hamnsbostäder var helt nytt.  ●

Simrishamnsbostäders vd Charlotte  
Wadström är förväntansfull inför flytten 
till de nya lokalerna, som är betydligt 
bättre anpassade för verksamheten

När du läser detta bör neonskyltarna på fasaden ha kommit på plats. Så här visualiserades belysningen av den ansvariga arkitektfirman Kamikaze Arkitekter.

CHARLOTTE WADSTRÖM, VD.



Från förråd till attraktivt boende
Simrishamnsbostäder lämnar snart sitt förråd på Skansenområdet. Det öppnar för en ny byggnad på platsen, som med sitt strategiska läge 
blir en viktig pusselbit i utvecklingen av en levande stadsdel med betoning på samvaro och friskvård.

NÄR SIMRISHAMNSBOSTÄDER 
flyttar in i sina nya lokaler vid 
den västra rondellen behövs inte 
längre den gamla förrådsbygg-
naden.

Eftersom den ligger på en cen-
tral plats i Skansenområdet, som 
för närvarande är under utveck-
ling, ska den rivas och ersättas av 
ny bebyggelse med verksamheter 
i botten och lägenheter på de övre 
planen.

– Just nu lutar det mot små, 
prisvärda hyresrätter, som möjlig-
gör att exempelvis studenter, 
veckopendlare och säsongsar-
betare kan flytta in. En idé är att 
studenterna bor där under termi-
nerna men får tillåtelse att hyra 
ut lägenheterna i andra hand till 
säsongsarbetare över sommaren, 
säger Simrishamnsbostäders vd 
Charlotte Wadström.

Tills vidare är arbetsnamnet på 
projektet Förrådet, av uppenbara 
skäl, men så kommer huset förstås 
inte att kallas i slutändan.

Simrishamnsbostäder, eller 
möjligen dess systerbolag Simris-
hamns Näringslivsutveckling AB 
(SINAB), kommer att äga fastighe-
ten, men konceptet utvecklas pre-
liminärt i samarbete med Conara 
Fastighetsutveckling.

Det passar bra, eftersom bola-
get även är involverade i Residens 
Simrishamn, som ska byggas på 
granntomten och bestå av bo-
stadsrätter och kooperativa hyres-
rätter för seniorer. Conara jobbar 
medvetet med att skapa bostäder 
som främjar social samvaro och ett 
hälsosamt liv.

• Utvecklar olika koncept- 
 boenden, allt från ungdoms 
 bostäder, seniorbostäder,   
 trygghetsboenden till vård-  
 och omsorgsbostäder för   
 äldre samt samhällsfastig- 
 heter som förskolor, skolor,  
 kulturhus, idrottsanläggning- 
 ar med mera.

• Företagets specialitet är   
 Trygghetsboenden, med stark  
 förankring i forskningen, där  
 samarbetspartnern Concept  
 Living Advisory levererar   
 service och tjänster.

• Målet är att knyta människor  
 närmare varandra och skapa  
 en social gemenskap för att  
 kunna bidra till en större   
 livsmening.

• Varje enskilt projekt utvecklas  
 som egna bolag, som därefter  
 övergår i bostadsrättsfören- 
 ingar, hyresrätter eller sam 
 hällsfastigheter som säljs till  
 den slutliga fastighetsägaren.

CONARA FASTIGHETS-
UTVECKLING AB

– Vi jobbar intimt ihop med 
SINAB kring de komponenter som 
behövs för att få en levande stads-
del. Till Förrådet bidrar vi bland 
annat med vårt nätverk av aktörer 
inom friskvård, hälsa och mat, 
säger Conaras vd Sören Runsteen.

Även om de huvudsakliga 
målgrupperna för Residens Sim-
rishamn och Förrådet ligger i olika 
ändar av åldersspannet är målet 
att bygga band mellan husen, 
bland annat genom att lägga det 
gemensamma gymmet i Förrådet, 
där det även planeras för ett kafé.

Den kommande byggnaden 
kommer att skilja sig markant från 
den befintliga. Fotavtrycket blir 
ungefär detsamma, enligt Sören 
Runsteen, men utseendet i övrigt 
ska ge ett helt annat intryck.

Detaljplanen medger tre vå-
ningar, men för att huset inte ska 
upplevas som en kompakt låda ska 
det byggas i olika nivåer. Beräk-
ningen just nu är 29 lägenheter, 
men det kan komma att ändras.

Än så länge finns det inga 
färdiga ritningar att visa, men 

arbete pågår med välrenomme-
rade arkitekter. Förrådet är en 
av de viktigaste pusselbitarna i 
Skansenområdets utveckling. Det 
ställer höga krav på utformningen, 
betonar Sören Runsteen.

– Residenset har en hög arki-
tektonisk gestaltning och vi har 
samma ambition för Förrådet. 
Vi vill att det ska ge en wow-
känsla. Själva byggnaden måste ju 
också signalera innehållet på ett 
attraktivt sätt. Det ska bli en plats 
som man vill vara på, inte bara en 
lagerbyggnad där man råkar hyra 
ut en lokal till ett gym.

Sören Runsteen understry-
ker att Förrådets roll som viktig 
komponent i Skansenområdet 
dessutom kräver att man lägger tid 
och engagemang på att få dit rätt 
aktörer, att det blir ett gym och 
ett kafé med rätt koncept och en 
långsiktig ambition.

– De måste medvetet arbeta 
med friskvård och gemenskap, så 
att det hänger ihop med det padel-
hallen gör, det vi gör i residenset 
och det övriga som sker i Förrå-
det. Då kan vi gemensamt styra 
utvecklingen och få till en sundare 
livsstil. Det vore en katastrof om 
det bara blir lokaler som står 
tomma eller om man hyr ut till 
vem som helst.

Charlotte Wadström framhåller 
att Simrishamnsbostäders nära 
samarbete med Conara bygger 
mycket på bolagets inriktning mot 
friskvård och social samvaro. Ge-
menskap skapar en bättre mental 
hälsa och större trygghet, menar 
hon.

Parallellt med förrådsbyggnaden ligger 
det så kallade Lyckebyhuset. Det kommer 
att bevaras, men förhoppningen är att 
även det kan rustas upp och införlivas  
på ett trevligt sätt i Skansen och den 
bebyggelse som planeras där.

Förrådsbyggnaden 
på Skansen är kanske 
ingen vacker syn, men 
nu planeras det för en 
ny byggnad på platsen 
med höga arkitektoniska 
ambitioner. Tanken är 
att skapa nära band till 
Residens Simrishamn, 
som kommer att ligga 
nästan vägg i vägg.

Hon hoppas att det nya huset 
kan börja byggas redan 2023, med 
inflyttning året därpå.

– Så det ligger precis i kölvatt-
net på resten av den planerade be-
byggelsen på Skansen. Det viktiga 
är att byggnaden får en koppling 
till residenset och området i stort. 
Helheten är viktig när vi utveck-
lar Skansen, att det inte bara blir 
enstaka punktlösningar. Allt ska 
hänga samman, både inom områ-
det och med de gamla delarna av 
Simrishamn.  ●
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DE 15 URSPRUNGLIGA  flerfamiljs-
husen i Bruksområdet i Simris-
hamn, som delar på fem gemen-
samma gårdar, började byggas 
1970 och stod helt klara fyra år 
senare. 

2010 gjordes en tillbyggnad 
med två våningar på två av  
husen, samtidigt som hissar 

installerades, och tio år senare 
tillkom de två hyreshus och det 
bostadsrättshus som utgör 
Trekanten precis intill Skansen-
området.

Nu ska området utvecklas 
ytterligare, vilket bland annat 
möjliggörs av att Simrishamns-
bostäder till våren lämnar sitt 

I samband med att Simrishamnsbostäder ska flytta från sitt nuvarande kontor på Bruksgatan har  
man börjat skissa på en framtida vision för hela Bruksområdet i Simrishamn. Ny, blandad bebyggelse  
och ett aktivitetsstråk ska skapa ett tilltalande område, som knyter an till både Skansen och stadens 
äldre delar. I planen finns även ett hus med potentialen att bli Simrishamns nya blickfång.

befintliga kontor på Bruksgatan 
för nya lokaler.

Det innebär i så fall att Bruket 
får ett antal nya byggnader och 
nya stråk, som binder samman 
området med Willys och Skan-
sen. Dessutom planeras ett nytt 
aktivitetsstråk mot tåg- och  
busstationen. Allt kommer  

att flyta samman till en helhet.
– Det är det som är så fint. 

Centralt i Simrishamn bildas ett 
stort sammanhängande område 
utan genomfartstrafik med cirka 
700 bostäder och möjligheter till 
både aktiviteter och rekreation. 
Dessutom finns det en närhet till 
havet. Jag tror att många skulle 
vilja bo så. Så det hade verkligen 
gynnat bygden, säger Simris-
hamnsbostäders vd Charlotte 
Wadström.

För ändamålet behövs en ny 
detaljplan och förhoppningen är 

Simrishamnsbostäder lämnar inom kort sitt kontor på Bruksområdet. Det öppnar för nya möjligheter på platsen. Den låga kontorsbyggnaden ska rivas och ersättas av ett höghus, som 
är tänkt att bli stadens nya signaturbyggnad.

Stora planer för Bruksområdet
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att den ska antas till sommaren. 
Processen har inletts och pågår 
för fullt. Om allt faller på plats 
och inga hinder uppstår längs 
vägen tror Charlotte Wadström 
på byggstart redan 2023.

Kamikaze Arkitekter har 
tagit fram fyra alternativ för hur 
Bruksområdet kan utvecklas. 
Dessa har fått namnen Längorna, 
Stadsgatan, Allén och Gården. 
Simrishamnsbostäder har  
framför allt fastnat för det sist-
nämnda.

Förslaget innehåller bland  
annat ett nytt punkthus med 
verksamheter i botten och lägen-
heter på övriga plan. Det är tänkt 
att byggas där Simrishamns-
bostäder i dag har sitt kontor. 

Intill byggs cirka 12 nya radhus, 
som placeras så att de bildar en 
egen gård.

Punkthuset kan få hela tolv 
våningar. I alla fall är det vad 
Simrishamnsbostäder skissar på. 
Om man kommer upp en bit kan 
man få väldigt trevlig utsikt mot 
både havet och stadskärnan.

Charlotte Wadström är dock 
beredd på att huset i slutändan 
kanske inte blir riktigt så högt.

– Det här är bara en vision. 
Men Simrishamn hade behövt  
en signaturbyggnad och den 
skulle inte på något sätt störa be-
byggelsen i stadens gamla delar. 
Tvärtom skulle man få bort en del 
av den rådande industrikänslan i 
området, eftersom fokus hamnar 

på den här sidan av Bruksgatan 
och inte på den andra, säger hon.

Idén är också att återkoppla 
till platsens äldre historia. Därför 
ska allt material som används 
hämta sin inspiration därifrån. 
Som exempel nämns tegel, möns-
termurning och material som 
patineras över tid.

Förslaget innebär att en del av 
den nuvarande parkeringsplatsen 
måste användas. I gengäld görs 
det plats för fler och nya parke-
ringar i andra delar av området. 
Det blir också en trädallé längs 
Bruksgatan, berättar Charlotte 
Wadström.

– I stället för en stor, tråkig 
parkering skapar vi mindre rum 
med grönytor emellan. ●

VISSTE DU ATT…

…Bruksområdet har fått sitt 
namn av det tegelbruk som 
tidigare låg på platsen?

Detta är en första visionsskiss  
över hur det nya Bruksområdet  
kan komma att se ut, men långt  
ifrån ett färdigt förslag. Bilden  
visar både det höga punkthus som 
planeras där Simrishamnsbostäder 
har sitt kontor i dag och de radhus 
som eventuellt byggs intill.

Ur fornminnesföreningens arkiv på  
Österlens museum.
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Gemytlig tillvaro hos makarna Björk

DEN FÖRSTA JULI 1997  fick Siw 
och Jan Björk nycklarna till sin 
marklägenhet på Skolgatan i 
Sankt Olof. Här i området Rönne-
bröd 3, som ägs av Simrishamns-
bostäder och består av totalt 
åtta bostäder, har de skapat en 
trivsam tillvaro.

I många år bodde de i en villa 
i närheten, men det kändes för 
stort med 200 kvadratmeter efter 
att Siws två söner vuxit upp och 
lämnat hemmet.

– Huset hade hunnit bli 20 år 
gammalt och det började bli dags 
för lite renoveringar. Där fanns 
också en källare. Även om vi fort-
farande var ganska unga var det 
rätt mycket bestyr. Tvätten skulle 
upp och ner, så det blev mycket 
spring i trapporna. Det tröttnade 
vi på, säger Siw, som trivs ut-
märkt med att bo på ett plan.

Kaffe och små äpplepajer i 
muffinsformar står på bordet, när 
hon och Jan tar emot Fönstret för 
ett besök. Det blir ett långt och 
trevligt samtal, som rör sig från 
ganska lättsamma och triviala 
ämnen till sådant som har varit 
betydelsefullt eller tungt i livet.

”Var rädda om varandra” står 
det på en broderad tavla i köket 
och det känns som om makarna 

Björk lever upp till sin egen 
uppmaning. Med tanke på att de 
alltid har levt ett aktivt liv passar 
det utmärkt med en lättskött trea 
på drygt 77 kvadratmeter.

Bredvid sina jobb som polis 
och lönehandläggare har Jan och 
Siw varit engagerade förenings-
människor i decennier, bland 
annat i Albo folkdanslag, och har 
efter pensioneringen gått med i 
SPF Seniorerna, där de just nu är 
lokal ordförande respektive vice 
ordförande.

Jan har suttit i Simrishamns 
kyrkofullmäktige i många år och 
båda har sedan lång tid tillbaka 
uppdrag som gode män och 
förvaltare.

– Där går en stor del av vår tid. 
Det håller också hjärnan i gång, 
säger Jan.

– Det är väldigt lärorikt, för 
det är mycket man måste sätta sig 
in i. Men jag skulle inte ha gjort 
det om jag inte hade tyckt om det, 
tillägger Siw.

Hon har dessutom ytterligare 
ett extraknäck: taxichaufför på 
Kiviks taxi. Så det finns nog 
många i trakten som har åkt med 
henne efter en blöt festkväll.  
På sätt och vis var det faktiskt 
flytten till Skolgatan som låg 

bakom att hon blev yrkeschaufför 
på deltid.

– Jag började köra taxi precis 
efter att vi hade flyttat hit, säger 
hon.

Makarna Björk är nära vänner 
med en familj som tidigare drev 
ett lokalt taxibolag. När Siw  
funderade på vad hon skulle  
göra av sin fritid utan hus och 
trädgård att sköta om, föreslog  
de att hon kunde hjälpa dem.

Hon var först tveksam men 
blev snart sporrad att tacka ja. 
1998 tog hon sin taxilegitimation.

– Vid det här laget har jag  
ganska bra koll på bygden, men 
det händer ändå att jag fortfa-
rande hamnar på adresser där 
jag aldrig har varit. Det är rätt 
magiskt, säger hon.

Även om paret Björk numera 
bor i en hyresrätt har de mycket 
av villakänslan kvar i sitt hem. 
Lägenheterna i området är ut-
formade som radhus och alla  
har egna uteplatser. Det ger en 
stor frihet.

Siw och Jan bor på en hörna 
och är särskilt förtjusta i sin  
uteplats. Den blir som ett extra 
rum, där de med glädje vistas i 
princip året om.

Nästan rakt utanför ligger 
dessutom en skogsdunge, där de 
boende har en gemensam grill-
plats. Om någon är grillsugen är 
det bara att spontant höra av sig 
till grannarna och höra om någon 

vill hänga på. Det finns det  
alltid någon som vill. Om alla 
dyker upp kan det bli omkring  
25 personer runt grillen.

– Här har alltid varit god 
grannsämja. Det är lätt att um-
gås och det uppstår aldrig några 
konflikter, säger Jan.

Det sistnämnda gäller även 
i relationen med hyresvärden. 
Genom åren har paret Björk  
haft en del önskemål om för- 
bättringar och förändringar i  
eller precis utanför bostaden. 
Simrishamnsbostäder har  
alltid varit tillmötesgående,  
intygar Siw.

– Exempelvis har vi fått platt-
belagt utanför entrén i stället för 
att ha rabatter, som ändå bara 
skuggades av träden. Nu kan vi 
sitta där och ta vårt morgonkaffe. 
Vi har inget att klaga på! ●

Siw och Jan Björk är ett par med många järn i elden. Efter att  
tidigare ha varit villaägare bor de sedan snart 25 år tillbaka be-
kvämt i en hyreslägenhet i Sankt Olof. Det ger dem gott om tid  
till alla aktiviteter, som knappast har blivit färre på ålderns höst.

RÖNNEBRÖD 3

• Ett av Simrishamnsbostäders  
 tre bostadsområden i Sankt  
 Olof.

• Har åtta marklägenheter med  
 egna uteplatser och trädgård.

• Består av tvåor och treor på  
 65,5 kvadratmeter respektive  
 77,5 kvadratmeter.

• Byggdes 1988/1992.

• Ligger på Skolgatan 3 A–H,  
 precis bakom skolan och intill  
 ett skogsområde.

Jan och Siw Björk trivs bra på sin uteplats, som blir som ett extra rum.



CYPRESSEN

• Nytt konceptboende inhyst i  
 forna äldreboendet Tulpanen,  
 byggt 1992 och renoverat i år.

• Riktar sig till personer som  
 vill engagera sig i sitt boende  
 och sina grannar samt vårda  
 gemenskapen i huset på olika  
 vis.

• Består av 15 lägenheter: ettor 
 med egen uteplats samt  
 tvåor och treor med inglasad  
 balkong.

• Har flera gemensamma ut- 
 rymmen, vars innehåll hyres- 
 gästerna själva får vara med  
 och utforma.

CYPRESSEN, som inryms i det 
forna äldreboendet Tulpanen 
i Hammenhög, skiljer sig från 
Simrishamnsbostäders övriga 
hyreshus. Det är ett generations-
överskridande konceptboende,  
i vilket hyresgästerna har för- 
bundit sig att bidra till gemen-
samma aktiviteter. Huset är  
dessutom öppet för andra som  
bor i bygden.

När Fönstret strålar samman 
med hyresgästerna Eva Wall-
mark Lagerholm och KG Olsson 
i det gemensamma köket mitt i 
huset, som tillsammans med den 
inglasade ljusgården utanför kan 
beskrivas som Cypressens hjärta, 
hörs glada skratt och samtal från 
korridoren intill. Där är ett gäng 
PRO-medlemmar i full gång med 
veckans biljard.

Samtidigt pågår en läsecirkel 
nere i källaren, där KG Nilsson  
är den ende deltagaren från  
huset. Den aktuella boken  
”Mellan himmel och hav” av  
Anna Fredriksson ligger på  
bordet framför honom.

I källaren finns även ett gym 
som Gärsnäs församling ligger 
bakom. En sångkör repeterar 
också där vissa kvällar. Med andra 
ord händer det mycket i huset.

KG Nilsson, som bor i en  
tvåa, flyttade från Kenya till  
Hammenhög för sju år sedan och 
blev väldigt glad när han fick höra 
talas om Cypressen. Redan för 
några år sedan ansökte han om en 
lägenhet i ett liknande boende i 
Helsingborg, men fick avslag för 
att han inte fyllt 70 år än.

– Sedan dök detta upp istället. 
Jag lockas av det sociala, att man 
är aktiv tillsammans med andra. 
Att man inte bara går förbi varan-
dra och nickar, utan faktiskt  

stannar och pratar med varan-
dra och gör saker ihop. Jag gillar 
också att huset är en del av byn, 
säger han.

Även om Cypressen inte har 
några åldersgränser kan mer- 
parten av hyresgästerna beskrivas 
som seniorer, men de yngsta är  
i 20-årsåldern.

I huset bor också fem hundar. 
Däremot finns det inga barn, 
vilket KG Nilsson tycker är synd. 
Han är en stark förespråkare för 
att blanda generationer. Det är 
vitaliserande, menar han, framför 
allt för de äldre.

Eva Wallmark Lagerholm  
och hennes make Ulf Lagerholm 
är ett av få par som bor i Cypres-
sen. De har en trea på andra 
våningen. De bodde tidigare i  
Ingelstorp och hade redan be-
stämt sig för att flytta, när de fick 
höra talas om konceptboendet i 
Hammenhög.

Först var de lite tveksamma. 
Skulle det verkligen passa dem? 
Men nyfikenheten växte och  
eftersom de dessutom inte 
behövde några köpoäng för att 
flytta in, då urvalet gjordes utifrån 
andra kriterier, valde de till slut 
att ansöka.

I slutändan stod de i valet 
mellan en helt nybyggd lägenhet  
i Simrishamn och Cypressen. 

– Vi valde det här. Där vi bodde 
tidigare hade vi inga grannar, så 
jag har stor glädje av den sociala 
biten. Man kan dimpa ner här i 
köket och rätt var det är bara  
kommer det någon, säger Eva 
Wallmark Lagerholm.

Mitt under intervjun dyker Liz 
Davidsson upp. Hon bor i ettan 
mitt emot köket och ger sig genast 
in i samtalet. Ett trevligt och 
utmärkt exempel på det som Eva 

Wallmark Lagerholm precis har 
vittnat om.

Liz Davidsson bodde tidigare 
i Malmö men trivdes aldrig i stan 
och längtade ut på landet. Hon 
sökte allt möjligt, men när Cypres-
sen dök upp kändes det rätt.

– Jag flyttade hit för den  
sociala samvaron. Jag lever ensam 
och att då sätta mig i ett hus all- 
deles själv kändes inte så attrak-
tivt i den här fasen av livet. Jag har 
ju en vänkrets sedan tidigare, så 
för min del blir det inte umgänge 
med grannarna på det viset, men 
det är trevligt med gemensamma 
aktiviteter.

Det finns gott om idéer om vad 
de kan göra tillsammans. Det ska 
bara finnas tid till att förverkliga 
allt också, betonar Liz Davidsson. 
Det stora projektet just nu är en ge-
mensam planering av utemiljön.

Gemensamma söndags- 
middagar är en annan sak som 
några av hyresgästerna har initie-
rat. Vem som står för middagen 
varierar från söndag till söndag.

– Det blir väldigt mycket  
diskussioner kring bordet, när 
man sitter där och äter och prov-
smakar. Det ger oss nya intryck 
och vidgade vyer utan att vi 
behöver fara omkring, säger Eva 
Wallmark Lagerholm.

KG Nilsson berättar att han för 
sin del, mycket tack vare Cypres-
sen, även har fått upp ögonen för 
PRO:s verksamhet, som han hade 
en felaktig bild av tidigare.

– De spelar boule. Där är jag 
med. De bowlar. Där är jag också 
med. De spelar även biljard och 
badminton. De gör så mycket och 
är så positiva! De berättar också 
mycket om byns historia, vilket 
bidrar till att man känner sig ännu 
mer hemma här. ●

Cypressens gemensamhetsytor är öppna 
för hela bygden. Nisse Andersson bor inte 
i huset men ingår i det gäng från PRO som 
spelar biljard i lokalerna. 

Både Eva Wallmark Lagerholm och KG 
Olsson trivs med de spontana möten 
som uppstår i Cypressens korridorer och 
gemensamhetsutrymmen. Alltid dyker 
det upp någon som man kan prata med 
en stund.

Cypressen skapar  
nya vänskapsband
Nu är det liv och rörelse i Cypressen, Simrishamnsbostäders nya konceptboende. Fönstret  
har talat med några av hyresgästerna, som alla lyfter fram den sociala samvaron som det  
viktigaste skälet till att de har bosatt sig i huset.
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EFTER ATT i nästan tio års tid ha 
jobbat som interimskonsult på 
olika företag, det vill säga hoppat 
in vid behov för både korta och 
långa uppdrag, har Peo Örnsved 
funnit en mer permanent plats 
som ekonomichef på Simris-
hamnsbostäder.

Han började sin anställning 
den sjunde juni och sökte sig till 
det lokala bostadsbolaget främst 
av två skäl. Dels har han jobbat 
mycket med fastigheter tidigare i 
yrkeslivet, både i det kommunala 
bolaget Växjöhem och inom den 
privata sektorn. Dels bor han i 
närområdet.

Som interimskonsult har han 
även jobbat inom bankvärlden, 
livsmedelsindustrin, transport- 
och logistikbranschen samt 
process- och verkstadsindustrin. 
Hans senaste uppdrag var i 
Älmhult, vilket innebar att han 
behövde pendla 22 mil om dagen.

– Det har varit jätteintres-
sant att jobba som konsult i olika 
branscher och jag har lärt mig 
mycket, men det började också 
kännas lite hoppigt och hattigt. 
Jag tyckte att det var dags att 
stadga mig, om man uttrycker  
det så, säger han.

Mellan arbetet på kontoret tar 
sig Peo Örnsved för närvarande 
runt bland Simrishamnsbostä-
ders samtliga bostadsområden. 
Det är en sak att se fastighets- 
beteckningarna i dokumenten, 
en annan att också kunna koppla 
dem till konkreta platser.

Han vill gärna ut och lyfta 
blicken, för att ha minst en fot  
i verkligheten. Det ger honom 
 en bättre förståelse för verksam-
heten.

Han har alltid trivts inom 
fastighetsbranschen och menar 
att det finns en trygghet i att  
bolagets tillgångar både går  
att se och ta på – husen står ju 
faktiskt där.

– Det är handfast och tydligt. 
Istället för att vara ett uppblåst 
 it-företag kan man gå ut och 
klappa på sin balansräkning. 
Det är väl bra? säger han med ett 
skratt.

Peo Örnsved är född och 
uppvuxen i Småland och efter 
gymnasiet fortsatte han med  
ekonomistudier vid högskolan  
i Växjö (som numera är ett  
universitet). 

Under uppväxten hade han 
också ett stort hästintresse, som 

Simrishamnsbostäders nye ekonomichef Peo Örnsved trivs lika bra i stallet som bland siffrorna. Han har också ett särskilt gott öga till  
fastigheter och gillar att det bokstavligen går att ta på bostadsbolagets tillgångar.

”Jag vill gärna  
vara ett bollplank”

han återupptog i vuxen ålder,  
då han började föda upp islands-
hästar. Det var också därför han 
för 16 år sedan till slut flyttade till 
Skåne, dit han ändå åkte ofta för 
hästarnas skull.

– Jag satte upp ett mål och 
tänkte att jag skulle bo på en egen 
gård i Skåne innan jag fyllde 40. 
Så blev det också, säger han och 
tillägger att närheten till havet 
också lockade, då han även har 
seglat mycket, både för nöjes 
skull och i tävlingssammanhang.

Peo Örnsved, ny ekonomichef, känner att han har blivit mycket väl emottagen av  
kollegorna på Simrishamnsbostäder. Verksamheten är spännande och stabil med  
god ekonomi. Just nu händer det också mycket i både bolaget och kommunen.

Flyttlasset gick ursprungligen 
till Blentarp i Sjöbo kommun och 
därefter bodde han på ytterligare 
ett par ställen innan han landade 
på sin nuvarande gård utanför 
Brösarp. Där har han fortsatt att 
föda upp islandshästar och även 
halvblod.

– Islandshästarna är under av-
veckling, men halvbloden satsar 
jag vidare på.

I Peo Örnsveds uppdrag hos 
Simrishamnsbostäder ligger 
såklart att hålla ordning på 
inkomster och utgifter samt att 
rapportera hur det ser ut och var-
för. Ordning och reda i siffrorna 
skapar möjligheter för bolaget att 
satsa framåt, betonar han.

Men han ser sig inte som en 
traditionell ekonom, eftersom 
han inte vill fastna i den rena  
redovisningen. Han vill se 
helheten och gillar businessen. 
Dessutom är han väl insatt i  
byggtekniska bitar.

– Jag vill gärna vara ett  
bollplank till vd och styrelse.  
Det är mycket roligare än att  
bara redovisa siffrorna. Jag  
tycker också att det är kul att 
förklara ekonomi för icke- 
ekonomer. Det är ett peda- 
gogiskt uppdrag. Vi har politiker  
i styrelsen med olika bakgrunder 
och erfarenheter, som är nyttiga 
att ta vara på, och de ska känna 
att de får ekonomin förklarad  
för sig på ett enkelt sätt.  ●

”Det har varit jätte-
intressant att jobba som 
konsult i olika branscher 
och jag har lärt mig 
mycket.”
PEO ÖRNSVED, EKONOMICHEF.
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Barn tecknade drömhus
n Simrishamnsbostäder hakade 
på Bästa Biennalen i Simrishamn 
under höstlovet. Kommunens 
unga uppmuntrades att rita sitt 
drömhus med adressen ”Lyckliga 
gatan” och ett tiotal barn läm-
nade in teckningar. Drömmarna 

skiljer sig åt men är alla lika fina.
Bästa Biennalen är en konst-

festival för barn och unga som 
äger rum vartannat år i sex olika 
regioner i södra Sverige. Besökar-
na får uppleva och skapa konst 
tillsammans med andra.

HÖRT & HÄNT

Här är några av de teckningar som lämnades in till Simrishamnsbostäder, när unga upp-
manades att rita sitt drömhus. Barnen bakom heter Anna, Edith, Emely och Elin.

Österlen-
skepp pryder 
hamnvägg
n Strax före höstlovet uppförde 
Street Corner en stor muralmål-
ning på Cypressen i Hammenhög 
och under lovet fortsatte samar-
betet med Simrishamnsbostäder 
även i hamnen i Simrishamn.

Där satte street art-gruppen i 
samarbete med lokala förmågor 
färg på den långa betongväggen på 
byggnaden Skeppet intill hamn-
bassängen.

Efter att ha använt den första 
halvan av veckan åt att skissa 
fram motiven användes den andra 
halvan till att skapa själva mål-
ningen. Inspirationen hämtades 
från lokalhistorien, med fisket, 
havet och de tre Österlenskeppen 
Sarpen, Hoppet och Klara-Marie  
i centrum.

Projektet var en del av Bästa  
Biennalen, en regional konst- 
biennal som äger rum vartannat 
år, och bland de många konst- 
närerna fanns många lovlediga 
barn, som gav sig hän åt sin upp-
gift. På fredagen var målningen 
klar.

Färgstarkt och fantasifullt formspråk 
pryder nu den forna trista betongväggen 
under Turistbyrån i Simrishamn.

Framåt för Residens  
Simrishamn
n Allt går enligt plan för Residens 
Simrishamn, som ska byggas på 
Skansenområdet. Enligt Sören 
Runsteen, vd för det ansvariga 
fastighetsutvecklingsbolaget 
Conara, har bygglovet nyligen 
lämnats in.

– Vi håller också på med lite 
fördjupade kalkyler, så att vi efter 
nyår kan kalla samman till ett 
första stormöte med intressenter, 
säger han och uppger att intres-
seanmälningar görs till mäklarfir-
man Våningen & Villan.

Ägare till tomten där Residens 

Simrishamn byggs är Bolivo, som 
är Altaals gröna bostadskoncept 
för aktiva seniorer.

Tanken är att huset ska 
innehålla både seniorbostäder, 
som säljs som bostadsrätter, och 
trygghetsbostäder, som upplåts 
som kooperativa hyresrätter.

Utrymmen och möjligheter till 
aktiviteter och gemenskap är ett 
viktigt inslag i huset. Det ska ock-
så finnas ett serviceutbud utifrån 
vad de boende önskar, exempelvis 
bibliotek, klubbrum, hushållsnära 
tjänster, elbilspool med mera.

Det är inte lång tid kvar tills visionerna för Skansenområdet blir verklighet. Ett efter ett 
faller de olika projekten på plats.

Grönkålspaj med 
cheddarost
Goda minipajer med frasig smördeg 
och fyllning av purjolök, grönkål och 
cheddarost. Perfekta att servera på 
julbordet.

INGREDIENSER:

100 g färsk grönkål, ansad  
i småbitar
1/2 purjolök, strimlad
1 msk smör
0.5 tsk salt
2 krm svartpeppar
3 dl riven cheddarost
3 ägg
2 dl grädde
250 g färsk smördeg
1 dl valnötter

SÅ HÄR GÖR DU:

Fräs grönkål och purjolök i smör. 
Salta och peppra och blanda med 
osten.
Vispa lätt ihop ägg och grädde. Skär 
ut tolv fyrkanter av smördegen och 
kavla bitarna något tunnare. Tryck 
ner i en muffinsplåt täckt med bitar 
av bakplåtspapper. Hörnen av degen 
ska sticka upp. Lägg i grönkåls-
blandningen och valnötter. Pensla 
degkanterna med äggstanningen 
och häll sedan över resten. Grädda 
mitt i ugnen ca 15 min.

Brysselkål med  
vitlök och citron
INGREDIENSER:

500 g halverad färsk brysselkål
2 msk olivolja
1 msk smör
1/2 finhackad rödlök
2 pressade eller rivna vitlöksklyftor
1/2 citron finrivet skal och pressad 
saft
1/2 tsk svartpeppar
1 msk honung
1 tsk salt
+ ev riven parmesan

SÅ HÄR GÖR DU:

Stek brysselkålen i olja och smör 
2–3 minuter. Tillsätt lök, vitlök och 
citronskal och citronsaft.
Salta, peppra och ringla över  
honung. Stek ytterligare 5 minuter.
För lite extragod smak kan man riva 
lite parmesan över.

Allt fler väljer bort kött i vardagen, 
jultraditionenerna ligger oss varmt 
om hjärtat är det svårt att veta vad 
man ska välja bort. Tänk istället att 
välja in mer gröna rätter på bordet.

Köttfritt, veganskt, vegetariskt 
eller lakto-ovo-julbord. Många 
av oss går inte hela vägen att bli 
vegetarian, utan väljer helt enkelt 
ett ”grönare julbord”.

Grönt och  
gott till jul

Öppet för  
besök igen
n I vecka 40 öppnade Simris-
hamnsbostäder för kundbesök 
igen efter att ha hållit stängt 
under pandemin. Öppettiderna 
är dock tills vidare begränsade till 
tisdagar och torsdagar klockan 
13–15 och det släpps bara in två 
personer åt gången. Den som 
kommer dit måste förstås också 
vara symtomfri.
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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 28/2 2022.

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 2/2021

Krysset nr 1/2021 
Grattis till vinnarna!
1. Ingegerd Svensson, Simrishamn 
2. Else-Gerd Björk, Skillinge 
3. Kerstin Pehrsson, Tomelilla

Jul-


